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كتل وأطراف سياسية تتشدد بتمرير مرشحيها وأخرى تؤكد :لن تمرر

حقوق االنسان بالبصرة118 :

الف حالة تسمم مع انخفاض

ضغوط كبيرة تهدد مستقبل الكابينة الوزارية
لعبد المهدي في جلسة البرلمان المقبلة

بغداد  -الصباح الجديد:
يتوقع ان يشــهد مجلس النواب
الثالثــاء املقبل ،ســجاالت حادة
يحتمــل ان تــؤدي الــى تنامي
اخلالفات بني الكتل السياســية
ذاتهــا ،وبني بعــض الكتل أيضا
ورئيس الــوزراء املكلف عادل عبد
املهدي ،ســيما وان بعض الكتل
باتت تتشــدد في مواقفها بشأن
مرشحيها للوزارت ،ليس لصالح
خدمة الدولة وامنا ملصالح ضيقة
او ما ميكن تســميته باخلصومة
السياســية بني اطراف العملية
ســيما الكبيرة منهــا ،وهذا ما
ميكــن ان يقــود الى انتكاســة
تنعكــس ســلبا على الشــارع
العراقي.
وفــي حني طالب نائــب من احملور
الوطني عبــد املهدي باحلزم ،ألنه
مدعوم بقوة الشــارع الذي يريد
حكومة قويــة ،توقع نائب آخر ان
عبــد املهدي اذا غير في أســماء
الوزراء خــال اجللســة املقبلة،
فلسوف يرضخ ملطالب األحزاب،
واكثــر من هذا شــدد نائب ثالث
على متريــر وزيرين مــن كتلتهن
عارضــت متريرهما كتلــة أخرىن
فيما اكد نائب رابع ان
وفي هذا الصدد كشــف النائب
في البرملان ،عمانوئيل خوشــابا،
امس األربعاء ،عــن تعرض رئيس
الوزراء عادل عبد املهدي لضغوط
كبيرة تهدد مســتقبل كابينته
الوزارية.
وقال خوشــابا" ،نأمــل أن تكون
وزارة العــدل مــن نصيب املكون

املسيحي في احلكومة اجلديدة"،
الفتا إلــى أن "هنــاك حديثا عن
تغييــر اســماء الــوزراء الذيــن
قدمهم عبد املهدي".
وأضاف" ،في حال تغيير اســماء
الوزراء ستؤشر على عبد املهدي
نقطــة ضعــف أمــام األحزاب
السياسية ورضوخا ملطالبها".
وفي الســياق ،اتهــم النائب عن
كتلــة صادقون أحمــد الكناني،
امس األربعاء ،بعض الشخصيات
مبحاولــة “إثــارة زوبعة” بشــأن
املرشــحني لوزارة الثقافة حسن
الربيعي والتعليم العالي والبحث
العلمي قصي الســهيل ،مشيرا
إلى أن مرشحي حتالف البناء لم
يتــم رفضهما وســيطرحان في
اجللسة املقبلة.
وقــال الكنانــي فــي تصريــح
تابعتــه الصباح اجلديد إن “بعض
الشــخصيات حتاول اثارة زوبعة
بشآن شــخصية وزيري الثقافة
(ينتمــي لصادقــون) والتعليــم
(ينتمي لدولة القانون) الســباب
شــخصية” ،مبينــا أن “وزيــر
الثقافة يحظــى مبقبولية عالية
لدى غالبية األوســاط الثقافية
واألكادمييــة وســيتم طرحه في
اجللسة املقبلة”.
وأضاف أن “مرشحي حتالف البناء
لم يتم رفضهما وإمنا مت تأجيلما
للجلســة املقبلة” ،مشيرا إل أن
“نفس األســماء باقية للترشيح
وســيتم طرحهــا في اجللســة
القادمــة رغــم حتفــظ بعــض
الشخصيات على وزيري التعليم

على شهادة تقديرية من

منتدى االستثمار العالمي
جانب من جلسة منح الثقة حلكومة عبد املهدي
والثقافة السباب شخصية”.
وأكد الكناني ،أن “األمور تتجه في
طريقها حلل تلك اخلالفات وطرح
مرشــحينا للتصويــت” ،متهما
جهة سياسية بـ”محاولة إقصاء

وراء نفوق االسماك في دجلة

انها "ال تستبعد ان يكون السبب
هو صراع بني املربني واملســتوردين
ومحاولتهم السيطرة على سوق
االسماك" ،الفتة الى أنه "سيكون
لوزارة الزراعة الكلمة الفصل في
هذه القضية".
تتمة ص3

في احدث تصنيف عالمي

جواز السفر العراقي بالمرتبة "قبل االخيرة"

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صنف موقع عاملــي امس االربعاء،
جواز الســفر العراقي في املرتبة
"قبــل االخيــرة" ضمــن قائمة
تضمنــت احدث تصنيــف عاملي
جلوازات السفر.
وبحســب أحدث تصنيف نشــره

مؤخرا ،موقع "باسبورت إيندكس"
العاملي ،فأن جواز السفر العراقي
جاء في املرتبة قبل االخيرة ،ليأتي
بعده اجلواز االفغاني ،مبينا ان اجلواز
العراقي ميكنــه الدخول الراضي 7
دول من دون فيزا فقط ،كما ميكنه
الدخول الراضي  27دولة بفيزا عند

aتقريـر

الربيعي والسهيل”.
ويشــار في هذا الصــدد الى ان
الســيد مقتدى الصــدر كان قد
وجه نواب االعمار واإلصالح بعدم
مترير االســمني املرشحني لوزارتي
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الزراعة ال تستبعد ان صراعات السوق
بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــدت وزارة الزراعة امس االربعاء،
أن التحقيقات اجلارية ستكشف
الســبب احلقيقــي وراء نفــوق
االسماك في بابل ،فيما اشارت الى
انها ال تستبعد أن تكون القضية
نتيجة الصراع في السوق.

البصرة ـ الصباح الجديد:
كشــف مكتب املفوضية العليا
حلقــوق اإلنســان فــي البصرة
امس االربعاء ،عــن ارتفاع حاالت
التسســم باملدينة الى  118ألف
حالة وســط انخفــاض درجات
احلــرارة ،مطالبا مجلس احملافظة
بعقــد جلســة طارئــة إلطالع
الرأي العام على مدى اســتجابة
احلكومــة املركزيــة ملشــاريع
اخلدمات.
وقال مكتــب املفوضية في بيان
تقلت "الصباح اجلديد" نســخة
منــه ،إنــه "يطالــب مجلــس
محافظة البصرة بعقد جلســة
طارئة بحضــور احملافظ وأعضاء
مجلــس النواب وممثلــي أطياف
اجملتمع البصــري ومكتب حقوق
اإلنسان إلطالع مواطني احملافظة
على مــدى اســتجابة احلكومة

دخول اراضيهــا  ،مضيفا ان "164
دولة ترفض دخــول اجلواز العراقي
الراضيها بدون فيزا مسبقة".
وما تزال سنغافورة تتصدر قائمة
الدول األقوى في جوازات الســفر،
بحسب التصنيف اجلديد..
تتمة ص3

الثقافة والتعليم العالي.
ومــن جانبــه أكــد النائب عن
حتالف احملور الوطني أحمد اجلربا،
األربعاء ،أن رئيس الوزراء عادل عبد
املهــدي يريد طرح اســم فيصل

اجلربــا لوزارة الدفــاع ،محذرا من
انتكاسة قد يواجهها عبد املهدي
في حال اعادة طرح نفس االسماء
الثمانية للوزارات الشاغرة.
تتمة ص3

اعتقال نحو  2000داعشي من "الخاليا
النائمة" بنينوى منذ مطلع العام الحالي
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نعيم الكعود :ما قيل عن تعرض المنطقة الغربية للخطر
ليس صحيحا وسرايا دبابات تحرس الحدود لمواجهة داعش

بغداد  -وعد الشمري:
كشــفت االدارة احمللية في االنبار،
أمس االربعاء ،عــن تطويق احلدود
الغربية بسرايا دبابات ملواجهة أي
اخطــار لتنظيم داعــش االرهابي
بعد ســيطرته مؤخرا ً على مدينة
دير الــزور الســورية ،مؤكــدة أن
احملافظة لن تســقط مرة اخرى مع
انتشــار مك ّثف للقوات املسلحة
مدعومة بغطاء جــوي ،الفتة إلى
استمرار التنســيق مع التحالف
الدولي على صعيد تبادل املعلومات
االستخبارية.
وقال رئيــس اللجنــة االمنية في
مجلــس احملافظة نعيــم الكعود،
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"،
إن "قسما ً من وسائل االعالم بدأت

تبث شائعات بأن املنطقة الغربية
من البالد معرضــة خلطر تنظيم
داعــش االرهابي مرة اخــرى ،وأنها
قاب قوسني أو ادنى من السقوط".
واضــاف الكعود ،أن "هذا االمر غير
صحيــح ،وما حصل هــو أن قوات
ســوريا الدميقراطية انســحبت
بنحو مفاجئ من منطقة دير الزور
الســورية حيث عادت بيد تنظيم
داعــش االرهابــي مــن دون قتال،
وهناك مــن يدعي بــأن االرهابيني
سوف يأتون إلى احلدود العراقية".
وأشــار إلى أن "القوات املســلحة
العراقية فــي املنطقــة الغربية
قامت باعــادة تنظيــم صفوفها
بقرار مــن قيادة عمليــات اجلزيرة
والبادية ممثلة بالفرقة الثامنة في

اجليش العراقي".
وكشــف الكعود ،عــن "تطويق
احلدود مع سوريا بسرايا دبابات من
أجل ردع اي خطر ،اضافة إلى تأمني
غطاء جوي من قبل طيران اجليش".
وأكد رئيــس اللجنــة االمنية ،أن
"قائد عمليات اجلزيرة اللواء الركن
قاســم احملمدي متواجد مع قواتنا
في املنطقة احلدودية ويشرف على
تأمني احلــدود ،وهذا يــدل على أن
الوضع مسيطر عليه".
وبني الكعود ،أن "القوات العراقية
قادرة على ردع اي خطر ،ولن تسمح
الي عنصر ارهابي اجتياز احلدود دون
احلاجة إلى الدعــم الدولي ،كوننا
اليوم منتلك خبرات كبيرة".
تتمة ص3

العليا لذوي االعاقة واالحتياجات

الى اللجنـة الماليـة والتحليالت بشأنها ليست مهنية
الى اللجان لعدم تشكيل اللجنة
املالية.
ووصفت التميمي كل التحليالت
التــي تداولها االعــام عن نواب
وسياســيني عــن املوازنــة بغير
املهنية.
وقالت التميمــي ،في تصريحها
الذي تابعته الصباح اجلديد امس،
ان "موازنة عام  2019وصلت الى
اجمللــس ولكن لم حتــول بصورة
رســمية ألن اللجان باالساس لم
تشكل الى اآلن وكل التعليقات
التي وردت مــن بعض النواب من
دون أن يطلع على املوازنة بشكل
رسمي تعتبر غير مهنية".
واضافــت ان "املوازنــة تتغيــر

الكعود

التعليم توسع قبول الدراسات

ماجدة التميمي :موازنة  2019لم تحول رسميا
بغداد  -الصباح الجديد
اثارت موازنــة العام املقبل 2019
التي أرســلت مــن احلكومة الى
مجلس النــواب زوبعة من اجلدل
الواسع بني نواب وسياسيني من
بعض الكتــل واألحزاب ،تناولتها
وكاالت االنبــاء ووســائل االعالم
على الرغم من انهم لم يطلعوا
عليها ،سيما وانها لم حتول بنحو
رسمي الى
اللجنــة اخملتصــة فــي مجلس
النواب ذاته ،حســب النائبة عن
حتالف سائرون ،ماجدة التميمي،
والتــي صدمــت اجلميــع امس
االربعاء ،بقولهــا ان موازنة عام
 2019لــم حتول بصورة رســمية

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصــل العــراق الول مــرة على
شــهادة تقديريــة مــن منتدى
االستثمار العاملي التابع ملنظمة
االمم املتحدة فــي جنيف جلهودة
في تبسيط االجراءات واجناز دليل
ســير وخطوات اكمال املعامالت
والشــخص املســؤول والوقــت
املطلوب الجنازها .
واوضــح عبد العزيز جبــار مدير
عام مســجل الشركات في وزارة
التجــارة عضو الوفــد العراقي
للمنتــدى ان وزارة التجارة  /دائرة
مسجل الشركات حصلت على
 10نقــاط فــي تقييــم منتدى
االســتثمار العاملــي العاشــر
املنعقــد فــي جنيــف ومت تكرمي

العــراق مع ثالثة دول من بني 138
دولة مشاركة في املنتدى .
واشار املدير العام ان املنتدى ابلغ
االمانة العامة جمللس الوزراء بقراره
منح الشــهادة التقديرية لعدد
من املوظفني العراقيني جلهودهم
في تلقي الشــكاوى وشــفافية
العمــل فضال عن الســرعة في
انحاز املعامــات واختزال الوقت
يذكر ان دائرة مسجل الشركات
فــي وزارة التجــارة تعمــل وفق
اليات واضحة وشــفافة اعتمادا
على القوانني النافذة وتعليمات
تســجيل الشــركات احملليــة
والدولية مبا يســهم فــي زيادة
االستثمار واستقطاب الشركات
العاملية.

اشراف مباشر من قائد عمليات الجزيرة وتعزيز للطلعات الجوية

اثارت زوبعة من الجدل الواسع

التميمي

املركزية ومشاريع احلكومة احمللية
اخلاصة بفرص العمل واخلدمات".
واشــار الى أن مشــاريع "املاء لم
يطرأ عليهــا تغييــرا كبيرا من
استمرار التلوث بانواعه القضية
بكاملها وخصوصا قضاء شــط
العرب وأجــزاء كبيرة من املركز"،
الفتا الى "اســتمرار ارتفاع نسب
التســمم مع انخفــاض درجات
احلرارة والتي وصلت إلى  ١١٨الف
اصابة".
وتسببت املياه امللوثة ،التي تعاني
منها محافظة البصرة بتسمم
املئات من السكان الذين اكتظت
بهم مستشفيات احملافظة خالل
أشــهر الصيف املاضــي ،حيث
كشفت دائرة صحة احملافظة عن
ارتفاع نســبة التلوث الكيميائي
في مياه اإلسالة حتى بلغ ،100%
والتلوث اجلرثومي .50%

ألول مرة ..العراق يحصل

األطراف الكردستانية تأمل في عبد المهدي
معالجة المشكالت العالقة بين أربيل وبغداد

وقالــت الــوزارة في بيــان تلقت
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه،
إن "التحقيقــات اجلاريــة مــن
قبــل الفرق اخملتصة بشــأن نفوق
االســماك في بابل ستكشــف
الســبب احلقيقي وراء نفوق هذا
العدد مــن االســماك" ،مضيفة

درجات الحرارة

بالدقائــق وال يجوز التعليق على
املوازنة من دون استالمها بشكل
رســمي" ،مؤكدة انــه "في حال
وصلتنا املوازنة سيكون لنا تعليق
رسمي بعد الدراسة وليس مجرد
كالم انشائي".
واشارت التميمي ،الى ان "الكثير
من املعلقني يتدخلون في قضية
املوازنــة وهــم باالســاس ليس
لديهم علم باملوازنة".
وجتدر اإلشارة الى ان رئيس كتلة
احلزب الدميقراطي الكردســتاني،
فيان صبري ،كانت صرحت االثنني
املاضــي ،بان اهم ما ســجل من
املالحظات على موازنة  2019التي
وصلت الى البرملان ،حصة االقليم

واهمال حلبجة كمحافظة.
وفي الســياق نفســه اســتبق
النائب عن كتلة التغيير هوشيار
عبداهلل األمــور بقوله ان موازنة
 2019التــي أرســلتها احلكومة
اجلديــدة تضمنــت تغييــرات
بســيطة وغيــر جوهريــة عن
النسخة التي أرسلتها احلكومة
السابقة من املوازنة ذاتها.
وكان عبــد اهلل طالــب االحــد
املاضي رئاســة مجلــس النواب
وأعضــاء اجمللــس بعــدم متريــر
موازنة  2019دون تقدمي احلسابات
اخلتامية ملوازنة العام احلالي 2018
من قبل السلطة التنفيذية.
تتمة ص3

الخاصة والعمل تثمن

بغداد ـ الصباح الجديد:
ثمنــت وزارة العمل والشــؤون
االجتماعية قــرار وزارة التعليم
العالي توســعة مقاعد قبول
الدراسات العليا لألشخاص ذوي
االعاقة واالحتياجــات اخلاصة،
وعدته خطــوة علــى الطريق
ّ
الصحيح.
وقالت رئيس هيئــة رعاية ذوي
االعاقــة واالحتياجــات اخلاصة
فــي وزارة العمــل والشــؤون
االجتماعية وكالة د .عبير مهدي
اجللبــي ان التعاون والتنســيق
املشــترك بــن الهيئــة ووزارة
التعليم العالــي اثمر عنه هذا
القرار ،الذي يأتي لتعزيز دور هذه
الشريحة في اجملتمع واالستفادة
من قدراتهــم الذاتية .واضافت
ان املــادة ( /15ثالثــا) من قانون
رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات

اخلاصة رقم ( )38لســنة 2013
تؤكد على دور ومهــام الوزارات
واجلهــات غير املرتبطــة بوزارة
في رعاية هذه الشــريحة ومن
ضمنهــا وزارة التعليم العالي.
واوضحــت رئيــس الهيئــة ان
القانون اشار الى ان على الوزارة
توفير فرص التعليم لألشخاص
ذوي االعاقة من خالل تخصيص
مقعد دراســي واحــد في كل
اختصاص للقبول في الدراسات
العليا وحسب قدراتهم الذاتية
واالســتفادة مــن امكانياتهم
وتســخير طاقاتهــم خلدمــة
اجملتمع ،فضال عن اعداد مالكات
تعليميــة متخصصــة فنية
مؤهلــة للعمل مــع مختلف
فئات ذوي االعاقة واالحتياجات
اخلاصة.
تتمة ص3
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شؤون عراقية

االتحاد الوطني ّ
عده رجل القرارات الصعبة

األطراف الكردستانية تأمل في عبد المهدي

معالجة المشكالت العالقة بين أربيل وبغداد

عبدالمنعم األعسم
رأيي في حكومة عادل عبدالمهدي..

 4نقاط استباقية
تشــكلت حكومة عادل عبداملهــدي اجلزئية
مسبوقة بتجاذبات ومراهنات ومتارين متضاربة
في اطالق ســوء (أو ُحسن) النيات :هذا
بناقوس
ٍ
َ
يــدقّ
وذاك مبئذنــ ٍة
يصيح ..فمن زاويــة بدا ان
ْ
عبداملهدي مســرور بهذا التقــاذف ،واكثر ما
كان يســ ّره (كما اخبرني زميل من دائرة مقربة
منه) التشهير به .التشكيك في كفاية صبره.
الطعن مباضيه السياسي .التحذير من انقالبه
على مواليه ،فيما كان يضايقه (حسب الزميل)
الدفاع عنه مــن العامة واالعالميني ،بخالف ما
كان يريحه رضا قــوى النفوذ واملراجع والزعماء
الساسة.
ومــن زاويــة املعاينــة املوضوعية ،فــان ثمة
اربع نقــاط عقدية حتيط اعــان كابينة عادل
عبداملهدي ،هي:
1البرنامــج  ..اتســم باالســهاب واالطنابواالســتغراق بالتفاصيل ،وغابــت عنه ،وفيه،
االلتزامات والتحديدات ،وشــمل على اكثر من
مائة صفحة هي (في بنيتها) اقرب الى مقال ،او
بحث مط ّول ،منهما الى برنامج يُستدل به الى
هوية الكابينة احلكومية او التزاماتها.
 2باســتثناء ( 3أو  )4من الــوزراء ُعرفت عنهماملهنية والتخصص وموثوق السيرة ،واستقالل
املنهــج ،فــان البقيــة تالحقهــم شــبهات
ومالحظــات وطعون فــي الوالء والشــهادات
وكفاية التخصص واالهلية االدارية واالكادميية،
فضال عما ُعرف عن «حزبية» ووالء بعض الوزراء،
كاجازة مرور محاصصية الى الكابينة.
3اعالن عبداملهدي احلاجة الى  6اشــهر النهاءاملناصــب بالوكالــة التي عدت املثــل الصارخ
للمحاصصة والهيمنــة احلزبية والتعدي على
الدستور واشاعة وحماية الفساد ،والسؤال هو،
اذا كان مثل هذا االجراء احليوي مبا ميس اعادة بناء
وتصويب الهيئات املستقلة االثنني والعشرين
والعشــرات من املناصب العليــا ،كما يتصل
بتصحيــح بنى الدولة وإداراتها يحتاج الى 180
يوما لكي يُعالج فماذا ميكن ان يقال عن حاجة
اخلدمــات وتعيــن العاطلني واحياء املشــاريع
والدورة االقتصادية من الوقت؟.
4اقتصار متثيل املرأة في الســلطة التنفيذيةاجلديدة علــى مقعدين تشــغلهما امرأتني ال
بصمة لهما في البيئــة االجتماعية واحلركية
للنساء ليس «غفلة» حدثت في غمرة التجاذبات
والعجلة والسباق مع الوقت الدستوري املتاح،
بل هو منهج انكفائي تسجل دواعيه وخلفياته
علــى رئيس احلكومة ،ال على غيــره ،وهو االمر
نفسه يشــمل ترشــيح وزير للثقافة ال صلة
له بالعمــل الثقافي واحتياجاته ،وكان جمهرة
املبدعني ومنتجو الثقافــة وهيئاتهم القيادية
وعدوا هذه
على حق حني عبروا عن اســتيائهم ّ
اخلطوة مبنزلة «اهانة» لهذا الوســط مبا يعنيه
من اهانة للثقافة الوطنية العراقية الرائدة.
************
الشافعي:
«إذا ذكــرت لكم مــا ال تقبلــه عقولكم فال
تقبلوه».

السليمانية ـ عباس كاريزي:

ع ّبرت قــوى وأحزاب سياســية
كردســتانية عن أملهــا في أن
تتمكــن احلكومــة العراقيــة
اجلديدة برئاســة الدكتور عادل
عبد املهدي مــن معاجلة ووضع
حلــول جذريــة للمشــكالت
العالقة بني أربيل وبغداد وإنهاء
األزمــة االقتصاديــة واخلدمية
التي أثقلت كاهل املواطنني في
اإلقليم.
رئيــس اجلمهوريــة الدكتــور
برهم صالح الــذي وصل صباح
الســبت املاضي الــى محافظة
السليمانية في اول زيارة له بعد
توليه منصب رئيس اجلمهورية،
اكــد ان معاجلة املشــكالت بني
االقليم وبغداد تأتي في مقدمة
اهتماماته ،وان ســعيه منصب
باحلفاظ على احلقوق الدستورية
جلميع مكونــات البالد وان ينعم
اجلميع بثروات البالد وخيراته.
واضاف صالح في مؤمتر صحفي
عقده في مطار السليمانية ،ان
مهمة احلكومة اجلديدة في البالد
صعبة نظرا لتراكم املشــكالت
والتحديات ،وان العمل على ازالة
املشــكالت والتوتر بــن القوى
السياسية يتطلب ارادة وتعاونا
من اجلميع ،مؤكــدا ان احلكومة
العراقيــة اجلديدة ســتكتمل
قريبا وان رئيس الــوزراء الدكتور
عادل عبد املهدي ســيعمل على
معاجلــة اخلالفــات املوجودة بني
االطراف السياســية وخصوصا
بني املركز واالقليم.
عبد املهدي الــذي تولى منصب
رئاســة وزراء فــي احلكومــة
حتديات
االحتادية اجلديــدة يواجه
ً
ومصاعــب جمــة مــن بينها
َ
العديــد من امللفــات والقضايا
التــي اقل مــا توصف بــه انها
عصية على احلل وصعبة تتطلب
التجــرد واتخاذ قــرارات صعبة
حللهــا وفي مقدمتهــا محاربة
الفســاد ومعاجلــة اخلالفات بني
االقليم واملركز واالزمات اخلدمية
والنازحني التي تواجه العديد من
احملافظات.

رئيس الجمهورية
الدكتور برهم صالح
الذي وصل صباح السبت
الماضي الى محافظة
السليمانية في اول زيارة
له بعد توليه منصب
رئيس الجمهورية ،اكد
ان معالجة المشكالت
بين االقليم وبغداد تأتي
في مقدمة اهتماماته،
وان سعيه منصب
بالحفاظ على الحقوق
الدستورية لجميع
مكونات البالد وان ينعم
الجميع بثروات البالد
وخيراته
آمال للتقارب بني بغداد وأربيل بعد تكليف عبد املهدي

وعلى صعيد ذي صلة قال عضو
الهيئــة العاملــة فــي املكتب
السياســي لالحتــاد الوطنــي
عمر فتــاح ،ان االحتــاد الوطني
الكردســتاني ينتظــر من عبد
املهدي العمــل بنحو فاعل على
معاجلــة االزمات التــي خلفتها
الصراعات السياسية بني اربيل
وبغداد.
واضاف فتــاح ،ان االحتاد الوطني
يؤمن بقدرة ورؤيــة عبد املهدي
ملعاجلــة املشــكالت واملســائل
العالقة وايجاد حلول مناســبة
لها في اقــرب فرصة مبــا يلبي
طموحــات الطرفــن ،مؤكدا ان
الكرد ينتظرون منــه كل اجراء
ايجابي في هذا السياق.
وبينمــا قال احلــزب الدميقراطي
الكردســتاني ،ان الوقــت ما زال

مبكــرا للحكم علــى حكومة
الدكتور عادل عبد املهدي ،وما اذا
كان جديا في تلبية مطالب الكرد
في احلكومــة العراقية اجلديدة،
قالت حركة التغيير ان قســما
من املطالــب الكرديــة مرتبط
بالبرنامج الوزاري للســيد عبد
املهدي اال ان اجلــزء االخر مرتبط
مبدى وحدة املوقف الكردي.
واضاف رئيس كتلة حركة التغيير
كاوة محمد في حديث للصباح
اجلديد ،ان الكرد ينتظرون الكثير
من كابينة عبد املهدي في اطار
معاجلــة املشــكالت واالزمــات
املوجودة بني بغــداد واربيل ،اال ان
على الكرد الدفاع عن حقوقهم
والسعي من اجل تنفيذها والغاء
التشــرذم والتفرقة التي يعاني
منهــا الواقــع السياســي في

االقليم.
في غضون ذلك قــال مواطنون
من مختلف شــرائح اجملتمع ان
حقوق شعب كردستان منتهكة
ومغبونة من قبل السلطات في
االقليم ،وان اعادة احلقوق وتوفير
اخلدمــات مرتبطــة بحكومــة
االقليــم اكثــر مــن ارتباطها
باحلكومة العراقية.
وقــال محمد رحيــم وهو خريج
قســم العلوم السياســية في
جامعة الســليمانية ،للصباح
اجلديد ،ان معاناة املواطنني بدأت
منذ تســلم االحــزاب الكردية
للســلطة في االقليم ،وتفردها
والتوجه بها نحو حتقيق املصالح
احلزبية والشخصية.
وتابع ان احلكومة االحتادية معنية
مبعاجلــة االزمــات االقتصاديــة

واخلدميــة
والسياســية
واالجتماعيــة واملعاشــية التي
مير بهــا اقليم كردســتان ،نظرا
النتشار وتفشــي الفساد الذي
تقوده مافيات مدعومة من قبل
االحزاب الكبيرة في كردستان.
بــدوره اكــد اخلبيــر االقتصادي
كاروان سعيد للصباح اجلديد ،ان
امام الدكتور عــادل عبد املهدي
الكثير من املعضالت االقتصادية
التــي ينبغي ان يتغلــب عليها،
اذا مــا كان ينــوي ايجــاد حلول
جذرية للمشــكالت بــن اربيل
وبغداد ،وفي مقدمتها السياسة
االقتصادية الفاشــلة حلكومة
االقليم وتوقيعها عقود نفطية
ال تتســم بالشــفافية من دون
مراعاة املصلحــة العامة ،فضال
عن تفشي الفساد واحملسوبية.

واضاف سعيد ان عدم وجود قانون
واضح للنفط والغاز اسهم في
اســتمرار اجلدل بني بغداد واربيل
حول حــق االقليم من عدمه في
تصدير النفــط مبعزل عن بغداد،
وان االســتفتاء الفاشل ادى الى
توســيع الهوة بني اربيل وبغداد
التي اتخذت قرارات انعكســت
ســلبا على حيــاة املواطنني في
كردستان.
وكانــت اطــراف سياســية
كردســتانية قد اكــدت تلقيها
وعود من رئيس الــوزراء الدكتور
عادل عبد املهــدي بالعمل على
معاجلــة وانهــاء اخلالفــات بني
اربيــل وبغداد ومراعــاة مطالب
واســتحقاقات الكــرد فــي
حكومتــه ،لقاء دعمهــم لها
واملشاركة فيها بنحو فاعل.

ّ
الصحة والبيئة تحذر من خطورة الرصاص المستعمل في األصباغ
بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــدت وزارة الصحــة والبيئــة
بــأن  42%من األصبــاغ املوجودة
في الســوق احمللية (مستوردة أو
مصنعة) تعــد منتجات خطرة
على صحــة اإلنســان والبيئة
وحتتــوي على تراكيــز عالية من
الرصاص الســام واخلطــر  ..وإن
 58%منها هو ضمن احملدد العاملي
للرصــاص وانها بصــدد االعالن
قريبا عن منع اســتيراد وتصنيع
عدد من شركات صناعة االصباغ

تقـرير

الدهنية ( البوية ) الحتوائها على
نســب عالية من الرصاص تؤدي
الى تلوثات خطرة على االنسان .
جاء ذلك خــال احتفالية اطالق
التقريــر الوطنــي األول حــول
الرصــاص فــي الطــاء الزيتي
املســتعمل في املنــازل بالبالد
بالتعــاون مــع جمعيــة "معا
حلماية االنسان والبيئة " وبدعم
من الشــبكة الدولية للحد من
امللوثات العضوية الثابتة .
واوضح مدير قسم الكيمياويات

واملواقــع امللوثة لــؤي اخملتار في
كلمة االفتتاحيــة التي القاها
نيابة عن الوكيل الفني لشــؤون
البيئــة د.جاســم الفالحي بان
وزارة البيئــة تتبنى اعداد برنامج
عمل ودراســة واســعة تشمل
كافــة املصانــع والشــركات
الوطنية واملســتوردة واعطائها
مهلــة للتخلص مــن الرصاص
ســواء باملواد االوليــة فضال عن
تنظيم حمــات توعيــة بيئية
وصحيــة لتوعية املســتهلك

على عدم شراء االصباغ احملتوية
علــى الرصاص  ،ملا لها من اضرار
خطيــرة على الصحــة العامة
وسالمة البيئة .
واكد اخملتار خالل االحتفالية التي
تتزامن مع األسبوع العاملي للحد
من مخاطر الرصاص في االصباغ
بان هذه املــادة تعتبر واحدة من
التحديات التــي تواجه العالم
و هدفا عامليــا من أهداف النهج
االســتراتيجي لــإدارة الدولية
للكيماويــات و احلــد من اخملاطر

الصحية الناجمة عن استخدام
املواد التي حتتــوي على الرصاص
في تصنيع األصباغ او استخدام
مواد أوليــة ملوثة بهذا العنصر
اخلطير على الصحة .
ويقع على عاتق وزارة البيئة حتقيق
الســامة واألمــن الكيميائي
في العراق مبا يتالءم وينســجم
مع أهداف التنمية املســتدامة
حلمايــة البيئة والصحة العامة،
وايجــاد اليــة عاجلــة لتوعية
املواطنــن بخطورة اســتخدام

الطالء الزيتــي املنزلي الحتوائه
على تراكيــز عالية من الرصاص
ساما يسبب آثار ســلبية على
سالمة االنسان ،
وقد أعلن العراق من البلدان التي
اتخذت إجراءات قانونية للحد من
اســتخدام الرصاص في االصباغ
وواحدة من أربع دول عربية فقط
تهتــم بهذا اجلانــب  ..جاء ذلك
في البيانــات اإلحصائية األخيرة
للتحالــف الدولــي للحــد من
االصباغ احلاوية على الرصاص.

