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(ص) لالعمار بحيث نعمل اليوم مع
خـــمـــســة الف مـــقـــاول من الــقـــطــاع
اخلاص) مشيـراً الى (إجناز مشروع
مــــصــــفى جنـم اخلــــلــــيج عــــلى يــــد

.( تخصص االيراني ا
وأكــــد رئـــيس الــــوزراء عـــادل عـــبـــد
هدي إيالء احلكـومة أهميـة كبيرة ا
ــعـطــلـة لــتــجـاوز الــبــيـروقــراطـيــة ا
. وذكر لـتقـد اخلـدمات لـلـمواطـنـ
ـهـدي ـكـتـبه امس ان (عـبـد ا بـيـان 
ب خالل اسـتقـباله الـنائب الـسابق
ـتــابـعـة عــبـد الـهــادي احلـكــيم ان ا
ــســتــمــرة ضـروريــة لــقــطف ثــمـار ا
اخلـطط الـصـحيـحـة بـحـيث يـتـلمس

واطن نتائجها) .  ا
مـــؤكــداً ان (فــرقــاً مـــتــخــصــصــة 
ـتـابـعة تـنـفـيذ الـبـرنامج تـكـليـفـها 
احلــكــومي وفق اجلــداول الــزمــنــيـة
نـشورة فيه وان ومؤشـرات االداء ا
ـتــابــعــة مـســتــمــرة وتـتم عـمــلــيــة ا
لتـشـخيص الـتقـدم والـتبـاطؤ بـشكل
مـبــكـر واتـخــاذ االجـراءات الـكــفـيـلـة
ــعــاجلــة اي خــلل من أجل حتــقــيق

وضوعة). النتائج وفق اخلطط ا
 وأضاف (اننا جنني ثمار سياستنا
في حتويل الـعـقبـات الى فرص  من
خالل رسم خــطط دقــيـقــة ومــتـابــعـة
تــنــفــيــذهــا حلــ حتــقق الــنــتــائج)
مـشـيـراً الى (عـمـلـيـة ادارة مـلف درء
خـطر الـفـيـضـانات والـسـيـول والتي
تـمت بــدقـة عـالـيــة وخـطـوات واثـقـة

ســــــــــاهــــــــــمـت فـي حــــــــــفظ االرواح
ـمــتـلـكــات الى حـد كـبــيـر إضـافـة وا
ـــيــاه خلــزن كـــمــيـــات هـــائــلـــة من ا
لــلـــمـــســـتـــقـــبل وكـــذلك في اســـتالم
مــحــصــول احلــنــطــة وجــمــعـهــا في
ســــاحــــات خـــزن اعــــدت من الــــكـــتل
الــكــونــكــريــتــيـة الــتـي كـانـت تـغــلق
ـواطـنـ الـشــوارع وتـعـيق حـركــة ا

االقـتـصـاديـة في الـبالد مـثـمـنـاً دعم
رئيـس اجلمـهـورية لـلـقطـاع اخلاص

ليأخذ دوره الكامل.
من جهـة اخـرى قال مـسـؤول ايراني
رفــــيع انـه جتـــري حــــالـــيــــا دراســـة
تـأسيس مـصـرف مـشتـرك بـ ايران
والــعـراق وســوريـا وإقــامــة عالقـات
ــركـزيـة لـهـذه ـصـارف ا مـالــيـة في ا
الـــدول الــثالث.  وأشــار قـــائــد مــقــر
االعمال في ايران سعيد محمد خالل
عرض موتمـر صحفي عـلي هامش ا
الـ 24 لـــلــنــفـط والــغــاز والـــتــكــريــر
والـبتـروكـيـميـاويـات في طـهران الى
ان (الـطـاقـات واالمـكـانـيـات الـهـائـلـة

