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ترامب :السعودية دبرت
«أسوأ تستر على اإلطالق» في
جريمة قتل خاشقجي

12
صفحة

خالل أسبوع واحد فقط

مقتدى الصدر :كال للتصويت السري وتقاسم

المغانم والمحاصصة العرقية والوجوه القديمة

بغداد ـ احسان ناجي:
متكنت شــركة تســويق النفط
"ســومو" ،خالل األسبوع اجلاري،
من بيع  4ماليني برميل من النفط
اخلــام عبــر مــزادات بورصة دبي
للطاقة ،وفي وقت اســتقر فيه
ســعر خام برنت القياس العاملي
عند نحو  77دوالراً ،أحالت شركة
نفــط ذي قار مصفــاة الناصرية
على االســتثمار بقيمة عقدية
بلغت  4مليارات دوالر.
وأظهر بيان صادر عن بورصة دبي

للطاقة ،على موقعها الرسمي،
أن "سومو" قامت ببيع شحنتني
أخريــن من نفط البصــرة اخلام
عبر مزادات ..وبلغ حجم الشحنة
األولــى مليــون برميــل ،يجري
حتميلها في الفترة من  16إلى 18
تشــرين الثاني املقبل ،بعالوة 11
ســنتًا للبرميل عن سعر تشرين
الثاني.
وذكر البيان أن الشــحنة الثانية
بلغت أيضــا ً مليــون برميل من
نفط البصرة اخلفيف ،للتحميل

في الفترة ذاتها بعالوة  18ســنتًا
للبرميل عن سعر تشرين الثاني.
وكانت شــركة تســويق النفط
"سومو" استأنفت بيع خام نفط
البصرة مــن خــال بورصة دبي
للطاقة يوم االثنني من األســبوع
اجلــاري ببيعها مليونــي برميل
من خام البصــرة اخلفيف حتميل
تشــرين الثاني إلى مشــتر غير
معروف بعشــرين سنتا للبرميل
فوق سعر البيع الرسمي.
تفاصيل ص10

واألنبار توفر الغطاء األمني للشركات األجنبية

مقتدى الصدر
يشــرف عليها رئيــس الوزراء
املكلف ومن دون ضغوطات من
االحزاب والكتــل" داعيا ً الكتل
السياســية جميعا الى "رفع
أيديهــم ،الن الشــعب يتطلع
للحرية والكرامة ولن يسكت".

وبعد تواتر انباء أفادت بأن مجلس
النواب ســيعقد جلســته في
الثامنة مساء – امس األربعاء -
للتصويت على الكابينة الوزارية
لرئيس مجلس الــوزراء املكلف
عــادل عبــد املهــدي ،تداولت

وكاالت ومواقع إخبارية ما يفيد
بأن جلســة اجمللس ســتعتمد
التصويت السري حسب بعض
النواب ،اذ كان النائب عن ائتالف
الوطنيــة صفــاء الغــامن اورد
في تصريح ملوقــع /املعلومة،/

دوالر كنتاج للسياسات املالية
والنقديــة التــي انتهجهــا
البنك املركزي طيلة السنوات
املاضيــة لتثبيــت الوضــع
املالــي العــام وباخلصوص عام
 2014والســنوات التــي تلته،
إذ بلغت األوضــاع املالية أدنى
مستوياتها".
واشــار الى ان "تلك السنوات
أتــت مبعطيــات هــددت قدرة

الدولة علــى تغطية النفقات
التشــغيلية ورواتب املوظفني،
غيــر أن تدخالت البنك املركزي،
وبالرغم مــن الظروف الصعبة
التي متثلت بتدني أسعار النفط
وبالكلفة الباهظة التي ترتبت
عن احلــرب التي خاضها العراق
ضد الهجمة اإلرهابية لتحرير
أراضيــه ،إال أن البنــك املركزي
استمر بإدارة احتياطيات الدولة

بكفاية تســتجيب للمعايير
الدولية".
واضــاف انه اســتطاع "تعزيز
القدرات املالية للدولة مبا ال يقل
عن  14تريليون دوالر وذلك على
نحو حــواالت مخصومة ،األمر
الذي أدى إلى دعم االســتقرار
املالي واإلسهام بنحو فعال في
جتاوز األزمة".
تفاصيل ص10

العراق يناشد المجتمع الدولي إيقاف

بيع منحوتة آشورية في مزاد أميركي
رشــيد في بيان تلقــت الصباح
اجلديد نســخة منــه ،إنه “منذ
يــوم  ٢٠١٨/١٠/١٨رصــدت وزارة
الثقافــة ووزارة اخلارجية عملية
إعالن بيع منحوتة أشــورية في
مزاد كريســتي في نيويورك وقد
جرت عــدة مفاحتــات واتصاالت
بني الوزارتني أعاله وســفارتنا في
واشــنطن ومنظمة اليونسكو
في باريس لغــرض إيقاف البيع
الــذي من املقــرر أن يكــون يوم

 ٢٠١٨/١٠/٣٠ومــن ثــم البــدء
بعملية إعــادة هــذه القطعة
النحتيــة املهمة إلــى موطنها
األصلي (العراق)”.
وأضاف رشــيد“ ،لقد قدم العراق
كل الدالئــل التي تشــير إلى إن
هذه اجلدارية تعــود لقصر امللك
األشــوري ناصر بــال الثاني في
مدينة منرود األثرية كما أرســل
صــورا ملنحوتات مشــابهة من
املتحــف العراقي ومــن املوقع

األثــري نفســه وابلــغ بذلــك
االنتربول الدولــي التخاذ ما يلزم
مشــيرا إلى تعــرض موقع منرود
إلــى النهب والتفجيــر من قبل
عصابات داعــش اإلرهابية التي
احتلته لثالث ســنوات من٢٠١٤
حتى  ٢٠١٧وداحضــا بذلك كل
ادعاء مــن قبل إدارة املزاد أو احلائز
للقطعــة من إنهــا خرجت من
العراق في القرن التاسع عشر”.
تتمة ص3

aتقريـر

المنافذ الحدودية :أكثر من  443ألف زائر من دول
وجنسيات عدة ألداء مراسم أربعينية الحسين (ع)

زائرون من جنسيات مختلفة يتوجهون الى كربالء
ميســان بأكثر مــن { }100ألف
زائر وما تبقى من االعداد الوافدة
توزعت علــى مطــاري البصرة
والنجف االشرف".

وأشار البيان الى ن "هيأة املنافذ
احلدوديــة وكعادتهــا عند ّ
كل
عام تعد التحضيرات املســبقة
لزيــارة االمام احلســن {ع} من

جمع  110نواب تواقيع العتماد
التصويت السري على حكومة
رئيس الوزراء املكلف عادل عبد
املهدي ،األمر الذي اثار حفيظة
نواب اخرين..
تتمة ص3

بغداد  -وعد الشمري:
كشفت اإلدارة احمللية في األنبار،
الثالثــاء ،عــن تقدميهــا وعودا ً
بتوفير الغطاء األمني للشركات
األجنبيــة الراغبــة بالعمل في
احملافظــة ،مؤكدة جنــاح املؤمتر
االســتثماري الذي عقد مؤخرا ً
فــي االردن ،داعيــة احلكومــة
االحتادية املقبلــة لتوفير الدعم
مبا ميكنها من تشغيل عدد كبير
من العاطلني.
وقــال احملافــظ علي فرحــان أن
"ضــرورة ملحــة اجبرتنا على
عقد املؤمتر الرابع لالستثمار في

احملافظة ،وأن الشــركات طلبت
من االدارة احملليــة بأن يكون لها
دور في هذا اجملال".
وأضــاف فرحان فــي حديث إلى
"الصباح اجلديد" ،أن "العمل االن
يأتي لتنشيط الدور االقتصادي
فــي احملافظة كون هنــاك عدد
كبير مــن العاطلني يجب توفير
فرص العمل لهم".
وأشــار إلى أن "مؤمتر االستثمار
الذي عقــد مؤخرا ً في العاصمة
عمــان ،حقــق جناحا ً
االردنيــة ّ
واسعا ً من خالل عدد الشركات
االجنبية واحمللية التي اسهمت

فيه".
ولفت فرحان إلى أن "شخصيات
متخصصة في مجال الصناعة
ايضا ً قد شــاركت ،وكذلك فأن
التمثيــل الدولــي كان عالــي
املستوى".
وشدد على أن "فرص استثمارية
مت طرحها ،حيث أن العديد منها
كان لشــركات عاملية خطوات
في اجنازهــا ،واليــوم نحن امام
اعــادة العمل بها مجــددا ً بعد
حترير احملافظة من تنظيم داعش
االرهابي".
تتمة ص3
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 60مليار دوالر احتياطي المركزي العراقي

بغداد ـ الصباح الجديد
أعلنــت هيئة املنافــذ احلدودية
أمس األربعاء ،إحصائية الزائرين
الوافديــن ألداء مراســم زيــارة
أربعينيــة اإلمــام احلســن {ع}
لغاية يوم أمس األول الثالثاء.
وذكــر بيــان للهيئــة تلقــت
"الصباح اجلديد" نســخة منه
ان عــدد الزائريــن مــن العرب
واالجانب الوافديــن للعراق بلغ
"أكثر مــن  443ألف زائر من دول
وجنســيات عدة"  ،مضيفا ان
"منفذ الشــامجة احلدودي في
محافظــة البصرة قــد تصدر
باستقباله إعداد الوافدين حيث
بلغ أعدادهم أكثر من { }220ألف
زائر يليه منفذ زرباطية احلدودي
في محافظة واســط بأكثر من
{ }110االف زائر ومن بعده منفذ
الشــيب احلدودي في محافظة

"سومو" تبيع  4ماليين برميل
في بورصة دبي وشركة كندية تستثمر
مصفاة الناصرية بـ  4مليارات دوالر

 79فرصة استثمارية لتفعيل النشاط الصناعي

توافق أميركي بريطاني على بقاء بازراني وطالباني
في منصبيهما ضمن حكومة االقليم المقبلة

بغداد  -الصباح الجديد:
ناشــدت وزارة الثقافة ،األربعاء،
اجملتمع الدولي ومنظمات اجملتمع
املدنــي واإلعالم للوقــوف وقفة
جادة إليقاف مزاد كرســتي في
أميركا لبيع املنحوتة اآلشــورية
والتي تعود لقصر امللك اآلشوري
ناصر بــال الثاني في مدينة منرود
األثرية
وقال وكيل وزارة الثقافة لشؤون
الســياحة واآلثار قيس حسني
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ّ
ويعده سالح الخاسرين وأصحاب الصفقات
سائرون يرفضه

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف البنك املركزي العراقي،
أمس األربعــاء ،عن االحتياطي
النقدي للبالد والذي يتجاوز 60
مليار دوالر ،في حني أشــار الى
تعزيزه القــدرات املالية للدولة
مبا ال يقل عن  14تريليون دوالر.
وقال البنك فــي بيان صحافي،
ان "االحتياطــي املالي املوجود
حاليا ً قوي يتجــاوز الـ 60مليار

مذكرات الرئيس
جالل طالباني
"الحلقة "4

اليوم ..ليوث الرافدين
في مواجهة حاسمة
أمام اليابان
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بغداد  -الصباح الجديد:
رفــض زعيــم التيــار الصدري
الســيد مقتــدى الصــدر،
التصويت الســري في مجلس
النــواب على حكومــة رئيس
الوزراء املكلف عادل عبد املهدي
في حني وصف نواب عن حتالف
ســائرون الــذي يتزعمه الصدر
نفســه ،أن التصويــت بهــذه
الطريقة ليس مبجد وأنه سالح
اخلاســرين وأصحاب الصفقات
اخلاصة
وأكد السيد الصدر ،في تغريدة
نشرها على تويتر امس األربعاء،
واطلعت عليها الصباح اجلديد،
رفضه لعودة الوجــوه القدمية
واجراء التصويت الســري على
الكابينة الوزارية" مشــيرا ً الى
ان "الشعب يريد اصالح النظام
من خالل حكومة أبوية نزيهة".
وقــال فــي تغريدتــه "كال
للتصويت السري وكال لتقاسم
املغــامن وكال للمحاصصــة
العرقيــة وكال للوجوه القدمية
وكال للهيمنــه اخلارجية ،وكال
للفســاد والفاســدين وكال
لهجران الشعب".
وأضاف "الشــعب يريد اصالح
النظام من خالل حكومة ابوية
نزيهة بافراد تكنقراط مستقل
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مات توازي األعداد
أجل تقدمي خَ َد ٍ
املليون ّية فقد قامــت بعددٍ من
اإلجراءات توازي االعداد الغفيره
لضمــان انســيابية تفويجهم
الــى وجهتهم االخيــره كربالء
املقدســة واســتنفار كافــة
كوادرهــا العاملة فــي املنافذ
املشار اليها".
ولفت الى ان "هذه االستعدادات
واخلدمــات التــي قدمتها هيأة
املنافذ بكا ّفة أقسامها العاملة
قد رافقهــا جهد مضاف قامت
بــه الدوائر العاملــة في املنافذ
واجلهــات الســاندة االخرى ،مع
العرض ان هنالــك أعمال أخرى
تنتظر العاملني في هيأة املنافذ
لتوفير نفــس اخلدمات التي من
شأنها تسيهل مغادرة الزائرين
وصــوال ً لزيــارة ناجحــة بكل
املقاييس".

ملناسبة ذكرى أربعينية سيد الشهداء
اإلمام الحسني (عليه السالم)
تعزّي "الصباح الجديد" األمة اإلسالمية مبصاب
استشهاد االمام الحسني "ع" ،داعية وآملة أن
تكون هذه املناسبة األليمه منهاجاً وحافزاً
من أجل مستقبل أحسن وأرقى لكل العراقيني
واملسلمني وأن مين الله علينا بالخري والربكه
واألمان ويجنبنا الرش والعدوان وأن نقتدي
ونستلهم من منهج ومبادئ سيدنا الحسني (عليه
السالم) وسريته النقية الورعة التي كانت خري
الدروس يف الشجاعة ومقارعة الظلم والثبات عىل
املبدأ وضياء تسرتشد به اإلنسانية جمعاء...
ولنا فيام قدّم حفيد خاتم األنبياء (عليه وعىل آله
الصالة والسالم) أسوة وعزاء..

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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شؤون عراقية

هيرو ابراهيم احمد طالبت برص الصف وتوافق القوى الكردستانية

توافق أميركي بريطاني على بقاء بازراني وطالباني
في منصبيهما ضمن حكومة االقليم المقبلة

السليمانية ـ عباس كاريزي:
بينما يســتعد برملان اقليم كردستان
لعقــد جلســته االولى التي ســوف
يتراســها اكبر االعضاء سنا الختيار
رئيس ونائب وســكرتير للبرملان ،اكدت
مصادر سياســية مطلعــة للصباح
اجلديــد ان احلــزب الدميقراطي رشــح
مجــددا نيجيرفــان بارزانــي لتــراس
الكابينة التاسعة حلكومة االقليم.
وقالــت املصادر ان احلــزب الدميقراطي
اعتمد نيجيرفــان بارزاني نظرا لوجود
توافق اميركي بريطانــي ايراني عليه،
وكذلــك على رئيــس قائمــة االحتاد
الوطني الكردســتاني الفائــز باكبر
عدد من االصوات فــي انتخابات برملان
كردستان قباد طالباني ما يحتم على
احلزب الدميقراطي اعتماده مجددا.
وتابعــت املصــادر ان االدارة االميركية
طالبت ببقــاء نيجيرفان بارزاني رئيس
جناح احلمائم فــي احلزب الدميقراطي،
الــذي تعتمد عليه الواليــات املتحدة
وبريطانيــا والى حد ما ايــران باعتباره
من اكثر الشخصيات القيادية اعتداال
داخــل احلزب الدميقراطــي ،وخصوصا
بعد االنعزال االقليمــي والدولي الذي
عانى منه احلزب الدميقراطي عقب ازمة
االستفتاء على استقالل االقليم العام
املاضي.
وقالــت املصــادر ،ان احلزبــن لديهما
تفاهمات اولية قد تفضي الى تشكيل
حكومة جديــدة في االقليــم قريبا،
مضيفــا ً «انه ومبوجب تلك التفاهمات
ســيحصل الدميقراطي علــى رئيس
حكومــة االقليم ونائــب رئيس برملان
االقليم ،بينما سيذهب منصب رئيس
البرملــان لالحتاد الوطنــي ،اضافة الى
منصب نائب رئيــس حكومة االقليم،
فــي احلكومة التــي يتوقــع ان تكون
حكومــة اغلبيــة سياســية وليس
حكومة ذات قاعدة عريضة كما كانت
سابقتها.

مصادر :ان الحزب
الديمقراطي اعتمد
نيجيرفان بارزاني نظرا
لوجود توافق اميركي
بريطاني ايراني عليه،
وكذلك على رئيس
قائمة االتحاد الوطني
الكردستاني الفائز
باكبر عدد من االصوات
في انتخابات برلمان
كردستان قباد طالباني
ما يحتم على الحزب
الديمقراطي اعتماده
مجددا

نيجيرفان بارزاني وقباد طالباني «ارشيف»
بــدوره قــال ســفني دزيــي املتحدث
باســم حكومة االقليم عضو اجمللس
القيــادي فــي احلــزب الدميقراطي ،ان
احلــزب الدميقراطــي يناقــش اليــة
والســبل الكفيلة بتشكيل احلكومة
االقليم املقبلــة ،الفتا الى ان احلكومة
اجلديدة ستكون مختلفة نوعا ما عن
ســابقتها الن بعض االحزاب اختارت
خانة املعارضة ولن تشارك فيها.
واضاف فــي تصريح تابعتــه الصباح
اجلديــد ،ان احلــزب الدميقراطــي ادار

مقاليــد احلكم فــي االقليــم خالل
املرحلة الســابقة الى جانــب االحتاد
الوطني الــذي اعتبره حزبا اساســيا
وان حزبه ســيتعاون معه لتشــكيل
احلكومة املقبلة.
بدورها وبينما حسم االحتاد االسالمي
وحراك اجليل اجلديــد موقفها معلنان
عدم مشاركتهما في حكومة االقليم
املقبلة ،ابقت حركــة التغيير االبواب
مفتوحة امام مشاركتها في حكومة
االقليــم املقبلة ،بعد ان فشــلت في

اجتماع مجلســها الوطني من اتخذا
قرار نهائي حول مشاركتها من عدمها
في حكومة االقليم.
وقال املتحدث باســم حركــة التغيير
شورش حاجي في مؤمتر صحفي عقده
امــس االربعاء عقب اجتمــاع عقدته
حركة التغيير مع وفد رفيع املســتوى
من اجلماعة االســامية برئاسة امير
اجلماعــة علي بابيــر ،ان الوقت ما زال
مبكــرا لتحديــد موقــف احلركة من
املشــاركة او عدمهــا فــي حكومة

االقليم املقبلة.
وكان رئيــس اجمللس العــام في حركة
التغيير الدكتــور رؤف عثمان قد اعلن
في وقت سابق عن وجود توجهان داخل
حركة التغيير ،االول يدعم مشــاركة
احلركة في حكومــة االقليم املقبلة،
والثانــي يرفــض املشــاركة ويفضل
بقائها في خانة املعارضة.
واشــار عثمان الى ان حركــة التغيير
في حال قررت املشــاركة في حكومة
االقليم ،فان تنفيذ برنامج ومشروعها

االنتخابــي ســيكون فــي مقدمــة
الشــروط التي ستتمسك بها في اي
حتالف تقيمه مع احلــزب الدميقراطي
الذي ســيكلف بتشــكيل احلكومة
املقبلة.
وكانت الســيدة هيــرو ابراهيم أحمد
عضــو املكتــب السياســي لالحتــاد
الوطني الكردســتاني ،قد طالبت في
برقية تهنئة الى جماهير كردســتان،
مبناســبة اعــان النتائج الرســمية
النتخابات كردســتان ،جميع االطراف

السياســية الــى العمــل بروحيــة
كرديــة ،والبــدء مبحاولة جــادة لرص
الصف الواحد وخلق الوئام والســلم
االجتماعي ،واالبتعاد عن الفكر الضيق
وقصر النظر املتحزب ،وان يســلكوا اي
طريق ال يلحق االذى بالسالم والوئام.
وعبرت السيدة هيرو عن ثقتها بجميع
مرشــحي االحتــاد الوطنــي الفائزين
وباخلصوص رئيس قائمة االحتاد الوطني
املشاركة في انتخابات برملان كردستان،
وقالت « اني علــى يقني بنجاحه على
الرغم من املسؤولية التأريخية امللقاة
على عاتقه».
بدوره وجه رئيس احلــراك اجليل اجلديد
شاسوار عبدالواحد ،نداء الى املواطنني
الكرد والقوى السياسية خارج احلزبني
احلاكمني لبناء معارضة قوية.
وذكــر عبدالواحد في خطــاب متلفز،
«أن الضرورة حتتم علينا تكاتف اجلهود
من أجل التخطيــط دون كلل أو ملل
للســنوات األربــع املقبلــة وجعلها
مختلفة عن احلالية».
وأضاف شاســوار عبدالواحد أنه رغم
التزويــرات فــإن احلــزب الدميقراطي
الكردستاني واالحتاد الوطني حازا على
 32%من اصوات مجموع من يحق لهم
التصويت في اقليم كردستان واذا لم
يــزورا النتائج فــإن نتائجهما لم تكن
تتجــاوز  20%_15من اصوات الناخبني
الكرد وأكــد على أن « 80%الباقية هم
املواطنون الرافضون لسياسة احلزبني
واملقاطعون للعملية االنتخابية».
ودعا رئيس احلراك اجلديد من املواطنني
ببذل اجلهــود وترك القولبــة احلزبية
واظهــار أرائهــم ومشــاعرهم اينما
كانــوا ازاء نقــص الرواتــب وخدمات
الكهرباء وغير ذلك من الفشل اإلداري
والسياسي.
وطالب عبــد الواحد القــوى الكردية
خارج احلزبني احلاكمني بإنشاء معارضة
قويــة وخلــق ضغوطــات قويــة من
أجل احــراز تقدم في ملــف اخلدمات
واإلصالحات.

تتمات ص1
مقتدى الصدر :كال للتصويت
السري وتقاسم املغامن واحملاصصة
العرقية والوجوه القدمية
فقــد طالب عضو حتالف ســائرون
عالء الربيعي ،امس األربعاء ،رئاســة
البرملــان جعل جلســة منح الثقة
حلكومة الرئيــس املكلف عادل عبد
املهدي علنا امام الشــعب ،معتبرا
التصويت الســري “سالح اخلاسرين
اجلديد وأصحاب الصفقات اخلاصة”.
وقال الربيعي في بيان تلقت الصباح
اجلديد نسخة منه ،إن “بعض االحزاب
حتاول مترير شــخصيات ضالعة في
الفساد عبر بوابة التصويت السري”،
مبينا أن حتالفه “يرفض رفضا قاطعا
منح الثقة حلكومة الرئيس املكلف
بطريقة سرية واستيزار شخصيات
مرفوضــة شــعبيا وبرملانيــا فــي
احلكومة اجلديدة”.
وأضاف ،أن “املادة  53من الدســتور
العراقــي اكــدت علــى ان تكــون
جلســات مجلس النواب علنية اال

اذا ارتأى لضرورة خالف ذلك وتنشــر
عبر وسائل االعالم التي يراها اجمللس
مناسبة”.
ودعــا الربيعي مجلــس النواب الى
التوحــد وحتمــل املســوؤلية في
التصويــت على الكابينــة الوزارية
وفضح الفاســدين امام الرأي العام
وافشــال مخطط إسقاط حكومة
عبد املهــدي اجلديــدة” ،كما اعتبر
القيــادي البارز في حتالف ســائرون
النائب رائد فهمي ،امــس األربعاء،
اعتمــاد التصويــت الســري على
الكابينة الوزارية “غير مجد” ،مشيرا
إلى أن التصويت السري قد يستغرق
ثالثة ايام.
وقــال فهمي فــي تصريح لـــه إن
“املطالبات بجعل التصويت ســريا
ملنــح الثقة للوزراء اجلــدد آلية غير
مجديــة وعرقلة النبثــاق احلكومة
اجلديــدة الهدف منهــا منح وقت
اكثر الســتبدال وفرض مرشحيني
مشكوك بنزاهتهم”.

تقـرير

واضاف فهمي ،ان “التصويت السري
من حيث اجلانب العملي سيستغرق
مــن مجلس النــواب وقتــا طويال
وســيتطلب منا اجناز التصويت من
يومني الى ثالثة ايام”.
وكان قد تقرر ان يعقد مجلس النواب
في الســاعة الثامنة مساء االربعاء
– امــس -جلســة للتصويت على
الكابينة الوزارية التي ســيقدمها
رئيس مجلس الــوزراء املكلف عادل
عبد املهــدي ،وبرنامجــه احلكومي
لنيل ثقة البرملان للســنوات االربع
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 79فرصة استثمارية لتفعيل
النشاط الصناعي واألنبار
توفر الغطاء األمني للشركات
األجنبية
ويــرى احملافــظ أن «الوقــت اصبح
مناسبا ً للمضي بامللف االستثماري،
بعد أن شــهدت االنبار اســتقرارا ً
سياســيا ً وامنياً ،وقــد تكون هناك

خروق لكنها بســيطة ،وحتصل في
جميع احملافظات اآلمنة».
ودعا فرحان احلكومة االحتادية املقبلة
إلى «تعزيز دعم ملف االستثمار في
احملافظة ،من أجل تفعيل النشــاط
االقتصادي».
وذكر أن «قادة امنيني كانوا حاضرين
في املؤمتر وقد اعطوا صورة حقيقية
عــن حقيقــة االوضاع ،وشــرحوا
للمشاركني كيف أن احملافظة تعيش
استقرارا ً غير مســبوق ،وأن البيئة
أصبحت مناسبة للعمل».
وكشــف فرحان عن «وعود اعطيت
للشــركات الراغبة في اعادة اعمار
احملافظة واالستثمار ،بتوفير الغطاء
االمنــي لها مبــا ميكنها مــن اجناز
مهمتها على امت وجه».
وحتــدث احملافــظ عــن «طــرح 79
ّ
فرصة استثمارية لتفعيل النشاط
الصناعي ،على اعتبــار أن احملافظة
متتلك موارد غنية جدا ً السيما املواد
االولية».

وأوضــح أن «صالحيات واســعة مت
نقلهــا من الــوزارات إلــى االدارات
احمللية ،وهذا ميكن احملافظ في اتخاذ
مــا هو مناســب من اجــل تفعيل
النشــاط االســتثماري وتذليــل
العقبات امام الشــركات االجنبية،
وجتــاوز البيروقراطية التي كانت في
السابق».
واكمل فرحــان بالقــول إن «املؤمتر
شــهد ايض ّا مناقشة انشاء املدينة
الصناعيــة بــن العــراق واالردن،
واهميتها بالنسبة الينا كونها على
املنطقة احلدودية التي متثل شــريان
حيــوي والذي ســيؤمن توفير فرص
عمل للعديد من العاطلني».
مــن جانبه ،ذكــر عضــو مجلس
احملافظــة اركان خلــف الطرموز أن
«ابناء االنبار يبحثون اليوم عن توفير
فرص عمل لهم بشتى الوسائل».
واضاف الطرموز أن «تواجد شركات
اجنبيــة فــي احملافظة لــه اهمية
كبيرة على جميع االصعدة ،السيما

وأن هناك اســتقرارا ً امنيا ً ملحوظا ً
بعــد القضاء علــى تنظيم داعش
االرهابي».
ويجــد أن «خاليــا التنظيــم فــي
الصحــراء لن تؤثر على الشــركات
االمنيــة كونهــا بعيدة عــن املدن
التي فيها انتشــار مكثف للقوات
العسكرية بجميع تشكيالتها».
ويسترســل الطرمــوز أن «األنبــار
ســتقدم التســهيالت كافــة
للشــركات االســتثمارية إلنشاء
مشــاريعهم الصناعية والزراعية
اخملتلفة لضمان تواجد أكبر عدد من
الشركات االستثمارية».
يشــار إلى أن االســبوع املاضي قد
انعقاد مؤمترا ً في االردن مت تخصيصه
العالن عن الفرص االســتثمارية في
محافظة االنبار.
العراق يناشد اجملتمع الدولي
إيقاف بيع منحوتة آشورية في
مزاد أميركي

وتابع أنه “ومــع مرور الوقت واقتراب
يوم املزايدة نهيب بكل املســؤولني
في الوزارات والفعاليات الرســمية
والشعبية ومنظمات اجملتمع املدني
واإلعالم الوقفة اجلادة للضغط على
اجلانــب األميركي من اجل إفشــال
هــذه العملية التي هي اســتمرار
لنزيف املــوروث احلضــاري للعراق”،
مطالبا املنظمات الدولية وأصدقاء
العــراق في اخلــارج مــن جامعات
ومتاحف ومراكــز أبحاث بـ”الوقوف
مــع جهودنا الرامية إلى اســتعادة
أثارنا املســروقة التي تعد املنحوتة
األشورية إحداها”.
ولفت رشــيد إلــى ان “اإلجــراءات
الرســمية التي اتخذناها مع جهود
وضغط الشــارع الثقافــي واحملافل
العلمية واإلعالمية ستجعل صوت
احلق يعلو في حســم هذا املوضوع
الذي هو جانــب من معركة احلفاظ
على الهوية الثقافية للشعوب التي
تعرضت للحروب واإلرهاب”.