ج ّراء اتساع هذا النوع من الجريمة في البالد

تأسيس أول مرصد عراقي يعنى بمكافحة اإلتجار بالبشر
بغداد  -الصباح الجديد:
أعلن ناشطون عراقيون أمس األربعاء،
عن تأسيس أول مرصد يعنى مبكافحة
جرائــم االجتــار بالبشــر فــي البالد،
مؤكديــن ســعيهم حتقيــق جملة
أهداف من بينها تعديل القانون اخلاص
مبكافحة االجتار رقم  28لسنة .2012
وقال «املرصــد العراقي لضحيا االجتار
بالبشــر» فــي بيان تلقــت «الصباح
اجلديد» نسخة منه ،إن «قضية االجتار
بالبشر احدى اهم القضايا التي تتبوأ
موقعا متقدما من اجلرائم واالنتهاكات
املرتكبــة وتشــغل حيــزا مهما من
اهتمامــات الناشــطني واملنظمــات
احلقوقية الدولية نظرا التســاع هذه
اجلرميــة واتخاذهــا اشــكاال متعددة
الســيما مع انتشــار مواقع التواصل
االجتماعــي وتزايــد معــدالت الفقر
والبطالة وتصاعد نسبة األمية».
وأضاف البيان أن «العــراق كان إحدى
تلك الدول التي انتشــرت فيها جرمية
االجتار بالبشــر بشــكل واسع والفت
بشكل فردي وجماعي وبطرق منظمة
وغيــر منظمــة ،وقــد ســاعد على
انتشار واتســاع هذا النوع من اجلرائم
غياب ســلطة القانون خالل السنوات
املاضية وســيطرة اجلماعات اإلرهابية
علــى عدد من املــدن وقيامها بتنفيذ
جرائــم واســعة النطــاق ترتقي إلى

اإلبــادة اجلماعية وجرائــم حرب وضد
اإلنسانية».
وأوضــح البيان أن «آخــر اإلحصائيات
الصادرة عن مجلــس القضاء األعلى
تظهر بأن دوائرها سجلت  200قضية
خــال عام  2017فقــط غالبيتها في
العاصمــة بغــداد حيــث بلغت 50
قضيــة  ،واملؤكــد أن تلــك القضايا
تشكل نسبة قليلة مقارنة مبا موجود
علــى ارض الواقع ،ألن هــذا النوع من
اجلرائم تتسم بالسرية ،فيما يخشى
الضحايا من اإلبالغ عن ذلك خشــية
الفضيحة وتعــارض ذلك مع العادات
والتقاليد السائدة».
وأشار البيان إلى أنه «من هذا املنطلق،
شــرع مجموعــة مــن الناشــطني
والشــباب العراقيــن بالعمــل على
تأســيس مرصد عراقي باسم (املرصد
العراقي لضحايا االجتار بالبشر IRAQI -
OBSERVATORY FOR VICTIMS OF
 )HUMAN TRAFFICKINGواختصاره
( )IOVHTيعنــى مبكافحــة االجتــار
بالبشــر في أول جتربة مــن نوعها في
العراق ،حيث ســيعمل القائمون على
املرصد لتنفيذ جملة أهداف ومشاريع
بعضها آنية واخرى مستقبلية».
وتابع البيان أن من أبــر أهداف املرصد
«إجراء عمليات مسح شاملة ملناطق
اجلرائــم وتصنيفهــا بــن املرتفعة
واملنخفضة وإنشــاء قاعــدة بيانات

خاصة بجرائم االجتار بالبشــر في كل
مدينة ومحافظــات عراقية ،والبحث
فــي العوامل التي تســاهم في تزايد
وتصاعــد تلــك اجلرائــم ،إضافة إلى
اصدار تقارير وبيانات دورية تعنى برصد
جرائم االجتار بالبشــر ومــدى حتقيق
الدوائــر املعنية اجنــازات بهذا الصدد،

ومالحظة مدى انخفاض وارتفاع تلك
اجلرائم عن األشهر والفترات السابقة
والعمل على احلد منها».
ولفت البيان إلــى أن من بني األهداف
أيضــا «العمــل على تعديــل بعض
التشــريعات والقوانني اخلاصة باالجتار
بالبشر وفي مقدمتها قانون مكافحة

االجتار بالبشــر رقم  28لســنة 2012
وتشــديد العقوبات الــواردة في هذا
القانــون ،وتفعيل اللجــان الفرعية
اخلاصــة مبكافحة االجتار بالبشــر في
االقاليــم واحملافظات غيــر املنتظمة
بإقليم التي نصت عليها املادة  / 4اوال
من قانون مكافحة االجتار بالبشر رقم

 28لسنة .»2012
وبني أن أهــاف املرصد تضــم كذلك
«الســعي نحــو انضمــام العــراق
لالتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة
واالقليميــة اخلاصــة مبكافحة االجتار
بالبشر ،واإلسراع في توقيع اتفاقيات
تبادل املطلوبني بني العراق والدول التي
تكثر فيهــا عمليات االجتار بالبشــر
املتعلقة بالضحايــا العراقيني ،فضال
عن «تنظيم دورات وورش عمل منتظمة
للمســاهمة بزيادة الوعي بخصوص
قضايا االجتــار بالبشــر بالتعاون مع
اجلهات الرسمية واملنظمات احلقوقية
احملليــة والدولية»  ،الفتا إلى أن املرصد
سيســعى لـ»إنشــاء فريــق عمــل
متكامل مــن الناشــطني والباحثني
في اغلب احملافظــات العراقية بهدف
الســعي جلمع معلومــات ورصد اية
عمليات تخص قضايا االجتار بالبشر».
وأكد املرصد في بيانه أنه «مســتقل
عن ايــة جهة حزبية او سياســية او
دينية في متويله وعمله ،و يعتمد على
التبرعات واالشــتراكات الشهرية في
متويل انشطته وبرامجه» ،مشددا على
أنه لن يضع «أي قيد او شرط على كل
منظمة او شــخص يرغب باالنضمام
اليه والتعامل معه».
حســب قانون مكافحة االجتار بالبشر
رقــم ( )28لســنة 2012الــذي اقره
مجلس النــواب العراقــي فانه ينص
علــى ان االجتــار يقصــد بــه «جتنيد

اشــخاص أو نقلهــم أو ايوائهــم أو
استقبالهم بوساطة التهديد بالقوة
أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال
القســر أو االختطــاف أو االحتيــال
أو اخلــداع أو اســتغالل الســلطة أو
باعطاء أو تلقــي مبالغ مالية أو مزايا
لنيل موافقة شــخص له سلطة أو
والية على شخص آخر بهدف بيعهم
أو اســتغاللهم في أعمــال الدعارة
أو االســتغالل اجلنســي أو السخرة
أو العمــل القســري أو االســترقاق
أو التســول أو املتاجــرة بأعضائهــم
البشرية أو ألغراض التجارب الطبية.
وبرغم ان مكافحة االجتار بالبشر بعد
اقرار هذا القانون اصبحت ضمن قانون
خاص بها وانشــأت استنادا ً له اقسام
وشعب تعنى به ومتارس مكافحته الى
ان القصص واحلقائق والدالئل وحتقيقنا
هذا اشار الى وجود هذه اجلرائم بكثرة
وبصيغ مختلفة ومتنوعة.
ويشــير الضابط في شــعبة االجتار
بالبشــر إلى أن الكثير مــن القضايا
متكنا من احلصــول على احكام عادلة
بحقها ،لكن ضعف وخطأ املعلومات
االستخباراتية واصدار احكام القضاء
بصورة تختلف مع مجهودنا كل هذه
تولد احبــاط فينا اضافة لعدم الدعم
احلكومي احلقيقــي ،فملخص عملنا
يعتمد على املعلومات االستخباراتية
وان القضــاء هــو الفيصــل واحلاكم
فواجبنا تنفيذ املهام.

شؤون عراقية
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التنظيم يمر بأسوأ أوضاعه وراتب العنصر  50دوالرا فقط

اعتقال نحو  2000داعشي من "الخاليا النائمة"
بنينوى منذ مطلع العام الحالي
نينوى ـ خدر خالت:
كشــف مصدر أمني عراقي مطلع
فــي محافظــة نينوى عــن اعتقال
نحــو  2000عنصر من تنظيم داعش
اإلرهابي منذ مطلع العام احلالي في
عموم محافظة نينــوى ،غالبيتهم
من "اخلاليــا النائمة" ،وفيما اشــاد
بالتعاون الكبير مــن قبل املواطنني،
بــن ان التنظيم مير بأســوأ اوضاعه
ّ
وان راتب بقايــا عناصره يبلغ نحو 50
دوالرا شــهريا ،مشيرا الى ان صفحة
داعش ســتطوى وتصبح من املاضي،
داعيا الى ايجاد فرص عمل للشــباب
كي ال يســتغل التنظيــم االرهابي
سخطهم.
وقال املصدر في حديث الى "الصباح
اجلديــد" شــريطة عدم الكشــف
عــن هويتــه ،ان "االجهــزة االمنية
واالســتخبارية العراقية تعمل على
مدار  24ســاعة في مالحقــة بقايا
تنظيم داعش االرهابي في محافظة
نينوى ،مع دراسة ومقاطعة وتدقيق
املعلومات الغزيرة التي ترد سواء من
املصادر االمنية واالســتخبارية او من
املواطنني".
واضاف "بناءا على تلك املعلومات ،مت
اعتقال نحو  2000عنصر داعشي في
عموم محافظة نينــوى منذ مطلع
العام احلالي  2018وحلــد يومنا هذا،
غالبيتهم مما يسمى باخلاليا النائمة
ومن بقايا التنظيم االرهابي ،والعمل
مســتمر من اجل مالحقة ما تبقى
من عناصر التنظيم ،علما ان البعض
منهم يختبئون فــي صحراء اجلزيرة
ومناطق اخرى جنوب وغربي املوصل،
وان امامهــم مصيران اثنان ،القتل او
االعتقال ولو بعد حني".
واشار املصدر الى ان "الكثير من هذه
االجنازات التي حتققــت عبر عمليات

االجهزة االمنية
واالستخبارية العراقية
تعمل على مدار 24
ساعة في مالحقة بقايا
تنظيم داعش االرهابي
في محافظة نينوى،
مع دراسة ومقاطعة
وتدقيق المعلومات
الغزيرة التي ترد سواء
من المصادر االمنية
واالستخبارية او من
المواطنين

ضغوط كبيرة تهدد مستقبل
الكابينة الوزارية لعبد املهدي
في جلسة البرملان املقبلة
وقــال اجلربا فــي تصريــح اوردته
صحيفة “الشرق األوسط” واطلعت
عليه الصباح اجلديــد " إن “هناك
مرشحني ملنصب وزير الدفاع؛ هما
هشــام الدراجي وهو مرشحنا في
(احملور الوطني) ،وفيصل اجلربا الذي
يريد رئيس الوزراء عادل عبد املهدي
طرحه مرشحا لـ(ائتالف الوطنية)
بزعامــة إياد عالوي ومــن معه من
القوى السنية مثل صالح املطلك
وســليم اجلبوري» ،مبينــا أن «هذا
اخلالف لم يحسم بعد داخل الكتل
السنية”.
وأضاف أن “املشكلة أن عبد املهدي
ينــوي ،مثلما صرح هو قبــل أيام،
إعادة طرح األســماء نفسها التي
على بعضهــا خالفات” ،معتبرا أنه
“في حــال كان متــرددا مثل عرض
األســماء األولــى ،فإنه ســيواجه
انتكاسة ثانية ،وفي حال استمرت
هذه االنتكاسات التي قوامها التردد
وعــدم مقاومة ضغوط الكتل ،فإن
من املشــكوك فيه أن يكمل عبد
املهدي فترة األربع سنوات التي هي
سنوات مملوءة بالتحدي”.
ولفــت اجلربا إلــى أن “عبد املهدي
لم يكن حرا بعكس ما أشــيع عن
منحــه احلرية الكاملــة ،فإن احلل
الوحيد أمامه هــو أن يكون حازما
ألنه مدعوم بقوة من قبل الشعب
العراقي الذي يريــد حكومة قوية
وقادرة على التغيير”.
وقبيــل االنتهــاء من اعــداد هذا
التقريــر اكــد النائب عــن حتالف
ســائرون بدر الزيادي أن األســماء
الثمانيــة املرشــحة للمناصــب
الوزارية التي مت رفضها في اجللسة

الزراعة ال تستبعد ان صراعات
السوق وراء نفوق االسماك في
دجلة
وكان رئيس مجلس محافظة بغداد
ريــاض العضاض قد كشــف عن
انتشار ظاهرة "نفوق االسماك" في
نهر دجلة ،فيما دعا مربي االسماك
الــى "تعقيــم" أقفــاص تربيــة
االسماك ملنع انتشار االمراض.
وقال العضاض إن "هناك ظاهرة في
نهر دجلة وهي نفــوق اعداد كبيرة
من االســماك من حدود الطارمية
الى حــدود الراشــدية"  ،مضيفا
أن "االســماك تعيش في االقفاص
واصيبت مبرض من نوع الفطريات"،
وأن "االســماك النافقــة تؤخــذ
تدفن او تتحول الــى علف ورميها

التعليم الموازي في الكليات
بغداد  -الصباح الجديد:
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
أمس األربعاء إعالنا ً مهما ً للطلبة املقبولني في
اجلامعات والكليات األهلية.
ودعت الوزارة فــي بيان تلقت "الصباح اجلديد"
نســخة منه" ،الطلبة املقبولني في اجلامعات
والكليات األهلية من الذين ظهرت أســماؤهم
ضمن قناة التعليم احلكومي اخلاص الصباحي
{املــوازي} للعــام الدراســي  2018/2019إلى
مراجعــة اجلامعات والكليــات األهلية لغرض
التسجيل".
وأشار البيان الى أن "آخر موعد لتسجيل بيانات
الطلبة املقبولني سيكون نهاية الدوام الرسمي
لهذا اليوم اخلميس املوافــق  ،1/11/2018وبعد
ذلك سيعد القبول الغياً".

الخط اإلنتاجي الثاني

لمعمل اسمنت بادوش

على وفق اعترافات عدد من املقبوض
عليهــم ،وان دفــع تلــك الرواتــب
وايصالها مســألة غير متاحة للعدو
باســتمرار ،مما يؤدي لتقطع ايصالها
لشهرين او لثالثة اشهر احيانا".
وحذر املصدر من "استغالل التنظيم
للبطالــة املتفشــية فــي عمــوم
نينوى وتوظيف التنظيم للســخط
واالســتياء لدى االف الشباب الذين
يعانون منها ،بهدف زعزعة االستقرار
االمني بنينوى" .داعيا الى "تخصيص
فرص عمل في الدوائر اخلدمية بنينوى
مببالــغ ال تقل عــن  200دوالر حلماية

مهاو
اولئك الشــباب من االنزالق في
ٍ
هم فــي غنى عنها بســبب احلاجة
املادية ولســد جزء مــن مصاريفهم
ومصاريف ذويهم".
عــادا ان "صفحــة داعش ســيتم
طيها قريبا وســتصبح من املاضي،
الن التنظيم بات منبــوذا في عموم
محافظة نينــوى ،بســبب جرائمه
الوحشــية ضــد االهالي ،وبســبب
قراراته التعســفية التي ال تتناسب
والزمــن احلالي" .واســتدرك بالقول
"لكــن ينبغــي ان يتم االســتعداد
للمعركــة املقبلــة مــع التنظيم،

والتي هــي معركة فكريــة بامتياز،
الزالة ومكافحــة االفكار التكفيرية
واملتطرفــة التــي حــاول زرعها في
املناطق التي خضعت لسيطرته منذ
عام  2014الى ."2016
وبخصــوص تفجير ســيارة ملغمة
في مركــز ناحية القيــارة ( 60كلم
جنوب املوصل) في منتصف االسبوع
املاضي ،يــرى املصدر ان "التنظيم قد
يتمكن من إحداث خرق هنا او هناك،
لكن باجململ هي عمليات جبانة ،ولم
يعد بامكانه ان يبســط ســيطرته
على شــبر واحد من اراضــي نينوى،

وان ايــام اســتيالئه على قــرى و ّلت
ومن دون رجعة ،الننــا نعلم جيدا ان
قيــادات العدو حتث بقايــا عناصرها
على مــا تســميه (حــرب النكاية)
وهو ما يُصطلح عليــه حاليا بحرب
العصابات ،اي اضرب واهرب".
وتابــع "لكــن بالتقنيــات احلديثة،
وباملعلومات الغزيــرة املتوفرة ميكننا
مالحقة مــن ينفذ هكــذا عمليات
اجرامية واالقتصــاص منه ،وهنالك
خطط موضوعة ملالحقة بقايا العدو
وتنفيذ عمليات استباقية ستحبط
مخططاتهم االجرامية".

تتمات ص1
الســابقة ال ميكن ترشــيحها مرة
اخرى
الزيــادي قــال أيضــا إنــه ال ميكن
مترير األســماء التي مت رفضها في
اجللسة السابقة لتســنم وزارات
في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد
املهــدي ،مضيفــا أن ثمانني باملئة
من الــوزارات املتبقية لن مترر ما لم
يتم ترشــيح شخصيات مستقلة
وكفوءة غير األســماء التي طرحت
سابقا
وأضــاف أن بعض األســماء التي
طرحــت داخــل اجمللــس لــم تلق
مقبولية لــدى جمع أعضاء اجمللس
كوزارة العدل ،وأن حتالف ســائرون
لن يســمح بتمرير أي شــخصية
متحزبة وغير كفوءة لتســنم أي
منصب وزاري
وذكــرت وســائل إعــام محلية
احتمال طرح اسماء جديدة لشغل
احلقائــب الوزارية املتبقية ،لكن لم
يتم اإلعالن عن تلك االسماء.

الطلبة المقبولين ضمن

خطة لتأهيل وتشغيل

جانب من احدى عمليات القبض على اخلاليا النائمة في نينوى
متفرقــة طوال االشــهر العشــرة
املاضية ،متــت نتيجة للتعاون االمني
الكبير من قبــل االهالي واملواطنني،
وخاصة من الذيــن تضرروا كثيرا من
افعال التنظيم الــذي اعدم ابناءهم
او اشــقاءهم او اقرباء لهــم ،او قام
مبصادر اموالهم واعتبارها غنائم من
فجر منازلهم ودمر مصادر
مرتدين ،او ّ
ارزاقهم".
مبينا ان "التنظيم مير بأسوأ اوضاعه
منذ ظهوره على الســاحة العراقية،
وان راتــب بقايــا عناصــره املتخفني
يبلغ حاليا  50دوالرا اميركيا شــهريا،

اليوم آخر موعد لتسجيل

يؤدي الى انتشــار املرض"  ،كما أن
"املرض وصل الى حدود الراشدية"،
داعيا مربي االســماك الى "تعقيم
االقفاص ملنع انتشار املرض".
جواز السفر العراقي باملرتبة
"قبل االخيرة"
وتتشارك معها املرتبة ذاتها أملانيا،
تليهــا الدمنارك والســويد و 9دول
أخرى في املرتبة الثانية نفسها.
ويعتمد موقع "باسبورت إيندكس"
العاملــي ،في تصنيفــه ،على عدد
الدول التــي ميكن أن يدخلها حامل
اجلواز من دون احلصول على تأشيرة،
أو احلصول عليها عند الوصول إلى
املطار.
نعيم الكعود :ما قيل عن تعرض
املنطقة الغربية للخطر
ليس صحيحا وسرايا دبابات
حترس احلدود ملواجهة داعش
وطالب احلكومة االحتادية بـ "حترير
قطعــات اجليــش املتواجــدة في
املدن وارســالها فــورا ً إلى املناطق
احلدودية على جميع احملاور ســواء
الســورية أم االردنية أو السعودية،
مع ترك االحياء والقرى الســكنية
بيد الشرطة احمللية من خالل اعادة
املنتسبني الذين جرى فصلهم في
وقت سابق".
ومضــى الكعود ،إلــى ان "اجليش
عما كان عليه في
العراقي يختلف ّ
عام  ،2014مع وجود قيادات امتلكت
اخلبرات في مواجهة تنظيم داعش
االرهابي ولن نعط فرصة باحتالل اي
شبر من احملافظة مرة اخرى".
مــن جانبــه ،ذكــر نائــب احملافظ
للشــؤون االمنيــة ياســن عبيد
املطلــك ،أن "االدارة احمللية تطمئن
العراقيــن بأن قواتنا العســكرية

لن تســمح بعــودة تنظيم داعش
االرهابي إلى االنبار مجدداً".
وأضــاف املطلك ،فــي حديث إلى
"الصبــاح اجلديــد" ،أن "القــوات
العراقيــة متواجدة بكثــرة على
الشــريط احلــدودي ومدعومــة
بالشرطتني االحتادية واحمللية وكذلك
احلشد الشعبي والعشائري".
ولفــت إلــى أن "احلــدود مؤمنــة
بالكامل سواء على الصعيد البري
أو اجلــوي ،وقواتنا بدأت تعتمد على
جتهيزات حديثة قادرة على التصدي
ألي محاولة ارهابية للتسلل".
وزاد املطلــك ،أن "التنســيق مــا
زال مع قــوات التحالــف الدولي،
التي شــاركت مؤخــرا ً في قصف
مواقــع التنظيــم في ديــر الزوير
واملناطق املتاخمــة لها مبا يضعف
مــن امكانيتــه بالتحــرك ،اليوم
هناك تبادل مســتمر للمعلومات
االستخبارية ".
يشار إلى أن تنظيم داعش االرهابي
قد احتــل مؤخرا ً مدينــة دير الزور
السورية ،ما ولد مخاوف من عبوره
عبر احلدود مع العراق إلى محافظة
االنبار.
ماجدة التميمي :موازنة  2019لم
حتول رسميا الى اللجنـة املاليـة
والتحليالت بشأنها ليست
مهنية
مؤكدا ً ان غياب احلسابات اخلتامية
للموازنــات الســابقة أحــد أهم
أسباب تفشي الفساد في العراق .
وقــال عبد اهلل ” فــي الوقت الذي
نســتغرب فيه من إرسال مشروع
قانون املوازنة املاليــة للعام 2019
من قبل احلكومة اجلديدة واملتضمن
تغييرات بسيطة وغير جوهرية عن
النســخة التي أعدتهــا احلكومة

الســابقة ،نتأســف لتكرار بدعة
غياب احلسابات اخلتامية للموازنات
املالية ،إذ مت تقدمي مشــروع موازنة
العام القادم دون إرفاق احلســابات
اخلتاميــة اخلاصــة مبوازنــة العام
احلالي “ ،مبينا ” ان النسخة احلالية
التي أرســلت على عجالة أعطت
انطباعا ً سلبيا ً عن كيفية تعاطي
احلكومة اجلديدة مــع أهم امللفات
العراقية “.
وأوضــح ” اذا لــم ترافــق املوازنة
احلسابات اخلتامية اخلاصة باملوازنة
الســابقة فهذا يعنــي عدم وجود
أية خطــوات جادة باجتــاه محاربة
الفســاد املالي ،فغياب احلســابات
اخلتامية هو أوســع باب للفســاد
املالي ،وهو السبب في جعل العراق
يتصدر الئحة الدول األكثر فســادا ً
في العالم ”  ،مبينــا ً أنه ” في كل
ســنة يصادق مجلس النواب على
قانون املوازنة وتصبح حتت يد اجلهة
التنفيذية أموال طائلة ،وبســبب
غيــاب احلســابات اخلتامية وعدم
تدقيق أوجه الصــرف يتم التالعب
باألموال بدون أي حــذر من اجلهات
الرقابية “.
وتابع ” إذا أراد رئيس الوزراء عادل عبد
املهدي أن يخطو خطوة ستراتيجية
غير مســبوقة في مجال مكافحة
الفساد ،عليه أن يحرص على وجود
احلسابات اخلتامية ملوازنة عام 2018
 ،وبعد ذلك بإمكاننا التصويت على
موازنة .“ 2019
وعلى صعيد آخــر لكنه قريب من
الســياق كشــف النائــب عباس
عليــوي من حتالف ســائرون ,امس
األربعاء ,عــزم مجلس النواب إدارج
 60الف درجة وظيفية إضافية الى
موازنة العام املقبلة ,مشــيرا الى
ان احلكومة الســابقة أخفقت في

ايجاد فرص عمــل للمواطنني رغم
وجود نقص في حركة املالكات.
وقال عليــوي في تصريــح تابعته
الصباح اجلديد إن “وكيل وزير املالية
في احلكومة السابقة ابلغنا بوجود
اكثر من  60الف درجة وظيفية في
ست وزارات لم يتم تعويضها ضمن
حركة املالكات”.
وأضــاف أن “احلكومــة الســابقة
تتحمــل ضيــاع فــرص عمــل
ملواطنــن خالل األعوام الســابقة
رغــم االحتجاجات ضد سياســة
التقشف وعدم اطالق التعيينات”،
مؤكــدا أن “البرملان ســيدرج الـ60
الــف درجة ضمــن موازنــة العام
املقبلة وســيضع جــدوال لتعيني
املوظفيني وفق الية شفافة ونزيهة
وعادلة”.
وكان النائب صبــاح العكيلي من
حتالف ســائرون أيضا كشــف في
تصريح لـموقع املعلومة االخباري
امس األربعاء نفســه ،عــن وجود
 60الــف درجــة وظيفيــة ضمن
احلــذف واالســتحداث مازالت غير
مطلقة ،مؤكدا عزم مجلس النواب
التحقيق بالوظائف التي أطلقتها
احلكومة الســابقة كونهــا “غير
حقيقية”.
التعليم توسع قبول الدراسات
العليا لذوي االعاقة واالحتياجات
اخلاصة والعمل تثمن
وبينت اجللبــي ان الهيئــة تعمل
بالتعاون والتنســيق املشترك مع
اجلهات املعنية لتنفيذ املواد والبنود
اخلاصــة بقانون رقم ( )38لســنة
 2013الــذي يتضمــن العديد من
االمتيازات واالعفــاءات التي حتقق
االدماج والتمكني الفعلي لشريحة
ذوي االعاقة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن معمل اســمنت بــادوش اجلديد احد
معامل معاونية السمنت الشمالية التابعة
الى الشركة العامة لالسمنت العراقية عن
وضع خطة لتأهيل وتشغيل اخلط االنتاجي
الثاني وزيــادة الطاقــة االنتاجية للمعمل
لتلبية طلبات التجهيز.
واكد مدير املعمل عبدالكرمي محمود محمد
أن لــدى املعمل خطــن انتاجيــن النتاج
االســمنت االعتيادي بطاقــة ( )1500طن
باليوم لكل خط حيث جرى تأهيل وتشغيل
اخلط االنتاجي االول بدءا من الكسارة وصوال
الى التعبئة فيمــا يجري العمل حاليا على
تأهيل اخلط االنتاجــي الثاني لزيادة الطاقة
الكلية للمعمل  ،مشيرا الى تسويق بحدود
( )95الف طن خالل الســتة اشــهر اشهر
املاضية بعد تشغيل املعمل وافتتاحه رسميا
في شــهر اذار املاضي  ،عــادا هذه الكميات
املســوقة قليلة التتناســب مع امكانيات
املعمل بسبب معوقات ارتفاع سعر النفط
االســود وانقطاع التيار الكهربائي.وشــدد
محمــد علــى ان املعمل لديــه االمكانية
لتلبية كافة طلبات التجهيز من املواطنني
ودوائر الدولة في محافظة نينوى مبواصفات
منافسة من حيث النوعية واجلودة والسعر ،
مشيرا الى ان سعر االسمنت املنتج يتراوح
بــن ( )60الف للطن الواحد من االســمنت
الفل و( )65الف للطن الواحد من االسمنت
املكيــس لدعم حمالت البنــاء واالعمار في
احملافظة.

العدل تسترجع 200
مليون دينار ّ
جراء مخالفات
شركات إطعام النزالء

بغداد  -الصباح الجديد:
أعلن املفتش العام لوزارة العدل كرمي الغزّي،
أمس األربعاء ،اســترجاع مبلــغ جتاوز ()200
مليون دينار الى خزينة الدولة ،نتيجة متابعة
املكتب خملالفات شركات إطعام النزالء.
وقال الغزّي ،في بيــان تلقت الصباح اجلديد
نســخة منه ،أن 'قســم التدقيق والرقابة
الداخليــة فــي املكتــب ،وضمــن أعماله
مبتابعــة مخالفــات شــركات االطعــام
اخلاصة بتقدمي الوجبات الثــاث الى النزالء
(احملكومني واملوقوفني) ،قام باسترجاع مبلغ
( )203,876,396فقــط مائتني وثالثة ماليني
وثمامنائة وســتة وســبعني الف وثالثمائة
وستة وتسعني دينار الى خزينة الدولة'.
وأضاف ،أن 'املبلغ شــمل مخالفات عدد من
شــركات االطعام لتجهيز نزالء األقســام
السجنية ومراكز الشــرطة واالحتجاز في
عمــوم احملافظات ،للفترة من شــهر كانون
الثاني لغاية أيلول من العام اجلاري'.
وأكد الغزّي ،أن 'املكتب مســتمر بعمليات
التدقيق ومتابعة أية مخالفة تتعلق بعقود
إطعام النزالء ليتم إتخاذ اإلجراءات القانونية
بصددها'.

الملف األمني

اندالع نزاع مسلح في حي أور شمالي بغداد * مقتل  4عناصر إرهابية بتدمير وكر لهم في صالح الدين

سقوط قذائف هاون قرب حسينية وسط بابل * ضبط صواريخ ومتفجرات في الساحل األيمن من الموصل
بغداد – نزاع مسلح
ذكر مصدر امني في الشــرطة العراقية
امس االربعاء أن شخصا أصيب جراء نزاع
عشائري مسلح شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "نزاعا عشــائريا مسلحا
اندلع ،مساء يوم امس االول بني عشيرينت
في حــي الكوفة التابعــة ملنطقة حي
اور ،شــمالي بغداد ،ما اسفر عن اصابة
شــخص"  ،مضيفا أن اجلريــح نقل إلى
أقرب مستشفى لتلقي العالج".
ديالى – انفجار عبوة
اعلن مركز اإلعــام األمني امس االربعاء
عن "استشهاد" وإصابة تسعة أشخاص
أغلبهم نســاء بانفجار عبوة ناســفة
في أطراف قضاء خانقني شــمال شرقي

محافظة ديالى.
وقال املركز إن "اعتداء إرهابيا ً بواســطة
عبوة ناســفة على الطريق العام املؤدي
إلى قريــة بابــا محمود أطــراف قضاء
خانقــن مبحافظة ديالــى"  ،مضيفا أن
ذلك "أدى الى استشــهاد مواطنني اثنني
وإصابة  7آخرين اغلبهم من النساء"
كركوك – عملية تهريب
كشــف الناطق باســم وزارة الداخلية
امس االربعاء ،عن ضبط صماما ً لتهريب
النفط من احد األنابيب في كركوك.
وقال الناطق اللواء سعد معن إن " مفارز
اســتخبارات شــرطة الطاقة العاملة
ضمن وكالة االســتخبارات والتحقيقات
االحتاديــة فــي وزارة الداخلية متكنت من
ضبــط جتاوز حاصــل على احــد انابيب

نقل النفــط في محافظــة كركوك" ،
مضيفــا انه "عبارة عــن صمام لتهريب
النفط ،وقد اتخــذت االجراءات القانونية
اصوليا وسلمت املضبوطات إلى اجلهات
اخملتصة".
بابل – قذائف هاون
افاد مصدر امني في شــرطة محافظة
بابــل امس االربعاء عن ســقوط قذائف
هاون قرب احدى احلســينيات في وسط
احملافظة .
وذكر املصــدر ان " 5الــى  6قذائف هاون
ســقطت بالقرب من حسينية الرسول
االعظم في حي اجلزائر" وســط احملافظة
 ،مضيفــا ان "أعمــدة الدخان تصاعدت
مبوقــع االنفجار فيما توجهت ســيارات
اإلسعافات واإلطفاء الى مكان احلادث.

صالح الدين – ضربة جوية
اعلن الناطق باســم مركز االعالم االمني
امس االربعــاء عن مقتــل اربعة عناصر
من "داعــش" بتدمير وكر لهم في صالح
الدين.
وقــال الناطق العميد يحيى رســول ،إن
"الشــجعان في طيران اجليــش وخالل
اسنادهم لقطعات عمليات صالح الدين
يتمكون مــن تدمير وكــر لالرهابيني" ،
مضيفا انــه "مت قتل  4دواعــش حاولوا
االشتباك مع قواتنا االمنية شمال جزيرة
الصينية".
االنبار – مقتل ارهابيني
كشــف مصدر امني في قيادة عمليات
احلشــد الشــعبي حملور غرب االنبار امس

االربعــاء ،انها قتلت قياديــن بارزين في
تنظيم داعش ،قــادا هجمات على قوات
سوريا الدميقراطية .
وقال املصدر إن "معلومات اســتخبارية
دقيقة وردت تفيد بوجــود ثالثة جتمعات
لداعــش قرب منطقة الباغوز الســوري
على احلدود العراقية الســورية ،حيث مت
قصف تلك التجمعــات باملدفعية ونتج
عنها مقتل قياديني اثنني ،احدهما يكنى
(أبو ســياف) ،واآلخر (ابي ليث)"  ،مبينا أن
"القياديني كانا يقــودان هجومات داعش
على قوات قسد املنسحبة من احلدود".
الديوانية – اعتقال متهم
افاد مصدر امني في شــرطة محافظة
الديوانية امس االربعاء ان مفارز قســم
مكافحة اإلجرام وبعــد جمع املعلومات

من قبل املصادر اخلاصة من إلقاء القبض
على متهم باخلطف مطلــوب للقضاء
على وفق أحكام املادة . ٤٢١
واضاف املصدر االمني ان التحقيق يجري
مع املتهم للكشــف عن التهم املسندة
اليــه والتي تتعلــق بعمليــات خطف
املواطنــن من أجل إحالتــه إلى القضاء
لينال جزاءه العادل.
الى ذلك ألقت دوريات مركز شرطة احلمزة
القبض على أحــد املتهمني بتحرير صك
من دون رصيد كونه مطلوب للقضاء على
وفق املادة  ٤٥٩حيــث مت اتخاذ اإلجراءات
القانونية املطلوبة بحقه.
نينوى – ضبط صواريخ
اكد مصدر امني في وزارة الداخلية امس
االربعاء عن ضبط صواريخ ومتفجرات في

الساحل االمين من مدينة املوصل.
وقال املصدر االمني إن "مكتب مكافحة
إجرام احلدبــاء التابع ملديريــة مكافحة
إجرام شرطة نينوى وبنا ًء على معلومات
إستخبارية وتعاون املواطنني ضبط محال
متروكا يعود ألحد عناصر داعش اإلرهابية
والــذي كان يســتخدمه فــي صناعة
العبوات الناســفة وتلغيم العجالت" ،
مضيفا أن "احملل ضبط بداخله صاروخني
لقاذفة  RBG7وصاعقــي قاذفة وفتيلة
صواعق بطول ثالثة أمتــار وثالثة رمانات
محلية الصنع ورمانة دخانية و 3منگنة،
فضال عن أدوات متنوعة تســتعمل في
صنع العبوات الناســفة ،فــي منطقة
(النبي شــيت) في اجلانــب األمين ملدينة
املوصــل ،وقــد مت التعامــل مــع املواد
املضبوطة أصوليا".
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ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ

ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺗﺠﺮﻱ

ﻧﺪﻭﺓ ﻋﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻷﺳﺒﺎﺏ

ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎ ﻷﻧﺼﺎﻑ

ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺩﻳﺎﻟﻰ
ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﺟﺮت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  /اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
دﻳﺎﻟــﻰ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎ ﻻﻧﺼــﺎف اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ واﻟﺘﻲ
ﺿﻤﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ وﻣﻦ ﻣﻨﺘﺴــﺒﻲ
اﻻﺟﻬﺰة اﻻﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸــﻬﺎدة
اﻻوﻟﻴﺔ .
وﺑــﲔ اﳌﻜﺘﺐ اﻻﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠــﻮزارة ان اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺳﺘﻤﻨﺢ اﻟﺪارﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺘﺎزون اﻻﻣﺘﺤﺎن
ﺑﻨﺠــﺎح ﺷــﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺼــﻒ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ  ،ﻓﻴﻤﺎ اﺷﺎر اﻟﻰ ان اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻗﻴﻢ
ﻓﻲ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻣﺪرﺳــﺔ اﻟﺴﺮاج اﳌﻨﻴﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
وﺳﻂ ﻗﻀﺎء ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺤﻀﻮر اﳌﻼك اﻟﺘﺮﺑﻮي
ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ .

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻳﺒﺤﺚ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﺸﻘﻴﻪ
ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻲ

ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻋﻘﺪ وزﻳﺮ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﺎﻟﺢ اﳊﺴــﻨﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋــﺎ ﹰ ﺗﺪاوﻟﻴﺎ ﹰ ﻣﻊ اﳌــﺪراء اﻟﻌﺎﻣﲔ ﻓﻲ
اﻟﻮزارة ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ أﻓﺎق ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ
ﺑﺸﻘﻴﻪ اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ واﳊﻴﻮاﻧﻲ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﻼﺣﲔ
واﳌﺰارﻋﲔ  ،ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻣﻬﺪي ﺿﻤﺪ اﻟﻘﻴﺴــﻲ وﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزارة
ﻟﻨﺸــﺎط اﻟﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﲔ
ﻋﻠﻲ ﺳﻌﻮد .
وﺟﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺗﺴــﻠﻢ اﻟﻮزﻳﺮ
ﻟﺪراﺳﺔ اﳋﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ
اﳌﻘﺒﻠــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣــﻦ ﻣﻊ اﳌﻨﻬــﺎج اﳊﻜﻮﻣﻲ
اﳉﺪﻳﺪ .

ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻔﺮﻕ

ﺑﻴﺌﺔ ﻧﻴﻨﻮﻯ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ

ﻧﻴﻨﻮﻯ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻧﻔﺬت اﻟﻔــﺮق اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﻴﺌﺔ
ﻧﻴﻨــﻮى ﺣﻤﻼت واﺳــﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸــﻄﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴــﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم
اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻟﻐــﺮض ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ واﻗﻌﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﻲ
واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﶈﺪدات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳــﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻧﻴﻨﻮى ﺧﺎﻟــﺪة ﻣﺤﻤﻮد
ﺻﺎﻟﺢ ان اﻟﻔﺮق اﻟﻔﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻗﺎﻣــﺖ ﺑﺎﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻜﺸــﻒ اﳌﻴﺪاﻧﻲ
واﳉــﻮﻻت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺸــﺮﻃﺔ
اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ واﻻﻧﺸــﻄﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ واﳋﺪﻣﻴــﺔ ﺷــﻤﻠﺖ ) ﻣﻌﻤﻞ
إﺳــﻤﻨﺖ ﺑﺎدوش  ،ﺣﻤــﺎم اﻟﻌﻠﻴﻞ  -ﻣﻌﻤﻞ
اﻟﺰﻫﻮر ﻹﻧﺘــﺎج اﻟﺬرة و اﻻﺟﺒــﺎس  -ﻣﻌﻤﻞ
اﻹﺧﻮان ﻻﻧﺘﺎج اﻟﺜﻠﺞ  -ﻣﻌﻤﻞ اﻻﻣﲔ ﻻﻧﺘﺎج
اﻷﻟﺒــﺎن  -واﻓﺮان اﻟﺘﺄﻣﻴــﻢ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻤﻮن
اﳊﺠﺮي( وﻛﺬﻟﻚ اﺟﺮاء زﻳﺎرة ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﶈﻄﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء اﳌﻮﺻﻞ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ  ،اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﻞء
اﻹﺳﺘﻤﺎرة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺸﻄﺔ واﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺒﻴﺌﻲ وﺗﻮﺟﻴﻪ أﺻﺤﺎب اﻷﻧﺸــﻄﺔ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻴﺌــﺔ و اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
واﺿﺎﻓﺖ ﻣﺪﻳﺮة ﺑﻴﺌﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ ان ﻧﺸــﺎﻃﺎت
اﻟﺘﻮﻋﻴــﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘــﺪم ﻻﺻﺤﺎب
اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﶈﺎﻓﻈﺎت
اﶈﺮرة ﻣﻦ ﻋﺼﺎﺑﺎت داﻋﺶ اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺗﺴﻬﻢ
ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺒﻴﺌﻲ واﳋﺪﻣﻲ .
ﻳﺸــﺎر اﻟﻰ ان وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻧﻔﺬت
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺴﺢ وﻛﺸــﻒ ﻣﻴﺪاﻧﻲ وﺟﻮﻻت
رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺸﺪدة ﻓﻲ اﳌﺪن اﶈﺮرة ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺰام اﻻﻧﺸﻄﺔ واﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻮزارة
وﻣﺤﺪداﺗﻬﺎ .

ﺗﻘﺮﻳﺮ

ﺗﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ

ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ  -ﺳﻌﺪﻱ ﺍﻟﺴﻨﺪ:

ﻧﻈﻢ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ
ﻛﻠﻴــﺔ اﻻداب ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺼﺮة
ﻧﺪوﺗﻪ اﻻوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻔﺮزدق
ﺑﺤﻀﻮر اﺳﺎﺗﺬة اﻟﻘﺴﻢ وﺟﻤﻊ
ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت .
وﺗﻨﺎوﻟــﺖ اﻟﻨــﺪوة ﻣﻮﺿــﻮع
أﺳــﺒﺎب ﺗﺪﻧﻲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺴــﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
واﳌﻌﺎﳉﺎت واﳊﻠﻮل.
وﲢــﺪث ﻓﻲ اﻟﻨﺪوة اﻟﺘــﻲ أدارﻫﺎ
اﻻﺳﺘﺎذ رﺿﺎ ذﻧﻮن رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ
ﻛﻞ ﻣــﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳــﻢ
واﻻﺳﺘﺎذ ﻋﺎدل ﺣﻤﻴﺪ  ،وﻗﺴﻤﺖ
اﻟﻨﺪوة اﻟــﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور ﺗﻨﺎوﻟﺖ
اﻻﺳــﺒﺎب اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ
واﻻﺳــﺒﺎب اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻄﺎﻟﺐ واﻻﺳﺒﺎب اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .
اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻟﻄﺎﻟﺐ
واﺳﺘﻬﻞ ذﻧﻮن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﺴﺐ
اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻨﺔ واﳌﻌﺎﳉﺎت
اﻟﺘﻲ اﺟﺮاﻫﺎ اﻟﻘﺴــﻢ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ
اﻻواﻣﺮ اﻻدارﻳﺔ اﻟﺘــﻲ اﺻﺪرﺗﻬﺎ
اﻟــﻮزارة ﺑﻬﺬا اﻟﺼــﺪد ﺛﻢ ﺟﺎء
دور اﻻﺳــﺘﺎذ ﻋﺎدل ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺬي
ﺗﻨــﺎول اﻻﺳــﺒﺎب اﻟﺘــﻲ ﺗﺨﺺ
اﻟﻄﺎﻟــﺐ ﺣﻴﺚ ﳋﺼﻬﺎ ﺑﺴــﺘﺔ
اﻧــﻮاع ﻣﻦ اﻻﺳــﺒﺎب واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ
اﻟﺪور اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺪﻧﻲ اﳌﺴﺘﻮى
اﻻﻛﺎدﳝﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ وﻫﻲ اﻻﺳﺒﺎب
اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺘﺖ
اﻟﻔﻜﺮي وﺿﻌﻒ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ
وﻏﻴﺎب اﻟﻄﻤﻮح وﻗﻠﺔ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ واﻻﺳــﺒﺎب اﻟﺪراﺳﻴﺔ
واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺪم ﺗﻨﻈﻴﻢ اوﻗﺎت
اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ وﻛﺜﺮة اﻟﺘﻐﻴﺐ
ﻋﻦ اﻟﺪرس وﻗﺒــﻮل اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ
اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ دون رﻏﺒﺘﻪ .
اﻣﺎ اﻻﺳﺒﺎب اﻻﺳــﺮﻳﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ
ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻊ اﻻﺑﻨﺎء واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻘﺎﺳــﻴﺔ او اﻟﻠﻴﻨــﺔ واﻟﺘﻔﻜﻚ
اﻻﺳــﺮي اﻟﻨــﺎﰋ ﻋــﻦ ﺣــﺎﻻت
اﻟﻄــﻼق واﺳــﺒﺎب اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﲤﺜﻠﺖ اﻻﻗﺘﺮان ﺑﺎﺻﺪﻗﺎء اﻟﺴــﻮء
و اﻧﻌــﺪام اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑــﲔ اﻟﻜﻠﻴﺔ
واوﻟﻴــﺎء اﻻﻣﻮر واﻟــﺰواج اﳌﺒﻜﺮ

ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺩﺍﺭﻫﺎ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺭﺿﺎ
ﺫﻧﻮﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻲ
ﻗﺎﺳﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺩﻝ
ﺣﻤﻴﺪ  ،ﻭﻗﺴﻤﺖ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ
ﺍﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ
ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻲ ﻭﺍﻻﺳﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻭﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﳌﺘﺤﺪﺛﻮن ﻓﻲ ﻧﺪوة أﺳﺒﺎب ﺗﺪﻧﻲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ

ﻟﻠﻄﺎﻟﺒــﺎت وﻗﻠــﺔ اﻻﻫﺘﻤــﺎم
ﺑﺎﺳــﺘﺜﻤﺎر اوﻗﺎت ﻓﺮاغ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻣﻊ اﺳــﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺷﻤﻠﺖ
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻣﻦ
اﺟﻮر ﻧﻘﻞ واﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻣﺤﺎﺿﺮات
وﺷــﺮاء اﻟﻜﺘــﺐ اﳌﻨﻬﺠﻴــﺔ
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﹰ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺴــﺎﻛﻨﲔ
ﺧﺎرج اﻟﺒﺼﺮة واﺧﻴﺮا ﹰ اﻻﺳــﺒﺎب
اﻻﻣﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻄﻊ اﻟﺸﻮارع ﻓﻲ
اﺛﻨــﺎء اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات واﳌﻨﺎﺳــﺒﺎت
واﳌﺸﻜﻼت اﻟﻌﺸــﺎﺋﺮﻳﺔ  ،وﺑﲔ
ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاﺿﻪ ﻟﻬﺬه اﻻﺳﺒﺎب
ﺑﺄن ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﺪرج ﲢﺘﻬﺎ
اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘــﺮات اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺪﻧﻲ اﳌﺴﺘﻮى
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ.
اﻻﺳﺎب اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
وﻋــﻦ اﻻﺳــﺒﺎب اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ
ﺑﺎﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﲢﺪث

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳــﻢ ﺑﺄن ﻋﺪم
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴــﻢ ﻣــﻦ ﻗﺎﻋــﺎت ﻛﺒﻴﺮة
وﻣﻜﻴﻔــﺔ وﻣﺠﻬﺰة ﺑﻮﺳــﺎﺋﻞ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﳝﻜﻦ ان ﺗﺴــﺘﻮﻋﺐ
اﻻﻋﺪاد اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻘﺴﻢ
وﻏﻴﺎب ﻣﺨﺘﺒــﺮات اﻟﺼﻮت ﻳﻌﺪ
ﻣﻦ اﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﻬﻢ
ﻓﻲ ﺗﺪﻧﻲ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻻن
ﻗﻠﺔ وﻋﺪم اﺳــﺘﻴﻌﺎب اﻟﻘﺎﻋﺎت
اﳌﻮﺟــﻮدة ادت اﻟــﻰ ﺗﺰاﻳﺪ اﻋﺪاد
اﻟﻄﻠﺒــﺔ ﻓﻴﻬــﺎ ووﺻــﻞ اﻟﻌﺪد
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺎﻋــﺎت اﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﲔ
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﹰ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ
اﺳــﺘﻴﻌﺎب اﻟﻄﺎﻟــﺐ وﻫﺬا ﻏﻴﺮ
ﻣﻘﺒﻮل ﺿﻤﻦ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻗﺴــﺎم اﻟﻠﻐﺔ
اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺪرس اﳌﻬﺎرات
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﺘﺎج اﻟﻰ ﺻﻔﻮف
ﲟﺠﺎﻣﻴــﻊ ﺻﻐﻴﺮة ﻳﻜــﻮن اﳊﺪ
اﻻﻋﻠــﻰ ﻟﻬﺎ ﺛﻼﺛﲔ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﹰ ﻓﻘﻂ ،

ﻣﺸــﻴﺮا اﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ان اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻳﺪرس ﻣــﻮاد اﻟﺼــﻮت واﶈﺎدﺛﺔ
ﻟﻌﺪة ﺳــﻨﻮات ﻣﻦ دون اﻟﺪﺧﻮل
اﻟﻰ ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺼﻮت اﳌﻌﺪ ﻟﻬﺬه
اﻟﺪروس وﻫﺬا اﻣــﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل
ﲤﺎﻣﺎﹰ.

ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟــﻢ واﺻــﺮار اﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻗﺪﳝﺔ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣــﺎزال ﻳﺪرس ﻣﻨﺬ اﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ارﺑﻌﲔ ﻋﺎﻣــﺎ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻻ
ﻳﺘﻤﺎﺷــﻰ ﻣﻊ اﻟﻌﺼﺮ واﻟﺘﻘﺪم
اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ

ﻋﺪم ﲢﺪﻳﺚ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﺛــﻢ ﺗﻄﺮق اﶈــﺎور اﻟــﻰ ﺗﺪﻧﻲ
ﻣﺨﺮﺟــﺎت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ واﻟﺘﻲ
ﺗﺼــﻞ اﻟــﻰ اﳉﺎﻣﻌــﺔ وﺑﻌﺾ
اﻟﻘﺮارات ﻏﻴﺮ اﳌﺪروﺳﺔ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺤﻤﻴــﻞ واﻟﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ
واﻟﺘﻜﻤﻴﻠــﻲ واﻟﺪرﺟﺎت اﳌﻀﺎﻓﺔ
واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻖ ﻋــﺪم اﳉﺪﻳﺔ ﻟﺪى
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴــﺒﺐ اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات .
وﻓــﻲ اﳋﺘﺎم ﻋــ ﹼﺮج اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻰ
ﻣﺴــﺎﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ اﺧــﺮى اﻻ وﻫﻲ
ﻋﺪم ﲢﺪﻳﺚ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳــﻴﺔ
ﲟــﺎ ﻳﻮاﻛــﺐ اﻟﺘﻘــﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﻬﻤﺔ
وﺧﻠﺼــﺖ اﻟﺘﻮﺻﻴــﺎت اﻟﺘــﻲ
أﺧﺘﺘﻤــﺖ ﺑﻬــﺎ اﻟﻨــﺪوة اﻟــﻰ
ﺿــﺮورة ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻨــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴــﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺑﻨــﺎء ﻗﺎﻋــﺎت دراﺳــﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
وﻣــﺰودة ﺑﺎﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻣﻊ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪراﺳــﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ
ﻣــﻊ ﺑﻨــﺎء ﻣﺨﺘﺒــﺮات ﻋﻠﻤﻴﺔ
وﻣﺴــﺮح ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﳌﺘﻨﻮﻋــﺔ  ،وﻛﺬﻟــﻚ اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴــﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟــﺐ وﺗﻄﻮﻳﺮ

اﳌــﻼك اﻟﺘﺪرﻳﺴــﻲ ﻣــﻦ ﺧﻼل
ﻣﺴــﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟــﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴــﺔ واﻟﺰﻣﺎﻻت
اﻟﺪراﺳــﻴﺔ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﻞ
اﺣــﺪث اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻟﻠﻄﺎﻟــﺐ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ اﳊﺪﻳﺜــﺔ واﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻜﺘــﺐ اﳌﻨﻬﺠﻴــﺔ واﳌﺼــﺎدر
اﳊﺪﻳﺜــﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ واﻋﻄﺎء
اﻟﻔﺮﺻــﺔ ﻟﻠﻤﻼك اﻟﺘﺪرﻳﺴــﻲ
ﻓﻲ اﺧﺘﻴــﺎر اﻟﻜﺘــﺐ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ
واﻟﻨﺼﻮص اﻻدﺑﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﺪرﻳــﺲ واﻳﺠﺎد آﻟﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﻟﻠﻘﺒــﻮل ﺗﻀﻤﻦ ﺣــﻖ اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﺴــﻢ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ
ﺑــﻪ واﻋﻄــﺎء اﳊﺮﻳــﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﻘﺴــﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﺧﺘﻴﺎره
ﻟﻠﻄﻠﺒــﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰﻳــﻦ واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺜﺒﺎت اﻟﻘﺮارات اﻟﻮزارﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ ووﺿﻊ ﺗﻘــﻮﱘ اﻛﺎدﳝﻲ
ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ.

ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ) (5ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻳﻨﺎﺭ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻳﻮﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ

ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻧﻔــﺬت اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺰﻳﻮت
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﺸــﺮوع اﻳﻘــﺎف ﺗﺼﺮﻳﻒ
اﳌﻴﺎه اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ اﻟﻰ اﻟﻨﻬﺮ وﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻧﻈــﺎم ﻟﻠﻤﻴــﺎه ﻓﻲ ﻣﺼﻨــﻊ اﻻﻣﲔ
ﻣــﻦ ﺧﻼل دراﺳــﺔ اﻋﺪت ﻣﺴــﺒﻘﺎ
وﻳﺸــﻤﻞ اﳌﺸــﺮوع اﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات
ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﳌﻨﻊ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﳌﻴﺎه
اﻟﻰ اﻟﻨﻬﺮ ﻟﻐﺮض اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ
ﻟﻼﻏﺮاض اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻻﻗﺴــﺎم
اﻻﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ ﻟﻴﻤﻜﻦ اﻻﺳــﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ
ﺳــﺤﺐ اﳌﻴﺎه ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ -80
 90%وﺧﺼﻮﺻﺎ ان اﻟﺒﻠﺪ واﳌﻨﻄﻘﺔ ﲤﺮ
ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺟﻔﺎف .
وﻳﻨﻔﺬ اﳌﺸــﺮوع ﺧﻼل ﺛﻼﺛــﺔ اﻋﻮام
وﻳﺤﺘــﻮي ﻋﻠــﻰ اﻋﻤــﺎل اﻧﺸــﺎﺋﻴﺔ
وﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ وﻛﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ان ﺗﺴــﺘﻮرد اﳌﻌــﺪات اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺎﳌﺸــﺮوع ﻣــﻦ ﺟﻬــﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ ذات
اﻻﺧﺘﺼﺎص وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﺎري اﳌﺼﻨﻊ

اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ وﻓﻖ
اﺨﻤﻟﻄــﻂ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﻋﻤــﻞ ﻗﺎﻧﺼﺎت
ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .
واوﺿﺢ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺻﻔﺎء ﻋﻤﺮان
ﻋﻴﺴﻰ ان اﳌﺸﺮوع ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻧﺸﺎء
اﺣــﻮاض ﻛﻮﻧﻜﺮﻳﺘﻴﺔ ﻻﻋﻤﺎل اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ وﺗﺸﻤﻞ اﺣﻮاض اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ
ووﺣﺪات اﻟﺘﺮﺳﻴﺐ واﺣﻮاض اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ
ﻣﻊ اﺣــﻮاض اﻟﺘﻀﺨﻴﻢ  ،اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ﲡﻬﻴﺰﻣﻀﺨﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻃﺎردة ﺑﻄﺎﻗﺔ
 35ﻛﻢ /ﺳــﺎﻋﺔ ﺑﻘﻮة دﻓﻊ ﻣﺎء )(50
م ﻋﻤﻮد ﻣﺎء ﺳﺮﻋﺔ اﶈﺮك ) (12ﻛﻴﻠﻮ
واﻃﺎ وﺗﺸــﻤﻞ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻧﺼﺐ ﻟﻮﺣﺎت ﺳــﻴﻄﺮة وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ
وﻳﻬﺪف اﳌﺸــﺮوع اﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﺗﺼﺮﻳﻒ
اﳌﻴﺎه اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﻨﻬﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮة
ﻗﺒﻞ اﺟــﺮاء اﳌﻌﺎﳉــﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
واﻟﺒﺎﻳﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ﻟﻪ واﺳــﺘﻐﻼل اﳌﻴﺎه
اﳌﻌﺎﳉــﺔ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴــﺎ وﺑﺎﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ

اﻻﻗﺴﺎم اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﳌﺮاﺟﻞ اﻟﺒﺨﺎرﻳﺔ
وﻏﺴﻴﻞ اﻻﻗﺴﺎم واﻟﺸﻮارع واﻻﻏﺮاض
اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈــﺎم ﺗﺪوﻳﺮ اﳌﻴﺎه
واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت
وزارة اﻟﺒﻴﺌــﺔ ﲟﻮﺟــﺐ اﳌﻌــﺪﻻت
واﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ .
وﺑﲔ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ان اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸــﺮوع ﻫــﻲ ) (5ﻣﻠﻴــﺎرات دﻳﻨﺎر
ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ واﻧﺸﺎءات
اﺧﺮى وﻣﺒﺎن ﻏﻴﺮ ﺳــﻜﻨﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت
واﺟﻮر ورواﺗﺐ واراﺿﻲ وﺳﻠﻊ .
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬــﺎ اﻋﻠﻨــﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋــﺎت اﻟﻔﻮﻻذﻳﺔ اﺣﺪى
ﺷــﺮﻛﺎت وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﻌﺎدن ﻋﻦ
اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ وﻧﺼﺐ اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﳌﺮورﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻘﺎﻃﻌﺎت وﺷــﻮارع
اﻟﻌﺎﺻﻤــﺔ ﺑﻐﺪاد ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ
اﻟﻠﺬﻳﻦ ﰎ اﺑﺮاﻣﻬﻤﺎ ﻣــﻊ اﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪاد
ﺑﻬﺬا اﳋﺼﻮص.
واﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﳌﻬﻨﺪس

ﺟﻼل ﻋﺒﺎس ﺣﺴــﲔ ﺑﺄن ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ
ﻣﻌﻤﻞ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻌﻼﻣــﺎت اﳌﺮورﻳﺔ
ﻳﻮاﺻﻠــﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻋﻤــﺎل ﺗﺼﻤﻴﻢ
وﺻﻴﺎﻧﺔ واﺻﻼح واﺑــﺪال اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﳌﺮورﻳــﺔ اﳌﻨﺘﺸــﺮة ﻓــﻲ ﺷــﻮارع
اﻟﻌﺎﺻﻤــﺔ  ،ﻣﺸــﻴﺮا اﻟــﻰ اﳒــﺎز
اﻟﻌﻼﻣــﺎت اﳌﺮورﻳــﺔ اﺠﻤﻟﺴــﺮة ﻓﻲ
ﺗﻘﺎﻃــﻊ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺣﻴــﺎن وﻣﻮاﺻﻠﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻻﳒﺎز ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻘﺮات اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ
اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ.
واﺷﺎر اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻰ ﻗﻴﺎم ﻣﺼﻨﻊ
ﻣﺴــﺒﻚ اﻟﺼﻠﺐ اﳋــﺎص ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ
ﻣﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺳﻤﻨﺖ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻮﺟﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻜﺮات
اﻟﻔﻮﻻذﻳــﺔ ﻟﻴﺼــﻞ ﻣﺠﻤــﻮع ﻣﺎﰎ
ﲡﻬﻴﺰه اﻛﺜــﺮ ﻣﻦ ) (300ﻃﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬا
ﻟﻠﻌﻘﺪ اﳌﺒﺮم ﺑﲔ اﳉﺎﻧﺒﲔ واﳌﺘﻀﻤﻦ
ﲡﻬﻴﺰ ﻛﻤﻴﺔ ) (670ﻃﻨﺎ  ،ﻣﺆﻛﺪا ان
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﻜﻤﻴﺎت
اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻟﻌﻘﺪ.

ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻛــﺪ وزﻳــﺮ اﻻﻋﻤﺎر واﻻﺳــﻜﺎن
واﻟﺒﻠﺪﻳــﺎت واﻻﺷــﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﻨﻜﲔ رﻳﻜﺎﻧﻲ ان ﺗﺴــﻠﻤﻪ ﻣﻬﺎم
ﻋﻤﻠﻪ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﻬــﺎم اﻟﺼﻌﺒﺔ
واﻟﺸــﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﲢﺪﻳﺎت
ادارﻳﺔ وﻓﻨﻴــﺔ  ،ﻣﺸــﻴﺮا اﻟﻰ ان
ﻫﻨﺎك ﻣﺸــﻜﻼت ﻛﺜﻴــﺮة ﻳﻌﺎﻧﻲ
ﻣﻨﻬــﺎ اﻏﻠﺐ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم
اﶈﺎﻓﻈﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﳌﺴــﺆوﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ اﻟــﻮزارة واﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ
ﻛﻘﻄﺎﻋــﺎت اﻟﺒﻨــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ
واﻟﻄﺮق واﳉﺴــﻮر واﳌﺎء واﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤــﻲ واﻻﺳــﻜﺎن واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
وﺗﻨﻈﻴﻒ اﳌﺪن وﻣﺎ اﻟﻰ ذﻟﻚ واﻟﺘﻲ
ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻬﺎ.
وأوﺿــﺢ اﻟﻮزﻳﺮ اﻧــﻪ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻞ اﻟﻮزارة وﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻣــﻦ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ

ﻣــﻊ اﳌــﺪراء اﻟﻌﺎﻣــﲔ ﻟﻠــﻮزارة
واﻟﺘﺸــﻜﻴﻼت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻣﻦ
ﺣﻴــﺚ اوﻟﻮﻳــﺔ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ وآﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺳــﻨﺒﺪا
ﲟﻘﺎرﺑﺔ اﳌﻠﻔﺎت ﺣﺴﺐ اﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
 ،ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻼﻛﺎت
اﻟــﻮزارة وﻣﻮﻇﻔﻴﻬــﺎ ودراﺳــﺔ
اﻟﺘﺸــﺎﺑﻚ اﳊﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﻘــﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴــﺎت ﺑﲔ اﻟــﻮزارة
واﶈﺎﻓﻈﺎت.
وأﻛــﺪ اﻟﻮزﻳــﺮ اﻧﻪ ﺳــﻴﺘﻢ ﻓﻲ
اﻟﻘﺮﻳــﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ اﻧﻄــﻼق ﻓﺮق
اﻟﻮزارة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﳌﻤﺎرﺳــﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ
وﺑﺬل اﳉﻬــﻮد اﳌﻤﻜﻨــﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ
اﳋﺪﻣــﺎت ﻓﻲ ﻋﻤــﻮم اﶈﺎﻓﻈﺎت
ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺘﻮﻗﻔﺔ
اوﻣﻘﺎرﺑــﺔ اﳊﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸــﻜﻼت
اﻟﺘـــﻲ ﺗﻌﺎﻧـــﻲ ﻣﻨﻬـــﺎ ﻫـﺬه
اﳌﺸﺎرﻳـﻊ،

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺧﻂ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ )ﻛﺮﻛﻮﻙ  -ﺃﺭﺑﻴﻞ ﺳﻨﺘﺮ( ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻧﻴﻨﻮﻯ ﻭﻛﺮﻛﻮﻙ ﻭﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻠﻒ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:

اﻛﺪ وزﻳــﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻟﺆي
اﳋﻄﻴﺐ ،ان ﻣﻠﻒ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻫﻮ ﻣﻦ
أوﻟﻮﻳﺎت اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺣﻞ اﻷزﻣﺔ.
وﻗــﺎل اﻟﻮزﻳﺮ ﺧﻼل إﺟﺘﻤــﺎع ﻋﻘﺪه
ﻣﻊ اﳌﻼك اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻮزارة ،ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻣﻮﺿــﻮع اﻟﻮﻗﻮد اﺠﻤﻟﻬــﺰ ﻟﻠﻮﺣﺪات
اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ وﻧﻘﺎوﺗــﻪ وﻃﺮق اﳌﻌﺎﳉﺔ
اﳌﺜﻠﻰ  ،ﻛﻤﺎ وﺟﻪ ﺑﺘﺸــﻜﻴﻞ ﺧﻠﻴﺔ
أزﻣــﺔ ﺳــﺘﻘﻮم ﺑﻮﺿــﻊ اﳋﻄــﻂ
واﻟﺒﺪاﺋﻞ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﺼﻴﻒ اﳌﻘﺒﻞ
 ،ﻣﺒﻴﻨﺎ ان اﻟﻮﻗــﺖ ﻗﺼﻴﺮ وﻳﺠﺐ أن
ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺒﺮﻣﺞ وﺳﺮﻳﻊ ﺧﺪﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻜﺮﱘ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺶ اﻟﻮزﻳﺮ ﺧــﻼل اﻹﺟﺘﻤﺎع
ﻣﺬﻛــﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫــﻢ ﻣﻊ ﺷــﺮﻛﺘﻲ
ﺟﻨــﺮال اﻟﻜﺘﺮﻳﻚ وﺳــﻴﻤﻨﺰ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ إﺳــﺘﻌﺮاض اﳌﻮازﻧــﺎت واﳌﺒﺎﻟﻎ
اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻠﻮزارة.