التي تمتلكها البالد). 
⁄«d  ¡q

وأضــاف (نـحن جــعـلـنــا تـوجــيـهـات
قـــائــــد الــــثــــورة االسالمــــيــــة حـــول
ـقـاوم نـصـب اعـيـنـنـا و االقـتــصـاد ا
نـبـذل اجلـهـود من اجل الـدخـول الى
قـطـاع الـتـكـريـر لـلـحـيـلـولة دون بـيع
الـــنــفط اخلــام). وبـــ ان (الــقــطــاع
اخلاص حتـرك الى جانب مـقر خا
االنــبــيـــاء (ص) لالعــمــار في قــطــاع
أل فــــراغ الــــنــــفط والــــغــــاز لـــــكي 

الشركات اخلارجية).
وأوضـح ان (مــــغــــادرة الــــشــــركـــات
الكـبرى من مـنطـقة بـارس اجلنـوبية
خالل احلظـر الذي فـرض على ايران
ســـابـــقــــا دفـــعــــتـــنـــا الـى إيالء جل
اهـتـمـامـنـا عـلى مـقـر خـا االنـبـيـاء
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وازنة العـامة لسنة استراتيجـية ا
 2019 وجــــرى خالل االجـــتــــمـــاع
ستشارين الذي حضره عـدداً من ا
ـــســتــشـــارين ووكــيل فـي هــيــئــة ا
ــدراء الــعــامــون ــالــيــة وا وزارة ا
ــــالــــيــــة في ورؤســــاء الــــدوائــــر ا
ـثلـي اقلـيم كردسـتان الوزارات و
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اليـة أسعـار النفط ناقـشت وزارة ا
وجتـنب أي عـجـز مـحـتمـل يحـصل

وازنة.  في ا
ـكتـب الوزيـر امس ان وذكـر بـيـان 
ـالـية (نـائب رئيـس الوزراء وزيـر ا
فــــؤاد حـــســـ تـــرأس اجـــتـــمـــاع

اربيل
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كربالء
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وتـــفــصل بـــ مــنـــاطق الــعـــاصــمــة
بغداد). 
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وجـرت خالل الـلقـاء مـنـاقـشـة نـتائج
همـة التي قام الزيارات اخلـارجيـة ا
بــهــا رئـــيس الــوزراء واخــرهــا الى
ــانــيــا وفــرنــســا وشــمــلت تــوقــيع ا
اتــفـاقـات وشــراكـات اســتـراتـيــجـيـة
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في سـلسلة كـتابات عبـقرية  سلـسلة سور الـنثر العـظيم  سلسـلة هماليا
زدوج الـنثر سـلسلة  مـقاالت الشـبح سلسلـة سلوا  مـقالتي  سلـسلة ا
ن ترفع القبـعات سلسـلة من الصمـيم الى الصميم  اإلبـداعي  سلسلـة 
سـلـسلـة حـصان  طـروادة الـنـثر  سـلـسلـة الطالسم بـعد الـيـوم  سلـسـلة
راجـحات الـعقول سـلسـلة طار ذكـره في اآلفاق  سـلسلـة مالم تـخبرك به
الـعقول سلسـلة كالم شعري سلـسلة مقاالت التـفكير العـميق سلسلة ..

الخ.. انا  اكتب إذن انا كلكامش (مقولة الشاهر).
(بــيت من فــضـل ربي مــااقــولُ وأكــتبُ وبــفــضل ربي بــالــعــجــائب أســهب ُ

الشاهر) 
مقالتي حمالة النثر  القد  ورافعة النثر اجلديد(مقولة الشاهر)

الكتابة كرامتي من الله تعالى فكيف الاجود بنفعها?!(مقولة الشاهر)
انا من كنتس  بيد أنهم اليفقهون!( مقولة الشاهر)