عدد النازحين اكبر من نفوس الناحية بكاملها

دعوات للتضييق على بقايا الدواعش بنينوى بعد تفجير القيارة
نينوى ـ خدر خالت:
ارتفعت وتيرة الدعوات والنداءات من
املواطنني مبحافظــة نينوى لتفعيل
االجــراءات االحترازيــة والعقابيــة
ضــد بقايا عناصر داعــش االرهابي،
وتشــديد الرقابــة علــى اخمليمات
جنوبي املوصــل ،ومنع العوائل التي
لديها ابنــاء منضمني للتنظيم من
التواصل معهم ،وسط مخاوف من
عدد النازحني الذين يفوق عدد سكان
ناحية القيارة باكملها.
ووقع تفجير لسيارة ملغمة بسوق
القيارة ،اســفر عن سقوط عشرات
الشــهداء واجلرحى ،فيمــا اصابع
االتهــام تشــير الى بقايــا تنظيم
داعش االرهابي.
وقال الناشــط احلقوقــي املوصلي
محمد حسني احليالي الى «الصباح
اجلديد» ان «تفجيــر عجلة ملغمة
في مركز مدينة القيارة هو ســابقة
خطيرة لم حتصــل مبحافظة نينوى
منــذ حتريرها قبل عــام ونيف ،وهو
مؤشــر ينبغي ان يتــم تتبع دالالته
واسبابه».
واضاف «وقوع هــذا التفجير وربطه
مبســالة احلديــث عن قــرب اعالن

التشــكيلة احلكوميــة العراقيــة
اجلديــدة ،هو ذ ّر للغبــار في العيون،
ومحاولــة حلــرف بوصلــة االتهام
عن وجهتها الصحيحــة ،حيث ان
بصمــات تنظيم داعــش االرهابي
واضحة بهذه العملية اجلبانة».
واشار احليالي الى ان «الهدوء االمني
في عمــوم محافظة نينــوى يبدو
انــه اعطى بعــض التراخي لبعض
االجهزة االمنية ،لكن هذا التفجير
هو احلد الفاصل بني الركون للخطك
الدفاعيــة ،وبــن االســتمرار في
الهجوم علــى بقايا داعش من خالل
عمليــات نوعية مســنودة بالعمل
واملعلومة االســتخبارية فضال عن
اجراءات احترازية وعقابية».
وحول ما يقصده من تلك االجراءات،
افاد بالقول «ينبغــي متابعة انصار
الدواعــش واملبايعــن لهــم مــن
مناطق جنوبي املوصل ،الن االهتمام
في الفتــرات املاضيــة انصب على
املنضمني لهذا التنظيم التكفيري
ومقاتليه ،بينمــا هنالك املئات ممن
بايع وناصر داعش ومت اهمالهم على
اعتبــار ان اغلبهم اضطــروا لذلك
بدون ان يرتكبــوا اي فعل اجرامي او
ارهابي».
وتابــع «ينبغــي متابعــة هــؤالء

املناصريــن امنيا ،واجــراء حتقيقات
دورية معهم ،وحجز املشــتبه بهم

من ضمنهــم ،ومراقبــة عوائلهم
وحتركاتهم».

منصبا اداريا ،طلب عدم الكشــف
عــن اســمه النــه غيــر مخــول
بالتصريح ،قال لـ «الصباح اجلديد»
ان «هذا التفجير لم يكن مستبعدا
من قبل اغلب املطلعني على االمور
في مناطق جنوبي املوصل ،الن بقايا
الدواعش غالبا ما يرسلون تهديدات
عبر رســائل نصية من موبايالتهم،
الى الكثيرين من ابنــاء القيارة من
املنضمني لالجهزة االمنية او هم في
مواقع قيادية اداريا وحكوميا».
واضاف «واحدة من اكبر املشــاكل
في ناحيــة القيارة هو اخمليمات التي
يقطن بهــا نحو  60الف نازح ،بينما
العدد الكلي لناحية القيارة وقراها
هــو  45الف نســمة ،ولالســف ال
توجد اي سيطرة على دخول وخروج
النازحني من مخيماتهم ،كما ليس
هنالــك متابعة التصــاالت عوائل
الدواعش بتلك اخمليمات مع ابنائهم
الدواعــش الذين رمبــا يختبئون في
احلوائــج بنهر دجلــة او في صحراء
اجلزيرة القريبة».
ولفت املصدر الى ان «عناصر داعش
جانب من تفجير القيارة كمنوا على طريق املوصل بغداد قبل
اســبوع في منطقة ليست ببعيدة
 60الف نازح في القيارة
عن احلدود االداريــة لناحية القيارة،
مصــدر في ناحية القيارة ،يشــغل ورشــقوا ســيارتني مدنيتني بالنار

وهربوا باجتــاه مجهول ،واالن اوصلوا
ســيارة مفخخة لســوق القيارة،
والســؤال هــو ،ما هــي خطوتهم
القادمة؟».
ومضــى بالقول «بطبيعــة احلال ال
ميكن للدواعش ان يحتلوا شبرا واحدا
من القيارة وقراها ،لكن ان شعروا انه
ليس هنالك عقابا ينتظرهم وينتظر
عوائلهــم ســيوغلوا بجرائمهــم
وســيتجرأوا الرتكاب مجــازر اخرى،
عليه البد مــن التضييــق عليهم
وعلى املشتبه بانضمامه وتعاطفه
معهم ،ســواء ممــن كان يعيش في
القرى او في اخمليمات بناحية القيارة،
والبد مــن تقييد حركــة واتصاالت
عوائل داعش بتلك اخمليمات».
ودعا املتحدث الــى «تفريق العوائل
التي لديهــا ابناء قتلــى او ما زالوا
هاربــن ومنضمــن لداعــش عن
بعضهم البعض بني فترة واخرى ،الن
وجودهم مع بعض يشجعهم على
التواصل وتــزداد ثقتهم مبحيطهم،
لكــن لو كانــوا بني عوائــل ال تؤيد
التنظيــم ولهــا ضحايا بســببه،
ســتنكفئ تلك العوائل الداعشية
على نفســها ،وســتفكر بحماية
نفســها عوض التخطيط العمال
اجرامية وارهابية».

ﻣﺤﻠﻴﺎﺕ
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ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ

ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻐﺪﺍﺩ

ﻭﺍﻟﻄﺤﻴﻦ ﻟﻠﻮﻛﻼﺀ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ

ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﺷــﻜﻠﺖ وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺮﻳﻘﺎ
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ اﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ )ﺣﻲ ﻃــﺎرق وﺣﻲ اﳌﻨﺘﻈﺮ(
ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﺷﺮاك
اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ.
وﻗــﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم داﺋــﺮة اﻟﻌﻤــﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﻨﻲ
اﳌﻬﻨــﺪس ﻋﻤﺎر ﻋﺒــﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ان اﻟﺪاﺋﺮة ارﺳــﻠﺖ
ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻟﺰﻳﺎرة اﳌﻨﻄﻘﺘﲔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻻﺳﺘﻤﺎرة
اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة.
واﺿــﺎف ان اﻟﺪاﺋﺮة ﺳﺘﺸــﻤﻞ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻣﻦ اﻫﺎﻟﻲ
اﳌﻨﻄﻘﺘﲔ ﺑﺎﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺘﺪرﻳــﺐ اﳌﻬﻨﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪاﺋﺮة ﺣﺴــﺐ اﻟﺮﻗﻌﺔ
اﳉﻐﺮاﻓﻴــﺔ ﻟﻐﺮض اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺷــﻤﻮﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮوض
اﳌﻴﺴﺮة ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
وﺣﺴﺐ اﻟﻀﻮاﺑﻂ.
ﻳﺬﻛﺮ ان ﺗﺴــﺠﻴﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋــﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻲ اﳌﻮﻗــﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻮزارة اﻟﻌﻤﻞ
 www.molsa.gov.iqﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﲢﺼﻴﻠﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻲ
واﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳــﺔ واﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﻓﻲ
ﺿﻮﺋﻬﺎ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﻟﻬﻢ ﺳــﻮاء اﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﺷــﺮاﻛﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ او ﻣﻨﺤﻬﻢ
اﻟﻘﺮوض اﳌﻴﺴﺮة او اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻬﻢ.

ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:

اﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺠﺎرة
اﳊﺒــﻮب ﻓــﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻦ
اﺳــﺘﻤﺮارﻫﺎ ﺑﺘﺴــﻠﻢ وﺗﻔﺮﻳﻎ
اﳊﻨﻄــﺔ واﻟــﺮز اﳌﺴــﺘﻮرد ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈــﺎت ﺑﻐــﺪاد وﻧﻴﻨــﻮى
واﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ وﲡﻬﻴﺰﻫﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﺣﻦ
واﻟــﻮﻛﻼء ﺿﻤــﻦ اﳊﺼــﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ.
واوﺿﺢ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻌﻴﻢ
اﳌﻜﺼﻮﺻﻲ ان ﺳﺎﻳﻠﻮ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ
ﻗــﺎم ﺑﺘﺴــﻠﻢ وﺗﻔﺮﻳــﻎ ﺣﻨﻄﺔ
اﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ
) (47ﻃﻨﺎ  ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴــﻠﻢ ﺳﺎﻳﻠﻮ
اﻟﺪورة ﻛﻤﻴﺔ ) (1122ﻃﻨﺎ ﺣﻨﻄﺔ
اﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﻛﻤﻴﺔ
) (40ﻃﻨﺎ رز اورﻏﻮاﻧﻲ .
واﺿﺎف اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌــﺎم ان ﻣﺨﺎزن
ﺻﻮﻣﻌــﺔ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴــﺔ ﺗﻮاﺻــﻞ
ﺗﺴــﻠﻢ وﺗﻔﺮﻳــﻎ ﻛﻤﻴــﺎت اﻟﺮز
اﻟﻴﺎﺳــﻤﲔ اﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣﻲ اﳌﻨﺸــﺄ
واﻟﺘــﻲ ﲡــﺎوزت ﻛﻤﻴﺎﺗﻬــﺎ اﻟـ
) (250ﻃﻨﺎ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ
ﻟﻠﻔﺤﺺ اﺨﻤﻟﺘﺒــﺮي واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺻﻼﺣﻴﺘﻬــﺎ وان ﺳــﺎﻳﻠﻮ ﺑﺎزواﻳﺎ
ﻓــﻲ ﻧﻴﻨﻮى ﺗﺴــﻠﻢ ﻛﻤﻴﺔ اﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ) (960ﻃﻨــﺎ رز ﻓﻴﺘﻨﺎﻣﻲ ﻣﻦ
ﺣﻤﻮﻟﺔ اﻟﺒﺎﺧــﺮة Cmb guilia
وﺟﻬــﺰ ﻛﻤﻴﺔ ﲡــﺎوزت اﻟـ)(460
ﻃﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻠﻢ ﺳﺎﻳﻠﻮ ﻣﺨﻤﻮر
ﻛﻤﻴﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ )(132ﻃﻨﺎ ﺣﻨﻄﺔ
اﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﺟﻬﺰ اﳌﻄﺎﺣﻦ اﻻﻫﻠﻴﺔ
ﺑﻜﻤﻴــﺔ اﻛﺜﺮ ﻣــﻦ )(6811ﻃﻨﺎ
 ،اﻣﺎ ﺳــﺎﺣﺔ ﻣﺸــﻴﺮﻳﻔﺔ ﻓﻘﺪ
ﺟﻬــﺰت )ﻣﻄﺎﺣــﻦ اﻟﻌﺰاﺋــﻢ –
ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻨﻮري ( ﺑﻜﻤﻴﺔ ﲡﺎوزت
اﻟـ ) (351ﻃﻨــﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻔﺮﻳﻎ
ارﺑﻊ ﺷــﺎﺣﻨﺎت ﺗﺒﻠــﻎ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ
اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ) (189ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺮز
اﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣﻲ اﳌﺴﺘﻮرد .

ﺗﺴﻠﻢ ﺳﺎﻳﻠﻮ ﺍﻟﺮﺻﺎﻓﺔ
ﺣﻨﻄﺔ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻜﻤﻴﺔ
ﺑﻠﻐﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ )(47
ﻃﻨﺎ  ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﻠﻢ
ﺳﺎﻳﻠﻮ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻛﻤﻴﺔ
) (1122ﻃﻨﺎ ﺣﻨﻄﺔ
ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﺗﺴﻠﻢ ﻛﻤﻴﺔ ) (40ﻃﻨﺎ
ﺭﺯ ﺃﻭﺭﻏﻮﺍﻧﻲ

ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ

ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺎﺀ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺤﲔ ﺑﲔ اﻟﻮﻛﻼء

ﻋﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﺧــﺮ اﻋﻠﻨﺖ داﺋﺮة
اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ واﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ ﺑــﻮزارة
اﻟﺘﺠﺎرة ﻋــﻦ اﻟﻐــﺎء  ٥٥وﻛﺎﻟﺔ
ﻏﺬاﺋﻴــﺔ وﻃﺤﲔ ﺧﻼل ﺷــﻬﺮ
ﲤﻮز اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻢ
ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺪاﺋﺮة اﺑﺘﻬﺎل
ﻫﺎﺷــﻢ ﺻﺎﺑﻂ ان اﻟﺪاﺋﺮة ﻗﺎﻣﺖ
وﻟﻠﺸــﻬﺮ ذاﺗﻪ ﲟﻨــﺢ وﻛﺎﻟﺘﲔ
وﺗﺪوﻳﺮ  ٥٥وﻛﺎﻟﺔ واﺳﺘﺤﺪاث ١٤
وﻛﺎﻟــﺔ  ،ﻣﻀﻴﻔﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻧﻪ ﰎ
ﺗﺴــﺠﻴﻞ)  ( ٩٢٥٤ﻃﻔﻼ ﺣﺪﻳﺚ
اﻟﻮﻻدة وﺗﺴﺠﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ) (٤٨اﻟﻒ

ﻓﺮد اﺿﺎﻓﺔ اﻟــﻰ ﻧﻘﻞ ) ( ٤٧٨٣٣
ﻓﺮدا و ٦٧ﻃﻔﻼ ﻣﻦ اﻟﻘﺎدﻣﲔ اﻟﻰ
ﻓــﺮوع اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻓﻀــﻼ ﻋﻦ ﻧﻘﻞ
) (٤٠٧٦١ﻓــﺮدا و) ( ٥٩ﻃﻔﻼ ﻣﻦ
اﳌﻨﻘﻮﻟﲔ ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻛﻤﺎ
ﰎ اﳒﺎز ) ( ٧١٤٥ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺷــﻄﺮ
ﻟﻠﺒﻄﺎﻗــﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ وﺷــﻄﺐ
)  (١٣٦٤٠ﻓــﺮدا ﻣــﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗــﻪ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴــﻪ ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﻮﻓــﺎة او
اﻟﺴﻔﺮ او اﺳﺒﺎب اﺧﺮى .
وﺷــﺪد اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺪواﺋﺮ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴــﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ واﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻀﺮورة

ّ
ﺗﺠﻬﺰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻮﺳﻂ
»ﺃﻭﺭ»
ﺑﻘﺎﺑﻠﻮﺍﺕ ﻭﺃﺳﻼﻙ ﻫﻮﺍﺋﻴﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻋﻠﻨﺖ ﺷــﺮﻛﺔ اور اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺣﺪى
ﺷــﺮﻛﺎت وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﻌﺎدن
ﻋــﻦ اﺑﺮاﻣﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺔ
اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎء اﻟﻮﺳــﻂ
ﻟﺘﺠﻬﻴﺰﻫــﺎ ﺑﻘﺎﺑﻠﻮات واﺳــﻼك
ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ .
وﻗﺎل ﻣﺪﻳــﺮ ﻋﺎم اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺣﻴﺪر
ﺳﻬﺮ اﳊﺴﻴﻨﺎوي ان اﻟﻌﻘﺪ اﳌﻮﻗﻊ
ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎء اﻟﻮﺳــﻂ ﺑﻜﻤﻴﺔ )
 (482ﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺑﻠﻮات واﻻﺳﻼك
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴــﺔ اﳌﻌﻠﻘﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻻ
ﺗﺘﺠﺎوز )  (160ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻘﻂ  ،ﻣﺸﻴﺮا
اﻟــﻰ ان ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘــﺪ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻠﻴﺎري دﻳﻨﺎر .
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ اﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ
دﻳﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋــﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪﻳﻦ
ﻣﻊ اﻋــﺎدة اﻋﻤﺎر اﳌﻨﺎﻃــﻖ اﶈﺮرة
ﻟﺮﻓﺪ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﶈﺎﻓﻈﺎت ﲟﺤﻮﻻت
ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺴــﻌﺎت وﲟﺒﻠﻎ اﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻳﻘﺪر ﺑـــﻤﻠﻴﺎر و 707ﻣﻼﻳﲔ و500
اﻟﻒ دﻳﻨﺎر .
وﻗــﺎل ﻣﺪﻳــﺮ ﻋﺎم اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎرف ان اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ
ﻳﻘﻀﻴــﺎن ﺑﺘﺠﻬﻴــﺰ ﻣﺤﻮﻟﺔ ﻗﺪرة
ﺳــﻌﺔ )  (16ام ﻓــﻲ اي ﻋــﺪد3
وﻣﺤﻮﻟﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻌﺔ  250ﻛﻲ ﻓﻲ
اي ﻋﺪد  25وﺑﻔﺘﺮة ﲡﻬﻴﺰﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
ﺷﻬﺮا واﺣﺪا.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺮ اﺷﺎر اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻰ
ان اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻧﻔﺬت اﻋﻤﺎل ﺗﺼﻠﻴﺢ
ﻣﺤﻮﻟــﺔ ﻗﺪرة ﺳــﻌﺔ  63ام ﻓﻲ اي
ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴــﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﶈﻮﻟﺔ
اﻟﻰ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﳌﺬﻛــﻮرة ﻋﻠﻤﺎ ان
ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺼﻠﻴﺢ ﺷــﻤﻠﺖ اﻏﻠﺐ
اﺟﺰاﺋﻬﺎ ﻣﺒﺪﻳﺎ اﺳــﺘﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻪ
ﻟﺘﺼﻠﻴــﺢ ﻛﺎﻓﺔ اﶈــﻮﻻت اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ او ذات اﳌﻨﺎﺷﺊ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﲤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﻼﻛﺎت
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ذات ﺧﺒــﺮة وﺑﺎع ﻃﻮﻳﻞ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻧﺘــﺎج وﺗﺼﻠﻴﺢ اﶈﻮﻻت
ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ وﺳﻌﺎﺗﻬﺎ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ .

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﻭﻣﺤﻼﺕ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ
ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
واﺻﻠﺖ أﻣﺎﻧــﺔ ﺑﻐﺪاد أﻋﻤﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﻮارع واﶈﻼت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﺑﺠﺎﻧﺒــﻲ اﻟﻜــﺮخ واﻟﺮﺻﺎﻓــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد .
وذﻛﺮت ﻣﺪﻳﺮﻳــﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻﻋﻼم
أﳕﻼﻛﺎت داﺋﺮة اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﺑﺎﺷــﺮت
أﻋﻤــﺎل ﺗﻄﻮﻳــﺮ اﶈﻠــﺔ ) 633اﻓﺮاز
ﺣﺪﻳﺚ( ﻋﺒﺮ ﻓﺘــﺢ اﻟﺒﻮﻛﺲ اﻟﺘﺮاﺑﻲ
وأﻋﻤــﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻزﻗــﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺤﻠــﺔ ) 603ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻌﻨﺎب(
ﻋﺒﺮ ﻓﺮش اﳊﺼﻰ اﳋﺎﺑﻂ و إﻧﺸــﺎء
 42ﻣﺸﺒﻜﺎ ﹰ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎه اﻻﻣﻄﺎر

وﻗــﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴــﺒﺔ اﻻﳒــﺎز أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  70%ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷــﺎرع
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﲟﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔ
ﻋﺒﺮ إﻛﺴــﺎﺋﻪ ﺑﻄﺒﻘﺘــﲔ ﺗﻌﺪﻳﻠﻴﺔ
وﺳــﻄﺤﻴﺔ ﺑﺴــﻤﻚ  5ﺳﻢ ﻟﻜﻞ
ﻃﺒﻘﺔ
وأﺿﺎﻓﺖ أن ﻣﻼﻛﺎت اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﺎﺷﺮت
أﻳﻀﺎ أﻋﻤﺎل ﻓــﺮش اﳊﺼﻰ اﳋﺎﺑﻂ
ﻟﺸــﺎرع )اﻟــﻮزراء( وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺪﺧﻞ
)ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻐﺪاد – ﻣﻮﺻﻞ( ﻋﺒﺮ إﻛﺴﺎﺋﻪ
ﺑﻄﺒﻘﺔ أﺳﻔﻠﺖ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟﻜﺎﻇﻤﻴﺔ
وﺑﻴﻨــﺖ أن اﻟﺪاﺋــﺮة ﺗﻮاﺻﻞ أﻋﻤﺎل

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﶈﻠــﺔ  846ﺿﻤــﻦ ﻗﺎﻃﻊ
ﺑﻠﺪﻳــﺔ اﻟﺪورة ﻋﺒﺮ ﻓﺘــﺢ اﻟﺒﻮﻛﺲ
اﻟﺘﺮاﺑــﻲ وﻓــﺮش اﳊﺼــﻰ اﳋﺎﺑﻂ
ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻧﺴــﺒﺔ إﳒﺎز ﺑﻠﻐﺖ 40%
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺤﻠﺔ  357إﻓﺮاز اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺸــﻌﺐ ﻋﺒﺮ
ﻓﺮش اﳊﺼﻰ اﳋﺎﺑــﻂ وﻣﺪ اﻟﻘﺎﻟﺐ
اﳉﺎﻧﺒــﻲ وإﻧﺸــﺎء  160ﻣﺸــﺒﻜﺎ ﹰ
ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎه اﻻﻣﻄﺎر وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﳒﺎز .% 50
ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ اﻣﺎﻧــﺔ ﺑﻐﺪاد ﻋﻦ إزاﻟﺔ
اﻛﺜﺮ ﻣــﻦ) (1200ﲡﺎوز ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻃﻊ
داﺋﺮة ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺼﺪر اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .

ﺗﻘﺮﻳﺮ

اﻻﺑﻼغ ﻋﻦ اﳌﺘﻮﻓﲔ واﳌﺴــﺎﻓﺮﻳﻦ
ﻟﻴﺘﺴــﻨﻰ ﻟﻠﺪاﺋﺮة ﺷﻄﺒﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﺒﻄﺎﻗــﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﻪ ﺣﺴــﺐ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﻌﻤﻮل
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﺑﻬﺬا اﳋﺼﻮص.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺠﺎرة اﳌــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺠــﺎرة ﻋﻦ ﲡﻬﻴﺰﻫﺎ
ﻣﺤﺎﻓﻈــﺎت ﺑﻐــﺪاد واﳌﺜﻨــﻰ
وﻣﻴﺴﺎن وواﺳــﻂ واﻻﻧﺒﺎر وﺑﺎﺑﻞ
ﲟﺎدﺗﻲ اﻟﺴــﻜﺮ وزﻳــﺖ اﻟﻄﻌﺎم
ﺿﻤــﻦ ﻣﻔــﺮدات اﻟﺒﻄﺎﻗــﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ .

وﻗــﺎل ﻣﺪﻳــﺮ ﻋــﺎم اﻟﺸــﺮﻛﺔ
اﳌﻬﻨﺪس ﻗﺎﺳــﻢ ﺣﻤﻮد ﻣﻨﺼﻮر
ان ﻣﺮﻛــﺰ ﻣﺒﻴﻌــﺎت اﻟﺮﺻﺎﻓــﺔ
ﺟﻬــﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ )ﺻﻠﻴــﺦ ,اﳌﻐﺮب
 ,ﺣﻲ اﻟﺮﺑﻴﻊ  ,اﳋﻠﻴــﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ,
ﺑﻐﺪاد اﳉﺪﻳــﺪة ( ﺑﻜﻤﻴﺔ )(527
ﻃــﻦ ﺳــﻜﺮ و ) (33ﻃــﻦ زﻳﺖ
ﻃﻌﺎم اﻣﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻻﻣﺎم
ﻋﻠﻲ ﻓﻘﺪ ﺟﻬــﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺼﺪر ﺑﻜﻤﻴــﺔ ) (180,524ﻃﻦ
ﺳﻜﺮ و) (149,810ﻃﻦ زﻳﺖ وﻓﻲ
ﻓﺮع اﳌﺜﻨــﻰ ﻓﻘﺪ ﰎ ﲡﻬﻴﺰ ﻛﻤﻴﺔ
) (1404ﻃﻦ ﺳــﻜﺮ و) (627ﻃﻦ

زﻳﺖ اﻟﻄﻌــﺎم وﻓﻲ ﺑﺎﺑﻞ ﰎ ﲡﻬﻴﺰ
ﻛﻤﻴﺔ ) (1867ﻃﻦ ﺳﻜﺮ و)(756
ﻃﻦ زﻳﺖ اﻣﺎ ﻓﺮع ﻣﻴﺴــﺎن ﻓﻘﺪ
ﺗﺴــﻠﻢ ﻛﻤﻴــﺔ ) (461ﻃﻦ زﻳﺖ
وﻓﺮع واﺳﻂ ﺗﺴﻠﻢ ﻛﻤﻴﺔ )(324
ﻃﻦ زﻳــﺖ ﺣﻴﺚ ﰎ ﲡﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﳊﻔﺮﻳﺔ  ,اﻟﻜﺮاﻣﺔ  ,اﻟﻨﻌﻤﺎن  ,وﻣﺎ
زاﻟﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻣﺴﺘﻤﺮة .
واﺿﺎف اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ان ﻓﺮع اﻻﻧﺒﺎر
ﺟﻬﺰ ﻛﻤﻴﺔ ) (1,741,625ﻃﻦ ﻣﻦ
اﻟﺴــﻜﺮ وﻛﻤﻴﺔ ) (893,158ﻃﻦ
زﻳﺖ ﻃﻌﺎم ﳌﻨﺎﻃــﻖ )اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ
واﳋﺎﻟﺪﻳﺔ ( .