وﻗــﺎل اﻟﻮزﻳــﺮ ان ﻗﻄــﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ
ﻳﻌﺪ أﻣــﻦ وﻃﻨﻲ وﻳﺠــﺐ أن ﻳﻜﻮن
ﺗﻨﺴﻴﻘﻨﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻣﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻛﻮن
ﻣﻦ ﻳﺴــﺘﻬﺪف ﻫــﺬه اﳋﺪﻣﺔ ﺗﻌﺪ
ﺟﺮﳝﺘﻪ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻋﻈﻤﻰ.
ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ان ﺗﻮاﺻﻠﻨﺎ ﻣﻊ اﳌﻮاﻃﻦ
ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻹﻋﻼم ﻳﺠــﺐ أن ﻳﻜﻮن
ﺷﻔﺎﻓﺎ وواﺿﺤﺎ وﺻﺮﻳﺤﺎ  ،وان ﺗﻌﺪل
ﻣﺴــﺎر ﻋﻤﻠﻨﺎ ،وﻧﻌﻜــﺲ اﻟﺼﻮرة
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل
اﳉﻬﻮد اﻻﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ
ﻣﻨﺘﺴــﺒﻮ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ
اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﺟﻨــﻮد ﻣﺠﻬﻮﻟﲔ
ﻳﻘﺪﻣﻮن اﳋﺪﻣﺎت ﺑﺄﻗﺴﻰ اﻟﻈﺮوف.
ﻋﻠــﻰ ﺻﻌﻴــﺪ ﻣﺘﺼــﻞ ﲤﻜﻨــﺖ
ﻣﻼﻛﺎت اﳌﺪﻳﺮﻳــﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وﺑﺠﻬﻮد
اﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣــﻦ اﻋــﺎدة ﺧﻂ ﻧﻘﻞ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻔﺎﺋﻖ
)ﻛﺮﻛﻮك  -ارﺑﻴﻞ ﺳﻨﺘﺮ( ) ٤٠٠ك.ف(،
ﺑﻌــﺪ ﺗﺮﻛﻴــﺐ وﻧﺼﺐ ﺛﻼﺛــﺔ اﺑﺮاج

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع

ﺳﻘﻄﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺨﻤﻮر ﺟﺮاء
اﻟﻌﻮاﺻﻒ اﻟﺸــﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ
اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﲔ.
وﻗــﺎل اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌــﺎم اﳌﻬﻨﺪس ﺧﺎﻟﺪ
ﻏﺰاي ،ان ﻫﺬا اﻻﳒﺎز اﺳﻬﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة
ﲡﻬﻴﺰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﶈﺎﻓﻈﺎت
ﻧﻴﻨﻮى وﻛﺮﻛﻮك وﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ زﻳﺎدة وﺛﻮﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻣﻦ اﳉﺪﻳــﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛــﺮ ان اﻟﻌﻮاﺻﻒ
اﻟﺸــﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑــﺖ اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ادت اﻟــﻰ اﻧﻔﺼﺎل وﺧﺮوج
ﺧﻄﻲ ﻧﻘــﻞ اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ،
اﻟﻀﻐــﻂ اﻟﻔﺎﺋﻖ)رﻣﻴﻠــﺔ ﻏﺎزﻳــﺔ
 ﻧﺎﺻﺮﻳــﺔ ﺣﺮارﻳــﺔ( ) ٤٠٠ك.ف(،واﻟﻀﻐــﻂ اﻟﻌﺎﻟــﻲ )رﻣﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة
 ﺳــﻮق اﻟﺸــﻴﻮخ() ١٣٢ك.ف( ،ﻣﻦاﳉﻬﺘﲔ ،ﻋﻦ اﳋﺪﻣﺔ وﺗﻮﻗﻒ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
ﻋــﻦ اﳋﻄــﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ.ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ
إﻋﻠﻦ اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ وزارة
اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻌﺐ اﳌﺪرس
ان اﻧﻔﺼــﺎل اﳋﻄﲔ ﺟﺎء ﺑﺴــﺒﺐ

ﺳــﻘﻮط ) (٦اﺑﺮاج ﻣﻦ ﺧﻂ)ﺳــﻮق
اﻟﺸﻴﻮخ  -رﻣﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة( ،وﺳﻘﻮط
) (١٠اﺑﺮاج ﻣــﻦ ﺧﻂ )رﻣﻴﻠﺔ ﻏﺎزﻳﺔ -
ﻧﺎﺻﺮﻳﺔ ﺣﺮارﻳﺔ( ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺳﻘﻮط
ﺑﺮج واﺣﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﳋﻂ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺼﻐﻂ
اﻟﻌﺎﻟﻲ)اﻟﺮﻣﻴﻠــﺔ اﳉﺪﻳﺪة  -اﻟﺮﻣﻴﻠﺔ
اﻟﻐﺎزﻳﺔ() ١٣٢ك.ف(.
واﺷــﺎر اﳌﺪرس اﻟﻰ ان ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻧﻘﻞ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓــﻲ اﳉﻨﻮب اﳌﻬﻨــﺪس زﻳﺎد
ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺿﻞ ،اﺳــﺘﻨﻔﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻼﻛﺎت
اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﳉــﺔ اﳋﻄﲔ ،واﺗﺨــﺎذ اﻻﺟﺮاءات
اﻟﺴــﺮﻳﻌﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴــﺎر اﳋﻄﲔ
واﻋــﺎدة ﺗﻐﺬﻳﺔ اﶈﻄــﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
اﳌﺘﺎﺛﺮة ﻣﻦ ﻫﺬه اﳋﻄﻮط ،اﻟﻰ ان ﻳﻨﺠﺰ
اﺻــﻼح اﳋﻄﲔ ﺑﺮﻏﻢ ﺳــﻮء اﻻﺣﻮال
اﳉﻮﻳﺔ ووﻋﻮرة اﳌﻨﻄﻘﺔ ،وﻣﺎ زال اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺴــﺘﻤﺮا ﹰ ﳊﲔ اﻛﻤﺎل اﺻﻼح اﻻﺑﺮاج
واﻋﺎدة اﳋﻄﻮط ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ  ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ﹰ ان
اﳊﻮادث اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ اﺛﺮت ﻋﻠﻰ ﲡﻬﻴﺰ
اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ
اﻟﺒﺼﺮة وذي ﻗﺎر.
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تفجير في مقر امني

شمالي روسيا يردي قتيال
وثالثة جرحى

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكدت سلطات مقاطعة أرخانغلسك شمال
غربي روسيا مقتل شخص وإصابة ثالثة آخرين
جراء انفجار دوى امس االربعاء عند مدخل مقر
هيئة األمن الفدرالي في مركز املقاطعة.
ووصــف محافظ أرخانغلســك إيغور أورلوف
احلادث للصحفيني بأنه عمل إجرامي ،مضيفا
أن أجهزة األمــن تعمل على حتديد نوع العبوة
املتفجرة التي اســتخدمت ،وتتخذ اإلجراءات
الالزمة لكشف مالبسات احلادث.
وأشــار أورلوف إلــى أن ســلطات املقاطعة
عــززت اإلجــراءات األمنية في مقــرات األمن
واملؤسسات العامة مبدينة أرخانغلسك على
خلفية احلادث.
من جانبــه ،أعلــن املركز اإلعالمــي للجنة
الوطنية ملكافحة اإلرهاب أن ضحية احلادث هو
منفذ التفجير ،موضحا أنه دخل املبنى وأخرج
من كيس كان يحمله شــيئا مجهوال انفجر
بعد قليل بني يديه.

 25قتيال بينهم قائد

كبير في تحطم هليكوبتر
عسكرية أفغانية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال مسؤولون إن طائرة هليكوبتر تابعة للجيش
األفغاني ســقطت في جنوب غرب أفغانستان
امس األربعاء مما أســفر عن مقتــل جميع من
كانوا على متنها وعددهم  25شخصا ،بينهم
قائد عســكري كبير ورئيس اجمللــس اإلقليمي
الذي قام بدور رئيســي في صــد هجوم حلركة
طالبان في مايو أيار.
وقالــت حركة طالبــان ،التي حتــارب احلكومة
املدعومة من الغرب ،إنها أسقطت الطائرة.
وقــال ناصــر مهــري املتحدث باســم احلاكم
اإلقليمي إن طائرتي هليكوبتر عسكريتني كانتا
في الطريق مــن إقليم فراه إلــى إقليم هرات
اجملاور عندما خرجت إحداهما عن السيطرة في
ظروف تصعب فيها الرؤية واصطدمت بجبل.
وكان مــن بني ركاب الطائــرة نعمة اهلل خليل
نائب قائد فيلق اجليش باملنطقة الغربية ،وفريد
بختوار رئيس اجمللس اإلقليمي بفراه .وقال مهري
إن باقــي الضحايا هم جنــود وأعضاء باجمللس
إضافة إلى طاقم الطائرة.

مطالبة خصوصا بوقف الضربات الجوية للتحالف

واشنطن تدعو إلى إنهاء الحرب في اليمن بعد مقتل خاشقجي
متابعة ـ الصباح الجديد :

دعت الواليات املتحدة امس إلى
إنهاء احلــرب في اليمن ،مطالبة
خصوصا بوقف الضربات اجلوية
للتحالف الذي تقوده السعودية،
فــي تغيير فــي موقفهــا بعد
مقتــل الصحافي الســعودي
جمال خاشقجي.
لكن واشنطن التي تطلب فتح
مفاوضات ســالم خــالل ثالثني
يوما ،ترى في الوقت نفســه أن
اخلطوة األولى يجب أن يقوم بها
املتمردون احلوثيون املدعومون من
إيران الشــيعية ،العدوة اللدودة
للواليــات املتحــدة وحلفائهــا
السعوديني السنة.
وهذه الرسالة أعلنها وزير الدفاع
األميركي جيــم ماتيس ثم وزير
اخلارجية مايك بومبيو.
ولم يشــر الوزيــران األميركيان
إلى مقتل خاشقجي الصحافي
املنتقــد للريــاض ،احلادثة التي
أثرت علــى صورة اململكة وأثارت
شــبهات فــي دور ولــي العهد
الســعودي األميــر محمــد بن
سلمان .لكن هذا احلزم األميركي
يأتي بينما تتعرض إدارة الرئيس
دونالــد ترامــب لضغــوط في
الكونغرس من أجــل النأي عن
السعودية.
وقــال مايــك بومبيو فــي بيان
«حان الوقت اآلن لوقف األعمال
العدائيــة ،مبا في ذلــك إطالق
الصواريــخ وغــارات الطائرات
املس ّيرة من املناطق التي يسيطر
عليها احلوثيون باجتاه السعودية
واإلمارات».
وأضــاف أن «الغــارات اجلويــة
للتحالف يجــب أن تتوقف بعد
ذلك في كل املناطق املأهولة في
اليمن».
وأدلــى جيم ماتيــس بعد ذلك
بتصريحــات مماثلــة ،داعيــا
«اجلميــع» إلى االنضمــام إلى

قال مايك بومبيو
في بيان «حان
الوقت اآلن لوقف
األعمال العدائية،
بما في ذلك إطالق
الصواريخ وغارات
الطائرات المسيّرة
من المناطق
التي يسيطر
عليها الحوثيون
باتجاه السعودية
واإلمارات

«طاولة مفاوضات على أســاس
وقف إلطالق النــار» يفضي إلى
انسحاب املتمردين احلوثيني أوال
من احلدود مع الســعودية «ثم
عمليات القصف» التي يقوم بها
التحالف الذي تقوده السعودية.
وأضاف ماتيــس أن وقف املعارك
ســيتيح ملبعــوث االمم املتحدة
لليمن مارتــن غريفيث «جمع»
مختلف االطراف «في السويد».
*أزمة إنسانية
في مؤمتر صحافي في واشنطن،
صرح ماتيس الــذي كان التقى
نهاية االســبوع املاضي العديد

ترامب يصل بيتسبرج مع تأبين
ضحايا هجوم المعبد اليهودي

الصباح الجديد ـ وكاالت :
وصل الرئيس األميركــي دونالد ترامب
إلى مدينة بيتسبرج امس االول الثالثاء،
متجاهال اعتراضات بعــض املنتقدين
بأنه ليس موضع ترحيب ،لتقدمي تعازيه
في مقتل  11مصليا يهوديا بالرصاص
في معبدهم فيمــا حضر آالف املعزين
أولى جنازات ضحايا املذبحة.

ويعتزم الرئيس ،الذي يقول معارضوه إنه
خلق مناخا سياسيا مسمما يتسامح
مع أعمال عنف ،زيارة ضباط الشرطة
وغيرهم من اجلرحى باملستشفى بعد
هجوم يوم الســبت املاضي الذي نفذه
مســلح معاد للســامية فــي معبد
تــري أوف اليف (شــجرة احليــاة) في
بيتسبــرج.

وخــرج أعضاء من الطائفــة اليهودية
في بيتسبرج في مسيرة احتجاج ضد
ترامب مع بدء زيارته.
ورافقت الســيدة األولى ميالنيا زوجها
في رحلته من واشــنطن إلى ثاني أكبر
مدينة في والية بنسلفانيا.
وانضــم إليهما ابنتــه إيفانكا ترامب
وزوجها جاريد كوشنر وهما يهوديان.

عبر دفع أموال لنساء لكي يتهمنه باالعتداء الجنسي

الشرطة الفدرالية األميركية تحقق في

محاولة لتشويه سمعة المحقق الخاص مولر
متابعة ــ الصباح الجديد :
فتحت الشرطة الفدرالية االميركية (إف
بي آي) حتقيقا لتحديد مــا إذا كان أفراد
حاولوا تشويه سمعة احملقق اخلاص روبرت
مولر عبر دفع أموال لنساء لكي يتهمنه
باالعتداء اجلنسي عليهن ،وفق ما أعلنت
في وقت متأخر الثالثــاء الدوائر التابعة
للقاضي الذي يشــرف على التحقيقات
في التدخل الروسي.
ومت الكشــف عن اخملطــط املفترض بعد
أن أعلنت امرأة قولها ،أن شخصا عرض
عليها  20ألف دوالر التهام مولر بســوء
سلوك جنسي.
وقــال بيتــر كار املتحدث باســم مولر
لوكالة فرانس برس «حني علمنا االسبوع
الفائت بان نســاء تلقــني عروضا مالية
لســوق اتهامــات كاذبة بحــق املدعي
اخلاص ،طلبنا فورا من اإلف بي آي ان جتري
حتقيقا».
ولم يعلــن كار أي تفاصيل إضافية لكن
بيانه النادر يشــير إلــى أن مكتب مولر
ينظر إلى االتهامات بجدية .ولدى إحالة
قضية ما ملكتــب التحقيقات الفدرالي،
يتعــني علــى الوكالــة التحقيــق في
مالبساتها.
وجاء بيــان كار فــي اليوم الــذي أعلن
فيه مقــدم البرامج اإلذاعيــة اليميني
املتطرف جاك بوركمان املعروف بالترويج
لنظريات املؤامرة ،خططا «للكشف عن
أول ضحايا االعتداءات اجلنســية لروبرت
مولر» اخلميس.
ونفــى بوركمــان أن يكــون قــد عرض
أمواال في إطار اخملطــط املفترض واصفا
االتهامــات بانها «زائفــة» .وكتب على
تويتر أن «اليســار يحاول الدفاع عن مولر
مــن اتهامــات باعتداءات جنســية لذا
يهاجمونني يائسني».

شؤون عربية ودولية

وأضاف أن «املؤسسة اإلعالمية تدرك أن
هذه املسألة قد تطيح مبولر،يريدون حتويل
االنتباه».
في  ،2017كلف مولر املدير الســابق الف
بي آي ،التحقيق في شبهات حول تواطؤ
بني روسيا وفريق حملة دونالد ترامب في
انتخابات  2016الرئاسية.
وتوســع التحقيــق ليشــمل محاوالت
محتملــة مــن ترامب نفســه لعرقلة
التحقيــق الذي قد يــؤدي في حال ثبوت
ذلك ،الطالق إجراءات بحق الرئيس.
وللعنصر الســابق فــي قــوات املارينز
ســمعة جيدة كمحام ومدع عام ومدير
لالف بــي آي .وحتى اآلن أفضى التحقيق
الــذي يجريــه إلــى توجيــه  35اتهاما
وســتة إقرارات بالذنب وإدانة واحدة في
محاكمة.
لكن ترامب وأعضاء جمهوريني يقولون إن
التحقيق منحاز سياسيا ووصفه ترامب
«بحملة اضطهاد غير قانونية من مولر».

وتأتي األنباء عن محاولة تشويه سمعة
مولر قبل أســبوع واحد على االنتخابات
النصفيــة للكونغــرس فيمــا ترخــي
حتقيقات مولر بظاللها على اجلمهوريني.
وقــال املوقع االخبــاري هيــل ريبورتر إن
املؤامرة تكشــفت بعــد أن تلقى املوقع
االلكترونــي على غــرار وســائل إعالم
أميركيــة أخــرى ،اتصــاالت مــن امرأة
مجهولة قالت إن رجال عرض عليه مبلغا
لسوق اتهامات بحق مولر.
وقالــت املــرأة للصحافيني في رســالة
الكترونية بتاريخ  18تشرين األول إن رجال
عرض عليها  20ألف دوالر وتسديد الدين
الهائل لبطاقتهــا االئتمانية كي تقوم
بذلك ،بحسب هيل ريبورتر.
ونقلــت عــن الرجــل قوله «أريــدك أن
توجهي اتهامات بسوء السلوك اجلنسي
ومضايقات في مــكان العمل ضد مولر،
وأريــدك أن توقعــي على شــهادة بهذا
اخلصوص».

مــن املســؤولني العــرب على
هامش حوار املنامــة «علينا أن
نقوم بذلك األيام الثالثني املقبلة
 ،وأعتقد ان السعودية واالمارات
علــى اســتعداد» للمضي في
االمر.
وطلــب بومبيــو أيضــا إجراء
مشــاورات أولى برعايــة موفد
األمم املتحدة «في تشرين الثاني
في بلد ثالث» ،للبحث خصوصا
في «إخالء احلدود من األســلحة
وتركيز كل األســلحة الثقيلة
بأيدي مراقبني دوليني».
وكانت آخــر محاولة قــام بها
غريفيــث لتنظيــم محادثات

ســالم فــي أيلــول املاضي في
جنيف ،باءت بالفشل في غياب
احلوثيني.
وفي احلــرب التي ســقط فيها
حوالــى عشــرة آالف قتيــل
وتسببت بأســوأ أزمة إنسانية
حالية في العالم ،حســب األمم
املتحدة ،تتواجه القوات املوالية
للحكومة املدعومة من األسرة
الدولية مع املتمردين املدعومني
من إيران الذين سيطروا في 2014
و 2015على مناطق واسعة في
اليمن بينها العاصمة صنعاء.
وفــي آذار  2015تدخل التحالف
بقيادة السعودية دعما للقوات

املوالية للحكومة.
ويقدم اجليش األميركي مساعدة
لوجستية للسعودية واإلمارات
ويتقاسم معلومات استخبارية
مع هذين احلليفني األساســيني
لواشنطن.
لكن في مواجهة اتهامات بشن
ضربات عشــوائية وأخطاء من
قبل الريــاض أودت بحياة مئات
املدنيــني ،كانــت إدارة ترامــب
حتــت الضغــط أصــال لضبط
السعوديني وحتى خلفض الدعم
العسكري لهم.
وبعــد مقتــل خاشــقجي في
القنصليــة الســعودية فــي

اســطنبول في  2تشرين األول ،
تصاعد هــذا الضغط خصوصا
بســبب االنعكاســات الدولية
لألزمة التي تواجهها اململكة.
واســتبعدت فرنســا والواليات
املتحدة وقف صادرات األسلحة
إلــى الســعودية ،لكــن أملانيا
اختارت وقف هذه الصادرات.
فــي املقابل ،يأتــي تبدل موقف
واشنطن بشأن احلرب في اليمن
بعد تصريحــات مماثلة أدلت بها
وزيرة اجليوش الفرنسية فلورانس
بارلي التي رأت امس االول الثالثاء
أنه «حــان الوقــت ،لوقف هذا
النزاع».
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محمد زكي ابراهيـم

ثقافة

دراسة

ّ
إنه الشر ينخرنا :العراقي إذ يخشى نفسه
عصام الخفاجي

كان  ..يا مكان !
هو أحد شــعراء النصف األول من القرن املاضي في العراق،
ولن نذكر اســمه ،عــرف مبعارضتــه للســلطة ،وازدرائه
للحكومة .كان يهاجم املستعمر ويدعو للثورة ،ويستخف
باجمللس النيابي ويتندر على الدستور .فدخل في روع الناس
أنه املالك الذي دفع ضريبة انحيازه للفقراء وعامة الشعب.
ولكنه لم يكن كذلك في الواقــع ،فقد كان يتقاضى راتبا ً
شــهريا ً من احلكومة يجئ به موفد خــاص ،وال يوقع إقرارا ً
بالتسلم ،ثم يطرد املوفد ،إذا ما ألح عليه بذلك!
ولم تكتف احلكومة بتكرميه على هذا النحو بل خصصت
لــه قطعــة أرض زراعية في منطقــة قريبة مــن بغداد
مســاحتها ألف دومن بالتمــام والكمال! تقديــرا ً ملكانته
األدبية ،وخدماته للعــراق .ولكن هجاءه لها لم يتوقف في
يوم من األيام.
وهو لم يسخط عليها ألنها احتفظت بعالقة استراتيجية
مع دولة كبرى ،توجتها مبعاهــدة أمنية ،وقبلت أن حتتفظ
لها مبستشــارين وموظفني كبار ،يتولون احلكم من خلف
ســتار ،وإن كان هذا ما اعتاد أن يصرح به مبناسبة أو بغير
مناســبة .بل ألنها لم متنحه منصب الــوزارة ،أو عضوية
مجلس األعيان .واكتفت بتعيينه مدرســا ً في أحد املعاهد
العليا القليلة في تلك األيام!
وقد ترســخ في أذهان الناس بعد وفاته أنــه كان معارضا ً
صلباً ،ناصب «احملتلني» العداء ،ولم يهادنهم قيد شــعرة.
ولم ميــدح امللك أو احلكومــة أو الوزراء ،ألنهــم في نظره
عمالء لألجنبي .مع أنه كان يدعو مللك آخر ،ويروج له ،لقاء
احلصول على منصب خطير.
يروي أحد معاصريــه ،أن احلكومات املتعاقبة لم تكن متانع
في ضمه إليها ،لــو كان يتمتع بأخــاق تؤهله للوظائف
العامة .فسمعة املوظف الســيئة جتلب العار على دائرته
أيضاً ،وليس على شخصه هو فقط !
واحلقيقة أن الرجل لم يكن متفــردا ً في هذا اجملال ،فهناك
الكثيــر من األشــخاص الذين يعدون مــا يحصلون عليه
معيارا ً للموقف السياســي .واملعروف أن من يســقط في
معيار السياســة ال يرتفــع في ميزان اجلمــال .والعكس
صحيح أيضاً.
هناك الكثير من أمثال صاحبنا هذا ،من أهل الثقافة واألدب
والفن ،ممن يذم الســلطة ويتوق إليها ،ويزدري السياســة
ويتقاتل عليها .بــل إن بعضهم حاول الترشــيح لوزارات
شــاغرة ،من دون جدوى .ولو أنه حصل على بغيته ،ملا ندت
منه آهة ،وملا صدر عنه اعتراض!
ولســت أرى في ســعي النخبة لتولي الوظائف العليا أي
عيب .فهــم مثل غيرهم من املواطنــن يطمحون العتالء
أعلــى املراتب ،والفوز بأرفع الدرجــات .ولكني ال أفهم ملاذا
يوجهون لآلخرين ،أشنع التهم ،وأحط النعوت.
عملياً ،لم أجد في تولي بعض أساتذة اجلامعات ملثل هذه
املواقــع ما يدل على أنهم أحدثوا فيه شــيئا ً من اجلدية ،أو
أضفوا عليــه بعضا ً من التغيير .فالنظام السياســي هو
الذي يحدد شكل النشاط الفردي ،ال العكس.
إن عالقة الثقافة بالســلطة عالقة شــائكة من دون ريب.
ولكنها إذا لم تتســم بالصدق فســتكون محل سخرية
اجملتمع والنــاس .إال إذا جنح أصحابها في إخفاء ذلك مثلما
فعل صاحبنا من قبل ،بكل أسف.

عــام  ،1956صــدرت مســرحية بعنوان
“أنظــر وراءك غاضبا” لكاتــب بريطاني
ناشــئ هو جون أوزبورن ليؤسس جناحها
اجلماهيري ما بات يُعرف بني النقّ اد بـ”أدب
جيل الغضــب” الذي م ّثلــه ،إلى جانب
أوزبورن ،األملانــي غونتر غراس واألميركي
نورمان ميلر.
ميزة جيــل الغضب لم تكمــن في مت ّرد
كتّابه على قيم تؤمن األغلبية بها .ثمة
كتّاب وفنانــون عظام متــ ّردوا على قيم
األغلبية ،وتبنّوا قيما ً جديدة مستهجنة
من جانب س ّوية البشــر ،وصدموا الرأي
العــام بأفكارهــم ودفعــوا ذوي العقل
منهم إلــى
التأمل النقــدي في طرائق
ّ
تفكيرهم ونظرهم إلى العالم .أدب وفن
“جيل الغضب” صدم جمهوره بغير ذلك.
إبداعه مت ّثل في أنه قال علنا ً ما كان يدور
فــي عقول جمهرة كبيــرة لم جترؤ على
اإلفصاح به .كان إبداعا ً
يتحدث باســم
ّ
جيل .مت ّرده كان ينطق باسم جيل غاضب
ال كتّاب غاضبني.
يكمــن إبداعــه ،جديده ،فــي أنّه صدم
القارئ و ُمشاهد املســرح بالتعبير علنا ً
عمــا ما يــدور في عقلــه وال يجرؤ على
ّ
التعبير عنه .أدب جيل الغضب كان فرويد
خمســينات وســتينات القرن املاضي:
دفعة هائلــة تزيح ذلك العــبء الكبير
اجلاثم فــوق صدور الشــباب :عبء يبدأ
باإلحساس باخلطيئة حني يعاقب املد ّرس
تلميذه بالضرب (من ينســى فيلم بنك
فلويد “اجلدار”؟)  ،مي ّر بضرورة اإلحســاس
بأنه مذنــب إن لم يحترم تراتب
الســن
ّ
وجت ّرأ فناقش شخصا ً أكبر منه ،خطيئة
“يعــل العني على احلاجــب” إذ
أن
يحتج
ّ
ِ
على ذوي الشأن طبقيا ً أو سياسيا ً ويصل
إلى تعذيب النفس بسؤال “هل أنا خائن
لوطني؟” إذ يستنكر احلروب اإلستعمارية
أو العبثية التي يخوضها “وطنه” .شعور
داخلي بالذنب لعدم االمتثال يتر ّبى معنا
منــذ الطفولة لينتج مجتمعــا ً ممتثالً،
ذليالً وخانعاً .أدب جيل الغضب مزّق قناع
النفاق االجتماعي ببســاطة .أدب جيل
الغضب كان طفــل “ثياب امللك” لهانس
كريستيان أندرســون .طفل يصطحبه
والداه ملشاهدة امللك الذي أقنعه اخل ّياط
اخملــادع بأنه خاط له بدلة لــن يراها غير
ُ
يهب اجلمهور مذهوال ً ببدلة
امللصني لهّ .
امللك .ينطلق صوت الطفــل بريئاً :لكن
امللك عار.
“هــل يكفــي أن نقــول إن البشــاعة
ّ
واستســهال القتل
والتفن في ممارسته
باتت جزءا ً من حياة أبناء منطقتنا الذين
عاشــوا حروب لبنــان وســوريا والعراق
الوحشــية؟ هل يكفي أن جنــ ّرم النظم
احلاكمة التي أطلقــت كل هذه الغرائز

الوحشية؟”
ومض ما ســبق في فكري وأنا أقرأ الهثا ً
روايــة محمد غــازي األخــرس التي لم
حتظ بعد مبا تســتحق من اهتمام ،ليلة
املعاطف الرئاسية .أتُرانا على عتبة والدة
أدب “جيل غضب” عراقي؟ وجه من وجوه
الرواية هو توالد الدم والبشاعة والعنف،
عنــف يو ّلد عنفاً ،دم ي ّولد دماً ،بشــاعة
تو ّلد بشــاعة .قبل “األخــرس” بخمس
ســنوات نشــر أحمد ســعداوي روايته
املهمة ذائعة الصيت “فرانكشــتاين في
بغداد” .فرانكنشتاين البغدادي ج ّثة تعيد
مللمة نفســها لتتح ّول إلى قاتل .القاتل
هو القتيل .عمل مبهــر بالتأكيد .رواية
محمد غازي األخرس تضع توالد الدم في
سياق مذهل ،وهذا وجهها الثاني .الرواية
روايتان متوازيتان ينتقل القارئ فيها من
فصل عن احلرب مــع إيران إلى فصل عن
حــرب  2007 2006-الطائفية .ال تلتقي
الروايتان وال شــخوصها إال في النهاية.
مســار من البشــاعة ألف الناس معه
البشاعة.
شــدني ل”ليلة
ثمة وجــه ثالث ،هو ما
ّ
ّ
املعاطف الرئاسية” :هو وصفه لـ”الشر
املبتذل” .ال أدري إن كان األخرس قرأ عمل
هنــه أرنــت ،وعنوانه الفرعــي هو هذا.
جتســد هذا “الشــر املبتذل”
لكن روايته ّ
بالتأكيد.
أوائل ســتّينات القرن املاضي ،أشــعلت
هنه آرنــت -لع ّلها أهــم ّ
منظري الفكر
الليبرالي في تلك احلقبة -ما أسماه أحد
الكتّاب البارزين “حربا ً أهلية في الوسط
الفكري والسياســي اليهــودي” .كتاب
آرنت األهم “أصول التوتاليتارية” كان قد
صدر قبل حوالي العقد من “إشــعالها”
لتلك احلرب ،لكن كت ّيبهــا “آيخمان في
القدس” ح ّولهــا إلى أيقونــة في أعني
البعض وشيطانا ً خائنا ً لليهود في أعني
آخرين.
آيخمان كان من كبار مجرمي النازية .هرب
إلى األرجنتني ،لكن موســاد الدولة التي
ميض على تأسيســها أكثر من إثني
لم ِ
عشــر عاما ً اصطاده ونقله إلى إسرائيل
لتتح ّول محاكمته إلى حــدث تاريخي.
اعتــرف الرجــل مبســؤوليته ومت تنفيذ
حكم اإلعدام الوحيد املش ّرع قانونيا ً في
تاريخ إسرائيل بحقه (استخدمت تعبير
املشــرع قانونياً” استباقا ً التّهام
“احلكم
ّ
بإغماض العني عن جرائم قتل عشــرات
نفذ ّ
ألوف الفلسطينني التي ّ
وينفذ منها
اجملرمون من دون عقاب حتى اليوم).
حضرت آرنــت محاكمة آيخمان العلنية
بوصفها مراسلة جمللة “نيويوركر” .ما ه ّز
مشاعرها ،وهي ابنة عائلة ُحرق كثير من
أبنائها ،لم يكن وصف اجلرائم وال شــغل
محامي الدفــاع أو نقيضه اال ّدعاء العام
في النقاش حول مســؤولية آيخمان عن
اجلرائم .كانت مأخوذة مبعاينة تفســير

ينف ارتكابها.
آيخمان جلرائمه التــي لم ِ
وكانت مأخــوذة مبعاينة احلاخام اليهودي
وجــه االتّهام له .كانت مـــأخوذة
الذي ّ
بكيفيــة رؤية اجملــرم جلرميــة ارتكبها.
يجيــب عن ســؤال :هل أنت مــن أصدر
أمرا بإطالق الغاز السام على السجناء؟
يجيب آيخمان (من ذاكرتي ،قرأت املوضوع
قبــل ثالثني عامــاً) :كان ابني على أبواب
الدخــول إلــى اجلامعة وعليــه االنتماء
للحزب الوطني االشــتراكي (النازي) .من
أصدر لك التعليمات بضخ الغاز الســام
على املســاجني؟ يجيب آيخمان :ظللت
أعمل من أجل أملانيا طوال عمري .وكنت
أرى آخريــن أقل مني إخالصــا ً يصعدون
وظيفياً.
هنا كتبت آرنت عملها عن “ابتذال الشر”
أو “الشر مبتذال” .تنهار القيم األخالقية
للمجتمع ك ّله في ظل مجتمع شمولي.
نعم ،هناك أيديولوجيا “ش ّريرة” تشرعن
الشــر وتب ّرره .لكنها ،إذ تســيطر على

قصص قصيرة جدا

شعر
لعبة الهروب

نسيان( ،ألوان)
حسن علي الحلبي
نسيـان
ُ
عمرة الواقفة
مل
ا
الشجرة
ُت ِّدق
ِّ
على بــاب القرية فــي املارِّين
جمي ًعا؛ هــذا رجــل يعود من
عملــه حامال ً
أكيــاس اخلضار،
َ
يَقــف قليــا ً حتــت ظلِّها ثم
يذهــب ،هذا طفــل يبكي وقد
رجع من املدرســة ،يقف قليال ً
َ
حتــت ظلِّهــا ثم يذهــب ،هذه
امرأة تشــقُّ طريقهــا ملنزلها
بعد قضائها عدة ســاعات في
املزرعة ،تقــف قليال ً حتت ظلِّها

اجملتمع حني تقبض على سلطة الدولة،
تنشــر قيمها حتــى بني مــن ال يؤمن
بأيديولوجيتهــا ،بل حتى بني معارضيها
وضحاياهــا .في ظل النازيــة كان هناك
الـ “يندريتسه” :شــباب يهود يساعدون
النازيني .الشر؟ تسأل آرنت آيخمان ،وهو
مــدرك ملصيره ،ال يرى فــي ما فعله غير
وظيفة قام بتأديتها بإخالص .تعاين آرنت
احملاكمة فتصف احلاخــام اليهودي الذي
يلقي خطبا ً عصماء عــن اجلرائم :أليس
هو غوبلز (وزير إعالم هتلر) اليهودي؟
لم
أتوصــل إلى ترجمة أفضــل لـ The
ّ
 Banality of Evilمــن “ابتذال الشــر”،
لكــن الترجمة غيــر دقيقــة بالتأكيد.
االبتذال هنا يعني ممارســة الشر كما لو
كان وظيفة روتينية ،اعتيادية ،ميارســها
املســؤول األمني مثلما ميــارس ّ
موظف
الضرائب عملــه ،وظيفة يســعى إلى
أدائها بكفــاءة لكي ينال رضا رؤســائه
ويتقدم في مجال عمله.
ّ

“كأن التم ّرد والتماهي مع املتم ّردين كامن
في جيناتي”
اجلنرال “كوكــز” في روايــة األخرس هو
يتحدث
آيخمان بالضبط .طوال الرواية ،ال
ّ
يفســر وال
كوكــز أيديولوجياً :ال يب ّرر وال ّ
يناقــش .كوكز فخور بأنــه حصل على
ثقة القائد بإيالئه مهمة رئاسة “الهيئة
العليــا لالنتصــار على اخلــوف” ،هيئة
تشــتغل وفق أعلى املعاييــر العلمية،
تدرس جينات قتلــى احلرب ،تفصل جثث
“اجلبنــاء” عن جثث “األبطال” ،تشــتغل
علميا ً على تشــخيص الفوارق اجلينية
بني اجلبنــاء واألبطال ،تقترب من الوصول
إلــى حل املعادلة التــي ّ
متكن الدولة من
القضاء على جينــات اجلنب ،لكن اختفاء
العاملة التي صاغت املعادلة يجبر اجلنرال
ّ
ليفك لغزها.
على اللجوء إلى شاعر
ال معنى لسؤال اجلنرال كوكز أو الشاعر
عن مغزى كل ذلك .في النهاية ،يكتشف
الشــاعر أن واحدة من تلــك اجلثث هي
جثة أبيه .ينازعــه اجلنرال :هي جثة أبي.
من هذه اجلثث يولد الشاعر واجلنرال .في
الرواية املوازية أب أيضاً .أستاذ ع ّواد ،مدير
املدرسة املتقاعد يستنجد بتلميذ د ّرسه
قبل عقدين ملســاعدته على إنقاذ أوالده
الثالثة اخملتطفني في حرب الطوائف بعد
صدام .أســتاذ ع ّواد كان مديرا ً
ســقوط ّ
المعاً ،يقول التلميذ بطل الرواية املوازية.
ابتكر نظاما ً حظي بتشجيع السلطات
العليــا :ال عقوبــات تافهــة مثل ضرب
املع ّلم لتالميذه .نظام األستاذ ع ّواد الذي
يفتخر به يقوم على تشجيع اجلميع على
مراقبة اجلميع.
وكل ما ســبق كان مدخالً ،مدخالً فقط،
لسؤال أســعى لإلجابة عنه في مقال/
مقاالت الحقة :نحن وتاريخنا احلديث .هل
يكفي أن نقول إن البشاعة واستسهال
والتفن في ممارســته باتت جزءا ً
ّ
القتــل
من حيــاة أبناء منطقتنا الذين عاشــوا
حروب لبنان وســوريا والعراق الوحشية؟
هل يكفي أن جنــ ّرم النظم احلاكمة التي
أطلقت كل هذه الغرائز الوحشية؟ كيف
تر ّبينا علــى قيم “الشــجاعة” في ظل
نظم تزرع فينا اخلوف واخلنوع وتريد لنا أن
التأمل
نظل خائفني؟ أسئلة ال تهدف إلى
ّ
في التاريخ فقط ،بل هي مسعى لفهم
ما يجري اليوم في العراق على األقل.
[أي مفارقــة! نصف قرن بالضبط مضى
حــن نشــرت شــهرية مصريــة أدبية
متخصصة مقاال ً عن “مســرح الغضب
لدى جون أوزبورن” ملن رأت فيه ،مشكورة
“ناقــدا ً أدبيــا ً عراقيا ً متم ّيــزاً” لم يكن
في الواقع غير ابن ثماني عشــرة ســنة
يدرس الطب ،هو كاتــب هذا املقال .كأن
التمــ ّرد والتماهي مــع املتم ّردين كامن
في جيناتي .هكذا قــال إعالمي بارز وهو
يقدمني ملستمعيه].
ّ

د .هناء القاضي

ثم تذهب.
ومت ُّر صباحات ومساءات ،والناس
يذهبون ويأتون ،والشجرة متوت
دون أن ت َنســى أنها َمن يَجمع
تعب!
ظالل اآلخرين بعد ٍ
(ألـوان):
في اللوحة املعلَّقة على اجلدار
واملزدحمــة باأللــوان ،تت َِّكــئ
الصحــراء على َك ِتــف األرض
بثق ٍة ،ومي ُّر فارس يَغمره البياض
والسواد ،فحسب.
يتو َّقــف ،يُحــ ِّدق فــي مالمح
بغضب ،يَسترق
الرَّسام
بعضا
ً
ٍ
َ
اللوحة
ألــوان
مــن
شــنة،
خل
ا
ِ
ويُع ِّبئها في جيوبه ..ويهرب!