أخـوتي في الزمان سالم الله تـعالى عليكم : أمـا سواه  فإن للكـلمة معكم
ـهمش  وتـؤكدون كـما تـراث خـاص  كونـكم تتـطـلعـون  إلنصـاف األدب ا
هـو حـال أصـحـاب الـكـلـمـة احلـرة : أن الـغـلـبـة سـتـكـون لألصـالـة وأهـلـهـا
ولـيس لألصـنـام  وكتـاب الـطالسم وناعـقي احملـافل والـضاحـكـ على
تـاجـرين برعـيل الكـلمـة الغـلبـة ستـكون لـسيف الـدولة غـفلـ  وا ذقـون ا
ـتـنـبي وسـتكـون لـلـمـتـنبي قـرين سـيف الـدولـة وان الـشـمس التي قـرين ا
تـنبي وماردي قـصيدة اجلـرح العراقي احلقـيقيـ طيلة غـابت عن أنداد ا
أكـثـر من عقـد البد لـها من ظـهور وعـودة حـتى ولو بـعد حـ  وال بد لـليل
الـقصيدة العنفوانية العظيمة ان يـنجلي  وال بد لقيد قافية عنفوان العراق
ان يـنكـسر وال بـد لكافـور من أن ينـهزم  وال بـد (حلمـاد )من  أن يفضح
وال بـد للعـراق من أن يحتـضن شعراء جـرحه الذين ابعـدوا حتت مختلف
ــسـمــيـات واألســبـاب  والبــد لـنــا يــومـا أن نــرى الـعــراق  في أمـســيـته ا
احلـقـيـقيـة  وقـد عـلـقت علـى صدره أوسـمـة جـراح القـصـائـد  الـتي عمل
شهد  كي التكون حجة على ـزيفون كل مالديهم من اجل إبعادهـا عن ا ا
اذا تطالبونني أن أرسل سـحيق مايكتبون ويدعون! أخـوتي في  الزمان : 

لكم ماهو حصري لكم  بينما هو يتأخر أو الينشر عندكم ?
اال تعلمون أني اعتمد في أدوات كتابتي عشرات السالسل الذهبية  وفق
صـاديق واألقـاويل  ومن هذه ـعـاييـر  والـتجـارب  وا مـنـهجـيـة أكدتـها ا
باشر) فـهل يجوز - عـند الزمان- الـسالسل: ( سلسـلة البث اإلبـداعي ا
ـبـاشر  ان يـنشـر عـلى البث ـا يـكتب بـالـبث اإلبداعي ا
بـاشر?. بـ يجـوز  وما اليـجوز لـديكم ألف رد غـيـر ا

ورد .
 حتـيـتي لكم الاتـخلى عـن كونـكم أصدقـائي وأخوتي

في حكاية اجلرح العراقي.

ان اقليم كردستان خالل احدى جلساته W∫  بر Kł
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ان اقليم كـردستان يوم غد يعقد بـر
األربـــعـــاء جـــلــســـتـه االعـــتـــيـــاديــة
للتصويت على مشروع قانون إعادة
تفعيل مؤسسـة رئاسة اإلقليم. وكان
ــقـراطي الــكـردســتـاني احلــزب الـد
وقـع مـع االحتـــــــــــاد الـــــــــــوطـــــــــــنـي
الـــكـــردســـتـــاني أمس األحـــد عـــلى
مـسودة اإلتـفـاق السـيـاسي لتـشـكيل
احلــــكـــومــــة اجلــــديــــدة في إقــــلــــيم

كردستان. 
وقــــال الـــنـــائب عن كـــتـــلـــة االحتـــاد
الوطني الكـردستاني سركو آزاد في
ـنــتــظـر ان تــصــريح صـحــفي (مـن ا
ان جلسته االعتيادية يوم يعقد البر
غد االربعـاء للـتصويت عـلى مشروع
قانـون تفـعيل مـؤسسـة رئاسـة اقليم

