2

ALJADEED

السفير التركي :نينوى لها
قيمة كبيرة وقنصليتنا
قريبا في الموصل

ASSABAH

السنة الرابعة عشرة

يومية سياسية مستقلة
صاحب االمتياز رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر

السعودية تطمئن السوق
بشأن معروض النفط

alsabahaljaded@gmail.com
assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

9

مذكرات الرئيس
جالل طالباني
"الحلقة "3

11

العبو منتخب الشباب
يعاودون تدريباتهم تأهبًا
لمواجهة اليابان غدًا

12
صفحة

)Wed. 24 Oct. 2018 issue (4044

األربعاء  24تشرين األول  2018العدد ()4044

في حوار أجرته الـ "الصباح الجديد":

الغاضبون من الطامعين بالمناصب سيحاولون إعاقتها

اإلصالح :عبد المهدي يضمن تصويت سائرون
والفتح والحكمة لحكومته وتمريرها لن يكون سهال

بغداد  -وعد الشمري:
كشــف حتالف اإلصالح واإلعمار،
أمس الثالثاء ،أن عادل عبد املهدي
ضمن تصويت ثــاث كتل كبيرة
لكابينتــه الوزاريــة ،الفتا ً إلى أن
تلك الكتل هي الفتح وســائرون
واحلكمة ،مســتبعدا ً جناح جهود
تبذلها قوى سياســية متضررة
من آليات تشــكيل احلكومة في
إفشال متريرها.
وقال النائب عــن التحالف فرات
التميمــي إن "مفاوضــات عبد
املهدي فــي تشــكيل احلكومة
جتري بنوع من السرية ،وهناك من
يساند هذا التوجه وآخر يرفضه".
واضاف التميمي في تصريح إلى
"الصباح اجلديد" ،أن ""قسما ً من
أعضاء مجلــس النواب يطالبون
باالطالع علــى الســير الذاتية
للمرشحني مبكراً ،قبل التصويت
عليهم".
وأشــار إلى أن "الصــورة ما زالت
ضبابيــة إزاء شــكل احلكومــة
املقبلــة مع وجود تســريبات عن
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عــدد طاقمهــا الــوزاري بـ 22
شخصاً".
وطالب التميمــي عبد املهدي بـ
"اإلســراع في إرســال البرنامج
احلكومي كون النظــام الداخلي
للبرملــان ينــص على تشــكيل
جلنة برئاســة نائب رئيس مجلس
النواب لدراسة مسودة البرنامج
قبل عرضه علــى التصويت مع
أعضاء الكابينة الوزارية".
وأكد أن "احد شــروط احلكومة
املقبلة هو عدم اســناد منصب
وزاري لنائب حالي أو وزير ســابق
وذلك ولد شــعور بالغضب لدى
اوســاط نيابيــة كانت تســعى
للحصول على منصب تنفيذي".
وكشــف التميمي عــن "ضمان
عبــد املهدي منذ االن مســاندة
ثالث تل كبيرة في مجلس النواب
وهــي كل من ســائرون واحلكمة
والفتح واعدادها يتجاوز  110نائبا ً
وذلك يعزز حظوظ مترير الكابينة
الوزارية".
تتمة ص2

وزارة البيشمركة تدعو الى تنسيق
عالي المستوى مع القوّات العراقية

الطرق والجسور تستأنف العمل
في  65مشروعا ممولة من الحكومة
وقرض البنك الدولي لإلعمار
سامي حسن
اســتأنفت دائرة الطرق واجلســور
العمل في  32مشــروعا بعد توافر
التخصيصات املالية املطلوبة لها
مــن قبل احلكومــة املركزية ،وقال
املهندس عصام عبــاس مهدي ان
منتســبي الدائرة يواصلون الليل
بالنهار من أجــل إجنازها على وفق
املواصفات الفنية املطلوبة خدمة
للمواطنني.
وأوضح املدير العام أن الدائرة تقوم
أيضا باإلشــراف على  33مشروعا
أجنز قســم منها ويتواصل العمل
على إجناز القســم اآلخــر وكلها

ممولة بقرض البنك الدولي الطارئ
إلعادة إعمار املناطق احملررة.
وقال املدير العام فــي حوار اجرته
معه جريدة "الصبــاح اجلديد" إن
املشاريع املمولة من قبل احلكومة
تتركز في محافظات واســط املمر
الثاني لطريــق كوت– بدرة– مهران
(مرحلــة أولى) ومشــروع الطريق
احلولي جلسر الكارضية ،وفي بابل
مشروع طريق حلة– كيش ومشروع
طريق املرور الســريع رقــم  1اجلزء
ط  5ومشــروع طريق املمر الثاني
هاشمية– مدحتية– شوملي...
نص احلوار ص3

أردوغان يطالب بمحاكمة قتلة
جمال خاشقجي في اسطنبول

عبد املهدي ..موجهة وشيكة ألزمة محتملة
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الكرملين يهدد بردّ مماثل إذا
طوّرت أميركا صواريخ
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الصباح الجديد  -وكاالت:
طالب الرئيــس التركي رجب طيب
أردوغــان أمــس الثالثــاء ،أن جترى
محاكمة املشــتبه بهم الـ 18في
قتل الصحافي الســعودي جمال
خاشقجي في اسطنبول ،مشددا
على أن ينال املتورطون في العملية
من منفذين وآمرين ،العقاب.
وقــال الرئيس التركــي في خطاب
أمــام كتلة نــواب حــزب العدالة
والتنميــة احلاكم فــي أنقرة "لن
يهــدأ الضمير العاملــي إال عندما
يعاقــب كل الذين لعبــوا دورا (في
العملية) ،مــن املنفذين الى الذين
أعطوا األوامر".

وأضاف "أطالــب بأن تتم محاكمة
األشخاص الـ 18في اسطنبول".
وتابــع "باالعتــراف باجلرمية ،قامت
احلكومــة الســعودية بخطــوة
مهمــة .ننتظر منها اآلن أن توضح
مســؤولية كل شــخص في هذه
القضية ،من القمــة الى القاعدة،
وأن حتيلهم الى القضاء".
وأشــار الــى أن جرميــة القتل "مت
التخطيط لها" قبــل أيام وأعدها
فريق ســعودي أوفد الى اسطنبول
لهــذه الغاية ،ما يناقــض الرواية
الســعودية القائلة بأن خاشقجي
قتل بطريق اخلطأ خالل "شجار".
تفصيالت ص6

عنوان الجريدة :بغداد ـ الوزيرية  /رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  777لسنة  / 2004رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين  / 301طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر
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د .علي شمخي

شؤون عراقية

للحد من تحركات داعش في المناطق المتنازع عليها

وزارة البيشمركة تدعو الى تنسيق
ّ
القوات العراقية
عالي المستوى مع
وزارات النخبة
تبدو مشــاورات تشــكيل احلكومة العراقية
محفوفــة مبخاطر العــودة الى الســياقات
الســابقة التي جرى فيهــا التحكم مبقاليد
االختيــار والتنــازع حول هــذه املهمة وعلى
الرغم من الوعود والتعهدات التي مت قطعها
امام رئيس الــوزراء عادل عبد ااملهدي من قبل
مجموعة من االحزاب والكتل السياســية اال
ان واقع االمور يشــي بان هناك ثمة تراجع عن
هذه اخلطوة فما يترشــح من اخبار حول هذا
ااملوضوع يشير الى وجود رغبة جامحة لبعض
التيــارات السياســية للدخول فــي معترك
االختيــار والتدخل لفرض اســماء بعينها او
معارضة اختيار اســماء جــرى تداولها او مت
ترشيحها وهذا يعني بان هناك ارادات متقابلة
او متعاكسة ستعيق سرعة حسم تشكيل
احلكومة وتقف حجر عثرة امام رؤية عادل عبد
املهدي وســعيه الجناز مهمة اختيار الكابينة
الوزارية ضمن التوقيتات الدســتورية احملددة
وفي خضم هذه االجواء املشوشة فاننا نعيد
التذكير من على هذا املنبر باالسس واملعايير
السليمة التي تتيح حتقيق االصالح والتغيير
في العــراق والتــي لطاملا نادت بهــا املاليني
من الشــعب العراقي من خــال التظاهرات
واالعتصامات ومن خالل البيانات واالجتماعات
ملنظمات اجملتمع املدني والناشطني في مجال
احلريــة وحقوق االنســان ودعمتهــا حركات
االحتجاج لبعض الرمــوز الدينية ومؤيديها
في االوســاط الشــعبية ويبدو ان املطالبات
بتشــكيل حكومة عراقية مســتقلة تضم
كفــاءات مخلصة ونزيهة اليــزال حلم بعيد
املنال عن تطلعات الشــعب العراقي فهناك
اليــوم مــن يتطلع فــي اوســاط املثقفني
العراقيني الختيار وزير ثقافة عراقي من خالل
اختيار النخب والكفاءات في ميادين الثقافة
واالدب وهناك مــن يريد اختيــار وزير داخلية
عراقي مشهود له بالكفاءة ويتمتع باخلبرات
االمنية وينتمي الى املؤسسة االمنية وهناك
مــن يتطلع الختيــار وزراء للزراعة والصناعة
والتجــارة والتربية والتعليــم العالي وغيرها
من الوزارات االعراقية اكفاء وقادرين على ادارة
وزاراتهم النهــم االقدر واالكفء فيها والنهم
خرجوا من رحم هذه الوزارات فكرا وعمال ولرمبا
يتساءل البعض من اين ناتي مبثل هؤالء وكيف
يتــم العثور عليهــم فنقول لــه ان الوزارات
العراقية متخمة مبثل هؤالء والبيوت العراقية
يجلس فيها اليوم العشرات من هؤالء النخب
وبالد املهجر مترعــة باملبدعني العراقيني في
مجاالت الصحة والفــن والتعليم والصناعة
واملالية وغيرها من االختصاصات املتطورة وان
املشكلة ليس في عدم العثور عليهم وال في
عدم معرفة اسمائهم املشــكلة احلقيقية
هي عدم وجود ارادة حقيقية للتوجه اليهم او
السعي الختيارهم واملشكلة ايضا في اصرار
بعض التيارات السياسية على عدم التفريط
باحملاصصة احلزبيــة واعتبارهــا ميزانا عادال
لتقاســم العناوين واملناصب ومادام اهتمام
هذه التيارات منصبا في هذه الدائرة فان االمل
ضعيف بخروج العراق من مســاحات العتمة
الى مســاحات الضوء فاجلميــع هنا بانتظار
وزارات النخبة االتي ميكنها ان تطيح بعنايون
الفشل والفســاد وتكسر ارادات التخلف وان
تبعث االمل بوالدة عــراق جديد مينح الفرصة
للمبدعني والكفوئني واخمللصني والنزيهني بان
يؤدوا دورهم في الــوزارات العراقية ويدعمون
الهوية احلقيقية لها ويقتربون اكثر من هموم
ابناء الشعب العراقي مبختلف اهتماماتهم .

تقـرير

السليمانية ـ عباس كاريزي:
أعلن اللواء قارمــان كمال رئيس
هيئة أركان قوات البيشمركة ،أن
داعش استغل الفراغ الذي خلفه
انســحاب قوات البيشمركة من
املناطق املتنــازع عليها للتحرك
في تلك املناطق وتنفيذ عمليات
إرهابية ضد املواطنــن من أبناء
القرى واألرياف.
واضاف كمال في حديث للصباح
اجلديــد ،ان الفراغ الــذي خلفه
انســحاب قوات البيشمركة من
املناطق املتنــازع عليهــا وعدم
قدرة القوات العراقية على تأمني
مناطق واســعة منها نظرا لقلة
اعداد اجليش العراقي وعدم قدرته
على السيطرة على تلك املناطق،
اتاح لعناصر داعش حرية احلركة
العادة تنظيم صفوفهم وشــن
عمليــات ارهابية منهــا اقامة
سيطرات وهيمة واختطاف وقتل
املواطنني.
واشــار كمال الى ان داعش متكن
من اســتغالل عدم قدرة القوات
العراقيــة الســيطرة على تلك
املناطق ،العــادة تنظيم صفوفه
والقيام بعمليــات ارهابية ،الفتا
الــى ان حتركات داعــش متتد من
احلــدود الســورية الــى مناطق
واسعة مبحافظة ديالى.
واشــار الى ان القــوات العراقية
املوجود في تلــك املناطق قليلة
وهــي غير قــادرة علــى حماية
املواطنــن فــي القــرى واالرياف
مــن هجمات داعش مــا ادى الى
نــزوح العديــد ســكان القرى،
اضافة الى عدم وجــود اي اتفاق
بــن وزارة البيشــمركة واجليش
العراقي القامة سيطرات ونقاط
تفتيش مشتركة ،فضال عن عدم
وجود قــوات مشــتركة او غرفة
عمليات تشــرف على التنسيق
بني تلــك القوات ،علنا عدم وجود
اي تنســيق عــال املســتوى بني
وزارة البيشــمركة ووزارة الدفاع
العراقيــة حلد االن بشــان تأمني
االمن واالســتقرار فــي املناطق
املتنازع عليها.
واعلن قارمان عن اســتعداد وزارة
البيشــمركة لفتح فاقا التعاون
والتنســيق مع احلكومة االحتادية

ان الفراغ الذي خلفه
انسحاب قوات البيشمركة
من المناطق المتنازع
عليها وعدم قدرة القوات
العراقية على تأمين
مناطق واسعة منها
نظرا لقلة اعداد الجيش
العراقي وعدم قدرته
على السيطرة على تلك
المناطق ،اتاح لعناصر
داعش حرية الحركة
العادة تنظيم صفوفهم
وشن عمليات ارهابية منها
اقامة سيطرات وهيمة
واختطاف وقتل المواطنين

عناصر من قوات البيشمركة «ارشيف»
وقــوات اجليش العراقــي القامة
غرفة عمليات مشــتركة ونقاط
ســيطرة وتفتيــش مشــتركة
بهدف الســيطرة علــى املناطق
التي يتحرك فيهــا داعش واحلد
من حتركاته التي يشن من خاللها
هجمات على املواطنني.
واشــار الى ان داعش يتحرك من
احلدود السورية عبر قضاء البعاج
الى اطــراف مخمــور وكركوك
واحلويجة وحمريــن وديالى ،الفتا
الى انــه متكن من اعــادة ترتيب
صفوفه وان اعــداده تتفاوت من
منطقــة الى اخــرى وله حتركات
مســتمرة وهو يعمــل االن وبعد
انخفاض موارده املالية على ابتزاز
االغنيــاء واختطــاف اطفالهم
واختطاف املدنيني للحصول على
فدية مــن ذويهم ،الفتــا الى ان
ليس لداعش القدرة على احتالل
مناطق كما في السابق وهو االن

يعتمد علــى تنفيذ عمليات ضد
قوات اجليــش واملدنــن في تلك
املناطق.
واضاف ان من شــان التعاون بني
البيشمركة واجليش العراقي احلد
من حتركات اجلماعــات االرهابية
ومنعها فــي تلك املناطق مؤكدا
ان وزارة البيشــمركة مستعدة
للتعاون مع اجليــش العراقي في
اطار اتفاق شــامل بــن اجلانبني
يتيح للبيشــمركة العودة وادارة
املنطقة بنحو مشترك مع اجليش
والشرطة االحتادية.
وكان مجلــس أمــن إقليــم
كردســتان ،قد اعلــن امس االول
االثنني ،عن تصاعد وتيرة اخلروقات
األمنية فــي كركــوك واملوصل
ومناطق أخرى خالل شــهر أيلول
ســبتمبر املاضــي ،مســتهدفا ً
منازل العناصر األمنية واحلشــد
الشــعبي ومحطــات الطاقــة

الكهربائية بالعبوات الناسفة.
وقــال مجلس أمــن اإلقليم في
بيــان ،إن عناصــر داعــش نفذوا
الشهر املاضي  22هجوماً ،اضافة
الى  25تفجيرا بعبوات ناســفة
ضد القــوات العراقية واملواطنني
املدنيــن ،إلى جانــب  5هجمات
بقنابل يدوية ،كمــا زادت حاالت
تســلل عناصر داعش ،وسجلت
العديد من حاالت االعتقال.
واضــاف البيان «كما ســجلت
العديد من الهجمات في خانقني
واحلويجة والقيارة والدبس وعلى
مقربة من جبال حمرين.
الــى ذلك اعــادت قــوات اجليش
العراقي انتشــارها في كركوك،
بنــاءا على طلب من املســؤولني
االداريــن فــي احملافظــة ،بهدف
املشــاركة في عملية عسكرية
ضــد ارهابيي داعــش ،وذلك بعد
مــرور عام على انســحابهم من

احملافظة.
وقالــت مصادر مطلعــة ان قوة
تابعة للفرقة التاســعة املدرعة
في اجليش العراقي انتشــرت في
قضاء احلويجة والشرقاط ،امس
الثالثاء ،متهيدا الجــراء عمليات
متشيط واسعة لتعقب مسلحي
داعش.
واضافــت ان ســكان املنطقــة
طالبوا احلكومة العراقية والقائد
العام للقوات املســلحة ،بارسال
تعزيزات عســكرية مــن اجليش
العراقــي الــى احلويجــة بهدف
متشــيط املنطقــة ومالحقــة
مسلحي داعش.
وأضافــت انه من املقــرر ان تنفذ
القوات اجليــش العراقي عمليات
دهم وتفتيش بالتعاون مع القوات
االمنيــة في مناطق العباســي
ومناطق شــمال غــرب القضاء
وصوال الى قضاء الدبس والطريق

الرابــط بــن داقــوق واحلويجة
ومرتفعات مكحول والرشاد باجتاه
قضاء شرقاط.
وجاءت تلــك اخلطوة بعــد مرور
عام على انســحاب قوات اجليش
العراقي بالكامــل من محافظة
كركــوك وتســليم االمني في
احملافظة لقوات مكافحة االرهاب
والشرطة االحتادية.
علــى الرغم من مــرور عام على
استعادة جميع املناطق التي كان
يسيطر عليها مسلحي تنظيم
داعش من قبل القوات العراقية،
اال ان اخلاليــا النائمــة لداعــش
ينفــذون عمليات مســلحة بني
فترة واخرى فــي حدود محافظة
كركوك ضد املدنيني واملنتسبني
فــي القوات االمنية مســتغلني
الفراغ الذي خلفه انسحاب قوات
البيشمركة من مناطق التماس
مع قوات اجليش العراقي.

تتمات ص1
اإلصالح :عبد املهدي يضمن
تصويت سائرون والفتح واحلكمة
حلكومته ومتريرها لن يكون سهال
لكنه يرى أن "جلســة مترير احلكومة
لن تكون ســهلة وقد تشوبها بعض
النقاشــات احلــادة ألن هناك جهات
سياســية تضررت من اليات اختيار
الوزراء"
وبني النائب عــن االصالح واالعمار أن
"نهايــة املطاف ســيكون التصويت

لصالح عبد املهدي حتى مع محاوالت
املعترضني عليه جمع تواقيع لرفض
حكومته".
وحــذر التميمي من ســعي البعض
باللجوء إلى التصويت السري كونها
جاءت بهدف تســقيط عبد املهدي
كما أن العملية حال حصولها سوف
تستغرق وقتا ً طويالً وحتتاج إلى اكثر
من جلسة ألن عملية التصويت لكل
وزير ،منفردة".

من جانبه ،ذكر عضو الوفد التفاوضي
للتحالف عبد اهلل الزيدي في حديث
إلى "الصبــاح اجلديد" ،أن "العراق مير
مبرحلة حساسة وانعطافه سياسية
كبيرة واجلميع يحاول تصحيح املسار
وجتاوز السخط الشعبي".
وأضاف الزيدي أن "القوى السياسية
عندما جلأت إلى عبد املهدي بوصفه
شخصية مســتقلة جاء اميانا ً منها
بضرورة تصحيح اخطاء املاضي وهذا

يدل على أن مترير احلكومة سيحصل
داخل مجلس النواب".
ولفت إلــى ان "الكتــل التي جاءت
باملكلف احلالي لتشــكيل احلكومة
تراهن على جناحه ،بوصفه مشــروعا
سياســيا ناضجا قــادرا على حتقيق
برنامــج حقيقــي يلبــي طموحات
الشارع العراقي".
وأكد الزيــدي ان "احلــوارات ما زالت
مستمرة وقد بلغت مراحل متطورة

ومن املمكن عقد جلســة التصويت
على احلكومة خالل الساعات املقبلة
ســواء كانت بطاقم كامل ،أم بجزء
منه مع تســمية وزراء بالوكالة حلني
اختيار اشخاص اصالء بدال ً عنهم".
يذكــر أن رئيــس اجلمهوريــة برهم
صالــح كان قــد كلف عــادل عبد
املهدي بتشكيل احلكومة في مهلة
دســتورية تنتهــي فــي الثاني من
الشهر املقبل.

رئيس مجلس المحافظة يدعو الشركات والراغبين لالستثمار فيها

السفير التركي :نينوى لها قيمة كبيرة وقنصليتنا تفتح أبوابها قريبا في الموصل
نينوى ـ خدر خالت:
أعلن السفير التركي في العراق ،أن
محافظة نينــوى مهمة جدا لبالده
ولها قيمة كبيــرة لديهم ،في حني
دعا رئيس مجلس محافظة نينوى،
سيدو جتو الشركات واملستثمرين
األتراك للقدوم الى نينوى واملشاركة
في إعمارها ،مطالبا تركيا بتسهيل
منح الفيزا ألبناء نينوى.
وكان جتو ،ومعه الســيد نور الدين
قبالن نائب رئيس مجلس محافظة
نينوى وعدد مــن اعضاء اجمللس ،قد
استقبلوا ســعادة السفير التركي
فاحت يلــدز والوفد املرافــق له خالل
زيارته والــى مبنى مجلس احملافظة
يوم االثنني املصادف .2018/10/22
وعقب الترحيب بالوفــد الزائر ،قال
جتو ندعو ســعادة السفير التركي
الــى االســراع بفتــح القنصلية
التركية في املوصل ،ألنها ستخدم
اهالي نينوى علــى جميع االصعدة
وخاصة علــى الصعيــد التجاري
بني نينــوى واجلمهوريــة التركية،
وســيكون هنالك منفعة متبادلة
بــن الطرفــن ،كمــا نطلــب من
السفير التركي بتسهيل امر الفيزا
ألهالي نينوى الذيــن يتوجهون الى

اجلمهورية التركية لقضاء شــتى
احلاجــات ،مبينا ان رئيــس واعضاء
مجلس محافظة نينوى مستعدون
لتقدمي اية مســاعدات وتسهيالت
للقنصلية التركية ورفع مســتوى
التنسيق والتعاون مع بعض.
كما رحب الســيد نور الدين قبالن
نائــب رئيــس اجمللس وقــال «نحن
خرجنا من كارثة في نينوى استمرت
لنحــو  3ســنوات والتي جنمت عن
هجمــة داعــش واحتاللــه ألغلب
اجزاء نينــوى ،و نحن بطــور اعادة
اخلدمات وبناء واعمار املوصل وعموم
محافظة نينوى ،ومن خاللكم ندعو
الشــركات التركية واملســتثمرين
االتراك للقدوم واملشاركة في اعمار
نينوى واالســتثمار فيها وفي عموم
مدنها».
واضاف «نحــن نشــكر جمهورية
تركيا وشــعبها النهــم احتضنوا
نحو  900الف نازح من اهالي نينوى
بتركيا».
من جانبه قال يلــدز ان «محافظة
نينــوى مهمــة لنــا ولهــا قيمة
كبيرة لدينــا ،ونحــن اصدقاؤكم
ودائما معكــم واتينا لتثبيت موقع
القنصلية باملوصل».
وعقب ذلــك مت عقد مؤمتر صحفي،
في مبنــى مجلس احملافظة ،حضره

مراسل «الصباح اجلديد» ،حتدث فيه
السيد سيدو جتو رئيس اجمللس وقال
«اليوم تشرفنا بزيارة السفير التركي

مع اجلمهوريــة التركية وبضمنها
فتــح القنصلية في املوصل اضافة
الــى احلركة التجاريــة التركية مع
محافظة نينــوى ،وتركيا دولة جارة
سنستفاد من خدماتها من الناحية
االقتصادية واالستثمارية وايضا من
الناحية االمنية ،كما دعونا السفير
التركــي بتســهيل منــح الفيزا
التركية الهالي نينوى».
اما الســفير يلدز فقال «من جديد
نتواجد مبدينة املوصل وهذا شــرف
لنا ،ونحن الدولــة االولى التي اتت
الى هنا بعد التخلــص من داعش،
ونحن كدولة قريبة جدا من الدولة
العراقية ،وفرحنا من فرحكم».
واضاف «بعد التخلــص من داعش
في املوصــل ونينوى هنــاك اعمال
كثيرة يجــب القيام بها ،ونحن قبل
ان نكون دولتــان جارتان نحن دولتان
لدينا روابط تاريخية».
واشــار يلدز الى ان «تنمية املوصل
مهمة بالنســبة لنــا ،وال نرى فرقا
بيننــا وبينكــم ،ومنذ عــام 2017
الوكالة التركية تيكا كانت موجودة
السفير التركي مبؤمتر صحفي في نينوى مــع اهلنــا باملوصل وفي الشــارع
املوصلي وقريبة منهم».
في بغــداد وبالوفد املرافــق له الى التركيــة فــي نينــوى ،ومت مباحثة منوها الــى ان «زياراتنا لثالث مرات
مجلس محافظــة نينوى كخطوة ومناقشــة املواضيــع املهمة التي في الســنة للموصــل ال تكفينا،
للتهيئة فــي زيارة موقع القنصلية تتعلق بحياة ســكان اهالي نينوى وســنقوم بفتــح القنصليــة في

املوصل الستمرار االعمال واخلدمات
لنكون قريبني من اهالي املوصل».
واوضــح يلــدز انــه «بعــد زيارتنا
وتوصيات الســيد احملافظ وحتويله
للمكان الذي ســنفتح القنصلية
بــه وزيارتنا لها بدأنــا عملنا معه،
واليوم التقينا السيد رئيس مجلس
احملافظة واعضاء اجمللــس املوقرين،
وحصلنــا علــى دعمهــم الكامل
والقــوي لنــا في فتــح القنصلية
التركية باملوصل ،وبعد اخذ املوافقة
في االيام املقبلة من بغداد ستعمل
القنصلية بشكل سريع باملوصل».
مبينّا انه «قبــل افتتاح القنصلية
التركية باملوصل ،فــان وكالة تيكا
للتنســيق والتعــاون الدجولــي
موجــودة باملوصل ومســتمرة في
عملها واليوم افتتحنا مستشفى
منفــذ مــن قبلهــا ،ووظيفــة
القنصلية التركيــة هنا بضمنها
امللحــق التجــاري الذي ســيفتح
قريبا واالعمال مســتمرة قبل فتح
القنصلية من قبل منظمات اخرى،
ومن املرجح ان يكون السيد محمد
كشــك القنصل التركي باملوصل،
وهو موجود معنا حاليــا،الن تركيا
جاهــزة للنهــوض بواقــع املوصل
ومســتعدة للمشــاركة في هذا
اجملال».
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مدير عام دائرة الطرق والجسور لـ «

»:

استأنفنا العمل في  32مشروعا مموال من الحكومة
و 33مموال من البنك الدولي
سامي حسن
كشــف مدير عــام دائــرة الطرق
واجلســور املهندس عصــام عباس
مهدي عن استئناف العمل في 32
مشــروعا بعد توافر التخصيصات
املاليــة املطلوبــة لها مــن قبل
احلكومــة املركزية ،في حني يواصل
منتســبو الدائرة الليل بالنهار من
أجل إجنازها على وفــق املواصفات
الفنية املطلوبة خدمة للمواطنني.
وأوضح املدير العام أن الدائرة تقوم
أيضا باإلشــراف على  33مشروعا
منجزا ويتواصــل العمل على إجناز
القســم اآلخر منها وهــي ممولة
بقرض البنك الدولي الطارئ إلعادة
إعمار املناطق احملررة.
وقال املدير العام فــي حوار صريح
وبنّاء أجرته معــه جريدة «الصباح
اجلديــد» إن املشــاريع املمولة من
قبل احلكومة تتركز في محافظات
واســط املمر الثاني لطريق كوت–
بدرة– مهران (مرحلة أولى) ومشروع
الطريق احلولي جلســر الكارضية،
وفــي بابل مشــروع طريــق حلة–
كيش ومشروع طريق املرور السريع
رقــم  1اجلزء ط  5ومشــروع طريق
املمر الثاني هاشــمية– مدحتية–
شــوملي ومشــروع صيانة جسر
املســيب احلديــدي وفي ميســان
مشروع جسر علي الغربي وفي ذي
قار مشــروع مقتربات جسر شمال
الناصرية ومشــروع صيانة وتأهيل
جسر ذي قار الكونكريتي ومشروع
صيانة جسر الغراف الكونكريتي.
وأضاف املدير العام أن هذه املشاريع
تتركــز أيضا في محافظــة األنبار
وهــي مشــروع جســر الفلوجة
الثالــث ومشــروع صيانة جســر
حديثــة احلديدي ،وفــي محافظة
كربالء مشروع التقاطعات اجملسرة
ملقتربــات جســر الهنديــة ،وفي
الديوانية مشــروع طريق ديوانية–
عفــك– آل بديــر (مرحلــة أولى)
و(مرحلــة ثانية) ومشــروع طريق
غمار– مفرق غماس ،وفي محافظة
املثنى مشروع طريق تطوير مدخل
السماوة ومشــروع جسر الدراجي
ومشــروع املرور السريع رقم  1ط 6
ومشروع صيانة  12.6كم من طريق
ســيد محمد العطشان ومشروع
صيانــة طريــق اململحــة /معمل
اسمنت املثنى.
وأضاف املهنــدس مهدي أن الدائرة
تشــرف على إجنــاز  33مشــروعا
منجزا ويتواصــل العمل على إجناز
املتبقي في محافظة صالح الدين
منها املمولة بقرض البنك الدولي
الطارئ إلعادة إعمار املناطق احملررة
هي إجناز صيانــة  64كم من طريق
دجيــل -ســامراء و 32،5كــم من
الطريق سامراء– ضلوعية وصيانة
 10كم بلد– تقاطع السيد محمد
وإصــاح وصيانة طريق ســامراء-
تكريت (على طريق بغداد -موصل)
 45كم مع اســتمرار العمل إلعادة
تأهيل طريق (سامراء -دور -العلم)
 45,02كــم وطريــق امرلــي 6,8
كم وتأهيــل جســري الضلوعية
الكبيــر والصغير واملقتربات وإعادة
تأهيــل جســر شيشــن (اجلانب
األيســر واألمين) وإعادة تأهيل جسر
شنشــال -ســرحة اجلانب اليسار
واليمــن واملقتربات وإعــادة تأهيل
جســر تكريت (على طريق تكريت-
علم) وجسر حتويلة سامراء.
وبي املديــر العام أما في محافظة
ّ
ديالى نعمل على مشروع صيانة 20
كم طريــق من خانقني -نفط خانة
وصيانة  42.5كــم من طريق نفط
خانــة– مندلي وصيانــة  51.2كم
من طريق قرة تبة -املنصورية (ديلي
عباس) وإعادة تأهيل طريق مندلي–
بلــد روز (أ) 15,5كــم وإعادة تأهيل
طريق مندلي– بلد روز (ب) 25,5كم
وتأهيــل جســري الهارونية اجلديد
والقدمي وإعادة تأهيل جسور إمام
ويس ( )4و( )7وإعادة تأهيل جســري
احلديدي واخلرساني على وادي نارين
وإعادة تأهيل جسر الصدور
وإعادة تأهيل جسر وادي العوسج
وإعادة تأهيل جســور احملطات (10
كم )200 +و(.)304 0+
واشار املدير العام اما في محافظة
االنبار فقــد مت تأهيل جســر وادي
احملمدي وجسر القاسم
وجســر عمر
وجسر البوفراج
بن عبــد العزيــز  ،فيمــا يتواصل
العمــل الجناز تأهيل جســر العناز
الكونكريتــي وجســر الصقالوية
الكونكريتي وجســري احللوة وذراع
دجلة  ،وفي محافظــة بغداد
فقد مت اجناز جســر املثنى (جســر
شمال بغداد

احملرر مع مدير عام دائرة الطرق واجلسور املهندس عصام عباس مهدي

إن األزمة المالية التي بدأت في كانون األول من عام  ،2014وهو العام الذي يوجز إجمالي
نشاطات الدائرة في زمن الوفرة المالية لغاية بدء تظاهرات المواطنين في البصرة وميسان
وبناء على قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء
والديوانية وذي قار والمثنى وواسط ...الخً ،
عقدت ورش تنفيذية في وزارة التخطيط لتسهيل إجراءات توفير المبالغ التي تم االتفاق على
تمويل المشاريع االستراتيجية التي طالب المواطنون في قواطع وسط وجنوبي العراق بالعمل
على إنجازها
وجسر عودة الشكر والرفوش  ،وفي
محافظة نينوى فقد مت اجناز جسر
املوصل االول وجســر املثنى الثاني
وجسر املوصل الرابع .
وقال مديــر عام الدائــرة ان االزمة
املالية التي بدأت فــي كانون االول
من عام  ، 2014وهو العام الذي يوجز
اجمالي نشــاطات الدائرة في زمن
الوفرة املاليــة لغاية بدء تظاهرات
املواطنني فــي البصرة وميســان
والديوانية وذي قار واملثنى وواســط
 ...الخ  ،وبناء على قرارات وتوجيهات
مجلس الوزراء عقدت ورش تنفيذية
فــي وزارة التخطيــط لتســهيل
اجراءات توفير املبالغ التي مت االتفاق
على متويل املشاريع االستراتيجية
التي طالب املواطنــون في قواطع
وسط وجنوب العراق بالعمل على
اجنازها .
واضاف املدير العــام ان نتائج هذه
الــورش التنفيذية كانــت مثمرة
فقــد حصلنا على جميــع املبالغ
للمشاريع التي ســبق ان حصلت
املوافقــة على اســتئناف العمل
فيها تلبيــة لطلبات املواطنني في
هــذه املناطق وباشــرنا بتنفيذها
في ظل وقت قياســي وهي اعمال
مثبتة على االرض  ،متوقعا ان تكون

مراحل االجناز لهذه املشــاريع خالل
االشــهر املتبقية من العام احلالي
وتتوافق مــع املبالــغ املالية التي
خصصت ضمن امليزانيــة احلالية
مما شــكل اطمئنانا لدى املواطنني
في هذه املناطق على االســتجابة
السريعة وحجم االجناز الذي حتقق
في االســبوعني او الثالثة االخيرة
 ،كما ملســنا هــذا االطمئنان من
السلطتني التنفيذية والتشريعية
في احملافظات وكذلــك التعليقات
على صفحات التواصل االجتماعي
ومن خالل مواقــف الدوائر التابعة
لنا في احملافظات .
واوضــح املهنــدس مهــدي  ،اما
ما يتعلــق بحجم االجنــازات التي
حققتهــا الدائرة في ظــل االزمة
املالية هي مشاريع البنى التحتية
التي تتعلق بقطاع الطرق واجلسور
والتي مولت مبوجــب اتفاقيات مع
مؤسســات دوليــة قارضــة على
راســها البنــك الدولي لالنشــاء
والتعمير  ،واحلقيقة ان هذه الدائرة
بشــهادة املنظمات الدولية كانت
الســباقة فــي اجناز مشــاريعها
بشــكل متميــز  ،وكنــا نحظى
باهتمام وقبــول املنظمات الدولية
من خالل الورش التنفيذية ومؤمترات

تشرف دائرة الطرق والجسور على إنجاز 33
مشروعا منجزا ويتواصل العمل على إنجاز
المتبقي في محافظة صالح الدين منها
الممولة بقرض البنك الدولي الطارئ إلعادة
إعمار المناطق المحررة هي إنجاز صيانة
 64كم من طريق دجيل -سامراء و 32،5
كم من الطريق سامراء– ضلوعية وصيانة
 10كم بلد– تقاطع السيد محمد وإصالح
وصيانة طريق سامراء -تكريت (على طريق
بغداد -موصل)  45كم

املتابعة الدورية التي حتضرها الفرق
اخلاصة بهذه القروض والتي تتعلق
مبشــاريع اعادة االعمار لقطاعات
املاء واجملاري والبلديــات والكهرباء
والصحة والتربية والتعليم العالي
واملوارد املائية اضافة الى مشــاريع
احملافظات التي تقع ضمن مجالس
احملافظات او مكاتب احملافظني التي
تقع ضمن مشاريع تنمية االقاليم .
ولفــت املديــر العام الــى ان املدة
الزمنية احملصورة بني ايلول عام 2015
الذي مت فيها تفعيــل قرض البنك
الدولي اخلاص باعادة اعمار املناطق
احملررة من االرهاب ولهذا التاريخ هو
بداية شهر تشــرين االول من عام
 2018يعني على مدى ثالث سنوات
اجنزنا تأهيل  30جســرا و 400كيلو
متر طول من شــبكة الطرق التي
تضررت جراء العمليات العسكرية
ضــد عصابات «داعــش» االرهابية
اضافة الى  6جســور االن هي قيد
التنفيــذ اضافــة الى اننــا نقوم
بعملية اشــراف وتدقيق تصاميم
جســور اخرى العادة تأهيلها متول
من قبل منظمات ال ترتبط مباشرة
مع الــوزارة مثــل منظمة )UNDP
) وبعض منظمــات اجملتمع املدني
الصغيرة  ،كان دورنــا ينحصر في
تدقيق التصاميــم املقدمة منها
ومراجعتهــا واملصادقــة عليها ،
اضافة الى تشكيل دوائر للمهندس
املقيم لالشراف على التنفيذ .
واكــد املديــر العــام ان الدائرة لم
تتسلم اية شكوى برغم مرور ثالث
سنوات عجاف مررنا بها  ،فنحن ال
نقارن بشــكاوى الناس للقطاعات
اخلدمية اخــرى  ،وحجم املالحظات
عليهــا واضــح جــدا  ،ولكن هذا
اليعني انها اكثر اهمية من قطاع
الطرق واجلســور الذي ال غنى عنه ،
ونحن حاولنا على مدى ثالث سنوات
ونصف الســنة ان نعمل بطريقة
احلصول على موارد العالقة للدولة
بها من خــال العالقــات الطيبة
مع جميــع احملافظني  ،هذه العالقة
ليســت ناجتة عن صلة معينة بل
من خالل الرضا التــام عن االعمال
واملشــاريع التي قمنــا باجنازها في
محافظاتهم  ،وعلى ســبيل املثال
فقد اتصل بــي محافظ الديوانية
وبــن ان هنــاك مفاصــل متدد في
تقاطع املرور الســريع مما سبب لنا
مشكالت جمة وخاصة نحن على
ابواب الزيارة االربعينية وهذا يشكل
لنا نقطة الختناق مرور كبير جدا ،
وفعال فقد كنــا نعمل على تأهيل
هذا الطريق  ،اي بسرعة استجابة
سريعة جدا .
واشــار املدير العام الى ان ما يتعلق
باملشاريع االخرى التي متول من قبل

املنظمات الدولية االخــرى  ،لدينا
التمويل االضافي ملشــروع القرض
الطارئ العادة اعمار املناطق احملررة
مــن االرهاب مــن البنــك الدولي
لالنشاء والتعمير الذي سنغطي به
تأهيل جميع اجلسور الواقعة على
طريق املرور السريع للقاطع الغربي
منه يبــدأ من بغــداد وينتهي في
منفذي الوليــد وطريبيل احلدوديني
اضافة الى تغطية تكاليف تأهيل
جســور املوصل الرئيسة على نهر
دجلة وهي اجلســر اخلامس والرابع
والثاني اما اجلسر الثالث فهو يقع
ضمن املشــاريع التي متول من قبل
بنك االئتمان االملاني مبوجب القرض
الذي وقــع ومت تفعيله في شــهر
آب املاضــي وتعد باكــورة اعمالنا
بالتعــاون معه وهي اعــادة تأهيل
جســر القيارة الذي مت االعالن عنه
ونتوقع ان نتسلم عروض الشركات
املتنافسة عليه خالل شهر تشرين
الثاني املقبل  ،اضافة الى مجموعة
مشاريع اخرى سيتم االعالن عنها
خالل االســابيع القليلــة املقبلة
ضمن اطار القرض املقدم من البنك
االملانــي وهي مجموعة جســور (
البوير واحلود واملثنــى االول ) داخل
مدينــة املوصل على نهــر اخلوصر

اضافة الى تأهيــل الطريق الرابط
ما بني طريق العســل على احلدود
االدارية لصــاح الدين حتى احلدود
االدارية ملدينة املوصل والبالغ طوله
نحو  85كيلو مترا .
واوضح املدير العام انه لدى الدائرة
اجنازات كبيــرة فيما يتعلق بتأهيل
املناطق احملررة مــن االرهاب لقطاع
الطرق واجلســور من ابرز مالمحها
داخل العاصمة وهــي اعادة تأهيل
جسر املثنى شــمالي بغداد ضمن
املوازنــة االحتادية  ،وبســبب االزمة
املالية توقف العمل في املشــروع
بالرغم من انه يعــد محورا مهما
واساســيا ضمن شــبكة الطرق
التــي تربط العاصمــة باحملافظات
الوسطى والشمالية  ،لكننا متكنا
من اقنــاع البنك الدولي على متويل
االعمــال املتبقية منــه  ،وفعال مت
اجنازه مــن قبل شــركة املعتصم
العامــة للمقــاوالت وبالســرعة
املطلوبــة وعلى وفــق املواصفات
احملددة .
واعرب املدير العام عن توقعاته عن
رصــد مبالغ جيدة لــوزارة االعمار
واالســكان والبلديات واالشــغال
العامــة ضمــن املوازنــة املركزية
والتي ســتكون مــن حصة اكمال

(استقبلت الدائرة في بواكير عام 2014
دراسة تخطيطية عن ّ
قطاع النقل في العراق
لمعالجة المشكالت التي يعاني منها هذا
ّ
القطاع على وفق ثالث مراحل ،األولى تتعلق
بالصيانة السريعة لخطوط السكك الحديد
والمطارات والموانئ وغيرها ،وقدّم لنا رؤية
قريبة المدى وأخرى بعيدة المدى ّ
لقطاع
النقل يساعد على ربط العراق بدول الجوار
وربط المحافظات مع بعضها

املشــاريع املتوقفة واعــادة تنفيذ
وتأهيل املشــاريع االســتراتيجية
واملهمة  ،مما يسهم في اعادة دوران
عجلة االقتصاد الوطني  ،في توفير
فرص عمــل للعاطلني ويخفف من
مســتوى الفقر والعمل على زيادة
معدالت النمو  ،خاصة ان االستقرار
االقتصــادي يعد واحدا من مفاتيح
جميع اشكال االســتقرار االمني
واالجتماعي  ،ولــذا نقول ان االمور
تبشــر باخلير لهذا الشعب خاصة
بعد االرتفــاع في اســعار النفط
والتي وصلت الى مســتويات جيدة
 ،ولذلك فاملوازنــة بنيت على ارقام
منطقية جدا  ،والعجز املتوقع هو
عجــز افتراضي  ،معربــا عن امله
ان تعيــد هذه املوازنة الســوق الى
حركته الطبيعية .
هذه الدائرة عمرها  100عام اسست
مع تأســيس الدولــة العراقية في
كانون الثاني عام  1921وهي واحدة
من الدوائــر احلكومية التي ما تزال
جتتهــد للحفــاظ علــى التقاليد
املهنية في عملها فهي مســؤولة
عن شبكة الطرق واجلسور الواقعة
خــارج حــدود العاصمــة بغــداد
والبلديات فــي احملافظات  ،فالعراق
يعد محورا رئيســا للتجارة يربط
احلدود العراقية االردنية الســورية
واحلــدود العراقيــة الكويتية عبر
بغداد ويسمى طريق املرور السريع
رقــم ( )1ويصطلح عليــه الناس
باســم الطريق الدولــي  ،احلقيقة
ان هــذا الطريق اهمــل على مدى
عشــرات الســنني من دون اعمال
صيانة حقيقية او اعمال تســاعد
على ادامتــه  ،ولذلــك تبنينا مع
البنك الدولي على اعادة تأهيل هذا
الطريق مع تأثيثه لتحسني عوامل
الســامة واالمان عليه  ،وقد اجنزنا
مراحل متقدمة منــه  ،معربا عن
ثقته باجنازه خالل العام املقبل .
وبــن املديــر العــام ان الدائــرة
اســتقبلت في بواكيــر عام 2014
دراسة تخطيطية عن قطاع النقل
في العراق ملعاجلة املشــكالت التي
يعاني منها هذا القطاع على وفق
ثالث مراحل االولى تتعلق بالصيانة
الســريعة خلطوط السكك احلديد
واملطارات واملوانــئ وغيرها  ،وقدم
لنا رؤية قريبة املــدى واخرى بعيدة
املدى لقطاع النقل يســاعد على
ربط العــراق بــدول اجلــوار وربط
احملافظات مع بعضها  ،وهذا االجناز
يتعلق بخطة شاملة لتحسني هذا
القطاع ونحن كدائرة التزمنا بجزء
مهم مــن مفرداته  ،بالرغم من انه
لم يتسن لنا عمليا االفادة الفعلية
من هذه الدراسة ونحن عازمون عند
توافر املوارد املالية لتنفيذ مفردات
هذه الدراســة التي تتضمن تنفيذ
خط ســريع يربط الكويت باالردن
وســوريا باملرور عبر بغداد  ،الطريق
رقم ( )1وطريق املرور الســريع رقم
( )2ويربطان منفذي ابراهيم اخلليل
وربيعــة احلدوديني والطريق رقم ()3
الذي يربط بغــداد بفرعي الطريق
رقم ( )1و( )2باحلدود االيرانية  ،وهذه
احملاور تشــكل شــبكة طرق تربط
العراق بشرق اوروبا وغرب اسيا .
وكشــف املدير العام عن مشروع
مترو بغداد فقال ان لهذا املشــروع
قصة طويلــة وكان عمري املهني
يبلغ  40عاما وعاصرته عندما كنت
مهندســا في عقــد الثمانينيات
في هيئــة املشــروع وعملت على
تأمــن متطلبات املشــروع واجنزت
التصاميــم التفصيليــة مــع
تقســيمه الى قطاعات لضخامة
حجمــه ولكــن مع انــدالع احلرب
العراقية االيرانية توقف املشــروع
وبعــد ســقوط النظــام  ،عادت
املبــادرات الحياء املشــروع  ،لكن
التوسع الذي حصل في الفعاليات
االجتماعيــة فــي بغــداد اصبح
يتعارض مع العديد من التجاوزات .
وعن انعدام املشــاريع اخلدمية في
بغــداد واحملافظــات تقريبا عمت
التظاهرات عمــوم البالد مطالبني
بتحقيق مشاريع فعلية لقطاعات
الكهربــاء ومياه الشــرب وتأهيل
الطرق قــال املديــر العــام وكان
الناطــق الرســمي للجنة اخلاصة
لتنفيذ مطالــب املتظاهرين لقد
كانت االســتجابة ســريعة جدا
من قبــل احلكومــة فــي نواحي
واقضيــة العاصمة ( احلســينية
وجســر ديالى واملعامل وسبع البور
)  ،هذه االســتجابة كانت سريعة
مبوجب قوانني وتعليمات للخدمات
املطلوب توفيرها  ،فال ميكن تبليط
شارع من دون تنفيذ شبكة مجاري
وهكذا املهم اننا عملنا على تنفيذ
مجموعة من املشاريع اخلدمية في
هذه املناطق والعمل مازال مستمرا
فيها
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ﺻﺮﻑ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ

ّ
ﺗﺠﻬﺰ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﻻﺫﻳﺔ

ﻣﺴﻮﻗﻲ ﺍﻟﺸﻌﻴﺮ

ﺍﻟﻌﻠﻔﻲ ﻓﻲ ﻧﻴﻨﻮﻯ
ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
أﻃﻠﻘــﺖ وزارة اﻟﺰراﻋــﺔ ﻣﺴــﺘﺤﻘﺎت اﻟﻔﻼﺣﲔ
واﳌﺰارﻋــﲔ اﳌﺴــﻮﻗﲔ ﶈﺼﻮل اﻟﺸــﻌﻴﺮ اﻟﻌﻠﻔﻲ
ﳌﻮاﻗﻊ ﺷــﺮﻛﺘﻲ ) اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻹﻧﺘــﺎج اﻟﺒﺬور وﻣﺎﺑﲔ
اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺬور (  ،وذﻟﻚ ﻟﻼﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ ﻓﻲ اﶈﺎﻓﻈﺔ .
ﻓﻘﺪ ﺻﺮﻓﺖ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺴﻮﻗﻲ اﶈﺼﻮل
ﶈﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻮﺟﺒﺔ اﳊﺎدﻳﺔ
ﻋﺸــﺮة واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ )  ( 25ﻣﺴــﻮﻗﺎ وﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﺎﺑــﲔ اﻟﻨﻬﺮﻳــﻦ واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ )  ( 15ﻣﺴــﻮﻗﺎ
ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺰراﻋﻲ 2014
ﻓﻴﻤﺎ ﰎ ﺗﺪﻗﻴﻖ أﺳﻤﺎء اﳌﺴﻮﻗﲔ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟــﻮاردة ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ اﻟﻮﻃﻨــﻲ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﺗﺮد ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻣﺆﺷــﺮات ﺳــﻠﺒﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ أﺻﻮﻟﻴﺎ ﹰ .

ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻋﻦ

ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺧﻄﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻧﻈــﻢ ﻗﻄــﺎع اﺑﻲ ﻏﺮﻳــﺐ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻻﺣﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻣﺤﺎﺿﺮﺗﲔ ﺣﻮل اﺨﻤﻟﻠﻔﺎت اﳊﺮﺑﻴﺔ وﺧﻄﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ ﻫﺎدي اﻟﺒﺪﻋﺔ .
ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣــﺖ ﳑﺜﻠﺔ ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻻﺣﻤﺮ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻫــﺪى ﺟﺒﺎر ﺑﺎﻟﻘﺎء ﻣﺤﺎﺿﺮﺗﲔ
ﺣﻮل )اﺨﻤﻟﻠﻔﺎت اﳊﺮﺑﻴﺔ  ،ﺧﻄﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ(
ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣــﺖ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﺪى ﺧﻄــﻮرة اﺨﻤﻟﻠﻔﺎت
اﳊﺮﺑﻴــﺔ وﺑﺎﻻﺧﺺ ﻓﻲ اﻻﻣﺎﻛــﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ
ﻟﻠﺤــﺮوب و اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳊﺮﺑﻴﺔ ﳌــﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤــﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ
ﻣــﻦ ﻣﻮاد ﻣﺘﻔﺠــﺮة و ﺑﺎرود و ﻗــﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﻌﺾ
اﳌﺘﻔﺠﺮات ﲢﻤﻞ ﻣــﻮاد ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وﺑﺎﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻬﺎ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴــﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻻﻧﺴــﺎن وﺑﺎﻻﺧﺺ ﻟﻮ
ﺗﻮاﺟﺪت ﻫﺬه اﺨﻤﻟﻠﻔﺎت ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺳــﻜﻨﻴﺔ او
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﳌﺪارس او ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف اﻻﻧﻬﺎر واﳌﺰارع
 ،ﻣﺆﻛﺪة ﻋﻠﻰ دور اﳌــﻼﻛﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺑﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨــﲔ واﻻﻫﺎﻟﻲ وﻃﻠﺒﺔ اﳌﺪارس ﻣﻦ
ﺧﻄــﻮرة ﻫﺬه اﺨﻤﻟﻠﻔﺎت وﻋــﺪم اﻟﻌﺒﺚ او اﻟﻠﻌﺐ
ﻓﻴﻬﺎ او اﺳــﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺒﻌــﺾ اﻻﻋﻤﺎل ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ
ﺧﻄﻴﺮة وﺗﺴﺒﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻣﺮاض .

»ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ« ّ
ﺗﺠﻬﺰ

ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻴﻞ

ﺑﺄﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ
ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻋﻠﻨﺖ داﺋﺮة اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ ﻋﻦ
اﻟﻜﺸــﻒ ﻋﻠﻰ  22ﻣﺨﺘﺒﺮا اﻫﻠﻴــﺎ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد
ﺿﻤﻦ ﻣﺸــﺮوع ﻣﻄﺎﺑﻘــﺔ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳋﺎص
ﺑﻘﺴــﻢ اﺨﻤﻟﺘﺒﺮات ﻟﻠﺪوام اﳌﺴﺎﺋﻲ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ
اﻳﻠﻮل .
وﻗﺎل اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺷــﺎﻛﺮ اﺣﻤﺪ اﳊﺎج
ان اﻟﺪاﺋﺮة ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺴﻢ اﺨﻤﻟﺘﺒﺮات ﻓﻲ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺴﺎء ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن
داﺋﺮﺗﻨــﺎ رﻗﻢ  89ﻟﺴــﻨﺔ  1986اﳌﻌﺪل ﺑﺄﺟﺮاء
اﻟﻜﺸــﻒ ﻋﻠﻰ  22ﻣﺨﺘﺒﺮا اﻫﻠﻴــﺎ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد
ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻮاﺻﻔﺎت .
وﺑﲔ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ان اﻟﻜﺸﻒ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻣﺪى اﻟﺘــﺰام اﺨﻤﻟﺘﺒﺮ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳــﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻓﺔ ودﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻻﺟﻬﺰة وﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
ﻓﻴﻪ وﺷــﻬﺎداﺗﻬﻢ وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن دﻗﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﺨﻤﻟﺘﺒﺮﻳﺔ وﲟﺎ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم .
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﻓﻲ ارﺑﻴﻞ
ﺑﺄدوﻳﺔ اﻷﻣﺮاض اﳌﺰﻣﻨﺔ ﻟﺸــﻬﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول
. 2018

ﺗﻘﺮﻳﺮ

ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺑﺎﻷﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:

وﻗﻌــﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋــﺎت اﻟﻔﻮﻻذﻳــﺔ اﺣﺪى
ﺷــﺮﻛﺎت وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ
واﳌﻌــﺎدن ﻋﻘﺪا ﻣﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎء اﻟﻮﺳﻂ
ﻟﺘﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﺑﺎﻋﻤــﺪة ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت.
واﻛــﺪ ﻣﺪﻳــﺮ ﻋــﺎم اﻟﺸــﺮﻛﺔ
اﳌﻬﻨﺪس ﺟﻼل ﻋﺒﺎس ﺣﺴــﲔ
ﺑﺄن ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﺟﺎء ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ واﳌﻌﺎدن ووﻛﻴﻞ
اﻟﻮزارة ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ووﻛﻴﻞ وزارة
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﻠﻨﻘــﻞ واﻟﺘﻮزﻳﻊ وﻓﻲ
اﻃﺎر اﻟﺘﻌــﺎون اﻟﺒﻨﺎء واﳌﺜﻤﺮ ﺑﲔ
ﻛﻼ اﻟﻮزارﺗــﲔ  ،ﻣﺸــﻴﺮا اﻟﻰ ان
اﻟﻌﻘــﺪ واﻟﺒﺎﻟﻐــﺔ ﻗﻴﻤﺘﻪ )(7
ﻣﻠﻴــﺎرات و) (500ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨﺎر
ﺳﻴﺴــﻬﻢ ﻓﻲ رﻓﺪ اﻟﺸــﺒﻜﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴــﺔ وﲢﺴــﲔ واﻗــﻊ
اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء ﶈﺎﻓﻈــﺎت اﻟﻔﺮات
اﻻوﺳﻂ.
واﺷــﺎر اﳌﺪﻳــﺮ اﻟﻌــﺎم اﻟﻰ ان
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻬﺰت اﻳﻀﺎ ﻋﺪدا ﻣﻦ
اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻮزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺄﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﺘﻌﺪدة
اﻻﺷﻜﺎل واﻻﺣﺠﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﻐﻠﻮﻧﺔ اﻃﺎرات وﺻﻔﺎﺋﺢ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ
اﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ/
ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﻮﺳﻂ وﲡﻬﻴﺰ
اﻋﻤﺪة ﻣﺪورة ﻗﻴــﺎس ) (11ﻣﺘﺮا
واﻋﻤــﺪة ﻣﺸــﺒﻜﺔ وﺑﻜﻤﻴﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟــﻰ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻛﻬﺮﺑــﺎء اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ وﻋﻠﻰ
ﻣﺮاﺣﻞ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴــﺪ ﻣﺘﺼــﻞ أﻋﻠﻨﺖ
اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﳌﻌــﺪات
اﻻﺗﺼــﺎﻻت واﻟﻘــﺪرة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟــﻮزارة اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ واﳌﻌﺎدن ﻋﻦ
ﻧﺼﺐ وﺗﺸــﻐﻴﻞ اﳕﻮذج ﻋﻤﻮد
اﻧﺎرة رﺑﺎﻋﻲ اﻟﺸﻜﻞ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻻول اﳉﺎري .
وﻗــﺎل اﳌﻬﻨﺪس اﺣﻤــﺪ رﻳﺤﺎن

ﺟﻬﺰﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻮﻻﺫﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
ﺑﺄﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻭﺍﻷﺣﺠﺎﻡ
ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻐﻠﻮﻧﺔ
ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﻭﺻﻔﺎﺋﺢ
ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

اﻻﻋﻤﺪة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

دﻋﻴﺠــﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸــﺮﻛﺔ
ان ﻣﻼﻛﺎت ﻗﺴــﻢ اﳉــﻮدة ﻓﻲ
ﻣﺼﻨﻊ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﺣﺪ ﻣﺼﺎﻧﻊ
اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﺟﺘــﺎزوا وﺑﻨﺠــﺎح
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﺼﺐ وﺗﺸــﻐﻴﻞ اﳕﻮذج
ﻋﻤﻮد اﻧﺎرة رﺑﺎﻋﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي
ﻳﻌﺪ ﲡﺮﺑﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻋﻤﻞ ﻣﻼﻛﺎت ﻣﻌﻤﻞ
اﻻﻋﻤﺪة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴــﺔ واﻋﻤﺪة
اﻧــﺎرة اﻟﺸــﻮارع وﻛﺬﻟﻚ اﳕﻮذج
ﳌﻌﻤﻞ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻧﺎرة اﻟﺸــﻮارع
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤــﻞ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻠﺪ
اﻟﻀﻮﺋﻲ ﻓﻲ اﳌﺼﻨــﻊ ﲟﻼﻛﺎﺗﻪ
اﳌﺘﻤﻴــﺰة وذﻟــﻚ ﳌﻮاﻛﺒﺔ ﻋﺼﺮ
اﻟﺘﻄــﻮر اﻟﺴــﺮﻳﻊ وﺗﺮﺷــﻴﺪ
اﺳــﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗــﺔ ورﻓــﺪ

اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﲟﻨﺘﺠﺎت
ذات ﻃﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼــﺎدي ﻛﺒﻴﺮ,ﻛﻤﺎ
اﺳﻬﻤﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﺳﻨﺎد
ﻗﻄــﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء ﻣــﻦ ﺧﻼل
اﺳــﺘﻜﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ
اﳉﺎﻟﺴــﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﺎﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻻﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺑﻨﺎﻳﺔ اﺨﻤﻟﺎزن اﻟﻘﺪﳝﺔ
اﻟﺘﻲ ﰎ اﻟﺒﺪء ﺑﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ
ﺳــﺎﺑﻖ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺗﺎﺳﻴﺴــﺎت
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻋﻤﺎل ﺧﺪﻣﻴﺔ
اﺧﺮى.
اﻟــﻰ ذﻟــﻚ اﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ

ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻱ ّ
ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ

ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺴﻨﻤﻪ ﻣﻬﺎﻣﻪ
ﻣﻨﻰ ﺧﻀﻴﺮ ﻋﺒﺎﺱ
ﻗﺪم رﺋﻴﺲ دﻳﻮان اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺸﻴﻌﻲ
اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻼء اﳌﻮﺳــﻮي اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ
اﻟﻰ رﺋﻴــﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﲟﻨﺎﺳــﺒﺔ ﺗﺴﻨﻤﻪ
ﻣﻨﺼــﺐ رﺋﺎﺳــﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳــﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﰎ ﺧــﻼل اﻟﻠﻘــﺎء اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﺒﻮر
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ اﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ
اﻷﻣﺎن واﻟﺮﺧﺎء .
وأﻛــﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﺎﻟــﺢ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻠﻘﺎء رﻏﺒﺘﻪ اﻷﻛﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ دﻳﻮان اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺸــﻴﻌﻲ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻠﻔﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷوﻗﺎف
واﻟﻌﺘﺒﺎت اﳌﻘﺪﺳﺔ .
ﻫﺬا ﺑﻌﺪ ان ﲢﺪث رﺋﻴﺲ اﻟﺪﻳﻮان
ﻋﻦ آﻣﺎل اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ اﳌﻌﻘﻮدة ﻋﻠﻰ
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺮﻣﻮزﻫﺎ اﳌﻬﻤﺔ

وﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﳌﺎ ﻋﺮف ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة واﻋﺘﺪال .
وﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﻠﻘﺎء ﺷــﻜﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺪﻛﺘــﻮر ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟــﺢ ﻟﺮﺋﻴﺲ

اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠــﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﺣﺪى ﺗﺸﻜﻴﻼت وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
واﳌﻌــﺎدن ﻋــﻦ وﺻــﻮل ﻣﺎﻛﻨﺔ
ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺟﱭ ﺷــﻴﺪر ﺧﻼل ﺷﻬﺮ
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻻول اﳉﺎري .
وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻣﺨﻮل ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻟﻘــﺪ ﰎ وﺻﻮل ﻣﺎﻛﻨــﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ
ﺟﱭ ﺷــﻴﺪر اﻟــﻰ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺒﺎن
اﺑﻮ ﻏﺮﻳــﺐ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ
اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠــﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
وﺟﺎء ذﻟﻚ ﺣﺴــﺐ اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺒﺮم
ﺑﲔ اﻟﺸــﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ )ﺑﻴﺘﺎﺑﺎك(
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﺠﻤﻟﻬﺰة ,ﻣﺒﻴﻨﺎ ﹰ ان اﳌﺎﻛﻨﺔ
ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗــﺔ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ )4800
( ﻋﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺴــﺎﻋﺔ وان ﻧﻈﺎم
ذاﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﺸــﻜﻴﻞ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﹰ

اﻗﺪاح اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎدة
)اﻟﺒﻮﻟﺴــﺘﺎرﻳﻦ(اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻋﻠــﻰ
ﺷــﻜﻞ روﻻت  ،ﻣﺸــﻴﺮا ﹰ اﻟﻰ ان
اﳌﺎﻛﻨﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪة اﻧﻈﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ اﳌﺒﺮﻣﺞ
ﻋﻠــﻰ وﻓــﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ ) ( bIc
واﻟﻐﺴــﻞ اﻟﺬاﺗﻲ )  (cibوﻧﻈﺎم
ﺣﻤﺎﻳﺔ )  ( Ubsﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺎﻟﻜﻨﺔ
واﺟﺰاﺋﻬﺎ ﻟﺘﻼﻓﻲ اﻻﺿﺮار اﻟﻨﺎﲡﺔ
ﺟﺮاء اﻧﻘﻄــﺎع اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
اﳌﺘﻜــﺮر ﻣﺆﻛــﺪا ﹰ ان اﻟﺸــﺮﻛﺔ
ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ادﺧﺎل ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﳌﻜﺎﺋﻦ واﳌﻌﺪات وﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﳌﻨﺎﺷــﻲء اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﺎﻣﻞ واﳌﺼﺎﻧﻊ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﻟﺘﺴﻬﻢ وﺑﺸــﻜﻞ ﻓﻌﺎل اﻧﺘﺎج

اﻻﻟﺒﺎن وﻣﺸــﺘﻘﺎﺗﻪ وﲢﺴــﲔ
ﻧﻮﻋﻴﺘﻪ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى ﺑــﲔ اﳌﺼﺪر ان
ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺒﺎن اﺑﻮ ﻏﺮﻳﺐ ﺣﻈﻴﺖ
ﺑﺰﻳــﺎرة رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺑﻐﺪاد رﻳﺎض اﻟﻌﻀﺎض وﻋﺪد ﻣﻦ
اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻟﻼﻃﻼع
ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺮاﺣﻞ اﻻﻧﺘﺎج
وﻋﻠــﻰ ﻫﺎﻣــﺶ اﻟﺰﻳــﺎرة ﺗﻔﻘﺪ
اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻀﻴﻒ اﻗﺴــﺎم اﳌﺼﺎﻧﻊ
وﺧﻄﻮﻃﻬــﺎ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷــﺘﻰ اﻧﻮاع اﻻﻟﺒﺎن وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ
ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻣﻌﺎون ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﳌﻬﻨــﺪس ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴــﻢ ﻋﺎﻳﺪ
وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻴﲔ واﳌﺘﺨﺼﺼﲔ
ﻓﻲ اﳌﺼﺎﻧﻊ.

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺒﺎﺣﻴﺔ

ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
أﺻــﺪرت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت اﻟﻮزارﻳــﺔ اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﻄﻠﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﳌﻬﻨﻲ وﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺺ ﻃﻠــﺐ اﺳــﺘﻀﺎﻓﺘﻬﻢ
ﻣــﻦ اﻟﺪراﺳــﺔ اﳌﺴــﺎﺋﻴﺔ اﻟﻰ
ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ  ،وﻓﻘﺎ ﹰ
ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺣﻈﻴﺖ ﲟﻮاﻓﻘﺔ
وزﻳــﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮدﻫﺎ ﺧﺪﻣﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد .
وﻛﺸﻒ اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﻮزارة
ﻋﻦ ﻗﻴﺎم اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﳌﻬﻨﻲ ﺑﺈﺻﺪار ﺿﻮاﺑﻂ وﺷﺮوط
ﺗﺴــﻤﺢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘ ﹸﻪ
ﻣــﻦ اﻟﺪراﺳــﺔ اﳌﺴــﺎﺋﻴﺔ اﻟﻰ
اﻷﺧﺮى اﻟﺼﺒﺎﺣﻴــﺔ  ،ﻣﺒﻴﻨﺎ ﹰ اﻫﻢ
دﻳــﻮان اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺸــﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠــﻚ اﻟﺸــﺮوط » ،ان ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ
ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة  ،ﻣﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﺧﺘﺼــﺎص اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﳌﺪارس
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺴــﺘﻤﺮ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﳌﺴﺎﺋﻴﺔ  ،ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد
ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺴﺎﺋﻴﺔ ﺿﻤﻦ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ .

اﻟﺮﻗﻌــﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴــﺔ  ،اﻟﻰ ذﻟﻚ
راﻋﺖ اﻟﺸﺮوط اﳊﺎﻻت اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﳌﺜﺒﺘــﺔ ﺑﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻃﺒﻴــﺔ ﺻﺎدرة
ﻣﻦ اﻟﻠﺠــﺎن اﻟﻄﺒﻴــﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ
ﻣﻨﻬﺎ )اﻟﻌﺸــﻮ اﻟﻠﻴﻠﻲ او اﻟﻌﻮق
اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ(« .
وأﺿﺎﻓﺖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺄن ﻳﺴﻤﺢ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد
ﻣﺪارس ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت
ﺑﻌــﺪ ان ﻳﺘﻢ ﺗﺴــﺠﻴﻠﻬﻦ ﻓﻲ
اﳌﺪارس اﳌﺴﺎﺋﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﲔ
 ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﲡﺎوز اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻟﻠﻌﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳــﺔ اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ
ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻔﻘﺮة
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ.
ﻣﺸــﻴﺮا ﹰ ﺑﺈﺻــﺪار ﻋﻤﻠﻴــﺔ
اﻻﺳــﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺷﺆون
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺣﺼﺮا  ،ﺑﻌﺪ
ﺗﺰوﻳﺪه ﺑﺎﳌﺴﺘﻤﺴﻜﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
وﻫﻲ )ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﳌﺪرﺳــﺔ

اﳌﺴــﺎﺋﻴﺔ  /واﻗﻊ ﺣﺎل اﻟﻄﺎﻟﺐ /
ﻛﺘﺎب ﻣﻦ اﻟﻘﺴــﻢ اﳌﻬﻨﻲ ﻣﻊ
ﺳﺒﺐ اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ( .
وﻛﺸــﻒ اﳌﻜﺘــﺐ اﻹﻋﻼﻣــﻲ
ﻟﻠــﻮزارة ﻋﻦ ﻗﻴـــﺎم اﳌﺪﻳﺮﻳـــﺔ
اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴـــﻢ اﳌﻬﻨـﻲ
ﺑﺈﺻــﺪار ﺿﻮاﺑــﻂ وﺷــﺮوط
ﺗﺴﻤـــﺢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘ ﹸﻪ
ﻣــﻦ اﻟﺪراﺳــﺔ اﳌﺴــﺎﺋﻴﺔ اﻟﻰ
اﻷﺧﺮى اﻟﺼﺒﺎﺣﻴــﺔ  ،ﻣﺒﻴﻨﺎ ﹰ اﻫﻢ
ﺗﻠــﻚ اﻟﺸــﺮوط » ،ان ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ
اﺧﺘﺼــﺎص اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﳌﺪارس
اﳌﻬﻨﻴﺔ اﳌﺴﺎﺋﻴﺔ  ،ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد
ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺴﺎﺋﻴﺔ ﺿﻤﻦ
اﻟﺮﻗﻌــﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴــﺔ  ،اﻟﻰ ذﻟﻚ
راﻋﺖ اﻟﺸﺮوط اﳊﺎﻻت اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﳌﺜﺒﺘﺔ ﺑﺘﻘﺎرﻳـــﺮ ﻃﺒﻴـﺔ ﺻﺎدرة
ﻣﻦ اﻟﻠﺠـــﺎن اﻟﻄﺒﻴـﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ
ﻣﻨﻬـــﺎ )اﻟﻌﺸـــﻮ اﻟﻠﻴﻠـــﻲ او
اﻟﻌـﻮق اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋـﻲ(«.

ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻰ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﺒﺮ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﺷــﺎرﻛﺖ داﺋﺮة اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤــﺮأة ﻓــﻲ وزارة اﻟﻌﻤــﻞ ﳑﺜﻠــﺔ
ﲟﺪﻳﺮﻋــﺎم اﻟﺪاﺋــﺮة اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻋﻄﻮر
ﺣﺴﲔ اﳌﻮﺳــﻮي ﻓﻲ ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﺸــﺎورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬــﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻤﺔ )ﻳﻮﻧﻴﺴــﻴﻒ( وﺻﻨﺪوق اﻻﱈ
اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺴــﻜﺎن ﺗﻨﺎوﻟــﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺸﺮوع ﻣﺴﺢ اﻟﺸــﺒﺎب اﻟﺬي ﺗﺮوم
وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻮزارات ﺗﻨﻔﻴﺬه.
وذﻛﺮاﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳــﻢ ﻫﻴﺌﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﺎر ﻣﻨﻌﻢ ان اﳌﻮﺳﻮي
اﺑــﺪت اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌﻼﺣﻈــﺎت
ﺑﺨﺼــﻮص اﻟﻴﺘﺎﻣــﻰ واﻟﻨﺴــﺎء
ﻓﺎﻗﺪات اﳌﻌﻴﻞ ﻋﻦ اﳌﺆﺷــﺮات اﻟﺘﻲ
ﰎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺧﻤــﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻋﻤﻞ  ،ﻣﻀﻴﻔــﺎ ان ﻣﺪﻳﺮﻋﺎم اﻟﺪاﺋﺮة
اوﺿﺤﺖ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﲔ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﻮرﺷﺔ أن اﳌﺴــﺢ ﳝﺜﻞ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﺗﻌﺰز ﻋﻤــﻞ دواﺋﺮ اﻟــﻮزارة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻋﺪاد ﺣﺎﻻت
زواج اﻟﻘﺎﺻﺮات ﻓﻀﻼﹰﻋﻦ ﻣﺆﺷــﺮات
اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ واﳌﺆﺷــﺮات

اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺢ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗــﺪم ﻣﺪﻳﺮﺟﻬﺎزاﻹﺣﺼﺎء
اﳌﺮﻛــﺰي ﻓــﻲ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ
اﻟﺪﻛﺘﻮر رﻳﺎض اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ ﻋﺮﺿﺎ واﻓﻴﺎ
ﻋﻦ اﻻﺳــﺘﺒﻴﺎن اﻟﺬي ﺳــﻴﻌﺘﻤﺪه
اﳌﺴــﺢ اﳌﻴﺪاﻧﻲ وﰎ ﻋﺮض اﺳﺘﻤﺎرة
اﻻﺳــﺘﺒﻴﺎن ﻟﻠﻤﺴــﺢ اﻟﻮﻃﻨــﻲ
ﻟﻠﺸــﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﺴﻨﺔ 2018
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ان اﳌﺴــﺢ
ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﻦ 10-
 30ﺳﻨﺔ .
وﺗﻨﺎوﻟــﺖ اﻟﻮرﺷــﺔ ﺷــﺮح اﻫﻤﻴﺔ
ﻫﺬا اﳌﺴــﺢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﺸﺒﺎب
واﻟﻴﺎﻓﻌﲔ ﻓﻲ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮص
ﻣﺘﺴــﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤــﻞ واﻟﺪراﺳــﺔ
وﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ
اﻟﻘــﺮار وﺑﺮاﻣﺞ اﳌﻌﺎﳉــﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ
وﻳﻌﺪ اﳌﺴــﺢ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﹸ ﺟﺪا ﹰ
ﻻﻋﺪاد ﻣﺆﺷــﺮات دﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎب وﻫﻮ
ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻞ ﺳــﺘﺘﺒﻌﻪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻋﺒــﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﺆرﻳﺔ ﻣﻊ
ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﻮﺟــﺪون ﻓﻴﻬــﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺆﺷــﺮات
واﻗﻌﻴﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ وﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ .اﳌﻮاﻃﻨــﲔ واﳉﻬــﺎت اﻻﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻰ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧــﺐ اﺧﺮ دﻋــﺖ وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻠﻘــﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ

ورﺷﺔ ﻋﻦ اﻫﻤﻴﺔ اﳌﺴﺢ اﳌﻴﺪاﻧﻲ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﺒﺎب

ﺧﻼل ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ
ﲟﻮﻗﻌﻬــﺎ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ وﺻﻔﺤﺎﺗﻬﺎ

اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ﻋﺒــﺮ ﻣﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

وﻗــﺎل اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳــﻢ وزارة اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻤﺎر ﻣﻨﻌﻢ ان اﻟﻮزارة ﺣﺬرت اﳌﻮاﻃﻨﲔ
ﻣﻦ اﺳــﺘﻐﻼﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ ﺿﻌﺎف
اﻟﻨﻔــﻮس ﺑﺬرﻳﻌﺔ ﺗﺮوﻳــﺞ ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺸﻤﻮل ﺑﺎﻋﺎﻧﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
او اﻟﺸــﻤﻮل ﺑﺎﻟﻘــﺮوض اﳌﻴﺴــﺮة ،
ﻣﺸــﻴﺮا اﻟﻰ ان اﻟــﻮزارة ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ رﺳﻤﻲ )www.molsa.gov.
 (iqوﺻﻔﺤﺎت رﺳــﻤﻴﺔ ﻋﺒــﺮ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اﻟﻔﻴﺴــﺒﻮك(
ﺗﻨﺸﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺧﺒﺎرﻫﺎ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﻌﻤﻠﻬــﺎ وﻣﻮاﻋﻴــﺪ اﻃﻼق
اﻟﺪﻓﻌــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ووﺟﺒــﺎت اﻟﻘﺮوض
اﳌﻴﺴﺮة.
وﺗﺎﺑﻊ ان اﻟــﻮزارة رﺻﺪت ﻗﻴﺎم ﻋﺪد ﻣﻦ
ﺿﻌــﺎف اﻟﻨﻔﻮس ﺑﺎﻧﺸــﺎء ﺻﻔﺤﺎت
وﻫﻤﻴﺔ ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﻳﻮﻫﻤﻮن
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﻮﺟﻮد ﺷــﻤﻮل
ﺟﺪﻳــﺪ ﺑﺎﻋﺎﻧﺔ اﳊﻤﺎﻳــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
او اﻟﻘﺮوض اﳌﻴﺴــﺮة وﻳﺴــﺘﻌﻤﻠﻮن
ﻫﻮاﺗﻒ وﻫﻤﻴﺔ ﻳﺘﻮاﺻﻠﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻣﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻣﺎﻟﻴﺔ  ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ان اﻟﺸــﻤﻮل اﳉﺪﻳﺪ
ﺑﺎﻋﺎﻧﺔ اﳊﻤﺎﻳــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗــﺖ اﳊﺎﻟﻲ ﳊﲔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ وان

اﻟﻘﺮوض اﳌﻴﺴــﺮة ﻳﺘﻢ اﻻﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ
ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﻤﻮل.
وﺑﲔ اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳــﻤﻲ ان اﻻﺟﺮاءات
اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣــﺖ ﺑﻬﺎ اﻟــﻮزارة ﺑﺨﺼﻮص
اﻟﺸﻤﻮل ﺑﺎﻋﺎﻧﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
رﺻﻴﻨــﺔ ﻻ ﲢﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺿﻌﺎف اﻟﻨﻔﻮس ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﺳــﺘﻤﺎرة اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﺒﺮ
ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻛﺬا اﳊﺎل ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺺ اﻟﺸــﻤﻮل ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﳌﻴﺴﺮة
ﻟﺬا ﻓﺎن اﻟﻮزارة ﺗﺨﻠﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ
اي ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺟﻬﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻳﺸــﺎر اﻟﻰ ان ﻟﻮزارة اﻟﻌﻤﻞ ﺻﻔﺤﺎت
رﺳــﻤﻴﺔ ﻋﺒــﺮ )اﻟﻔﻴﺴــﺒﻮك( ﲢﻤﻞ
اﺳــﻢ ﻛﻞ داﺋﺮة ﻣــﻦ دواﺋﺮﻫﺎ ﻓﻀﻼ
ﻋــﻦ ﺻﻔﺤــﺔ ﺑﺎﺳــﻢ )وزارة اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺸــﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ( و)اﳌﺘﺤﺪث
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ( وﺻﻔﺤــﺔ )اﳌﻬﻨﺪس
ﻣﺤﻤﺪ ﺷــﻴﺎع اﻟﺴــﻮداﻧﻲ( واﻻﺧﻴﺮة
ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﺷﺮاف ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزﻳﺮ
وﻳﺠــﺮي ﺑﺜﺎ اﺳــﺒﻮﻋﻴﺎ ﻣﺒﺎﺷــﺮا ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎ ﹰء
ﻛﻞ ﻳﻮم اﺣﺪ.
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شؤون عربية ودولية

شدد على ضرورة معاقبة كل المشتركين في العملية

أردوغان يطالب بمحاكمة المتورطين بقتل خاشقجي في اسطنبول
متابعة ـ الصباح الجديد:
طالب الرئيــس التركــي رجب طيب
إردوغــان امــس الثالثــاء بــأن جتري
محاكمة املشتبه بهم الـ 18في قتل
الصحافي السعودي جمال خاشقجي
في اسطنبول ،مشــددا على ان ينال
املتورطون في العمليــة من منفذين
وآمرين ،العقاب.
وأثــارت قضية مقتل خاشــقجي في
قنصليــة بــاده في اســطنبول في
الثاني من تشــرين األول موجة تنديد
دولية واســعة أضرت بصورة الرياض
في العالم .وقــدم إردوغان الذي تعهد
ب»كشــف احلقيقــة كاملــة» حول
القضيــة ،سلســلة تفاصيل جديدة
حول اجلرمية ،مشــددا علــى أن تركيا
تريد أجوبة على أســئلة أساسية في
مقدمتها من أصدر أوامر القتل.
وقال الرئيــس التركي في خطاب أمام
كتلة نــواب حزب العدالــة والتنمية
احلاكــم في أنقرة «لــن يهدأ الضمير
العاملــي إال عندما يعاقــب كل الذين
لعبوا دورا (في العملية) ،من املنفذين
الى الذين أعطوا األوامر».

وأضــاف «أطالب بأن تتــم محاكمة
األشخاص الـ 18في اسطنبول».
وتابــع «باالعتــراف باجلرميــة ،قامت
احلكومة الســعودية بخطوة مهمة.
ننتظر منها اآلن أن توضح مســؤولية
كل شــخص في هــذه القضية ،من
القمة الى القاعــدة ،وأن حتيلهم الى
القضاء» .وأشار الى أن جرمية القتل «مت
التخطيط لها» قبل أيام وأعدها فريق
ســعودي أوفد الى اســطنبول لهذه
الغاية ،ما يناقض الرواية الســعودية
القائلــة بأن خاشــقجي قتل بطريق
اخلطأ خالل «شجار».
وســأل إردوغان «ملــاذا لــم يكن في
اإلمــكان العثــور على اجلثــة بعد؟»،
مشددا على ضرورة معرفة «من أعطى
األمر» للقتلة.
وأوضــح أنــه مت وقف تشــغيل نظام
كاميــرا املراقبــة فــي القنصليــة
الســعودية فــي اســطنبول عمدا
قبــل تنفيــذ قتل الصحافــي جمال
خاشــقجي داخل املبنى .وقال «قاموا
أوال بنــزع القرص الصلــب من نظام
الكاميرا ،هذه جرمية سياسية».
ودعا إردوغان إلى تشكيل جلنة مستقلة

للتحقيق في قتل خاشقجي ،مضيفا
أنه واثق من التعــاون الكامل للعاهل
السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز.
وجــاءت كلمة إردوغان بعد ســاعات

على افتتاح الريــاض مؤمترا اقتصاديا
تعول عليه الســتقطاب استثمارات،
وقــد انســحب منــه مســؤولون
ورؤساء شــركات على إثر قضية قتل

خاشقجي.
وقال وزير الطاقــة والصناعة والثروة
املعدنية الســعودي خالد الفالح في
كلمــة ألقاها فــي منتــدى «مبادرة

مستقبل االســتثمار» «كما تعلمون
هذه أيام صعبة  ،ونحن منر بأزمة».
واعتبر أن مقتل خاشــقجي «مقيت
ومؤسف وال ميكن ألحد في اململكة أن
يب ّرره».
وعشية كلمة إردوغان وافتتاح املؤمتر،
اســتقبل ولي العهد السعودي األمير
محمد بن ســلمان في الريــاض وزير
اخلزانة األميركي ســتيفن منوتشني
الذي كان بني الذين ألغوا مشاركتهم
في املؤمتر.
«لن يبقى سرا»
وكان املتحدث باسم الرئاسة التركية
ابراهيــم كالني قــال اإلثنــن «منذ
البداية ،خط رئســينا واضح :لن يبقى
س ّر بشأن هذه القضية .على املستوى
القضائي ،ســنذهب إلــى عمق هذه
القضية .هدفنا األخير هو الكشــف
عن كل جوانبها».
وأســقط األتراك منذ البداية الرواية
السعودية الرسمية األولى التي أكدت
خروج خاشقجي من القنصلية حيا.
وكشــف مصدر قريب مــن احلكومة
منــذ  6تشــرين األول أن الشــرطة
على قناعة بــأن الصحافي «قتل في

خصيصا
القنصلية بأيدي فريق أرسل
ً
إلى اسطنبول وغادر في اليوم نفسه»
ويضم  15سعوديًا.
ّ
وبعــد  17يوما ً مــن اإلنــكار ،أعلنت
الرياض الســبت أ ّن خاشــقجي ُقتل
في قنصليتهــا ،لكنها قالت إنه قتل
باخلطأ عند وقوع شــجار و»اشــتباك
باأليــدي» مع عــدد من األشــخاص
داخلها ،مشيرة إلى أنها ال تعرف مكان
وجود اجلثة.
وأوضحت الريــاض أن العملية لم جتر
بأوامر من السلطات ولم يتم إبالغ ولي
العهد ألمير محمد بن سلمان بها.
وبعد تسريب اإلعالم بشكل متواصل
تفاصيل مروعة حــول القضية ،باتت
الرواية الســعودية موضع تشــكيك
وتساؤالت ،ال سيما بني الغربيني.
وقال الرئيس األميركــي دونالد ترامب
االثنني إنه «غيــر راض» عن توضيحات
الريــاض ،بعدمــا كان نــدد األحــد
بـ»أكاذيــب» فيهــا .أما مستشــاره
وصهــره جاريد كوشــنر ،فقال امس
االول االثنــن إنه نصح ولــي العهد
الســعودية بأن يكون «شــفافا» ألن
«العالم يتفرج».

الكرملين يهدد ّ
برد مماثل إذا ّ
طورت أميركا صواريخ
متابعة ـ الصباح الجديد:
تعهد الكرملني «إعــادة التوازن» مع
واشــنطن ،إذا انسحبت من معاهدة
األســلحة النووية متوسطة املدى،
لكنه أعرب عن اســتعداده لـ «تبديد
شكاوى متبادلة حول تنفيذها».
واســتبق وزيــر اخلارجية الروســي
ســيرغي الفــروف محادثاتــه فــي
موســكو أمــس االول االثنــن مع
مستشــار األمن القومي األميركي
جون بولتون ،مبطالبتــه بـ «توضيح
املوقف الرســمي» للواليات املتحدة،
وقــال« :إذا كان بولتــون مســتعدا ً
لتقدميها ،سنســتمع إليــه ونق ّوم
الوضع ،وســنحدد موقفنا اســتنادا ً

إلى قــرارات (األميركيني) ،ال نياتهم».
وأشــار إلى أن «الواليــات املتحدة لم
تبدأ بعد باآللية الرسمية لالنسحاب
من املعاهــدة» ،مؤكدا ً أن «روســيا
مستعدة لتمديدها».
ّ
واستهل بولتون زيارته موسكو بلقاء
نظيره الروســي نيكوالي باتروشيف،
وناقشــا «آفــاق احلوار بــن البلدين
حول امللفات االســتراتيجية» .وأعلن
مجلس األمن الروسي أن باتروشيف
ن ّبه إلى أن إلغاء املعاهدة ســيق ّوض
ضبط التســ ّلح فــي العالــم ،وأن
موسكو «أكدت استعدادها للعمل
معا ً من أجل تبديد شــكاوى متبادلة
حول تنفيذ» املعاهدة.

وذكــرت الســفارة األميركيــة في
موسكو أن باتروشيف وبولتون بحثا
في املعاهدة وملفات ســورية وإيران
وكوريا الشــمالية ومحاربة اإلرهاب.
وكان الفتــا ً أن وكالــة «إنترفاكس»
الروســية أفادت بأن اجلانبني ناقشــا
متديــد معاهــدة «ســتارت» حــول
الصواريخ االســتراتيجية  5سنوات،
علمــا ً أنها تنتهي عــام  .2021لكن
املســؤول األميركي أعلن أن بالده لم
حتدد بعد موقفها في هذا الصدد.
ّ
وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب
أعلــن عزمــه على االنســحاب من
املعاهــدة ،مبــررا ً قراره بأن «روســيا
تنتهكها منذ سنوات».