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻳﺒﺤﺚ ﺁﻟﻴﺔ
ﺩﻣﺞ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
أﺟﺘﻤــﻊ وزﻳــﺮ اﳌــﻮارد اﳌﺎﺋﻴــﺔ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴــﻦ اﳉﻨﺎﺑﻲ ﲟﺪراء
اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ وﻣــﺪراء اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﶈﺎﻓﻈﺎت ﳌﻨﺎﻗﺸــﺔ
اﺟﺮاءات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﺪﻣﺞ
ﻫﻴﺎﺗــﻲ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ
وداﺋــﺮة اﳌﺼﺐ اﻟﻌﺎم وﺣﺴــﺐ
اﻟﻘــﺮار اﻟﺪﻳﻮاﻧــﻲ اﳌﺮﻗــﻢ 382
ﻟﺴﻨﺔ . 2018
واﻛــﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ﻋﻠــﻰ اﻫﻤﻴﺔ ﻗﺮار
اﻟﺪﻣﺞ ﻛﻮﻧــﻪ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﻋﺎﻣﺔ واﻧﺴــﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ
وان ﻫﻴﺌﺘﻲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﺗﻌﺪان ﻣﻦ اﻛﺒﺮ واﻫﻢ دواﺋﺮ اﻟﻮزارة
 ،اﺿﺎﻓــﺔ اﻟﻰ وﺿــﻊ اﳋﻄﻮط
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻟﻴﺔ اﻟﺪﻣﺞ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ اﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻰ وﺿــﻊ اﳌﻘﺘﺮﺣــﺎت اﻻوﻟﻴﺔ
ﻟﺮﺳــﻢ ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﻋﻤــﻞ ﻫﺬه
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻣﺞ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒــﻪ ﻗــﺪم ﻣﺪﻳــﺮ ﻋﺎم
اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺷــﺮﺣﺎ ﹰ
ﻣﻔﺼﻼ ﹰ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ
ﻟﻬــﺬا اﻟﺪﻣــﺞ ﻛﻤﺎ ﻓﺘــﺢ ﺑﺎب
اﻟﻨﻘــﺎش ﻟﻠﺤﺎﺿﺮﻳــﻦ ﻟﻠﺨﺮوج
ﲟﻘﺘﺮﺣــﺎت وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺴــﻬﻢ
ﺑﺎدارة ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺪاﺋﺮة .
ﻛﻤــﺎ وﺟــﻪ اﻟﻮزﻳﺮ ﺗﺸــﻜﻴﻼت
اﻟــﻮزارة ﲟﻌﺎﳉــﺔ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗــﺎت
اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋﻤﻮد ﻧﻬﺮ دﺟﻠﺔ
ﺿﻤــﻦ ﻗﺎﻃــﻊ ﻗﻀــﺎء اﻟﻘﺮﻧﺔ

وزﻳﺮ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ

ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ اﻟﺒﺼﺮة ﻟﻐﺮض
اﻳﺼــﺎل اﳊﺼــﺔ اﳌﺎﺋﻴــﺔ اﻟﻰ
اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻠﺴــﺎن اﳌﻠﺤﻲ
ﻓﻲ ﺷــﻂ اﻟﻌﺮب ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺷﺮت
اﳌﻼﻛﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ ﻓﻲ داﺋﺮة
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻋﻤﺎل ﻛﺮي اﻻﻧﻬﺮ ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﺒﺼﺮة وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ
ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺔ اﳌــﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﺼــﺮة وﻗﺎﺋﻤﻤﻘﺎﻣﻴﺔ ﻗﻀﺎء
اﻟﻘﺮﻧــﺔ ﲟﻌﺎﳉــﺔ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗــﺎت
اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋﻤﻮد ﻧﻬﺮ دﺟﻠﺔ
ﺑﻄــﻮل  44ﻛــﻢ ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺘﺤﺎدد ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻴﺴــﺎن
اﻟﻰ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺷﺠﺮة

ادم ﺑﺎﺳــﺘﻌﻤﺎل ﺷــﺘﻰ اﻻﻟﻴﺎت
واﻟﻌﺠــﻼت .ﻻزاﻟﺔ اﻟﺘﺮﺳــﺒﺎت
واﻟﻨﺒﺎﺗــﺎت اﻟﻀــﺎرة ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ
اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺎن اﳌﻴﺎه ﺑﺎﲡﺎه
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺼﺮة .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬــﺎ واﺻﻠــﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟــﺮي واﻟﺒﺰل
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﺑــﻼء ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ
ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ اﳉﺪاول واﻻﻧﻬﺮ ﺑﻬﺪف
ﺗﺄﻣﲔ ﻣﻴﺎه اﻟﺸــﺮب واﻟﺴــﻘﻲ
واﻳﺼﺎﻟﻬــﺎ ﻟﺬﻧﺎﺋــﺐ اﳉــﺪول
ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻌﻤــﻞ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺟﺪول
اﻟﻬﻨﺪﻳــﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛــﺰ اﶈﺎﻓﻈﺔ
ﺑﺎزاﻟﺔ ﻧﺒﺎت اﻟﺸﻤﺒﻼن واﻟﻘﺼﺐ
واﻟﺘﺮﺳﺒﺎت اﻟﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ
..وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ واﺻﻠﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟــﺮي واﻟﺒﺰل
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ اﻟﺒﺼﺮة ﺗﻄﻬﻴﺮ
ﻣﺸــﺮوع ﻣﺎء اﻟﺒﺼﺮة وﻣﺤﻄﺔ
اﻻﺣﻮاض ﺑﻬﺪف دﳝﻮﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ
واﻳﺼﺎل اﳊﺼــﺺ اﳌﺎﺋﻴﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺒﺼــﺮة  ..ﺷــﻤﻞ اﻟﻌﻤﻞ ازاﻟﺔ
اﻟﺘﺮﺳــﺒﺎت اﻟﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ
واﻟﻨﺒﺎﺗــﺎت اﻟﻀــﺎرة ﺣﻴــﺚ
اﺳــﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻴﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻟﺬﻟــﻚ  ..ﻛﻤﺎ ﲤﻜﻨــﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﳌﺴﻴﺐ
ﻣــﻦ اﻳﺼــﺎل اﳌﻴﺎه ﻟﻠﺸــﺎﺧﺎت
) (1،2،3،4،5ﳉﺪول اﻟﻌﻜﻴﺮ ﺑﻬﺪف
ﺳــﺪ اﻟﻨﻘﺺ اﳊﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﳌﻴﺎه
واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺸــﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة.

ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ  -ﺍﻟﻤﺪﺣﺘﻴﺔ

ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻃﻠﻌــﺖ وزﻳــﺮ اﻻﻋﻤــﺎر واﻻﺳــﻜﺎن واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
واﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳــﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع
ﻣﺎء )اﻟﻬﺎﺷــﻤﻴﺔ – اﳌﺪﺣﺘﻴﺔ( اﳌﻮﺣﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺑﺎﺑﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﻬــﺪف ﳊﻞ ﺟﻤﻴــﻊ اﳌﻌﻮﻗﺎت وﺗﻘﺪﱘ
اﻟﺪﻋــﻢ اﳌﻄﻠــﻮب ﻻﳒــﺎز اﳌﺸــﺮوع ﻋﻠــﻰ وﻓﻖ
اﳌﻮاﺻﻔــﺎت اﻟﻔﻨﻴــﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻟﻘﺎء
اﳌﻼﻛﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﺸﺮوع واﻋﻄﺎء
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﳒﺎز اﳌﺸــﺮوع
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﻄﻠﻮب .
واوﺿﺤــﺖ اﻟﻮزﻳﺮ ان ﻃﺎﻗﺔ اﳌﺸــﺮوع اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ
ﺗﺒﻠــﻎ  6000ﻣﺘــﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﺴــﺎﻋﺔ وﻳﺨﺪم
اﳌﺸــﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻗﻀﺎء اﻟﻬﺎﺷــﻤﻴﺔ واﻟﻘﺎﺳﻢ
وﻧﻮاﺣــﻲ ) اﳌﺪﺣﺘﻴــﺔ  ،اﻟﻄﻠﻌﻴــﺔ  ،اﻟﺸــﻮﻣﻠﻲ (
واﳌﺸﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺎﺣﺔ ارض ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ  27دوﳕﺎ ،
ﻣﺸﺪدة ﺧﻼل زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ اﳋﺰان ﻓﻲ اﳌﺪﺣﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺿﺮورة رﻓــﻊ اﻟﺘﺠﺎوزات ﻋﻦ اﻻرﺻﻔﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﲟﻮﻗﻊ
اﳋﺰان وﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤــﻞ ﻟﻴﺘﻴﺢ ﺣﺮﻳﺔ اﳊﺮﻛﺔ
ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸــﺮوع  ،ﻣﺆﻛﺪة اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ
وﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وﺑﻮاﻗﻊ ﻧﺴــﺒﺔ اﳒﺎز ﺗﻘﺪر
ب .٪ 92

ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺥ  :ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ

ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ ﻭﻋﻼﺟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﺗﺨﺬت داﺋﺮة ﺻﺤﺔ ﺑﻐــﺪاد اﻟﻜﺮخ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠــﻰ اﻻﻣــﺮاض اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬــﺎ اﻟﺰﻳﺎرات
اﻟﺼﺤﻴﺔ و ﺗﻮﻋﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎءات
اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﻨﺪوات واﻟﺪورات ﻟﻠﻤﻼﻛﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
واﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻬﺪف اﻣﺘــﻼك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﻣﺮاض.
واوﺿﺤــﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﺷــﻌﺒﺔ اﻻﻋــﻼم اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻫﻴﺎم ﺻﺒﺎر ﺳــﺒﺘﻲ اﻫﻤﻴــﺔ ﺗﻜﺎﺗﻒ اﳉﻬﻮد
ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺴــﺎس
ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﻣﻊ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮد ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺟﻴﻞ
ﻣﺘﻌﺎﻓﻲ ﺧﺎل ﻣــﻦ اﻻﻣﺮاض اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻀﻼ
ﻋــﻦ وﻗﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻻﻣﺮاض ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ
ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻣﺆﻛﺪة ﻋﻠﻰ اﻫﻤﻴﺔ وﺳــﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم
ﻓــﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴــﻒ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻋﺮض ﺑﺮاﻣﺞ ﺻﺤﻴﺔ واﺟﺮاء ﻟﻘﺎءات ﻣﻊ اﻃﺒﺎء
اﺧﺘﺼﺎص
و اﺿﺎﻓﺖ ﺻﺒــﺎر ﻋﻠﻰ وﺳــﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم ﻋﺪم
ﺗﻬﻮﻳــﻞ اﻻﺣﺪاث و ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ و
ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣــﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل
زﻳﺎرة ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻰ ﻗﻄﺎع و ﻣﺴﺘﺸــﻔﻰ اﺑﻲ
ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺼﺤﻲ.

ﺩﻭﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺗﻘﻴﻢ ﻧﺪﻭﺓ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ
ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:

ﻧﻈﻢ ﻣﻜﺘﺐ ﻫﻴﺌﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻄﻔــﻞ ﻧــﺪوة ﻟﻠﺘﻮﻋﻴــﺔ ﲟﺨﺎﻃﺮ
اﺨﻤﻟﺪرات ﺣﻤﻠﺖ ﺷﻌﺎر )ﻣﻌﺎ ﻟﻨﺤﻤﻲ
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ اﺨﻤﻟﺪرات(.
وﻗﺎﻟــﺖ ﻣﺪﻳــﺮ اﳌﻜﺘــﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮرة
ﻋﺒﻴــﺮ ﻣﻬــﺪي اﳉﻠﺒــﻲ ان اﻟﻨﺪوة
ﺗﻀﻤﻨــﺖ ﻣﺤﺎﺿــﺮات ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت
ﻓــﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪ زﻳﺎد
ﻣﺤﺎرب وﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻄﻔﻞ ﺣﻴﺪر اﻟﻘﺮﻳﺸــﻲ وﳑﺜﻞ ﻋﻦ
ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺸــﺎر اﻟﻨﻔﺴــﻲ ﻓﻲ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷــﺎﻛﺮ

 ،ﻣﺸــﻴﺮة اﻟﻰ ان اﶈﺎﺿﺮات ﺗﻨﺎوﻟﺖ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻧﺘﺸــﺎر وﺗﻌﺎﻃﻲ اﺨﻤﻟﺪرات
وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﻃﻔﺎل ودور اﻻﺳــﺮة واﳌﺆﺳﺴﺎت
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
اﳌﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺬه اﻻﻓﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻚ ﺑﺎﺠﻤﻟﺘﻤﻊ.
واوﺿﺤــﺖ ان ﻫــﺬه اﻟﻨــﺪوة ﺗﺄﺗﻲ
ﻓــﻲ اﻃــﺎر ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت وزﻳــﺮ اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺸــﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ
رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟــﺔ اﳌﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ
ﺷــﻴﺎع اﻟﺴــﻮداﻧﻲ ﺑﺎﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ
اﳌﺆﺳﺴــﺎت واﳉﻬــﺎت اﳌﻌﻨﻴــﺔ
ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ وﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ
ﺑﲔ ﺷﺘﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ
ﻣﻨﻈﻤﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ .
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﺧﺮ ﻧﻈﻤﺖ وزارة اﻟﻌﻤﻞ

واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﻋﻦ دور ﺗﻔﺘﻴــﺶ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺑﻨﻮد وﻓﻘﺮات ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
اﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺼﺮة.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم داﺋﺮة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻬﻨــﺪس ﻋﻤﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ
ان اﻟﺪاﺋــﺮة ﻧﻈﻤﺖ دورة ﳌﻔﺘﺸــﻲ
اﻟﻌﻤــﻞ ﻓــﻲ اﶈﺎﻓﻈــﺎت اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﺑﻬﺪف رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﻣﻔﺘﺸﻲ
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ وﺿﻤﺎن
ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
واﺨﻤﻟﺘﻠﻂ.
واﺷــﺎر ﻋﺒــﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ورﺷﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ اﺧﺮى ﻋﻦ ادارة اﳊﺎﻟﺔ
ﻟﺒﻨﺎء ﻗﺪرات اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ دواﺋﺮ اﶈﺎﻓﻈﺔ.

اﻟﻰ ذﻟﻚ ،اﻃﻠﻊ اﳌﺪﻳــﺮ اﻟﻌﺎم ﺧﻼل
زﻳﺎرﺗﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺼﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ورش ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة )(CBT
 ،وأﻛﺪ ﺣــﺮص اﻟــﻮزارة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ
اﻓﻀــﻞ اﳋﺪﻣﺎت ﻻﺑﻨــﺎء ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﺒﺼﺮة.
ﻳﺬﻛــﺮ ان وزارة اﻟﻌﻤــﻞ واﻟﺸــﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻃﻠﻘــﺖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ
اﻟﺘﺪرﻳﺒــﻲ اﳌﺒﻨــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻜﻔــﺎءة
) (CBTﻓﻲ ﺳــﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋﺮاﻗﻴﺔ
ﺿﻤــﻦ اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠــﻰ وﻓﻖ
اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻀﻤﻨــﺖ  35ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﹰ
و 70ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﹰ ﻃﻤﻮﺣﺎ ﹰ ﺳﻴﺆدي اﳌﻀﻲ
ﹸﻗﺪﻣﺎ ﹰ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ اﻟﻰ ارﺳــﺎء ﺑﻨﻰ
ﲢﺘﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﳌﻬﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق.
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علماء أوروبيون
ّ
يحذرون من «عزلة»

واشنطن تتعهد بإلغاء تأشيرات دخول بعض المسؤولين عن الحادث

ترامب :السعودية دبرت «أسوأ تستر

بعد «بريكست»

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حــذر علمــاء أوروبيون بــارزون مــن أن خروج
بريطانيــا من االحتاد األوروبي (بريكســت) قد
يجعل اجلانبني «أكثر انعزاالً» ،ما يؤذي البحوث
في القارة.
وو ّقع  29حائــزا ً على جائزة نوبــل ،و 6فائزين
مبيداليــة «فيلــدز» للرياضيــات ،بينهــم
فينكي راماكريشــنان احلائز نوبل للكيمياء،
وكريستوفر بيساريدس ،احلائز نوبل لالقتصاد،
حضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا
رسالة ّ
ماي ورئيس املفوضية األوروبية جان كلود يونكر
على ضمان «أفضل تعــاون ممكن بني اململكة
املتحدة واالحتاد األوروبي» بعد «الطالق».
وأضافت أن االبتــكار العلمي «يتط ّلب تدفقا ً
طبيعيا ً للناس واألفكار عبر احلدود ،يتيح تبادال ً
فوريا ً لألفكار واخلبرات والتكنولوجيا».
كذلك رأى معهد فرانســيس كريــك (مق ّره
لندن) ،وهــو أضخم مختبــر أوروبي للبحوث
الطبية احليويــة ،أن «بريكزيت ينصب حواجز
أمام تدفق النــاس والبضائع واخلدمات ،ما قد
يؤذي العلوم البريطانية».
ّ
وحذر مديــر املعهد بول كريك ،احلائز مناصفة
جائزة نوبل في الطب لبحوثه عن الســرطان،
من «ســلبية انفصال أحــادي» ،وزاد« :نحتاج
اتفاقا ً يعــ ّوض افتقاد متويــل العلوم ،نتيجة
خروج بريطانيا من االحتاد ،للحفاظ على حرية
حركة العلماء املوهوبني ،وجعلهم يشــعرون
مرحب بهم في هذا البلد».
أنهم ّ
وتســعى احلكومة البريطانيــة إلى «عالقة
طموحة في العلوم واالبتكار مع شركائنا في
االحتاد» ،بعد «بريكزيت» ،على أن ُت ّدد تفاصيل
الترتيبات اجلديدة بعد استكمال «الطالق» في
آذار .2019

 462مليون يورو

مساعدات ألمانية لالردن
الصباح الجديد ـ وكاالت:
وقع األردن وأملانيا امــس االول الثالثاء اتفاقيات
تقــدم مبوجبها برلني إلى عمــان قروضا ومنحا
ومســاعدات بقيمة  462مليون يــورو (حوالى
 528مليون دوالر) لدعم قطاعات املياه والتعليم
واملوازنة والالجئني السوريني.
وأقرت هذه املساعدات خالل احملادثات احلكومية
األردنية األملانية السنوية حول التعاون التنموي
للعام احلالــي ،التي اختتمت امس االول الثالثاء
في برلني.
وقال بيان حكومي أردني تلقــت وكالة فرانس
برس نســخة منه ،إن متخض عنهــا (احملادثات)
توقيع محضر للمحادثات تضمن تخصيص ما
مجموعة  462مليون يورو كمساعدات جديدة
مــن منح ومســاعدات فنية وقروض ميســرة
لتمويل مشــاريع تنموية ومنح لدعم الالجئني
السوريني».
ووقع االتفاق عن اجلانب االردني وزيرة التخطيط
ماري قعوار وعن اجلانــب االملاني مارتن ياغر وزير
الدولة في وزارة التعاون االقتصادية االملانية.
وبعدما أشــادت ب»الشراكة االستراتيجية مع
أملانيا» ،قدمت قعوار «شــكر حكومة وشعب
اململكــة األردنيــة الهاشــمية ألملانيــا على
املساعدات التي قدمتها لألردن والتي ساهمت
بتنفيــذ عدد مــن املشــاريع ذات األولوية ،إلى
جانب املســاعدات اإلضافية لتلبية احتياجات
اجملتمعات املستضيفة لالجئني السوريني».

شؤون عربية ودولية

على اإلطالق» في جريمة قتل خاشقجي

متابعة ـ الصباح الجديد:
قال الرئيس األميركي دونالد ترامب
في وقــت متأخر من امــس االول
الثالثاء إن الســلطات السعودية
دبرت «أسوأ تســتر على اإلطالق»
فيمــا يتعلــق بقتــل الصحافي
جمال خاشــقجي في الثاني من
هذا الشهر .جاء هذا التصريح في
الوقت الــذي تعهدت فيه الواليات
املتحــدة بإلغاء تأشــيرات دخول
بعض من يعتقد أنهم مسؤولون
عن احلادث.
وصــف الرئيس األميركــي دونالد
ترامب فــي وقت متأخر امس االول
الثالثاء ســلوك الســعودية في
قضية مقتــل الصحافي املعارض
جمال خاشقجي بأنه «أسوأ تستر
على اإلطــاق» .وحتدث ترامب بعد
ســاعات من رفض الرئيس التركي
رجــب طيــب أردوغــان محاوالت
الريــاض حتميل مســؤولية قتل
خاشقجي لضباط مارقني وحثها
على «الكشف عن كافة املتورطني
فــي هــذه القضية من أســفل
السلم إلى أعاله».
وتســبب مقتل خاشــقجي في
القنصلية الســعودية في الثاني
من تشرين األول بغضب عاملي وأثار
تساؤالت بشأن الدور احملتمل لولي
العهد السعودي األمير محمد بن
سلمان ،احلاكم الفعلي للسعودية
والذي يســيطر بحزم على أجهزة
األمن باململكة.
ويعتقــد مســؤولون أتــراك أن
خاشــقجي ُقتــل عمــدا داخل
القنصلية ومت تقطيع أوصاله على
يد فريق من السعوديني.
وقال ترامب إن قتل الصحافي وما
تاله من تستر من جانب السعودية
كان «فشــا ذريعــا» .وأضــاف
للصحافيني «مــا كان ينبغي أبدا
أن يحدث قتل أو تســتر عليه ،ألنه
ما كان ينبغي حدوثه أبدا» .وأضاف
أنه حتدث االثنــن املاضي إلى ولي
العهد الســعودي الــذي نفى أي

وتسبب مقتل خاشقجي
في القنصلية السعودية
في الثاني من تشرين
األول بغضب عالمي
وأثار تساؤالت بشأن
الدور المحتمل لولي
العهد السعودي األمير
محمد بن سلمان،
الحاكم الفعلي
للسعودية والذي
يسيطر بحزم على
أجهزة األمن بالمملكة

عالقة له مبقتل خاشقجي.
وفــي وقت ســابق قــال الرئيس
األميركي إن املسؤولني السعوديني
تعاملــوا مع قضية خاشــقجي
بطريقة سيئة .وقال للصحافيني
في البيت األبيض «صفقة سيئة،
مــا كان ينبغي التفكير فيها أبدا.
ارتكب شــخص ما خطــأ .ودبروا
أسوأ عملية تستر على اإلطالق».
ولم يعلــن ترامب رأيــه حول من
املســؤول النهائــي .لكــن وزيــر
اخلارجيــة مايــك بومبيــو قال إن
الواليــات املتحدة حــددت بعض
املسؤولني السعوديني الذين تعتقد
أنهم ضالعون في قتل خاشقجي
وإنها ســتتخذ إجراءات مناسبة
منهــا إلغاء تأشــيرات دخول إلى

الواليات املتحدة.
وقالــت وزارة اخلارجيــة األميركية
إنه سيتم إلغاء تأشــيرات دخول
 21سعوديا إلى الواليات املتحدة أو
ســيكونون غير مؤهلني للحصول
علــى تأشــيرات بســبب مقتل
خاشقجي.
وقــال مســؤول فــي الــوزارة إن
الغالبيــة العظمــى مــن هؤالء
ميلكون تأشــيرات أميركية .وقال
بومبيو «تلــك العقوبات لن تكون
كلمــة الواليات املتحــدة األخيرة
بشأن القضية» .ولم ترد السفارة
الســعودية فــي واشــنطن على
طلــب للتعليق بشــأن اإلجراءات
األمريكية.
ونفــت الرياض في بــادئ األمر أي

علم لهــا مبصير خاشــقجي ثم
أعلنت عن مقتله في شجار داخل
القنصليــة .وأبــدى العديــد من
احلكومــات الغربية تشــككا في
الرواية الســعودية مما أدى إلى توتر
العالقات مــع أكبر مصدر للنفط
في العالم .وغيرت السعودية بعد
ذلك بعض أجزاء روايتها الرسمية
بشأن وفاة خاشــقجي مما زاد من
القلق الدولي.
*أردوغان يتوعد
لم يذكــر أردوغــان األمير محمد
الــذي يشــتبه بعــض أعضــاء
الكونغــرس األميركــي بأنه من
أصدر األمر بالقتل .وقال في كلمة
أمام البرملان «لقــد اتخذت اإلدارة

الســعودية بالفعل خطوة مهمة
بإقرار حدوث القتل .ونحن من اآلن
فصاعــدا نطالبها بالســعي إلى
الكشــف عن كافة املتورطني في
هذه القضية من أســفل السلم
إلى أعــاه وبتطبيق العقاب الالزم
أمام القانون».
وتقــول مصــادر تركيــة إن لدى
السلطات تسجيال صوتيا قيل إنه
يوثق مقتل خاشــقجي ( 59عاما)
داخل القنصلية .ولم يشر أردوغان
في كلمته إلى أي تسجيل صوتي.
وخلــص اجتمــاع جمللس الــوزراء
السعودي رأسه امللك سلمان إلى
أن الرياض ستحاســب املسؤولني
عن هذه اجلرمية ومن تقاعسوا عن
القيام بواجباتهم أيا كانوا.

وقالــت محطة (ســي.إن.إن ترك)
إن محققني أتراكا فتشــوا سيارة
تابعة للقنصلية الســعودية في
إســطنبول كان بهــا حقيبتــان
وأشــياء أخرى .ولم يعرف ما الذي
كان باحلقيبتني.
«جرمية وحشية»
صــرح ترامــب أنه ســيعمل مع
الكونغــرس األميركــي لتحديد
رد الواليــات املتحــدة على قضية
خاشــقجي ،قائال «فيما يتعلق مبا
سنفعله في نهاية األمر ،سأتركه
إلى حد بعيد للكوجنرس باالشتراك
معي» وأضاف أنه ســيود احلصول
على توصية من احلزبني اجلمهوري
والدميقراطي.

اجتماع وزاري دولي في كندا إلصالح منظمة التجارة العالمية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت احلكومــة الكندية لوكالة
فرانس بــرس امــس االول الثالثاء
أن وزراء التجــارة فــي  13بلدا من
القارات اخلمس سيعقدون اجتماعا
اخلميس واجلمعة في أوتاوا لدراسة
مشــروع إلصالح منظمة التجارة
العاملية.
وقالــت احلكومــة الكنديــة إن

«استراليا والبرازيل وتشيلي وكوريا
اجلنوبية واليابان وكينيا واملكسيك
ونيوزيلنــدا والنروج وســنغافورة
وسويســرا واالحتــاد األوروبــي
،سيشاركون في اللقاء الوزاري حول
إصالح منظمــة التجارة العاملية»،
إلى جانب كندا.
وذكــر مصدر رســمي كنــدي أن
جمع «مجموعــة صغيرة من وزراء

التجــارة الذيــن لديهــم األفكار
نفسها ملناقشــة إصالح منظمة
التجارة العاملية» يفترض أن يسمح
«بتحديد وسائل ملموسة لتحسني
منظمة التجارة العاملية على االمد
القصيــر واملتوســط والطويــل».
وستتركز األعمال ،حسب البرنامج،
علــى ثالثة مواضيع هي «حتســن
فاعلية ،وظائف املراقبة والشفافية

ملنظمة التجــارة العاملية ،وحماية
آلية تسوية النزاعات ،ووضع قواعد
جتارية للقرن احلادي والعشرين».
وقال مكتب رئيــس الوزراء الكندي
إن جاسنت ترودو سيجري اعتبارا من
األربعاء مباحثات مــع املدير العام
للمنظمة روبرتو أزيفيدو.
وكان ناطــق باســم وزارة تنويــع
التجــارة الدولية جيــم كار صرح

لفرانــس برس في أيلول/ســبتمبر
«نعتــرف بالتحديات داخل منظمة
التجــارة العاملية ونعتقد أنه يجب
إيجــاد وســيلة للقيــام بالعمل
الضروري من أجــل دفع اإلصالحات
قدما» .ويــرى عدد متزايد من الدول
بينهــا كندا والواليــات املتحدة أن
منظمة التجــارة العاملية لم تعد
تتصدى بالشــكل املناسب للخلل

التجــاري الــذي تســببه الصني
خصوصا ،املتهــم بدعم اقتصادها
ماليا بشكل كبير.
وكانــت املنظمة وصنــدوق النقد
الدولي والبنك دولي حذروا في تقرير
مشترك نشر في  30أيلول/سبتمبر
من أن غيــاب تعديل قواعد التجارة
الدولية ميكن أن يقوض منو االقتصاد
العاملي وتراجع الفقر.