كردستان). 
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وأضـاف ان (اللـجـنـة القـانـونـية في
ــان كـردسـتـان سـتــعق اجـتـمـاعـا بـر
ــنــاقــشــة بــعض الــتــعــديالت الــتي
سيـتم إدخالـها الى مـشروع الـقانون
ان وستقدمه بعـد ذلك الى رئاسة بر
كــــــــردســـــــتــــــــان). وكـــــــان احلـــــــزب
ـقراطي الـكـردستـاني أعلن عن الد
تـــرشـــيح رئـــيس حـــكــومـــة اإلقـــلــيم
نيجـيرفان الـبارزاني لرئـاسة اإلقليم
ـسـعود الـبـارزاني. كـما رشح خـلفـاً 
احلــزب مــسـرور الــبــارزاني لــشـغل

منصب رئيس حكومة كردستان.
الى ذلك كـشف الــقـيـادي في االحتـاد
الوطني الكردستاني شوان دواد عن
حـسم اتـفـاق تـشـكـيل حـكـومـة اقلـيم
كـردسـتـان خـالل زيـارة نـائب رئـيس

احلــالـي في كــردســتـــان ونــأمل بــدء
عملـية تشـكيل احلكـومة خالل األيام

قبلة). ا
„d²A  ŸUL²ł«

وأضـــاف أن (زيــارتــنـــا هــو امــتــداد
لـلـمـفــاوضـات الـتي عـقـدت سـابـقـاً),
مـشــدداً عـلى (أهـمـيـة عــقـد اجـتـمـاع
قراطي واالحتاد و مشترك ب  الد
تغيير) ,وتابع (ليس هناك أي عائق
أمـام تـشـكـيل احلـكـومـة) ,مـبـيـنـاً أن
(اجلــــمـــاعـــة اإلسالمـــيــــة لم حتـــسم
ــشــاركــة في قــرارهـــا بــعــد بــشــأن ا

احلكومة). 
من جـانــبه رأى حـاجـي إن (حتـسـ
ــواطـــنــ واجب عــلى كل أوضــاع ا
األحزاب) ,واضاف (عـلـينـا أن نـعمل
معاً للـحفاظ عـلى التجربـة الراهنة),
ـقراطي مـؤكـدا ان (اتفـاقـنـا مع الـد
في صـــالح شــعب كـــردســتــان ولــكن
يـجب عــلى كل األطـراف عــدم عـرقـلـة
تـشــكـيل احلــكـومـة) ,مـضــيـفــا (لـقـد
شكـلنـا جلنـة لتـقو الـسيـر الذاتـية
لألشخاص الـراغب بـشغل مناصب
في احلـــكــومــة فــاجملـــلس الــوطــني
مـتـمــسك بـاخـتـيـار الــكـفـوءين لـهـذه

ناصب). ا
ــقـراطي الفــتـاً إلـى أن (احلـزب الــد
ــبــرم بــ أكــد الــتــزامه بــاالتــفــاق ا
). الى ذلك اقــتـحــمت قـوة اجلــانـبــ
امنـيـة مقـر حـراك اجليل اجلـديد في
الـــســلــيــمــانـــيــة . وقــال مــصــدر في
تــــصــــريح امس ان (قــــوة امــــنــــيــــة
قـر الرئيس حلراك اجليل اقتحمت ا
اجلـديــد في الـســلـيـمــانـيـة دون ذكـر
مزيد من التفاصل عن تلك احلادثة).