وع ّلق الناطق باسم الكرملني دميتري
بيســكوف على تصريحــات ترامب،
قائالً« :هذه مسألة أمن استراتيجي،
وهذه اإلجــراءات قد جتعــل العالم
وجدد نفيه االتهامات
أكثر خطورة».
ّ
األميركية ملوسكو بانتهاك املعاهدة،
ّ
مذكرا ً بــأن الرئيــس فالدميير «بوتني
قــال مــرات إن الواليــات املتحــدة
تتخذ إجراءات تســ ّبب تآكل شروط
املعاهدة» .وأضاف« :استشهدنا على
مستوى خبراء بخرق الواليات املتحدة
املعاهدة ،ونشرها صواريخ اعتراضية
مضادة ال ميكــن أن تكــون صواريخ
اعتراضيــة فحســب ،بــل صواريخ
قصيرة ومتوســطة املــدى .وكذلك

باســتخدامها طائرات من دون طيار
ّ
تشــكل أكثر مــن صواريخ
ميكن أن
قصيرة ومتوسطة املدى».
وتابع أن بوتني «يقــول دوما ً إن تدمير
سيمس األمن العاملي»،
هذه الوثيقة
ّ
وزاد« :هذا يعني أن الواليات املتحدة ال
تتخفى ،بل ستبدأ علنا ً بتطوير هذه
األنظمة مســتقبالً .وهناك إجراءات
ضرورية من دول أخرى ،وفي هذه احلالة
روسيا ،إلعادة التوازن في هذا اجملال».
واســتدرك أن موســكو «لــن تكون
البادئة في الهجوم على أحد».
وتســعى دول كبرى إلى جتنّب تنفيذ
ترامــب قــراره ،إذ اتصــل الرئيــس
الفرنســي إميانويل ماكــرون بنظيره

األميركي ،مشددا ً على «أهمية هذه
املعاهدة ،خصوصا ً بالنسبة إلى األمن
األوروبي واستقرارنا االستراتيجي».
حض االحتــاد األوروبي الواليات
كذلك ّ
املتحدة وروســيا على «مواصلة حوار
بنّاء للحفــاظ على املعاهدة والتأكد
مــن تطبيقها ،في شــكل تام ميكن
التحقق منه» .وأشــار إلى أن تنفيذ
املعاهــدة «حيــوي بالنســبة إلــى
ّ
ويشــكل أحد
االحتاد واألمن العاملي،
أحجار الزاوية في الهندســة األمنية
األوروبيــة» .ودعت الصــن الواليات
املتحدة إلــى «التــر ّوي» ،محذرة من
«تأثيرات ســلبية النسحاب أحادي».
واعتبــرت أن «إقحامهــا فــي هذه

املسألة أمر خاطئ جداً».
لكن ناطقة باســم احللف األطلسي
ّ
ذكرت بأن «احللفــاء في احللف أعربوا
مرات عن قلقهــم حيال عدم احترام
روســيا التزاماتها الدوليــة ،وبينها
تلــك املعاهــدة» .وزادت« :منظومة
الصواريــخ الروســية  9إم  729تثير
قلقا ً بالغاً .بعد ســنوات من النفي،
أق ّرت روســيا أخيــرا ً بوجودها ،ولكن
ُقدم
مــن دون أن ت ُظهر شــفافية وت ّ
توضيحــات ضروريــة .في غيــاب ر ّد
يتّصف بالصدقية حول هذا الصاروخ
اجلديــد ،يَعتبــر احللفــاء أن التقومي
األكثر منطقية هو أن روسيا تنتهك
املعاهدة».
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دراسة
ُ
سطوة الجسد

قراءة في مسرحيات (الصمت  :أنه
الصمت) لـ عبد الحليم مهودر
عبد السادة البصري
العــروض املســرحية الصامتــة التي
نشــاهدها بــن حني وآخــر ــــ املامي /
البانتومــامي ــ هي فــن التعبير اإلميائي
للجســد فقط  ،بدون كالم حتما ً  ،وهذا
يعنــي إن هذا النوع مــن العروض ممهور
مبا سيقدمه اجلســد من تعابير حركية
إيحائية متنح املتلقي  /املشــاهد احلرية
الكافية بتأويل تلــك احلركات  /اإلمياءات
كيفما يبصرها في دخيلة نفسه  ،لكنه
في آخر املطــاف ســيصطدم بحكاية
قصيرة أو طويلة قدمها املمثل عبر هذه
اإلمياءات اجلسدية !!
هذا النوع من العروض قــدمي جدا ً بقدم
املســرح الرومانــي واليونانــي وكذلك
العــروض واالســتعراضات البابليــة
والســومرية  ،لكنــه لم يأخــذ مكانه
الطبيعي بالشكل الصحيح لصعوبته
فــي التقــدمي فظــل مالزمــا للعروض
العسكرية والرقص والباليه فقط !!
هناك إميــاءات وإشــارات يؤديها الصم
والبكــم تختلف عــن البانتومامي ألنهم
يؤدونها بأصابع اليديــن وحركة العيون
فقــط  ،لكــن البانتومــامي يعتمد كليا
علــى جميع أجــزاء اجلســم  ،مبعنى إن
اجلسد يشترك بكل أعضائه في تقدميها
مصحوبــا باملوســيقى ،ليــس اليدين
والعينــن فقط بل كل جــزء منه  ،وهنا
محور االختالف بــن لغة الصم والبكم
والبانتومامي  ،كذلك هنــاك اختالف بني
العروض العسكرية والتمثيل الصامت
أيضا  ،كون العروض العســكرية تعتمد
على احلــركات القتالية والرياضية فقط
 ،أما البانتومــامي فيعتمد على كل نأمة

وحركة وإشارة وتدويرة عني !!
(عبداحلليم مهودر ) الكاتب القصصي
قدم لنا كتابا ً يختلف
والروائي واملسرحي ّ
عن الكتب املسرحية األخرى  ،انه كتاب
بصمت آخر  ،مبعنى
يستنطق الصمت
ٍ
إن للصمت هنا سطوة نكاد نشعر بها

هذا النوع من العروض
قديم جداً بقدم المسرح
الروماني واليوناني وكذلك
العروض واالستعراضات
البابلية والسومرية  ،لكنه
لم يأخذ مكانه الطبيعي
بالشكل الصحيح لصعوبته
في التقديم فظل مالزما
للعروض العسكرية
والرقص والباليه فقط !!

ونتلمســها في كل مســرحية كتبها
نص ذات
لهــذا جنده ّ
قدم الكتــاب بثريا ٍ
مغزى كبيــر ــ الصمت :ــ انه الصمت
ـــ أي مبعنــى تأكيده على الصمت هنا
عبر حواريــات هي أجدى باحلركات منها
بالكالم  ،ففي مســرحياته التي قاربت
الــ  8مسرحيات صامتة منحنا فسحة
للتأمل واالســترخاء ثم
الشد والتركيز
ّ
على حركات شــخوصه الذين اختلفوا
مابني الكائن احلي واجلماد واللون  ،إذ جنده
في مســرحيته األولى ( النقد ) يعتمد
على تعددية األلــوان ( متازجها ومتاهيها
) عندما يتعامل معها اإلنسان بطريقة
تقتر ب من العشــق الــا متناهي  ،ثم
في ( القلم والورقة ) مسرحيته الثانية
يتعامل مع اجلماد  ،بعدها في ( شــعاع
املاضــي القريب ) يأتي بشــخوصه من
الذاكرة  ،بل من أغوار التاريخ ليلبسهم
لباس احلاضر ويسقط عليهم وعيه في
ســبر أغوار التراث  ،لكنه في مسرحية
( أطــوار ) يتعامل مــع غائبني حاضرين
وهما ضمير الغائب للذكر واألنثى ــ هو
 ،،هي ــ  ،أما في ( شخابيط ) فيسجل
نقطة إضافية له من خالل اعتماده على
آلية احتساب ســنوات عمرنا وكيفية
التعامل مع ذواتنا في كل مراحل العمر
( الطفولة  ،الصبا  ،الشــباب  ،البلوغ ،
الكهولة ) وكأن العمر شــخابيط على
حائط مررنــا به ذات يوم ليؤكد ذلك في
( النقطة واخلط ) حيث يتوحد اإلنسان
مع ذاته فــي خط مســتقيم هو ذلك
الشخص الواحد وهو كل ما منلكه من
ارث معنوي في احلياة  ،ثم يختتم رحلته
بــ ( العيون التي  ) ..وهنا يعطي انطباعا
كليا إن العيون هــي التي حتكمت بكل
ما مر أمامنا من مشــاهد حيث إننا لم
نسمع كلمة واحدة نبر بها أي ممثل على

غالف الكتاب

املسرح !!
هنا وفي هذه املســرحيات يســتخدم
الكاتب مهارته في حتريك املمثل بطريقة
الســيناريو إذ يجعلــه مخرجا وممنتجا
ومؤديــا في نفس اللحظة  ،انه يتحكم
بالديكور وطريقة تغييره مع كل حركة
من خالل توجيهاته وتلميحاته بطريقة
احلركة املســتخلصة من املشهد ذاته
 ،تراه ســاعة يســتخدم طريقة الصم
والبكم ثــم يضيف عليها حــوارا آخر

اصدار

يطل علينــا الكاتب والناقــد خالد جميل
شــموط برواية جديدة قد يتوجب على كل
ّ
لبناني أو حتى كل
عربــي أن يقرأها .الرواية
ّ
ّ
اجلديدة هي «بيــروت ،لبنــان ...وموندريان»
وتختزل في صفحاتها مشاكل لبنان كلها...
من سياســية وطائفية واجتماعية وعرقية
واقتصاديــة .وبني غالفي الروايــة يقع تاريخ
لبنان ،وبيروت حتديدا ً وهــي بيروت الصغيرة
بحجم الكف كما قال عنها الشاعر أمجد
ناصر.
في قالب في غاية اإلثارة والتشــويق والعبور
إلى املاضــي يأخذنا الكاتب فــي رحلة في
بيروت مع بشير (املغترب الذي عاد إلى لبنان
في مهمة فن ّية) وصديقه فارس تتكشــف
من خاللها مأســاة لبنان ومشاكله وتضع
اإلصبع علــى مفاتيح كل علــل لبنان .وإن
كان عنوان الرواية مثيرا ً الحتوائه على اسم

 ##الصمت  :انه الصمت ( مسرحيات
) مامي  /بانتومــامي  ،،،عبداحلليم مهودر
 ،،،إصدارات احتاد األدبــاء والكتاب في
البصرة  2008على نفقة شركة آسيا
سيل لالتصاالت.

شعر

بيروت ،لبنان ..وموندريان
الفنان موندريان ،فنكتشــف أن هنالك عالقة
قوية بني أســلوب الفنــان موندريــان وحاضر
سياســي وطائفي
لبنان وما يعانيه من تخبط
ّ
واجتماعي.
تبدأ الرواية من منطقة ســن الفيل لتمر عبر
املتحــف وكورنيــش املزرعة وطريــق اجلديدة
والغبيري إلى احلمرا ومنطقة املعارض لتغطي
مســاحة نصف قرن مــن زمن بيــروت ولبنان.
بيروت التي هــي بحجم راحة اليد ،هي صغيرة
حقا ً ولكــن تاريخها كبير ومشــاكلها كبيرة
واملؤامرات عليها أكبر.
بشير املغترب يدرك أن املشكلة هي أن اللبناني
ال يــزال يعيش فــي املاضي وال يســتطيع أن
ينفصل عنه .ويقول« :أتــدري ،نحن اللبنانيني،
شعب يبقى متمسكا ً بالتقاليد .حتى البالية
منها يبقى متمسكا ً بها وال يرى سببا ً ليتحرر
منهــا أو أن يطورها مع تطــور الوقت والزمن
واملكان واحلال .نحن ناس نولد على تقليد ومنوت

نبصره عند إشراكه احليوانات في األداء
ــ الذئب  ،األفعى  ،األســد  ،الثور ...الخ
ـــــ أو اجلماد مثــل ( الورقــة  ،القلم ،
الشــجرة ....الخ ) كذلك األلوان  ،ففي
هذا احلوار األدائي طبعــا والذي من غير
املمكن أن تقوم به هذه الشــخصيات
غير احلية بل ســتكون عامال مساعدا
في حركة املمثل اإلنســان  ،الكاتب هنا
أشــرك الطبيعة في مسرحه وأعطاها
ادوار بطولة  ،حيث جند انه في مسرحية

( النقد ) قد جعل من األلوان شــخوصا
متحركة !!
عبداحلليــم مهــودر في مســرحياته
الثماني هذه لــم يترك للصمت فرصة
الركود واخلمــول والتماهي في الفراغ ،
بل جعله مهيمنا كليا على كل مشهد
ومن خالل هــذه الهيمنة حتول الصمت
الــى كالم قوي ومؤثر جــدا في املتلقي
 ،كما جنــده قد منح لذاته اإلنســانية
هيمنة أخرى موازيــة لهيمنة الصمت
من خالل وجوده كشخصية محورية في
كل مشاهد املسرحيات ــ البهلوان في
مســرحية النقد ،والشخص في القلم
والورقــة ،والرجل  /الكاتــب  /النحات /
العازف في شــعاع من املاضي القريب ،
هو وهي في أطــوار ثم رجل  /طفل في
شخابيط ،وشــخص في النقطة اخلط
 ،ومحمد  /ســحر في العيون التي ـــ
وهذا يؤكد بأنه أعطى للكائن البشري
الدور األكبر في صياغة احلوار التعبيري
خارج الصمت ذاته .
لقد أثبــت في مســرحياته هــذه إن
للصمت سطو ًة مهما فعلنا من حركات
وإمياءات لتغطيتها لم نستطع !
لهذا أعطانا مفتاح مغاليق مسرحياته
منذ البدء بعنوانه الكبير ( الصمت :ــ
انه الصمت ) مؤكدا ً عليه بشكل كامل
وبوعي ومعرفة دقيقتني .

ال أحد يتوقع أن يرحل
عليه دون أن نحــاول حتى أن نفكر بجدوى ذلك
التقليد أو مدى فعاليته».
ومن بــن رائحة املوت وذكريات اجملــازر واحلواجز
الط ّيارة والقصف واحلــب وأكلة اللوز األخضر،
ومن خالل ومضــات الذاكرة واخلطوط ورصاص
االغتيال ،يكتشــف فارس ســبب ع ّلة لبنان...
يُــدرك ذلك في نهايــة األمر...واألهــم لديه أن
يكتشف اآلخرون ما اكتشفه هو.
رواية «بيروت ،لبنان...وموندريان» قد تُعتَبر رواية
تاريخ ّية ملا حتتويه مــن تفاصيل ح ّية من تاريخ
لبنان ،ولكنها رواية للمستقبل يحاول الكاتب
خالد
شــموط من خاللهــا أن يوضح ما يجب
ّ
على كل فرد من أبنــاء الوطن أن يقوم به حتى
يكون هنالك مستقبل لهم وللوطن .هذه رواية
على كل مواطن أن يقرأها.

جالل حسن
في صفحتي أصدقاء رحلوا
أصدقاء صمتوا
وبال جدوى ،أحتدث معهم
ال أحد يسمع ،ال أحد يرد
أخشى أن أحذف أحدهم
ألني أيضا سأموت.
الذكريات مرة أيها األصدقاء
وكثيــرا ما حتدثنا عــن الندى
والبحر
عن السفن الراحلة على وجع
الريح
عن اجلمال ،وعن سر املطر
****
كل األشياء حتتمل البعد

ما عدا حدود القلب
فأنها تلتصق بغيوم الوجد
بنهار الليل والشهد
فال قياس ما بني غرفة النوم
والســاعة املعلقة على جدار
األبد
****
واآسفا ُه
أيها األصدقاء الراحلون
كذبنــا علــى أنفســنا فيما
سنكون
وال نعرف كيــف اجتمعنا في
وطن يخون
كنا ال نتوقع ان ميوت أحدنا
ويتــرك صاحبه في حســرة
وسكون.

تشكيل

ّ
ّ
السوري أنس البريحي :من الصعب أن نمثل أننا نائمون
التشكيلي
مناهل السهوي
ماذا يوجد في النوم؟ إلى أين نرحل؟ على ماذا
نفتح عيوننا الداخليــة بينما نغمض تلك
اخلارجيــة؟ هل نذهب كلنا إلى ذات النقطة
أم أننا نتبعثر في أجزاء قصية من دواخلنا؟
في النوم هنالك
شــخص آخر يســتيقظ
ٌ
فينا ،ذلك املوازي غير املباشــر للموت يعيد
صياغة األجساد لتغدو ّ
هشــة وخاماً ،من
هنــا انطلق الفنان الســوري أنس البريحي
في معرضــه (صائد األحالم) الذي عرض في
غاليري أجيال  /بيروت من  13سبتمبر /أيلول
وحتى  6أكتوبر /تشرين األول.
بعد معرضه (منال) والذي تناول فيه جارته
املصابــة مبتالزمــة داون حيث قــدم جتربة
إنســانية عبر عالقته اخلاصــة بها والثقة
التي بناها الرســم بينهما لتكون اللوحة
ســبل العالج بالفن ،فــي هذا املعرض
أحد ُ
وإن حاولنا التقــاط جتربة أنس اخلاصة فهو
لم يبتعــد في اجلوهر عن هذه اإلنســانية
الصرفة التــي ال يعكرها ال اخلوف وال احلقد
وال انتظــار القادم ،فالنائم هو مستســلم
ألي شيء نستسلم
متاماً ،وســؤال أنس هو ّ
في نومنا؟
اســتعاد البريحي ( )1991الذي يحمل درجة
املاجســتير في علم النفــس والعالج عن
طريق الفن بذكاء اللحاف ليجعله انطالقة

لوحة للفنان انس البريحي
لألجساد اخملبأة حتته ،الشيء الذي يكسونا
خارجا ً خالل رحلتنا الليلية ،ال ميكن تخيل
نوم عميق وهانئ دون حلــاف ثقيل يحتوي
اجلســد وينقله بعيداً ،حلــاف أنس هو ذاك
القدمي الذي يعود ملنطقة الشرق ،ذو األلوان
الزاهية واملزركشــة ،في حميمية خاصة
مع ذاكرتنــا اجلمعية في املنطقة ،اللحاف

الثقيــل واآلمــن ،الغطاء الــذي يفصلنا
مــكان آخر داخل املكان،
ص ْن ُع
عما حولناُ ،
ّ
ٍ
شيء أشــبه بالعزلة واحلماية واالنفصال
عما حولنــا يقول أنس «اللحاف هو املعنى
الظاهري امللموس للغطاء أما الذي أشعره
فهو يقبــع بالعمق ،لن تســاعدني لغتي
العربية والتشكيلية في التعبير عنه».

فــي الوقــت نفســه النوم هــو موضوع
مغرق في تأويالته فهــو من تلك املواضيع
ّ
املركــزة علــى الذات
البســيطة لكــن
اإلنســانية وكينونتها ،صائــد األحالم هو
رحلتنــا وحيدين في أعمــاق العالم اآلخر
للنــوم ،ابتســاماتنا التــي نطلقها دون
معرفة السبب أو حتى صرخاتنا استنجادا ً

بأحد مــا بعيون مغمضة متاما ً وكما تقول
«ناتاشا غاسباريان» عن املعرض فإننا بتنا
نخسر مفهوم النوم فهو يقل بسبب احلياة
اجلديدة ومتطلبات العمل ،نخسر عالقتنا
بالنوم ،تلك الساعات الطويلة التي يجب
أن نغمض أعيننا فيها بتنا نختصرها بعدة
ساعات وحســب ،والبعض ال ينام مطلقاً،
احملال التجارية تفتح أبوابها أربعا ً وعشرين
ساعة ،وهذا كذلك تشويه ملفهوم النوم.
اســتخدم أنــس ألوانا ً عكســت الدفء
واألمان واالستقرار لإلنســان النائم ،الذي
انتقــل إلى عاملــه اخلاص بعيــدا ً عن كل
الفوضى واخلسارات ،ما أظهر دواخل هؤالء
األشخاص وسط عاملهم الهانئ.
بدأت رحلة أنس مــع فكرة النوم من خالل
مراقبة شــركاء سكنه مســتغرقني في
النوم متســائالً عــن احلــد الفاصل بينه
وبينهم ،أين هم؟ وكيف نستســلم للنوم
وكأننا ما عدنا نريد شــيئا ً من احلياة؟ هذه
التســاؤالت باإلضافة إلى عالقة البريحي
احلميمية مع ماضيه في مدينة السويداء
مع اللحاف والغطــاء والنوم خلقت لديه
رؤيــة داخلية ملا يبحث عنــه في معرضه
اجلديد فالعيون املغمضة ترى أيضا ً أشياء
تعجــز عنها العيــون املفتوحة ،من جهة
أخرى يخ ّلص النوم البشــر مــن التزييف
ّ
متساو في
فالكل
والعوالم التي يخلقونها
ٍ
هذه اللحظة الفقــراء واألغنياء ،األطفال

يبســط قوته على
والكبار ،إنه كما املوت ِ
اجلميع دون اســتثناء ،يقول أنس« :ميكن أن
من ّثل أننا على قيد احلياة ،لكن من الصعب
أن منثــل أننا نائمون» ،ورمبا واحد من عناصر
قوة اللوحات هــي هذه احلقيقــة املؤملة،
الصادقة واألليفة ،فشخصيات أنس نائمة
حقاً ،تشــعرك بالهدوء وبالسكينة التي
يتركها اجلســد املســتغرق حوله ،فالنوم
هنا ليس اجلسد وحســب إمنا أيضا ً الكادر
بالكامل وانتقال النوم إلى العناصر احمليطة
به ،فتغدو األحذية واألشــياء املتروكة من
حوله عناصــر للنوم ،فهي آخــر ما يربط
هذا اجلسد بالعالم املستيقظ ،هي أشياء
التعب والرغبة في االستراحة.
أوجــد البريحي بذكاء الرؤية الفلســفية
التــي تنطوي عليها أعمالــه ،التكلم عن
احلــدود الفاصلة بني الواقــع واجملهول ،بني
املكتشف وغير املكتشف ،بني احلياة واملوت
الذي ميثله النوم بشــكل حذر ،استسالم
اإلنســان في النهاية دون إبداء أي مقاومة
للتعب وللنهاية ،أليس النوم نهاية من نوع
ما؟ عتبــة ال نعرف ما يكمن خلفها لكننا
نحتاجها ونخطو نحوها دون أي مقاومة.
معــرض البريحــي هو ســؤال وجواب في
الوقــت ذاتــه وكأن التخلص مــن احلياة
وعبئها ال يحتاج سوى االستسالم للحظة
نوم ،لنعبر صخب احلياة نحو عالم األحالم
الواسع.
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( لقاء العمر)

مذكرات الرئيس جالل طالباني
رحلة ستين عام ًا من التكية الى قصر السالم

تضع "الصباح اجلديد" بــني يدي القارئ الكرمي
ما ميكــن أن يوصف مبذكــرات للرئيس الراحل
جــال طالبانــي ،وتتميز املذكــرات وهي عبارة
بوح متصل لألســتاذ صاح رشــيد ،بأنها
عن ٍ
صــورة مفصلة بل تشــريح سياســي ملرحلة
حاسمة في تاريخ العراق تشمل السبعينيات
والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
ــرف عــن مام جــال من
وعلــى عكــس ما ُع ِ
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف
بها خــال ثماني ســنوات من جلوســه على
مقعد رئاســة اجلمهورية العراقية ،فأنه على
العكس من كل ذلك يدلي بــآراء في غالبيتها
إشكالية ،ونحن ال نتحدث عن املعلومات وسرد
املعطيات التاريخية لعاقته بصدام حســني
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد ،بل أنه

يتجاوز الى العاقة مع إيران وســوريا والواليات
املتحــدة وبقيــة األطراف التــي كان لها متاس
مع امللف العراقــي في مراحله اخملتلفة ،لكننا
نتحــدث عــن اآلراء املتعلقة بالشــخصيات
التي رافقته خال مرحلــة بناء االحتاد الوطني
الكردستاني وتشكيله للبؤرة السياسية في
اعقاب عام (1975م) وهزميــة الثورة الكردية أثر
اتفاق اجلزائر بني الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي
اتبعها مــام جال فــي معاجلتــه للتحديات
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا ،ولكنها ال
تخلو ً
أيضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام
جال مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني
السياســيني واملواطنني على حد سواء العرب
يجر
واالكــراد علــى االطاع على أســرار لــم ِ

التطرق اليها في املاضي.
وغني عــن القول أننا في "الصباح اجلديد" نع ّد
هذه املذكرات شــهادة تاريخية من شــأنها أن
تستكمل املشهد السياسي العراقي الراهن،
وهي تنطــوي على مفاجــآت وطرائف ال ميكن
ألحد من خــارج الدائرة الضيقــة ملام جال أن
يطلع عليها.
"الصبــاح اجلديــد" ســوف تنشــر القســط
األساســي من هذه املذكــرات ،وهي ال تتحمل
مســؤولية أي آراء قــد تنطــوي علــى بعــض
القسوة هنا وهناك ،وستحاول تخفيفها بقدر
اإلمكان ،ونأمل أن يتجاوب الساسة الكرام في
كردســتان وفي الفضاء العراقي من خال هذه
العملية ويســهموا بدورهم فــي إضاءة بقية
املشهد.

إعداد :صالح رشيد
ترجمة :شيرزاد شيخاني

أحداث العراق ووثبة كانون
*ماهي تأثيرات األحداث التي وقعت
في العــراق بتلك الفتــرة ،وما كان
دوركم فيها؟
 في العــام الدراســي1948-1947دخلــت املدرســة الثانويــة .وفــي
كانون الثاني مــن ذلك العام وقعت
أحــداث الوثبــة في بغــداد  ،كانت
انتفاضــة شــعبية وجــدت لهــا
صدى كبيــرا في كويســنجق وأثار
حماس أهاليها ،ووصلت األخبار الى
املدينة باستشــهاد عمــر دبابة في
التظاهــرات ،ولكن ظهــر فيما بعد
أنه لم يستشــهد بل أصيب بجروح
فقــط .وجاء خبر آخــر أثلج صدورنا
ويفيد بــأن النائب عن املدينة محمد
زياد آغــا الغفوري وعــددا من رفاقه
قد قدموا اســتقاالتهم من عضوية
البرملــان احتجاجا على مقتل بعض
املتظاهريــن .وأتذكر بأن أول تظاهرة
فــي كويســنجق لدعــم وتأييــد
انتفاضــة الوثبة كانت مبشــاركة
البارتيني والشــيوعيني في املدينة.
وهناك تليت برقية أرســلها محمد
زياد أغا الذي كان رجــا وطنيا وقال
فــي برقيته أنه قدم اســتقالته ألن
احلكومة تقتل الناس وتضطهدهم.
هناك بعض املفارقــات التي مازالت
عالقــة بذاكرتي وال أنســاها ،منها
تظاهرة كويســنجق حــني إعتلى
األســتاذ علي عبداهلل منبر اخلطابة
وقــال "بشــرى االنتفاضــة نزفها
لــروح القاضي محمــد و رفاقه من
الضبــاط األربعة" وهنــا صاح األخ
حســام الديــن فريد بأعلــى صوته
"عــاش القاضي محمــد" ولم يكن
إعدام القاضي قد مضى عليه وقت
طويل حينــذاك؟! وفي أثنــاء إلقاء
أحد الشــيوعيني خلطابه قال "لقد
تعلمنا من املعلــم الكبير" ويقصد
به ســتالني ،حيث أن الشــيوعيني
إعتادوا علــى مدحه ويــرددون دوما
مقولته الشهيرة بأن أي عمل الميكن
إجنازه مــن دون البروليتاريني ،ولذلك
كانوا يعتقدون بأنه ال يجب أن يكون
فــي العــراق أي حزب ماعــدا احلزب
البروليتاري ،واعتادوا على تســمية
ســتالني باملعلم الكبير ،وكان هناك
في كويســنجق املــا الكبير الذي
يوازي لقبه التشــريفي (ماموستا)
اســم املعلم وكان فــي املدينة املا
محمد الــذي يعتبرونــه معلمهم
الكبير ،لذلك كلما كان الشيوعيون
يرددون اسم املعلم الكبير كان بعض
ســكان املدينة من املسنني يذرفون
الدمــوع ويترحمون عليه ظنا منهم
أن الشيوعيون يعنون املا الكبير.
وفــي ذلك العام أيضــا عقدنا صلة
الوصــل بيننــا وبني طلبــة أربيل و
السليمانية من مؤيدي البارتي وذلك
عن طريق عبداخلالق فتاح أغا احلويزي
الذي كان يدرس في السليمانية وعن
طريقه تعرفنا بحلمي علي شــريف
ومحمد أحمد طه والشاعر كامران
موكري وجمال احلاج شفيق.
*هل كانت هناك أحداث غير الوثبة
في ذلك العام؟
 نعم.في عام  1948وقع حادث مهمآخــر ،وهــو تنظيم انتخابــات احتاد
الطلبة ،وكانت كل مدرســة تتقدم
مبرشحيها لانتخابات ،وترشحت أنا
لفرع احتاد طلبة كويسنجق ،ومثلت
املدينــة في أول مؤمتر عــام للطلبة
العراقيني إذ عقد في ساحة السباع
يوم  1948/4/14وعرف مبؤمتر السباع
شــارك فيه ممثلون من جميع أنحاء
العراق ،من الدميقراطيني واليساريني
والشيوعيني ،ماعدا القوى القومية.
*يعني هذا أول ســفر لك الى خارج
كويسنجق؟
 نعــم كان أول ســفر لــي للعملالسياســي في بغــداد ،وهناك في
الســاحة رأيت اجلواهــري ألول مرة
وحلق بقصيدته الرائعة:

انتفاضة الوثبة في كانون الثاني 1948

ستالني

طالباني يتوسط رفاق الدراسة الثانوية في كويسنجق

يوم الشهيد حتية وسام
بك والنضال تؤرخ األعوام
بك والضحايا الغر يزهو شامخا
علم احلساب ،وتفخر األرقام
بك والذي ضم الثرى من طيبهم
تتعطر األرضون واألنام
بك يبعث اجليل احملتم بعثه
وبك القيامة للطغاة تقام
وبك العتاة سيحشرون وجوههم
سود وحشو أنوفهم إرغام
سفا الى سف طغاما لم تذق مــا
يجرعون من الهوان طعام
ويحاسرون فا وراء يحتوي
ذنبا وال شرطا يحوز امام
وسيألون من الذين تسحروا
هذي اجلموع كأنها أنعام
كانت هذه املرة األولى التي أرى فيها
اجلواهري يلقــي قصائده ،وقد تأثرت
كثيرا بها ،واًصبحت من ذلك الوقت
أحد املعجبني بشــعره بل مريد من
مريديه.
* هــل كان املؤمتــر فقــط للطلبة
الشيوعيني؟
 كا..فقد شــارك فيــه العديد منمؤديدي وأعضاء احلزب الشــيوعي،
إضافــة الى ثاثة أحــزاب أخرى هي،
الوطني الدميقراطي ،وحزب الشعب،
والبارتي ،كان اجملمــوع أربعة أحزاب،
وكان ملمثلــي كل حــزب دور ،ولكن
الدور األكبــر بالطبــع كان للحزب
الشيوعي.
وأتذكر أنه مت تشكيل قيادات طابية
من ممثلي كل اجلمعيات ،فعلى سبيل
املثال ،في كلية القانون وغيرها كانت
هناك قوائم مشتركة على الشكل
التالــي :مقعــد واحــد للقوميني
(حزب اإلســتقال) ،وآخــر للجبهة
الدميقراطيــة التي جمعت بني احلزب
الشــيوعي والبارتي وحزب الشعب.
وكان عمر دبابة فــي ذلك الوقت في
الصف الثاني بكلية القانون ،وتفوق

عليه ممثل حزب التحــرر بعدد قليل
من األصوات ،ولوال ذلك لكان سيحتل
عضوية اللجنــة القيادية .مع ذلك
فقد ترشــح حيدر محمد أمني ممثل
البارتي وهو من شــباب مدينة أربيل
لعضوية القيادة ،وأتذكر ممن اشتركوا
معنــا في ذلك املؤمتــر باإلضافة الى
حيدر ،كل من ،فائق صبري عبدالقادر
من خانقني وأنا من كويسنجق ،وفي
السليمانية فازت قائمة الشيوعيني،
وكان لنــا دور في إجناح ذلــك املؤمتر
وترشــحت أنا كنائب لرئيس اللجنة
التنفيذية الحتاد طلبة العراق.
* هــل كانت تلك ســفرتكم االولى
الى بغداد؟
 نعم كانت األولى مبهمة سياسية،ولكنــي ذهبــت إلي هناك ســابقا
ملراجعة طبيب العيون .وكان األستاذ
عمر دبابة مشــرفا علينا في بغداد،
وألول مرة زرت اإلســتاد عزيز شريف
مبقر حزب الشــعب ،كمــا زرنا مقر
احلزب الوطنــي الدميقراطي والتقينا
بزعيمه كامل اجلادرجي.
كنا غالبا ما نســمع بأسماء هؤالء
القــادة العراقيني ولكننــا لم نكن
نراهم ،كما تعرفــت هناك بعدد من
األصدقاء من البارتي ،منهم رشــيد
عبدالقــادر الذي ألقــى خطابا في
تظاهــرات  ،1948كما زرنــا الدكتور
جعفر محمد كــرمي القيادي املعروف
في البارتي والذي نشــر عدة مقاالت
فــي جريــدة األهالــي حــول الكرد
والبارزانيني ،وكان شــخصية عراقية
محبوبــة ،زرته في عيادتــه ووجدته
لطيفا وسعيد جدا بزيارتنا له.
احلياة الدراسية
* دعنا نعود الى احلديث عن حياتك
اخلاصــة ،أنت بقيت فــي أربيل الى
عام  1951ثم ذهبت الى بغداد ،متى
بدأت دراستك اجلامعية؟

طالباني مع الشاعر محمد مهدي اجلواهري تتوسطهما زوجته هيرو خان في دمشق عام 1981

 فــي العام الدراســي 1951-1950كنــت في الرابــع اإلعــدادي بأربيل،
أنهيت إمتحاناتي قبل إنتهاء الفصل
الدراســي ،ألن درجاتي كانت عالية،
والطالب الذي يحقق معدال أكثرمن
 85يعفى مــن اإلمتحانات النهائية.
وهكذا عدت الى كويسنجق ،ولكني
أعتقلت ،وهذه هــي املرة األولى التي
يتم فيهــا إعتقالــي ،وأحلنــا الى
احملاكمة فــي صيف عــام  1951ومت
نفينا الى املوصــل وكانت هذه املرة
األولى التي أختبر فيها معاناة النفي
واإلبعــاد ،وأتذكر األشــخاص الذين
أعتقلوا معي وهم حامد يوســف و
علي عبداهلل و عمر حربي و عمر دبابة
و رؤوف سربســتي و حميد باتاسي،
كنا سبعة أشخاص فقط.
أمضينا الصيف باملوصل ثم إستأنفنا
الدعوى وربحناها.وبقرار من البارتي مت
نقلي الى كركوك وإســتأجرت هناك
بيتا مقابل منــزل علي حمدي ،حني
وصلت هناك أبلغوني بأنهم نقلوني
لكي أســاعد حتريرصحيفة رزكاري
التي يديرها األســتاذ ابراهيم أحمد
ويقوم بطبعهــا املرحوم ميرزا فندي
عبدالكــرمي ،وكانــت آلــة الطابعة
موضوعــة مبنزله ،أما جهــاز الرونيو
فقد كان في بيت علي حمدي ،وكانت
الصحيفة تصدر وتســلم لي ألتولى
توزيعهــا ،بإختصار حتــول بيتي الى
وكر لتوزيع صحيفــة رزكاري ،وكنت
حينذاك في املرحلة اإلعدادية وعضوا
باللجنة احمللية.
األحــداث املهمة التــي رافقت تلك
الفترة هي إعتقالي مرة أخرى وجناتي
من احملاكمة بأعجوبــة ،فكما بينت
آنفــا كل منشــورات البارتي كانت
تأتي الى منزلــي ،واجلرائد مصفوفة
للتوزيع ،وكنت قد ســلمت رزمة من
اجلريــدة ألحد األشــخاص ليأخذها
الــى رانية ،وأعتقل فــي طريقه الى
هناك وإعترف بأنه أخذها مني ،وكان

حاكم حتقيق كركوك في تلك الفترة
شــخص يدعى كمال عمــر ،وكان
شــخصا طيبا وإنســانا دميقراطيا
تقدميا وأحد مؤيدي احلزب الشيوعي،
وكان لي قريب يدعى إحسان طالباني
شــقيق األســتاذ مكــرم طالباني،
إســتدعى احلاكم إحســانا وقال له
بأن هناك شــابا يدعى جال طالباني
أظنه من أقربائكم ،وقد مت إصدار أمر
القبض عليه ،فأجابه نعم هو قريبي.
فقال له احلاكــم “إذن إذهب وقل له
إذا كانت لديه أية منشــورات ممنوعة
فليتخلص منها حاال ،ألن شــخصا
أعتقل وبحوزته منشورات والشرطة
ســتذهب الى بيت جال للتفتيش،
وحدد له ساعة املداهمة ،وقال احلاكم
أبلغه بأنني ســأكون معهــم أثناء
فليطمئن فليــس هناك خطر عليه.
وهكذا بحث عني إحســان وأبلغني
بكل شيء وأخذني معه الى احلاكم
عمر الذي قال لي :نظف بيتك من كل
املمنوعات ألنني سآتي مع الشرطة
لتفتيشــه ثــم ســأحتقق معك".
وفعا أســرعت بالعــودة الى البيت
وتخلصت من كل املنشــورات ،وبعد
قليل جــاء احلاكم ومعه الشــرطة
واخملتار ففتشــوا البيــت ولم يجدوا
شيئا ،لكنهم أخذوني معهم غرفة
التوقيف ،فقد كنت حينها طالبا في
اإلعدادية ،والطالب اإلعدادي في تلك
الفترة له منزلة رفيعة لذلك أوصى
احلاكــم بأنزالي في مكان يناســب
مســتواي ،فلم يأخذوني للســجن،
بل رتبوا لي غرفة خاصة فيها ســرير
مريح كما في سجن املستشفيات،
أمضيت عدة أيام هناك ،ثم واجهوني
بالشخص الذي اعترف علي ،وأنكرت
معرفتي به ،وكان هو أيضا قد تراجع
عــن أقواله وقــال بأنــه اعترف حتت
الضرب.
هذه الواقعة حدثت قبل االمتحانات
النهائيــة ،وأثــرت في كثيــرا ألنني

أمضيت زهاء اسبوعني في التوقيف
ولــم تتســن لــي فتــرة للمذاكرة
ومراجعــة الــدروس اســتعدادا
لامتحانات ،مع ذلــك فقد حصلت
علــى درجات جيدة جــدا ،وكنت من
بني ســبعة أشــخاص فقط جنحوا
باالمتحانــات النهائيــة فــي تلك
الســنة .كانت درجاتي عموما جيدة،
لكني أخفقت في درسني فقط ،ففي
الكيميــاء حصلت على خمســني،
وفــي درس آخــر حصلت علــى ،52
وأثرت هذه الدرجات املنخفضة على
املعــدل ،حيث حصلت فــي الدروس
األخرى على  85و 90و ،95لكن بسبب
تلك الدرجات اخملفضة حصلت على
معدل  70فقــط ،وفي الصيف عدت
الــى أربيل للعمل ،وفــي خريف عام
 1952ذهبــت الى بغــداد وقبلت في
كلية احلقوق.
* كيف دخلت كلية احلقوق؟
 دعني أحدثك عــن هذا بالتفصيل.كانت رغبتي فــي البداية هي دخول
كلية الطب ،ألنني باألســاس كنت
متفوقا في الفــرع العلمي ،وكانت
درجاتي تؤهلني لدخول هذه الكلية،
ولي احلــق كطالب مــن كركوك أن
أدخلها ،لكن األمــر يتطلب أن تكون
جميع أوراقي جاهزة وأن ال تكون لدي
مشكلة اجلنسية العراقية وشهادة
حسن السلوك ،وكانت األخيرة حتتاج
الــى موافقة من دائــرة التحقيقات
اجلنائية ،في تلــك الفترة إن لم تكن
لديك شهادة حســن السلوك فلم
تكن الكليــات تقبلك ،ومن الصعب
أن أحصــل علــى تلــك الشــهادة
باعتبــاري اعتقلت مرتــني ووجهت
لي اتهامات متعــددة ،وهذا يعني أن
ســلوكي لم يكن حسنا .عجزت عن
التفكير باحلل وفتــرة القبول بكلية
احلقوق توشــك علــى االنتهاء ،كان
لدينا قريب على معرفة بعميد كلية

احلقوق قال لي بأننا سوف نذهب اليه
ونطلب منــه تأجيل جلب شــهادة
حسن الســلوك الى حني استكمال
أوراقنا ،وهكــذا راجعت كلية الطب
واســترجعت أوراقي هناك وقدمتها
إلدارة كلية احلقوق ،وقبلت هناك على
شرط اســتكمال أوراقي فيما بعد،
وكانت األوراق املطلوبة هي شهادتي
اجلنسية العراقية وحسن السلوك.
وذات يوم رأيــت بلوحة إعانات كلية
احلقوق أســماء الطلبــة املتخلفني
عن اســتكمال أوراقهم وكان إسمي
معهم بالقائمة .فذهبت الى ماحظ
الكليــة وكان رجــا فظــا يرفــض
املساومة باملطلق ،فذهبت اليه بعد
أن أكملت شــهادة اجلنســية ولم
يكن معي شــهادة حسن السلوك،
دخلت عليه سألني ملاذا جئت؟ فقلت
جئتك بأوراقي ،فقال حســنا ضعه
هناك واذهب .فوضعــت األوراق على
منضدته وذهبت ،وكان هناك أستاذان
من الكلية يشــاهدانني وأنا أسلم
أوراقــي ..وفــي املرة التاليــة وجدت
إســمي أيضا ضمــن قائمة الطاب
املتخلفني ،ذهبت الى املاحظ وقلت
له "ماهــذا ،ملاذا دونت إســمي في
القائمة ألــم آتك بأوراقــي" ..فقال
"نعم صدقت" ،فقلــت له "إذن ملاذا
أدرجت أسمي وهناك شاهدان بأنني
قد ســلمتك أوراقي" .فقــال "هذا
صحيــح ولكنني أبحــث عنها فا
أجدها" ،فقلت له "وماذنبي أنا ،لقد
سلمتك أوراقي وانتهى األمر" ،فقال
متبرما حســنا ..حســنا ..اذهب من
أمامي .وهكذا تخلصت من املشكلة
وداومــت في الكليــة ،كان عميدها
منيــر القاضي رجا نبيــا الدخل له
بالسياسة ،وكان صديقا للطالبانيني
وله فضل كبير في قبولي هكذا وإال
لم أكن أقبل ال فــي كلية الطب وال
باحلقوق .عندما اســتقررت في بغداد
بدأنا بالعمل السياســي وشــكلنا
جلنة محلية للبارتي هناك.
*هــل وقعــت أحــداث أخــرى أثناء
دراستك في بغداد؟
 نعــم ،كان البارتــي مــن الناحيةالتنظيمية قد حقق تقدما ملحوظا،
فخال عام  1953مت تشــكيل العديد
من اللجان احمللية في مناطق العراق
وكردســتان ،بدأت التنظيمات تنمو
باضطــراد فــي منطقــة بهدينان،
انتعشت آمال الفاحني وتلقى احلزب
دعمهــم ،مادفع بالبارتي الى أن يغير
اجتاهه السياسي نحو اليسار الثوري،
في ذات العام توج امللك فيصل الثاني
ملكا على العراق ،وبهذه املناســبة
كتب األســتاذ ابراهيم أحمد مقاال
مهما في صحيفة رزكاري ،وإستخدم
جما أدبية رائعة حتى بتنا نحفظها
كقصيدة شــعر ،ووجه خال املقال
انتقادات عديدة بأســلوب أدبي رائع
للملك وتتويجه ،وقال بأن الشــعب
الكردي ال يعترف بهــذا التتويج ألن
امللك فرض عليه قسرا.
بعد انتهــاء العطلة الصيفية عدنا
الــى مقاعــد الدراســة باجلامعة،
ونســيت أن أذكر حادثة مهمة أخرى،
وهــي مهرجــان الشــباب والطلبة
العاملــي الذي عقد في وارشــو ،وقد
حاولنا ألول مــرة أن جنمع األموال من
داخــل احلــزب وخارجه لكــي نبعث
مبندوب عن الكــرد الى ذلك املهرجان
العاملــي ،وجنحنــا فعا في إرســال
الشاعر هزار موكرياني الى املهرجان
يرافقه كل مــن عبدالرحمن زبيحي
وســينم بدرخان ،وعنــد عودته أدلى
هزار بتصريحات ضد احلزب الشيوعي
ألنه لم يســمح ملمثلينــا بالتحدث
هناك عن القضيــة الكردية وعرقلوا
مســاعيه ومنعوه مــن الذهاب الى
موسكو.
*فــي احللقــة القادمــة :دور احلزب
الشــيوعي العراقي جتاه املســألة
الكردية
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 4.5مليار دوالر صادرات
السلع اإليرانية للعراق

السعودية تطمئن السوق بشأن معروض النفط

في  6أشهر

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن امني عــام غرفة التجــارة االيرانية
العراقية املشــتركة حميد حســيني ان
صادرات ايــران للعراق وفقــا الحصائيات
اجلمارك بلغت نحــو  4.5مليار دوالر خالل
االشــهر الســتة االولى من العام االيراني
اجلاري (بدا في  21اذار).
وقال حســيني في تصريح ادلى به لوكالة
انباء «فــارس» ،ان «صادرات ايــران للعراق
خالل الشــهر االخير اي الشــهر االول من
النصف الثاني من العام اجلاري بلغت اكثر
من مليار دوالر».
واضاف :يبدو ان جــزءا من عوائد الصادرات
االيرانيــة الى العــراق يتعلــق بصادرات
الكهرباء والغاز.
من جانب آخر ،اشار حسيني الى ان مليونا
و 400الف عراقــي زاروا ايران خالل النصف
االول من العام اجلاري ومن املتوقع ان يصل
الرقم الى  3ماليني حتــى نهاية العام ولو
اخذنا بنظر االعتبار ان كل عراقي زائر ينفق
 500دوالر فــان الرقم يصل الى مليار و500
مليون دوالر.
ومضى الى القول ،ان صادرات ايران للعراق
بلغت االن النصف بســبب ظــروف زيارة
االربعــن إذ ينخفــض عبور الشــاحنات
او يتوقــف احيانا واضاف ،مبينــا ً ان عبور
الشــاحنات متوقف في منفــذي مهران
وشــلمجة في حني ان عبور الشــاحنات
مســتمر جيــدا فــي منفــذ خســروي،
كما منفــذي جذابة وســومار مفتوحان
للشاحنات ايضا.
واوضــح بان صادرات ايــران للعراق تبلغ ما
بني  20الى  25مليــون دوالر يوميا كمعدل
ومن احملتمل ان تســتمر هذه الوتيرة حتى
نهايــة االســبوع اجلــاري اال ان املتوقع ان
تتوقــف الصــادرات االيرانية الــى العراق
خالل االســبوع املقبل متاما إذ تبلغ الزيارة
االربعينية ذروتها.

أكبر انخفاض لليرة

متابعة الصباح الجديد:
ستستمر الســعودية في تلبية
طلــب العمالء على اخلــام برغم
العقوبات األميركية الوشــيكة
املتوقــع أن تقلص صادرات النفط
اإليرانية.
ويأمل وزيــر الطاقة الســعودي
خالد الفالح ،بحسب قوله أمس
الثالثــاء ،فــي مؤمتر االســتثمار
املنعقد بالرياض أن ســوق النفط
في ”وضــع جيد“ ،بأن يوقع منتجو
النفــط اتفاقا في كانــون األول
لتمديد التعاون في مراقبة أسعار
النفط وحتقيق استقرارها.
وبلــغ خــام القيــاس العاملــي
مزيــج برنــت أدنى مســتوياته
فــي اجللســة عنــد  78.32دوالر
للبرميــل ،منخفضــا  1.51دوالر،
عقــب تصريحات الفالــح .ويبدأ
ســريان العقوبات األميركية التي
تستهدف نفط إيران في الرابع من
تشــرين الثاني ،وقالت واشنطن
إنها تريــد وقف جميــع صادرات
طهران من الوقود.
وقال الفالــح ”علينــا أن نواصل
مراقبة الســوق في الشهرين أو
الثالثة أشــهر املقبلة” ...سنحدد
مــا إذا كان هنــاك أي تعطل في
اإلمــدادات ،خصوصا مــع اقتراب
العقوبات على إيــران .وبعد ذلك
سنســتمر في النهج الذي نسير
عليــه اآلن ،وهو تلبيــة أي طلب
يتبلور لضمان رضا العمالء“.
وصعدت أسعار النفط هذا العام
بدعم من توقعــات بأن العقوبات
ستضغط على اإلمدادات بسبب
انخفاض الشحنات من إيران ،ثالث
أكبر منتج في أوبك.

التركية في شهر
ونصف

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفضــت الليرة التركية ،أمــس الثالثاء،
بأكبر معــدل تراجع خالل أكثر من شــهر
ونصف أمام الدوالر ،عقب هبوط مؤشر ثقة
املســتهلكني األفراد إلى أدنى مستوى في
نحو  10سنوات.
وتراجعت الليرة التركية خالل تعامالت أمس
بنسبة  3.4%لتصل إلى  0.17دوالر.
وأعلــن مركــز اإلحصاء التركــي انخفاض
جديد ملؤشر ثقة املســتهلكني في تشرين
األول ،بنسبة تناهز  15%على أساس سنوي،
و 3.4%على أســاس شــهري ،وبذلك يكون
املؤشر قد المس أدنى مستوياته في نحو 10
سنوات.
يأتي ذلك فيما قال حــزب احلركة القومية
التركــي إنه لن يتحالف مــع حزب العدالة
والتنمية احلاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب
طيب أردوغان في االنتخابــات احمللية العام
املقبل.
وسجلت الليرة هبوطا قياسيا أمام الدوالر
منذ بدايــة العــام بلغ أقصــاه منتصف
أغســطس بـ ،47.5%على خلفية عقوبات
فرضتهــا اإلدارة األميركيــة على قطاعي
الصلب واأللومنيوم التركيني ،بعد أن رفضت
أنقرة اإلفراج عن قس أميركي اشتبهت في
ضلوعه في االنقالب الفاشل في .2016
وأفرجــت محكمــة تركيــة عــن القس
األميركي منتصف الشــهر اجلاري ،ورحبت
اإلدارة األميركية بالقرار ،كما قلصت الليرة
التركية بعد ذلك بضعا من خسائرها.

نزل خام القياس
العالمي برنت 55
سنتا للبرميل إلى
 79.28دوالرا ،وفقد
الخام األميركي 35
سنتا ليسجل 69.01
دوالر.

وال يســتبعد الفالح أن يزيد إنتاج
النفط السعودي في املستقبل ما
بني مليون ومليونــي برميل يوميا
عن املســتويات احلاليــة ،في ظل
توقع اســتمرار تسارع منو الطلب
على النفط .ولم يذكر الوزير إطارا
زمنيا محددا لذلك.
وأضاف :إذا واصلت إمدادات النفط
ارتفاعها ”فســتكون لدينا اآللية
لالجتماع مجددا ...وحتقيق التوازن
بني العرض والطلب واحليلولة من
دون تنامي اخملزونات“.

وتابــع” :إنه وضع يصعــب كثيرا
التنبــؤ بتطوراتــه خصوصا على
صعيد املعــروض ،وإن كانت هناك
حــاالت ضبابية تكتنــف الطلب
أيضا في ظل اخلالفات التجارية“.
وأشــار إلى أن منظمــة البلدان
املصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها
يأملون بتمديد تعاونهم بخصوص
إمدادات النفط حني يجتمعون في
كانون األول في فيينا.
وقال ”ســيصبح اتفاقا مفتوحا
لالســتمرار في مراقبتها (ســوق

النفط) وحتقيق االستقرار فيها“.
على ذعيــد متصــل ،انخفضت
أســعار النفط أمس الثالثاء بعد
أن قالت السعودية إنها ستضلع
بدور ”مسؤول“ في أسواق الطاقة
رغم استمرار حالة القلق قبل أن
تفرض الواليــات املتحدة عقوبات
جديــدة على الصــادرات اإليرانية
الشهر املقبل.
ونزل خام القياس العاملي برنت 55
ســنتا للبرميل إلى  79.28دوالرا،
وفقــد اخلام األميركي  35ســنتا

ليسجل  69.01دوالر.
يبدأ تطبيق العقوبات األميركية
اجلديدة على ايران فــي الرابع من
تشــرين الثاني وتقول واشــنطن
إنها تريد وقف صادرات طهران.
وتقول الســعودية إنها ستبقي
على إمدادات كافية في الســوق
برغم العزلة التي تواجهها بسبب
مقتل الصحفي جمال خاشقجي
بينمــا تظهر دالئل علــى ارتفاع
صادرات اخلام من الشرق األوسط.
في الســياق ،نقلــت وكالة تاس

لألنباء عن وزير الطاقة الروســي
ألكســندر نوفــاك قولــه أمس
الثالثاء إن روسيا ال تنوي زيادة إنتاج
النفط إلى  12مليون برميل يوميا
بنهاية .2018
وكان إنتــاج النفط الروســي بلغ
ذروة ملــا بعد احلقبة الســوفيتية
عنــد  11.36مليــون برميل يوميا
في أيلول املاضي متجــاوزا ذروته
الســابقة  11.247مليون برميل
يوميا املســجلة في تشرين األول
.2016

مستثمرو البرازيل يعطون صوتهم لمرشح اليمين بولسونارو
الصباح اجلديد ـ وكاالت:
تقلبــت بورصة البرازيــل صعودًا
ً
وهبوطــا علــى وقــع تصريحات
مرشــح اليمني املتطرف بشــأن
كيفية إنعاش اقتصاد أكبر بلد في
أميــركا اجلنوبية ومنوها الضعيف
بعد سنتني من الكساد التاريخي
في سنتي  2015و.2016
وجنح خــال احلملة على كســب
ثقة األســواق بفضل مستشاره
االقتصــادي صاحــب العقيــدة
الليبراليــة باول غويديــس ،الذي
يتوقــع أن يصبــح وزيــرًا «قويًا»
فــي فريقه في حال فــوزه ،والذي
وعــد بتعديل العقيــدة احلمائية
البرازيلية التقليدية.
لكن التدابيــر التي يريد اعتمادها
غويديــس ،الراغب في خصخصة
املؤسسات لتخفيف الدين العام

تتجــاوز ،ما يقول بولســونارو إنه
مســتعد للقبول بــه بعدما ظل
طيلة  27عا ًما كنائب في مجلس
النــواب يدافــع عن املؤسســات
احلكومية.
وأعلن بولسونارو الذي يتوقع فوزه
في الدورة الثانيــة من االنتخابات
أنــه لــن يخصــص األنشــطة
الرئيســة في شــركتي الطاقة
احلكوميتني الكبيرتني «بتروبراس»
للنفــط والغــاز ،و»إلكتروبراس»
للكهرباء .وهاجم بشــكل خاص
املســتثمرين «األجانــب» الذيــن
اتهمهــم بأنهم يريدون «شــراء
ملم ًحا بشكل خاص إلى
البرازيل» ّ
الصني .وفي اليــوم التالي ،تراجع
ســهم «إلكتروبراس» قرابة 10%
في بورصة ساو باولو.
وقالت ليزا فيسيدي خبيرة شؤون

أميــركا الالتينية في مؤسســة
«ذي ديالــوغ» (احلــوار) األميركية،
إن «تســويف بولســونارو بشأن
اخلصخصة رمبا يعكــس افتقاره
للخبرة (االقتصادية) ،وعدم وجود
موقف واضح لديه بشأن سياسة
الطاقة ،وميوله الشعبوية».
وأضافت ،أن «بولســونارو سيتبع
سياســة عامة تقــوم على فتح
قطاعــي النفــط والكهرباء أمام
االستثمارات اخلاصة».
وهــو موقــف يجعلــه محبــ ًذا
لدى املســتثمرين على منافسه
اليســاري فرناندو حداد مرشــح
حزب العمال بزعامة إيناسيو لوال
دا سيلفا الذي يريد تفادي مزيد من
اخلصخصة ويدافع عن مشــاركة
أكبر للدولة في رأسمال بتروبراس
التي تبلغ مديونيتها  70مليار ريال

( 16مليار يورو).
وبينــت روبرتــا براغا مــن املركز
األطلسي ،وهو معهد فكري مقره
كذلك فــي الواليــات املتحدة ،أن
عقيدة باولو غويديس «ســتعني
إدخال تغيير كبير إن لم يكن جذريًا
بالنســبة إلى البرازيل إذا وضعت
موضع التنفيذ» ،وحتى إذا لم يتم
تنفيذها« ،من املرجح أن نشــهد
مجموعة من السياسات املالئمة»
للمســتثمرين إذا كان الهدف هو
تخفيض ديون بتروبراس».
على العكس من ذلك ،قالت احملللة
إن «برنامج حداد االقتصادي الذي
غامضــا يثيــر القلق بني
مــا زال
ً
املستثمرين الذين يتساءلون عما
إذا كان ميكنــه أن يقــود البرازيل
باجتاه حتسني قدرتها التنافسية».
وهم قلقون بشأن مشروع يهدف

إلى مواصلة التدابير التي اتخذها
الرئيس السابق لويس إيناسيو لوال
دا سيلفا إلبقاء هذه الشركات في
عهدة الدولة.
حتتــل البرازيل املرتبــة  153على
الئحــة تضــم  180دولــة في ما
يتعلــق بحرية تنظيم املشــاريع
التجارية ،بحسب تصنيف سنوي
ملؤسســة «هيريتيج فاونديشن»
الفكرية األميركية.
وهــي تشــغل من حيــث القدرة
التنافســية املرتبــة  72من 137
خلف جنــوب أفريقيا وتركيا ،على
وفق املنتدى االقتصــادي العاملي.
بشــكل عام ،يعتزم بولســونارو
مواصلة اخلصخصــة التي بدأها
الرئيس املنتهيــة واليته اليميني
الوسطي ميشال تامر.
إال أن املرشــح اليميني املتطرف،

الــذي حصل علــى  59%من نوايا
التصويت وفقًا آلخر استطالعات
الرأي ،قال إنه «ال ميكن خصخصة
ما هو ســتراتيجي» ،وعنى بذلك
على وجه اخلصوص البنوك العامة
التي لن تُطرح للبيع.
أمــا بالنســبة إلــى القطاعات
األخرى ،فاقترح صيغة «األســهم
التفضيلية» التي من شــأنها أن
تسمح للحكومة باحملافظة على
سيطرتها على الشــركات حتى
بحصة متدنية.
تقول فيســيدي إن «املستثمرين
يتابعــون الوضع مــن كثب .األمر
املؤكد أنه في ظل بولســونارو لن
تعود البرازيل إلى االســتراتيجية
الوطنية إلدارة املوارد التي اعتمدها
لــوال والتي ســيدافع عنها حداد
رئيسا».
بالتأكيد إذا أصبح
ً