فرنسا تعتزم إعادة أطفال المقاتلين المتشددين من سوريا
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال مســؤولون فرنســيون إن فرنسا
تعمل من أجل إعادة أطفال حتتجزهم
قوات كردية سورية ،هم أبناء مقاتلني
إسالميني فرنســيني ،لكنها ستترك
أمهاتهــم لتحاكمهــن الســلطات
احمللية.
ومثلها مثــل دول أوروبية أخرى ،تواجه
فرنسا مشــكلة كيفية التعامل مع

املتشــددين املشــتبه بهم وأسرهم
الذيــن يســعون للعودة مــن مناطق
القتال فــي العراق وســوريا ،وكذلك
التعامل مع احملتجزين ،بعدما خســر
تنظيم « داعش «مساحات كبيرة من
األراضي.
وتعرضت فرنســا لسلسلة هجمات
مميتــة نفذهــا متشــددون على مدى
السنوات الثالث املاضية ،وهي تكافح

تقـرير

للتصــدي خلطــر املتشــددين احملليني
فضال عن اخملاطر الناجمة عن تســلل
مقاتلني عائدين عبر حدودها.
وبرغم أن سياســة احلكومة هي رفض
قبول املقاتلني وزوجاتهم ،قالت فرنسا
إنه ينبغي حسم وضع القُصر.
وقــال مســؤول فرنســي ”تدخــل
الســلطات الفرنســية اآلن مرحلــة
نشــطة في تقييــم احتمــال إعادة

القصر إلى الوطن“.
وأبلغت أســر في فرنســا عــن وجود
نحو  60امــرأة في ســوريا بينهن 40
أُما معهــن نحو  150قاصرا .والغالبية
العظمى من األطفال دون السادســة
من العمر.
وبعد تبادل املعلومات مع الســلطات
الكرديــة والصليب األحمــر الدولي،
حــددت باريــس مواقــع بعضهم في

شمال شرق ســوريا اخلاضع لسيطرة
األكراد.
وقال املسؤولون إن التحضيرات جارية
إلعادة األطفال على أســاس كل حالة
على حدة ،مبــن فيهم مــن ولدوا في
ســوريا .وســتتوقف عودتهــم على
موافقــة األمهات علــى فصلهن عن
أطفالهن.
وتخشــى باريس إن تُرك هؤالء األطفال

في سوريا أن يصبحوا متشددين أيضا
في نهاية املطاف.
ورمبا تبدأ عــودة األطفال بنهاية العام،
لكــن تعقيد الوضع رمبــا يؤخر اإلطار
الزمني.
وأعادت فرنسا في ديسمبر كانون األول
ثالثة أطفال لفرنســية أصدرت عليها
محكمة عراقيــة في يونيــو حزيران
حكما بالســجن مدى احلياة النتمائها

لتنظيم الدولة اإلسالمية.
وكانت هذه احلالة أســهل بالنســبة
لفرنسا ألن بغداد تطبق نظاما قانونيا
على عكس املنطقة الكردية بشــمال
سوريا اخلارجة عن ســيطرة احلكومة
السورية.
وتراوحت أعداد املقاتلني اإلســاميني
الفرنسيني في منطقة الشام بني 500
و 700على مدار السنوات.

بعدما وصفها الرئيس ترامب بالهجوم على البالد

المهاجرون الهندوراسيون يتابعون رحلتهم صوب الحدود االميركية
متابعة ـ الصباح الجديد:
استأنف آالف املهاجرين الهندوراسيني
صبــاح امــس االربعاء مســيرتهم
الطويلة في اجتاه الواليات املتحدة بعد
يوم راحة في بلدة ويســتال في جنوب
املكسيك ،في رحلة تثير مجددا توترا
شــديدا بني مكســيكو وواشــنطن
بعدما وصفها الرئيــس دونالد ترامب
بانها «هجوم» على البالد.
وبعد يومني ،في االراضي املكسيكية
توقــف املهاجرون امــس االول الثالثاء
في هــذه البلدة الصغيــرة في والية
شياباس على بعد  70كلم من احلدود
اجلنوبية مع غواتيماال الخذ قسط من
الراحة.
وكانت تلك اول اســتراحة لغالبيتهم
منذ مغادرتهم شــمال هندوراس في
 13تشــرين االول حيــث قطعوا 800
كلم فيما ال يــزال أمامهم ثالثة آالف
كلم لبلوغ احلدود االميركية.
وأمضــى املهاجــرون وبينهم نســاء

وأطفــال نهار امــس االول الثالثاء في
كنائس أو ممدين على االرض في منتنزه
في املدينة أو في ملعب رياضي.
وقــال رودريغــو ابيخا مــن منظمة
«شــعوب بال حدود» غيــر احلكومية
التي ترافق القافلة املؤلفة من سبعة
آالف شــخص غالبيتهم من مواطني
هنــدوراس بحســب تقديــرات االمم
املتحدة االثنني« ،إنهم مرهقون».
وقدم لهم ســكان البلــدة االغطية
ومستلزمات االطفال والقهوة  .وقالت
ممرضة تعمل في مركز طبي اقيم في
متنزه ويســتال لوكالــة فرانس برس
«لقد تابعنا الوضــع الصحي لثماني
نساء حوامل».
وتقول تيريــزا ( 19عاما) وهي مهاجرة
حامل في شــهرها الثامن «في بعض
االحيان أشعر بألم شديد ،يتخيل لي
انني ســأضع املولــود ،لكنني أعتقد
أنني بحاجة فقط للراحة».
«حتدي سيادتنا»
متكن بعض هــؤالء املهاجرين الهاربني

من أعمال العنف والبؤس في بلدهم،
من التقدم بســرعة بعد أن استقلوا
شــاحنات أو باصات صغيرة او دراجات
نارية.

لكــن بعضهم أيضــا توفــوا خالل
الرحلة .فقد أعلنت هندوراس عن وفاة
اثنني من رعاياها احدهما في غواتيماال
بعدما سقط من شــاحنة واالخر في

املكسيك.
وأعلنت هذه الدولة الصغيرة الواقعة
في أميركا الوســطى أيضــا أن 300
مــن رعاياها انضموا الــى نحو 3433

قرروا أخيرا العودة الى بالدهم اجلمعة
واالحد.
مــن جهتهــا أعلنــت الســلطات
املكســيكية أنها تلقت  1699طلب
جلوء منذ بدء هذه االزمة.
واعتبر نائب الرئيــس االميركي مايك
بنس امــس االول الثالثاء أن منظمات
«يسارية» هندوراسية ممولة من فنزويال
تقــف وراء «قافلــة» املهاجرين هذه
بعدما حتدث مع الرئيس الهندوراسي
خوان اورالندو هرنانديز.
وقال فــي مؤمتــر نظمتــه صحيفة
«واشــنطن بوســت» في العاصمة
االميركية إن «قافلــة املهاجرين هذه
ارسلت نحو الشمال لتحدي سيادتنا»،
مكررا بذلك تصريحات الرئيس دونالد
ترامب الذي قال االثنني في تكســاس
أمام مؤيديه إنه «هجوم على بالدنا».
وأضاف الرئيــس االميركي الذي يقوم
بحملــة النتخابات منتصــف الوالية
احلاســمة ،أنــه أبلغ اجليــش وحرس
احلــدود بحالــة «الطــوارئ الوطنية
هذه» .وانتقد أيضا اجليش والشــرطة

املكسيكيني قائال انهما «غير قادرين»
على وقف املهاجرين.
ورد عليــه وزير الداخلية املكســيكي
الفونســو نافاريتي قائــا «لن نرضخ
ملطلب أي حكومة» لوقف القافلة.
«عودة آمنة»
وعد رئيس هنــدوراس بتأمني وظائف
ملواطنيه الذين غــادروا ضمن القافلة
إذا عــادوا الــى البالد .وعــرض خطة
بقيمة  27مليون دوالر من أجل «عودة
آمنة» للمهاجرين تشمل تقدمي إعانات
ومشاريع زراعية وتأمني عمل في ورش
عامة وقروض ومنح تعليمية.
مــن جهتــه وعــد وزيــر اخلارجيــة
املكســيكي املعــن مارســيلو ابرار
ب»تغييــرات جوهرية» في سياســة
الهجــرة بعد تولي الرئيس اليســاري
املنتخب اندريس مانويل لوبيز اوبرادور
مهامه في األول من كانون االول.
وأعلن أن احلكومة املستقبلية تسعى
الــى حتريك االســتثمارات في أميركا
الوسطى البطاء تدفق املهاجرين.
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الحلقة 4

( 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
جــالل طالبانــي ،وتتميز املذكــرات وهي عبارة
بوح متصل لألســتاذ صالح رشــيد ،بأنها
عن ٍ
صــورة مفصلة بل تشــريح سياســي ملرحلة
حاسمة في تاريخ العراق تشمل السبعينيات
والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
ــرف عــن مام جــالل من
وعلــى عكــس ما ُع ِ
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف
بها خــالل ثماني ســنوات من جلوســه على
مقعد رئاســة اجلمهورية العراقية ،فأنه على
العكس من كل ذلك يدلي بــآراء في غالبيتها
إشكالية ،ونحن ال نتحدث عن املعلومات وسرد
املعطيات التاريخية لعالقته بصدام حســني
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد ،بل أنه

يتجاوز الى العالقة مع إيران وســوريا والواليات
املتحــدة وبقيــة األطراف التــي كان لها متاس
مع امللف العراقــي في مراحله اخملتلفة ،لكننا
نتحــدث عــن اآلراء املتعلقة بالشــخصيات
التي رافقته خالل مرحلــة بناء االحتاد الوطني
الكردستاني وتشكيله للبؤرة السياسية في
اعقاب عام (1975م) وهزميــة الثورة الكردية أثر
اتفاق اجلزائر بني الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي
اتبعها مــام جالل فــي معاجلتــه للتحديات
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا ،ولكنها ال
تخلو ً
أيضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني
السياســيني واملواطنني على حد سواء العرب
يجر
واالكــراد علــى االطالع 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 جالل أن
يطلع عليها.
"الصبــاح اجلديــد" ســوف تنشــر القســط
األساســي من هذه املذكــرات ،وهي ال تتحمل
مســؤولية أي آراء قــد تنطــوي علــى بعــض
القسوة هنا وهناك ،وستحاول تخفيفها بقدر
اإلمكان ،ونأمل أن يتجاوب الساسة الكرام في
كردســتان وفي الفضاء العراقي من خالل هذه
العملية ويســهموا بدورهم فــي إضاءة بقية
املشهد.

إعداد :صالح رشيد
ترجمة :شيرزاد شيخاني

دور احلزب الشيوعي العراقي جتاه
املسألة الكردية
* فــي تلك الفترة كانــت هناك خالفات
بني احلزب الشيوعي والبارتي حول الكرد
و انتمائهم القومي ،هل كنت على دراية
بتلك اخلالفات؟
في تلك الســنة ،كانت هناك مفاوضاتســاخنة بني البارتي والشــيوعيني حول
املســألة الكردية ،وكان اجلــدل هو ،هل
الكرد أمة ،أم ال؟ فالشــيوعيون لم ينفوا
صفة األمة عن الكرد فحســب ،بل نفوا
كونهم قومية أصــا ،لذا ليس لهم حق
تقرير املصير ،وهذا يعني بالتالي بأن الكرد
ليســوا شــعبا حتى..ومبا انهم ليســوا
كذلــك ،فا يحق أن يكــون لهم حزب أو
تنظيم مســتقل ،ويقولون بأن كردستان
هي جزء من العراق ،وكانت هذه اخلافات
تأخذ في أحايني كثيرة طابعا عنيفا.
* هــذا يعني بأن موقفهم كان ســلبيا
جتاه املسألة الكردية؟
 نعم ،حتى أنهم قليا ما يذكرون كلمةالكرد ،وكنت تفرق ببســاطة بني البارتي
والشــيوعي خصوصا من طريقة توجيه
حتياتهــم ،فالبارتيون يحيــون بالكردية
"روزتــان بــاش" و الشــيوعيون يقولون
"ســام عليكم" ،أي أنهم كانــوا ينأون
بأنفسهم من التحدث ولو بكلمة واحدة
كردية ،فــكل من قال بأن الكرد ليســوا
قوميــة و بأنــه ال حقوق لهــم و يتكلم
العربيــة فإعــرف عندها أنه شــيوعي.
كانت اخلافــات كثيــرة و تتمحور حول
عدة مســائل ،فعلى ســبيل املثــال ،ما
يتعلق باملوقف من األحزاب األخرى كحزب
الشعب و احلزب الوطني الدميقراطي كان
احلزب الشيوعي ضدهم و البارتي يؤيدهم
و يدعــو الى تشــكيل جبهة موســعة
معهم ،ولكن احلزب الشــيوعي كان يريد
أن يرأس تلك اجلبهة والبقية ينقادون له.
ويبدو أن الشعور القومي كان غالبا على
البارتي في تلك الفترة ،فيما كان الشعور
الطبقي هو الغالب على الشيوعيني.
* فــي تلــك الفترة كانــت املفروض هي
تأسيس تنظيمات شعبية ،ألم تفكروا
مبثل هذه املنظمات؟
 فــي عــام  1948فكرنا للوهلــة األولىبتشــكيل جمعية للفاحني بكردستان،
لكي يكون لهم تنظيــم ميثلهم ،وكنت
أحد أنشــط األعضــاء بهذا اجملــال ،في
البدايــة بدأت العمل مــن داخل العمال
باعتبارهم أســاس التنظيم .وفي صيف
عــام  1948شــرعت بتنظيم كناســي
الشــوارع واجملموعات األكثــر فقرا ،مثل
عمال احملالج وصانعي البــرادع واحلدادين
وعمالهم واحلرفيــني العاملني في احلرف
املتنوعة ،ثم اجتهنا الى صفوف الفاحني
واســتطعنا أن نشــكل منهم مجاميع
كثيــرة ألنني كنــت على عاقــة جيدة
بالقرويني ،وخاصــة أن معظمهم كانوا
يأتــون الى التكيــة الطالبانيــة و كنت
ألقاهم في األمسيات وأحادثهم وأحثهم
على العمــل التنظيمــي وأحدثهم عن
ظلم احلكام و أنــه يفترض بهم أن يثوروا
و يطالبوا بحقوقهم.
في تلك الفتــرة أي عام  1948كنت قريبا
جدا من الفكر اليساري ،أي كنت من ضمن
اجملموعات داخل البارتي التي تقرأ الكتب
املاركسية ،وكان األســتاذ علي عبداهلل
قــد حصل علــى عدة كتب ماركســية
ويشــرحها لنا ضمن حلقات ثقافية .من
تلك الكتب كتاب (املادية الديالكتيكية) و
(املادية التاريخية)جلوزيف ستالني وترجمة
خالد بكداش ،وكتاب (املســألة الوطنية)
لستالني أيضا.
بدايات أول خالف داخل صفوف البارتي
* في تلك الفترة هل كان أعضاء البارتي
الذين يحملون األفكار اليســارية ،هم
األغلبية؟
 حدث خاف داخل صفوف احلزب بسببالشــيخ لطيف احلفيد وكاكة زياد آغا..
وكان االثنــان عضويــن قياديني في احلزب
مت رفعهمــا الى منصب نائبــي الرئيس.
وكان كاكــة زيــاد رجا وطنيــا وقوميا
يفوق الشــيخ لطيف ،ولكن لطيف كان
إبنا للشــيخ محمود احلفيد و له منزلته
و شــهرته وشــارك بدور فــي جمهورية
مهابــاد وكنا نحن شــباب احلزب واقعني
حتت تأثير اليســار ،ولدينــا معلم يدعى

صورة نادرة للمال مصطفى البارزاني مع الشيخ لطيف احلفيد

الشيخ لطيف احلفيد

طه محيي الدين معروف

في عام  1949ثار حديث حول مصير الحزب وما يمكن أن نفعله ،وخاصة أنه مع بداية
ذلك العام خيم جو من اإلرهاب السلطوي على العراق من مالحقات واعتقاالت على
خلفية تداعيات أحداث الوثبة عام  ،1948وعليه فقد تم اعتقال العديد من الناس،
وغادر الحزب عدد من قياداته ،ومن بين المعتقلين ،الدكتور جعفر الذي نفي فيما بعد
الى إيران ،ورشيد عبدالقادر الذي حكم عليه بثالث سنوات سجن ،وعمر دبابة الذي صدر
الحكم بحقه أيضا
محمد امني معروف يوضح لنا الكثير من
األمور ويعمق فينــا الفكر القومي ،وقبل
تأســيس البارتي كانت هناك صحيفتان
تصدران بإســم (شــورش) وأخرى بإسم
(رزكاري) وكانت شــورش تعد لسان حال
احلزب الشــيوعي الكردســتاني العراقي
الذي أسس حلزب بإسم رزكاري ،أي رزكاري
وشورش.
* ما كان دور األحزاب اليسارية العراقية،
وأعضــاء البارتــي اليســاريني في تلك
املرحلة؟
 للمرة األولــى أصبحت قيادة احلزب تدارمن قبــل مثقفني.ســابقا كانت احلركة
الكردية عموما تقاد مــن مالي وأغوات
وإقطاعيني ،ولكن لألســف مع تأسيس
البارتي عادت العشائرية حتكم مرة اخرى
احلركة الكردية ،فقيــادة احلزب أصبحت
للما مصطفــى الذي كان مــا ورئيس
عشيرة ،وكان نائباه الشيخ لطيف وحمة
زياد يحسبان على اإلقطاع ،وهذا أدى الى
أن يترك شــباب عديــدون صفوف احلزب،
وفي عام  1948حدث خاف بني الشــيخ
لطيف وهمزة عبــداهلل ،وإنفجر اخلاف
بيننا نحن اجلناح اليساري أيضا ،حيث كنا
نعتبر قيــادة اإلقطاعيني للحزب أمرا غير
مقبول ،فكيف ميكن قبول قيادتهم؟ ،من
املمكن قبولهم كأصدقاء أو مؤيدين ،أما
تسليمهم القيادة فقد كان أمرا مرفوضا..
في تلــك الفتــرة كنا في كويســنجق
متأثرين بأفكار األستاذ حمةأمني معروف
وكذلــك الفكــر اليســاري و معظمنا
أعضاء في اللجنة احملليــة للحزب ،ونرى
بــأن اخلافات يجب أن حتســم في املؤمتر
األول للحزب ،خاصــة وأن املا مصطفى
كان فــي اخلارج..وبإعتقــادي فــأن همزة
عبداهلل إرتكب غلطــة فادحة في تاريخ
الشعب الكردي حني أتى بقيادة عشائرية
الى داخل احلركــة الكردية وفرضها على
التنظيــم..كان بإمكانــه أن يعمل كما
في عهد حــزب رزكاري ،ففي ذلك العهد
كان هناك جناح للشخصيات العشائرية
داخل احلــزب ومنحــوا العضوية باحلزب
مثل كاكةزياد أغا الكويي ،وعزالدين املا

أفندي من أربيل ،و صالح بيك صاحبقران
من شــقاوة ،وشــخصيات أخرى وكانوا
يسمون بفرع عشائر حزب رزكاري ،وأعتقد
بأن تلك الطريقة كانت أسلم لقبولهم
وليس إعتبارهم جناحا مؤثرا داخل احلزب.
لقد كانــت غلطة همزة هي إدماج هؤالء
وإدخالهم الــى قيادة احلزب ،وهكذا حدث
تراجــع كبير مــن الناحية السياســية
واأليديولوجيــة والطبقية في احلزب وفي
تاريخ احلركة التحررية لشعب كردستان،
وكان هــذا التراجع قد حدث ســابقا في
مهاباد أيضا.

وإنهارت اجلمهورية.
اخلطأ بدأ من هناك ،فلــو كان (ز.ك) بقي
علــى حاله ومنا وتطــور ،لــكان بإمكان
شباب احلزب أن ميلؤوا الفراغات ،فبدال من
اإلتيان بقاضي محمد وإحاطته مبجموعة
من األغــوات واإلقطاعيــني ،كان بإمكان
الــروس أن يأخذوا مجموعــات من هؤالء
الشباب وإرســالهم على شــكل وفود
الى الســوفييات لتدريبهــم وتثقيفهم
وإكســابهم اخلبــرات الازمــة باحلكم،
كان بإمكانهــم خلق املئــات من الكوادر
املتمكنة إلدارة شؤون احلكم.

منظمة ( ز.ك) و جمهورية مهاباد
*مــا كانــت تأثيــرات منظمــة (ز.ك)
وجمهورية مهاباد على إحياء الشــعور
القومي لدى شعب كردستان العراق؟
 كانــت (ز.ك) مبثابة حزب كردي شــعبيصغير ميثل الطبقات الكادحة و املثقفني
و احلرفيــني و رجــال الديــن و تاميذهم
والكســبة عمومــا ،كانــت نابعة من
صفوف اجلماهيــر بكردســتان اإليرانية
كحركة شعبية ويقاد من قبلهم..وحني
جاء الســوفييات وعينوا القاضي محمد
قائدا هناك ،وهو املعروف كقائد عشائري،
حاول أن يعني عددا مــن األثرياء كأعضاء
في القيادة على إعتبــار أن التنظيم هو
حزب جديد ،وســماه باحلزب الدميقراطي
الكردســتاني ،و أزاح بذلــك القيــادة
الشــعبية التي كان ميثلها عبدالرحمن
زبيحي و دلشــاد رســولی و نانــوازادة و
صديق حيدري و غيرهــم ،وأحل عددا من
األغوات و اإلقطاعيــني و التجار وعينهم
كقيــادات للحزب على إعتبــار أنهم من
وجهاء املنطقة .وأعتقد أن أحد أســباب
سقوط وإنهيار اجلمهورية وإعدام قائدها
القاضــي محمد كان حتــول قيادة احلزب
الى أيدي مجموعــة من التجار ،لقد كان
هؤالء أشخاص مســاملني وإستساميني
وال طاقة لهــم بقيادة الثــورة والنضال
املســتدام ،كانوا يعتقدون بأن السياسة
هي كالتجارة وأنهم ســوف ينتفعون من
خيرات احلكومة ،وكما رأينا حني إنسحب
الروس من هناك إستســلم هؤالء بخنوع

* هل كان البارتي نســخة طبق األصل
عــن احلــزب الدميقراطي الكردســتاني
اإليراني؟
 أود بهذه املناسبة أن أشير الى أن همزةعبداهلل جلأ الى نفــس اخلطوة ،فقد كان
هو بــدوره واقعا حتت تأثيــر جتربة مهاباد
وكذلك السوفييات..وأريد اإلشارة هنا الى
نقطتني ميكن أن تشكا درسني من جتربة
جمهورية مهاباد.
األولى:هي اإلجنرار العاطفي من الكرد نحو
الســوفييات وقبول تدخاتهم بالشــأن
الكردي والتي أحلقت خســارة كبيرة بنا،
فلولــم يفرضوا القاضي محمد رئيســا
للجمهورية وفوضوا األمر حلزب (ز.ك) يدير
احلكومة ،أعتقد بأن األمور كانت ستتغير.
الثانيــة :حققــت احلركــة الكرديــة
بكردستان العراق تقدما ملحوظا ،ولكن
جلب اجلناح العشــائري لقيادة احلزب أدى
الى التراجع واملســؤولية تقع على عاتق
تدخات الســوفييات في الشأن الكردي،
وعليه فإن تلك التدخات أحلقت ضررا بنا
و بالسوفييات أيضا.
*وماذا عن دور حزب شورش في تأسيس
البارتي؟
 جميع كوادر حزب شورش أيدوا تأسيسالبارتي ،على أن يكون حزبا دميقراطيا ثوريا
شــعبيا ،وإشــترطوا أن يكون حتت قيادة
شــخصيات ماركســية لينينية.وحني
عاد همزة رفض هذا الشــرط ،ورسخ بدال
عن ذلك نظرية ميينيــة متطرفة بإعتبار

أن اجملتمع الكردي هو باألســاس مجتمع
عشــائري وأن القوة الرئيســية فيه هي
القوة العشــائرية ،وكان يرى بأنه يفترض
بنا أن نتمسك بالقيادة العشائرية للثورة
وللحركة التحررية للشعب.
هذا التوجــه اخلاطيء أدى الى إنشــقاق
جنــاح مؤثر ،ولألســف رغــم أن صالح
احليدري يجافي احلقيقة في ســرده وقائع
تلك الفترة ،فاحلقيقة هــي ما نقلته أنا
في كتابي على لســانه.فاحليدري يدعي
بأنه لم يؤيد إنشقاق الشيوعيني ،وأنهم
جميعــا كانوا على رأي مفاده بأن ينضوي
الــكل حتت ظل حــزب دميقراطــي ثوري،
وكان هــذا التوجه وليــد التاُثر بالنظرية
الستالينية .فستالني أشار في خطاب له
بجامعة كادحي الشرق الى ،ان املاركسية
اللينينيــة فــي الــدول الناميــة تعمل
بإجتاهني ،الدول التي منت فيها البروليتارية
وخاضت النضــال كطبقة واحدة وتتمتع
بسماتها اخلاصة (الهند منوذجا) يجب أن
يكون هناك حزب شيوعي.أما الدول التي
يوجد فيها البروليتاريا و لكنها لم تصل
الى مرحلة النمو كطبقة موحدة وليست
لها جتــارب سياســية أو نقابيــة ،فمن
املمكــن أن يعما كجناحــني منفصلني
داخل احلزب وأورد مثل اجلمهورية الصينية
في تلك الفترة.
وفيما يتعلق بالدول التــي لم تنم فيها
الطبقة العمالية ولم تستطع أن تكون
موحدة ولها ســمات خاصــة بها ،فمن
األفضل أن يكون للماركســيني اللينيني
فيها حزب دميقراطي ثوري.
وعلى هذا األساس وبحسب ستالني فإن
ثاثة أحــزاب ميكن أن تكون في الطليعة،
أولها حزب شيوعي في الدول الرأسمالية،
وثانيا حزب شــيوعي عمالــي في الدول
املتقدمة بالعالم الثالــث ،والثالث حزب
دميقراطي ثوري في الدول املتخلفة ،وكانت
نظريــة احلــزب الدميقراطي الثــوري هو
املصدر و األساس الفكري و اآليديولوجي
لتأسيس البارتي.
املهم أن كل الثــورات كانت تقبل بوجود
مثل هذا احلــزب الثوري الدميقراطي ،لكن
حني جاء احلديث عن القيادة ،فإن الثوريني

إنشقوا ورفضوا قبول الفكرة ،حتى انهم
لم يرضوا بقيادة املا مصطفى ووصفوه
برجل عشــائري خال من اخلبــرة احلزبية،
كانوا يقولون علينا التعامل معه كرجل
وطني ولكن ليس تنصيبه كرئيس علينا.
لقــد كان اجلنــاح الثوري غيــر راض عن
بعض عاقــات املا مصطفــى ،خاصة
مع بعض ضباط اإلجنليــز ،رغم أنهم لم
يكونوا يعرفون بطبيعــة تلك العاقات
التي كشــفتها الوثائــق فيما بعد حول
تلك العاقــة ..بطبيعة احلــال لوكانوا
يعلمون بتلك العاقة كانوا ســيكفرونه
ويوصمونه باخليانــة العظمى وبالعمالة
لإلمبريالية
أول إنشقاق داخل البارتي
*ما هي أســباب إنشقاق اليساريني من
البارتي؟
 لألســف إرتكب هؤالء خطأ كبيرا.كانيفترض بقاؤهم داخل احلزب لكي يعملوا
مــن أجل تقوميه وإصاحــه ،أوعلى األقل
ليعدوا قائمة خاصة بهم لينافســوا بها
القوائم األخرى ويقطعوا الطريق عليهم
كما فعلنا نحن ،لكنهم لألسف إنشقوا
عن احلزب وإلتحقوا باحلزب الشيوعي.
اخلافــات التي حصلت بكردســتان كان
ســببها اخلطــأ الكبيــر الــذي إقترفه
همزة عبــداهلل ،ألنه هو من جــاء بتلك
األفكار اليمينية الــى احلزب ودعم جناح
اإلقطاعيني والعشــائريني..ويبقى القول
بأن اجلنــاح الثوري أيضــا إرتكب أخطاء
بإنشــقاقه عــن احلــزب ،وكان يفترض
بهم أيضــا البقاء وليس الهــروب ،وكان
بإمكانهم أن يربحــوا اإلنتخابات احلزبية
ويغيروا ما يريدونه.
في عام  1949ثار حديث حول مصير احلزب
وما ميكن أن نفعله ،وخاصة أنه مع بداية
ذلك العام خيم جو من األرهاب السلطوي
على العراق مــن ماحقــات وإعتقاالت
على خلفية تداعيــات أحداث الوثبة عام
 ،1948وعليه فقــد مت إعتقال العديد من
الناس ،وغــادر احلزب عدد من قياداته ،ومن
بني املعتقلني ،الدكتــور جعفر الذي نفي
فيما بعــد الى إيران ،ورشــيد عبدالقادر