خالل مــشـاركـتـي في مـعـارك اخلــازر بـوجه تـنــظـيم الـدولــة كـنت اعـددت
قـابلة تـلفزيـونية وقـد كان الواقع اقل اسـئلة لـو سنحت فـرصة لتـحويلـها 
ا من الـطمـوح كـما هـو دائمـا فاالسـير الـذي التـقيـته كان مـنفـعال اكثـر 
قابل النفعال ورد فعل يؤدي لقتله! يـجب وهو ماظهر الحقا تاكتيك جلر ا
كـان االسير مدمى الوجه بعد اصابته خالل معارك" ع الصفرة" لم ببلغ
الــعــشــرين يــبــدو من كالمه انه مـن الـريـف جــسـمـه شـدتـه الـفـالحـة قــبل
الـرياضة حول خوفه الى صراخ سـبنا فيه و شتمـنا ورفض حتى تهدئته
ـسح الـدماء الـتي كانت تـنزف من جـرح بجـبهـته. عام 2014 كـان عـاما
ن سمع و لم يشاهد كيف جتري عـمليات الفتح بأسم الدين- ايا يـصور 
كـان الدين- اضف للقصة انه جرى اعادة منصب اخلالفة! قصة اخلالفة
كـانت سببا اخر لوضع اسئلة اطرحـها لو سنحت فرصة لقاء مع ابي بكر
الـبـغـدادي او احد مـسـاعديه فـمع طـرحه نـفـسه خلـيـفة بـعـد عـبد احلـمـيد
الـثـاني الذي انـتـهت خالفته سـنة 1924 جـعـلتـني ادون سـؤاال له: كيف
سـتختـار خليـفة لك? بالـنص بالشـورى? هل ستضع نـظاما يـشبه الى حد
ـواكبـة? و ماهي مـا شـكل ومضـمـون النـظام الـراشـدي ولكن بـشيء من ا
مـصادرك التاريـخية- وليس الـقصصيـة- حول شكل و مضـمون نظامهم?

هل سيكون للعراق رئيس حكومة يعمل حتت اشرافك?
كيف سيصنف التنوع العراقي عرقيا و دينيا و مذهبيا?

جـلـست قرب االسـير مـحـاوال تخـفيف تـوتـره واخذت له صـورت بـعد ان
اخـبرته ان ال ضير من الـتصوير وهـو لم يعترض ولم يـصمت عن سبابه
نـظر ضـاغطـا على اجلمـيع وهو اكـثرنا فـقد سـيطرت و شـتمه وقـد كان ا
وصل ـعـارك عـلى تـلك القـاعـة داخل مـبـنى قريـب من ا اجـواء خـلـفـيات ا
احلـر الالهب و التـعرق والـدماء و عـائق الـلغـة لعبـا مع االنـفعـال للـحيـلولة

دون اجابته على اسئلتي.
هل كنت طالبا في معهد او جامعة?

ال جواب.
هل عاملك احد بسوء?
" ابن الكلب" هكذا رد.

الست عطشا?
ال

لم ال تخبرني بأسمك?
ال جواب

لم يكن بجيبه اال هاتف فيه ارقام محجوزة بحروف
م س ل....

هل اجبروك على احلرب?
شــتم امي قــلت له امي تــوفــيت هل اعــطـيـك اسـمــاء من الزلن عــلى قــيـد

احلياة لتشتمهن? لم يضحك.
وبـأسـتثـناء الـتعـلـيمـات فأني شـخـصيـا ال امارس دور الـتـنمـر على اسـير
ا بتأثير الهجمة الشرسة وقع البعض -ر وكـذلك فعل اكثر االخوة في ا

. الالمبررة من قبل تنظيم الدولة- كانوا منفعل
انتبهت لوجود جرح في رقبته قلت له اال تريد ان تغسل جرحك?

ال جواب.
حتـولت كل اسـئلـتي الـتي خزنـتـها بـذاكـرتي لطـرحـها عـلى اخلـليـفة او من
يـنـوب عـنه الى اسـئـلـة اخرى الى شـخص مـغـذى بـحـقن تـاريخي من ارث
ـا رددت مع نفـسي بـعض ابيـات شـعر يـقـال انهـا خلوارج اخلـوارج.. ور

قدماء تظهر العناد.
قلت له: اتدري ان جماعتك تخلوا عنك?

ظل ينظر الي بغضب.
قــلـت له لم ال حتــمــد الــله انـك لم تُــقــتل مــثل كـــثــيــرين الزالت اجــســادهم

مطروحة على االرض?
ايضا لم يعطني ردا.