العراق ..عمالق نفط عربي يعجز عن إنارة مدنه
الصباح الجديد ـ وكاالت:
ســلطت وكالــة «بلومبــرغ»
األميركيــة ،عبــر مقال نشــرته،
الضوء علــى أزمــة الكهرباء في
العــراق ،وذكرت إن «هذا البلد الذي
أصبــح رابــع أكبر منتــج للخام،
متفوقــا علــى كندا ،ليــس لديه
الكثير ليظهره».
وقالــت «بلومبرغ» :برغم أن العراق

حتول بســرعة كبيرة ليصبح قوة
نفطية عاملية ،إال أنه يواجه حتديات
داخلية منها أزمة الكهرباء.
وأضافــت أن العراق ،الــذي دمرت
بنيتــه التحتية خــال احلرب ضد
تنظيــم «داعش» اإلرهابــي ،يزيد
مــن صادراته النفطية إلى آســيا
والدول األوروبية مــع قرب تطبيق
العقوبــات األميركية على النفط

اإليراني ،وتزامنا مع انشغال أسواق
النفط بالسعودية ،أكبر منتج في
منظمة «أوبك».
وكان وزيــر النفــط العراقي جبار
اللعيبي قد قال ،السبت املاضي ،إن
إنتاج العراق من النفط يبلغ حاليا
 4.78مليــون برميل يوميا ،وســط
توقعــات بارتفاعه إلــى  5ماليني
برميل فــي  ،2019وإلى  7.5مليون

قال أن الرقمنة ستعيد تشكيل االقتصاد الصيني

النقد الدولي« :الروسي» أكثر البنوك
المركزية غموضًا في العالم
الصباح الجديد ـ وكاالت:
عد صندوق النقد الدولي البنك املركزي
ّ
الروســي أكثر البنوك املركزية غموضا
فــي العالــم ،إذ كشــفت احصائيات
الصندوق عن أنه يصعب على األســواق
التنبؤ بقرارات املركزي الروسي.
وأظهــرت بيانات الصنــدوق أن  27%من
قــرارات املركزي الروســي ،التي اتخذها
على مدى الســنوات الثمانــي املاضية
بشــأن السياســة النقدية ،كانت غير
متوقعة للمشاركني في السوق.
عد الصندوق قــرارات مجلس
في حــن ّ
االحتياطــي الفيدرالي األميركي (البنك
املركزي األميركي) األكثر توقعا ،مشيرا
إلى أن الفيدرالــي األميركي أبقى على
معدالت الفائدة عند مستويات قياسية
حضر السوق لذلك
متدنية وقبل زيادتها َّ
قبل بضع سنوات.
وأخر قــرارات املركزي الروســي في إطار
السياســية النقدية للبــاد كانت في
أيلــول املاضي ،حينها قــرر املركزي رفع

اقتصاد

ســعر الفائدة بشــكل مفاجئ لدعم
العملــة الوطنية «الروبــل» بعدما قام
خالل األعوام الثالثة املاضي بخفضها.
وجاء قــرار املركزي في ظل تنامي اخملاطر
بســبب التضخم في البالد ،ما يعكس
حرصه على تأمني االستقرار النقدي في
البالد ،وتقليل التذبذبات املرتبطة بسعر
صرف الروبل .والبنك املركزي الروســي،
الذي يعرف أيضا باســم «بنك روسيا»،
مت تأسيســه عــام  1860كبنك مركزي
لإلمبراطوريــة الروســية ،وبعد تفكك
االحتاد الســوفيتي في  1991مت تأسيس
البنك املركزي لروسيا االحتادية.
ويقود املركــزي الروســي ،بالتعاون مع
وزارة املالية الروسية ،السياسة النقدية
للبــاد ،ولدى املركزي احلــق احلصري في
طرح أوراق نقدية روســية وسك عمالت
معدنية روســية من خالل مصانع سك
العمالت.
الى ذلك ،كشــف بحث أعــده صندوق
النقــد الدولي عــن أن التبنــي املتزايد

للتكنولوجيات الرقميــة (الرقمنة) في
الصني سيعزز اإلنتاجية ويعيد تشكيل
االقتصاد.
وخالل كلمــة ألقتها خالل منتدى ُعقد
في بكني ،قالت تشــانغ لونغ مي نائبة
ممثل صندوق النقــد الدولي املقيمة في
الصــن ،إن الرقمنة فــي الصني تتطور
بوتيرة ســريعة ،وحتتل املرتبــة العليا-
املتوسطة عامليا بينما أصبحت التجارة
اإللكترونيــة وصناعــات التكنولوجيا
املاليــة لدى البالد ،رائدة على املســتوى
العاملي.
وعزت تشانغ هذا النجاح إلى مجموعة
من العوامــل ،من بينها وجــود قاعدة
كبيــرة تضــم  700مليون مســتخدم
لإلنترنــت و 282مليــون مواطن رقمي،
ونظــام إيكولوجي رقمي غنــي ،ودعم
احلكومة في البنية التحتية الرقمية.
ووفقا للبحث ،فإن درجــة التكنولوجيا
الرقميــة لــدى الصــن تتفــاوت بني
القطاعــات ،إذ يأتــي قطــاع اخلدمات

متقدما علــى القطاعــات الصناعية
والزراعية في عمليــة الرقمنة .وتتوقع
تشــانغ أن تكــون رقمنــة القطاعات
التقليدية أكثر ســرعة خالل السنوات
القادمة.
وأوضحت تشــانغ أن الرقمنة ســتزيد
من إنتاجيــة العوامــل الكلية للصني
وستعزز التوظيف ،مضيفة أن الرقمنة
في الصني ستقلل احلاجة إلى الوسطاء
من خالل خفض عدم تناسق املعلومات
وتكاليــف املعامالت ،وتقليــل حواجز
الدخول في العديد مــن القطاعات ،وال
سيما السلع التقليدية وتوفير اخلدمات.
ولفتت إلى أن بالرغم من ذلك ،ســتؤدي
الرقمنــة إلــى انخفــاض العمالة في
القطــاع الصناعــي بســبب ارتفــاع
اإلنتاجيــة ،وســيكون التأثيــر علــى
التوظيــف العــام قابال للتحكــم ،إذ
إن اخلســارة فــي الوظائــف في بعض
اجملاالت ســيقابلها خلق فرص عمل في
القطاعات الناشئة حديثا.

برميل في .2024وتتوقع شركة «وود
ماكنــزي» لالستشــارات أن يضخ
العراق بحلول عــام  2025قرابة 6
ماليني برميل يوميا ،مشــيرة إلى
أن وتيرة منو إنتــاج النفط العراقي
ستتجاوز باقي الدول املنتجة.
وبرغم ثروة العــراق النفطية فإنه
يفتقــر إلــى إمــدادات ثابتة من
الطاقة الكهربائية ،ويجد صعوبة

في جذب استثمارات أجنبية خللق
فــرص عمــل جديــدة ،ومخفزات
للشركات احمللية.
وقــال كبيــر االقتصاديــن فــي
«بلومبرغ» ملنطقة الشرق األوسط،
زياد داود ،إن «زيادة إنتاج النفط هي
أخبار جيــدة ،لكن العــراق ال يزال
يفشل في توفير خدمات أساسية
ملواطنيــه مثــل امليــاه النظيفة

الكهربــاء ،مبــا في ذلك لســكان
محافظــة البصــرة ،حيــث يتم
استخراج معظم النفط».
يذكــر أن وزارة الكهربــاء أعلنــت
توقيعهــا اتفاقيتني مع شــركتي
«جنــرال إلكتريــك» األميركيــة
و»ســيمنز» األملانية لتطوير قطاع
الطاقة بالبالد ،وتوفير نحو  24ألف
غيغاواط من الطاقة الكهربائية.

ﺭﻳﺎﺿﺔ
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ﻻﻋﺒﻮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻳﻌﺎﻭﺩﻭﻥ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺗﻬﻢ ﺗﺄﻫﺒﴼ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻏﺪﴽ
ﺑﻮﻏﻮﺭ ـ ﻋﻤﺎﺭ ﺳﺎﻃﻊ*
ﻋﺎود ﻻﻋﺒﻮﻧﺎ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ
ﻛﺎﺑﻮﺑﺎﺗﲔ ﲟﺪﻳﻨــﺔ ﺑﻮﻏﻮر ،ﺑﻌﺪ ﻳﻮم
واﺣ ﹴﺪ ،ﻋﻠﻰ اﳋﺴﺎرة اﶈﺰﻧﺔ واﳌﺆﳌﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷــﺒﺎب
اﻟﻌﺮاق ﻟﻜــﺮة اﻟﻘﺪم ﻓــﻲ اﳉﻮﻟﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس اﺳــﻴﺎ
دون  19ﻋﺎﻣﺎ ﹰ اﻣــﺎم ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻜﻮري
اﻟﺸــﻤﺎﻟﻲ ،ودﺧــﻮل اﳌﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ
ﺣﺴــﺎﺑﺎت ،رﲟﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻘﺪة ﻧﻮﻋﺎ ﹰ
ﻣــﺎ ﺗﺮﺗﺒــﻂ ﺑﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ
اﻻﺧﻴﺮة اﻣﺎم اﻟﻴﺎﺑﺎن ،ﻏﺪا ﹰ اﳋﻤﻴﺲ،
وﻛﺬﻟــﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ.
وﻗﺎد اﳉﻬﺎز اﻟﺘﺪرﻳﺒــﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ
ﺑﻘﻴــﺎدة اﳌــﺪرب ﻗﺤﻄــﺎن ﺟﺜﻴﺮ
اﻟﻼﻋﺒــﻮن ﻓــﻲ ﺣﺼــﺔ ﺗﺪرﻳﺒــﺔ
ﻣﺼﻐــﺮة ،ﺳــﺒﻘﺘﻬﺎ ﻣﺤﺎﺿــﺮة
ﺑﺴــﻴﻄﺔ ﲢﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻣﺒﺎراة ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ
اﳌﻨﺘﺨــﺐ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺎﺳــﻤﺔ
وﻣﺼﻴﺮة ﲢﺴــﻢ اﻣﺮ ﺑﻠﻮﻏﻪ اﻟﺪور
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺎس اﺳﻴﺎ
ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ،ﻣﺮﻛــﺰا ﹰ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ
ﺿﺮورة ﻛﺴــﺐ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺎﺑﺎن،
اﻟﺘﻲ ﺿﻤﻨﺖ ﺗﺄﻫﻠﻬﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﺑﺴﺖ
ﻧﻘﺎط ﻣﻦ ﻓﻮزﻳــﻦ ،ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﻨﺘﻈﺮ
اﳌﻨﺘﺨــﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻮزه اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻓﻮز ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ او
ﺗﻌﺎدل اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ،اي ﲟﻌﻨﻰ ﻋﺪم ﻓﻮز
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻻﺣﻮال.
وﺗــﺪرب اﻟﻼﻋﺒــﻮن اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻣﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﺴﻨﺢ ﻟﻬﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻓﻲ
اﻟﻠﻌﺐ اﻣﺎم ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻼﻋﺒﲔ اﻟﺒــﺪﻻء ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ
زج ﺑﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺑﻘﻴﺖ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة
ﻋــﻦ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻟﻼﺳﺘﺸــﻔﺎء اﻟﺘﻲ
وﺿﻌﻬﺎ اﳉﻬــﺎز اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ
ﻟﻬﻢ ﺑﻬــﺪف اﻋﻄﺎءﻫــﻢ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﻠﺮاﺣﺔ ﻗﺒﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة ﻣﺠﺪدا
اﻟــﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﲢﻀﻴــﺮا ﳌﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻴﺎﺑﺎن.

اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﻣﻬﻤﺔ اﻣﺎم اﻟﻴﺎﺑﺎن
وﲤﺜﻠــﺖ ﺗﺪرﻳﺒــﺎت اﻟﻼﻋﺒﲔ ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺾ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﺑﻌــﺾ اﳌﻔﺮدات
واﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻣــﻰ واﻟﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﳉﺰاء ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷــﺮع ﻣﺪرب ﺣﺮاس
اﳌﺮﻣﻰ ﺣﺴﲔ ﺟﺒﺎر ﺑﺸﺮح ﻣﺠﻤﻮع
اﳊﺎﻻت اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺤﺎرس اﻻﺳﺎﺳــﻲ ،ﻫﻔﺎل ﺑﻬﺎء
اﻟﺪﻳﻦ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺧﻀﻊ اﳊﺎرﺳــﲔ
اﻟﺒﺪﻳﻠــﲔ وﻟﻴــﺪ ﻋﻄﻴــﺔ وﻣﺆﻣﻞ
ﻣﺤﻤــﺪ اﻟﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺒــﺎت ﻣﻦ اﺟﻞ
اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴــﺘﻮاﻫﻢ واﺑﻘﺎءﻫﻢ
ﻋﻠﻰ اﻫﺒﺔ اﻻﺳــﺘﻌﺪاد ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع
ﻋﻦ ﻋﺮﻳﻦ اﳌﺮﻣﻰ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء
اﻟﻴﺎﺑﺎن اﳌﺮﺗﻘﺐ.
واﻛﻤــﻞ ﻻﻋﺒــﻮ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﳊﺼﺔ

اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ،اﻣــﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء ،ﻓﻲ ﲤﺎم
اﻟﺴــﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻇﻬﺮا ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ
ﺑﻮﻏﻮر ،اﻟﺘﺎﺳــﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ
ﺑﻐــﺪاد ..ﻋﻠﻰ اﻣــﻞ ان ﲡﺮى ﻟﻬﻢ
اﻟﻮﺣــﺪة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺒﻖ
ﻣﻮاﺟﻬــﺔ اﻟﻴﺎﺑــﺎن ،ﻇﻬــﺮا ﻓــﻲ
اﻟﺴــﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺼﺮا ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ
ﺑﻮﻏــﻮر ،اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻋﺸــﺮة ﻇﻬﺮا
ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﺑﻐــﺪاد ..ﻟﺘﻜــﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ
اﻟﺒﺮوﻓﺔ اﻻﺧﻴﺮة وﺗﻌﻄﻲ اﻻﻧﻄﺒﺎع
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ واﻟﺼﻮرة اﻻﻛﻤﻞ ﻟﻠﺠﻬﺎز
اﻟﻔﻨﻲ ﻗﺒﻞ اﳌﺒﺎراة اﻻﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻬﺬا اﳉﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﲔ.
ﻫﺬا وﺳﺘﺸــﻬﺪ ﺻﻔﻮف اﳌﻨﺘﺨﺐ
اﻟﺸــﺒﺎﺑﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻏﻴــﺎب ﻻﻋﺐ
اﻟﻮﺳــﻂ ﻣﻬﺪي ﺣﻤﻴــﺪ ﻋﻦ ﻟﻘﺎء
اﻟﻴﺎﺑﺎن ،ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺮاﻣﻨﻪ ﺑﺒﻄﺎﻗﺘﲔ

ﺩﻋﻮﺓ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻄﺮﻧﺞ
ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺭﺍﻓﺪ ﺍﻟﺒﺪﺭﻱ*
ﺗﻠﻘــﻰ اﻻﲢــﺎد اﻟﻌﺮاﻗــﻲ اﳌﺮﻛﺰي
ﻟﻠﺸﻄﺮﱋ دﻋﻮة رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮه
اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
اﻟﻌــﺮب اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴــﺎء
واﻟﺘــﻲ ﺳــﺘﻘﺎم ﻓﻲ دﺑــﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة
ﻣــﻦ  11/26وﻟﻐﺎﻳــﺔ 2018/12/6
وﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻻﲢــﺎد اﻻﻣﺎراﺗﻲ ﻟﻠﻌﺒﺔ
وﺑﺎﺷﺮاف ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ،
وﺗﻀﻢ ﻫــﺬه اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻧﺸــﺎﻃﺎت
ﻋﺪة ﻣﻨﻬــﺎ اﻗﺎﻣﺔ ﺑﻄﻮﻟــﺔ اﻟﻌﺮب
اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻟﻠﺸﻄﺮﱋ
اﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻲ ،وﺑﻄﻮﻟــﺔ اﻟﻌــﺮب
اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﺸﻄﺮﱋ
اﻟﺴــﺮﻳﻊ ،اﺿﺎﻓ ﹰﺔ اﻟﻰ اﻗﺎﻣﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ
اﻟﺸــﻄﺮﱋ اﳋﺎﻃﻒ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻘﺎم
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣــﺶ اﻟﺒﻄﻮﻟــﺔ اﺟﺘﻤﺎع
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻠﺸــﻄﺮﱋ ،ﻛﻤــﺎ ﺗﻠﻘــﻰ ﺣﻜﻤﻨﺎ
اﻟﺪوﻟﻲ اﺳــﻌﺪ اﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﺗﻮﻓﻴﻖ
رﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ اﳊــﻜﺎم اﻟﻌﺮاﻗﻲ دﻋﻮة
ﺧﺎﺻــﺔ ﻣﻦ اﻻﲢــﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻌﺒﺔ
ﳊﻀــﻮر اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺷــﻴﺤﻪ
رﺋﻴﺴــﺎ ﹰ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳊﻜﺎم ﻓﻴﻬﺎ ،وﻗﺎل
ﻣﻬــﺪي ﻋﻄﻴــﺔ اﻣﲔ ﺳــﺮ اﲢﺎد
اﻟﻠﻌﺒﺔ :ان اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﳌﺸﺎرك
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻋﻀﻮ اﲢﺎد اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﳊﻜﻴﻢ
واﻟﻼﻋﺒﲔ ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ ﺑﻄﻞ
اﻟﻌــﺮاق ﻟﻌــﺎم  2018واﻟﻼﻋﺐ اراز
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺼﻔﺎر واﻟﻼﻋﺒﺔ ﻧﺒﺎ ﺳﺎﻣﻲ
ﻋﺒﺎس ﺑﻄﻠﺔ اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻨﺴــﺎء ﻟﻌﺎم
 2018وﺑﺎﺷــﺮاف اﳌــﺪرب اﳌﺼﺮي
ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ،
ﻣﻀﻴﻔــﺎ ﹰ ان ﻧﻈــﺎم اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻳﻨﺺ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻔﺎﺋــﺰ اﻻول ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
اﻟﺮﺟﺎل ﻟﻘﺐ اﺳــﺘﺎد دوﻟــﻲ ﻛﺒﻴﺮ
) (GMوﺗﻀﻤــﻦ ﻟﻪ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﺑﻄﻮﻟــﺔ ﻛﺎس اﻟﻌﺎﻟــﻢ ﻓﻲ ، 2019

ﻛﻤﺎ ﳝﻨﺢ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ
واﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻟﻘﺐ اﺳــﺘﺎد دوﻟﻲ )،(IM
وﻛﺬﻟﻚ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اذ ان
اﻟﻔﺎﺋﺰة اﻻوﻟﻰ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ
اﺳــﺘﺎد دوﻟﻲ ﻛﺒﻴﺮ ) (WGMوﻳﺤﻖ
ﻟﻬﺎ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺎس
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﻨﺴــﺎء اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺎم ﻓﻲ
 ،2020ﻓﻴﻤﺎ ﲢﺼﻞ اﻟﻼﻋﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰة
ﺑﺎﳌﺮﻛﺰﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ اواﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ
اﺳﺘﺎد دوﻟﻲ )،(WIM
ﻣﺆﻛﺪا ﹰ ان اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺳﺘﻘﺎم ﺣﺴﺐ
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻴﺸــﺮ ﻣﻦ  9ﺟــﻮﻻت زﻣﻦ
اﳉﻮﻟــﺔ  90دﻗﻴﻘﺔ ﻣــﻊ اﺿﺎﻓﺔ 30
ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟــﻜﻞ ﻧﻘﻠــﺔ ﻣﻨﺠــﺰة ،وان
ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺮﺟﺎل ﺳﺘﻘﺎم وﻓﻖ اﻟﺪوري
ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠــﺔ واﺣــﺪة اذا ﻛﺎن ﻋﺪد
اﳌﺸــﺎرﻛﲔ ﻣﻦ  7اﻟﻰ  10ﻻﻋﺒﲔ،
ﻓﻴﻤﺎ ﺳــﺘﻘﺎم اﻟﺒﻄﻮﻟــﺔ ﻣﻦ دوري
ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘــﲔ اذا ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﺪول
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ  5اﻟﻰ  ، 6وﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ
اﲢﺎد وﻃﻨﻲ وﻋﻀﻮ ﺑﺼﻮرة رﺳﻤﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ
ﺑﻼﻋــﺐ واﺣﺪ ﻓــﻲ ﻓﺌــﺔ اﻟﺮﺟﺎل،
وﻻﻋﺒﺘﲔ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﻨﺴــﺎء ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺘﻲ اﻟﺸــﻄﺮﱋ اﻟﺴــﺮﻳﻊ
واﳋﺎﻃــﻒ ،وﺳــﻴﻜﻮن زﻣﻦ اﻟﻠﻌﺐ
ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺸــﻄﺮﱋ اﻟﺴﺮﻳﻊ 20
دﻗﻴﻘــﺔ ﻣــﻊ اﺿﺎﻓﺔ  5ﺛــﻮان ﻟﻜﻞ
ﻧﻘﻠﺔ ﻣﻨﺠﺰة ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﺖ 5
دﻗﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﻟﻌﺒﺔ اﳋﺎﻃﻒ ﻣﻊ اﺿﺎﻓﺔ
 3ﺛﻮان ﻟﻜﻞ ﻧﻘﻠﺔ ﻣﻨﺠﺰة،وﻳﺴــﻤﻰ
اﻟﻔﺎﺋﺰ اﻻول ﺑﺒﻄﻞ اﻟﻌﺮب ﻟﻠﺸﻄﺮﱋ
اﻟﺴــﺮﻳﻊ او اﳋﺎﻃﻒ ،وﻛﺬﻟﻚ اﳊﺎل
ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋــﺰة ﺑﺎﳌﺮﻛــﺰ اﻻول
ﻟﻠﻨﺴﺎء،
ﻣﻮﺿﺤــﺎ ﹰ ان اﻻﲢــﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺟﻪ
ﺑﺪﻋــﻮة ﺟﻤﻴﻊ اﻻﲢــﺎدات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ دورة اﳊــﻜﺎم
اﻟﻌﺮب ،وﻫــﻲ دورة دوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل

اﻟﺘﺤﻜﻴــﻢ وﻣﻔﺘﻮﺣــﺔ ﳉﻤﻴــﻊ
اﳊﻜﺎم اﻟﻌــﺮب اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﲢﺎداﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﺟــﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺷﻬﺎدةﺣﻜﻢ اﲢﺎد دوﻟﻲ )،(FAوﻫﻲ
دورة ﻣﻌﺘﻤــﺪة ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻻﲢﺎد
اﻟﺪوﻟﻲ وﺳــﺘﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  5اﻳﺎم،
وﻳﺨﻀــﻊ اﳌﺸــﺎرﻛﻮن ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻰ
اﻣﺘﺤــﺎن ﻓﻲ اﺧﺮ اﻟﺪورة ،ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ
ﺣﻜﻤﻨﺎ اﻟﺪوﻟﻲ اﺳــﻌﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺗﻮﻓﻴﻖ دﻋﻮة رﺳــﻤﻴﺔ ﻣــﻦ اﻻﲢﺎد
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻌﺒﺔ ﺑﺘﺮﺷــﻴﺤﻪ رﺋﻴﺴــﺎ ﹰ
ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳊﻜﺎم ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴــﺎء ،ﺟــﺎء ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ
اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻟﺘــﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺣﻜﻤﻨﺎ
اﻟﺪوﻟــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺒﻄــﻮﻻت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻟﻘﺎرﻳــﺔ واﺧﺮﻫﺎ اﻻﺷــﺮاف ﻋﻠﻰ
ﻋﺪد ﻣﻦ ﺟــﻮﻻت اﻻوﳌﺒﻴﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻟﻠﺸــﻄﺮﱋ اﻟﺬي اﻗﻴــﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺑﺎﺗﻮﻣﻲ اﳉﻮرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ،
ﻋﻄﻴﺔ اوﺿــﺢ ان اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ارﺗــﺎت ان ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻔﺎﺋﺰ
اﻻول ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺪاﻟﻴــﺔ ذﻫﺒﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻔﺎﺋﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺪاﻟﻴﺔ
ﻓﻀﻴﺔ وﺳــﺘﻜﻮن ﺣﺼــﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰ
ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻴﺪاﻟﻴﺔ ﺑﺮوﻧﺰﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺧﺼﺼــﺖ ﻣﺒﻠــﻎ  3000$ﻛﺠﻮاﺋﺰ
ﻟﺒﻄﻮﻟــﺔ اﻟﺮﺟــﺎل  ،ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺼﻞ
اﻟﻔﺎﺋﺰ اﻻول ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠــﻎ ، $ 1500
وﺑﻮاﻗﻊ  1000$ﻟﻠﻔﺎﺋﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻔﺎﺋــﺰ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ
ﻣﺒﻠﻎ  ،500$ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺧﺼﺺ ﻣﺒﻠﻎ
 2000$ﻛﺠﻮاﺋﺰ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻨﺴــﺎء،
ﺣﻴﺚ ﲢﺼﻞ اﻟﻔﺎﺋــﺰة ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﻻول
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠــﻎ  ،1000$اﻣــﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ
اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻓﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ
 ،600$ﻓﻴﻤﺎ ﺳــﻴﻜﻮن ﻣﺒﻠﻎ اﳉﺎﺋﺰة
ﻟﻠﻔﺎﺋﺰة ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ .400$
* اﳌﻨﺴﻖ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻻﲢﺎد اﻟﺸﻄﺮﱋ

ﻣــﻦ اﻟﻠــﻮن اﻻﺻﻔــﺮ ،ﻧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺒﺎراﺗﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﺠﻬﺰ اﳉﻬﺎز
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ
اﻟﺬي ﺳﻴﺤﻞ ﻣﻜﺎن ﻣﻬﺪي.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ زار اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﻓﻲ اﻧﺪوﻧﻴﺴــﻴﺎ ،ﻋﺒﺪ اﷲ ﺻﺎﻟﺢ
ﺣﺴــﻦ اﳉﺒﻮري ،ﻣﻘــﺮ اﻗﺎﻣﺔ وﻓﺪ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﺒﺎب اﻟﻌﺮاق ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
ﻓﻲ ﻓﻨﺪق )آﺳــﺘﻮن( ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﻏﻮر
وﺗﻨــﺎول وﺟﺒﺔ اﻟﻐــﺬاء ﻣﻊ اﻋﻀﺎء
اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ
أرﻛﺎن اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ.
وﺣﺚ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮة
ﻟﻪ ،ﺣﺚ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻼﻋﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺑﺬل
اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد ﻣﻦ اﺟﻞ رﻓﻊ اﺳﻢ
اﻟﻌــﺮاق ﻋﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺎس

آﺳــﻴﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﻨﺴﺨﺘﻬﺎ اﻟـ
 40اﳉﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ
اﳉﻤﻴﻊ اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﻟﻴﺎﺑﺎن
واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺸﺒﺎب
ﻓﻲ اﶈﻔﻞ اﻟﻘﺎري ،ﻣﺆﻛﺪا ﺣﻀﻮره
ﻳﻮم ﻏــ ﹴﺪ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻟﻠﺸــﺪ
ﻣــﻦ ازر اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺮاﻗــﻲ وﺻﻮﻻ
اﻟــﻰ ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﻔــﻮز اﳌﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ
ﻟﻴﻮث اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ.وﻣﻨﺢ رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳﺤﻴﻰ ﻛﺮﱘ ،ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻌﺮاق
ﻓﻲ اﻧﺪوﻧﻴﺴــﻴﺎ درع اﲢــﺎد اﻟﻜﺮة
ﺷﺎﻛﺮا ﺗﻮاﺟﺪه وﺣﻀﻮره اﻟﻰ ﻣﻘﺮ
اﻗﺎﻣﺔ وﻓﺪﻧﺎ.
ﻫــﺬا واﻋﺘﺒﺮ رﺋﻴــﺲ وﻓﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺷــﺒﺎب اﻟﻌﺮاق ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﻋﻀﻮ
اﲢــﺎد اﻟﻜﺮة ،ﻳﺤﻴﻰ ﻛــﺮﱘ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﳋﺴــﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ

ﻋﻠــﻰ اﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻣﻐﺎﻳــﺮة ﻟﻠﻮاﻗﻊ
اﻟﺬي ﺳﺎرت ﻋﻠﻴﻪ دﻗﺎﺋﻖ اﳌﻮاﺟﻬﺔ
اﻣﺎم ﻛﻮرﻳــﺎ اﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺤﻤﻼﹰ
ﺣﻜﻢ اﳌﺒﺎراة اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪﻫﺎ
اﻟﻌﺮاق ﻋﻠــﻰ اﺛﺮﻫﺎ ﺛــﻼث ﻧﻘﺎط،
ﺑﺴــﺒﺐ ﻋﺪم اﺣﺘﺴــﺎﺑﻪ ﻟﻠﺨﻄﺄ
ﻗﺒﻞ ﳊﻈﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻬﺪف ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻻﻋﺒﻨﺎ وﻛﺎع رﻣﻀﺎن.
اﻣﺎ ﻣــﺪرب اﳌﻨﺘﺨﺐ ﻗﺤﻄﺎن ﺟﺜﻴﺮ
ﻓﻘﺪ ذﻛــﺮ ان اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻟﺸــﺒﺎﺑﻲ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳــﻴﺌﺎ ﹰ اﻟﻰ ﺗﻠﻚ
اﻟﺪرﺟــﺔ اﻟﺘﻲ ادت اﻟﻰ ﺧﺴــﺎرﺗﻪ
اﻣﺎم ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ.وﻗﺎل ﺟﺜﻴﺮ
»ﻟﻮ اﺟﺮﻳﻨﺎ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺣﺪاث اﻟﺘﻲ
راﻓﻘﺖ ﻣﺒﺎراة ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻛﻔﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ ﻫﻲ اﻻرﺟﺢ،
ﻓﺎﻻﺳﺘﺤﻮاذ واﻟﻬﻴﻤﻨﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻛﺎﻧــﺖ ﻋﺮاﻗﻴﺔ« .ﻣﻀﻴﻔــﺎ »ﻣﺎذا
ﻧﻔﻌﻞ ،ﻓﺎﻟﻜﻮرﻳﻮن اﺳﺘﻐﻠﻮا ﻓﺮﺻﺔ
واﺣﺪة ﺳــﺠﻠﻮا ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻫﺪف
اﻟﻔﻮز«.
واوﺿﺢ ﺟﺜﻴﺮ »اﻟﻔﺎرق اﻟﺬي ﻋﺎﻧﻴﻨﺎ
ﻣﻨﻪ ،ﲤﺜﻞ ﺑﺘﻔﻮق اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻮري
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻧﺴﺠﺎم اﻟﻼﻋﺒﲔ واﳋﺒﺮة
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬــﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻨﺘﺨﺐ
اﳌﻨﺴﺠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻠﻌﺐ ﻻﻋﺒﻮﻧﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻢ
ﺳــﻮى ﻟﻌﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﻮاﺟﻬﺎت
وﺧﺎﺿــﻮا وﺣــﺪات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮة
ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺒﻌﺔ اﺳﺎﺑﻴﻊ«.وﺑﲔ
ﻣــﺪرب ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺸــﺒﺎب »اﻻﻣﻞ
ﻣﺎ زال ﻗﺎﺋﻤﺎ ﹰ ﺷــﺮﻳﻄﺔ ان ﻳﺴﺘﻐﻞ
ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﻢ اﳊﺎﺳــﻤﺔ
اﻣﺎم اﻟﻴﺎﺑﺎن وﻳﺤﻘﻘــﻮا اﻟﻔﻮز ﺑﺈي
ﺛﻤــﻦ ﻻﻧﻬــﺎ اﻟﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة
ﹴ
اﻟﺘﻲ ﺳــﺘﺒﻘﻴﻨﺎ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺼﺮاع
ﺑﻐــﺾ اﻟﻨﻈــﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟﻘﺎء
ﺗﺎﻳﻠﻨــﺪ وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
اﲤﻨﻰ ان ﺗﺴــﻴﺮ ﻟﺼﺎﳊﻨﺎ« ..ﻣﺆﻛﺪا ﹰ
ان »اﳌﻨﺘﺨــﺐ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧــﻲ ﻫﻮ اﻗﻮى
اﳌﻨﺘﺨﺒﺎت اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ
اﻻﺳﻴﻮي«.
* ﻣﻮﻓﺪ اﻻﲢــﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻺﻋﻼم
اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ

ﻳﻮﺳﻒ ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺠﺘﺎﺯ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﺤﻜﺎﻡ ﻧﺨﺒﺔ ﺁﺳﻴﺎ
ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﺟﺘــﺎز ﺣﻜﻤﻨﺎ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺸــﺎب،
ﻳﻮﺳــﻒ ﺳــﻌﻴﺪ ،اﻻﺧﺘﺒــﺎرات
اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ واﻟﺒــﺪةي اﳌﺆﻫﻠﺔ إﻟﻰ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﻜﺎم اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﺎرة آﺳﻴﺎ
اﻟﺘﻲ اﻗﻴﻤﺖ ﻣﺆﺧــﺮا ﹰ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ،
وﺑﲔ ﺳــﻌﻴﺪ ،اﻧﻪ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﺮض
ﺣﻀﻮره اﳉﻴﺪ ﻓﻲ اﻷﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ
اﻗﻴﻤــﺖ ﻓﻲ ﻛﻮاﻻﳌﺒﻮر ﺑﺎﺷــﺮاف
ﳉﻨﺔ اﳊﻜﺎم ﻓﻲ اﻻﲢﺎد اﻵﺳــﻴﻮي
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
واﺷــﺎر إﻟــﻰ ان ﻳﻨﺘﻈــﺮ وﺻﻮل
ﻣﻘﻮﻣﻮن ﻣﻦ اﻻﲢﺎد اﻵﺳﻴﻮي إﻟﻰ
اﻟﻌﺮاق ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎررﻳﺎﺗﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ
رﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎده ﻗﺎﺿﻴﺎ ﹰ ﺿﻤﻦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻵﺳــﻴﻮﻳﺔ ،وﺗﺎﺑﻊ

ﻳﻮﺳﻒ ﺳﻌﻴﺪ

ان  7ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻣﻨــﺎ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﺑﻜﺮة
اﻟﻘــﺪم ﺳﻴﺸــﺎرﻛﻮن ﻓﻲ ﻛﻮرس
ﺣــﻜﺎم ﻧﺨﺒﺔ ﻗــﺎرة آﺳــﻴﺎ اﻟﺬي
ﺗﻀﻴﻔﻪ دﺑﻲ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ
 19وﻟﻐﺎﻳﺔ  25ﻛﺎﻧﻮن اﻷول اﳌﻘﺒﻞ،
وﻫﻢ ﻟﻠﻮﺳــﻂ زﻳﺪ ﺛﺎﻣﺮ ،واﳊﻜﺎم
اﳌﺴــﺎﻋﺪﻳﻦ ،أﻣﻴــﺮ داود وﻣﺆﻳــﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ وﺣﻴﺪر ﻋﺒﺪ اﳊﺴــﻦ
وواﺛﻖ ﻣﺪﻟﻞ واﻛــﺮم ﻋﻠﻲ وﻣﻴﺜﻢ
ﺧﻤﺎط.
وﲤﻨــﻰ اﳊﻜــﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻮﺳــﻒ
ﺳﻌﻴﺪ ،وﻫﻮ اﺣﺪ ﺣﻜﻤﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻛﺮﻛــﻮك ،ان ﻳﺘﺄﻟــﻖ زﻣــﻼءه ﻓﻲ
اﻟﻜــﻮرس ﻻﺛﺒﺎت ﻣﻘــﺪرة اﳊﻜﺎم
اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﻓــﻲ إدارة اﺑﺮز ﻣﺒﺎرﻳﺎت
ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻲ اﶈﺎﻓﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ.

ﺃﺷﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺑﻐﺪﺍﺩ
ﺇﻋﻼﻡ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺷــﺆﻭﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ
ﲤﻜﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﺷــﺒﺎل اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﳌﻮﻫﺒــﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻜﺮة
اﻟﺴــﻠﺔ اﻟﺘﺎﺑــﻊ ﻟﺪاﺋــﺮة ﺷــﺆون
اﻻﻗﺎﻟﻴﻢ واﶈﺎﻓﻈﺎت ﺑﻮزارة اﻟﺸﺒﺎب
واﻟﺮﻳﺎﺿــﺔ  ،ﻣﻦ اﺣﺮاز اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓــﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﲢﺎد ﺑﻐــﺪاد ﺑﺎﻟﻠﻌﺒﺔ
 ،ﺑﻌﺪ ﻣﺸــﻮار ﺣﺎﻓــﻞ ﺑﺎﻟﻔﻮز ﻓﻲ
اﻟﺘﺼﻔﻴــﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﻐﻠﺐ اﺷــﺒﺎل
اﳌﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﳌﺒﺎراة اﻻوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﺷﺒﺎل
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻮﻫﺒﺔ دﻳﺎﻟﻰ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ 21ـ 12
وﻓﻲ اﻟﻠﻘــﺎء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﻫﺰﻣﻮا
اﺷﺒﺎل ﻧﺎدي اﳉﻮﻳﺔ  ،10-13ﺑﻌﺪﻫﺎ
 ،ﺗﺄﻫــﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﺒﻄﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ
وﻟﻌﺐ ﻓﻲ اﳌﺮﺑﻊ ﻣﻊ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ اﻻوﻟﻰ
وﻓﺎز ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ .16-15

ﺳﻠﺔ اﳌﻮﻫﻮﺑﲔ
وﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋــﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟــﺔ ﺿﺪ ﻧﺎدي
اﳋﻄﻮط اﺧﻔﻖ ﻓــﻲ اﻟﻔﻮز ﺣﺎﺻﻼﹰ
ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ،15_23

ﺣﺴﺒﻤﺎ اﻓﺎد ﺑﻪ ﻣﺪرب ﻓﺮﻳﻖ اﺷﺒﺎل
ﻣﻮﻫﺒﺔ اﻟﺴــﻠﺔ اﻟﻜﺎﺑــﱳ ﻣﻬﻨﺪ
ﻣﻬﺪي.

ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻲ ﻳﻌﺴﻜﺮ
ﻓﻲ ﻗﻄﺮ

ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻛﺪ ﻣﺼــﺪر ﻣﻘــﺮب ان اﳉﻬﺎز اﻟﻔﻨــﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻻوﳌﺒﻲ ﻗﺮر ﻋﺪم اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻞ ﻟﻬﺎ ان ﺗﻘﺎم ﻓﻲ دﺑﻲ اﻟﺸــﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ
واﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﲟﻌﺴﻜﺮ ﻳﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﺪوﺣﺔ ﻟﻠﻤﺪة ﻣﻦ  12ﻟﻐﺎﻳﺔ  20ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ
اﳌﻘﺒﻞ.
واﺿﺎف اﳌﺼــﺪر ان اﳉﻬﺎز اﻟﻔﻨــﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ﻋﻘﺪ
ﻣﺴــﺎء اﻣــﺲ اﻷول اﺟﺘﻤﺎﻋــﺎ ﹰ ﻣﻊ رﺋﻴــﺲ اﻻﲢﺎد
ﻋﺒﺪاﳋﺎﻟﻖ ﻣﺴــﻌﻮد ورﺋﻴﺲ ﳉﻨــﺔ اﳌﻨﺘﺨﺒﺎت ﻓﺎﻟﺢ
ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻃﺮح اﻟﺮؤﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺮﻏﻢ ان اﻻﲢﺎد
ﺳــﺒﻖ ان واﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺎج اﻻﻋــﺪادي ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻻوﳌﺒﻲ.
واﺷــﺎر اﻟﻰ ان اﳌﺪرب ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﺷﻬﺪ ﻗﺮر اﺳﺘﺪﻋﺎء
ﻋﺪد ﻣــﻦ اﻟﻼﻋﺒﲔ اﳉﺪﻳــﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘــﻪ ﳌﺒﺎرﻳﺎت
اﻟﺪوري ﻣﻨﻬﻢ اﺣﻤﺪ ﻓﺮﺣﺎن وﺻﺎدق ﺳﺎﻣﻲ ﻣﻦ اﳌﻴﻨﺎء
واﺣﻤﺪ ﻋﺎدل ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ.
وﻃﺎﻟــﺐ ﺷــﻬﺪ وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻀــﺮورة اﻟﺘﺪﺧﻞ
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻼﻋﺒﲔ )اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ( واﺻﺪار اﳉﻮازات
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ان اﻟﻼﻋﺒﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ
ﺑﺪأوا ﲟﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴــﻔﺎرات اﻟﻌﺮاﻗﻴــﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﲤﺎم
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺮاج اﳉﻮازات.

ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺣﺎﺿﺮﺓ
ﺑﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ

ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﺗﺄﻛﺪ ﻏﻴــﺎب ﻣﺤﻤﺪ داود ،ﳒﻢ ﻓﺮﻳــﻖ اﻟﻨﻔﻂ ،ﻋﻦ ﻟﻘﺎء
ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻓــﻲ ذﻫﺎب دور اﻟـــ  16ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟــﺔ ﻛﺄس زاﻳﺪ
ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ اﻷﺑﻄﺎل ،أﻣﺎم اﻟﻬﻼل اﻟﺴﻌﻮدي ،ﻳﻮم  29ﺗﺸﺮﻳﻦ
اﻷول اﳉﺎري ﲟﻠﻌﺐ اﻷﺧﻴﺮ.
وﻗﺎل ﻣــﺪرب اﻟﻨﻔﻂ ،ﺣﺴــﻦ أﺣﻤﺪ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﺻﺤﻔﻴــﺔ ،إن داود ﺳــﻴﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﳌﺒــﺎراة اﳌﻘﺒﻠﺔ أﻣﺎم
اﻟﻬــﻼل ،ﻟﺘﺮاﻛﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺼﻔﺮاء ،ﻣﺸــﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺪوﻟــﻲ ،ﻟﻜﻦ اﳉﻬﺎز
اﻟﻔﻨﻲ ﺳﻴﻌﺪ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ.
وﺑــﲔ أن إدارة اﻟﻨﺎدي أﺿﺎﻓــﺖ اﻟﻼﻋﺒﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪت
ﻣﻌﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق اﳌﻮﺳــﻢ اﳊﺎﻟــﻲ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺪور اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻜﺄس زاﻳﺪ ،وأﺑﺮزﻫﻢ
ﺑﺴــﺎم ﺷــﺎﻛﺮ وﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﻮد وﻫﺮدي ﺳﻴﺎﻣﻨﺪ..
وأوﺿﺢ أن اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﻮاﺻــﻞ ﲢﻀﻴﺮاﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ آرﺑﻴﻞ
ﻋﻠﻰ أن ﻳﻐﺎدر ﻳــﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﳌﻘﺒﻞ إﻟﻰ اﻟﺮﻳﺎض ﲢﻀﻴﺮا
ﻟﻠﻤﺒﺎراة.

»ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ« ﻳﻐﺎﺩﺭ
ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮ

ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻳﻐﺎدر ﺑﻐﺪاد ﻣﺘﻮﺟﻬﺎص اﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﻌﺪ ﻏ ﹴﺪ اﳋﻤﻴﺲ
وﻓﺪ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺑﺮﺋﺎﺳــﺔ ﻋﻀﻮ
اﻻﲢﺎد اﳌﺮﻛﺰي ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدي ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌــﺮب اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻫﻨﺎك ﻟﻠﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺴــﺎﺑﻊ
واﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺸــﻬﺮ اﳉﺎري وﻟﻐﺎﻳــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ
اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ.
وﻳﺬﻛــﺮ ان ﺳــﺒﻌﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺳﺘﺸــﺎرك ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﻠــﺪ اﳌﻨﻈﻢ ﻣﺼﺮ واﻟﻌــﺮاق واﳉﺰاﺋﺮ
وﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻻردن وﻓﻠﺴﻄﲔ وﲟﻮﺟﺐ
ﻗﺮﻋﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳــﺘﺠﺮي ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﺪوري ﳌﺮﺣﻠﺔ واﺣﺪة ﺳﻴﻠﻌﺐ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ اوﻟﻰ
ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ اﻣﺎم ﻣﻨﺘﺨﺐ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ اﳌﻘﺒﻞ.

ﻣﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ

ﺩﻭﺭﻱ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

ﺑﺮﻭﺝ ـ ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ
ﺇﻳﻨﺪﻫﻮﻓﻦ ـ ﻫﻮﺗﺴﺒﻴﺮﺯ
ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ـ ﺃﺗﻠﻴﺘﻜﻮ ﻣﺪﺭﻳﺪ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ـ ﺃﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼﻥ
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ ـ ﺯﻓﻴﺰﺩﺍ
ﺳﺎﻥ ﺟﻴﺮﻣﺎﻥ ـ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ
ﺟﺎﻟﻄﺔ ﺳﺮﺍﻱ ـ ﺷﺎﻟﻜﻪ
ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴﻒ ـ ﺑﻮﺭﺗﻮ

ﻣﺴﺎﺀ
7:55
ً
ﻣﺴﺎﺀ
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ً
ﻣﺴﺎﺀ
10:00
ً
ﻣﺴﺎﺀ
10:00
ً
ﻣﺴﺎﺀ
10:00
ً
ﻣﺴﺎﺀ
10:00
ً
ﻣﺴﺎﺀ
10:00
ً
ﻣﺴﺎﺀ
10:00
ً

ﺃﺣﻼﻡ ﻳﻮﺳﻒ

ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﺍﺳﻤــﺎﻋﻴــﻞ ﺯﺍﻳــﺮ
ALJADEED

ﺍﻟﺨﻼﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
إﺣﺴــﺎس ﻣﺮﻳﺮ ان ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻧﻨﺎ ﺣﺒﻴﺴﻮ داﺋﺮة ﻣﻐﻠﻘﺔ ،ﻻ
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻓﻼت ﻣﻨﻬﺎ ،ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ،او رﻏﺒﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ.
وﻧﻈﻞ ﻧﺪور ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ،ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻤﻦ ﻳﺸﺎرﻛﻨﺎ إﻳﺎﻫﺎ،
ﻟﻜﻦ ..ﻧﻈــﻞ ﻣﺘﻮﺣﺪﻳﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﺎﺟﺰﻳــﻦ ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺎك
ﻣﻨﻬﺎ ،اﻧﻪ إﺣﺴﺎس اﳌﺮء ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة.
اﻟﻮﺣﺪة ،إﺣﺴــﺎس اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﻌﺰﻟﺔ ،ﻓﻼ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
ﺑﺘﻮاﺟﺪﻧﺎ ﲟﻜﺎن ﻣﻌﲔ ﻣﻦ دون رﻓﻘﺔ ،ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪاه اﻟﻰ ﻣﺎ
ﻫﻮ أﺧﻄﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ان ﻧﺸــﻌﺮﻫﺎ وﻧﺤﻦ وﺳﻂ اﻷﻫﻞ او
اﻷﺻﺪﻗﺎء ،ﻓﻴﺘﻮﻟﺪ ﻟﺪﻳﻨﺎ إﺣﺴــﺎس ﺑﺎﻻﻧﻌﺰال اﻟﺮوﺣﻲ او
اﻟﻨﻔﺴﻲ.
اﻟﺸــﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﺪ او اﻻﻧﻜﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺬات ﻟﻪ أﺳــﺒﺎب
ﻋﺪﻳﺪة ،أﻫﻤﻬﺎ اﻻﻋﺘﻘﺎد "واﻟﺬي ﳝﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن ﺧﺎﻃﺌﺎ"
ﺑــﺎن ﻻ أﺣﺪ ﳝﻜﻦ ﻟﻪ ان ﻳﻜــﻮن ﺻﺪﻳﻘﺎ ﻣﺘﻔﻬﻤﺎ ،او ﻗﺪ
ﻳﻜﻮن اﳋﻮف ﻣﻦ ﺧﻴﺒﺔ ﻇﻦ ،ﻛﺴﺮت وﻫﺸﻤﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺎ
ﻳﻮﻣــﺎ ﻣﺎ ،ﻫﻮ اﻟﺴــﺒﺐ ،وﻣﻊ اﻧﻨﺎ اﺳــﺘﻌﻨﹼﺎ ﺑﻜﻞ ﻗﻮﺗﻨﺎ
ﻟﻄــﺮده ﻣﻦ ﺟﻮﻓﻨﺎ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺪر اﻧﻪ وﺑﺨﺒﺚ ،ﻗﺎد ﻣﻌﻪ
اﻹﺣﺴــﺎس ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻟﻴﺮﺣﻞ ﻣﻌﻪ أﻳﻀــﺎ .اﳋﻴﺒﺔ ،ذﻟﻚ
اﻹﺣﺴــﺎس اﳌﻮﺟﻊ ،وﺑﻘﺪر ﺳــﻤﻮ اﻷﻣﻞ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ او
اﳊﺪث ،ﺗﻜﻮن ﻗﺴﻮة ﺳﻘﻄﺔ اﳋﻴﺒﺔ ،ﻓﻬﻞ ﻳﻜﻤﻦ اﳋﻄﺄ
ﻓﻲ اﻧﻨﺎ ﻧﺤﻂ أﻣﻠﻨﺎ ﲟﻦ ﻻ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﺷﺮف اﻟﺜﻘﺔ ﻫﺬا،
ام ان اﻟﻐﻠــﻮ ﺑﺎﻻﺋﺘﻤﺎن ،ﻫﻮ اﳉﺮم اﻟــﺬي ارﺗﻜﺒﻨﺎه ﺑﺤﻖ
أﻧﻔﺴﻨﺎ .ﻓﺎﺳﺘﺤﻀﺮﻧﺎ ﺑﻪ إﺣﺴﺎس اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻐﻠﻴﻆ.
ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻦ اﻻﺳﺮاف ،ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺔ اﳌﺬﻣﻮﻣﺔ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ودﻳﻨﻴﺎ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻃﻒ ﻳﻜﻮن
ﺧﻄﺮﻫﺎ اﺷــﺪ وﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ،ﻓﺘﺒﺪﻳﺪ اﳌﺎل ﳝﻜﻦ ان
ﻳﻀﻌﻨﺎ ﲟﺄزق ﻣﺎ ،وﳝﻜﻦ ان ﻳﻮﻗﻌﻨﺎ ﲟﺸــﻜﻼت ﻧﺤﻦ ﻓﻲ
ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎذا ﻟﻮ اﺿﻌﻨﺎ ﺑﺈﻣﻌﺎﻧﻨﺎ ﺑﺎﳌﺸﺎﻋﺮ ﲡﺎه
ﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ،اﺣﺴﺎﺳــﻨﺎ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ،واﻷﻣﺎن؟ ﺳﺘﻜﻮن
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إﺣﺴﺎﺳــﺎ ﻣﻮﺟﻌﺎ ﺑﺄن اﻟﻜــﻮن ﺑﻜﻞ ﻣﺪﻳﺎﺗﻪ،
ﻓﺸــﻞ ﲟﺴــﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ رﻓﻴﻖ ﻳﻨﺘﺸــﻠﻨﺎ ﻣﻦ
وﺣﺪﺗﻨﺎ.
ﻓــﻲ ﳊﻈﺔ وﻻدﺗﻨﺎ ﻧﻜــﻮن ﺻﻔﺤﺔ ﺑﻴﻀــﺎء ،ﻓﻼ ﻫﻮﻳﺔ
واﺿﺤﺔ ،وﻻ ﻓﻜــﺮ ﺻﺮﻳﺢ .ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﳕﺮ ﺑــﻪ ﻣﻦ اﺣﺪاث
وﻣﺎ ﻳﻄﺮق اﺳــﻤﺎﻋﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ،ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﻔﺮ ﺑﺼﺨﺮة
اﻟﺬاﻛﺮة دروﺑﺎ ،واﺣﻼﻣﺎ ،واﻣﺎﻻ ،واراء ،وﻣﺸﺎﻋﺮ ،ﳝﻜﻦ ﻟﻨﺎ
ان ﻧﺴﻘﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻛﻲ ﺗﻨﺒﺖ ﺛﻤﺎر ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺣﺼﻴﻔﺔ ،ﻻ ﺗﺸﻮﺑﻬﺎ ﺷﺎﺋﺒﺔ .ﻓﻼ ﻏﻠﻮ ﺑﺄﻣﻞ وﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻻ
ﻏﻠﻈﺔ ﺑﺨﻴﺒﺔ رﺟﺎء .ﻓﻨﻄﻴﺮ ﺑﺄﺟﻨﺤﺔ اﳌﻨﻄﻖ واﻻﻋﺘﺪال
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ارض اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة أو اﻻﻧﻌﺰال.
ﻣﺎ أﺳــﻬﻢ اﻟﻴﻮم ﺑﺎزدﻳﺎد ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻌــﺰال واﻟﺘﻮﺣﺪ ﻟﺪى
اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻻﻓــﺮاد ،اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ ﺑﺠﻤﻴــﻊ أﻧﻮاﻋﻬﺎ
واﺷــﻜﺎﻟﻬﺎ ،ﺣﻴــﺚ دﺧﻠﺖ ﻣــﻦ اﻟﺒــﺎب ﻟﺘﺤﺘﻞ ﻛﻞ
زاوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ ،ﻓﺨﺮﺟﺖ اﻷﻟﻔــﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺪﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﺸــﺒﺎك .واﻧﻘﻄﻌﺖ ﺳﻼﺳــﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
واﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺑﲔ اﻓﺮاد اﻻﺳــﺮة .ﻛﻞ واﺣــﺪ ﻣﻨﺎ ﺻﻨﻊ ﻟﻪ
ﻋﺎﳌﺎ اﻓﺘﺮاﺿﻴﺎ ،ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻴﻪ ﲟﺰﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺟﺬرﻳﺎ ﻋﻦ
ﺻﻮرﺗﻪ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻟﻴﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﻳﺸــﺎء ﻣﻦ دون اﺳﺘﺤﻴﺎء
او ﺣﺬر ،او ﳝــﺎرس ﻣﻜﺮه وﻣﻜﺎﺋﺪه ﺿﺪ ﻓﻼن او ﻋﻼن ﻣﻦ
اﻟﻨﺎس .ﻟﻴﻌﺰز ﺷــﻌﻮر اﻟﻮﺣﺪة داﺧﻠــﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺻﻨﻊ ﻣﻦ
ﻧﻔﺴــﻪ ﺧﻴﺎﻻ زاﺋﻔﺎ ،اذ ﻛﻞ ﺣﺪﻳﺚ او ﺣــﻮار ﻳﺪور ﺑﻴﻨﻪ
وﺑﲔ اﻻﺧﺮﻳــﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻟﻪ ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪا ،ﺑﻞ ﻟﺬﻟﻚ
"اﻟﺰور" اﳌﺘﺠﺴﺪ ﺑﻪ.
اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜــﻞ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ،ﻋﻼﺟﻬﺎ ﻳﻜﻤﻦ
داﺧﻠﻨﺎ ،ﻓﻤﺜﻠﻤﺎ اﺳــﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﺎﻃﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﶈﻴﻂ ﺣﻮﻟﻨﺎ،
ﻧﺴــﺘﻄﻴﻊ ان ﻧﻄﺮدﻫــﺎ ﺑﺎﶈﻴﻂ ذاﺗﻪ ،ﻟﻜﻦ ﺑﺄﺳــﻠﻮب
ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ان ﻧﺘﻮﻗﻊ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﻴﻄﻨــﺎ ،ﻣﻦ دون ان ﻳﻜﻮن ﻟﻨﺎ دور ﻓﺎﻋﻞ
وﻣﻠﻤﻮس ﻧﺒﺪأه ﺑﻨﺎ.
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ﺳﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﻤﺠﻲ :ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻴﻨﺎ
ﺗﺤﺘﻞ ﺭﻛﻨﴼ ﻣﻬﻤﴼ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ
ﺳﻤﻴﺮ ﺧﻠﻴﻞ
ﺷــﻬﺪت ﻓﺘــﺮة اﻟﺴــﺒﻌﻴﻨﻴﺎت
واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻓﻼم اﻟﺮﺳﻮم
اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ واﳌﺪﺑﻠﺠــﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ
ﻋﻠــﻰ ﺷﺎﺷــﺎت اﻟﺘﻠﻔــﺎز اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺮاق.
وﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺎ ﻣــﻊ اﻓﺘﺘﺎح
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺒﺮاﻣﺠﻲ اﳌﺸﺘﺮك
ﻟﺪول اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑــﻲ .ﻫﺬه اﻻﻓﻼم
اﻟﺘﻲ ﻟﺒﺴــﺖ ﻟﺒﻮس اﳌﺴﻠﺴــﻼت
ﺗﻨﻮﻋــﺖ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬــﺎ ﺑــﲔ اﻓﻼم
اﳌﻐﺎﻣﺮات واﻟﻘﺼــﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻐــﺎزل ﻣﺨﻴﻠــﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﲔ
ﻣﺆﻟﻔﺔ وﻣﺘﺮﺟﻤﺔ وﻣﺪﺑﻠﺠﺔ ،ﺑﺠﺎﻧﺐ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﳋﺎص ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل
)اﻓﺘﺢ ﻳﺎﺳﻤﺴﻢ(.
ﻣﺴﻠﺴــﻞ )ﻋﺪﻧﺎن وﻟﻴﻨﺎ( وﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ
ﻓﻲ ﻋﺪد ﺳــﺎﺑﻖ ﺣﲔ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﺳﻴﺮة
ﺑﻄﻠﻪ ﻋﺪﻧﺎن واﻟﺘﻲ اداﻫﺎ اﻟﻔﻨﺎن ﻓﻼح
ﻫﺎﺷﻢ ،ﻛﺎن ﻣﻦ اﳒﺢ ﻫﺬه اﻻﻋﻤﺎل
اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة وﳝﻜﻦ
اﻟﻘﻮل ﺑﺎن ﻣﻦ اﻫﻢ اﺳﺒﺎب ﳒﺎح ﻫﺬه
اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻓﻼم اﻟﻜﺎرﺗﻮن ﻣﺸــﺎرﻛﺔ
اﳌﺒﺪﻋــﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﻓــﻲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ
واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻻﺧﺮاج واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ.
وﻫﻨﺎ ﻧﺘﻨﺎول ﺑﻄﻠﺔ اﳌﺴﻠﺴــﻞ ﻟﻴﻨﺎ
واﻟﺘﻲ ادﺗﻬﺎ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺳﻨﺎء اﻟﺘﻜﻤﺠﻲ
اﻟﺘــﻲ ادت ﺑﺼﻮﺗﻬــﺎ ،اﺿﺎﻓــﺔ اﻟﻰ
ﲡﺴــﻴﺪﻫﺎ دور اﳌﻌﻠﻤﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻓﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "اﻓﺘﺢ ﻳﺎ ﺳﻤﺴﻢ" وﳒﺤﺖ
ﻓﻴﻪ ﳒﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ،إﺿﺎﻓﺔ ﳌﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻷﻏﻠﺐ اﻓﻼم
اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ آﻧﺬاك.
ﲢﺪﺛﺖ ﺳــﻨﺎء اﻟﺘﻜﻤﺠﻲ ﻟﻠﺼﺒﺎح
اﳉﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﺷــﺨﺼﻴﺔ ﻟﻴﻨﺎ وﻣﻦ ﻗﺎم
ﺑﺘﺮﺷﻴﺤﻬﺎ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ،واﻻﻋﻤﺎل
اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻘﺪﳝﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ:
 رﺷــﺤﻨﻲ ﻷداء ﻫﺬه اﻟﺸﺨﺼﻴﺔاﻟﺪﻛﺘــﻮر ﻓﺎﺋﻖ اﳊﻜﻴﻢ وﺑﺸــﻜﻞ
ﻣﻔﺎﺟﺊ ،وﻫﻮ ﻳﻌــﺮف ﺑﻨﺤﻮ ﺟﻠﻲ ان
ﻻ ﺧﺒﺮة ﻟﻲ وﻻ ﲡﺮﺑﺔ ﻣﺴــﺒﻘﺔ ﻓﻲ
ﻓﻦ اﻟﺪوﺑــﻼج ،وﺑﺎﻋﺘﻘــﺎدي اﻧﻪ أراد
أن ﻳﺨﻮض ﲡﺮﺑــﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﺻﻮت
ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻀﻤﺎر .ﺷــﺨﺼﻴﺔ
ﻟﻴﻨــﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﻣــﺎ زاﻟــﺖ ﺗﻌﻨﻲ ﻟﻲ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ،ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ وﳉﺖ دروب ﻓﻦ
اﻟﺪوﺑﻼج ،وﲟﺴــﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﺗﺸﺠﻌﺖ
وﺑﺪاﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺪﻛﺘــﻮر اﳊﻜﻴﻢ ﻋﻠﻰ
ﺧﻮض ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ .ﺷــﺨﺼﻴﺔ