من أعمال جبر علوان

تطر ُق باب وحدتي
ً
ً
وحزن قدمي
فرح
ٍ
طيفا قادما من ٍ
حتتفي بك صباحاتي
معطر
تستيقظ الشــمس على رائحة شاي ّ
بالهال
**
جنلس على طاولة الغياب
ُ
نسردُ ذات احلكايا
ُ
ونضحك على ذات احلكايا
غارقني في هوس ماض
ارثنا اجلميل
نستدرج بها الوقت
لعب ٌة..
ُ
لنتش ّبث في األمس
كي ينتشلنا
ضياع ت ّلبسنا
من
ٍ

من أعمال الراحل أحمد الربيعي

ترجمات

نصوص من ديوان «األعمال والليالي» لـ االرجنتينية اليخاندرا بيثارنيك
ترجمة حسين نهابة
 1تواصالت
الريح التهمت
جزءا ً من وجهي واليدين.
كانوا يدعونني مالكا ً رث الثياب
وكنت انا انتظر.
ُ
 2ذاكرة
الى جورج كايتان جوران
قيثارة صامتة

حيث يعشش اخلوف.
عويل األشياء القمري
املؤدي للغياب.
فضاء بلون مغلق
وثمة َمن يضرب ويُس ّلح
تابوتا ً لهذه الساعة
وآخر للنور.
 3ظل االيام القادمة
الى ايفونا أي .بوريليوس
غدا ً
س ُيلبسوني رماد الفجر
وسيملؤون فمي بالورود.
سأتعلم كيف انام

في ذاكرة جدار
وفي شهيق
حيوان يحلم.
 4من الطرف اآلخر
سنوات ودقائق ميارسن احلب
واقنعة خضر حتت املطر
وكنيسة من الزجاج الفاحش
بآثار زرق على اجلدران.
ال أعرف.
ال اعترف.
ظلمة وسكون.
 5شفق

الظل يغطي براعم ُمحترسة
والريح حتمل آخر اشارة لورقة شجر
واصم مرتني
والبحر غير آبه ّ
في الصيف الذي تُشفق عليه اضواؤه
رغبة من هنا
وذاكرة من هناك.
 6منازل
الى ثيودور فراينكل
في يد امليت املُتشجنة
في ذاكرة مجنون
في حزن طفل
في اليد التي تبحث عن الكأس
في الكأس الذي ال يُطال

في العطش املتفرد.

هذا الطقس األنقى.

 7صوت مُتسول
زلت امتلك جرأة على ان اعشق
وما ُ
صوت النور في ساعة ميتة
ولون الزمن في حائط مهجور.
فقدت كل شيء.
في نظرتي
ُ
انه ابعد من ان اطلبه
واقرب من ان اعرف ان ال وجود له.

 9بوح
الكلمات في حضرتك
ليالً
رموز ومفاتيح،
ورغبة املوت ،مرسوم ملكي.
فليكن جسدك الى األبد
فضاء بوح معشوق.

 8قصيدة
انت مكان اجلرح
انتق َ
ِ
لنبوح بصمتنا فيه،
انت الذي جتعل من حياتي
َ

 10في ميالدك
تق ّبل وجهي هذا ،اخرسا ً ومتسوال ً
تق ّبل هذا احلب الذي منك ارجتيه
انت.
تق ّبل َمن بداخلي ،هو َ

 11دمار
بالقُبل ،ال بالعقل
يا كيبيدو
خ ِّبئني بالكلمات
وأطفئ غضب جسدي البدائي.
ّ 12
عشاق
زهرة
في جوف الليل،
جسدي األبكم
يتفتح
على هطول الندى اخلفيف.

ﻛﺘﺐ
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) ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺮ(

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

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

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

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

ﺇﻋﺪﺍﺩ :ﺻﻼﺡ ﺭﺷﻴﺪ
ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﺷﻴﺮﺯﺍﺩ ﺷﻴﺨﺎﻧﻲ

أول اﻧﺸﻘﺎق داﺧﻞ اﻟﺒﺎرﺗﻲ
*ﻣﺎ ﻫﻲ أﺳﺒﺎب إﻧﺸﻘﺎق اﻟﻴﺴﺎرﻳﲔ
ﻣﻦ اﻟﺒﺎرﺗﻲ؟
 ﻟﻸﺳــﻒ ارﺗﻜــﺐ ﻫــﺆﻻء ﺧﻄــﺄﻛﺒﻴﺮا ،ﻛﺎن ﻳﻔﺘــﺮض ﺑﻘﺎؤﻫﻢ داﺧﻞ
اﳊﺰب ﻟﻜﻲ ﻳﻌﻤﻠــﻮا ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻮﳝﻪ
وإﺻﻼﺣﻪ ،أو ﻓﻲ اﻷﻗﻞ ﻟﻴﻌﺪوا ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻟﻴﻨﺎﻓﺴــﻮا ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻷﺧــﺮى وﻳﻘﻄﻌــﻮا اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻧﺤﻦ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻸﺳــﻒ
إﻧﺸــﻘﻮا ﻋﻦ اﳊﺰب واﻟﺘﺤﻘﻮا ﺑﺎﳊﺰب
اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ.
اﳋﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﻜﺮدﺳﺘﺎن ﻛﺎن
ﺳــﺒﺒﻬﺎ اﳋﻄﺄ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي إﻗﺘﺮﻓﻪ
ﻫﻤﺰة ﻋﺒﺪاﷲ ،ﻷﻧﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﺘﻠﻚ
اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ اﻟــﻰ اﳊﺰب ودﻋﻢ
ﺟﻨــﺎح اﻹﻗﻄﺎﻋﻴﲔ واﻟﻌﺸــﺎﺋﺮﻳﲔ..
وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﳉﻨﺎح اﻟﺜﻮري أﻳﻀﺎ
إرﺗﻜﺐ أﺧﻄﺎء ﺑﺈﻧﺸﻘﺎﻗﻪ ﻋﻦ اﳊﺰب،
وﻛﺎن ﻳﻔﺘــﺮض ﺑﻬــﻢ أﻳﻀــﺎ اﻟﺒﻘﺎء
وﻟﻴﺲ اﻟﻬــﺮوب ،وﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ أن
ﻳﺮﺑﺤﻮا اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳊﺰﺑﻴﺔ وﻳﻐﻴﺮوا ﻣﺎ
ﻳﺮﻳﺪوﻧﻪ.
ﻓﻲ ﻋﺎم  1949ﺛﺎر ﺣﺪﻳﺚ ﺣﻮل ﻣﺼﻴﺮ
اﳊﺰب وﻣﺎ ﳝﻜــﻦ أن ﻧﻔﻌﻠﻪ ،وﺧﺎﺻﺔ
أﻧﻪ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم ﺧﻴﻢ ﺟﻮ ﻣﻦ
اﻹرﻫﺎب اﻟﺴــﻠﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ
ﻣﻼﺣﻘﺎت وإﻋﺘﻘــﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﺗﺪاﻋﻴﺎت أﺣﺪاث اﻟﻮﺛﺒــﺔ ﻋﺎم ،1948
وﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻘﺪ ﰎ إﻋﺘﻘــﺎل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎس ،وﻏﺎدر اﳊﺰب ﻋﺪد ﻣﻦ ﻗﻴﺎداﺗﻪ،
وﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻌﺘﻘﻠــﲔ ،اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﻌﻔﺮ
اﻟﺬي ﻧﻔــﻲ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻌﺪ اﻟــﻰ إﻳﺮان،
ورﺷــﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺜﻼث ﺳــﻨﻮات ﺳــﺠﻦ ،وﻋﻤﺮ دﺑﺎﺑﺔ
اﻟــﺬي ﺻﺪر اﳊﻜﻢ ﺑﺤﻘــﻪ أﻳﻀﺎ.ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ اﻷﺳــﺘﺎذ اﺑﺮاﻫﻴــﻢ أﺣﻤﺪ ﻣﻦ
ﺿﻤﻦ ﻗﻴﺎدات اﳊﺰب ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ،
ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﳊﺰب
وﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻗﻴﺎدة ﻓﺮع اﳊﺰب
ﺑﺎﻟﺴــﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ .وﰎ إﻋﺘﻘﺎل ﻋﺪد آﺧﺮ
ﻣﻦ ﻧﺸﻄﺎء اﳊﺰب وﰎ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻣﻨﻬﻢ ﻧﻮري أﺣﻤﺪ ﻃﻪ وﺻﺎﻟﺢ دﻳﻼن
وﺣﻠﻤﻲ ﻋﻠﻲ ﺷــﺮﻳﻒ وﻏﻔﻮر رﺷﻴﺪ
داراﻏﺎ ،وإﻋﺘﺰل ﺑﻌــﺾ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻤﻞ
اﳊﺰﺑﻲ وﻏــﺎدروا اﻟﻰ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﻟﻜﻨﻬﻢ
ﻇﻠﻮا ﻋﻠــﻰ ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ
اﶈﺎﻣــﻲ رﺷــﻴﺪ ﺑﺎﺟــﻼن ﺧﺎﻧﻘﻴﻨﻲ،
وﺻﺎﻟﺢ اﻟﻴﻮﺳﻔﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﻃﻪ ﻣﺤﻲ
اﻟﺪﻳــﻦ ﻣﻌــﺮوف اﻟﺬي ﻋــﲔ ﺑﻨﻈﺎم
اﻟﺒﻌــﺚ ﻻﺣﻘﺎ ﲟﻨﺼــﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﻢ.
أﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ واﺻﻠــﻮا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﳊﺰب
وﻟﻢ ﻳﻌﺘﻘﻠﻮا ﻓﻬﻢ ﺣﻤﺔزﻳﺎد أﻏﺎ اﻟﺬي
ﻛﺎن ﻣﺴــﺆوﻻ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳊﺰﺑﻲ،
وﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ وﻛــﺮﱘ ﺗﻮﻓﻴﻖ ،وﻛﺎن
ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﺷﺎب ﻣﺜﻘﻒ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻛﻮﻳﺴﻨﺠﻖ ﻳﺪرس ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﻜﻠﻴﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺛﻢ أﻛﻤﻞ اﳊﻘﻮق
وﻛﺎن أﺣﺪ ﻣﺆﺳﺴﻲ اﻟﺒﺎرﺗﻲ وﻋﻀﻮا
ﻓﻲ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺤﺰب ﺷﻮرش
واﻟﺒﺎرﺗﻲ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺑــﺪوره ﺗﺮك ﺻﻔﻮف
اﳊﺰب ﺑﻌﺪ إﻛﻤــﺎل ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ اﳉﺎﻣﻌﻲ
وإﻧﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ..ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪ
ﻋﺎم  1949ﺗﺼﺪﻋﺎ ﻛﺒﻴﺮا داﺧﻞ اﳊﺰب
ﺗﺮك ﻋﻠــﻰ اﺛﺮﻫﺎ اﻟﻜﺜﻴــﺮون ﺻﻔﻮف
اﳊﺰب أو ﰎ إﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ.
ﻋﻘﺪ ﻛﻮﻧﻔﺮاس ﻓــﻲ ﺑﻐﺪاد ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷوﺿــﺎع اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰب،
وﺟﻞ اﳌﺸــﺎرﻛﲔ ﻓﻴــﻪ ﳝﺜﻠﻮن اﳊﺰب
ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد وﻛﻮﻳﺴﻨﺠﻖ واﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ
واﳌﻮﺻــﻞ ،إﻧﻀﻢ اﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻘﻮا ﻣﻦ
ﻗﻴــﺎدات اﳊﺰب ﻣﺜﻞ ﻋﻮﻧﻲ ﻳﻮﺳــﻒ
وﻋﻠﻲ ﻋﺒــﺪاﷲ ،وﰎ إﻧﺘﺨــﺎب ﳉﻨﺔ
ﻟﻺﺷــﺮاف ﻋﻠﻰ اﳊﺰب واﻟﺘﻬﻴﺆ ﻟﻌﻘﺪ
اﳌﺆﲤــﺮ اﳊﺰﺑﻲ اﳌﻮﺳــﻊ وﰎ إﻧﺘﺨﺎب،
ﻋﻮﻧﻲ ﻳﻮﺳﻒ ،ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ،ﺻﺎﻟﺢ
رﺷﺪي ،ﻋﻠﻲ ﺣﻤﺪي ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺮﱘ،
ﻧــﻮري ﻣﺤﻤﺪأﻣﲔ وﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳــﻰ
ﺻﺎدق وﻛﻨﺖ أﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
اﻟﻘﻴــﺎدة ..ورﻏﻢ ذﻟــﻚ ﻓﻘﺪ إﻧﻔﺠﺮت
اﳋﻼﻓــﺎت ﻣﺮة أﺧﺮى ﺣــﻮل ﺗﻮﺟﻬﺎت
اﳊــﺰب وﻛﺬﻟــﻚ ﺣــﻮل ﺗﺼﺮﻓــﺎت
ﻫﻤــﺰة ﻋﺒــﺪاﷲ اﻟــﺬي أﻋﺘﻘﻞ ﻓﻲ
اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ.

ﻛﺎﻣﻞ اﳉﺎدرﺟﻲ

ﻋﺰﻳﺰ ﺷﺮﻳﻒ

اﻟﻮﺻﻲ ﻋﺒﺪ اﻻﻟﻪ

ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1949ﺛﺎﺭ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﻮﻝ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻔﻌﻠﻪ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺧﻴﻢ ﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻘﺎﺕ ﻭﺇﻋﺘﻘﺎﻻﺕ
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﺛﺒﺔ ﻋﺎﻡ  ،1948ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺇﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ،
ﻭﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻪ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ،ﻭﺭﺷﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺳﺠﻦ ،ﻭﻋﻤﺮ ﺩﺑﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﻘﻪ ﺃﻳﻀﺎ

* ﻣﺎﻫــﻲ اﳌﺂﺧــﺬ ﻋﻠــﻰ دور ﻫﻤــﺰة
ﻋﺒﺪاﷲ؟
 ﻛﺎن ﻫﻤــﺰة ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺪ ﺳــﺤﺒﺖﺟﻨﺴــﻴﺘﻪ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ،1938
وإﺧﺘﻔﻰ ﻋﻦ اﻷﻧﻈﺎر ﳌــﺪة  11ﻋﺎﻣﺎ،
وﻟﻜــﻦ ذاع ﺻﻴﺘــﻪ ﻛﺸــﺨﺼﻴﺔ
ﻣﻨﺎﺿﻠﺔ ﻃﻮال ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻮام ،وﺣﲔ ﰎ
اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ ﺷﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮون ﺑﺄﺳﺒﺎب
ذﻟﻚ؟ﻛﺎن ﻫــﺬا اﻟﺘﺴــﺎؤل ﻳﺪور ﺑﲔ
أﻋﻀﺎء اﳊــﺰب اﻟﻴﺴــﺎرﻳﲔ ،ﺧﺎﺻﺔ
ﺻﺎﻟــﺢ رﺷــﺪي و ﻣﺼﻄﻔــﻰ ﻛﺮﱘ
اﻟﻠﺬﻳﻦ أﺛــﺎرا ﺿﺠﺔ ﻛﺒﻴﺮة و ﻗﺎﻻ ﺑﺄﻧﻪ
ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺎوم اﻟﻨﻈﺎم وﻗﺪم ﺗﻨﺎزﻻت وإﻻ
ﻛﻴﻒ ﰎ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ.
ﻫــﺬه اﻟﺸــﻜﻮك أدت اﻟــﻰ ﺣﺪوث
إﻧﻘﺴﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺼﻔﻮف اﳊﺰب ،ﻛﺎﻧﺖ
اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﺗﻌﺘﻘﺪه ﻧﻘﻲ اﻟﺴﺮﻳﺮة وأﻧﻪ
ﻻﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺪم أﻳﺔ ﺗﻨﺎزﻻت ﻣﺸﻴﻨﺔ أو
ﻳﺨﻮن اﳊﺰب ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ
ﻟﻢ ﻳﺼﺪﻗﻮه ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎﻳﻘﻮﻟﻪ.ﻛﻨﺖ
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻓــﻲ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺜﺎﻧــﻮي وﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﳉﻨــﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻛﻮﻳﺴﻨﺠﻖ وﻣﺴــﺆوﻻ ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ
واﻟﻌﻤﺎل .وﻛﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻛﻮﻳﺴﻨﺠﻖ
ﻧﺮﻓﺾ و ﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﻘﻴﺎدة وﺧﺎﺻﺔ
ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺻﺎﻟــﺢ رﺷــﺪي ،وﻧﺮﻳﺪ أن
ﻳﺘﺠﻪ اﳊﺰب ﻧﺤﻮ اﻟﻴﺴﺎر وﻳﻐﻴﺮ إﺳﻤﻪ
ﻣﻦ اﳊﺰب اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃــﻲ اﻟﻜﺮدي اﻟﻰ
اﳊﺰب اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ ،ﻷﻧﻪ
ﻟﻴﺲ اﻟﻜﺮد وﺣﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ
ﻛﺮدﺳــﺘﺎن وﻋﻠﻴﻪ ﻛﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻳﻜﻮن
إﺳــﻢ اﳊﺰب ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻮﻃﻨﻪ وﻟﻴﺲ
ﺑﺸﻌﺒﻪ ﻓﻘﻂ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ
ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎن واﻵﺷــﻮرﻳﲔ اﻹﻧﻀﻤﺎم
اﻟﻴﻪ ،وﻧﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﺒﻨــﻰ اﳊﺰب اﻷﻓﻜﺎر
اﻟﻴﺴــﺎرﻳﺔ وﻳﻬﺘﻢ ﺑﻄﺒﻘــﺔ اﻟﻌﻤﺎل
واﻟﻔﻼﺣﲔ وﻳﻘﻮد اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻰ اﻹﺻﻼح
اﻟﺰراﻋﻲ.
* ﻣﻦ ﺗﻘﺼﺪ ﺑﻨﺤﻦ؟
 -أﻗﺼــﺪ ﺗﻠــﻚ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋــﺔ اﳌﻨﺘﻤﻴﺔ

ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﻮﻳﺴــﻨﺠﻖ ،أي ﳉﻨﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻛﻮﻳﺴــﻨﺠﻖ ،وﻛﺎن ﻗﺎﺋﺪﻧﺎ ﻫﻮ ﺣﻤﺪ
أﻣﲔ ﻣﻌﺮوف ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻌﻠﻤﺎ وذﻛﻴﺎ
ﺟﺪا ،وﻛﻨــﺎ ﻋﻠﻰ إﺗﺼﺎل ﻣــﻊ ﻛﻮادر
اﳊﺰب ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻳﺪون
ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﻠﻤﻲ ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻳﻒ
وﻏﻔﻮر رﺷــﻴﺪ داراﻏﺎ وﺷﻬﺎب ﺷﻴﺦ
ﻧﻮري ،ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻨﺎ وﻳﺪﻋﻤﻮﻧﻨﺎ.
اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ
*ﻣﺎ أﺳــﺒﺎب اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ ،وﻣﺎ
ﻫﻮ دور اﳊﺰﺑﲔ اﻟﺒﺎرﺗﻲ و اﻟﺸــﻴﻮﻋﻲ
ﻓﻴﻬﺎ؟
 ﻓﻲ ﻋــﺎم  1952ﻛﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﺴــﻨﺔاﻷوﻟﻰ ﻣﻦ دراﺳــﺘﻲ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﻐﺪاد ﻗﺪ ﺷــﻬﺪت ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ
اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﺗﺸــﺮﻳﻦ ،إﻧﺘﻔﺾ
اﻟﻄــﻼب واﳉﻤﺎﻫﻴــﺮ ﻣﻌــﺎ ،وﻋﺮﻓﺖ
ﺑﺘﺎرﻳــﺦ اﻟﻌﺮاق ﺑﺎﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺗﺸــﺮﻳﻦ.
ﺑﺪأت اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ اﳉﺎﻣﻌﺎت
وإﻣﺘﺪ ﻟﻬﻴﺒﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺸﻮارع واﻷﺣﻴﺎء
وﻛﺎﻧﺖ اﳉﻤﺎﻫﻴﺮ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺑﺎﳊﺮﻳــﺔ و اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ و ﺗﺄﺳــﻴﺲ
ﺣﻜﻮﻣــﺔ وﻃﻨﻴــﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳــﺔ ﻛﺎﻣﻞ
اﳉﺎدرﺟﻲ و إﻃﻼق ﺳــﺮاح اﻟﺴﺠﻨﺎء
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ و اﻟﺒﺎرزاﻧﻴﲔ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ و
إﻋﺎدﺗﻬﻢ اﻟﻰ دﻳﺎرﻫﻢ.
ﻧﺤﻦ ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻨﺎ ﻃﺮﺣﻨﺎ ﺷــﻌﺎرات
ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﳌﻌﺎﻫــﺪة اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،وﻛﺎن ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻫﻮ أن ﺗﺘﺒﻨﻰ
ﻗﻴــﺎدة اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺸــﻌﺎرات
وﻳﺘﻢ ﺗﺮدﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ،
اﻟــﻰ ﺟﺎﻧــﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒــﺔ اﳉﻤﺎﻫﻴــﺮ
ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ واﳊﻘﻮق
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وإﺟﺮاء
اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳊﺮة واﳌﺒﺎﺷــﺮة ،ﺣﻴﺚ أن
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﻓﻲ ﺗﻠــﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻛﺎﻧﺖ
ﲡﺮي ﲟﺮﺣﻠﺘﲔ .ﻛﺎن ﻟﻠﺸــﻴﻮﻋﲔ دور
ﻣﺸــﻬﻮد ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ،ﺳﻮاء
ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻜﻠﻴــﺎت ،أو ﻋﻠﻰ
ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺸــﺎرع .وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻗﺪ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ

اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ وﻛﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻛﺤﺰب اﻟﺒﺎرﺗﻲ
ﻟﻨﺎ دورﻧﺎ اﳌﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺎت وﺷﺎرﻛﻨﺎ
ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات.
ﺣﲔ ﻋﺠــﺰت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋــﻦ إﺧﻤﺎد
اﻹﻧﺘﻔﺎﺿﺔ واﺳــﺘﻤﺮت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت،
دﻋــﺎ اﻟﻮﺻﻲ ﻋﺒﺪاﻻﻟــﻪ رﺋﻴﺲ أرﻛﺎن
اﳉﻴﺶ ﻧﻮراﻟﺪﻳــﻦ ﻣﺤﻤﻮد وﻫﻮ ﻛﺮدي
اﻷﺻﻞ ﻟﻴﺸــﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﺟﺪﻳﺪة
وﻳﺴــﻴﻄﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﺿــﻊ وﻳﻨﻬــﻲ
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟــﺎت ،وﻫﻜﺬا ﻧــﺰل اﳉﻴﺶ
اﻟﻰ اﻟﺸــﻮارع واﻷﺣﻴﺎء واﺳــﺘﻄﺎع
إﻃﻔﺎء ﺟﺬوة اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ،
ﺛﻢ إﻋﻠﻨﺖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ وأﻏﻠﻘﺖ
اﳌﺪارس واﻟﻜﻠﻴــﺎت وﻋﺎد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻰ
ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ وﻋﺪﻧﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﻰ ﻛﻮﻳﺴﻨﺠﻖ.
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺛﻨﺎء أرﺳــﻠﺖ ﻋﺪة ﺑﺮﻗﻴﺎت
ﻣﻔﺒﺮﻛــﺔ اﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﳉﺪﻳﺪ
ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮد ،ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺳﺎﺧﺮة
وﺟﻬﺖ اﻟﻴــﻪ وﺗﻘﻮل "ﺗﺴــﻌﻴﺮﻛﻢ
اﻟﺸﻠﻐﻢ أﺛﻠﺞ ﺻﺪورﻧﺎ"!
ﺗﻮﺟﻪ اﳊﺰب ﻧﺤﻮ اﻟﻴﺴﺎر وﺗﻐﻴﻴﺮ
اﺳﻤﻪ
* ﻫــﻞ ﰎ ﻋﻘﺪ اﳌﺆﲤﺮ اﳊﺰﺑﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻌــﺎم ،و ﻣــﺎذا ﺣﺪث ﻣــﻦ ﺗﻄﻮرات
أﺧﺮى؟
 اﳊــﺪث اﻷﻫــﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴــﻨﺔﻫﻮ ﺗﺄﻣﻴــﻢ اﻟﻨﻔﻂ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ
اﻟــﻮزراء اﻹﻳﺮاﻧــﻲ اﻟﺪﻛﺘــﻮر ﻣﺼﺪق
وﺛﻮرة ﺷــﻌﺐ إﻳﺮان ﺿﺪ اﻟﺸــﺮﻛﺎت
اﻟﻨﻔﻄﻴــﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ .وﻗــﺪ إﻣﺘﺪت
ﻫــﺬه اﻹﻧﺘﻔﺎﺿــﺔ اﻟﻰ ﻛﺮدﺳــﺘﺎن
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺄﺳﺲ اﳊﺰب
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃــﻲ اﻟﻜﺮدﺳــﺘﺎﻧﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
وأرﺳﻠﻮا وﻓﻮدﻫﻢ اﻟﻰ اﻟﺒﺎرﺗﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮاق.
ﻓﻲ  26ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  1953وﻗﻊ ﺣﺪث
ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳــﺦ اﻟﺒﺎرﺗﻲ وﻫﻮ إﻧﻌﻘﺎد
اﳌﺆﲤــﺮ اﳊﺰﺑــﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ .وﻗــﺪ ﻋﻘﺪ
اﳌﺆﲤﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳــﺮي ﻓﻲ أﺣﺪ ﺑﻴﻮت
ﻛﺮﻛﻮك ﺷــﺎرك ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴــﻊ ﳑﺜﻠﻲ
اﳊــﺰب واﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﺎت اﳊﺰﺑﻴﺔ ،وﻷول
ﻣﺮة ﺷﺎرك ﻓﻴﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺎق اﻟﺬﻳﻦ

أﻓــﺮج ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴــﺠﻮن ﻣﻨﻬﻢ
رﺷــﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘــﺎدر ،وﻛﺎن ﺣﻴﻨﺬاك
ﻋﻀﻮا ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ وﺣﻜﻢ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺜﻼث ﺳــﻨﻮات ﺳﺠﻦ وأﻋﺘﺒﺮ
ﻛﻌﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎدة.
ﻓﻲ ﻫــﺬا اﳌﺆﲤﺮ ﺗﻘﺮر أن ﻳﻨﺘﻬﺞ اﳊﺰب
ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﻳﺴــﺎرﻳﺔ ﺗﻘﺪﻣﻴﺔ ﺛﻮرﻳﺔ،
وﺗﻐﻴﻴﺮ إﺳــﻢ اﳊﺰب ﻣﻦ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ
اﻟﻜﺮدي اﻟﻰ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ،
وأﻋﻄﻴﺖ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﳌﻨﻬﺎج اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺤﺰب ﲟﺎ
ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻘﺮرات اﳌﺆﲤﺮ ﺛﻢ ﻧﺸــﺮه
ﻋﻠــﻰ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣــﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﻴﺮ
ﻟﻠﺸــﻌﺐ اﻟﻜﺮدي واﻟﺪﻋﻮة ﻹﺳﻘﺎط
اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻠﻜﻲ وﺗﺄﺳــﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺷــﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﺪراﻟﻴﺔ
ﻳﺴــﺎرﻳﺔ ﻓــﻲ ﻛﺮدﺳــﺘﺎن ،واﻟﺪﻋﻮة
ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻺﺻــﻼح اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻄﺎع.
وﻛﺎن ﻗﺮار اﻟﺘﻨﻈﻴــﻢ داﺧﻞ اﻟﻄﺒﻘﺔ
اﻟﻌﻤﺎﻟﻴــﺔ واﻟﻔﻼﺣﻴــﺔ واﻟﻜﺎدﺣﲔ
اﺣﺪى ﻧﻘﺎط ذﻟﻚ اﳌﻨﻬﺎج اﳊﺰﺑﻲ ،وﺣﻴﺎ
اﳌﺆﲤﺮ اﻷﺳــﺘﺎذ ﻋﺰﻳﺰ ﺷﺮﻳﻒ ﻹﺻﺪاره
ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺑﻌﻨﻮان "اﳌﺴــﺄﻟﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌــﺮاق" ،واﻟﺬي اﺛﺎر ﺿﺠــﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻷﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﺸــﺮ ذﻟﻚ
اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺧﻼﻓﺎت ﻋﻤﻴﻘﺔ
ﺑﲔ اﻟﺒﺎرﺗﻲ واﳊﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ وﺑﻌﺾ
اﺠﻤﻟﻤﻮﻋــﺎت اﻟﻴﺴــﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ
وﺣﺪة اﻟﻨﻀــﺎل اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﻷﺳــﺘﺎذ
ﻋﺰﻳﺰ ﺷﺮﻳﻒ ﻳﺘﺮأﺳﻬﺎ .وﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﻴــﺮ وﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻜﺮد
ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻗﻮﻣﻴﺔ أم ﻻ ،ﻓﻘﺪ ﰎ ﺣﺴﻢ
ذﻟﻚ ﺑﺈﻧﻬــﺎء اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺸــﻮﻓﻴﻨﻴﺔ،
وﺧﺎﺻﺔ أﻓﻜﺎر اﳊﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺬي
ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒــﺮ اﻟﻜﺮد ﻗﻮﻣﻴــﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻻﻳﺤــﻖ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﻣﺼﻴﺮﻫﻢ،
ﺣﺘﻰ دﻓــﻊ ﺑﺎﳊﺰب اﻟﺸــﻴﻮﻋﻲ اﻟﻰ
إﺻﺪار ﻣﻨﺸــﻮر ﲢﺖ ﻋﻨﻮان "ﻣﻴﺜﺎق
ﺑﺎﺳﻢ" و ﻳﻘﺼﺪ ﺑـ)ﺑﺎﺳﻢ( ﺑﻬﺎءاﻟﺪﻳﻦ
ﻧﻮري.