لـست اريد ان اختصر القصة لكن اسئلتي التي لم
افــلح بـطـرحـهــا عـلى الـبـغــدادي وجـدت ردا لـبـعض

منها خالل صمت و انفعال ذلك االسير.

االعـتبـار مـشـاركـة اقلـيم كـردسـتان
ــــوازنـــة حــــيث طـــرح فـي اعـــداد ا
احلــضــور وجــهــات نــظــر من اجل
ـوازنة تـفـادي اي عجـز يـحـصل بـا
وكــذلك الــســعي لــزيــادة االيـرادات
وتقلـيص النفـقات ومن جانب اخر
طـــرح مــوضـــوع مــعـــاجلــة شـــحــة
السـيـولة الـتي ادت الى االقـتراض

وازنات السابقة).  خالل ا
وأشـار الـبـيـان الى ان (االتـفـاق 
عــلى تــشـكــيل جلــان مـتــخـصــصـة
ـوازنة مع االخذ لتحـديد سـياسة ا
بـنـظـر االعــتـبـار تـعـظـيم الـواردات
وتقـليل الـنفقـات الزائـدة للـتخلص
ـــالـي احلـــاصل في مـن الـــعـــجـــز ا
بــــعض الــــوزارات كــــمــــا حــــضــــر
ـــدراء الــعـــامــون في االجـــتــمـــاع ا
ــالـيــة والــدوائـر الــتـابــعـة وزارة ا

لها).
وأكد نـائب رئـيس الـوزراء لـشؤون
الطاقة وزير النـفط ثامر الغضبان
ـنتج في التزام العـراق باتفاق ا
تحالـف معها من منظمـة اوبك وا
نظـمة بقيـادة روسيا الذي خارج ا

 فــــــــــي كانــــــون االول 2018.
وقـال الـغـضــبـان بـعـد وصـوله الى
الــعــاصــمــة الـقــطــريــة الــدوحـة ان
(الـــعــراق يــحـــتــرم اتـــفــاق خــفض
االنــتـاج ويــلــتــزم به الى أبــعـد من
ذلك النه يهدف الى إعـادة التوازن
ـية التي الى السـوق النفـطية الـعا
ــاضـيـة شـهــدت خالل الـســنـوات ا
تـــذبـــذبـــاً وتــراجـــعـــاً كـــبـــيـــراً في

األسعار). 
—u¼bð ·UI¹«

وأشــاد (بـــاالتــفـــاق الــذي أدى الى
إيقاف تدهور أسعار النفط وإعادة
ية ودعم أسعار الثقة لـلسوق العـا
الــــنــــفـط الى أكــــثــــر من 70 دوالراً
للـبرمـيل بعد ان تـراجعت الى دون

األربع دوالرا)ً. 
وأكــد ان (الــعــراق ال يــتــخــذ قـراراً
فــرديـاً بــزيـادة االنـتــاج لـتــعـويض
الــنــقص في اإلمــدادات الــنــفــطــيـة
مـهـما كـانت االسـبـاب النه يـحـترم
الـقــرار اجلـمـاعي لــلـمـنــظـمـة الـتي
تسعى الى تعـزيز وحدتهـا وقوتها
ـيـة وتـمـاسـكـهـا في االسـواق الـعـا

مــنــاقـشــة الـقــضــايـا االقــتـصــاديـة
الية للموازنة العامة و النفقات وا
الـتــشـغـيــلـيـة واجلــاريـة وايـرادات
ــوازنــة واســـعــار الــنــفط ووضع ا
االلـيـات لـتـجـنب اي عـجـز يـحـصل

وازنة).  با
وأضـــاف (كـــمـــا  االخـــذ بـــنـــظــر
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أكد رئـيس اجلـمـهوريـة بـرهم صالح
شاكل ـعوقـات وا ضرورة مـعاجلة ا
التي تـعـترض عـمل الـقطـاع اخلاص
ا يطـور قطاعـاته اخملتلـفة وصوال