ﻣﻦ وﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮﻫﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
ﻗﺪﻣﺖ روﺑﺮﺗﺲ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ ﻋﺪة اﻓﻼم:
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ اﻟﺮوﻣﻨﺴــﻴﺔ " اﻣﺮأة
ﺟﻤﻴﻠــﺔ " ) ،(1990اﻟﺬي ﺣﻘﻖ 464
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺟﻮاﺋﺰ ﻏﻮﻟﺪن
ﻏﻠﻮب ،وﺗﺮﺷﻴﺤﺎت ﳉﻮاﺋﺰ اﻷوﺳﻜﺎر
ﻟـ"ﺳﺘﻴﻞ ﻣﺎﻏﻨﻮﻟﻴﺎ ") (1989واﻣﺮأة
ﺟﻤﻴﻠﺔ.
ﺣﺼﻠﺖ ﺟﻮﻟﻴــﺎ روﺑﺮﺗﺲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة
اﻷوﺳــﻜﺎر ﻷﻓﻀﻞ ﳑﺜﻠﺔ ﻋﻦ دورﻫﺎ
ﻓﻲ "اﻳﺮﻳﻦ ﺑﺮوﻛﻮﻓﻴﺘﺶ ").(2000
ﻗﺪﻣــﺖ ﺟﻮﻟﻴﺎ ﻋﺪة اﻓــﻼم ﻧﺎﺟﺤﺔ

ﺳﻨﺎء اﻟﺘﻜﻤﺠﻲ

ﻟﻴﻨﺎ ﲢﺘﻞ رﻛﻨﺎ ﹰ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺴــﻲ،
وأﺣﻴــﺎ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮﻳــﺎت ﻣــﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﺆال ﻋﻦ
ﻫﺬه اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
*ﻟﺪﻳﻚ ﲡﺎرب ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
ﻟﻌﻞ اﻫﻤﻬﺎ ﻣﺴــﺮﺣﻴﺔ ﻛﻠﻜﺎﻣﺶ
اﻟﺘﻲ اﺧﺮﺟﻬﺎ ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ
ﳌﺎذا ﻏﺎدرت ﺧﺸﺒﺔ اﳌﺴﺮح؟
اﻧﺎ اﻋﺸﻖ اﳌﺴﺮح ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺴﻨﺢﻟﻲ اﻟﻔﺮﺻــﺔ ﲟﺰاوﻟﺘــﻪ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ
ان أﻏﺎدر اﻟﻌﺮاق ،وذﻟﻚ ﻻﻧﺸــﻐﺎﻟﻲ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ ،ﻟﻜﻦ ﲡﺮﺑﺘﻲ
ﻣﻊ اﺳﺘﺎذي وﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺳــﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﲡﺮﺑــﺔ ﻏﻨﻴﺔ
ﺟﺪا .وﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣﻠﺤﻤﺔ ﻛﻠﻜﺎﻣﺶ
اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﺘﺄﻟﻴﻔﻬﺎ اﳌﺮﺣﻮم اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻋﻠــﻲ ﺟﻮاد ،اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺬي اﻓﺨﺮ
ﺑــﻪ ،وﺑﺮﻏــﻢ ان اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎن
أﻛﺎدﳝﻴﺎ ﺑﺤﺘــﺎ ،اﻻ اﻧﻪ أﺧﺬ
ﺷــﻬﺮة ﻛﺒﻴــﺮة ،ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء
اﻟﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﺑﻞ

ﻣﻨﻬﺎ" :ﻋﺮس اﻋﺰ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻲ "
ﻋﺎم  ،1997و"ﻣﻴﺴــﺘﻴﻚ ﺑﻴﺘﺰا"
ﻋﺎم " ،1988وﻧﻮﺗﻴﻨﻎ ﻫﻴﻞ" ،و"
اﻟﻌﺮوس اﻟﻬﺎرﺑﺔ " ﻋﺎم ،1999
و"ﻋﻴــﺪ اﳊﺐ " ﻋــﺎم ،2010
و"اﶈﻴــﻂ إﺛﻨــﺎ ﻋﺸــﺮ" ﻋﺎم
.2004
ﲢﻘــﻖ ﺟﻮﻟﻴــﺎ اﻳــﺮادات ﻋﻠﻰ
ﺷــﺒﺎﺑﻴﻚ اﻟﺘﺬاﻛــﺮ أﻛﺜﺮ
ﻣــﻦ  2,4ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر،
ﳑــﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ
أﻛﺜﺮ اﳌﻤﺜﻼت اﻟﻨﺎﺟﺤﺎت
ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ إﻳــﺮادات
ﺷﺒﺎﺑﻴﻚ اﻟﺘﺬاﻛﺮ.

ﻓﺎﻳﺎ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ
ﺟﻴﻨﻴﺲ ﻟﻸﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ  -ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﺣﻔﺮت اﳌﻄﺮﺑﺔ اﻟﺴــﻮرﻳﺔ ﻓﺎﻳﺎ ﻳﻮﻧﺎن اﺳﻤﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﻮﺳــﻮﻋﺔ ﺟﻴﻨﻴﺲ ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻟﺘﺪﺧﻞ
ﺑﺄﻏﻨﻴﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻰ واﻷﺷــﻬﺮ أﺣــﺐ ﻳﺪﻳﻚ ،ﻟﺘﻜﻮن
ﺑﺬﻟــﻚ أول ﻣﻄﺮﺑــﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﳌﻮﺳــﻮﻋﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ "ﺑﺎب اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ".
اﳊﻜﺎﻳﺔ ﺑﺪأت ﻓــﻲ أﺑﺮﻳﻞ ﻋﺎم  ،2015ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮرت
ﻓﺎﻳــﺎ أﺧﺬ أوﻟﻰ ﺧﻄﻮاﺗﻬــﺎ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ
اﻟﻐﻨﺎء ﺑﺘﺴــﺠﻴﻞ أوﻟﻰ أﻏﺎﻧﻴﻬــﺎ "أﺣﺐ ﻳﺪﻳﻚ"،
واﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳉﻤﺎﻫﻴﺮي،
أي ﻧﺎﺷﺪت اﳉﻤﻬﻮر ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﲤﻮﻳﻞ
إﻧﺘــﺎج اﻟﻜﻠﻴﺐ واﻷﻏﻨﻴﺔ ﻣﺎﻟ ﹰﻴﺎ ،ﻋﺒﺮ اﳌﺴــﺎﻫﻤﺔ

أوﻧﻼﻳــﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﻗــﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻔﻨــﻲ "زوﻣــﺎل" .وﲤﻜﻨﺖ
ﻣــﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻛﺜــﺮ ﻣﻦ 25
أﻟﻒ دوﻻر ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ،وﻣﺎ
ﻳﺘﺨﻄﻰ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﲔ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻠــﺔ اﻟﺴــﻮرﻳﺔ،
وﻇﻬــﺮت ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ
اﻷﻏﻨﻴﺔ اﳌﺼﻮرة ﻟﻠﻨﻮر،
وﲤﻜﻨــﺖ ﻣــﻦ ﺗﺨﻄﻲ
ﺣﺎﺟﺰ اﻟـ 12ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪة،
وأﺻﺒﺤــﺖ ﻣﻦ أﻛﺜــﺮ أﻏﺎﻧــﻲ ﻓﺎﻳﺎ
اﺳﺘﻤﺎ ﹰﻋﺎ وﺷﻬﺮة.

ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ  -ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﺣﺼﻠــﺖ ﻧﺎدﻟﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴــﺔ ﻣﺤﻈﻮﻇﺔ
ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺸﻴﺶ ﺳﺨﻲ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺣﻀﺮت
زﺟﺎﺟﺘﲔ ﻣﻦ اﳌﺎء ﻟﺰﺑــﻮن ﻛﺮﱘ ،ﻳﺤﺮص
ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺎﻋﺪة اﻟﻨﺎس ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻨﺘﻈﻢ
ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻧﻮرث ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ.
وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﻮﻗﻊ "ﻓﻮﻛﺲ ﻧﻴﻮز"،
ﻓﺈن رﺟﻼ ﳝﻠﻚ ﻗﻨﺎة ﺷــﻬﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ
ﻳﻮﺗﻴﻮب ،ﺗﺮك ﻋﺸﺮة آﻻف دوﻻر ﻟﻠﻨﺎدﻟﺔ،
وﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﳌﺎل ﻣﻼﺣﻈﺔ

ﺑﻌــﺪ أﻳﺎم ﻣــﻦ ﺣﻀﻮرﻫﺎ
ﺣﻔﻞ اﻓﺘﺘﺎﺣــﻪ ﲟﻬﺮﺟﺎن
ﻧﻴﻮﻳــﻮرك اﻟﺴــﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ﻟﻸﻓﻼم اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻇﻬﺮت
اﻟﻨﺠﻤــﺔ إﳝﻠﻴــﺎ ﻛﻼرك
ﺑﺈﻃﻼﻟﺔ أﻧﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح
اﻟﻌﺮض اﳋــﺎص ﻟﻔﻴﻠﻤﻬﺎ
اﳉﺪﻳــﺪ My Dinner with
 Herveﲟﺪﻳﻨﺔ ﻟﻨﺪن ﺿﻤﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴــﺎت ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻟﻨﺪن
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻳﻌــﺪ ﻫــﺬا ،اﻟﻌﻤــﻞ
اﻷول
اﻟﺴــﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ﻟﻜﻼرك ﻣﻨــﺬ اﻧﺨﺮاﻃﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ ﲟﺴﻠﺴــﻠﻬﺎ
اﻟﻨﺎﺟــﺢ game of

 ،thronesوﺑﻌــﺪ ﳒﺎﺣﻬﺎ
ﺑﺘﺠﺮﺑﺘﻬﺎ اﻟﺴــﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ
اﻷوﻟــﻰ .me before you
وﻛﺎﻧــﺖ إﻃﻼﻟــﺔ إﳝﻠﻴﺎ
ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤــﺎت ﻣﺎرﻛﺔ
"ﺑﺎﳌــﲔ" اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ أن ﺻﻤﻤﺖ ﻟﻬﺎ
إﻃﻼﻟﺘﻬﺎ ﺑﺤﻔــﻞ ﺟﻮاﺋﺰ

ﻟﻴﻨﺎ

اﻻﺛﺮﻳﺔ.
وﺗﺎﺑﻌﺖ :ﺷﺎرﻛﺖ واذﻛﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎب
اﻟﺸــﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن ﻟﻠﻤﺨــﺮج اﻟﻔﻨﺎن
اﳉﻤﻴﻞ ﺟﻮاد اﻷﺳــﺪي ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ
)اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ راﺣــﺔ ﻳﺪ( ،ﹸﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ
ﺧﺸﺒﺔ ﻣﺴﺮح اﻟﻔﻦ اﳊﺪﻳﺚ ،وﻫﻲ ﻣﻦ
اﻋﺘﻞ
اﻷدب اﻟﺮوﺳﻲ .ﺑﺼﺪق ﺗﺎم اﻧﺎ ﻟﻢ
ﹺ
ﺧﺸﺒﺔ اﳌﺴــﺮح ﻛﻤﻤﺜﻠﺔ ﻣﺤﺘﺮﻓﺔ
ﻛﻲ أﻏﺎدره ،ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻛﻮﻧﺖ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻗﺒﻞ
ان اﺗﺨــﺮج ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺔ ،ﺛــﻢ أﺟﺒﺮﺗﻨﺎ
اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ اﻟﻌﺼﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻐﺎدرة اﻟﻌﺮاق ﻟﺬﻟــﻚ ﺗﻌﺬر ﺗﻮاﺻﻠﻲ
ﻣﻊ ﺧﺸﺒﺔ اﳌﺴﺮح اﻟﻌﺮاﻗﻲ.
* ﺣﺪﺛﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻚ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻓﺘﺢ ﻳﺎﺳﻤﺴﻢ،
ﻫــﻞ

ﳝﻜﻦ ان ﺗﻌﺎد ﲡﺮﺑﺘﻪ؟
اﳊﺪﻳــﺚ ﻋــﻦ ﻋﻼﻗﺘــﻲ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ )
اﻓﺘﺢ ﻳﺎ ﺳﻤﺴــﻢ  /اﳉــﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ (
ﻟﻪ ﻧﻜﻬﺔ ﻣﺎ زال ﺣﻠــﻮ ﻣﺬاﻗﻬﺎ ﳝﻸ
ﻛﻴﺎﻧﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺸــﺎر ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ،وﺗﻮاﺻﻠﻲ
ﻣﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ اﻟﺴــﺒﻌﻴﻨﻴﺎت
واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ،واﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪة ان اﻛﻮن
اﺣﺪى اﻟﻌﺎﻣــﻼت ﻓﻴﻪ ،اﻣــﺎ اﻋﺎدة
ﲡﺮﺑﺘﻪ او ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺒﻴﻪ ﻓﺒﺎﻋﺘﻘﺎدي
ان ﻫــﺬا ﳑﻜــﻦ ﺟــﺪا ﻣــﻊ وﺟﻮد
ﻣﺨﺘﺼﲔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﺠﻤﻟﺎﻻت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ،وﻛﺘﺎب
أﻏﺎن ﻟﻸﻃﻔﺎل ،وﻣﻠﺤﻨﲔ ،وﻣﻐﻨﲔ ،او
ﹴ
ﻣﺆدﻳﻦ ،وﻣﺨﺘﺼــﲔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻋﻠﻢ
اﻟﻨﻔــﺲ ﻟﻠﻄﻔﻞ ،وﳑﺜﻠــﲔ ﻳﺤﺒﻮن
اﻟﻌﻤــﻞ ﻣﻊ اﻷﻃﻔــﺎل ﻻن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻟﻄﻔــﻞ ﻳﻜﻮن ﺻﻌﺒــﺎ اﺣﻴﺎﻧﺎﹰ،
إﺿﺎﻓــﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻨﻴــﲔ وﻓﻨﻴﲔ ﻟﻬﻢ
ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ،ﻛﻤﺎ أن
اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﺎدي ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ،ﻓﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺜﻞ "أﻓﺘﺢ ﻳﺎ ﺳﻤﺴﻢ" ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ".

ﻛﺎﻧــﺖ داﺋﻤــﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﺑــﲔ اﳌﻐﻨﻲ
اﻟﺸﺎب ﻟﻴﺎم ﺑﲔ واﳌﻐﻨﻴﺔ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺔ ﺷــﻴﺮﻳﻞ
ﻣﺜﺎرا ﻟﻠﺠــﺪل ﺑﺼﺤﻒ
اﳌﺸــﺎﻫﻴﺮ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺴــﺒﺐ ﻓــﺎرق اﻟﻌﻤﺮ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ واﻟﺬي
ﻳﺘﺨﻄﻰ اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ
ﻟﻄﻔﻠﻬﻤــﺎ "ﺑﻴــﺮ"
ﺑﻌــﺪ ﻋﻼﻗــﺔ داﻣــﺖ
ﳌــﺪة ﻋﺎﻣــﲔ ،اﻧﻔﺼﻞ

ﻟﻴــﺎم ﺑــﲔ وﺷــﻴﺮﻳﻞ،
ﺑﻌــﺪ ﻣﺪاﻓﻌﺘﻬﻤﺎ ﻋﻦ
ﻋﻼﻗﺘﻬﻤــﺎ ،وﺗﺮدﻳــﺪ
ان اﻟﻘــﺪر ﻳﺮﻳــﺪ ﻟﻬــﺎ
ان ﺗﺴــﺘﻤﺮ ﺑﺮﻏــﻢ

ﻓﺮﻳﺎﻝ ﻳﻮﺳﻒ
أﻋﺮﺑــﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧــﺔ ﻓﺮﻳﺎل
ﻳﻮﺳــﻒ ﻋﻦ ﺳــﻌﺎدﺗﻬﺎ
ﺑﺮدود اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺸﺄن ﺣﻜﺎﻳﺔ
"ﳊﻈﺔ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ" وﻫﻲ
إﺣــﺪى ﺣﻜﺎﻳــﺎت اﳉﺰء
اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺴــﻞ
"ﻧﺼﻴﺒﻲ وﻗﺴﻤﺘﻚ".
وﻗﺎﻟــﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧــﺔ ﻓﺮﻳﺎل
ﻓــﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺧــﺎص إﻟﻰ
أﺣــﺪ اﳌﻮاﻗــﻊ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ
اﻟﻔﻨﻴــﺔ ،أن ردود اﻟﻔﻌﻞ
ﺑﺸــﺄن ﻣﺸــﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ
اﳉــﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻲ
وﻗﺴﻤﺘﻚ ﺟﺎءت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
وﺗﻔﺎﻋــﻞ اﳉﻤﻬــﻮر ﻣﻊ
اﻷﺣﺪاث.
وأوﺿﺤــﺖ أن ﺳــﺒﺐ

ﲢﻤﺴــﻬﺎ ﻟﻠﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ،
ﳒﺎح اﳉﺰء اﻷول ،وإﺷــﺎدة
اﳉﻤﻬــﻮر ﺑــﻪ ،وأﻳﻀــﺎ
ﺛﻘﺘﻬــﺎ ﺑﺎﳌﺆﻟــﻒ ﻋﻤﺮو
ﻣﺤﻤﻮد ﻳﺎﺳــﲔ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ إﻋﺠﺎﺑﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻘﺼﺔ،
وﺑﺎﻟﺪور اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﻳﻪ ،وﻫﻲ
ﺷــﺨﺼﻴﺔ "ﻣﻨﺎل" اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮ.

"ﻣﻜﺎﻥ ﻫﺎﺩﺉ" ﻓﻴﻠﻢ ﺭﻋﺐ
ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻜﺮﺓ ﻋﻈﻴﻤﺔ
ﻭﺳﺎﻡ ﺻﺎﺑﺮ

ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻮة ﻋــﺪوك وﺟﺒﺮوﺗﻪ ﻓﻼﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن
ﻟﺪﻳﻪ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻒ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،أن اﺣﺴﻨﺖ اﻟﺘﺼﺮف
ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ،ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴــﻪ .ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﻓﻜﺮة
ﻓﻴﻠﻢ )  ( A QUIET PLACEﻣﻜﺎن ﻫﺎدئ.
اﻟﻔﻴﻠﻢ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔــﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ أﻓﻼم
اﻟﺮﻋــﺐ ،اﻻ اﻧﻪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋــﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻼم
ﺑﺨﻠﻮه ﻣﻦ ﻣﺸــﺎﻫﺪ اﻟﻌﻨــﻒ واﻟﻘﺘﻞ
اﳌﻌﺮوف ﻋﻨﻬﺎ .وﻗﺪ ﻳﺼﻨﻔﻪ آﺧﺮون ﻋﻠﻰ
أﻧﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﺧﻴﺎل ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﺧﻼﻟﻪ ﻛﺎﺋﻨﺎت ﻏﻴﺮ
ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻋﺎﳌﻨﺎ.
ﲢﻜﻲ ﻗﺼﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ وﺣﻮش ﻣﻔﺘﺮﺳﺔ ﺗﻬﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻳﺼﺪر ﺻﻮﺗﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﻴﺶ ﺳﻜﺎن ﻫﺬا اﳌﻜﺎن
اﻟــﺬي ﻟﻢ ﻧﺸــﺎﻫﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺳــﻮى
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻮر اﺣﺪاث اﻟﻔﻴﻠﻢ،
وﺗﻌﻴﺶ ﺑﺼﻤﺖ ﻣﻄﺒﻖ ،اذ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻓﺮادﻫﺎ
اﻻﳝﺎءات ﻛﻲ ﺗﺘﺠﻨﺐ ﻫﺠﻮم ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت.
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ "ﺑﻄﻠــﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ" ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ
أوﻻد ،ﺗﻔﻘــﺪ اﺣﺪﻫــﻢ ﻷﻧــﻪ ﻛﺎن ﻳﻠﻌﺐ
ﺑﻄﺎﺋﺮة اﺻﺪرت ﺻﻮﺗﺎ ،ﻓﻴﺤﺎول اﻷب ﺟﺎﻫﺪا
اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ،وﻣﺤﺎوﻟﺔ
اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄــﺔ ﺿﻌﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت
اﳌﺘﻮﺣﺸﺔ ﻋﻠﻪ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﻫﻢ.
ﺑﺎﻟﺮﻏــﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺪودﻳــﺔ اﳌﻜﺎن اﻟــﺬي ﺗﺪور
ﻓﻴﻪ اﻻﺣــﺪاث ،واﻟﻌﺪد اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣــﻦ اﳌﻤﺜﻠﲔ،

ﻟﻜــﻦ أداءﻫﻢ ﻣﺘﻘﻦ ﺑﻨﺤﻮ ﻛﺒﻴــﺮ .ﻓﺎﻟﺒﻄﻞ )ﺟﻮن
ﻛﺮاﺳﻨﺴﻜﻲ( واﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺈﺧﺮاج اﻟﻔﻴﻠﻢ اﺳﺘﻄﺎع
أن ﻳﻘــﺪم ﻓﻴﻠﻤﺎ ﳑﺘﻌﺎ وﻣﺜﻴﺮا ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴــﻪ ﻣﻊ
اﻟﺒﻄﻠﺔ أﻣﻴﻠﻲ ﺑﻼﻧﺖ.

ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻳﻨﻴﻮ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻤﻠﺔ
ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ

ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﻘﺸﻴﺶ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻨﻴﻨﺔ ﻣﺎﺀ
ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ "ﺷﻜﺮا ﻋﻠﻰ اﳌﺎء اﻟﻠﺬﻳﺬ".
وﺗﻘﻮل أﻟﻴﻨﺎ ﻛﻮﺳﺘﺮ ،وﻫﻲ ﻧﺎدﻟﺔ وﻃﺎﻟﺒﺔ
ﺟﺎﻣﻌــﺔ ،إﻧﻬــﺎ ﻓﻮﺟﺌﺖ ﻓــﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ،
واﻋﺘﻘﺪت أن اﳌﺴــﺄﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺠﺮد
ﻣﺰﺣﺔ ﻷن اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻻ ﻳﺘﺮﻛﻮن ﻫﺬا اﻟﻘﺪر
ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺸﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة.
وأﺿﺎﻓﺖ ،أن ﺟﻤﻴﻊ زﻣﻼﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻏﺮﻳﻨﻔﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن
ﺑﺸــﺪة إﻟﻰ اﳌﺎل ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺴﺘﺘﻘﺎﺳﻤﻪ
ﻣﻌﻬﻢ.

ﺇﻳﻤﻠﻴﺎ ﻛﻼﺭﻙ

ﻟﻴﺎﻡ ﺑﻴﻦ

ﺟﻮﻟﻴﺎ ﺭﻭﺑﺮﺗﺲ ﺗﻌﺘﺰﻝ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ  -ﻭﻛﺎﻻﺕ:
أﻋﻠﻨــﺖ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﻜﺒﻴــﺮة ﺟﻮﻟﻴﺎ
روﺑﺮﺗﺲ ،أﻧﻬﺎ ﻗــﺮرت اﻋﺘﺰال اﻷﻓﻼم
اﻟﺘــﻲ ﺗﻘــﻮم اﺣﺪاﺛﻬﺎ ﻋﻠــﻰ إﻃﺎر
روﻣﺎﻧﺴﻲ أو ﻋﺎﻃﻔﻲ اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ
ﻟﻠﻤﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺴــﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺻﺒﺤﺖ
ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،أي ﺑﻌــﺪ ﺗﺨﻄﻴﻬﺎ ﺳــﻦ
اﳋﻤﺴﲔ.
وﺧﻼل ﻟﻘﺎء ﺻﺤﻔــﻲ ﻟﻬﺎ ﲟﻬﺮﺟﺎن
ﺗﻮرﻧﺘﻮ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ،ﻗﺎﻟﺖ ﺟﻮﻟﻴﺎ إﻧﻬﺎ
ﻟﻦ ﺗﻘﺪم أي ﺷﺨﺼﻴﺔ روﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻌﻤﺮ ﺑﻌﺪ اﻵن ،وإﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﻄﻠﻊ
ﻻﺧﺘﻴﺎر أدوار ﻣﺜــﻞ اﻷم واﳉﺪة .اﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﳌﺴــﺎﺣﺔ أﻛﺒﺮ

أﺧﺒــﺎرﻫــــــــــﻢ

وﺳــﺒﻖ ﻟﻠﺰﺑﻮن "اﻟﻜﺮﱘ" ،اﻟﺬي
ﻳﻨﺸــﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻓﻲ ﻗﻨﺎة
ﻳﻮﺗﻴﻮب ،ﻳﺼﻞ ﻋﺪد ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻬﺎ
إﻟﻰ  8.8ﻣﻠﻴﻮن ،أن ﺳﺎﻋﺪ ﻋﺪدا
ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص.
وﻓــﻲ إﺣــﺪى اﻟﻠﺤﻈــﺎت
اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ اﳌﺆﺛــﺮة ،اﻟﺘﻘﻰ
ﻣﺘﺸﺮدا ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع ﺑﺼﻮرة
ﻋﺸــﻮاﺋﻴﺔ وﻗﺪم ﻟﻪ ﻋﺸﺮة
آﻻف دوﻻر ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة.

ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ  -ﻭﻛﺎﻻﺕ:
أﻋﻠﻦ أﺳــﻄﻮرة ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﺒﺮازﻳﻠﻴﺔ روﻧﺎﻟﺪﻳﻨﻴﻮ
ﻋﻦ إﻃــﻼق ﻋﻤﻠﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ اﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﺳﻢ ).( Ronaldinho Soccer Coin RSC
وﺳﺘﺴــﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳉﺪﻳــﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻏــﺮاض ،ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
اﳌﻼﻋﺐ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ و.E-Sports
وﺳــﻴﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻼﻋﺐ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ 300
ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺳــﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻓﻲ
ﻏﻀﻮن اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﳝﻜﻦ اﺳــﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻟﺸــﺮاء اﶈﺘﻮى داﺧﻞ
اﻟﻮاﻗــﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﺮاﻫﻨﺎت وﺷــﺮاء
اﻟﺴﻠﻊ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
وﲟﺎ أن ﺷﻌﺒﻴﺔ روﻧﺎﻟﺪﻳﻨﻴﻮ ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪا ﻓﻲ أوﺳﺎط
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺴــﺎﺣﺔ اﳌﺴــﺘﺪﻳﺮة ،ﻓﻤــﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن
ﻳﻨﺎل ﻣﺸــﺮوﻋﻪ ﺷﻬﺮة واﺳــﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ أن اﳉﻤﻊ

ﺑﲔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎت اﻷﻟﻌــﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﻮاﻗﻊ
اﻻﻓﺘﺮاﺿــﻲ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻋﻤﻠــﺔ رﻗﻤﻴﺔ ،أﻣﺮ ﻣﻔﻀﻞ
ﻟﺪى اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ.