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳊﺰب ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
*ﻛﻴﻒ ﺟــﺮت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻛﺎن دور اﻟﻜﺮد ﻓﻴﻬﺎ؟
 ﺗﻘﺮر ﺗﻨﻈﻴــﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔﺑﺼــﻮرة ﻣﺒﺎﺷــﺮة ،وﻛﺎن ﺑﺈﻣــﻜﺎن
اﻟﺒﺎرﺗــﻲ أن ﻳﺮﺷــﺢ ﺷــﺨﺼﻴﺎت
ﻛﺜﻴﺮة ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃــﻖ ،وﻟﻜﻦ
ﻗﻴﺎدة اﳊﺰب ﻟــﻢ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺬﻟﻚ وﺟﺮت
اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت ﺑﺼﻮرة ﺳــﺮﻳﻌﺔ ،ﻓﺘﻢ
ﺗﺮﺷــﻴﺢ اﻹﺳﺘﺎذ ﻣﺴــﻌﻮد ﻣﺤﻤﺪ
) (11ﻧﺎﺋﺒــﺎ ﻋﻦ ﻛﻮﻳﺴــﻨﺠﻖ .وﻛﻨﺖ
ﻣــﻦ اﳊﺮﻳﺼــﲔ واﻟﺴــﺎﻋﲔ ﺑﻬﻤﺔ
ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟــﻪ ،ﻓﻸول ﻣﺮة
ﺧﺮﺟﺖ اﻟﻰ اﻟﺴــﻮق وﺗﻠــﻮت ﺧﻄﺎﺑﺎ
داﻋﻤﺎ ﻟــﻪ ،ﻓﻠﻢ أﻛﻦ ﻗﺒــﻞ ذﻟﻚ ﻗﺪ
ﺷــﺎرﻛﺖ ﻓﻲ أي ﻧﺸــﺎط ﺟﻤﺎﻫﻴﺮي،
وﻟﻜﻦ ﺣﻤﺎﺳــﻲ ﻟﺘﺮﺷﻴﺤﻪ ﺟﻌﻠﻨﻲ
ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺮة أن أذﻫﺐ اﻟﻰ اﻟﺴــﻮق
وأﺟﻤﻊ اﻟﻨﺎس وأرﺗﻘﻲ ﻛﺮﺳﻴﺎ وأﻟﻘﻲ
ﺧﻄﺎﺑﺎ ﺑﺸــﺄن أﻫﻤﻴــﺔ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
وﻛﻴﻔﻴﺔ ﳑﺎرﺳــﺔ ﻫﺬا اﳊﻖ ،وﲢﺪﺛﺖ
ﻋﻦ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﻤﺪ وﺗﺰﻛﻴﺘﻪ
ﲟﺎ ﻫﻮ أﻫﻞ ﻟﻪ ﻣــﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻮﻋﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺷــﺪدت ﻋﻠﻰ وﻃﻨﻴﺘﻪ و
ﻧﻀﺎﻟﻪ ،و أذﻛﺮ أن اﻷﺳــﺘﺎذ ﻣﺴﻌﻮد
ﻛﺎن ﻋﻀــﻮا ﻓﻲ اﳊﺰب ،وﻓﻲ اﳊﻘﻴﻘﺔ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺘﺮﺷﺤﻪ ﻟﻺﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻟﻜﻦ اﳊــﺰب ﻗــﺮر ذﻟﻚ ،وﻟﻸﺳــﻒ
ﺗﻨﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻟــﻜﻞ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎه ﻟﻪ
وﻳﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺮﺷــﺢ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﺑﺄﻧﻪ
ﻓــﺎز ﻟﻜﻮﻧــﻪ إﺑﻨﺎ ﻟﻠﻤــﻼ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﻛﻮﻳﺴﻨﺠﻖ ،وﻟﻜﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ أﻧﻪ ﻛﺎن
ﻓﻲ ذﻟــﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺎﻛﻤــﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻓﻲ اﻟﺴــﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ،وإﳕﺎ أوﻓﺪﺗﻨﻲ ﳉﻨﺔ
ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻛﻮﻳﺴــﻨﺠﻖ اﻟﻰ اﻷﺳــﺘﺎذ
اﺑﺮاﻫﻴــﻢ أﺣﻤﺪ اﻟــﺬي ﻛﺎن ﺣﻴﻨﺬاك
ﺳــﻜﺮﺗﻴﺮا ﻟﻠﺤﺰب ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺸﺎور
ﻣﻌﻪ ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
* وﻣﺎذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت؟

 أوﻻ ﻓــﺎز ﻛﺎﻛــﺔ زﻳــﺎد أﻏــﺎ ﻓــﻲﻛﻮﻳﺴــﻨﺠﻖ ،وﻛﺎن رﺟــﻼ وﻃﻨﻴــﺎ و
ﻋﻀﻮا ﻓﻲ اﻟﺒﺎرﺗــﻲ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﺿﻠﻴﻌــﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺘﺤﺪث
داﺧﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ
ﻛﺜﻴــﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺒــﺪي ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ
داﺧﻞ اﻟﺒﺮﳌــﺎن ﻣﻦ دون أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ
ﻗــﺪرة ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ أو إﺑــﺪاء رأﻳﻪ ﲡﺎه ﻣﺎ
ﻳﻨﺎﻗﺶ داﺧﻞ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎن.
ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘــﺮة ﻛﺎن ﻫﻨــﺎك رأﻳﺎن
داﺧﻞ اﳊﺰب اﻷول ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﺑﺎﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻧﺮى ﻣﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻔﻌﻞ،
واﻵﺧﺮ ﻳﺪﻋــﻮ اﻟــﻰ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ.وﻷول
ﻣﺮة ﻛﺎن رأي اﻷﺳــﺘﺎذ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺣﻤﺪ
واﻟﺬي إﺳﺘﻨﺪ اﻟﻰ ﻛﺘﺎب ﻟﻴﻨﲔ ﺑﻌﻨﻮان
"أﻣــﺮاض اﻟﻄﻔﻮﻟــﺔ ﻟﺪى اﻟﻴﺴــﺎر
اﳌﺘﺸــﺪد" ،ﻳﻘﻮل ﺑﺄن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻲ
ﻟﻠﺘﻨﺎﻓــﺲ وأن ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬــﺎ ﺧﻄــﺄ،
وﻛﺎن ﻳﺴﺘﺸــﻬﺪ ﻟﺪﻋــﻢ رأﻳﻪ ﺑﻬﺬا
اﻟﻜﺘﺎب ،وﻳﺮى ﺑــﺄن ﻧﺤﻮل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓــﺲ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ
داﺧﻞ أﻛﺜﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﺎت رﺟﻌﻴﺔ وﺗﺨﻠﻔﺎ
ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﺈذا ﻓﺰﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﺳــﻨﻜﻮن
ﻗــﺪ أرﺳــﻠﻨﺎ ﳑﺜﻠﻴﻨــﺎ اﻟــﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن
ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ رﺳــﺎﻟﺘﻨﺎ اﻟﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وإﻻ
ﻓﺴــﻨﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴــﺔ وﻓﻀــﺢ
اﳊﻜﻮﻣﺔ .وﻗــﺎل اﻷﺳــﺘﺎذ "ﻣﺎدﻣﻨﺎ
ﺳﻨﻔﻮز ﺑﻜﻮﻳﺴﻨﺠﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﻘﻖ
وﻣﻀﻤﻮن ،ﻓﻠﻴﻜﻦ اﻷﺳــﺘﺎذ ﻣﺴﻌﻮد
ﻣﺤﻤﺪ" ،ورﻏﻢ أﻧﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻌﺾ
اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻴــﻪ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎل ﻓﻠﻴﻜﻦ
ﻫﻮ ﻣﺮﺷﺤﻨﺎ وﻧﺤﻦ ﻧﺪﻋﻤﻪ ،ﻓﻬﻮ رﺟﻞ
ﻣﺜﻘﻒ وواع وﻫﻮ ﻣﺤﺎم وﻣﺘﻌﻠﻢ ،ﻓﺈذا
ﻓﺎز ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﲟﺒﺎدﺋﻨﺎ وﻳﺘﺼﺮف
وﻓﻖ ﻧﺼﺎﺋﺤﻨــﺎ ،وإذا ﺣﺎد ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺳــﻨﺘﺨﺬ ﻣﻨﻪ ﻣﻮﻗﻔﺎ آﺧﺮ؟ ﻓﺎﻷﺳﺘﺎذ
ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة
ﻳﺘﻘﻠﺐ ﺑﺄﻓــﻜﺎره ،ﻓﺘﺎرة ﺗــﺮاه ﺑﻌﻴﺪ
اﻟﻨﻈﺮ ،وﺗﺎرة ﲡــﺪه ﺧﺎﻧﻌﺎ ،ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺪ
ﻧﻈﺮه ﻛﺎن ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﺒﻠﻴﺨﺎﻧﻮف وﺑﻜﺘﺐ
أﳒﻠﺰ وﻣﺆﻳﺪا ﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮه
ﻟﻠﺘﺎرﻳــﺦ وﻣﻨﺘﻘــﺪا ﻟﺒﻌــﺾ أﻓﻜﺎر
ﺳــﺘﺎﻟﲔ .أﻣﺎ ﺧﻨﻮﻋﻪ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﺮﻧﺎ
ﻣــﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﺧﺎﺻــﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﳌﻮاﺟﻬــﺔ ﺿﺪ اﻹﻗﻄــﺎع ،وﻣﻊ ﻛﻞ
ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ رﺷﺤﻨﺎه وأﻋﺪدﻧﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ
اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ،وﲢﻤﻞ اﳊﺰب ﲤﻮﻳﻞ دﻋﺎﻳﺎﺗﻪ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  100دﻳﻨﺎر.
ﻟﻘﺪ ﰎ إﺑﻼﻏﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﻴﺢ وأن ﻻ
ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷــﻲء ،وأﻧﺎ ﻛﻨﺖ واﺣﺪا
ﳑﻦ ﺗﻮﻟــﻰ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ
اﳌﺪﻳﻨﺔ واﻟﻘﺮى واﻷرﻳﺎف ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ.
أﺗﺬﻛﺮ ﺑﺄﻧﻨــﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ذﻫﺒﺖ ﻷول ﻣﺮة
اﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮى اﻟﺘــﻲ ﻛﻨﺖ أﻋﺮف
ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ أﺧﺬﺗﻬﻢ ﻣﻌﻲ اﻟﻰ ﻃﻘﻄﻖ
ﻟــﻺدﻻء ﺑﺄﺻﻮاﺗﻬﻢ ﻟﺼﺎﳊــﻪ ،وﻷول
ﻣﺮة ﻣﺰﻗﺖ ﺣﺬاﺋﻲ ﻫﻨﺎك وﺗﻘﺪﻣﺘﻬﻢ
ﺑﺮﺟﻠﲔ ﺣﺎﻓﻴﺘــﲔ وﻛﺎن اﳌﻄﺮ ﻳﻨﻬﻤﺮ
ﻋﻠﻴﻨــﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺸــﺠﻊ
اﻟﻔﻼﺣﻮن ﺣــﲔ رأوﻧﻲ وأﻧﺎ إﺑﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ
وﻃﺎﻟــﺐ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺷــﺎب أﺗﻘﺪﻣﻬﻢ
ﺣﺎﻓﻴﺎ وﺑﻨﺸــﺎط ،ﻓﺘﺤﺮﺟــﻮا وﺟﺎءوا
ﻣﻌــﻲ ﻛﻠﻬــﻢ وأدﻟــﻮا ﺑﺄﺻﻮاﺗﻬﻢ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﺷــﺢ اﳊﺰب .ﻟﻘﺪ ﺻﻮﺗﻨﺎ
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷﺳــﺘﺎذ ﻣﺴــﻌﻮد
وﻛﺎن ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﻫﻮ اﳌﻼ ﺣﻮﻳﺰ أﻏﺎ اﻟﺬي
ﻛﺎن إﻗﻄﺎﻋﻴﺎ رﺟﻌﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﻮﻳﺴﻨﺠﻖ
وﻟﻢ ﻳﺤﺼــﻞ إﻻ ﻋﻠﻰ أﹰﺻﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ.
وﺑﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ اﻷﺳــﺘﺎذ ﻣﺴﻌﻮد أول
ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﺒﺎرﺗﻲ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن ،واﳊﻖ
أن ﻛﺎﻛﺔ زﻳــﺎد أﻏﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻔﻨﺎ وأﺑﺪى
دﻋﻤﻪ ﻟﺘﺮﺷﺢ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺴﻌﻮد وأﺧﺬ
اﻷﻣﺮ ﺑﺮوح رﻳﺎﺿﻴﺔ وﻗﺎل دﻋﻮه ﻳﺪﺧﻞ
ﻫﻮ اﻟــﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻫﺬه اﳌــﺮة ،وﻫﻜﺬا
أﺻﺒﺢ ﻟﻨﺎ ﳑﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن.
* ﳌﺎذا ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺷﺢ آﺧﺮون ﻋﻦ اﻟﺒﺎرﺗﻲ
ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى؟
ﻟــﻢ ﻧﻜﻦ ﻗــﺪ ﻫﻴﺌﻨﺎ أﻧﻔﺴــﻨﺎ ﻓﻲﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ،وإﻻ ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎن ﳑﺜﻠﻴﻨﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴــﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ وأرﺑﻴــﻞ أن ﻳﻔﻮزوا
ﺑﺎﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.ﻋﻨﺪﻫﺎ اﻓﺘﺘﺤﺖ اﳌﺪارس
وراﻓﻘﺖ اﻻﺳﺘﺎذ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻲ ﺳﻔﺮه
اﻟــﻰ ﺑﻐﺪاد ﻫﻮ ﻛﻨﺎﺋــﺐ ﻣﻨﺘﺨﺐ واﻧﺎ
ﻛﻄﺎﻟﺐ واﺗﺬﻛﺮ ﺑﺎن ﺳــﻔﺮﺗﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ارﺑﻴﻞ.
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ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺪﺙ

ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﺣﻘﻴﺒﺔ »ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ« ﻣﻦ ﻋﺒﻄﺎﻥ ﻭﻳﺆﻛﺪ:

ﻓﻼﺡ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ

ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻳﺪﺍ ﺑﻴﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﺗﺴــﻠﻢ وزﻳﺮ اﻟﺸــﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻟﺪﻛﺘﻮر اﺣﻤﺪ رﻳــﺎض اﻟﻌﺒﻴﺪي
اﳊﻘﻴﺒﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺸﺒﺎب
واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﳊﺴﲔ
ﻋﺒﻄــﺎن ﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴــﺔ اﻗﻴﻤﺖ
أﻣﺲ ،اﻷرﺑﻌﺎء ،ﻓــﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻮزارة
ﺑﺤﻀﻮر اﻟــﻜﺎدر اﳌﺘﻘﺪم وﺟﻤﻊ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم.
وﺑﺎرك ﻋﺒﻄﺎن ﺗﺴــﻠﻢ اﻟﻌﺒﻴﺪي
اﳌﻬﻤﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻣﺆﻛﺪا ان اﻟﻌﻤﻞ
ﻓــﻲ وزارة اﻟﺸــﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿــﺔ
ﺳــﻴﻜﻮن ﻋﻠــﻰ ﲤﺎس ﻣﺒﺎﺷــﺮ
ﻣﻊ ﺷــﺮﻳﺤﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﺗﻌﺪ اﻟﻔﺌﺔ اﻻﻛﺒﺮ ﻓﻴﻪ،
ﻣﻮﺿﺤــﺎ ان ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ واﻻﻣﺎﻧﺔ
ان اﺣﻀــﺮ واﺑــﺎرك ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﳉﺪﻳﺪ
واﺳــﻠﻤﻪ اﻻﻣﺎﻧﺔ واﺟــﺪ ان وزارة
اﻟﺸــﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزارات
اﳌﺘﻘﺪﻣــﺔ ﺑﺎﻻﳒــﺎزات ﺑﻔﻌــﻞ
اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ واﻟــﻜﺎدر اﳌﻤﻴﺰ ﻣﻦ
اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﻘﻴــﺎدات اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ
اﻟﻮزارات اﻟﺬﻳﻦ اﲤﻮا ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ
اﻛﻤﻞ وﺟﻪ.
واﺿﺎف ﻋﺒﻄﺎن ،ﺳــﺄﺗﺮك اﻟﻮزارة
واﲤﻨــﻰ ان ﺗﺘﻮاﺻــﻞ ذات اﻟﻬﻤﺔ
ﻟﺮﻓﻊ اﳊﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﻼﻋﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﺑﺼﻮرة ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻮﺟــﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﻨﺸﺄت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﳌﻼﻋﺐ اﻟﺘﻲ
ﺳــﺘﻔﺘﺢ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﻬــﺎ ﻣﻼﻋﺐ
اﻟﺰوراء واﳊﺒﻴﺒﻴﺔ وﻛﺮﻛﻮك ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة
اﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻮزارة اﻟﺸــﺒﺎب
واﻟﺮﻳﺎﺿــﺔ ﻗﻴﺎﺳــﺎ ﺑﺎﻟﺴــﻨﻮات
اﳌﺎﺿﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘــﻪ ﻗﺪم وزﻳﺮ اﻟﺸــﺒﺎب
واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺪﻛﺘــﻮر اﺣﻤﺪ رﻳﺎض
اﻟﻌﺒﻴﺪي ﺷــﻜﺮه واﻣﺘﻨﺎﻧﻪ ﻟﻠﻮزﻳﺮ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺆﻛﺪا ان اﻟﻨﻘﺎش واﳊﻮار
ﺳــﻴﻜﻮن ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻣــﻊ ﻋﺒﻄﺎن
ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻟﻨﺠﺎح وان ﻧﺮى اﻟﻌﺮاق
ﻣﺰدﻫﺮ ﺑﺸﺒﺎﺑﻪ ورﻳﺎﺿﻴﻴﻪ.
وﻗﺎل اﻟﻌﺒﻴــﺪي ان ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﻌﺎون

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳊﻘﻴﺒﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ
واﻟﻌﻤﻞ ﻳﺪا ﹰ ﺑﻴﺪ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ
ورﻳﺎﺿﺘﻨــﺎ واﻣﺎﻣﻨــﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت واﻟﻌﻤﻞ اﳉــﺎد ،وان
اﻟﻨﺠــﺎح اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟــﺬي ﺣﻘﻘﻪ
ﻋﺒﻄــﺎن ﺳــﻴﺪﻓﻌﻨﺎ اﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ
واﳌﺜﺎﺑــﺮة ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟــﻰ اﻟﻨﺠﺎح
وﻧﺤﺘــﺎج اﻟﻰ ﺟﻬــﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ
وﺗﺨﻄﻴﻂ ﺳﻠﻴﻢ ورؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ.
واﺿــﺎف ان وزارة اﻟﺸــﺒﺎب
واﻟﺮﻳﺎﺿــﺔ ﻣﻦ اﻟــﻮزارات اﳌﻬﻤﺔ
ﻛﻮﻧﻬــﺎ ﺗﺨﺎﻃــﺐ وﲢﺎﻛــﻲ
اﻟﺸــﺮﻳﺤﺔ اﻻﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﺪول
واﺠﻤﻟﺘﻤﻌــﺎت واﻟﺸــﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸــﺒﺎب ﺑﺄﻧﻪ
ﻣﺤﺐ ﻟﻠﻨﺠﺎح وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺒﻄﻮﻻت
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻨﺢ اﻟﻌﺮاق اﺳﻤﺎ ﻛﺒﻴﺮا
ﻓﻲ ﻋﺎﻟــﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺸــﺒﺎب

ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟــﻢ ،وان اﺠﻤﻟﺘﻤﻌــﺎت
ﺗﺒﻨــﻰ ﺑﺎﻟﺸــﺒﺎب اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻛﻮﻧﻪ
رأس اﳊﺮﺑــﺔ ﻟﻠﺘﺼــﺪي ﻟﻼﻓﻜﺎر
اﻟﻀﺎﻟﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻋﺒﻄﺎن
ﺑﻀﺮورة اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ادوات اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘــﻲ ﻋﻤــﻞ ﺑﻬﺎ ﻣــﻦ ﻣﻮﻇﻔﲔ
ﻣﺒﺪﻋﲔ ﻣــﻦ اﺟﻞ ان ﻧﻌﻤﻞ ﺑﻬﻢ
وﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬــﻢ وﻧﺘﻤﻨﻰ ان ﻧﺼﻞ
ﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘــﻲ وﺻﻠﻬﺎ
ﻋﺒﻄــﺎن ﺑﻬﻢ وﺳــﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﻣﻮﻗــﻊ ﺧﺎص ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺸــﻜﺎوى
واﻟﺒﺤﺮث واﻟﺪراﺳــﺎت وﺳﺄﻃﻠﻊ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﻟﻨﻜﻤﻞ
اﳌﺴــﻴﺮة وﻓﻖ ﺗﺨﻄﻴــﻂ ﻋﻠﻤﻲ
ﻣﺪروس وﺳــﺎﺗﻮاﺻﻞ ﻣــﻊ اﻟﻮزﻳﺮ
ﻋﺒﻄﺎن ﻟﺘﻤﺘــﺰج اراﺋﻨﺎ وﺗﻨﺼﻬﺮ
ﻓﻲ ﺑﻮﺗﻘﺔ اﻟﻨﺠﺎح.

ﻛﻴﻠﻮﻥ ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻭﻟﺔ
ﺗﻮﻧﺲ ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ*
أﻋﻠــﻦ ﻗﺎﺳــﻢ ﻛﻴﻠــﻮن ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻼﲢﺎد
اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﳌﺸــﺎرﻛﻪ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻻﻧﺪﻳﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧــﺲ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ
اﻟﻴﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﳌﻮاﻓﻖ  1ﺗﺸﺮﻳﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻨﻪ.
وﻗﺎل ان ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺮاق ﻣﻬﻤﺔ
ﺟﺪا ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈــﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﻔﺮ ﻋﻨﻬــﺎ اﳌﺒﺎرﻳﺎت
ﺧﺎﺻﺔ اﻧﺎ إﻗﺎﻣــﺔ دوري اﻟﻌﺮاق
أﻗﻴﻢ ﺑﺼــﻮرة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﻼﻧﺪﻳﺔ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗــﻒ ﻃﺎل  ٣ﺳــﻨﻮات
وﺑﻌــﺪ ان ﺗﺸــﻜﻠﺖ اﻟﻬﻴﺌــﺔ
اﳌﺆﻗﺘــﺔ ﻣﺸــﻜﻮرا ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻠﺠﻨﻪ اﻻوﳌﺒﻴﻪ ﻹﻋﺎدة ﻧﺸﺎط
ﻛﺮة اﻟﻄﺎوﻟــﺔ وﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺎﳝﻜﻦ
ﺗﻬﻴﺌﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﺸــﺎﻃﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ
وﺧﺎرﺟﻴﺔ اﺿﺎﻓﺔ ان ﻣﺸــﺎرﻛﺔ
اﻧﺪﻳﺔ ﻋﺮاﻗﻴــﺔ ﻳﻌﻮزﻫﺎ اﻟﻼﻋﺐ
اﶈﺘﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ ﳑﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﻗﻮة
ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﳌﺸﺎرك وﻧﺄﻣﻞ ﲟﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻌﺮاق ﻇﻬﻮر إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺷﺒﺎﺑﻴﻪ
ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ زاﻫﺮ ﻟﻠﻌﺒﺔ أﻣﺜﺎل
ﻣﺤﻤﺪ زﻳــﺎد ﻣﻦ ﻧﺎدي اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
وﻋﻤﺮ اﻳﺎد ﻣﻦ ﻧﺎدي اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﻪ
وﻧﺘﻤﻨﻰ اﻟﻈﻬﻮر ﲟﺴﺘﻮى ﻳﻠﻴﻖ
ﺑﺴﻤﻌﺔ اﻟﻄﺎوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﻧﻮد ان ﻧﺸﻜﺮ اﻻﻧﺪﻳﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ وﻫﻲ اﻟﺴــﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ
وﺑﻴﺸــﻤﺮﻛﺔ واﻟﻄﻠﺒﺔ وﺑﺮاﻳﺘﻲ

وﻓــﻲ رده ﺑﺸــﺄن ﺳــﺆال ﻓﺘﺢ
اﳌﻼﻋﺐ ﻣﺠﺎﻧــﺎ ﻗــﺎل اﻟﻌﺒﻴﺪي
ﻟﻦ ﻧﺘﺠــﺎوز اﻟﻘﻮاﻧــﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
وﺳﻨﻌﺘﻤﺪ اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﺎ
ﺣﺼﻞ ﻓــﻲ ﻣﺒــﺎراة اﳉﻮﻳﺔ اﺣﺐ
ان اوﺿﺤﻪ ان ﺗﺬاﻛــﺮ اﳌﺒﺎراة ﻟﻢ
ﺗﺒﺎع ﻣﻨﻬﺎ اﻻ  1200ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻟﺬﻟﻚ
ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺸﺮاء اﻟﺘﺬاﻛﺮ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ
ﺑﺎﺠﻤﻟﺎن اي اﻧﻨﺎ ﻟــﻢ ﻧﻔﺘﺢ اﳌﻠﻌﺐ
ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻮر اﻟﺒﻌﺾ ﻟﺬﻟﻚ
ﻟﻦ ﻧﺘﺠﺎوز ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﺴﻌﻰ
ﺟﺎﻫﺪﻳــﻦ اﻟــﻰ ﺳــﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﲔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﻓﺎﻟﺘﻘﺎﻃﻌــﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﺑــﲔ
اﻟﻮزارة واﳌﺆﺳﺴــﺎت ﺳــﺘﻨﺘﻬﻲ
اﻣــﺎ اﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎت اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ
ﺑﺎﻻﻣﻜﺎن ﺣﻠﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.

واﻛﺪ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﺣﺪﻳﺜﻪ ان اﻻﻋﻼم
ﻫــﻮ اﻟﻌــﲔ اﳌﻮﺟﻬــﺔ ﻟﻌﻤﻠﻨﺎ
وﺳــﻨﻜﻮن اﻻذن اﻟﺼﺎﻏﻴﺔ ﻟﻜﻞ
اﻻواء واﻟﻄﺮوﺣــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺨﺪم
اﻟﺮﻳﺎﺿــﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴــﲔ وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﺸﺒﺎب واﺑﻮاب ﻣﻜﺘﺒﻲ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺪ ﺧﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻘﺎء
ﺑﺎداء وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.
اﻛــﺪ وزﻳــﺮ اﻟﺸــﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻟﺪﻛﺘﻮر اﺣﻤﺪ رﻳــﺎض اﻟﻌﺒﻴﺪي،
ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻪ ﻟﻼﲢــﺎدات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻌﺒﻴﺪي ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ رﺋﻴﺲ
اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻋﺒﺪ
اﳋﺎﻟﻖ ﻣﺴــﻌﻮد ان وزارة اﻟﺸﺒﺎب
واﻟﺮﻳﺎﺿــﺔ ﺳــﺘﻜﻮن داﻋﻤــﺔ
ﻟﻼﲢــﺎدات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴــﺔ وﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ

اﲢﺎد اﻟﻜﺮة ،ﻻن ذﻟﻚ ﺳﻴﺴــﻬﻢ
ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
وﻳﺠﻌﻠﻬــﺎ ﲢﻘﻖ اﻻﳒــﺎزات اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﻓﻊ اﺳــﻢ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﺎﻟﻴﺎﹰ ..وﺷﺪد
اﻟﻌﺒﻴــﺪي ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة اﻟﺘﻌﺎون
ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﲡﺎوز
اﻟﺘﻘﺎﻃﻌــﺎت ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ اﳊﻠﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ
اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ واﻟﺮﻳﺎﺿﻲ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗــﺪم ﻋﺒــﺪ اﳋﺎﻟﻖ
ﻣﺴﻌﻮد درع اﲢﺎد اﻟﻜﺮة واﻟﻄﻘﻢ
اﳋــﺎص ﻟﻠﻤﻨﺘﺨــﺐ اﻟﻌﺮاﻗــﻲ
ﻛﻬﺪﻳﺔ ﺛﻤﻴﻨﺔ ﲟﻨﺎﺳــﺒﺔ ﺗﺴﻨﻢ
اﻟﺪﻛﺘﻮر اﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﻴﺪي ﻣﻨﺼﺐ
وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.
ﻛﻤــﺎ ،اﺳــﺘﻘﺒﻞ وزﻳﺮ اﻟﺸــﺒﺎب
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﻴﺪي،
وﻓﺪ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻘــﻮة اﳉﻮﻳﺔ اﳊﺎﺻﻞ
ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ ﻛﺄس اﻻﲢﺎد اﻵﺳﻴﻮي
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻟﻠﻤــﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻄــﺎر ﺑﻐﺪاد ،ﺑﺮﻓﻘﺔ
وﻛﻴــﻞ اﻟﻮزارة ﻟﺸــﺆون اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﻋﺼﺎم اﻟﺪﻳﻮان ورﺋﻴﺲ اﲢﺎد اﻟﻜﺮة
ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﻣﺴﻌﻮد.
وﻗﺎل اﻟﻌﺒﻴﺪي ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ان
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻘــﻮة اﳉﻮﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻻﳒﺎز
اﻻﺳــﻴﻮي ﻳﻌﺪ ﻣﻔﺨــﺮة ﻛﺒﻴﺮة
ﻟﻠﻌﺮاق ،وﻻﺳــﻴﻤﺎ اﻧــﻪ ﺟﺎء ﻣﻦ
اﻻراﺿﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻟﺬي ﻟﻪ ﻃﻌﻢ
ﺧﺎص ،ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
اﻟﺬي ﺷــﻬﺪﺗﻪ اﳌﺒﺎراة.واوﺿﺢ ان
اﻟﻮزارة ﺳــﺘﻜﻮن داﻋﻤﺔ ﻟﻼﻧﺪﻳﺔ
ﺑﻜﻞ ﻗــﻮة ﻻﺟﻞ اﻻﺳــﺘﻤﺮار ﻓﻲ
اﻟﺘﻘــﺪم واﻟﺒﻨﺎء وﲢﻘﻴﻖ اﻻﳒﺎزات
ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺄﺳﻢ
اﻟﻌﺮاق وﺗﺎرﻳﺨﻪ.
وﺣﻘﻖ اﻟﻘﻮة اﳉﻮﻳــﺔ ،ﻟﻘﺐ ﻛﺄس
اﻻﲢــﺎد ،اﻟﺴــﺒﺖ اﳌﺎﺿــﻲ ﻟﻠﻤﺮة
اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﺗﻮاﻟ ﹰﻴــﺎ ،ﻓﻲ ﺣــﺪث ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺮة اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ،
وﺳــﻂ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﺎﻫﻴﺮي ﻣﻜﺜﻒ،
ﺑﻠﻎ  26أﻟ ﹰﻔــﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ اﻟﺒﺼﺮة
اﻟﺪوﻟــﻲ ﺑﺎﻟﻔﻮز ﻋﻠــﻰ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﲔ
أﺳﻴﺮ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪﻓﲔ ﻣﻦ
دون رد.

ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ
ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻏﺪﴽ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ  3ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ
ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﺗﻨﻄﻠــﻖ ﻣﺒﺎرﻳــﺎت اﳉﻮﻟــﺔ
اﻟﺴﺎدﺳــﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ
ﻟــﺪوري اﻟﻜﺮة اﳌﻤﺘــﺎز ﻳﻮم ﻏﺪ
اﳉﻤﻌــﺔ ﺑﺎﻗﺎﻣــﺔ  3ﻣﺒﺎرﻳﺎت،
ﻓﻔﻲ ﻣﻠﻌﺐ اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺗﻘﺎم ﻣﺒﺎراة ﻓﺮﻳﻘﻲ اﻟﺸــﺮﻃﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋــﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،اﻣﺎ
ﻣﻠﻌــﺐ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻓﻴﻀﻴــﻒ ﻟﻘﺎء
اﻟﺒﺤﺮي وﻧﻔﻂ اﻟﻮﺳــﻂ ،وﲡﺮى

ﻣﺒــﺎراة اﳊــﺪود واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ
ﻣﻠﻌﺐ اﻟﺘﺎﺟﻲ.
وﺗﻘﺎم ﻳﻮم اﻟﺴــﺒﺖ 3 ،ﻣﺒﺎرﻳﺎت
اﻳﻀﺎ ،ﻣﻠﻌﺐ اﻟﺸــﻌﺐ ﻳﺸﻬﺪ
ﻟﻘﺎء اﻟــﺰوراء وﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜـــﺮخ،
وﻓـــﻲ ﻣﻠﻌـﺐ اﻟﻜـــﺮخ ﺗﻘـﺎم
ﻣـﺒﺎراة اﻟﻄﻠﺒـﺔ واﻟﻨﺠـﻒ ،اﻣـﺎ
ﻣﺒـﺎراة اﻣﺎﻧـــﺔ ﺑﻐـﺪاد وﻧﻔـﻂ
اﳉﻨـﻮب ﻓﺘﻘـــﺎم ﻓـﻲ ﻣﻠﻌـﺐ
اﻷول.

وﺗﻘﺎم ﻳــﻮم اﻻﺣــﺪ  4ﻣﺒﺎرﻳﺎت،
ﻣﻠﻌﺐ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻀﻴﻒ
ﻟﻘــﺎء اﳉﻮﻳــﺔ واﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ،اﻣﺎم
ﻣﺒــﺎراة ارﺑﻴﻞ وﻧﻔﻂ ﻣﻴﺴــﺎن
ﻓﺴــﺘﻘﺎم ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ ﻓﺮاﻧﺴﻮا
ﺣﺮﻳــﺮي ،وﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓــﻲ ﻣﻠﻌﺐ
اﻟﺴﻤﺎوة أﻫﻞ اﻟﺪور وﺿﻴﻮﻓﻬﻢ
ﻓﺮﻳﻖ اﳊﺴــﲔ ،وﻳﻀﻴﻒ ﻣﻠﻌﺐ
اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ ﻣﺒــﺎراة اﻟﻨﻔــﻂ
واﳌﻴﻨـﺎء.

»ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺩﻳﺎﻟﻰ« ﺗﻨﻈﻢ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﺗﻨﺸﻴﻄﻴﺔ ﺑﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ
ﲢﻀﻴﺮات ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻔﺮﻗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎوﻟﺔ

واﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ ﳌــﺎ ﻗﺪﻣﺘــﻪ ﻣﻦ
دﻋﻢ ﻟﻠﻔﺮق اﳌﺸــﺎرﻛﺔ وﺑﺮﻏﻢ
اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت وﺿﻌﻒ اﻻﺳﺘﻌﺪاد
ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳊﻜﻢ
اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻈﻬﻮر ﲟﺴﺘﻮى ﻳﻠﻴﻖ
ﺑﺴﻤﻌﺔ ﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮاق.
واﺛﻨــﻰ ﻛﻴﻠﻮن  ،ﻋﻠــﻰ رﺋﻴﺲ
وأﻋﻀــﺎء اﳌﻜﺘــﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻷوﳌﺒﻴــﺔ ﻟﺪﻋــﻢ
اﻟﻨﺸــﺎﻃﺎت اﶈﻠﻴﻪ واﳋﺎرﺟﻴﻪ
وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻄﻮﻟﻪ اﻻﻧﺪﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻛﻠﻤﺔ ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻟﻼﲢﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻄﺎوﻟﺔ
ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻣﺴــﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﻪ
ﻣﻦ إﺟــﺮاءات اﻟﻔﻴــﺰا وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺟﻤﻴــﻊ اﻷﻣــﻮر اﻟﺘــﻲ ﺗﺨﺺ
ﺑﻄﻮﻟــﻪ اﻻﻧﺪﻳﻪ وﻛﻞ اﻟﺸــﻜﺮ
واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺑﻨﻘﻞ
اﳊﺪث اﳌﻬﻢ اوﻻ ﺑﺄوﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻹﻋﻼم ﺑﺸﺘﻰ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻪ.
* إﻋــﻼم اﻻﲢــﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻄﺎوﻟﺔ

ﺗﻘﺮﻳﺮ

ﺩﺍﺋــﺮﺓ ﺷــﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺎﻟﻴــﻢ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ*
ﻳﻮاﺻﻞ اﳌﺮﻛــﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﳌﻮﻫﺒــﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓــﻲ دﻳﺎﻟﻰ
ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻣﻨﻬﺎﺟــﻪ اﻟﺴــﻨﻮي
اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ ﳉﻨﺔ اﳋﺒﺮاء
) اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ (
ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﻗﺴﻢ اﳌﻮﻫﺒﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺪاﺋﺮة ﺷــﺆون اﻻﻗﺎﻟﻴﻢ
واﶈﺎﻓﻈــﺎت ﺑﻮزارة اﻟﺸــﺒﺎب
واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ  ،وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴــﻴﺎق
ﻧﻈــﻢ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﳌﻮﻫﺒﺔ
ﺳﻠﺔ دﻳﺎﻟﻰ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺗﻨﺸﻴﻄﻴﺔ
داﺧﻠﻴﺔ ﻟﻼﻋﺒﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ،٢×٢

ﺟﻤﻌــﺖ ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ ﻣﻦ اﺷــﺒﺎل وﻧﺎﺷــﺌﲔ
وﺷــﺒﺎب وﺑﺤﻀﻮر ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ
دﻳﺎﻟﻰ ﺣﺴــﲔ اﳌﻌﻤﻮري وﻋﺪد
ﻣﻦ اﳌﺴــﺆوﻟﲔ ﻓــﻲ اﶈﺎﻓﻈﺔ
وﺟﺎﻣﻌﺔ دﻳﺎﻟــﻰ وﳑﺜﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻷوﳌﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ د .ﻟﻴﺚ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
اﺑﺮاﻫﻴــﻢ واوﻟـــﻴﺎء اﻣـــﻮر
اﻟﻼﻋﺒﻴـﻦ.
وﻗــﺪ ﺟــﺮت اﳌﻨﺎﻓﺴــﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺎﻋﺔ اﳌﻐﻠﻘﺔ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ وﳌﺪة
ﻳــﻮم واﺣــﺪ  ،وﺟــﺎءت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  :ﻓﻲ ﻓﺌﺘﻲ اﻻﺷــﺒﺎل
واﻟﻨﺎﺷــﺌﲔ ﻓﺎز ﻋﺒﺪ اﷲ ﻳﺴﺎر

اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﳌﺮﻛــﺰ اﻻول وﻣﺤﻤﺪ
ﻳﻮﺳــﻒ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻲ  ،ﻓﻴﻤــﺎ اﺣﺮز
ﺣﻴﺪر ﻋﺰﻳﺰ اﳌﺮﻛﺰ اﻻول ﻓﻲ ﻓﺌﺔ
اﻟﺸﺒﺎب ﺗﻼه ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﻓﻲ
اﳌﺮﻛــﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ووزﻋــﺖ اﳉﻮاﺋﺰ
واﻟﻬﺪاﻳﺎ ﻋﻠــﻰ اﳌﻼك اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ
ﻟﻠﻤﺮﻛــﺰ اﻟﺴــﻠﻮي ﻟﻠﻤﻮﻫﺒﺔ
اﳌﺆﻟــﻒ ﻣــﻦ اﻟﻜﺎﺑــﱳ ﻋﻠﻲ
ﻗﺤﻄــﺎن وﻣﺴــﺎﻋﺪه ﻣﺤﻤﺪ
اﺑﺮاﻫﻴــﻢ واﻟﻼﻋﺒــﲔ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
 ،وﺳــﻂ ﺣﻤﺎﺳــﺔ واﺑﺘﻬــﺎج
اﻟﻼﻋﺒﲔ وذوﻳﻬﻢ.
* ﺷﻌﺒﺔ دﻳﺎﻟﻰ

falahalnasser@yahoo.com

ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ  ..ﻭﺯﻳﺮﴽ
ﻇﻬﺮ أﻣﺲ ،ﺗﺴــﻨﻢ ،اﻟﺪﻛﺘﻮر ،اﺣﻤﺪ رﻳﺎض اﻟﻌﺒﻴﺪي،
رﺳــﻤﻴﺎ ﹰ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ إدارة وزارة اﻟﺸــﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻓﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴــﻴﺪ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ
اﳌﻘﺒﻠﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺣﻔﻞ ﺗﻮدﻳﻊ اﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻮزارة ﰎ ﻓﻴﻪ
ﺗﻘﺪﱘ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﻮزارة ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﳊﺴﲔ
ﻋﺒﻄﺎن إﻟﻰ ﺧﻠﻴﻔﺘﻪ اﻟﻌﺒﻴﺪي.
ﺗﻌﻬــﺪ اﻟﻌﺒﻴــﺪي ،ﺑﺎﳌﻀﻲ ﻓــﻲ اﻛﻤﺎل اﳌﺸــﺎرﻳﻊ
واﻟﻨﻬــﻮض ﺑﺎﻟﻨﺒﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،واﻟﺮﺟﻞ ﺗﻘﻮل ﺳــﻴﺮﺗﻪ
اﻧﻪ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ ﻛــﺮة اﻟﻴﺪ ﺣﻘﻖ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣﻦ اﻷﻟﻘﺎب
ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺟﻬــﻪ إﻟﻰ اﳉﺎﻧﺎب اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﺛﻢ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ
اﳌﻴﺪان اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ،ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﻲ ﺧﺒﺮاﺗﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ
ﺗﻨﻔﻌﻪ ﻓﻲ إدارة ﻣﻘﺎﻟﻴــﺪ وزارة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺮﻋﺎت
ﻛﺜﻴﺮة ﻛﻮزارة اﻟﺸــﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺸــﺒﺎب،
وﺗﺄﻫﻴﻠﻬــﻢ ،واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺑﺎﻷﻧﺪﻳﺔ واﻳﻼءﻫﺎ
اﻟﺪﻋﻢ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﳌﺴــﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻠــﻒ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻛﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺸــﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿــﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻷوﳌﺒﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﲢﺎد اﻟﻜﺮة ،اﻟﻌﻤﻞ ﺳــﻴﻜﻮن ﺷــﺎق ،ﻟﻜﻦ
اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻴﺲ ﻣﺴــﺘﺤﻴﻼ ﻣﺎ دام ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﳊﺴﻨﺔ
واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺳــﺒﻴﻞ إﻋﻼء ﺷــﺄن اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ!.
إدارة ﻣﻠﻒ وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺸﺎرة
واﻟﻌﻤــﻞ ﲟﺒﺪأ )ﻣــﺎ ﺧﺎب ﻣــﻦ اﺳﺘﺸــﺎر( ،ﻫﻨﺎﻟﻚ
ﺷــﺨﺼﻴﺎت ﲤﻠﻚ اﻟﺜﻘﺔ واﳌﻘﺪرة واﳋﺒــﺮات اﻹدارﻳﺔ
واﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،وﺳﻴﻜﻮن ﻟﻠﻌﺒﻴﺪي ،اﺧﺘﻴﺎرات
ﻧﺄﻣﻞ ان ﺗﻜــﻮن ﺻﺎﺋﺒﺔ ﺧﺪﻣــﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻛﻤــﺎ ان اﻟﻮزارة ﺳــﺘﻜﻮن واﺟﻬﺔ اﻟﻌــﺮاق اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﺧﺎرﺟﻴﺎﹰ ،ﺧﻄﻮات ﻋﺪة ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وأﺳﺎس رﺻﲔ ،ﺳﻴﺸــﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺒﻴﺪي
اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺧﺒــﺮات ﺗﺮاﻛﻤﻴﺔ ،واﺛﺒﺎت اﳊﻀﻮر
اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎﹰ.
و«اﻟﺼﺒﺎح اﳉﺪﻳﺪ« ،ﻛﻤﺎ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻧﺪة
ﻟﻠﻮزﻳــﺮ ﻋﺒﻄﺎن ﻓﻲ  4ﺳــﻨﻮات ،وواﻛﺒﺖ اﻷﻧﺸــﻄﺔ
وﺳﻠﻄﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺿﻮاء ،ﺳﺘﻮاﺻﻞ ﲟﻬﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻌﺒﻴﺪي ،واﷲ اﳌﻮﻓﻖ.

 7500ﻻﻋﺐ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ
ﻓﻰ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻸﻭﻟﻤﺒﻴﺎﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ

ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﺷــﻬﺪت اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴــﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻧﻄــﻼق أوﻟﻰ
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺆﲤﺮ رؤﺳــﺎء وﻓﻮد اﻟﺪول اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻼوﳌﺒﻴــﺎد اﳋﺎص أﺑﻮﻇﺒــﻲ  ،2019واﻟﺬي ﻳﻘﺎم
ﺑﻬﺪف اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﳉﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ
اﳊﺪث اﳌﺮﺗﻘﺐ اﻟﺬي ﺗﺴــﺘﻀﻴﻔﻪ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻣﻦ  14إﻟﻰ 21
آب ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.
وﺷــﻬﺪت اﻟﻨﺪوة ﺣﻀﻮر ﳑﺜﻠﻲ ﻋﺪد ﻣــﻦ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وﻣﻨﻬﺎ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﺘﺤﺪة واﻟﻌﺮاق واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻋﻤﺎن واﳌﻐﺮب واﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﳑﺜﻠﲔ ﻣﻦ دول أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺼﲔ وروﺳــﻴﺎ
واﻟﻬﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﻌﻈﻤﻰ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻛﻨﺪا وزﳝﺒﺎﺑﻮي وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺸــﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻷوﳌﺒﻴﺎد اﳋﺎص .وﻳﺒﺤﺚ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ وﻳﺴﺘﻤﺮ
ﻟﺜﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻋﺪة ﻣﺤﺎور أﻫﻤﻬﺎ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ دوﻟﺔ
اﻹﻣــﺎرات وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺮﻣﻮﻗــﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻫﻢ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺴــﻠﻴﻂ اﻟﻀــﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻹﻣﺎراﺗﻴــﺔ وﻛﺮم اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻓﻴﻬــﺎ ،ودور اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻟﻸوﳌﺒﻴﺎد اﳋﺎص اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ  2019واﻷوﳌﺒﻴﺎد
اﳋﺎص اﻟﺪوﻟﻰ  .ﻛﻤــﺎ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﶈﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻋﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﺤﺪث اﻟﺬي ﻳﻘﺎم
ﻣﻦ  14إﻟﻰ  21ﻣﺎرس  ،2019وﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺪن اﳌﻀﻴﻔﺔ،
اﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﻣﺒﺎدرة دوﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷوﳌﺒﻴﺎد اﳋﺎص ،وﻳﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﺗــﻒ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻮﻓــﻮد اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻗﺒﻞ اﻷوﳌﺒﻴﺎد
اﳋﺎص.

ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ

»ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ« ﻳﺒﺤﺚ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺣﻖ ﺗﻀﻴﻴﻒ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎﻝ 2022
ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻢ ـ ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﻗﺎل ﺟﻴﺎﻧﻲ إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨــﻮ ،رﺋﻴﺲ اﻻﲢﺎد
اﻟﺪوﻟﻲ ،أﻣﺲ ،إﻧﻬﻢ ﻳﺒﺤﺜﻮن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
زﻳــﺎدة ﻋــﺪد اﻟﻔــﺮق اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل  ،2002وﺗﻘﺎﺳﻢ ﺣﻖ ﺗﻀﻴﻴﻒ
اﻟﻨﺴــﺨﺔ اﳌﻮﺳــﻌﺔ ﺑﲔ ﻗﻄﺮ ودول
أﺧﺮى ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ.
وﻗﺮر اﻟﻔﻴﻔــﺎ ﻫﺬا اﻟﻌــﺎم ،زﻳﺎدة ﻋﺪد
اﻟﻔﺮق اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل ،2026
اﻟﺬي ﺳــﻴﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة
وﻛﻨﺪا واﳌﻜﺴــﻴﻚ ،ﻣــﻦ  32إﻟﻰ 48
ﻓﺮﻳﻘــﺎ ،ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺗﺮك اﻟﺒــﺎب ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ
أﻣﺎم زﻳﺎدة اﻟﻌﺪد ﻓﻲ اﻟﻨﺴــﺨﺔ اﳌﻘﺮر
إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺑﻌﺪ  4ﺳﻨﻮات.
وأﺿــﺎف إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ،ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻣﺎم
اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻵﺳــﻴﻮي
»ﻟﻘــﺪ ﻗﺮرﻧﺎ زﻳــﺎدة ﻋــﺪد اﳌﻨﺘﺨﺒﺎت
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ  32إﻟﻰ
 48ﻓﺮﻳﻘﺎ ،وﻫﺬا ﺳﻴﺤﺪث ﻓﻲ .«2026
وﺗﺎﺑﻊ »ﻫﻞ ﻫﺬا ﺳﻴﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل

2022؟ ﻧﺤﻦ ﻧﺒﺤﺚ ذﻟﻚ وﻟﻮ ﻛﺎن ﳑﻜﻨﺎ
ﻓﻠﻢ ﻻ؟«
وﻗﺎل إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ،إن اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﻮﺳﻌﺔ
ﻟﻜﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﺘﺸــﻬﺪ زﻳﺎدة ﻋﺪد
ﻣﻘﺎﻋﺪ آﺳــﻴﺎ ﻟﺘﺼﺒــﺢ  8.5ﹰ
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
 4.5ﻣﻘﻌﺪ..وأوﺿــﺢ »ﻳﺠﺐ أن ﻧﺮى ﻣﺎ
إذا ﻛﺎن ذﻟــﻚ ﳑﻜﻨﹰﺎ ،ﻧﺘﻨﺎﻗﺶ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ
وأﺻﺪﻗﺎﺋﻨــﺎ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ،
وﻧﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺣﺪوث ذﻟﻚ«.
وﺗﺎﺑﻊ »ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ذﻟﻚ ﺳﻨﻜﻮن ﻗﺪ
ﺣﺎوﻟﻨﺎ .ﺳﻨﺤﺎول ﻷﻧﻨﺎ داﺋﻤﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﲡﺮﺑﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ«.وﻧﺎﻟﺖ
ﻗﻄﺮ ،ﺣﻖ اﺳــﺘﻀﺎﻓﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻗــﺮب ﻧﻬﺎﻳــﺔ  ،2010وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﻄﻂ
ﻻﺳــﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت ﲟﺸﺎرﻛﺔ 32
ﻓﺮﻳﻘﺎ.
وأﻛﺪ إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ أن زﻳﺎدة ﻋﺪد اﳌﻨﺘﺨﺒﺎت
اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ  ،2022ﺳــﻴﺘﻄﻠﺐ
اﻟﺘﻌﺎون ﻓــﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ دول أﺧﺮى
ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ.
ﻛﻤﺎ أﻛﺪ إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ﻣﺮة أﺧﺮى ،رﻏﺒﺘﻪ
أﻳﻀﺎ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻔﺮق اﳌﺸــﺎرﻛﺔ
ﹰ

ﻟﻘﻄﺔ أرﺷﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻓــﻲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻸﻧﺪﻳــﺔ ،وﻗﺎل إن
اﻟﻔﻴﻔــﺎ ﻳﺮﻳــﺪ أن ﻳﺠﻌﻠﻬــﺎ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ.
وأﰎ »ﻧﺮﻳﺪ أن ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻛﻞ اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﻠﻮغ ﻫﺬه اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐ
اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﳌﺎﻟﻴﺔ«.
وﻳﺴــﻌﻰ اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﻟــﻲ ،إﻟﻰ إدﺧﺎل
ﺑﻌــﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳــﻼت اﳉﺪﻳــﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺴــﺨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،اﳌﻘﺮر إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ،ﺧﻼل
ﻋﺎم  ..2022ووﻓﻘﹰﺎ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »ﻣﻮﻧﺪو
دﻳﺒﻮرﺗﻴﻔــﻮ« اﻹﺳــﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻔﻴﻔﺎ
ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ
رﻛﻼت اﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ ،ﺧــﻼل ﻣﺒﺎرﻳﺎت دور
اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل.
وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ،ﻟﻌــﺪم ﺗﻜﺮار ﻣﺎ
ﺣﺪث ﻓــﻲ ﻣﺒﺎراة ﻓﺮﻧﺴــﺎ واﻟﺪﳕﺎرك
ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل روﺳﻴﺎ واﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻰ
اﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺴﻠﺒﻲ ،اﻟﺬي أﻫﻠﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻬﺪﻳــﺪا ﻟﻠﻌﺐ اﻟﻌﺎدل
اﻟﺬي ﻳﺸﺪد اﻟﻔﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ.

وﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﺬي ﻳﺄﻣﻞ إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ
ﻓﻲ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺳــﻴﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﻛﻞ
ﻓﺮﻳﻖ ﻣــﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ اﳌﺘﻌﺎدﻟﲔ ﻧﻘﻄﺔ
واﺣــﺪة ،وﻣﻦ ﺛــﻢ اﻟﻠﺠــﻮء ﻟﺮﻛﻼت
اﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ ،واﻟﺘﻲ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺳــﻴﻤﻨﺢ
اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﺮﻛﻼت ﻧﻘﻄﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ.
وأﺿﺎﻓــﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔــﺔ ،أن ﺟﻴﺎﻧــﻲ
إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻔﻴﻔﺎ ،ﻻ ﻳﺰال ﻳﺤﺎول
إﻗﻨﺎع ﻛﺒــﺎر اﳌﺴــﺆوﻟﲔ ﺑﺎﻻﲢﺎد ،ﻣﻦ
أﺟﻞ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل
ﹰ
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 2022إﻟــﻰ  48ﻣﻨﺘﺨ ﹰﺒﺎ
ﻣﻨﺘﺨ ﹰﺒﺎ.
وﻛﺎن اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻗﺪ ﻗﺮر رﺳــﻤ ﹰﻴﺎ،
ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،زﻳﺎدة ﻋﺪد اﳌﻨﺘﺨﺒﺎت
ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل  ،2026إﻟﻰ  48ﻓﺮﻳﻘﹰﺎ.
وﺗﺎﺑﻌﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن اﻟـ  48ﻣﻨﺘﺨ ﹰﺒﺎ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﻢ إﻟﻰ  16ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ،
ﺑﻮاﻗﻊ  3ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ،
ﻟﺬﻟــﻚ ﻳﺮﻏﺐ اﻻﲢــﺎد اﻟﺪوﻟــﻲ ،ﻓﻲ
اﻟﻠﺠــﻮء ﻟــﺮﻛﻼت اﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ ﻓﻲ دور
اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ﺑﺎﳌﻮﻧﺪﻳﺎل ،ﳊﺴﻢ اﳌﺒﺎرﻳﺎت
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل.

ﻭﻣﻀــﺔ

ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

ﺟﻤﺎﻝ ﺟﺼﺎﻧﻲ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﺍﺳﻤــﺎﻋﻴــﻞ ﺯﺍﻳــﺮ
ALJADEED

ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

ﺑﻌــﺪ ﻣﺎراﺛﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺴــﺒﻮق ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻓــﻪ اﻷﱈ اﻟﺘﻲ أﻛﺮﻣﺘﻬﺎ
اﻷﻗــﺪار ﺑﻠﻌﺒﺔ )اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ؛ ﲤــﺖ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ  14وزﻳﺮا ﻣﻦ أﺻﻞ  22ﻣﻦ اﻟﺘﺸــﻜﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﳌﻜﻠﻒ اﻟﺴــﻴﺪ ﻋﺎدل ﺑﻌﺪ اﳌﻬﺪي،
وﻫﻨﺎ ﻟﺴــﺖ ﺑﺼﺪد اﻟﺘﻄﺮق اﻟﻰ ﻣﺼﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺴــﻤﻰ ﺑﺎﳌﻘﺎﻋﺪ
اﻟﺴــﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺘــﻲ داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﺸــﻐﻞ ﺑﺎل اﳌﺘﻨﺎﻫﺸــﲔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﻟﻴﻤــﺔ اﻷزﻟﻴﺔ واﳌﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﻤﺸــﻬﺪ اﻟﻌﺎم ،ﺑﻞ ﺳــﺄﺗﻨﺎول
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺸــﻜﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﺎﺋﺐ واﳌﻮاﻗﻊ اﳌﺴﺘﻀﻌﻔﺔ ﻓﻲ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﺎراﺛﻮﻧﺎت ﻟﻌﺮاق ﻣــﺎ ﺑﻌﺪ "اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ" أي ﻣﻮﻗﻊ ودور
اﳌﺮأة ﻓﻲ اﻟﺘﺸــﻜﻴﻠﺔ اﳉﺪﻳﺪة وﻣﻮﻗﻊ وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻴﻬﺎ،
وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺳــﺒﺮ أﻏﻮار اﻟﺘﺸــﻜﻴﻠﺔ اﳉﺪﻳﺪة وﻣﺪى
ﺟﺪﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻨﻬﺎﺟﻬﺎ اﻟﻄﻤﻮح ﺟﺪا ﹰ اﻟﻰ واﻗﻊ .ﻳﻔﺘﺮض
ﺑﺎﳊﻜﻮﻣــﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ اﻧﻬﺎ وﺟﺪت ﻛﻲ ﺗﻨﺘﺸــﻞ ﻣﺸــﺤﻮﻓﻨﺎ
اﳌﺸــﺘﺮك ﻣﻦ ﺑﺮاﺛﻦ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻔﺴــﺎد واﻹﺟﺮام ،وﺗﻨﻄﻠﻖ ﺑﻪ
اﻟﻰ ﺣﻴﺚ اﻷﻣﻦ واﻻﺳــﺘﻘﺮار واﻹﻋﻤﺎر اﻻزدﻫــﺎر ،وﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣــﻦ دون ﺗﻔﻌﻴﻞ دور
اﳌﺴــﺘﻀﻌﻔﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﳊﻈﺔ ﺗﻠﻘﻒ
أﻃﻔﺎل ﺑﻐﺪاد ﻟﺮأس اﻟﺼﻨﻢ رﺑﻴﻊ اﻟﻌﺎم  2003اﻟﻰ ﺧﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎم
 ،2018وﻫﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﻔﺖ اﻟﻴﻪ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪاﳌﻬﺪي
اﳌﻮﻋــﻮدة ،ﺣﻴﺚ ﰎ اﺧﺘﻴﺎر ﺳــﻴﺪة ﻛﻞ ﻣﻮاﻫﺒﻬــﺎ وﺧﺒﺮاﺗﻬﺎ
ﺗﻨﺤﺼــﺮ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﺷــﻘﻴﻘﺔ ﻷﺣﺪ اﳌﻘﺮﺑﲔ ﻣــﻦ ﻣﺤﻈﻮﻇﻲ
ﺣﻘﺒﺔ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﳌﺒﲔ ،وﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻃﺢ ﻋﻠﻴﻪ
ﻛﺒﺸــﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟــﺬي ﲢﻈﻰ ﺑﻪ اﳌﺮأة
ﻟﺪى ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺎدت ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﺻﻨﺎدﻳﻘﻨﺎ
اﳌﺒﺠﻠﺔ .أﻣــﺎ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ ﻋﻤﺎ
ﺣﺼﻞ ﻟﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟﺪورات اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﺸــﻜﻴﻼت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻣــﻦ ﻻ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻟﻪ .ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺨﻴﻞ
ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻋﺎش ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴــﺎ وﺗﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺴــﻮرﺑﻮن ﻣﺼﻴﺮا
آﺧﺮا ﻟﻜﻦ ﻟﺜﻮاﺑﺘﻨﺎ اﳉﻠﻴﻠﺔ اﻟﻘﻮل اﻟﻔﺼﻞ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺬﻛﺮ اﻟﺴﻴﺪ
ﻋﺒــﺪ اﳌﻬﺪي ﻣﻮﻗﻒ دﻳﻐﻮل اﳌﻌﺮوف ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺪم ﺗﺸــﻜﻴﻠﺘﻪ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ دون وزﻳﺮ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻗﺎﺋﻼﹰ :إﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺠﺮأ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ
ﻫﻮ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻋﻘﻞ ﻓﺮﻧﺴــﺎ ووﺟﺪاﻧﻬﺎ )اﳌﺜﻘﻔﻮن( .ﻟﻜﻦ
ﻓﻲ ﻣﻀﺎرﺑﻨﺎ اﳌﻨﻜﻮﺑﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮداد اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ واﻟﻌﺸﺎﺋﺮ واﻟﺴﻼﻻت
اﳌﻘﺪﺳــﺔ واﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻔﺘﻨﺘﻬﺎ وﺳﻄﻮﺗﻬﺎ ،رأي
آﺧﺮ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﳌﺎ ﺣﺼﻞ ﻟــﺪى اﻷﱈ اﻟﺘﻲ اﻛﺮﻣﺘﻬﺎ اﻻﻗﺪار ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ
واﻟﻌﺪل واﳊﺮﻳﺔ واﳌﺴﺎواة .وﻟﻦ ﻧﻜﺸﻒ ﺳﺮا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﻮل ﺑﺄن
ﻧﻮع اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣــﻊ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﻠﻔﲔ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﻮﻗﻒ ﻣﻦ
ﺳﻄﻮة اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ واﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ واﳌﻠﻴﺸﻴﺎت واﻟﺘﻔﺴﺦ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺸﺮذم اﻟﻘﻴﻤﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﳉﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻻ اﳋﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻌﺼﺮﻧﺎ.
ﻟﻘﺪ ﺗﺸــﻜﻠﺖ ﻓﻲ اﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻗﺒﻞ أﻳــﺎم ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ 20
ﻋﻀﻮا ،ﺷﻐﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺴــﺎء ﻧﺼﻒ اﳊﻘﺎﺋﺐ اﻟﻮزارﻳﺔ ،وﻏﻴﺮ
ذﻟــﻚ ﰎ اﺧﺘﻴﺎر اﻣﺮأة ﳌﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺴــﻴﺪة
ﺳــﻬﻠﻲ ورق زودي .وﻓﻲ اﻟﺒﻠــﺪ اﻟﺬي ﻋــﺮف ﺗﺎرﻳﺨﻪ اﳊﺪﻳﺚ
وﺟــﻮد أول وزﻳﺮة وﻗﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘــﺔ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ
ﻗﺮن ،ﻳﺴــﺘﻨﻜﻒ ذﻛﻮر ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺟﻮد أي
ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺴــﺎﺋﻲ ﻓﻲ إﻗﻄﺎﻋﻴﺎت اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ
)رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن وﻧﺎﺋﺒﻴﻪ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻧﺎﺋﺒﻴﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
وﻧﺎﺋﺒﻴﻪ ،أﻣﺎ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وأﻋﻀﺎء ﻣﺤﺎﻛﻤﻬﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻓﻬﻲ ﺣﻜﺮا ﹰ ﻟﻠﻘﻮاﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر(.
ﻛﺜﻴــﺮا ﻣﺎ ﻳﺘﺴــﺎﺋﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻦ ﻋﻠﻞ ﻛﻞ ﻫــﺬه اﻹﺧﻔﺎﻗﺎت
واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻔﺸﻞ اﻟﺬي ﻳﺮاﻓﻘﻨﺎ ،ﻣﻦ دون ان ﻳﻜﻠﻔﻮا اﻧﻔﺴﻬﻢ
ﺑﺎﻻﻟﺘﻔﺎت اﻟﻰ ﻧﻮاة وأﺳــﺎس ﻫﺬا اﻻﻧﺴﺪاد ﻓﻲ اﻵﻓﺎق؛ أﻻ وﻫﻮ
اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻔﻜــﺮي اﳌﺪﻗﻊ اﻟﺬي ﳝﻴﺰ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ
اﻟﻔﺎﺷــﻠﺔ واﻟﻔﺎﺳــﺪة واﳌﺴــﺘﻨﺪة اﻟﻰ اﺳــﺎس ﻣﻜﲔ ﻣﻦ
اﻧﺤﻄﺎط اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺸــﻌﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﺰودﻫــﻢ ﲟﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻪ ﻣﻦ
ﺷﺮوط وﻣﻨﺎﺧﺎت ﻻﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﺘﻴﺪة..
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ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺗﺘﺤﻜﻢ
ﻓﻲ ﺍﻣﺰﺟﺔ ﻭﺑﺎﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ
ﺃﺣﻼﻡ ﻳﻮﺳﻒ
ﻓﻲ دراﺳــﺔ ﻧﺸــﺮت ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ
Proceedings of the Royal Academy
ﻛﺸــﻒ ﺑﺎﺣﺜﻮن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ
اﻟﻔﺼﻮل اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ واﳊﺎﻟﺔ اﳌﺰاﺟﻴﺔ ﻟﺪى
اﻻﻧﺴﺎن.
وأرﺟﻌﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ اﺳــﺒﺎب اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﳉﻮ
إﻟــﻰ ﻫﺮﻣــﻮن اﳌﻴﻼﺗﻮﻧﲔ اﳌﺴــﺆول ﻋﻦ
ﺗﻌﺪﻳــﻞ اﻹﻳﻘﺎﻋــﺎت اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،واﻟﺬي
ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ ﻫﺮﻣﻮن اﻟﻨﻮم أو ﻫﺮﻣﻮن
اﻟﺴﻌﺎدة ،واﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻣﻊ ﺣﻠﻮل
اﻟﻈﻼم ،وﻓﺼﻞ اﻟﺸــﺘﺎء ،ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻓﺼﻼﹰ
ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴــﻤﺎء ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻐﻴﻮم اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﻐﻴﺎب اﺷــﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ ،وﻳﻘﻞ
إﻓﺮازه ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻀﻮء.
ﻫﻨﺎك ﻣــﻦ ﻳﻌﺰو ﻗﻴــﺎم اﻟﺜــﻮرات ﺑﺄﻛﺜﺮ
ﻣﻦ دوﻟــﺔ اﻟﻰ ﺣﺮارة اﻟﺼﻴــﻒ اﳌﻠﺘﻬﺒﺔ
وﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﺑﺜﻮرات ﻋﺪة
ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ ﺷــﻬﺮ ﲤﻮز ،اﳊــﺎر ،ﻓﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻰ ﻗﻴﺎم اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻋــﺎم  1914وﺛــﻮرة اﻟﺰﻋﻴﻢ ﻋﺒــﺪ اﻟﻜﺮﱘ
ﻗﺎﺳــﻢ ﺿﺪ اﳊﻜﻢ اﳌﻠﻜﻲ ﻓــﻲ اﻟﻌﺮاق،
وﻫﻨﺎ ﻳﻘﻮل أﺻﺤﺎب ﻫــﺬا اﻟﺮأي ان ﺣﺮارة
اﻟﺼﻴﻒ ﺗﺆﺛــﺮ ﺑﺎﳋﻼﻳﺎ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ وﺗﺜﻴﺮﻫﺎ،
ﻓﻴﺘﻮﻟﺪ اﻟﻐﻀﺐ واﻻﻧﻔﺠﺎر.
وﻳﻈﻬــﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳉﻮ وﺗﻘﻠﺒﺎﺗــﻪ ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ
اﳌﺰاﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘــﺮاث اﻻدﺑﻲ أﻳﻀﺎ ،ﻓﻤﺜﻼ
ارﺗﺒﻂ اﻟﺮﺑﻴــﻊ ﺑﺎﳊﺐ واﻟﻔﺮح وﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ
ﺷــﺄﻧﻪ اﻟﻌﻠﻮ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ اﻟــﻰ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻠﻴﺎ
ﻣﻦ اﳉﻤــﺎل ،واﻟﺸــﺘﺎء واﻟﺼﻴﻒ ﺑﺎﳊﺪة
واﻻﻧﻔﻌــﺎﻻت ،اﻣﺎ اﳋﺮﻳــﻒ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ
ﺑــﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻷﻏﺎﻧﻲ ﻋــﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺬﺑﻮل،
واﻟﻨﻬﺎﻳﺎت اﳊﺰﻳﻨﺔ..واﻟﻬﺎدﺋﺔ.
اﻟﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ أﻛــﺪ وﺟﻮد ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ،
اذ ﺗﻘﻮل ﺳــﻨﺎء ﻃﻪ ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ:
ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺣﺎﻟــﺔ اﻻﺗﺰان واﻟﻬﺪوء،
واﻟﺴــﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،واﻟﺘﻐﻴﻴــﺮات
اﳉﻮﻳﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
وﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴــﻴﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ،ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ
ﻋﻘﻞ اﻹﻧﺴــﺎن واﳉﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ ،وﺗﻜﻮن