الذي حكم عليه بثاث ســنوات سجن،
وعمــر دبابة الــذي صدر احلكــم بحقه
أيضا.لم يكن األســتاذ ابراهيم أحمد من
ضمن قيادات احلزب في ذلك الوقت ،لكنه
كان معروفــا على نطاق احلــزب ويتولى
مسؤولية قيادة فرع احلزب بالسليمانية.
ومت إعتقــال عدد آخر من نشــطاء احلزب
ومت احلكــم عليهم منهم نوري أحمد طه
وصالح ديان وحلمي علي شريف وغفور
رشــيد داراغا ،وإعتزل بعض هؤالء العمل
احلزبي وغــادروا الى بيوتهم لكنهم ظلوا
على مواقفهــم الوطنية مثــل احملامي
رشيد باجان خانقيني ،وصالح اليوسفي
وكذلك طه محي الدين معروف الذي عني
بنظام البعث الحقــا مبنصب نائب رئيس
اجلمهورية وغيرهم.
أمــا الذين واصلوا العمــل مع احلزب ولم
يعتقلوا فهــم حمةزياد أغــا الذي كان
مســؤوال عــن التنظيم احلزبــي ،وعلي
عبداهلل وكرمي توفيــق ،وكان هناك أيضا
شاب مثقف من مدينة كويسنجق يدرس
في الصف الثاني بكلية امللك فيصل ثم
أكمل احلقوق وكان أحد مؤسسي البارتي
وعضوا فــي املكتب السياســي بحزب
شورش والبارتي ،لكنه بدوره ترك صفوف
احلزب بعــد إكمــال تعليمــه اجلامعي
وإنسحب من املسؤولية..لقد شهد عام
 1949تصدعــا كبيــرا داخــل احلزب ترك
علــى اثرها الكثيرون صفــوف احلزب أو مت
إعتقالهم.
عقد كونفراس في بغداد من أجل معاجلة
األوضاع الداخلية للحزب ،وجل املشاركني
فيه ميثلون احلزب في بغداد وكويســنجق
والســليمانية واملوصل ،إنضم اليهم من
بقوا من قيادات احلزب مثل عوني يوسف
وعلي عبداهلل ،ومت إنتخاب جلنة لإلشراف
على احلزب والتهيؤ لعقــد املؤمتر احلزبي
املوســع ومت إنتخاب ،عوني يوسف ،علي
عبــداهلل ،صالح رشــدي ،علــي حمدي،
مصطفى كرمي ،نوري محمدأمني ومحمد
موســى صــادق وكنــت أنا مــن بينهم
لعضوية القيادة ..ورغم ذلك فقد إنفجرت
اخلافات مرة أخرى حــول توجهات احلزب
وكذلك حول تصرفات همزة عبداهلل الذي
أعتقل في السليمانية.
* ماهي املآخذ على دور همزة عبداهلل؟
 كان همــزة عبــداهلل قــد ســحبتجنســيته العراقيــة منذ عــام ،1938
وإختفى عن األنظار ملدة  11عاما ،ولكن
ذاع صيته كشــخصية مناضلة طوال
تلك األعوام ،وحني مت اإلفراج عنه شــك
الكثيرون بأسباب ذلك؟كان هذا التساؤل
يدور بني أعضاء احلزب اليساريني ،خاصة
صالح رشــدي و مصطفى كرمي اللذين
أثارا ضجة كبيرة و قاال بأنه حتما ساوم
النظام وقدم تنازالت وإال كيف مت اإلفراج
عنه بهذه السهولة.
هذه الشــكوك أدت الى حدوث إنقسام
جديــد بصفوف احلزب ،كانــت األكثرية
تعتقده نقي الســريرة وأنــه الميكن أن
يقدم أيــة تنــازالت مشــينة أو يخون
احلــزب ،ولكنهم فــي الوقــت ذاته لم
يصدقوه في جميــع مايقوله.كنت في
تلك الفترة في الصــف الثالث الثانوي
وعضوا فــي جلنة محلية كويســنجق
ومســؤوال عن الطلبة والعمــال .وكنا
نحن في كويسنجق نرفض و جهات نظر
القيادة وخاصة توجهات صالح رشــدي،
ونريد أن يتجه احلزب نحو اليســار ويغير
إســمه من احلزب الدميقراطــي الكردي
الى احلــزب الدميقراطي الكردســتاني،
ألنه ليس الكرد وحدهم من يعيشــون
في كردســتان وعليه كنا نريد أن يكون
إســم احلزب مرتبطــا بوطنــه وليس
بشــعبه فقط ،حتى يتســنى لآلخرين
من التركمان واآلشوريني اإلنضمام اليه،
ونريد أن يتبنى احلزب األفكار اليســارية
ويهتم بطبقة العمال والفاحني ويقود
الدعوة الى اإلصاح الزراعي.
* من تقصد بنحن؟
 أقصد تلك اجملموعــة املنتمية ملدينةكويسنجق ،أي جلنة محلية كويسنجق،
وكان قائدنا هو حمدأمني معروف ،الذي
كان معلما وذكيا جدا ،وكنا على إتصال
مع كوادر احلزب في الســليمانية الذين
يؤيــدون توجهاتنا منهــم حلمي علي
شريف وغفور رشيد داراغا وشهاب شيخ
نوري ،كانوا مع توجهاتنا ويدعموننا.
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 1231دوالرًا ألوقية
الذهب

لندن ـ رويترز:
ارتفعت أســعار الذهــب أمــس األربعاء بعد
أن ســجلت أعلى مســتوياتها فــي أكثر من
ثالثة أشهر خالل اجللســة السابقة مدعومة
بضبابيــة املشــهد السياســي واالقتصادي
العاملي مما عزز جاذبية املعدن كمالذ آمن.
وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا  0.1باملئة
إلــى  1230.96دوالر لألوقيــة (األونصة) .ويوم
الثالثاء ،المس أعلى مستوياته منذ  17متوز عند
 1239.68دوالر.
وانخفضت عقود الذهب األميركية اآلجلة 0.2
باملئة إلى  1233.90دوالر لألوقية.
وقال جون شــارما االقتصادي في بنك استراليا
الوطني ”الذهب اســتفاد من ضعف األسهم
عمومــا وتغطية املراكز املدينــة والعزوف عن
اخملاطــرة ...هنــاك إمكانية ملزيد مــن االرتفاع
وسط تنامي حتاشــي اخملاطرة وفي ظل اخملاطر
اجليوسياسية“.
وارتفع البالديوم  0.1باملئة في املعامالت الفورية
إلــى  1141.10دوالر لألوقية بعــد أن بلغ أعلى
مســتوياته على اإلطالق عنــد  1150.50دوالر
خالل اجللسة السابقة.

ارتفاع مؤشر

السوق الياباني
الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع املؤشــر نيكي القياس ،أمس االربعاء ،في
التعامالت ببورصة العاصمة اليابانية طوكيو
لالوراق املالية ،في حني هبط املؤشر سوبارو إلى
أدنى مستوياته في أكثر من أربع سنوات.
وذكرت وكالة «رويترز» ان املؤشــر نيكي عوض
بعض خسائره الثقيلة في اليوم السابق لكن
املكاســب جاءت محدودة مع استمرار ضعف
الثقة في أوســاط املســتثمرين بعد عمليات
البيع الكثيفة في األسهم العاملية في الفترة
األخيرة.
وبينــت ان نيكــي أغلــق مرتفعــا  0.4%إلى
 22091.18نقطة ليعكــس اجتاهه مع تعافي
الشــهية للمخاطرة بفعل صعود األســهم
الصينية .كان املؤشر القياس نزل  2.7%الثالثاء
متأثرا بخسائر األسهم العاملية.
وختم املؤشــر توبكس األوسع نطاقا تعامالت
امس مرتفعا  0.1%إلى  1652.07نقطة بعد أن
المس  1638.69نقطة وهو أدنى مستوياته منذ
أيلول .2017
ونقلــت الوكالة عن ماســاناري تــاكادا احمللل
في نومورا لألوراق املالية ،قوله ان «الســوق ما
زالت متقلبة واملســتثمرون يتوخون احلذر إزاء
التحركات الســريعة التــي عايناها في اآلونة
األخيرة.

اليورو يتراجع ألدنى
مستوى في شهرين

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجع اليورو إلى أدنى مستوى منذ  20آب أمس
األربعاء بعد مؤشرات على أن النمو االقتصادي
قد يتباطأ في أملانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في
منطقة اليورو.
وأظهر مســح أن منو القطاع اخلــاص األملاني
تباطأ إلى أدنى مستوى في أكثر من ثالثة أعوام
حيث كان أداء قطاعــي الصناعات التحويلية
واخلدمات ،اللذين فقــدا بعض الزخم ،أقل من
املتوقع بينما تراجع قطاع الصناعات التحويلية
في الصني ألدنى مستوى في  25شهرا.
واســتقر اليــورو فــي املعامــات املبكرة ثم
انخفض  0.4باملئة إلى  1.1422دوالر بعد إعالن
نتائج املسح.
وانخفض الني إلى  112.48فــي مقابل الدوالر
األميركي لكنه يظــل مرتفعا نحو اثنني باملئة
منذ الرابع من تشرين األول.
وظل مؤشــر الدوالر ،الذي يقيــس أداء العملة
األميركية مقابل سلة عمالت ،دون تغيير عند
.95.927

تقـرير

اقتصاد

«سومو» تبيع  4ماليين برميل عبر بورصة دبي في غضون أسبوع
بغداد ـ الصباح الجديد:
متكنت شركة تســويق النفط
«سومو» ،خالل األسبوع اجلاري،
مــن بيــع  4ماليــن برميل من
النفط اخلام عبر مزادات بورصة
دبي للطاقة ،في وقت اســتقر
فيه ســعر خام برنــت القياس
العاملي عند نحو  77دوالراً.
وأظهــر بيان صادر عــن بورصة
دبي للطاقــة ،علــى موقعها
الرســمي ،أن «ســومو» قامت
ببيع شحنتني أخريني من نفط
البصرة اخلام عبــر مزادات ..بلغ
حجم الشــحنة األولى مليون
برميل ،يجري حتميلها في الفترة
مــن  16إلى  18تشــرين الثاني
املقبل ،بعالوة  11سنتًا للبرميل
عن سعر تشرين الثاني.
وذكر بيان البورصة أن الشحنة
الثانية بلغت أيضا ً مليون برميل
مــن نفــط البصــرة اخلفيف،
للتحميــل فــي الفتــرة ذاتها
بعــاوة  18ســنتًا للبرميل عن
سعر تشرين الثاني.
وكانت شركة تســويق النفط
«ســومو» اســتأنفت بيع خام
نفط البصــرة من خالل بورصة
دبي للطاقــة يــوم االثنني من
األسبوع اجلاري ببيعها مليوني
برميل من خام البصرة اخلفيف
حتميــل تشــرين الثانــي إلى
مشــتر غير معروف بعشــرين
ســنتا للبرميل فوق سعر البيع
الرسمي.
وقالــت مصــادر مطلعــة إن
املشــتري ميلــك خيار إرســال
الشحنة إلى أوروبا أو آسيا.
وكانت آخــر مرة باعــت فيها
سومو خام البصرة اخلفيف في
بورصة دبــي للطاقة في كانون
الثاني حــن عرضت شــحنه

كانت شركة تسويق
النفط «سومو» استأنفت
بيع خام نفط البصرة من
خالل بورصة دبي للطاقة
يوم االثنين من األسبوع
الجاري ببيعها مليوني
برميل من خام البصرة
الخفيف تحميل تشرين
الثاني إلى مشتر غير
معروف بعشرين سنتا
للبرميل فوق سعر البيع
الرسمي

بورصة دبي للطاقة

تســليم آذار .لكــن الشــركة
أوقفــت املبيعات لعــدم وجود
فائــض للطــرح في الســوق
الفورية.
على مســتوى األســعار عاملياً،
سجل خام برنت ،أمس األربعاء،
استقرارا بعد خسائر ثقيلة في
اليوم السابق مع عودة التركيز
إلــى العقوبــات األميركيــة
الوشيكة على إيران.
وكان عقد أقرب استحقاق خلام
برنت عند  76.52دوالر للبرميل،
مرتفعا سنتا واحدا عن اإلغالق
السابق.
وانخفضــت العقــود اآلجلــة

للخام األميركي غرب تكساس
الوســيط عشرة ســنتات إلى
 66.33دوالر للبرميــل حتت وطأة
تقرير معهــد البترول األميركي
بارتفــاع مخزونــات الواليــات
املتحــدة من اخلــام  9.9مليون
برميــل علــى مدى األســبوع
املنتهي في  19تشرين األول إلى
 418.4مليون برميل .وانخفضت
عقود اخلام بني أربعة وخمســة
باملئة في اجللسة السابقة.
وكان وزيــر الطاقة الســعودي
خالــد الفالح قــال ،الثالثاء ،إن
«برغــم تعطيــات املعــروض
املتوقعــة جــراء العقوبــات

األميركية علــى إيران التي تبدأ
من الرابع من تشرين الثاني ،فإن
السعودية ستزيد جهودها من
أجــل تلبية أي طلــب يتبلور مبا
يكفل رضا املستهلكني».
وبرغــم هــذا ،قال احملللــون إن
األســواق مــا زالت شــحيحة
بسبب العقوبات.
على الصعيد ذاته ،اعلن محافظ
ذي قــار ،يحيــى الناصري ،أمس
األربعاء ،التوقيع على مشــروع
مصفاة الناصرية اجلديد بطاقة
تقدر بـ ١٥٠الف برميل يوميا.
وقال الناصري خالل تفقده ملوقع
مصفاة الناصريــة برفقة مدير

مصفى ذي قار ان «مشروع انشاء
مصفــاة الناصريــة النفطي
وبطاقة انتاجية قدرها  150الف
برميل أحيل على شركة كندية
وبقيمة  4مليار دوالر وســتجري
املباشرة باالعمال االولية خالل
االيام القليلة املقبلة».
وأضــاف ،ان «املصفــاة مــن
املشاريع الســتراتيجية املهمة
التي وضعتهــا احلكومة احمللية
فــي اولويات عملها ،وســتوفر
 2000فرصة عمــل اضافة الى
انعاكســاتها االيجابيــة على
الواقع النفطي وقطاع التكرير
فــي ذي قــار ،وكذلــك تطوير

البنى التحتية الصناعية ودعم
احلركة االقتصاديــة في عموم
املنطقة».
ومضــى الناصري الــى القول،
إن «ذي قــار امــام اجنــاز مهم
وتاريخي بعد التوقيع بالتوقيع
على إحالة مصفــاة الناصرية
النفطــي إلحــدى الشــركات
الكندية».
وبــن احملافظ ،أن «قــرار اإلحالة
ســيغير مــن وضــع احملافظة
اقتصاديــا ،كونــه سيســهم
بإعــادة بنــاء البنــى التحتية
وتشــغيل الطاقــات الشــابة
العاطلة عن العمل في ذي قار».

 60مليار دوالر احتياطي المركزي العراقي
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف البنك املركــزي العراقي،
أمــس االربعــاء ،عــن االحتياطي
النقدي للبــاد والــذي يتجاوز 60
مليار دوالر ،في حني اشار الى تعزيزه
القدرات املالية للدولة مبا ال يقل عن
 14تريليون دوالر.
وقــال البنك في بيــان صحافي ،ان
«االحتياطــي املالي املوجــود حاليا ً
قوي يتجاوز الـ 60مليار دوالر كنتاج
للسياســات املالية والنقدية التي
انتهجهــا البنــك املركــزي طيلة
الســنوات املاضية لتثبيت الوضع
املالي العــام وباخلصوص عام 2014
والســنوات التــي تلتــه ،إذ بلغت
األوضاع املالية أدنى مستوياتها».
واشــار الى ان «تلك السنوات أتت
مبعطيات هددت قــدرة الدولة على
تغطيــة النفقــات التشــغيلية
ورواتب املوظفني ،غيــر أن تدخالت
البنك املركزي ،وبالرغم من الظروف
الصعبة التي متثلت بتدني أســعار
النفــط وبالكلفــة الباهظة التي
ترتبت عن احلرب التي خاضها العراق
ضد الهجمــة اإلرهابيــة لتحرير
أراضيه ،إال أن البنك املركزي استمر
بإدارة احتياطيــات الدولة بكفاية
تستجيب للمعايير الدولية».

واضاف انه استطاع «تعزيز القدرات
املاليــة للدولة مبا ال يقــل عن 14
تريليون دوالر وذلك على نحو حواالت
مخصومة ،األمر الذي أدى إلى دعم
االســتقرار املالي واإلســهام بنحو
فعال في جتاوز األزمة».
وتابــع البنــك «واســتمرارا ً للدور
الرئيــس للبنك املركــزي كدعامة
القتصــاد الدولــة ،فإن التحســن
اإليجابــي فــي أســعار النفــط
مصحوبــا ً بالسياســات املاليــة
والنقديــة الســديدة ،ســيمكن
احلكومــة العراقية من التســديد
املبكر لتلك احلــواالت وزيادة قيمة
االحتياطيات إلى مستويات أعلى».
واكد أن «السياسة النقدية للبنك
املركزي ستســتمر بدورها الفعال
في احلفــاظ على أســعار الصرف
وتقليــص الفجــوة بني الســعر
الرســمي املعتمد وأسعار السوق
في ظــل ظروف داخليــة وخارجية
محيطة بالغة التعقيد».
ولفــت الى انه «لعــب دورا مركزيا
بضبط نســبة التضخم والوصول
بها إلى مستويات متدنية تقل عن
 %1للحفاظ على املســتوى العام
لألسعار وجذب االستثمار».
في السياق ،عقد وفد البنك الدولي،

أمس األربعــاء ،إجتماعا ً مع رابطة
املصارف اخلاصــة العراقية بهدف
بحث أخر تطورات القطاع املصرفي
العراقي.
وقال مصدر ،إن «وفد البنك الدولي
عقد أجتماعا ً مــع رابطة املصارف

اخلاصة العراقية لبحث أخر تطورات
القطاع املصرفي العراقي».
وأضاف أن «االجتماع بحث ســبل
النهوض بالقطــاع املصرفي ورفع
نسبة الشــمول املالي في العراق»،
مشيرا ً الى ان «االجتماعات الالحقة

ســتكون مع بنك عــودة اللبناني
وايــش بنك التركي وشــركات زين
كاش واسيا حوالة».
يذكر أن نســبة الشمول املالي في
العراق ارتفعت خالل االربع سنوات
املاضية إلى  22.6٪بسبب إجراءات

املصارف املتمثلة بزيــادة خدماتها
للجمهور عبر التعاقد مع شركات
مالية عاملية.
علــى صعيــد متصــل ،ارتفعت
مبيعات البنك املركزي العراقي من
العملــة األجنبية ،أمــس األربعاء،
إلى  168.26مليون دوالر ،في مقابل
مبيعــات قيمتهــا  158.43مليون
دوالر مبزاد يوم الثالثــاء ،بنحو 9.83
مليون دوالر.
وأوضح املركزي ،في بيان ،أن ســعر
الصرف بلــغ  1190دينارا ً لكل دوالر،
فــي املــزاد املنعقد مبشــاركة 32
مصرفاً.
ونوه البنك بأن تلــك املبيعات هي
نتائج مزاد اليوم اخلميس ،موضحا ً
أن إجمالي البيع الكلي بلغ 188.82
مليون دوالر.
وبلغ حجم املبالــغ املبيعة لتعزيز
أرصدة املصــارف في اخلارج 167.11
مليون دوالر ،في حــن ُقدر إجمالي
النقــد املبيع بنحــو  21.71مليون
دوالر.
وأوضح املركزي ،فــي البيان ،أن بيع
املبالغ احملولة حلسابات املصارف في
اخلارج يكون بسعر  1190دينارا ً لكل
دوالر ،أما البيع النقدي فســيكون
بالسعر نفسه.

العراق يدعو المنظمات العربية والدولية لرفع كفاءة اإلنتاج الزراعي

في بغداد« ..فاو» تحتفل بيوم األغذية العالمي
بغداد ـ الصباح الجديد:
نظمــت منظمــة األمم املتحــدة
لألغذيــة والزراعة (فــاو) ،احتفاال
بيوم األغذية العاملي وذلك بالتعاون
مع برنامج الغــذاء العاملي (،)WFP
في مبنى وزارة الزراعــة في بغداد،
مســتثمرة هذه املناســبة لتوقع
وثيقة مشــروع منظمة الفاو مع
وزارة الزراعة ملنع واحلد من انتشــار
سوسة النخيل احلمراء في العراق.
وفــي كلمتــه الترحيبيــة خالل
االحتفال ،دعا الوكيل الفني لوزارة
الزراعــة الدكتــور مهــدي ضمد
القيسي الدول واملنظمات العربية
والدوليــة املعنية باألمــن الغذائي
لتقــدمي املزيد من الدعــم من اجل
رفع كفاءة اإلنتاج الزراعي بشــقيه
النباتي واحليواني واخلدمي لتحقيق
أمن غذائــي وطني ينســجم مع
تطلعات منظمة الفاو الهادفة الى
حتقيق امن غذائي عاملي.
من جانبه ،افاد ممثل منظمة االغذية
والزراعــة لألمم املتحــدة في العراق
فاضل الزعبي ،فــي كلمته« :اليوم
حتتفــل منظمة األغذيــة والزراعة
بيوم االغذية العاملي إلرسال رسالة

واضحة للعالــم عن اجلوع باعتباره
أســوأ مظهــر من مظاهر ســوء
التغذية ميكن أن يوجهه اإلنسان»،
مضيفــاً ،لكــن هــدف التنميــة
املســتدامة الثانــي اجلــوع (zero
 )hungerال يقتصــر علــى املعركة
ضد اجلوع فقط بــل يتناول جميع
أشــكال ســوء التغذيــة وكذلك
التنمية الزراعية املستدامة.
ومضى الى القول :أننا ،ندعو اجملتمع
الدولي للعمل معا ،لالستفادة من
االمكانيات واألدوات املتاحة ،إذ ما زال
من املمكن حتقيــق مهمة القضاء
على اجلوع ،إذا مــا مت توحيد اجلهود
عبر الــدول والقــارات والقطاعات
واملدن خالل السنوات املتبقية حتى
عام .2030
الى ذلك ،قالت نائب املدير القطري
لبرنامج الغــذاء العاملي في العراق
السيدة ماريان وورد ،إن «يوم األغذية
العاملي يعمل على جمعنا سويا ً من
أجل تركيز االهتمامات واجلهود على
هــدف التنمية املســتدامة الثاني
والــذي يهدف للقضــاء على اجلوع
وحتقيق األمــن الغذائي وحتســن
حالة التغذية والتوعيــة بالزراعة
املســتدامة بحلول عام  2030في
العراق وحول العالم».

مزارع عراقي يرعى محاصيله

وأضافت« :وبفضل العمل الذي قام
به اخلبراء العراقيون واجملتمع الدولي،

فالعراق علــى دراية مبا يجب القيام
به مــن أجل قلب موازيــن الوضع

احلالي من أجل احلرص على أن يلبي
العــراق هدف القضــاء على اجلوع

بحلول العام  ،»2030مســتدركة:
لكن ال ميكننا القيام بذلك لوحدنا
إذ نحن بحاجة للشركاء كمنظمة
األغذيــة والزراعــة ووزارة الزراعــة
واجملتمع املدنــي مبا متتلك كل جهة
دورا ً يجب عليها القيام به لتحقيق
الهدف.
وعلــى هامش االحتفــال وقع ممثل
املنظمة في العراق والوكيل الفني
للــوازرة الزراعــة وثيقة مشــروع
منظمة الفاو ملنع واحلد من انتشار
سوسة النخيل احلمراء في العراق،
يهدف هذا املشــروع الى التنسيق
مع وزارة الزراعة والشركاء الوطنيني
واالقليميــن من اجــل تطوير الية
التعاون والتنفيــذ الفعال لتدابير
الصحــة النباتية املناســبة على
مستوى العالم علما ان هذه احلشرة
ســجلت ألول مرة فــي العراق في
ناحية صفوان في محافظة البصرة
في شهر تشرين االول .2015
واختتم احلفل بتقدمي عرض نشاطات
وبرامــج املنظمــة والتــي تهدف
حتقيــق هدف التنمية املســتدامة
الثاني ،بحضور ممثلون عن الســلك
الدبلوماســي واملنظمات الوطنية
والدولية فضال عن القطاعي العام
واخلاص في العــراق وعدد كبير من

موظفي وزارة الزراعة.
يذكــر أن بهــذه املناســبة تنظم
نشــاطات في اكثر مــن  150بلدا
في جميع أنحــاء العالم ،مما يجعل
منهــا أحد أهم األيــام احملتفل بها
في تقومي األمم املتحدة وتسعى هذه
النشاطات الى تعزيز الوعي وتوحيد
اجلهود على الصعيد العاملي واحمللي
من اجل ماليني الناس الذين يعانون
من اجلوع ومن اجل مواجهة وضمان
األمــن الغذائي والنظــم الغذائية
للجميع.
وتؤكــد فــاو ان االحتفــال بيــوم
األغذيــة العاملــي يتصــادف مــع
الذكرى السنوية الثالثة والسبعني
لتأسيس منظمة االغذية والزراعة
لألمم املتحدة في الســادس عشــر
من تشــرين اول  ،1945ويركز على
الهدف الثاني مــن أهداف التنمية
املســتدامة :القضاء علــى اجلوع
تعد صميم
بحلول عام  ،2030والتي ّ
مهمــة منظمــة الفــاو وضمان
حصول الناس علــى ما يكفي من
طعام عالي اجلودة ليعيشــوا حياة
نشــطة وصحية .وتعمل املنظمة
مع شركاؤها ومع الدول على وضع
وتنفيذ سياسات التي القضاء على
اجلوع.
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ﻧﻌﻤﺖ ﻋﺒﺎﺱ*

ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎﺕ ﺁﺳﻴﺎ ﺗﺤﺖ  19ﻋﺎﻣﴼ

ﺍﻟﻴﻮﻡ ..ﻟﻴﻮﺙ ﺍﻟﺮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻳﻠﻌــﺐ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨــﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻔﺌﺔ
اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 12ﻣــﻦ ﻇﻬــﺮ اﻟﻴــﻮم اﳋﻤﻴﺲ
ﻣﺒﺎراﺗﻪ اﳊﺎﺳــﻤﺔ اﻣــﺎم اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ ﺑﻜﺎﻧﺴــﺎري ﳊﺴــﺎب
اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت آﺳﻴﺎ
ﲢﺖ  19ﻋﺎﻣﺎ اﳉﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻬﺎ
ﻓﻲ أﻧﺪوﻧﻴﺴــﻴﺎ ،ﻓﻴﻤــﺎ ﲡﺮى ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻣﺒــﺎراة ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ وﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻌــﺐ ﺑﺎرﻳﻮت
ﻛﺎﻧﺪراﺑﺎﺟﺎ.
وﻳﻘﻒ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻓﻲ ﺻﺪارة
اﻟﺘﺮﺗﻴــﺐ وﻟﻪ  6ﻧﻘــﺎك ،ﺛﻢ ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻟﻪ  3ﻧﻘﺎط ،وﳌﻨﺘﺨﺒﻨﺎ
ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة ﻓــﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﺘﻔﻮﻗــﺎ ﹰ ﻋﻠــﻰ ﺗﺎﻳﻼﻧــﺪ ﺑﻔــﺎرق
اﻻﻫﺪاف.
وﻛﺎن ﻟﻴــﻮث اﻟﺮاﻓﺪﻳــﻦ ﺗﻌــﺎدل
ﻓﻲ اﳌﺒــﺎراة اﻻوﻟﻰ اﻣــﺎم ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ
ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻫــﺪاف ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺧﺴــﺮ اﳌﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻣﺎم ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﻣﻦ دون رد.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧــﺐ اﺧــﺮ ،ﻗــﺪم اﻻﲢﺎد
اﻵﺳــﻴﻮي ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،أول أﻣﺲ،
اﻋﺘﺬارا رﺳــﻤﻴﺎ ﻟﻼﲢــﺎد اﻟﻜﻮري
اﳉﻨﻮﺑﻲ ،ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﺧﻄﺄ ﻋﺰف
اﻟﺴــﻼم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺒــﻼده ﺑﺎﳋﻄﺄ،
ﺑــﻜﺄس آﺳــﻴﺎ ﻟﻠﺸــﺒﺎب ..وﻗﺪم
اﻻﲢــﺎد اﻟﻜﻮري اﳉﻨﻮﺑﻲ ﺷــﻜﻮى
رﺳــﻤﻴﺔ ،ﺿﺪ اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻟﻜﺄس آﺳﻴﺎ ﻟﻠﺸــﺒﺎب  2018ﻓﻲ
إﻧﺪوﻧﻴﺴــﻴﺎ ،ﻻرﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ
ﻓﺘﺮة ﻋﺰف اﻟﻨﺸﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﲟﺒﺎراة
ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ واﻷردن.
وﻗﺎل اﻻﲢﺎد اﻵﺳﻴﻮي ،ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻪ
اﻟﺮﺳﻤﻲ» :ﻳﻌﺘﺬر اﻻﲢﺎد اﻵﺳﻴﻮي
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ،
وأﻳﻀــﺎ ﻻﲢــﺎد ﺑﻼده ،وﺳــﻨﺘﺨﺬ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ أﻣﺎم ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ
اﳋﻄﻮات اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم
ﺗﻜﺮار ﻫــﺬا اﳋﻄــﺄ«.وﻛﺎن ﻻﻋﺒﻮ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب،
ﻗﺪ ﻗــﺮروا اﻟﺼﻤﺖ ،ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎﻣﺖ
إدارة ﻣﻠﻌﺐ ﺑﺎﺗﺮﻳــﻮت ﻛﺎﻧﺪراﺑﺎﺟﺎ
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴــﻲ ﺑﻌﺰف اﻟﻨﺸــﻴﻂ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﳋﻄــﺄ ،ﻗﺒــﻞ أن ﻳﺘــﻢ إﻳﻘﺎﻓﻪ
ﺑﺸــﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ ﺛﻢ ﻋﺰف اﻟﻨﺸﻴﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻣﻨﺎﻓﺴــﺎت ﻛﺄس آﺳﻴﺎ
ﻟﻠﺸــﺒﺎب  2018ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴــﻴﺎ
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ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﳌﻘﺒﻞ.
وﺗﺸﻬﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴــﺎت ﻛﺄس آﺳﻴﺎ
ﻟﻠﺸــﺒﺎب  2018ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ،
اﻋﺘﻤــﺎد ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺨﺒــﺎت ﻋﻠﻰ
ﻻﻋﺒــﲔ ﻻ ﻳﺰاﻟــﻮن ﻳﻮاﺻﻠــﻮن
دراﺳــﺘﻬﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ واﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،
ﺑﺤﻜﻢ أﻋﻤﺎرﻫﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻀﺞ اﻟﻜﺮوي
ﻗﺒﻞ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ اﶈﺘﺮﻓﺔ ﻓﻲ
ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ ..ﻓﻘﺪ ﻗﺮرت  3ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت،
ﻣﻦ أﺻــﻞ  16ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺸــﺎرك
ﻓــﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟــﺔ ،اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺾ اﻟﻼﻋﺒﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻌﺒﻮن ﻓﻲ

اﳌﻨﺎﻓﺴــﺎت اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،
وﻫــﻲ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻴﺎﺑــﺎن وﻛﻮرﻳﺎ
اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ واﻟﺼﲔ ﺗﺎﻳﺒﻴﻪ )ﺗﺎﻳﻮان(.
ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪﻓﺎع ﺑﺼﻔﻮف
ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻴﺎﺑــﺎن ،اﻟﻼﻋﺐ ﻛﻴﻨﺪي
إﻳﺒﻮﺳﻮ ﻣﻴﻜﻮﻧﻲ ) 18ﻋﺎﻣﺎﹰ( ،واﻟﺬي
وﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻃﻮﻛﻴﻮ
ﻣــﻦ أم ﻳﺎﺑﺎﻧﻴﺔ وأب ﻧﻴﺠﻴﺮي ،ﺣﻴﺚ
ﻳﻠﻌــﺐ ﺑﺼﻔﻮف ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺪرﺳــﺔ
أوﻣﻮري ﻳﺎﻣﺎدا اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎن.
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮﻳــﻖ ﻣﺪرﺳــﺔ أوﻣﻮري
ﻳﺎﻣــﺎدا اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ ،أﺣــﺪ اﻟﻔــﺮق
اﳌﺪرﺳــﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴــﺔ ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ

ﺟﺬﻉ ﺍﻟﻨﺨﻠﺔ ﻳﺘﺄﻫﺐ ﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄﺱ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻵﺳﻴﻮﻱ
ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﺳــﺘﻨﻔﺮت إدارة ﻧﺎدي اﻟﻘﻮة اﳉﻮﻳﺔ
ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻹﳒﺎح ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس اﻻﲢﺎد
اﻵﺳﻴﻮي ،اﳌﻘﺮر إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ
ﺟــﺬع اﻟﻨﺨﻠــﺔ ﲟﺪﻳﻨــﺔ اﻟﺒﺼﺮة،
اﻟﺴﺒﺖ اﳌﻘﺒﻞ ،ﺑﲔ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
وأﻟﺘﲔ أﺳﻴﺮ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻲ.
اﳌﺒﺎراة ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﲢﺪﻳﺎ إدارﻳﺎ ﻟﻼﲢﺎد
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم وﻟﻨﺎدي اﻟﻘﻮة
اﳉﻮﻳﺔ ،ﻻﺳــﺘﻀﺎﻓﺔ ﺣﺪث آﺳﻴﻮي
رﺳــﻤﻲ ،ﺑﻌﺪ ﻗﺮار رﻓﻊ اﳊﻈﺮ ﻋﻦ
ﻣﻼﻋﺒــﻪ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻲ ﲢﺪﻳــﺎ ﻓﻨﻴﺎ
ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻼﻋﺒﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ
ﻋﻦ ﻟﻘﺐ ﻗﺎري ﺛﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
ﺑﺮﻏﻢ اﺣﺘﻀﺎن اﳌﻠﻌﺐ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﳌﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،أﺛﻨﺎء ﻣﺴــﺎﻋﻲ
اﻟﻌــﺮاق ﻟﺮﻓﻊ اﳊﻈﺮ ﻋــﻦ ﻣﻼﻋﺒﻪ،

وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ﺑﻄﻮﻟــﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ
اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ،إﻻ أن ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس اﻻﲢﺎد
اﻵﺳــﻴﻮي ﻳﻌﺪ اﻟﺘﺤــﺪي اﻟﻘﺎري
اﻟﺮﺳــﻤﻲ اﻷول ﻟﻼﲢــﺎد اﶈﻠــﻲ
ﻻﺣﺘﻀﺎن ﻣﺒﺎراة رﺳﻤﻴﺔ.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ﺳــﻌﺖ إدارة اﻟﻨــﺎدي
ﻟﺘﺤﻀﻴــﺮ اﻷﻣــﻮر اﻟﻠﻮﺟﺴــﺘﻴﺔ
واﺳــﺘﻘﺒﺎل اﻟﻠﺠــﺎن اﻵﺳــﻴﻮﻳﺔ
اﳌﺸــﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺒــﺎراة وﺗﻨﻈﻴﻢ
اﺳــﺘﻘﺒﺎل اﻟﻮﻓﻮد اﻟﺰاﺋﺮة ﻟﻠﺒﺼﺮة،
ﻛﻤﺎ أﻛــﺪت إدارة ﻣﻠﻌﺐ اﻟﺒﺼﺮة
اﻟﺪوﻟــﻲ ﺟﺎﻫﺰﻳــﺔ إﺳــﺘﺎد ﺟﺬع
اﻟﻨﺨﻠﺔ ﻻﺣﺘﻀﺎن اﳌﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
وﻗﺪ وﺻﻞ ﻛﺄس اﻻﲢﺎد اﻵﺳــﻴﻮي
إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﺒﺼﺮة ،أﻣﺲ اﻹﺛﻨﲔ،
ﺑﺮﻓﻘﺔ وﻓﺪ اﻻﲢﺎد اﻟﻘــﺎري ،واﻟﺬي
ﺣﻈــﻰ ﺑﺎﺳــﺘﻘﺒﺎل رﺳــﻤﻲ ﻣﻦ

إدارة ﻧﺎدي اﻟﻘــﻮة اﳉﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر
اﻟﺒﺼﺮة اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻣﻦ اﳌﻘــﺮر أن ﻳﺼــﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﲔ
أﺳﻴﺮ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻲ ،إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺒﺼﺮة ،ﻳﻮم ﻏــﺪ اﻷرﺑﻌﺎء ،ﲢﻀﻴﺮا
ﻟﻠﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴــﺔ ،واﻟﺬي ﺑﻠﻐﻬﺎ
ﺑﻌﺪ ﲡــﺎوزه ﻓﺮﻳﻖ  25أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻜﻮري
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل  2-2ذﻫﺎﺑﺎ ﻓﻲ
ﻛﻮرﻳﺎ ،و 1-1إﻳﺎﺑﺎ.
ﻓﺮﻳــﻖ اﻟﻘــﻮة اﳉﻮﻳــﺔ ،اﳌﻠﻘــﺐ
ﺑـ)اﻟﺼﻘــﻮر( ،وﺻﻞ إﻟــﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺒﺼﺮة ﺑﻜﺎﻣﻞ ﳒﻮﻣﻪ ،وﲟﻌﻨﻮﻳﺎت
ﻋﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻌــﺪة أﺳــﺒﺎب ،ﻣﻨﻬــﺎ
اﺳــﺘﻘﺮاره ﻓﻨﻴﺎ ﺑﻌــﺪ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ
ﻧﻈﻴﺮه اﳊﺴــﲔ ﺑﺎﻟﺪوري ،وﺟﻤﻌﻪ
 12ﻧﻘﻄﺔ ﻣــﻦ  4ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺧﺎﺿﻬﺎ
ﺑﺎﳌﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻨﻮﻋﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺼﺪﺭ
ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺮﻛﺎﺑﻲ*
ﻟﺒﻰ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻨﺴــﻮي ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺼﺪر دﻋﻮة اﻋﺪادﻳــﺔ آﻣﻨﺔ اﻟﺼﺪر
ﻟﻠﺒﻨﺎت ﳊﻀﻮر ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﻬﺎ اﻟﺴــﻨﻮي
اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﻴﺮ اﻟﺴﺒﺎﻳﺎ ،ﺣﻴﺚ
ﺣﻀــﺮت ﻣﺪﻳــﺮة اﳌﻨﺘــﺪى اﺧﻼص
ﺣﺴﻦ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻛﺎدر اﳌﻨﺘﺪى ﻓﻴﻤﺎ زارت
ﻣﺴﺆوﻟﺔ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺳﻮﻻف
ﺳﻌﺪي اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻨﺴــﻮي ﻟﻼﻃﻼع
ﻋﻠــﻰ واﻗــﻊ اﻻﻧﺸــﻄﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ورﺳﻢ ﺧﻄﺔ
ﻋﻤــﻞ ﺑﺬﻟــﻚ ﻟﻠﻨﻬــﻮض ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻨﺘﺪﻳﺎت.
ﺑﺤﻀــﻮر اﺳــﻌﺪ ﻋﺒــﺪاﷲ ﻣﺪﻳﺮ
ﻣﻨﺘــﺪى ﺷــﺒﺎب ﺟﻤﻴﻠــﺔ ﺗﺘﻮاﺻﻞ
دورات ﻓــﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴــﻞ واﳋﻴﺎﻃــﺔ
ﺑﺄﺷﺮاف ﻣﺴــﺆول اﻟﻨﺸﺎط ﻗﺎﺳﻢ
ﻓﻠﺤﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدرات ﺷﻬﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ
اﻻول  ..٢٠١٨ﻓﻴﻤــﺎ ﺗﻈﺎﻓﺮت ﺟﻬﻮد
اﻟﺸــﻌﺒﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔوﺷــﻌﺒﺔ
اﳊﺴــﺎﺑﺎت وﳉﻨﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﳒﺎز
وﺗﺴــﻬﻴﻞ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﻤﺎل

اﳌﺎﺳﺘﻚ ﻟﺴﻄﺢ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ و ﺗﺼﻠﻴﺢ
اﳉﻮﻳﻨــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺴــﺒﺐ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ
وﻛﺬﻟــﻚ ﺗﻨﻈﻴﻒ ورﻓﻊ اﻻﻧﻘﺎض ﻣﻦ
اﻟﺴــﻄﺢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ دﳝﻮﻣﺔ
اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻠﻮل ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء.
واﺣﺮز ﻣﻨﺘﺪى ﺷﺒﺎب اﻟﺴﻼم اﳌﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓــﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺎرﻋــﺔ ﻟﻔﺌــﺔ اﻟﺒﺮاﻋــﻢ ﻓﻲ
اﳌﺪارس اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ
وزارة اﻟﺸــﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.وﺑﺠﻬــﻮد
ذاﺗﻴﺔ ﰎ إﺻﻼح ﺑﺎب ﻣﻨﺘﺪى ﺷــﺒﺎب
اﻟﻘــﺪس ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻇﻔــﲔ ﺑﻌﺪ
ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺘﺨﺮﻳــﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺿﻌﺎف
اﻟﻨﻔﻮس.
اﻗﺎﻣــﺖ ﺷــﻌﺒﺔ اﻟﻄــﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﻧﺪوة ﺻﺤﻴﺔ ﺣﻮل ﺳــﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸــﻬﻴﺪ ﻋﻠﻲ
اﻟﻜﻌﺒﻲ ﻓــﻲ ﻣﻘﺮ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺣﺎﺿﺮت
ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮرة رﺑــﺎب ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ
ﻣﺴــﺆوﻟﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻜﺸــﻒ اﳌﺒﻜﺮ
ﻋﻦ ﺳــﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي وﻣﺤﻤﺪ ﺧﻀﻴﺮ
ﻣﺴﺆول اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻮﺿﺤﺔ

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻧﺘﺸــﺎر ﻫﺬا اﳌﺮض وﻳﻌﺘﺒﺮ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﺎﺷــﺮ ﻫﻮ ﺷﻬﺮ ﻟﻠﺘﺮوﻳﺞ
واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺣــﻮل ﻣﺨﺎﻃﺮه وﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻛﺎﻓــﺔ اﳌﺮاﻛﺰ ﺑﻌﻤﻞ ﺣﻤﻼت وﻧﺪوات
ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﺣﻮل ذﻟﻚ وان ﻳﺠﺮي ﻛﺸﻒ
دوري ﻟﻠﻮﻗﺎﻳــﺔ ﻣﻦ ﻫــﺬا اﳌﺮض وﻗﺪ
دارت ﺣﻠﻘﺔ ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ واﺳﺘﻔﺴﺎرات
ﲤﺖ اﻻﺟﺎﺑﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻨﺪوة.
أﻗﺎم ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺼــﺪر وﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻋﺪادﻳﺔ
اﳌﺼﻄﻔﻰ وﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل اﻻﺣﻤﺮ
ﻗﺎﻃــﻊ ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﺼــﺪر ﻣﺤﺎﺿﺮة
ﻋﻠﻤﻴــﻪ ﺣــﻮل اﻟﻌــﺎدات اﻟﻐﺬاﺋﻴﻪ
اﳋﺎﻃﺌﻪ ﲟﻌﻴﺔ ﺻﺒﺎح ﻏﺪﻳﺮ وورﺷــﺔ
ﻋﻤﻞ ﺣــﻮل اﻻﺳــﺘﺨﺪام اﳋﺎﻃﺊ
ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﻴﺖ أدار اﻟﻮرﺷﺔ ﺻﺒﺎح ﻏﺪﻳﺮ..
و ورﺷــﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮل ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
واﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻷﻏــﺮاض اﻟﻄﺎﻗﺔ
ادار اﻟﻮرﺷــﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘــﺪى اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻗﺎﺳﻢ ﻳﻮﻧﺲ.
* إﻋﻼم ﺷﺒﺎب اﻟﺼﺪر

ّ
ﺗﻀﻴﻒ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻮﻧﺲ
ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﺑﻨﺴﺨﺘﻬﺎ ﺍﻟـ30
ﺗﻮﻧﺲ ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ*
اﻛــﺪ رﺋﻴــﺲ اﻻﲢــﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴــﻲ
ﻟﻜــﺮة اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﻟﻄﻔــﻲ ﻓﺮﻗﺎل ﻋﻦ
ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻣــﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ,ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق اﻟﻨﺴــﺨﻪ
اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ
اﳌﻘﺮرة ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﺔ
ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ
وﺣﺘﻰ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﺻﺎﻟﺔ ﻗﺼﺮ اﳌﻨﺰة.
وأﺑﺪى ﻗﺮﻓــﺎل ارﺗﻴﺎﺣﻪ ﻣــﻦ اﳉﺎﻧﺐ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﺟﺎﻫﺰون ﺑﻨﺴــﺒﺔ 100
 %ﻻﺳــﺘﻀﺎﻓﺔ ﻫﺬا اﳊــﺪث اﻟﻌﺮﺑﻲ
وﰎ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻣﻮر اﻟﻔﻨﻴﺔ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ وﺑﻔﻀﻞ
ﻣﺠﻬــﻮدات أﻋﻀــﺎء وﻣﻮﻇﻔــﻲ
اﻻﲢﺎدﻳﻪ واﻷﺧﻮان ﻓﻲ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻜﺮة اﻟﻄﺎوﻟﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﳌﺘﻌﺎوﻧﲔ.
وأﻓﺎد أن ﻧﺴــﺨﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺳﺘﺸــﻬﺪ

ﻣﺸــﺎرﻛﺔ ﻗﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ
ﻋﺪد اﻟﺒﻠــﺪان واﻟﻔــﺮق واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﲔ
اﳌﺸــﺎرﻛﲔ ﻣــﻦ اﺛﻨﺎ ﻋﺸــﺮ دوﻟﺔ
ﳝﺜﻠﻬــﺎ ﺗﺴــﻌﺔ وﺛﻼﺛــﻮن ﻓﺮﻳﻘــﺎ ﹰ
وﻟﻜﻼ اﳉﻨﺴــﻴﲔ ﺳﻴﺸﺎرﻛﻮن ﺑﲔ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﺳﺒﺎﻗﺎت اﻟﻔﺮﻗﻲ ﺑﺘﻮاﺟﺪ
أﻗــﻮى اﻟﻼﻋﺒﻴﲔ اﻟﻌــﺮب ﻣﻦ اﻟﻘﺎرة
اﻟﺼﻔــﺮاء و اﻟﻘــﺎرة اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وﻫﻮ
ﻣﺎ ﺳــﻴﻤﺜﻞ »ﺿﻐﻄــﺎ إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻟﻨﺎ
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﻨﺮﻓﻊ اﻟﺘﺤﺪي وﺳﻨﻜﻮن ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت.
وأﺿﺎف ﻓﺮﻗﺎل :اﻧﻪ ﰎ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﻣﻮر اﻟﻠﻮﺟﻴﺴــﺘﻴﻪ و اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ
واﳌﺎدﻳﺔ ﻹﳒﺎح ﻫﺬه اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﻣــﻦ اﳌﺆﻣﻞ أن ﺗﺒــﺪء اﻟﻮﻓﻮد
اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ ﺗﻮﻧﺲ
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻷﺳــﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ ﺑﺼﻮرة
ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻢ ﺑﻔﻨﺎدق اﳌﺮادي
ﻗﻤﺮت و ﻓﻨﺪق اﻟﻔﻴﺒﻮس ﻗﻤﺮت ﻛﻤﺎ

ﰎ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻈﺮوف اﳌﻼﺋﻤﺔ اﻟﻰ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﻓﻮد اﳌﺸــﺎرﻛﺔ .ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
أﺧﺮ أﻛﺪ ﻣﺎﻫﺮ اﻟﺴــﺮوﻟﻲ ،اﻣﲔ ﺳﺮ
اﻻﲢﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ واﳌﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ
ﳉﻨﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻼﻣﻴﺔ ﺳــﺘﻜﻮن ﻣﻜﺜﻔﺔ
ﻣﻦ داﺧﻞ ﺗﻮﻧﺲ و ﺧﺎرﺟﻬﺎ و ﺳﻴﺘﻢ
ﺑﺚ وﻗﺎﺋــﻊ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم اﻻول
ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﺒﺚ اﳌﺒﺎﺷــﺮ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أﻋﺪاد ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺣﻔﻞ اﻓﺘﺘــﺎح ﺑﻬﻴﺞ ﺑﻘﺼﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﺑﺎﳌﻨﺰه ﻋﺸــﻴﺔ ﻳــﻮم  2ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺸــﻬﺪ ﳑﻴــﺰ ﺑﺤﻀﻮر
ﻋﺪﻳــﺪ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ
اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﻠﻴﺂ ودوﻟﻴﺂ و دﻋﻮة
ﺳﻔﺮاء اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺸﺎرﻛﺔ.
* إﻋــﻼم اﻻﲢــﺎد اﻟﻌﺮﺑــﻲ ﻟﻜــﺮة
اﻟﻄﺎوﻟﺔ

وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺟﻴــﻪ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع،
ﻋﺮﻓﺎن اﳊﻴﺎﻟﻲ ،ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﳌﺎل ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ
ﻣﺴــﺘﺤﻘﺎت اﻟﻼﻋﺒﲔ وﺣﻞ اﻷزﻣﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﻣﻨﺤــﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨــﺎدي ،ﺗﺒﻠﻎ 500
ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨــﺎر ﻋﺮاﻗــﻲ ،ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﻧﻔﻘﺎت اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﳌﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
ووﺟﻬﺖ راﺑﻄﺔ اﻟﻘﻮة اﳉﻮﻳﺔ دﻋﻮة
ﳉﻤﻴﻊ رواﺑــﻂ اﻷﻧﺪﻳــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﳌﺆازرة اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎﳌﺒــﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ،
ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠــﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻟﻠﻘﺐ
اﻵﺳــﻴﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ،وﺗﻜﻔﻠﺖ
ﺑﻨﻘــﻞ اﳉﻤﺎﻫﻴــﺮ وإﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﺒﺼــﺮة ،ﻋﻠــﻰ أن ﺗﻜــﻮن ﻫﻨﺎك
ﺣﺎﻓــﻼت ﻟﻨﻘﻠﻬﻢ ﻣــﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺑﻐﺪاد.

ﻟﻘــﺐ ﻛﺄس اﻟﻴﺎﺑــﺎن ﻟﻠﻤــﺪارس
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﺳــﻨﻮﻳﺎﹸ ﲢﺖ
رﻋﺎﻳﺔ اﻻﲢﺎد اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
ووزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻓﺎز
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻠﻘﺐ .2017
أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺨــﺐ ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺒﺎب ،ﻓﺈﻧﻪ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻻﻋﺐ
واﺣﺪ ﻣﻦ اﳌــﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،وﻫﻮ
ﻻﻋﺐ اﻟﻮﺳــﻂ ﻛﻴــﻢ ﻛﺎﱋ ﻳﻮن
) 18ﻋﺎﻣــﺎﹰ( ،ﻣــﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺪرﺳــﺔ
ﻳﻮﳒﺪوﳒﺒﻮ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﻓﻲ
اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤــﺪ اﳌﻨﺘﺨﺐ ﻋﻠﻰ 8
ﻻﻋﺒــﲔ ﻣﻦ ﻓــﺮق اﳉﺎﻣﻌﺎت ،وﻓﻲ

ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ اﳊﺎرس اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﲔ
ﺳﻴﻮﱋ ﺟﻮن ) 19ﻋﺎﻣﺎﹰ( ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻛﻮرﻳﺎ ،وأﻳﻀﺎ ﹰ ﻣــﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ
ﻻﻋﺐ اﻟﻮﺳﻂ ﺟﻴﻮﱋ ﻫﻮ ﺟﲔ )19
ﻋﺎﻣﺎﹰ(.
وﻻﻋﺒــﺎن ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌــﺔ دوﻧﻐﺠﻮغ
اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﻫﻤــﺎ اﳌﺪاﻓــﻊ ﻟﻲ ﻛﻴﻮ
ﻫﻴﻮك ) 19ﻋﺎﻣــﺎﹰ( ،اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻷﳝﻦ
ﻛﻴﻢ ﺟﺎي ﺳﻮﱋ ) 19ﻋﺎﻣﺎﹰ( ،وﻻﻋﺐ
واﺣــﺪ ﻣــﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎت ،ﻳﻮﻧﺴــﺎي،
داﻧﻜــﻮك ،آﺟــﻮ ،وﻫــﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
اﳌﺪاﻓﻊ ﺗﺸــﻮي ﺟــﻮن ) 19ﻋﺎﻣﺎﹰ(،
ﻻﻋﺐ اﻟﻮﺳﻂ ﺟﻮ ﺑﻮن ﺗﺸﻴﻮل )19
ﻋﺎﻣﺎﹰ( ،اﳌﻬﺎﺟﻢ أوم وون ﺳﺎﱋ )19
ﻋﺎﻣﺎﹰ(.
ﺑﻌﻜﺲ ﻣﻨﺘﺨﺒــﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن وﻛﻮرﻳﺎ
اﳉﻨﻮﺑﻴــﺔ ،اﻋﺘﻤﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺼﲔ
ﺗﺎﻳﺒﻴﻪ )ﺗﺎﻳﻮن( ،ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﻻﻋﺒﻲ اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﳉﺎﻣﻌﺎت،
ﺑﻬﺪف إﻋﺪادﻫﻢ ﻣﺒﻜﺮا ﳌﻨﺎﻓﺴﺎت
ﺗﺼﻔﻴﺎت ﻗﺎرة آﺳــﻴﺎ اﳌﺆﻫﻠﺔ إﻟﻰ
ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟــﻢ  ،2022ﻟﺘﺸــﻬﺪ
اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﺗﻮاﺟــﺪ  12ﻻﻋﺒــﺎ ﹰ ﻣﻦ
اﳉﺎﻣﻌــﺎت ،ﻣﻘﺎﺑــﻞ  3ﻻﻋﺒﲔ ﻣﻦ
اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.
واﺣﺘﻜﺮ ﻃــﻼب ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺗﺎﻳﺒﻴﻪ
أﻏﻠﺐ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺸــﺒﺎب
ﺑﻮاﻗﻊ  5ﻻﻋﺒــﲔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  4ﻻﻋﺒﲔ
ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﻨﺞ ﺗﺸــﻮن ،واﻟﺘﻲ
ﳒﺤــﺖ ﻓــﻲ ﺻﻨﺎﻋــﺔ ﻣﻮﻫﺒــﺔ
اﳌﻬﺎﺟﻢ واﱋ ﺗﺸﻮﱋ ﻳﻮ ) 19ﻋﺎﻣﺎﹰ(
اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﻫﺪﻓﺎ ﹰ ﲟﺮﻣﻰ أﺻﺤﺎب
اﻷرض ﻣﻨﺘﺨﺐ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ.
وﻗﺪ ﲤﻜﻦ ﻻﻋﺐ ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﻴﻮاﻟﲔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻻﻋﺐ اﻟﻮﺳــﻂ
ﻳﻮ ﻳﺎﻳﻦ ﺷــﻮ ) 18ﻋﺎﻣــﺎﹰ( ،ﻣﻦ ﻫﺰ
ﺷــﺒﺎك ﻣﻨﺘﺨــﺐ اﻹﻣــﺎرات ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  74ﻣﻦ اﻟﺸــﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ،
ﻓﻲ اﳌﺒﺎراة اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺨﺴــﺎرة
ﻗﺎﺳــﻴﺔ ﳌﻨﺘﺨﺐ اﻟﺼــﲔ ﺗﺎﻳﺒﻴﻪ
أﻣﺎم اﻹﻣﺎرات ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ .7-1

»ﺍﻟﻨﻔﻂ » ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻓﺮﺣﺎﻥ
ﺷﻜﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ
ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻗﺮﱠرت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻨﺎدي اﻟﻨﻔﻂ،
اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻼﻋﺐ ﻓﺮﺣﺎن ﺷﻜﻮر ،ﻣﻦ
اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻐﺎدر إﻟﻰ اﻟﺮﻳﺎض،
ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻬﻼل ،ﺑﺬﻫﺎب دور اﻟـ16
ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟــﺔ ﻛﺄس زاﻳــﺪ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ﻷﺳﺒﺎب اﻧﻀﺒﺎﻃﻴﺔ.وﻗﺎل
ﺣﺴــﻦ أﺣﻤﺪ ،ﻣــﺪرب اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺤــﺎت ﺻﺤﻔﻴــﺔ ،إ ﱠن اﳉﻬﺎز
اﻟﻔﻨﻲ ،رﻓــﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻹدارة اﻟﻨﺎدي
ﺑﻀﺮورة ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﺮﺣﺎن ﺷــﻜﻮر؛
ﻟﺘﺬﻣﺮه اﳌﺴــﺘﻤﺮ ﻓــﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت.
ووﺟﻪ اﳉﻬﺎز
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﱠ
اﻟﻔﻨــﻲ ،إﻧﺬارﹰا ﻟﻼﻋــﺐ وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ

ﺑﺎﻻﻧﻀﺒﺎط ،أﺛﻨــﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت؛ ﻷن
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻘﺒــﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎراة ﻣﻬﻤﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﺑــﲔ »اﺳــﺘﻤﺮار ﺗﺬﻣــﺮ اﻟﻼﻋﺐ
ﱠ
دﻓﻌﻨﺎ ﻟﺮﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﻺدارة ﻻﺗﺨﺎذ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺤﻘﻪ« ،ﻣﻨﻮﻫﺎ
إﻟــﻰ أ ﱠن »اﳉﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻻ ﻳﺴــﻤﺢ
ﻷي ﻻﻋﺐ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت،
ﻻﺳــﻴﻤﺎ وأن اﻟﻔﺮﻳــﻖ ﻣﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺒﺎراة ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﺄس زاﻳﺪ«.
ﻳﺬﻛﺮ أ ﱠن ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻨﻔﻂ ،ﺳــﻴﻔﺘﻘﺪ
ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻬﺎﺟــﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ
أﻳﻀﺎ؛ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻳﻘﺎف
داوود ﹰ
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺼﻔﺮاء.

ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺎ ﻳﺘﺼﻮرون ﺑﺄن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﻫﻮ اﳌﻘﻴــﺎس ﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌــﺪرب و اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘــﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ
وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﺄن اﻟﺸــﻬﺎدات ﺗﻌﺰز دور اﳌﺪرب وﺗﻨﻘﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﳌﺪرب ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدات.
اﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ وﺧﺒﺮات اﻟﺴــﻨﲔ و اﻻﺟﺘﻬﺎد و اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
اﳌﺴــﺘﻤﺮة و اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺎد ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ ورﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻓــﻲ ﳒــﺎح اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﻄﻮر اﳌــﺪرب اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﳌﺪرﺑﲔ ﻻ
ﳝﻠﻜﻮن ﺷــﻬﺎدات ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وﻧﺮاﻫﻢ ﻳﺒﺪﻋــﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
وﻳﺤﻘﻘﻮن أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وآﺧﺮون ﳝﻠﻜﻮن أﻋﻠﻰ اﻟﺸــﻬﺎدات
وﻧﺮاﻫﻢ ﻋﺎﺟﺰون ﻋﻦ وﺟﻮد اﳊﻠﻮل اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮض
ﻓﺮﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳــﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ دوري اﻟﻜﺮة او ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﳌﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
اﻟﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻮ ﺑﺎﺑﺎ ﻛﺎن ﻏﻴﺮ أﻛﺎدﳝﻴﻲ ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻔﻮق ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب
اﻟﺸــﻬﺎدات اﻟﻌﺮب و اﻷﺟﺎﻧﺐ و ﺣﻘﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و ﺧﻠﻖ
ﺟﻴﻞ ﻣــﻦ اﻟﻨﺠﻮم وﺣﺼﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻄــﻮﻻت ﻟﻴﺆﻛﺪ ﺑﺎن
اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻮﻫﺒﺔ وﺧﺒﺮات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ وإﺧﻼص وﺷﺠﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار
وﻋﺪاﻟــﺔ وﺣﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻤــﻞ وﻳﻌﺪ اﻟﺮاﺣﻞ أﺑﻮ ﺳــﺎﻣﻲ أﻛﺜﺮ
اﳌﺪرﺑﲔ ﺷﺠﺎﻋﺔ وﻟﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﲡﺎه وﺣﺪﺛﻨﻲ
اﻟﻜﺎﺑﱳ اﶈﺒﻮب ﻗﺎﺳﻢ أﺑﻮ ﺣﺪﻳﺪ اﳌﺪرب اﳌﺜﺎﻟﻲ ﻣﺪرب اﺳﻮد
اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ ﺳــﺎﺑﻘﺎ ﹰ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﻮا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﻠﻨﺎ أواﻣﺮ ﻣﻦ
رﺋﻴﺲ اﻻﲢﺎد اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﻤﺎﻳﺎت ﻳﺮﻓﻀﻬﺎ ﻋﻤﻮ ﺑﺎﺑﺎ
وﻻ ﻳﺤﺴــﺐ ﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻷﻣﻮر ﻛﺎن ﺷــﺠﺎﻋﺎ ﹰ وﻻ ﻳﺨﺸﻰ أﺣﺪ
وﻫﺬا ﻋﺰز ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﺳــﻂ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ وﻛﺴــﺐ اﺣﺘﺮام
اﳉﻤﻴﻊ وﻣﻦ ﻫﺬا ﻋﻠﻴﻨﺎ ان ﻧــﺪرك ﺑﺎن اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻮﻫﺒﺔ وﺣﺐ
وﺧﺒﺮات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ واﺟﺘﻬﺎد وﺷﺠﺎﻋﺔ وﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﻋﺪاﻟﺔ
وﻳﺒﻘﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻤﻮد ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ اﻧﻪ وﺣﺪه ﻻ ﻳﻜﻔﻲ اﻟﻨﺠﺎح ﻳﺤﺘﺎج أﺳــﺒﺎب واﻟﻔﺸﻞ ﻟﻪ
أﺳﺒﺎﺑﻪ وﻣﻦ ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﻴﻞ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﺪرس .
أﺧﺮ اﻟﻜﻼم :ﻓﻲ ﻋﺎم  1980م اﺻﻄﺤﺒﻨﻲ ﻫﺪاف ﻧﺎدي اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻜﺎﺑــﱳ رﺣﻴﻢ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻌﻪ ﺑﻨــﺎدي اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر وﻗﺘﻬﺎ
ﻛﻨــﺖ ﺣﺎرس ﳒﻮم اﻟﺜﻮرة اﻟﺸــﻌﺒﻲ ﺣﻴــﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺪرب
ﺣﺮاس ﻟﻨﺎدي اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺬاك اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺎﺧﺘﺒﺮﻧﻲ اﻟﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻮ ﺑﺎﺑﺎ
وﺑﺪون إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺣﻤﺎء وﻗﻔﺖ ﺑﺎﻟﻬﺪف وﺑﺪء ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﻳﺪ
ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻣﻰ وﳒﺤﺖ ﻓــﻰ اﻻﺧﺘﺒﺎر وﻗﺎل ﻟﻲ ﺑﻠﻬﺠﺘﻪ اﶈﺒﻮﺑﺔ
ازﲤﺮ وﻟﻜﻦ إﺻﺎﺑﺘﻲ ﻣﻨﻌﺘﻨﻲ ﻣﻦ اﻻﺳــﺘﻤﺮار اﺛﺮ اﻟﺴﻘﻮط و
اﻻرﲤﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮة ﺑﺪون إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺣﻤﺎء ،ﺑﺎﻟﻔﻄﺮة أدرك
ﻋﻤﻮ ﺑﺎﺑﺎ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻻﻋﺒﺎ ﹰ
وﻣﺪرب وﳒﺢ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺐ و اﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﹰ
ﺑﺪرﺟﺔ اﻣﺘﻴﺎز اﷲ ﻳﺮﺣﻤﻪ وﻳﻐﻔﺮ ﻟﻪ اﻟﺬﻧﻮب ﺟﻤﻴﻌﺎ.
* ﻣﺪرب ﻋﺮاﻗﻲ ﻣﺤﺘﺮف

ﻣﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ

ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ

ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ ـ ﺃﺭﺳﻨﺎﻝ
ﻣﺴﺎﺀ
7:55
ً
ﻣﻴﻼﻥ ـ ﺑﻴﺘﻴﺲ
ﻣﺴﺎﺀ
7:55
ً
ﻣﺴﺎﺀ
ﺗﺸﻴﻠﺴﻲ ـ ﻳﻮﺭﻳﺴﻮﻑ 10:00
ً
ﻣﺴﺎﺀ
ﻣﺎﺭﺳﻴﻠﻴﺎ ـ ﻻﺗﺴﻴﻮ 10:00
ً

ﻭﻣﻀــﺔ

ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

ﺟﻤﺎﻝ ﺟﺼﺎﻧﻲ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﺍﺳﻤــﺎﻋﻴــﻞ ﺯﺍﻳــﺮ
ALJADEED

ﻳﺎ ﺳﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ..؟
ﻻ ﺣﺪود ﻟﻠﻤﻔــﺮدات واﻻﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﳒﺘﺮﻫﺎ ﻣﻦ دون
وﺟــﻊ ﻣﻦ ﻋﻘﻞ او وﻋﻲ او ﺿﻤﻴﺮ ،ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ
اﳌﺜــﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ ﻣﻔﺮدة )اﻟﺴــﻴﺎدة( واﻟﺘــﻲ ﲢﻮﻟﺖ ﻋﻨﺪ
ﺷﺮاﺋﺢ واﺳــﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺘﻌﻮﻳﺬة
اﳌﻼزﻣﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻠﻬﻢ وﺗﺮﺣﺎﻟﻬﻢ ،ﻳﺮددوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺷــﺘﻰ
اﳌﻨﺎﺳــﺒﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬــﺎ واﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻳﺠﻴﺪ اﻟﺴــﺪﻧﺔ
واﻷوﺻﻴﺎء ﻓﻦ إدارة ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﺴــﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ
اﳊﺸــﻮد واﻷﺗﺒــﺎع ،إذ ﻳﺮﻓﻌﻮن ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻳﻘﺎﻋﻬﺎ اﳌﺆﺛﺮ
ﻣﻨﺴﻮب اﳊﻤﺎﺳﺔ واﻟﻬﻴﺠﺎن أو ﻳﺨﻔﻀﻮﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﹰ ﳊﺎﺟﺎت
ﻻ ﻳﻔﻚ ﻃﻼﺳــﻤﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺮاﺳــﺨﻮن ﺑﻔﻘﻪ اﻟﺴــﻴﺎدة
واﻟﻘﺎﻧﻮن .ﻫﺸﺎﺷــﺔ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم وﺿﺒﺎﺑﻴﺘﻪ )اﻟﺴﻴﺎدة(
ﻟــﻢ ﺗﻌﺪ ﺳــﺮا ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺣﺼــﻞ ﻣﻦ زﺣﺰﺣــﺎت وﲢﻮﻻت
وﺗﺼﺪﻋــﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺠﺘﻤﻌــﺎت ودول ﻛﺜﻴﺮة وﻻ
ﺳــﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ،اﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﻬــﺎ رﻳﺎح اﳊﺮوب
اﻻﻫﻠﻴــﺔ واﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس "اﻟﻬﻮﻳــﺎت اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ"،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﺮذﻣﺖ ﺑﻠﺪان ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺘﻰ اﻷﻣﺲ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﺜﺎﻻ ﹰ
ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ واﻻﺳــﺘﻘﺮار ،ﻟﺘﺘﺤــﻮل ﺗﻌﻮﻳﺬﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
"ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ" اﻟﻰ ﺷﺬر ﻣﺬر .اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻄﻴﻖ اﻟﺘﻘﺮب
ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺴــﻜﻮﻧﻮن ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ وﺛﻮاﺑﺘﻪ؛ ان ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻴﺎدة
وﻛﻤــﺎ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﳌﻔــﺮدات واﻻﺻﻄﻼﺣﺎت ،ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺰﺟﺮ
اﻟﺰﻣــﺎن واﳌﻜﺎن وﲢﻮل اﳊﺎل واﻻﺣــﻮال ،وﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم
ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﺴــﻴﺎدة ﻣﻦ دون وﺟﻮد ﻣﺴــﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻌﻴﺶ
اﳊﺮ واﻟﻜﺮﱘ ﻟﻺﻧﺴــﺎن ﻣﻦ دون ﲤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺮﻃﺎﻧﺔ
واﳋﺮﻗﺔ واﻟﻬﻠﻮﺳــﺎت .ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﺴــﻴﺎدة اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻤﺖ
إﺣﺪى أﻋﻈــﻢ اﻷﱈ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳊﺪﻳــﺚ )أﳌﺎﻧﻴﺎ( ،ﻣﻌﻨﻰ
ان ﺗﺴــﻤﺢ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻛﻬﺎ ﳌﻌﺘﻮه ﻣﺜﻞ ﻫﺘﻠﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت
ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﻨﺼﺮم ،وﻗﺴــﺎوة اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﻘﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺴــﺪدﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫــﺬا ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ
ﲡﺎرب ﻣﺤﻠﻴﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﲡﺮﺑﺘﻨﺎ اﳌﺮﻳﺮة ﻣﻊ "ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﳋﻮف" .ﻓﻼ ﺳﻴﺎدة ﻣﻊ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ واﻻذﻻل ،وﻫﺬا
ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ان ﺗﺪرﻛﻪ ﺟﻴﺪا ﺷﻌﻮب ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺖ
ﺷــﺘﻰ اﻧﻮاع اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﺮدي أو اﳉﻤﺎﻋﻲ،
واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺮور أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ وﻧﺼﻒ
ﻋﻠﻰ زوال اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺒﺎد وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ ﻋﺸــﻨﺎ وﻫــﻢ ﻣﺎ أﻃﻠﻘــﺖ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ
اﺣﺴﻨﺖ اﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴــﻠﻄﺔ واﳌﻮاﻗﻊ واﻻﻣﺘﻴﺎزات؛ اﻟﻘﻮات
اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﻤﺤﻴﻄﺎت ﺑـ "اﺳــﺘﺮداد اﻟﺴــﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ"
وﻣﺎ اﻋﻘﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﺳــﺘﺒﺎﺣﺎت واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻣﺜﻞ
ﺑﺸــﺎﻋﺘﻬﺎ وﻫﻤﺠﻴﺘﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮاق اﳊﺪﻳﺚ )ﺳــﻘﻮط
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠــﺚ اﻻراﺿﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺑﻴــﺪ ﻋﺼﺎﺑﺎت داﻋﺶ
ﺻﻴﻒ اﻟﻌﺎم  (2014وﻣﺎ أﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻮازﻧﺎت واﻧﻔﻼت
ﻟﺴــﻠﻄﺔ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ واﻟﻌﺸــﺎﺋﺮﻳﺔ اﳌﺴﻠﺤﺔ
وأﺷــﻜﺎل ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻬــﺎ ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴــﻼح اﳋﺎرج ﻋﻦ
ﻣﺸــﻴﺌﺔ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ أﺳﻼب اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن .ﻛﻞ ﻫﺬه
اﳊﻤﺎﻗﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﳊﻜﻤﺔ واﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ،
وﻣﺎ اﻋﻘﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻼوي وﻓﻮاﺗﻴﺮ ﻫﺎﺋﻠﺔ وﻗﺎﺳــﻴﺔ ،ﻟﻦ ﻧﻌﺜﺮ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺠﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺷﻴﺌﺎ
ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻟﻴﻌﺘﺮف ﲟﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋﻨﻬﺎ وﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺰاﺋﻒ اﻟﺬي ﰎ ﺗﺮوﻳﺠﻪ ﺣﻮل اﻟﺴــﻴﺎدة وﻣﺎ راﻓﻖ
ذﻟﻚ ﻣﻦ وﻏﻒ اﻟﺸﻌﺎرات واﳋﻄﺎﺑﺎت واﳉﻤﺎﻋﺎت اﳌﻘﺎوﻣﺔ
ﻟﻼﺣﺘﻼل !..ان اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺴــﻴﺎدة ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻋﺎش ارﺑﻌﺔ
ﻋﻘﻮد ﻣﻊ "ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳋــﻮف" وﻋﻘﺪ ﻧﺼﻒ ﻣﻊ إﻣﺎرات
اﻟﺮﻋﺐ وأﻣﺮاء اﳊﺮوب اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻹﺛﻨﻴﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻻ ﻳﻌﺪ
ﻓﻲ أﻓﻀﻞ ﺣﺎﻻﺗﻪ ﺳﻮى ﻧﻮع ﻣﻠﻄﻒ ﻣﻦ اﻧﻮاع اﻟﻬﺮاء .ﻟﺬا
ورﺣﻤﺔ ﲟﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻞ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻔﻄﺮة؛ اﺗﺮﻛﻮا
ﺟﺎﻧﺒﺎ ﹰ أﻣﺮ ﻫﺬه اﳌﻔﺮدة اﳌﻨﻜﻮﺑﺔ )اﻟﺴــﻴﺎدة( اﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ
اﺳﺘﺮداد ﺷﻴﺌﺎ ﹰ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ورﻋﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻤﺮت أﻗﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر دﺑﺶ!..
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"ﺧﻄﻮﺍﺕ" ﻓﻲ ﻟﻨﺪﻥ ﻳﻀﻢ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮ
ﺳﻤﻴﺮ ﺧﻠﻴﻞ
ﲟﺸــﺎرﻛﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ وﻋﺎﳌﻴﺔ
اﺣﺘﻀــﻦ ﻏﺎﻟﻴــﺮي آرت ﻫﻴــﻞ ﻓﻲ
ﻗﻠــﺐ اﻟﻌﺎﺻﻤــﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻨﺪن
ﻣﻌﺮﺿﺎ ﺗﺸــﻜﻴﻠﻴﺎ ﺣﻤــﻞ ﻋﻨﻮان
)ﺧﻄــﻮات( واﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ ﺷــﺒﻜﺔ
اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮزﻋﻬﻢ
دول اﻻﲢﺎد اﻻورﺑــﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ 16
ﻟﻐﺎﻳﺔ  18ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﳉﺎري ،اﻟﻔﻨﺎن
اﻟﺘﺸــﻜﻴﻠﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ أﻣﻴﺮ اﳋﻄﻴﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟﺸــﺒﻜﺔ واﳌﻨﻈﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻠﻤﻌﺮض واﺣﺪ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻴﻪ ﺗﻨﺎول
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ اورﺑﺎ
ﻓﻘﺎل " ﺷــﺒﻜﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﻓــﻲ دول اﻻﲢﺎد اﻻورﺑــﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺗﺄﺳﺴــﺖ ﻋﺎم  ١٩٩٧ﻓﻲ ﺛﻼث دول
اورﺑﻴــﻪ أﺳﺴــﺘﻬﺎ اﻧــﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
اﻟــﻰ ﻓﻨﺎﻧــﲔ اﺧﺮﻳﻦ ﻣــﻦ اﻟﺪﳕﺎرك
و ﻫﻮﻟﻨﺪا،ﻣﻬﺎﻣﻬــﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌــﺎرض اﳉﻤﺎﻋﻴﻪ اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺄﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ اﻛﺜﺮ
ﻣــﻦ  ٢٦٠ﻋﻀــﻮ ﻳﻘﻴﻤــﻮن ﻓﻲ ١٢
دوﻟــﺔ اورﺑﻴﻪ وﺗﻀﻢ اﻟﺸــﺒﻜﺔ ﻓﻲ
ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻨﺎﻧﲔ ﻣــﻦ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢٥
ﺟﻨﺴــﻴﻪ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ
واﻟــﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﺸــﺒﻜﺔ
دﻋﻤﻬﺎ ﻣــﻦ اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﻟﻔﻨﻠﻨﺪﻳﻪ
واﻻﲢــﺎد اﻷورﺑﻲ وﻛﺬﻟــﻚ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﺸــﺒﻜﻪ اﳋﺎص ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﲔ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﲔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ،
وﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻫﺬا اﳌﻌﺮض ﻧﻈﻤﺖ
اﻟﺸــﺒﻜﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﺎرض اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
واﻟﺒﺎﻟــﻎ ﻋﺪدﻫــﺎ  ٤٣ﻣﻌﺮﺿﺎ ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ"

*ﻣﻌﺮﺿﻜــﻢ ﺧﻄــﻮات ،ﳌــﺎذا
ﻫــﺬا اﻟﻌﻨــﻮان ؟ﻫﻞ ﻳﻘــﺎم ﻟﻠﻤﺮة
اﻻوﻟﻰ؟ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻴﻪ وﻣﻦ اي
اﻟﺪول ؟ﻛﻢ ﻋﺪد اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﻣﻨﻬﻢ؟
" ﻟﻠﻌﻨﻮان دﻻﻟﻪ واﺿﺤﺔ ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻘﺪ
ﻓﻲ ﻣﺪ اﳋﻄــﻮات ﺑﲔ اﳌﻐﺘﺮب و ﺑﲔ
اﻻوﻃﺎن اﻻﺻﻠﻴﻪ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﲔ ﺧﻄﻮة
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ اﻟﻰ ﻫﻨﺎك و اﺧﺮى ﻣﻦ ﻫﻨﺎك
اﻟﻰ ﻫﻨﺎ،ﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺧﻄﻮات
 ٢٤ﻓﻨﺎﻧــﺎ و ﻓﻨﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق وﻣﺼﺮ
وﻓﻠﺴــﻄﲔ واﻟﻜﻮﻳــﺖ واﻟﻴﻮﻧﺎن و
اﻟﻬﻨﺪ اﻣﺎ ﻋــﺪد اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ
اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ"

أﺧﺒــﺎرﻫــــــــــﻢ
ﺟﺎﺳﺘﻴﻦ ﺑﻴﺒﺮ
ﻧﺸــﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺴﺖ ﺑﻴﺮد
ﻋﺪدا ﹰ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر ﻟﻠﺰوﺟﲔ
ﺟﺎﺳــﺘﲔ ﺑﻴﺒــﺮ وﻫﻴﻠﻲ
ﺑﺎﻟﺪوﻳﻦ وﻫﻤــﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﻤﻴﻤﻴﺔ
وراﺑﻄﺔ ﻗﻮﻳــﺔ ﺗﺮﺑﻄﻬﻤﺎ
ﺑﺒﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،وذﻟﻚ
ﺑﻌﺪ أن ﺣﺼﻼ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﺑﲔ
ﻣﻦ اﻟﻘﻬﻮة رﺳﻢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
ﻗﻠﺐ ﻓﻲ ﻟﻮس أﳒﻠﻴﺲ.
اﳌﻐﻨﻰ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺟﺎﺳــﺘﲔ
ﺑﻴﺒﺮ ﻇﻬــﺮ ﺑﺮﻓﻘﺔ زوﺟﺘﻪ
ﻫﻴﻠــﻲ ﺑﺎﻟﺪوﻳــﻦ ،وﻫﻤــﺎ
ﻳﻘﻮﻣﺎن ﺑﺠﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل

اﻟﻨﺠﻤــﺔ دﳝــﻲ ﻟﻮﻓﺎﺗﻮ،
وﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳﺒــﺪو أﻧﻬﻤﺎ
ﻳﺘﻄﻠﻌــﺎن ﻻﺳــﺘﺌﺠﺎر
اﻟﻌﻘﺎر ،وﺑــﺪا اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ
ﻏﺎﻳــﺔ اﳊﺐ واﻻﻧﺴــﺠﺎم
وﺗﺒﺎدﻻ اﻟﻘﺒﻼت واﻷﺣﻀﺎن.

ﺩﻳﺒﻴﻜﺎ ﺑﺎﺩﻛﻮﻥ

أﻣﻴﺮ اﳋﻄﻴﺐ ﻣﻊ أﺣﻼم ﻋﺮب ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺧﻄﻮات

* ﻋﺪد اﻻﻋﻤﺎل اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ؟ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﻀﺎﻣــﲔ ﻫــﺬه اﻻﻋﻤــﺎل ؟ﻫــﻞ
ﻻﻣﺴﺖ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﺜﻼ؟
" اﻻﻋﻤﺎل اﳌﺸــﺎرﻛﻪ ﲡﺎوزت ال ٤٧
ﻋﻤﻼ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ اﻟﺮﺳــﻢ و اﻟﻨﺤﺖ
و اﻟﺴــﻴﺮاﻣﻴﻚ ،اﻏﻠﺐ اﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻧﺤﻦ
اﻟﻌﺮاﻗﻴــﲔ ﻋﺒﺮت ﻋﻤــﺎ ﻳﺠﻮل ﻓﻲ
ﺧﻮاﻃﺮﻧــﺎ ﻓﻌﻤﻠﻲ ﻣﺜــﻼ اﻟﺬي ﻛﺎن
ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻛﺎن ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮان
) اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ اوﻃﺎن ﻟﻠﺒﻴﻊ  ،ﻧﺮﻗﺺ
دون وﺟــﻮه( ،و ﻛﺬﻟﻚ اﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﺎن
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻲ اﳌﻮﺳــﻮي اﻟﺘﻲ رﺑﻂ
ﺑﻬﺎ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﺳﻴﺮة اﻟﻌﺮاق
ﻣﻦ ﺳﻮﻣﺮ و ﳊﺪ اﻟﻴﻮم".
* ﻫﻞ ﻓﻲ ﻧﻴﺘﻜﻢ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮض اﻟﻰ
ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ؟ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ان ﻧﺸــﺎﻫﺪ
اﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق؟ ﻫﻞ ﺷﺎرﻛﺘﻢ
ﻓﻲ ﻣﻌﺎرض اﺧﺮى ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ؟
ﻟﻴــﺲ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﻪ ﻧﻘﻞ ﻫــﺬا اﳌﻌﺮض
اﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﺧﺮ و ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﻌﺮض
اﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﲔ اﻟﻌﺮب

ﻓﻲ ﻫﻠﺴــﻨﻜﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم،
ﺑﺎﻟﺘﺎﻛﻴــﺪ ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻤﻨــﻰ ان ﺗﻌﺮض
اﻋﻤﺎﻟﻨــﺎ ﻓﻲ اﻟﻌــﺮاق اﻟﺒﻠﺪ اﻻﻏﻠﻰ
ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ و ﻟﻜﻨﻨــﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر
اي دﻋــﻮة او ﲢﺮك ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ
اﻟﻔﻨﺎﻧــﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴــﲔ او ﺟﻤﻌﻴــﺔ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ
ﻫﻜــﺬا ﻣﻌﺎرض،ﻛﻨﺎ ﻗﺪ أﻗﻤﻨﺎ اﻟﻌﺎم
اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻌﺮﺿﺎ اﺷﺘﺮك ﻓﻴﻪ ﺧﻤﺴﺔ
ﻓﻨﺎﻧﲔ أﻗﻴــﻢ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﲔ ﺑﺪار اﻻوﺑﺮا ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﳌﺼﺮﻳــﺔ اﻟﻘﺎﻫــﺮه و ﻛﺎن ﻣﻌﺮﺿﺎ
ﻧﺎﺟﺤﺎ ﺑﻜﻞ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ".
* اﻧﺖ وزﻣﻼءك اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ
ﻓﻲ اﳌﻌﺮض،ﻫﻞ اﻧﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ
ﻣﻊ اﻟﺘﺸــﻜﻴﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﳌﻌﺎرض
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻫﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ؟اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﲔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﻣﺜﻼ؟
" ﻧﻌــﻢ و ﺑــﻜﻞ ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ وﻃﻨﻨﺎ اﻟﻌﺰﻳــﺰ و ﻫﺬا
اﳌﻌــﺮض " ﺧﻄــﻮات" دﻟﻴــﻞ ﻋﻠﻰ

ﺗﻮاﺻﻠﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﻨﺎﻧــﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ و
اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺘﺸــﻜﻴﻠﻴﻪ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻪ ﻓﻘﺪ
ﺷــﺎرك اﺛﻨﺎن ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق ﻣﻌﻨﺎ
ﻫﻤﺎ اﻟﻔﻨــﺎن ﻣﻌﻦ ﻛﺮﻣﺎﺷــﻪ ﻣﻦ
اﻟﻜﻮﻓﻪ و اﻟﻔﻨﺎن ﻗﻴﺲ ﻋﻴﺴــﻰ ﻣﻦ
اﻟﺒﺼﺮه و ﻫﻨﺎك ﻃﻠﺒﺎت ﻣﻊ اﻻﺳﻒ
ﺟﺎءت ﻣﺘﺎﺧﺮه ﻣــﻦ ﻓﻨﺎﻧﲔ ﻋﺮاﻗﻴﲔ
ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻃﻠﺒﻮا ﻣﻨﺎ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﳌﻌﺮض ،ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﻼﻗﺎت
ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ اﻟﺘﺸــﻜﻴﻠﲔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ و ﺷﺨﺺ اﻟﻔﻨﺎن اﳉﻤﻴﻞ
ﻗﺎﺳــﻢ ﺳــﺒﺘﻲ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻌﻴﺔ و
ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻨﺎ ﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺐ اﻻﻳﺎم ان
ﺷﺎء اﷲ".وﻳﻀﻴﻒ اﻟﻔﻨﺎن اﳋﻄﻴﺐ
" اﻟﻔﻨﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ
ﻣﻌﺮض"ﺧﻄــﻮات" ﻫﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر
وروﻧﺎك ﻋﺰﻳﺰاﳌﻘﻴﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﺴــﻮﻳﺪ ،
اﻣﻴﺮ اﳋﻄﻴﺐ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﻨﻠﻨﺪا ،ﻋﻠﻲ
اﳌﻮﺳــﻮي وﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ وﺳﻌﺪي
داوود اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﻪ اﳌﺘﺤﺪه،
اﺿﺎﻓﻪ اﻟﻰ اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ آﻧﻔﺎ اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻦ
داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق ﻣﻌﻦ ﻛﺮﻣﺎﺷﻪ و ﻗﻴﺲ
ﻋﻴﺴﻰ".