إلى بناء اقتصاد قوي ومتماسك.
وشــــــدد الـــــــرئــــــيـس صــــــالـح خالل
استقباله امس األثن رئيس احتاد
الــغــرف الـتــجــاريـة الــعــراقـيــة عــبـد
الـرزاق الــزهـيـري وأعــضـاء االحتـاد
ورؤســـاء الـــغـــرف الـــتــــجـــاريـــة في
احملافـظـات علـى أهمـيـة تعـزيز دور
القطاع اخلـاص وفسح اجملال امامه
وإشـراكه في عـمـلـيـة الـبـنـاء واعـادة
ـنـاخـات االعـمــار من خالل تـوفـيــر ا
والفـرص االقـتصـادية االسـتـثمـارية
فـضالً عن دور هــذا الـقـطـاع في دعم
الــبــرنــامج احلــكــومي الــذي تــبــنـاه

رئيس الوزراء. 
وأوضح في بــيــان تــلــقــته (الــزمـان)
امس ان (الـعـراق دولة غـنـيـة تـمـتلك
كــفـاءات وخــبــرات بـشــريــة وثـروات
طبـيعيـة تمنح آفـاقاً واسـعة للـقطاع
اخلـــاص) مـــؤكـــداً (ضــرورة ســـعي
الـقـطـاع اخلــاص إلى اقـامـة عالقـات
إيـــجـــابـــيـــة مع نـــظـــرائه مـن الــدول
الشـقيـقة والـصديـقة واالسـتفادة من
خــبــراتــهـم في مــخــتــلف اجملــاالت).
بدوره قدم رئـيس االحتاد شرحاً عن
أنـــشـــطـــة الــغـــرف الـــتـــجـــاريـــة في
احملـافـظـات واســهـامـهـا في احلـركـة
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وتــعــمل عــلـى اســتــقــرار االسـواق
ـية واحلـصـول على الـنفـطـية الـعـا
اســعـــار مـــنــصـــفــة لـــلــمـــنــتـــجــ
ـسـتـهـلـكـ علـى حد سـواء" في وا
اشارة الى تقلـيص صادرات النفط
االيــــراني بــــســــبب الــــعــــقــــوبـــات

االمريكية). 
ـنـتـجـ في وأكـد الـغـضــبـان ان (ا
تحالـف معها من منظمـة اوبك وا
خارجها هم وحدهم من يتخذ قرار
الـــزيـــادة او خــفـض االنــتـــاج وفق
دراســة ومـراجــعـة مــعــمـقــة لـواقع
ـية احلـاجة الـفـعـليـة لـلـسوق الـعـا
والــظـروف والــتـحــديـات احملــيـطـة
بـهــا). وبـ ان (الـلـجــنـة الـوزاريـة
للمراقبة سوف تعقد اجتماعها في
الــــريــــاض بــــتــــاريخ  19من آيـــار
ــشـاركـة الـعــراق لـبـحث اجلـاري 
أوضــاع الــســوق واالســتــمــاع الى
تـــقــــريـــر الــــلـــجــــنـــة مـن اجل رفع
الـتوصـيـات الالزمـة الى االجـتـماع
الوزاري الذي يعقد في فيينا خالل
شــهـــر حـــزيـــران التـــخـــاذ الـــقــرار