ﻧﺎﻋﻮﻣﻲ ﻭﺍﺗﺲ
ﺗﻌﺎﻗــﺪت اﳌﻤﺜﻠﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
اﻟﺸــﻬﻴﺮة ﻧﺎﻋﻮﻣﻲ واﺗﺲ،
ﻋﻠــﻰ ﺑﻄﻮﻟــﺔ اﻟﻨﺴــﺨﺔ
اﳉﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ ﻣﺴﻠﺴــﻞ
اﳊــﺮوب اﻟﺸــﻬﻴﺮ "Game
 "of Thronesواﻟــﺬي
ﻳﺘــﻢ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟــﻪ ﺧﻼل
اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﻟﻲ .اﻟﺴﻠﺴــﻠﺔ
اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ
اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﺸــﻬﻴﺮة ﺟﺎﻳﻦ
ﺟﻮﻟﺪﻣــﺎن ،وﺗﹸﻌﺪ واﺣﺪة ﻣﻦ
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى ﻳﺘﻢ
اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ .أﻣﺎ
اﻟﻘﺼﺔ ﻓﺘﺪور اﺣﺪاﺛﻬﺎ ﻗﺒﻞ

ﻋﻤﺮﻭ ﻳﻮﺳﻒ

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺼﻮل اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ واﳊﺎﻟﺔ اﳌﺰاﺟﻴﺔ ﻟﺪى اﻻﻧﺴﺎن
اﶈﺼﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴــﺎن ﻣﻊ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ،وﻣﻊ ﻛﻞ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺎﺧﻲ.
وﺗﻀﻴﻒ :ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺰاج اﻟﻔﺮد
واﳉﻮ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﳌﻮﺳــﻤﻴﺔ
ﻓﺤﺴــﺐ ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺳــﺎﻋﺎت اﻟﻴﻮم،
اذ ﳒــﺪ ان اﳌــﺰاج ﺻﺒﺎﺣــﺎ ﹰ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ
وﻗــﺖ اﻟﻌﺼﺮ واﻟﻐــﺮوب واﻟﻠﻴﻞ ،واﻧﺼﺢ
ﲟﻦ ﻟﺪﻳﻬــﻢ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﻟﺒﺎﻳﻮﻟﻮﺟــﻲ واﻟﺘﻐﻴﻴــﺮات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻰ
ﳑﺎرﺳــﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺸــﺎﻃﺎت ،ﻣﺜﻼ دﻋﻮة
اﻷﺻﺪﻗﺎء وﻗﺖ اﻟﻐﺮوب ان ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ
ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻟﻪ ﺑﺎﺿﻄﺮاب او ﺣﺰن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎ،

او زﻳــﺎرة اﻟﻰ اﺣﺪﻫﻢ ،اﺧﺘــﻼق ﻣﻮاﺿﻴﻊ
ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎور ﺑﺸــﺄﻧﻬﺎ ﺣﺘﻰ وان ﻛﺎن
اﳌﻮﺿﻮع ﻳﺨﺺ ﻋﻼﻗﺎت اﳊﺐ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮات
اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ .واﻟﺘﺴﻮق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻨﺴــﺎء ﻣﺘﻌﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،ﻓﺎن ﻛﺎﻧﺖ ﻻ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿﺎﺋﻘﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺑﺄس ان ﺗﻘﻮم
ﺑﺎﻟﺘﺴﻮق ﺑﺮﻓﻘﺔ اﺣﺪى اﻟﺼﺪﻳﻘﺎت ،وﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﲡﺪ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﻣﻜﺘﺌﺒﺔ ﻓﻴﻪ،
وﻏﻴﺮﻫــﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ
ﻳﺴــﻌﻨﻲ ذﻛﺮﻫﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻫﻨﺎ ،اﳌﻬﻢ ان
ﻻ ﻧﺴﺘﺴــﻠﻢ ﳊﺎﻟﺔ اﻟﺒﺆس اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺒﻨﺎ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺳﻢ واﻻوﻗﺎت ،واﺷﺪد ﻫﻨﺎ

ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻷوﻗﺎت ﻓﺬﻟﻚ ﻳﺴــﺎﻋﺪﻧﺎ ﲟــﺮور اﻟﻮﻗﺖ
ﻋﻠــﻰ ﺗﺨﻄﻲ اﻷﻣﺮ وﺣﺘــﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺑﺎﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮﺑــﻂ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺰن او اﻻﻛﺘﺌﺎب
ﺑﺠﻮ ﻣﻌﲔ اﻟﻰ ذﻛــﺮى ﻣﺆﳌﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳉﻮ او ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ،وﻫﻨﺎك ﻣﻦ
ﻳﺸــﻌﺮ ﺑﺎﻻﻛﺘﺌﺎب ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻠﺒﺪ اﻟﺴﻤﺎء
ﺑﺎﻟﻐﻴﻮم ،ﻓﺒﺎﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ ﻛﻼم ﺳــﻨﺎء ﻃﻪ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ان ﻧﺨﺘﺎر ﳑﺎرﺳــﺔ أﺣﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺟــﻮاء ،ﻓﺤﺘﻰ اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺨﺺ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺎﻛﻦ واﻷﺟﻮاء ،ﳝﻜﻦ ﻟﻨﺎ
ان ﻧﺴﺘﺒﺪﻟﻬﺎ ﺑﺬﻛﺮﻳﺎت اﺟﻤﻞ.

ﺻﻼﺡ ﺍﻻﺳﻨﺎﻥ ﻳﺴﻴﺮ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻳﺼﻠﺢ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ  -ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ذﻛــﺮت ﺻﺤﻴﻔــﺔ "ﺻــﻦ" ،أن ﻧﺎدﻟﺔ
ﻣﻄﻌﻢ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،ﺗﻠﻘﺖ ﺑﻘﺸﻴﺸﺎ
"ﻏﺮﻳﺒﺎ" ،ﻓﻌﻮض أن ﻳﺘﺮك اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻟﻬﺎ
ﺑﻌــﺾ اﻟﻨﻘﻮد ،ﻗﺎﻣــﻮا ﺑﺄﻣﺮ وﺻﻔﺘﻪ
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑـ"اﳌﻌﻴﺐ".

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻨﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﺸــﻒ ﻋﻦ
اﺳــﻤﻬﺎ ،إﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ ﺟﻴﺪ ،وﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﲟﺮح ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ،
اﻟﺬﻳﻦ دﻓﻌــﻮا ﻓﺎﺗــﻮرة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 120
ﺟﻨﻴﻬﺎ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻴﺎ.
ﻟﻜﻦ ﺣــﲔ اﻧﺼﺮف اﻟﺰﺑﺎﺋــﻦ ،وﺟﺪت

أﻧﻬﻢ ﺗﺮﻛﻮا ﻓﺮﺷﺎة أﺳﻨﺎن .ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
ذﻛــﺮت أن واﻟﺪﻳﻬﺎ ﻟــﻢ ﻳﺤﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻬــﺎ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻔﻢ ﻓﻲ
ﺳــﻦ ﻣﺒﻜﺮة ،ﻟﻜﻨﻬــﺎ ﺗﺪارﻛﺖ اﻷﻣﺮ
ﻓــﻲ وﻗﺖ ﻻﺣــﻖ وﻫﻲ ﺗﻨﻌــﻢ اﻟﻴﻮم
ﺑﺎﺑﺘﺴﺎﻣﺔ اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ.

ﻣﻐﻦ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﺸﻦ ﺣﺮﺑﴼ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﻣﺐ
ٍ

ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ  -ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﺷــﻦ اﳌﻐﻨﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛــﻲ ﻓﺎرﻳﻞ
وﻳﻠﻴﺎﻣــﺰ ،ﺻﺎﺣــﺐ أﻏﻨﻴــﺔ
" "happyواﻟﺘﻲ ﻻﻗﺖ ﺷﻌﺒﻴﺔ
واﺳــﻌﺔ ﻋــﺎم  ،2013ﺣﻤﻠﺔ
ﺷﺮﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
دوﻧﺎﻟــﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،اﺗﺨﺬت ﻣﻨﺤﻰ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ إﻳــﺎه ﺑﻌﺪم
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻏﻨﻴﺔ.
وأرﺳــﻞ ﻣﺤﺎﻣﻮ ﻓﺎرﻳﻞ رﺳﺎﻟﺔ
إﻟــﻰ ﺗﺮاﻣــﺐ
ﳌﻨﻌــﻪ ﻣﻦ

آﻻف اﻟﺴﻨﲔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﻠﻴــﻪ أﺣﺪاث اﳌﺴﻠﺴــﻞ
اﻷﺻﻠــﻲ ،اذ ﻳﺘﺤــﺪث ﻋﻦ
ﺳﺠﻼت اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺪﱘ ﻣﻦ
أﺑﻄﺎل اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻓﻲ
أﺷﺪ أوﻗﺎﺗﻬﻢ ﻇﻼ ﹰم.

اﺳــﺘﻌﻤﺎل اﻷﻏﻨﻴﺔ ﻣﺠــﺪدا ،ﺑﻌﺪ
أن ﻗــﺎم ﺑﺘﺸــﻐﻴﻠﻬﺎ واﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ
أﻧﻐﺎﻣﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ
ﺑﺎﳌﺰارﻋــﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻓــﻲ إﻧﺪﻳﺎﻧﺎ،
ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻬﺠﻮم اﻟﺬي وﻗﻊ
ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺪ ﻳﻬﻮدي ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺑﺘﺮﺳــﺒﻴﺮغ
ﻓﻲ ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ ،اﻟﺴــﺒﺖ ،اﻟﺬي راح
ﺿﺤﻴﺘﻪ  11ﺷﺨﺼﺎ.
وﻛﺎن ﺗﺮاﻣﺐ ﻗﺪ أﺛﺎر اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳉﺪل
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ أن دﺧﻞ ﻋﻠﻰ
أﻧﻐﺎم اﻷﻏﻨﻴﺔ ،ﺛــﻢ ﻣﺰاﺣﻪ ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻪ
"ﻛﺎد أﻻ ﻳﺤﻀﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻷن ﺷﻌﺮه

ﻳﻮاﺟــﻪ ﻳﻮﻣﺎ ﺳــﻴﺌﺎ" ،وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ
ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﻮم.
وﺟﺎء ﻓﻲ رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﻓﺎرﻳﻞ" :ﻻ
ﻳﻮﺟﺪ أي ﺷــﻲء ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﳌﺄﺳﺎة اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻼدﻧﺎ ،وﻟﻢ
ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺤﻚ اﻹذن ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬه
اﻷﻏﻨﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض".
وﺣــﺬرت اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﺗﺮاﻣــﺐ ﻣﻦ أن
اﺳــﺘﻌﻤﺎل اﻷﻏﻨﻴﺔ ﻳﻌــﺪ "اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ
ﳊﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ وﺣﻘﻮق ﻓﺎرﻳﻞ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ" ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻓﺎرﻳﻞ "ﻟﻢ
وﻟﻦ" ﳝﻨﺤﻪ اﻹذن ﻓﻲ ذﻟﻚ.

ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺯ
ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ  -ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﳉﺄت ﻣﺪرﺳــﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟــﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻃﺮﻳﻔــﺔ وﻏﻴــﺮ ﻣﺴــﺒﻮﻗﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴــﺰ
ﺗﻼﻣﺬﺗﻬﺎ ،وﺣﺼﺪت اﳌﺒــﺎدرة اﻟﺘﻲ ﲤﺖ
ﺑﻔﺎﻛﻬــﺔ اﳌــﻮز إﻋﺠﺎﺑﺎ واﺳــﻌﺎ ﻋﻠﻰ
اﳌﻨﺼﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﺑﺤﺴــﺐ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺖ "ﻓﻮﻛﺲ ﻧﻴﻮز" ،ﻓﺈن
ﻣﻄﻌﻤــﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳــﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻓﺮﺟﻴﻨﻴــﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﺒﺎرات ﻣﺤﻔﺰة
ﻋﻠﻰ اﳌﻮز اﻟﺬي ﻳﹸﻘﺪم ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ.
وﺗﻀــﻢ اﻟﻌﺒــﺎرات ﲢﻔﻴﺰا ﻣــﻦ ﻗﺒﻴﻞ

"ﻛﻦ ﻣﻠﻬﻤﺎ ﻟﻨﻔﺴــﻚ وﻟﻶﺧﺮﻳﻦ" ،و"اﺑﺘﺴﻢ"،
و"اﻧﺸﺮ اﳊﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن" ،و"اﺟﻌﻞ ﺣﻠﻤﻚ
ﻛﺒﻴﺮا".
وﻗﺎل اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻄﻌﻢ إﻧﻪ اﻋﺘﺎد
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻊ أﺑﻨﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ ،ﺛﻢ ﻗﺮر
ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ أن ﻳﻮﺳــﻊ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،ﻓﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
أﻳﻀﺎ ﲟﻨﺰﻟﺔ أﺑﻨﺎﺋﻪ ،ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ.
وﻗــﺎل ﺳﺘﻴﺴــﻲ ﺗﺮوﻣــﺎن إﻧﻪ ﻛﺘــﺐ ﻋﺒﺎرات
اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺑﻨﻔﺴــﻪ ،ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻗﻮﻟﻪ
ﻟﻸﻃﻔﺎل ،وﻣﺎ ﻳﺤﺐ اﻟﻨﺎس ﺳﻤﺎﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة
ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا أﻛﺜﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.

ﻧﺎﺗﺎﻟﻲ ﺑﻮﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﺰﻳﻦ ﻏﻼﻑ
ﻣﺠﻠﺔ Vanity Fair

ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ  -ﻭﻛﺎﻻﺕ:
زﻳﻨــﺖ اﻟﻨﺠﻤﺔ ﻧﺘﺎﻟــﻲ ﺑﻮرﲤﺎن
ﻏﻼف ﻣﺠﻠــﺔ  Vanity Fairﻓﻲ
ﻋﺪدﻫــﺎ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺼﺎدر ﻟﺸــﻬﺮ
ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ اﳉﺎري،
واﻟــﺬي ﻳﺄﺗــﻲ ﻣﻊ اﻟﺬﻛــﺮى 126
ﻹﺻﺪار اﺠﻤﻟﻠﺔ.
وأﺟــﺮت اﺠﻤﻟﻠــﺔ ﺣــﻮارا ﻣــﻊ ﻧﺎﺗﺎﻟﻲ
ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻠﺴــﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺴــﺘﻮﺣﺎة ﻣــﻦ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ اﳉﺪﻳــﺪ ،وﻗﺪ
ﻧﺸﺮت ﻋﺪة ﻟﻘﻄﺎت وﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﻊ اﻟﻌﺪد.

وداﻓﻌﺖ ﻧﺘﺎﻟــﻲ ﻓﻲ ﺣﻮارﻫﺎ ﻣــﻊ اﺠﻤﻟﻠﺔ ﻋﻦ
ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﺿﺪ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻻ ﲤﺘﻠــﻚ أي ﺻﺪﻳﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻮﺳــﻂ اﻟﻔﻨﻲ
ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ إﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﲡﺪ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ذﻟﻚ .ﻧﺎﺗﺎﻟﻲ
ﺑﻮرﲤﺎن اﺷــﺘﻬﺮت ﺑﻌﺪة اﻋﻤﺎل ﺳــﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ
ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻛﺎن أﺑﺮزﻫﺎ دور اﻟﺒﻄﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ ﭬﻲ.
اﳌﻘﺘﺒﺲ ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﻣﺼﻮرة ﺻﺪرت ﺑﺎﻻﺳــﻢ
ﻧﻔﺴــﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴــﻒ آﻻن ﻣﻮر .ﺗــﺪور أﺣﺪاث
اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑﺸﺄن ﺷﺨﺺ ﻏﺎﻣﺾ ﻣﻘﻨﻊ ،ﻳﺴﻌﻰ
إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺴــﻌﻰ ﻟﻠﺜﺄر .ﻋﻨﻮان اﻟﻔﻠﻢ
ﻳﻌﻨﻲ "ﭬﻲ رﻣﺰا ﻟﻠﺜﺄر".

وأﺑﺪى ﻣﻌﻠﻘﻮن ﻋﻠــﻰ اﳋﺒﺮ ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ﹰ
واﺳــﻌﺎ ﹰ ﻣﻊ اﻟﻨﺎدﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻋﺮﺑﻮا ﻋﻦ
اﺳﺘﻴﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ
ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻔﻮا ﺑﻌﺪم ﺗﺮك اﳌﺎل ،ﺑﻞ وﺿﻌﻮا
ﻓﺮﺷﺎة أﺳﻨﺎن ﻛﺮﺳﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ذات
ﻣﺪﻟﻮل ﻣﺴﻲء أو ﺟﺎرح ﻟﻬﺎ.

ﹼ
ﻛﺸــﻒ اﻟﻔﻨــﺎن ﻋﻤــﺮو
ﻳﻮﺳﻒ ،ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ ﺳﺒﺎق
اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ اﳌﻘﺒﻞ
 ،2019وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎح
اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ ﻃﻠﻴﺔ
اﻟﺴــﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ،وﻛﺎن
اﺧﺮﻫﺎ ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻃﺎﻳﻊ"،
واﻟــﺬي ﻋــﺮض رﻣﻀــﺎن
اﳌﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺮ ﺷﺎﺷــﺎت
اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
ﹼ
وأﻛﺪ أﻧﻪ ﻓﻀــﻞ اﻻﻋﺘﺬار
ﻋﻦ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ دراﻣﺎ
رﻣﻀــﺎن اﳌﻘﺒــﻞ ،ﻧﻈــﺮﹰا
ﻟﻺرﻫﺎق واﻟﺘﻌﺐ اﻟﺸﺪﻳﺪ،

اﻟﺬي ﺳﺒﺒﻪ ﻟﻪ ﻣﺴﻠﺴﻠﻪ
اﻷﺧﻴــﺮ" ﻃﺎﻳــﻊ" ،واﻟﺬي
ﺑــﺬل ﻓﻴﻪ ﻣﺠﻬــﻮد ﻛﺒﻴﺮ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻫﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﻧﻪ
ﻣﺸــﻐﻮل ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ.

ﺭﺍﻧﻴﺎ ﻳﻮﺳﻒ
أﻋﺮﺑــﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧــﺔ راﻧﻴــﺎ
ﻳﻮﺳــﻒ ﻋﻦ ﺳــﻌﺎدﺗﻬﺎ
ﺑﺮدود اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ اﳊﻠﻘﺎت
اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺴــﻞ
" ﻛﺄﻧــﻪ إﻣﺒــﺎرح" اﳉﺎري
ﻋﺮﺿﻪ ﺣﺎﻟ ﹰﻴــﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة
ﺳﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص
ﻻﺣﺪ اﳌﻮاﻗــﻪ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ:
اﻟﻌﻤــﻞ ﳑﻴــﺰ وﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﺎ
ﺟﻌﻠﻨﻲ ﻣﺘﺤﻤﺴــﺔ ﻟﻪ،
وﻻ أﺟﺪ ﻋﻴ ﹰﺒــﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ
دور اﻷم ﻃﺎﳌــﺎ ان اﻟﻌﻤﻞ
ﳑﻴﺰ وﻣﺨﺘﻠــﻒ ،واﻟﻘﺼﺔ
اﻳﻀﺎ ﺟﺪﻳﺪة " .وأﺿﺎﻓﺖ
" ﺳــﻌﻴﺪة ﺟــ ﹰﺪا ﺑﺮدود
اﻟﻔﻌــﻞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴــﺔ ﻣﻨﺬ
ﻋﺮض اﳊﻠﻘــﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ،وﻛﺜﻴﺮون أﺷــﺎدوا

ﺑﺎﻟﻘﺼﺔ واﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ،ﻷﻧﻪ
ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺮر أو ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ،
واﺣﺪاث اﻟﻘﺼﺔ ﺟﺬﺑﺘﻬﻢ
ﻣﻦ ﻋــﺮض اﳊﻠﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﻨﻪ .وﻳﻌﺮض ﻣﺴﻠﺴــﻞ
"ﻛﺄﻧﻪ إﻣﺒــﺎرح" ،ﺑﺪ ﹰء ﻣﻦ
اﻟﺴــﺒﺖ وﺣﺘﻰ اﻷرﺑﻌﺎء
ﻣــﻦ ﻛﻞ أﺳــﺒﻮع ،وﻳﻌﺪ
اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺜﺎﻧــﻲ اﻟــﺬي
ﺗﻌﺮﺿــﻪ ﻗﻨــﺎة ،CBC
ﺣﺼﺮﻳﹰــﺎ ﻣﻨــﺬ رﻣﻀﺎن

ﺍﻟﺸﺎﻣﺘﻮﻥ!..
رﲟﺎ ﻳﹸﻌﺪ "اﻟﺪارﻣــﻲ " أﺣﺪ أﻫﻢ
اﻟﻔﻨــﻮن واﻟﻜﺘﺎﺑــﺎت اﻷدﺑﻴــﺔ
اﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲤﻴــﺰت وأﻧﻔﺮد
ﻓــﻲ ﺗﻨﺎوﳌﻮﺿﻮع "اﻟﺸــﻤﺎﺗﺔ "
و"اﻟﺸــﺎﻣﺘﻮن " و"اﻟﺸــﻤﺎت "
ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻨــﺖ "اﻟﺪارﻣﻴﺎت "
ﺑﻼﻏــﺔ ﻓﻲ اﳌﻌﻨــﻰ وﺟﻤﺎل ﻓﻲ
اﻟﺼﻮرة اﻣﺘﺰﺟﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎﻋﺮ
اﳊﺐ واﻻﻟــﻢ واﻟﻌﺬاب واﻟﻌﺘﺎب
واﳌﻌﺎﻧﺎة واﳊــﺰن  ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻻﺗﺨﻠﻮ ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎت أﺧﺮى
ﻣــﻦ اﻟﻄﺮاﻓﺔ واﻟﺴــﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل أﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﺮدات وادوات
أﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ و ﹸﻋﺪد ﻳﺪوﻳﺔ وﻣﻨﺰﻟﻴﺔ
 ..ﻳﺘــﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﺪراﻣﻲ ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﺮاد
اﻳﺼﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ .
ﻫﻨﺎ ﻳﻘﻮل أﺣﺪ ﺿﺤﺎﻳﺎ "اﻟﺸﻤﺎت
" اﻟﺬي وﻇﻒ ﻣﻔــﺮدة "ﺣﺰام "
اﻟﺒﻨﻄﻠﻮن ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺪارﻣﻲ ﻗﺎﺋﻼﹰ
 " :اﻣﺴــﻤﺮ ﺑﻴﻪ ﺷــﺎﻣﺖ ﺗﺪري
ﺷــﻴﻜﻮل ...ﻫﺬا ﺣــﺰام ﻇﻬﺮك
ﺟﻠﺪﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻮﻋﺎدي...؟
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳒــﺪ ﻫﻨﺎ أن "ﻋﺎﺷــﻘﺎ"
آﺧﺮ وﻇﻒ اﳊﺪﻳﺪ واﻟﺒﺴــﺎﻣﻴﺮ ..
ﳌﻮاﺟﻬﺔ "اﻟﺸﺎﻣﺘﻮن "
ﻓﻲ اﻟﺪارﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل :
ﺧﻠﻬــﻢ ﻟــﻮ ﺣﺠﻮا ﺷــﻌﻠﻴﻨﻪ
ﺑﺎﻟﺸﻤﺎت ..
ﺣﺪﻳــﺪ اﻃﺒﺎﻋﻨــﻪ ﺷــﻨﻬﻲ
اﻟﺒﺴﺎﻣﻴﺮ!
او ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ :
ﻛﻞ ﺳــﺎﻋﻪ اﻟﺸــﻤﺎﺗﻪ ﺗﺼﻴﺢ
ﻣﺎﺟﺎك ..
ﺻﺮت ﳒﺎر ﻣﻦ ﻛﺜﺮ اﻟﺒﺴﺎﻣﻴﺮ!
وﻋﺎﺷــﻖ آﺧــﺮ وﻇــﻒ ﻣﻔﺮدة
"اﻟﻄﺒــﻞ " ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺷــﻤﺎﺗﺔ
اﻻﻋﺪاء ﺑﺎﻟﻘﻮل :
ﻛﻌــﺪت ﻋﻠــﻰ ﺣــﺲ اﻟﻄﺒﻞ
ﺣﺴﺒﺎﻟﻲ  ..رﻣﻀﺎن
ﻃﻠﻊ ﺷﺎﻣﺖ ﻳﺪك وﻳﺼﻴﺢ ﺑﺎﻋﻚ
اﳋﻼن !
وﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈن "اﻟﺪارﻣﻲ
" ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﻻﻳﺤﺘﺎج اﻟﻲ ﺑﻴﺖ
آﺧﺮ ﻟﻴﻜﻤﻞ ﻣﻌﻨﺎه ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪث
ﻓﻴﺎﳕﺎط اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻻﺧﺮى
وﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻗﺼﻴﺪة ﻛﺎﻣﻠﺔ .
رﲟــﺎ ﻛﺎن اﻟﺪارﻣﻲ اﻟﺸــﻬﻴﺮ "
ﺷــﻤﺎﺗﻲ ﻣــﻮ ﺷــﻤﺎت " اﺣﺪ

اﻫــﻢ "اﻟﺪارﻣﻴــﺎت " اﻟﺘــﻲ
اﺷــﺘﻬﺮت ﻓﻲ اوﺳﺎط اﻟﺸﺒﺎب
واﻟﻌﺸــﺎق واﳌﻬﺘﻤــﲔ ﺑﺎﻻدب
اﻟﺸــﻌﺒﻲ  ..ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺸﺎﻋﺮاﻟﻌﺎﺷﻖ "اﺠﻤﻟﻬﻮل " ﻓﻲ
ﻫﺬا"اﻟﺪارﻣــﻲ" ﺣﺠــﻢ اﳌﺮارة
واﻻﻟﻢ اﻟﺬي ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﺼﻴﺒﻪ
"ﺷﻤﺎﺗﺔ " اﻻﻋﺪاء واﻻﻗﺮﺑﺎء ﻋﻠﻰ
ﺣﺪ ﺳﻮاء...ﻓﻴﻘﻮل :
ﺷﻤـﺎﺗﻲ ﻣﻮ ﺷـﻤﺎت ﺷﻤـﺎﺗﻲ
ﺷﻤﺎت
ﹰ
ﺑﺎﻟﻜﺒﺮ وﻳﺴﺄﻟـﻮن ﺣﻲ ﺑﻌﺪه ﻟﻮ
ﻣـﺎت
ﺷﻤـــﺎﺗﻲ ﻣﻮ ﺷﻤـﺎت ﺷﻤﺎﺗﻲ
ﺗﺴﻌﻪ
واﻟﻌﺎﺷــﺮ إزﻏﻴــﺮون ﻳﺄﺷــﺮ
ﺑﺎﺻﺒﻌـﻪ
ﺷﻤﺎﺗﻲ أﻟﻔﲔ وﻣﻀﺎﻋﻒ إﻋﺪاي
أﺑﻖﹶ أﺑﻌﺰم دوم ﺑﺲ ﻛﻮﻧﻚ أوﻳﺎي
ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ ان "اﻟﺸــﻤﺎﺗﺔ" ﻫﻲ
ﻟﻴﺴــﺖ وﻟﻴﺪة اﻟﻴﻮﻣﻮاﻟﺼﺪﻓﺔ
 ..وﻻ ﻫــﻲ ﻣــﻦ اﺑﺘــﻜﺎرات
و ا ﻣﺮ ا ﺿﻮ أ ﻛﺘﺸــﺎ ﻓﺎ ت
اﳊﺪﻳــﺚ
اﻟﻌﺼــﺮ
.اﻟﻜﺘﺒﻮاﳌﺼﺎدراﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ
اﻟﻰ أﻧﻬــﺎ راﻓﻘﺖ اﻻﻧﺴــﺎﳕﻨﺬ
اﺳــﺘﻴﻄﺎﻧﻪ أﻗــﺪم اﳌــﺪن
واﳊﻀــﺎرات  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺬﻫﺒﺒﻌﺾ
اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻰ
أﻧﻬــﺎ ﺟــﺰء ﻣﻦ
ﻃﺒﺎﺋﻌﺎﻷﻧﺴﺎن
و ﺳــﻠﻜﻮ ﻳﺎ ﺗﻪ
ا ﳌﺘﺄ ﺻﻠــﺔ
ﻓــﻲ اﻋﻤــﺎق
اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ
ﻟﻜــﻦ ﺑﺪرﺟــﺎت
وﻧﺴــﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻪ
 ،ﺑــﻞ ذﻫﺒﺎﻟﺒﻌﺾ
اﻟــﻰ وﺻﻔــﻪ ﺑﺈﻧﻪ
ﻣﺮض ﻋﻀــﺎل ﻳﻮﻟﺪ
ﻣﻌﺼﺎﺣﺒــﻪ وﻳﻜﺒــﺮ
ﻣﻌﻪ .
ﻗﻴﻞ ﻟﻠﻨﺒــﻲ أﻳﻮب ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴــﻼم :أي ﺷــﻲء ﻛﺎن
ﹶ
أﺷﺪ؟ .ﻗﺎل:
ﻋﻠﻴﻜﻔﻲ
ﺑﻼﺋﻚ ﹼ
ﺷﻤﺎﺗﺔ اﻷﻋﺪاء.
ﱠ
ﻓﺎﻟﺸــﻤﺎﺗ ﹸﺔ ـ ﻛﻤــﺎ ﻗــﺎل
ﻓﺮح
أﻫﻞ اﻟﻠﻐــﺔ ـ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ :ﹸ
اﻟﻌ ﹸﺪ ﹼوﺑﺒ ﹼﻠﻴ ﹴﺔ ﺗﻨﺰ ﹸل ﲟﻌﺎدﻳ ﹺﻪ .

ﱠ
ﱠــﺎس  :أ ﹶ ﹺي اﻟﹾ ﹶﻔﺮﹶ ﹸح
اﻟﺸــ ﹶﻤﺎﺗ ﹶ ﹸﺔ ﺑﹺﺎﻟﻨ ﹺ
وﹶاﻻ ﹾﻏ ﹺﺘ ﹶﺒ ﹸ
ــﺎط ﺑ ﹺ ﹶﺒﻠﹺ ﱠﻴ ﹺﺔاﻵﺧﹶ ﺮﹺﻳــ ﹶﻦ أ ﹶ ﹾو
ﺑﹺﺎﻷ ﹶ ﹾﻋ ﹶﺪ ﹺاء !
ﹶ
ﹶ
ﱠﺎس
ﱠﺎس  :أ ﹾن ﺗ ﹶ ﹾﺘ ﹸﺮ ﹶك اﻟﻨ ﹶ
ﺷ ﹶﻤﺎﺗ ﹶ ﹸﺔ اﻟﻨ ﹺ
ﻳﹶ ﹾ
ﺸ ﹶﻤﺘﹸﻮ ﹶن ﺑ ﹺ ﹶﻚ!
ﺸﻤﺖ ،
ﺷــ ﹶﻤ ﹶﺖ ﺑـ ﻳ ﹶ
ﹸ
ﺸــﻤﺖ وﻳ ﹶ ﹺ
ﹶ
ﺷــﻤﺎﺗ ﹰﺔ  ،ﻓﻬﻮ ﺷــﺎ ﹺﻣﺘﹲﻮاﳉﻤﻊ
 :ﹸ
ﺎت  ،و ﹸﻫــ ﱠﻦ ﺷــ ﹶﻮا ﹺﻣ ﹸﺖ ،
ﺷــ ﱠﻤ ﹲ
واﳌﻔﻌﻮل ﻣﺸﻤﻮﺗﹲﺒﻪ .
ﺳــﻨﺎﻧﺎ ﹰ
ﻗــﺎل اﳉﺎﺣﻆ :ﻣﺎ ﹸ
رأﻳﺖ ﹺ
اﻷﻋﺪاء.
أﻧﻔﺬ ﻣﻦ ﺷﻤﺎﺗﺔ
ﹺ
رﲟــﺎ ﻳﻌــﻮد اﻟﻔﻀــﻞ ﳌﻮاﻗــﻊ
اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ﻓــﻲ
اﻛﺘﺸــﺎف اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻣﺮاض
وﻋﻠﻞ اﻟﻨﻔﻮس اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺰﻣﻨﺔ
وﻣﻨﻬﻢ "اﻟﺸﺎﻣﺘﻮن " ﲟﺼﺎﺋﺐ
اﻟﻮﻃﻦ واﻻﻫﻞ واﻻﺻﺪﻗﺎء واﳋﻼن
ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻤﺎﺗﺔ ﲟﺼﺎب اﻻﻋﺪاء !
ﻗــﺎل ﺑﻌــﺾ اﳊﻜﻤــﺎء :ﹼ
ﻟــﺬة
ﹼ
ﻟﺬةاﻟﺘﺸــﻔﻲ
اﻟﻌﻔﻮ أﻃﻴﺐ ﻣﻦ
واﻻﻧﺘﻘــﺎم ،ﻷن ﻟــﺬة اﻟﻌﻔــﻮ
ﻳﺸﻔﻌﻬﺎ ﺣﻤﻴﺪاﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ،وﻟﺬة
اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ أﻟﻢ اﻟﻨﺪم.
• ﺿﻮء
ﻣــﻦ ﻳﺸــﻤﺖ ﲟﺼﻴﺒــﺔ أﻫﻠﻪ
..ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ أﺻﻠﻪ !

ﻋﺎﺻﻢ ﺟﻬﺎﺩ