أﻗــﺪم اﻟﺜﻨﺎﺋــﻲ اﻟﻬﻨﺪي
اﻟﺸﻬﻴﺮ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﳊﺴﻨﺎء
دﻳﺒﻴﻜﺎ ﺑﺎدﻛــﻮن وﺣﺒﻴﺒﻬﺎ
اﻟﻨﺠــﻢ اﻟﺸــﻬﻴﺮ راﻧﻔﻴﺮ
ﺳﻴﻨﺞ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮة ﺗﺘﻮﻳﺞ
ﻋﻼﻗﺘﻬﻤــﺎ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴــﺔ
اﻟﺘﻲ ﺿﺎﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺳــﻨﻮات
ﺑﺎﻟــﺰواج ،واﻻﻧﺘﻘــﺎل إﻟﻰ
ﺧﻄــﻮة ﺟﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ
ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ.
وأﻋﻠــﻦ اﻟﺜﻨﺎﺋــﻲ ﺧﺒــﺮ
زواﺟﻬﻤــﺎ إﻟــﻰ اﳉﻤﻬﻮر
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳑﻴﺰة ،ﻓﻘﺪ ﻧﺸــﺮ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺘﻪ
اﳋﺎﺻﺔ ﻋﻠــﻰ أﺣﺪ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﻮرة
ﻣﻦ دﻋﻮة ﺣﻔــﻞ زﻓﺎﻓﻬﻤﺎ

اﻟﺘﻲ ﻛﺘــﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ" :ﺑﻌﺪ
ﻣﺒﺎرﻛﺔ أﺳــﺮﺗﻨﺎ ،ﻳﺴﺮﻧﺎ
ﻣﺸــﺎرﻛﺘﻜﻢ وإﻋﻼﻣﻜﻢ
أﻧﻪ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ زﻓﺎﻓﻨﺎ
ﻳﻮﻣــﻲ  14و 15ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ
ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧــﻲ اﳌﻘﺒﻞ،
ﻧﺸﻜﺮﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳊﺐ
اﻟﺬي أﻋﻄﻴﺘﻤﻮﻧﺎ إﻳﺎه ﻋﻠﻰ
ﻣﺮ اﻟﺴﻨﲔ".

ﺩﻭﻳﻦ ﺟﻮﻧﺴﻮﻥ
ﺗﻌــﺮض اﳌﻤﺜﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
دوﻳﻦ ﺟﻮﻧﺴــﻮن ،اﳌﻠﻘﺐ
ﺑﺎﻟﺼﺨﺮ ،ﻟﻬﺠﻮم ﺣﺎد ﻣﻦ
ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻪ ﺑﺴــﺒﺐ ﺻﻮرة
ﻧﺸــﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴــﺎﺑﻪ
اﳋــﺎص ﻋﺒــﺮ ﻣﻮاﻗــﻊ
اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ،
وﻫﻮ ﺟﺎﻟﺲ ﻓﻮق ﲤﺴــﺎح
وﳑﺴــﻜﺎ ﹰ ﺑﻔﻤﻪ ،وﻳﺒﺪو أن
ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻗﺪ اﻟﺘﻘﻂ ﻫﺬه
اﻟﺼﻮرة ﺧﻼل رﺣﻠﺘﻪ إﻟﻰ
ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﻣــﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺣﻠﻘــﺔ ﻣــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠــﻪ
 Wake Up Callاﻟﺬي ﻗﺎم
ﻓﻴﻪ ﺑﺮﺣﻼت ﺳــﻔﺎري ﻓﻲ

أوﺷﻮﺑﻲ -ﻓﻠﻮرﻳﺪا.
وﺟﺎءت ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﳌﺘﺎﺑﻌﲔ
ﻣﻨﺪدة ﲟــﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﳌﻤﺜﻞ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ واﺗﻬﻤﻮه ﺑﺈﳊﺎق
اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﺘﻤﺴــﺎح وﻗﺎل
أﺣﺪﻫﻢ" :دوﻳﻦ ﺟﻮﻧﺴﻮن
أﻧﺖ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا".

ﺃﻭﻝ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﻭﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ  -ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﻳﺘﺮﻗﺐ اﳌﺴﺮﺣﻴﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن
واﻟﻌــﺮب اﻧﻄــﻼق أوﻟــﻰ دورات
ﻣﻬﺮﺟــﺎن ﻓﻠﺴــﻄﲔ اﻟﻮﻃﻨــﻲ
ﻟﻠﻤﺴــﺮح ،واﻟﺬي ﻳﺄﻣﻞ ﻣﻨﻈﻤﻮه
أن ﻳﻜــﻮن ﻣﻮﻟﺪه ﺷــﺮارة ﺟﺪﻳﺪة
ﺗﺜﻴﺮ ﺣﻤﺎﺳــﺔ اﻟﺸــﺒﺎن ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ
وﲡــﺬب اﻷﺿﻮاء إﻟﻰ ﻓﻦ اﳌﺴــﺮح

اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
وﺗﻨﻈــﻢ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ
اﳌﻬﺮﺟﺎن ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴــﺮح ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣــﻦ  25أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻷول إﻟــﻰ اﻷول ﻣــﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
ﹰ
ﻃﺎﺑﻌــﺎ ﲡﺎرﻳﺎ ﹰ إذ ﺗﻘﺎم
وﻻ ﻳﺄﺧﺬ اﳌﻬﺮﺟﺎن
ﺟﻤﻴﻊ ﻋﺮوﺿﻪ ﺑﺎﺠﻤﻟﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح ﻗﺼﺮ

رام اﷲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،وﻣﺴﺮح ﺑﻠﺪﻳﺔ رام اﷲ.
وإﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﺮوض اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ
ﺑﻴﺮزﻳﺖ وﺟﻨﲔ ورام اﷲ وﺣﻴﻔﺎ واﻟﻨﺎﺻﺮة
وﺳﺨﻨﲔ واﻟﻘﺪس ،ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ اﳌﻬﺮﺟﺎن
ﻋﺮﺿﺎ ﹰ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎ ﹰ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب.
وﻳﺸﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﻬﺮﺟﺎن ﻧﺪوات ﻓﻜﺮﻳﺔ
وورش ﻋﻤﻞ وﻣﻌﺮﺿﺎ ﹰ ﻟﻸرﺷﻴﻒ اﳌﺴﺮﺣﻲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.

ﻣﺎﺟﺪﺓ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻭﺑﺮﺍ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ  -ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب ﻧﺤﻮ 15
ﻋﺎﻣﺎ ﹰ ﺗﻌﻮد اﳌﻄﺮﺑﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎﺟﺪة
اﻟﺮوﻣــﻲ ﻟﻠﻐﻨﺎء
ﻓــﻲ دار اﻷوﺑﺮا
ا ﳌﺼﺮ ﻳــﺔ
ﻣــﻦ ﺧﻼل
ﻣﻬﺮ ﺟﺎ ن
و ﻣﺆ ﲤﺮ

اﳌﻮﺳــﻴﻘﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ
دورﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﳌﻘﺒﻞ.
واﳌﻬﺮﺟــﺎن اﻟﺬي ﺗﺄﺳــﺲ ﻓﻲ 1992
ﻫﻮ اﻷﻗــﺪم ﻋﺮﺑﻴﺎ اﻟــﺬي ﻳﺘﺨﺼﺺ
ﻓﻲ إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﳌﻮﺳــﻴﻘﻲ ،وﻳﻬﺘﻢ
ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﻮاﻫﺐ اﳉﺪﻳــﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺰف
واﻟﻐﻨﺎء ،وﻳﺠــﺬب أﻋﺬب اﻷﺻﻮات ﻣﻦ
داﺧﻞ ﻣﺼﺮ وﺧﺎرﺟﻬﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ ﺟﻴﻬﺎن ﻣﺮﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻬﺮﺟﺎن
ﻓﻲ ﻣﺆﲤــﺮ ﺻﺤﻔﻲ إن ﻣﺎﺟﺪة اﻟﺮوﻣﻲ
ﺳﺘﺤﻴﻲ ﺣﻔﻞ ﺧﺘﺎم اﳌﻬﺮﺟﺎن ﻓﻲ 12
ﻣﻦ ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﲟﺼﺎﺣﺒﺔ
أورﻛﺴــﺘﺮا أوﺑﺮا اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﻘﻴﺎدة ﻧﺎدر
ﻋﺒﺎﺳﻲ.
وﻗﺪﻣــﺖ اﳌﻄﺮﺑــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺣﻔﻼت
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﺧﻼل اﻟﺴــﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﳌﺎﺿﻴــﺔ ،ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻘﺎم إﻣــﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﻴﺮﻳﺔ ،أو ﺣﻔﻼت ﺧﺎﺻﺔ.

وﻳﻨﻄﻠــﻖ اﳌﻬﺮﺟــﺎن ﻓــﻲ اﻷول ﻣﻦ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻳﺸﻤﻞ 43
ﺣﻔﻼ ﳌﻄﺮﺑﲔ وﻋﺎزﻓﲔ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻲ دول،
ﻫﻲ ﻣﺼــﺮ ،واﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ،واﻟﻜﻮﻳﺖ،
وﺗﻮﻧﺲ ،واﻟﻌﺮاق ،وﻟﺒﻨــﺎن ،واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ،
واﻷردن.
وﻣــﻦ أﺑــﺮز اﳌﻄﺮﺑــﲔ اﳌﺸــﺎرﻛﲔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻄﻴﻔﺔ ،واﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﺎﺻﻲ
اﳊﻼﻧﻲ ،واﻟﺴــﻌﻮدي راﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ،
واﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻫﻤﺎم إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،واﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
وﺣﻴﺪ اﳋــﺎن ،وﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﳊﻠﻮ،
وﻣﺪﺣﺖ ﺻﺎﻟﺢ ،وإﳝﺎن اﻟﺒﺤﺮ دروﻳﺶ،
وﻫﺎﻧﻲ ﺷــﺎﻛﺮ ،وﻣﺤﻤﺪ ﺛﺮوت ،وﻣﺮوة
ﻧﺎﺟﻲ ،وﺻﺎﺑﺮﻳﻦ اﻟﻨﺠﻴﻠﻲ.
وﺗﻘﺎم اﻟﻌﺮوض ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮﺣﻲ اﻷوﺑﺮا
اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﺼﻐﻴﺮ ،وﻣﺴﺮح اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
وﻣﺴــﺮح ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
وأوﺑﺮا اﻹﺳــﻜﻨﺪرﻳﺔ وأوﺑــﺮا دﻣﻨﻬﻮر
واﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﻄﺎ.

ﺭﻭﺟﻴﻨﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺴﻢ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ
ِﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ 2019
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ-ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﻛﺸــﻔﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧــﺔ روﺟﻴﻨﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﲢﺴــﻢ
ﻣﻮﻗﻔﻬــﺎ ﻣﻦ أﻋﻤــﺎل دراﻣﺎ رﻣﻀــﺎن اﳌﻘﺒﻞ،
إذ إﻧﻬــﺎ ﺗﺘﺄﻧﹼﻰ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻴــﺎر ،وﺗﻘﺮأ ﺧﻼل اﳌﺪة
اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻟﺪراﻣﻴﺔ ﻟﺘﻘﺮر
ﻓﻲ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺘﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ
أﻧﻬﺎ ﺗﺪﻗﻖ ﺟﻴﺪا ﻗﺒﻞ ﺷــﺮوﻋﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻣﺸﺮوع
دراﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي
ﺣﻘﻘﻪ ﺧﻼل اﳌﺪة اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ،وﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ اﳉﺰء
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺴــﻞ "ﻛﻠﺒــﺶ" ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻨﺠﻢ
أﻣﻴﺮ ﻛﺮارة.

وأﻋﻠﻨﺖ روﺟﻴﻨﺎ ،ﺧﻼل ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﺣﺪ اﳌﻮاﻗﻊ
اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ،ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ اﳉﺰء
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺴــﻞ "ﻛﻠﺒﺶ  "2ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع اﳌﺼﺮي
وﺑﺨﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ ﳌﺴــﺖ ﺣﺐ اﻟﻨﺎس ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ "ﻟﻴﻠﻰ"
ﺑﺎﳌﺴﻠﺴــﻞ وﻣﺪى ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻣﺆﻛــﺪة أن ردود
اﻷﻓﻌﺎل ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻓﺎﻗﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ.
ﻳﺬﻛــﺮ أن ﻣﺴﻠﺴــﻞ "ﻛﻠﺒــﺶ  "2ﺑﻄﻮﻟــﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﻨﺠﻢ أﻣﻴﺮ ﻛﺮارة ،وﻫﻴﺜــﻢ أﺣﻤﺪ زﻛﻲ ،وأﺣﻤﺪ ﺻﻼح
ﺣﺴــﻨﻲ ،وأﺷــﺮف زﻛﻲ ،وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ،
وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أﺑــﻮ زﻫﺮة ،وأﺣﻤﺪ ﺣﻼوة ،وﺻﺒﺤﻲ ﺧﻠﻴﻞ،
وﻋﻤﺮ اﻟﺸﻨﺎوي.

ﺯﻭﺍﺝ ..ﻭﻟﻜﻦ!
ﹸﻌــﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑــﲔ آدم وﺣﻮاء ..أول
ﺗ ﹼ
ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻲ أول
ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﺒﺎط أو زواج ﺷــﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ
ﺳﻨﺔ اﷲ ..ﲤﺖ ﻣﻦ دون اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑﻘﺎض ﺷﺮﻋﻲ أو ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ وﻣﻦ دون
ﹴ
دﻓﻊ ﻣﻘﺪم أو ﻣﺆﺧﺮ اﻟﺼﺪاق ،أﻳﻀﺎ ﹰ
أﻓﺘﻘﺮ ﻫــﺬا اﳊــﺪث اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﻰ
"ﻛﻮﺷــﺔ اﻷﻋﺮاس" واﻟﻰ "اﻟﺰﻓﺔ"
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ أو "ﻟﻴﻠــﺔ اﳊﻨﺔ" اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺒﻖ ﻟﻴﻠﺔ "اﻟﺪﺧﻠﺔ" ..واﻟﻰ ﺣﻀﻮر
"ﻣﻌﺎزﱘ" ﻣــﻦ أﻗﺎرب اﻟﻌﺮوﺳــﲔ،
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﻋﺪم إرﺳﺎل ﺑﻄﺎﻗﺎت دﻋﻮة
ﻟﻸﺻﺪﻗﺎء واﳉﻴﺮان واﳋﻼن ..ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺸــﻬﻴﺮة "وﺑﺤﻀﻮرﻛﻢ
ﻳﺘﻢ اﻟﻔﺮح واﻟﺴﺮور"!
رﲟﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﺆرﺧﲔ
"اﳌﻬﺮ" أو "ﻣﻘــﺪم اﻟﺼﺪاق" اﻟﺬي
دﻓﻌﻪ أﺑﻮﻧﺎ آدم ﻫﻮ أﻏﻠﻰ "ﻣﻬﺮ" ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻛﻠﻔﻪ ﺧﺮوﺟﻪ
ﻣﻦ اﳉﻨﺔ  -اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺴــﺮح وﳝﺮح
ﻓﻴﻬﺎ  -ﻋﻠﻰ إﺛﺮ رﺿﻮﺧﻪ ﻟﺮﻏﺒﺔ أ ﹸ ﹼﻣﻨﺎ
ﺣﻮاء ﻓﻲ ﺗﻨﺎول وﻗﻀﻢ "اﻟﺘﻔﺎﺣﺔ"
اﳌﻨﺤﻮﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮة اﶈﺮﱠﻣﺔ !
ﹸﻛﺘﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋــﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻞ واﳌــﺮأة ودورة اﳊﻴﺎة اﻟﺘﻲ
ﺗﺒﺪأ ﺑﻨﻈﺮة ﻓﺎﺑﺘﺴــﺎﻣﺔ ﺛﻢ ﻣﻮﻋﺪ
ﻓﻠﻘﺎء ..ﻟﻴﻌﻴﺸﻮا "ﻓﻲ ﺛﺒﺎت وﻧﺒﺎت
وﻳﺨ ﹼﻠﻔﻮا ﺻﺒﻴﺎن وﺑﻨﺎت"!
ﻟﻬﺬا أﻓﺮدت اﻷﻓﻼم اﻟﺴــﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ
واﳌﺴﻠﺴﻼت اﻹذاﻋﻴﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
واﻟﺒﺮاﻣــﺞ واﻟﻜﺘــﺐ واﺠﻤﻟــﻼت
واﻟﺼﺤــﻒ واﳌﻮاﻗــﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺘﻨﺎول أوﺟﻪ ﻫﺬه
اﻟﻌﻼﻗــﺔ واﻟﺘﺼﺪي اﻟــﻰ اﳉﻮاﻧﺐ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ
واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت
 .رﲟﺎ ﲢﺴــﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺴــﺎء
"ﺣــﻮاء" ﻷﻧﻬــﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﻄــﺪم ﺑـ
"اﻟﻌﻤﺔ" واﳌﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ "أم اﻟﺰوج"
وﻟﻢ ﺗﻌــﺮف اﳊﺮب اﻟﺒــﺎردة واﳊﺎرة
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﹶﻣﻦ ﻳﻨﻐﺺ
أو ﻳﻨﻜــﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺰوﺟﻴﺔ
أو ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷــﺆوﻧﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ..
وﻫــﻲ أﻣﻮر ﺗــﺆدي ﻏﺎﻟﺒــﺎ ﹰ اﻟﻰ ﺗﻮﺗﺮ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴــﺔ واﻟﻰ ﻧﺰاﻋﺎت ﻻ
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻴــﺮ .اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺬﻫﺐ
اﻟــﻰ أن ﺣــﻮاء ﻟﻢ ﺗﻌــﺮف ﻃﻌﻢ

"اﻟﻐﻴﺮة" ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻓﺴﻬﺎ
ﻣﻦ ﺑﻨﺎت ﺟﻨﺴــﻬﺎ ﻟﻼﺳــﺘﺤﻮاذ
ﻋﻠﻰ "ﻗﻠــﺐ" ﺣﺒﻴﺒﻬــﺎ آدم ..وﻟﻢ
ﻳﻜﻦ آدم ﺑﺪوره ﻳﻔﻜــﺮ ﺑﺎﻟﺰواج ﻣﻦ
"أرﺑﻊ" ﻧﺴﺎء أﺳﻮة ﺑﺄﺣﻔﺎده اﻟﺬﻳﻦ
ﻟﻢ ﻳﻘﺼــﺮوا ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸــﺮع
ﺑﺤﺬاﻓﻴﺮه!
ﻗــﺪ ﻳﻜــﻮن ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﺟﻬﺎز
"اﳌﻮﺑﺎﻳــﻞ" ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟﺰﻣﺎن ﻣﻦ
أﻫﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ "ﺣﻮاء"
ﺗﻨﺎم ﻗﺮﻳﺮة اﻟﻌﲔ ..ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ  ،آﻣﻨﺔ
ﻷﻧﻬﺎ ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺴــﺘﻴﻘﻆ ﻓﺰﻋﺔ
ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﻤﺴﺎت
زوﺟﻬﺎ وﻫﻮ ﻳﺠﺮي اﺗﺼــﺎﻻ ﹰ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﹰ
ﻣﺮﻳﺒﺎ ﹰ !!
ﻳﺤﻜــﻰ أن رﺟــﻼﹰ ﻛﺎن ﻳﺠﻠﺲ ﻓﻲ
ﺑﻴﺘﻪ ﻳﺘﺼﻔﺢ ﻛﺘﺎﺑﺎﹰ ،وﻓﺠﺄة ﺣﻀﺮت
زوﺟﺘﻪ وﺻﺎﺣــﺖ ﺑﻮﺟﻬﻪ :ﻳﺎﺧﺎﺋﻦ..
ﻳﺎﻏﺸﺎش!!!
أﺟﺎﺑﻬﺎ اﻟﺰوج ﻣﻨﺪﻫﺸﺎ ﹰ " :ﻟﻴﺶ ﻫﺬا
اﻟﻜﻼم وﻫﺬا اﻟﺘﺠﺎوز ؟"
ﺻﺎﺣﺖ اﻟﺰوﺟﺔ" :ﺷﻨﻮ ﻫﺎي اﻟﻮرﻗﺔ
اﻟﻠﻲ ﻋﺜﺮت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺠﻴﺐ ﺳــﺘﺮﺗﻚ
وﻣﻜﺘﻮب ﻋﻠﻴﻬﺎ "ﺳﻮﺳﻮ"؟؟
اﻟــﺰوج ﻣﺘــﺮدداﹰ" :ﻳﺎ ﺑﻨــﺖ اﳊﻼل ،
ﻫﺬا أﺳــﻢ اﳊﺼﺎن اﻟﻠﻲ أﺷﺠﻌﻪ
ﺑﺴﺒﺎﻗﺎت اﳋﻴﻞ!"
اﻗﺘﻨﻌﺖ اﻟﺰوﺟــﻪ ﺑﺈﺟﺎﺑﺘﻪ وذﻫﺒﺖ
اﻟﻰ ﺣﺎل ﺳــﺒﻴﻠﻬﺎ ...ﻟﻜﻦ
ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع ،وﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻛﺎن اﻟﺰوج
ﻳﺘﻔــﺮج ﻋﻠــﻰ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ،ﺟﺎءت
زوﺟﺘــﻪ وﻋﻠــﻰ
ﺣــﲔ ﻏــﺮة ،رﻣﺘﻪ
ﺑﻘــﻮة ﺑﺠﻬﺎزاﶈﻤﻮل
"اﳌﻮﺑﺎﻳــﻞ" ﻓﺄﺻﺎﺑﺖ
ﻋﻴﻨﻪ اﻟﻴﻤﻨﻰ!!
اﻟــﺰوج
اﻧﺘﻔــﺾ
ﻣــﻦ ﻣﻜﺎﻧــﻪ ﻏﺎﺿﺒــﺎ ﹰ
وﻫﻮﻳﺘﺴﺄل" :ﺧﻴﺮ ﻳﺎ ﺑﻨﺖ
اﳊﻼل ﺷﻨﻮ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ؟؟"
اﻟﺰوﺟﺔ" :ﺣﺼﺎﻧﻚ ..ﺳﻮﺳﻮ
 ..ﻳﻄﻠﺒﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻔﻮن"!
ﻗﻴﻞ ..إذا دﺧﻞ اﻟﺰواج ﻣﻦ اﻟﺒﺎب
ﺧﺮج اﳊﺐ ﻣﻦ اﻟﺸــﺒﺎك ،ﻷن
اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ
اﻻﺛﻨــﲔ ﺗﺒــﺪأ ﺑﺎﻟﻬﻤﺲ واﳊﺐ
واﻟﻐﺰل واﻟﻬﻴﺎم و"اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ"

 ..ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﺘﺒﺨﺮذﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎ ﹰ
ﻓﺸــﻴﺌﺎ ﹰ  ..ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻈــﺮوف اﳊﻴﺎة
وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ وﻗﺴﻮﺗﻬﺎ وﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ
اﻟﺘــﻲ ﻗــﺪ ﺗــﺆدي اﻟــﻰ اﻟﺼﺮاخ
واﻻﺷــﺘﺒﺎك واﻟﻘﺘــﺎل ﺑﺎﻟﺴــﻼح
اﻷﺑﻴﺾ ..ﻟﺘﻨﺘﻬــﻲ ﺑﺄﺑﻐﺾ اﳊﻼل..
وﻫﻮ اﻟﻄﻼق !
ﻗﺎﻟﻮا ..وراء ﻛﻞ رﺟﻞ ﻋﻈﻴﻢ اﻣﺮأة..
وأﻗــﻮل :وراء ﻛﻞ رﺟﻞ ﺗﻌﻴﺲ اﻣﺮأة
"ﻧﻜﺪﻳﺔ".
ﻛﺎﻧﺖ زوﺟﺔ ﺳــﻘﺮاط "اﻛﺰاﻧﺘﻴﺐ"
ﺳــﻠﻴﻄﺔ اﻟﻠﺴــﺎن ﺟﻌﻠﺖ زوﺟﻬﺎ
ﻳﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ ﻗﺒــﻞ اﻟﻔﺠﺮ ..وﻻ
ﻳﻌﻮد إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻐﻴﺐ اﻟﺸﻤﺲ ،ﻗﺎل
ﺳﻘﺮاط :أﻧﺎ ﻣﺪﻳﻦ ﻟﻬﺬه اﳌﺮأة اﻟﺘﻲ
ﻟﻮﻻﻫﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤــﺖ أن اﳊﻜﻤﺔ ﻓﻲ
اﻟﺼﻤﺖ وأن اﻟﺴــﻌﺎدة ﻓﻲ اﻟﻨﻮم..
اﻟﺮﺟــﻞ ﻣﺨﻠــﻮق ﻣﺴــﻜﲔ ﻳﻘﻒ
ﻣﺤﺘﺎرا ﹰ ﺑﲔ أن ﻳﺘﺰوج أو ﻳﺒﻘﻰ ﻋﺎزﺑﺎ ﹰ
وﻓﻲ اﳊﺎﻟﲔ ﻫﻮ ﻧﺎدم!
ذاق ﺳــﻘﺮاط اﻷﻣ ﹼﺮﻳﻦ ﻓــﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ
اﻟﺰوﺟﻴــﺔ وﻣــﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘــﺪ ﻧﺼﺢ
ﺗﻼﻣﺬﺗــﻪ ﺑﺎﻟﺰواج ..ﻓــﺈذا رﹸزق زوﺟﺔ
ﺣﻜﻴﻤﺔ ﻣﺨﻠﺼﺔ أﺻﺒﺢ ﺳــﻌﻴﺪا ﹰ
وإذا ﻣﻨﺤﺘﻪ اﻷﻗﺪار زوﺟﺔ ﺷــﺮﻳﺮة
ﻣﺸﺎﻛﺴﺔ أﺿﺤﻰ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎﹰ!
• ﺿﻮء
إذا ﲡﺎﻫﻠﺖ اﳊﻜﻮﻣﺎت
" ﻣﻄﺎ ﻟــﺐ "
ا ﻟﺸــﻌﻮ ب . .
ﻓﺴــﺘﻨﺘﻬﻲ
ا ﻟﻌﻼ ﻗــﺔ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻰ
اﻟﻄﻼق!

ﻋﺎﺻﻢ ﺟﻬﺎﺩ