ناسب) ا

ــقــراطي الـكــردســتـاني احلــزب الـد
نيجرفان البارزاني الى السليمانية.
 وقال داود لـ (الـزمان) امس ان (وفد
احلــــزب الـــــتــــقى خـالل زيــــارته الى
الــســـلــيـــمــانـــيــة بـــحــركـــة تــغـــيــيــر
ـعـلـومـات الـكـردسـتـانـيـة وبـحـسب ا
توصل الوفد الى اتفاقات مشتركة).
 واشـــار الى ان (تـــشــكـــيل حــكـــومــة
االقليم محسوم ب االحزاب الكردية
ومــا تـــبــقى هـــو تـــوقــيع اتـــفــاقـــيــة
واالعالن عن الــتـشــكـيــلـة اجلــديـدة).
ـــــتـــــحـــــدث بـــــاسم بــــدوره  ,اكــــد ا
ـقـراطي الــكـردسـتـاني مـحـمـود الـد
مــحــمـــد عــدم وجــود أي عــائق أمــام
تــشــكــيل حــكـومــة كــردســتــان. وقـال
مــحـمــود خالل مــؤتـمــر مـشــتـرك مع
نــظـيــره في تــغـيــيـر شــورش حـاجي
عـقـب انـتـهــاء اجـتـمــاع احلـزبـ في
الـسـلـيـمانـيـة (كـان هـنـاك تـفـاهم ب
قـراطي بـشـأن الوضع تـغيـيـر والـد
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عـــلى صـــعـــيـــد اخــر أعـــلن اجملـــلس
األعلى حلراك اجلـيل اجلديد عن ما
ؤامـرة مخابراتـية يتعرض اسماه 
لـهـا احلراك إضـافـة الى مـضـايـقات
ومداهـمات مـسـتمـرة من قبل الـقوى
األمــنــيـة الــتــابـعــة حلــزب حـاكم في
اقــلـــيم كــردســتـــان (من أجل إخــفــاء
فـشـله امـام شــعب اقـلـيم كـردسـتـان)

على حد قوله. 
قر وذكر بيـان على خلفـية مداهـمة ا
الـرئــيس لـلـحــراك في الـسـلـيــمـانـيـة
للـمرة الـثانـية خالل ايام فـقط حيث

اتهم فيه حـزب حاكم بتـدبير اخلطط
(البـائسة) لـلنـيل من تمـاسك ونضال
احلـراك الذي يـشـكل صـخرة تـنـكـسر
ـؤامرة التي يـتعرض عليـها امواج ا
لــهـــا من قــبل احـــزاب الــســلــطــة في
ؤامـرات لن االقـلـيم. وأكـد أن (هـذه ا
تزيـدنا اال عـزمـا وقوة لـلنـيل من هذا
ـستـبـد) وانهـاء حـكمه في الـنظـام (ا

االقليم).
ـداهمة الـتي تعـرض لها  وب أن (ا
مقر احلراك الـيوم ال حتمل اي مبرر
اخالقي او مـسـوغ قــانـوني) مـشـيـرا

الى ان (االعــتـــقــاالت الـــتــعـــســفـــيــة
الجهزة االمن في الـسليمـانية طالت
عــددا من مـتــطـوعي احلــراك بـيــنـهم
نـــســاء). ودعـــا اجلـــيل اجلـــديــد في
بيانه جـميع اجلهـات خارج السـلطة
في االقــلــيم والــنــخب الــواعــيــة الى
اتـخـاذ مـوقف شـجـاع من احملـاوالت
(غـيـر االخالقيـة) الـتي يـتـعـرض لـها

حراك اجليل اجلديد. 
وكانت  قـوة أمنـية اقـتحـمت األحد
قر الرئيـسي حلراك اجليل اجلديد ا

في مدينة السليمانية.
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الية فؤاد وزير ا
حس خالل

ترؤسه اجتماعاً
ناقشة استراتيجية

وازنة العامة ا

وخدمية  مـنها اتفـاق خارطة طريق
لــتــحــسـ واقع الــكــهــربــاء. وكـذلك
مـنــاقـشــة اخلـطط واخلــطـوات الـتي
نفذتها احلكومة ضد الفساد ومنها
ــكـافــحـة اجــراءات اجملـلس االعــلى 
لف تقد اخلدمات الفساد إضافة 
االســاســيــة لـــلــمــواطــنـــ بــحــسب

أولوياتها.


