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ضغوط شديدة يتعرض لها عبد المهدي ..والتميمي تطالب بالحسابات الختامية

العراق واألردن يبحثان

تعنت الكتل السياسية أرجأ استكمال الكابينة
الوزارية ونواب يرفضون موازنة  2019المقبلة

حدود البلدين

بغداد  -الصباح الجديد:
أورد نواب حضروا جلسة مجلس
النواب العاشــرة التــي انعقدت
امس ،عــزم رئيس الــوزراء عادل
عبد املهدي طرح أســماء الوزراء
املتبقــن فــي كابينتــه ،خالل
جلســة غد اخلميس او الســبت
املقبل كحــد اقصى ،وفيما قالوا
ان ارجاء التصويت على األســماء
كان نتيجة فشــل املفاوضات بني
الكتل السياسية على املرشحني،
طالب نواب آخرون حضروا اجللسة
بإعادة مشــروع موازنة الســنة
املقبلة  2019الــى احلكومة ألنه
ينطوي على مخالفات ولم يرحب
به وزراء احلكومة السابقة أصال.
وكمــا نشــرت الصبــاح اجلديد
امس ،لم تطرح أسماء املرشحني
على الــوزارات الثمانية املتبقية
للتصويت او النقاش في جلســة
مجلــس النــواب امــس ،علــى
الرغــم مــن ان اجمللــس كان قد
حدد الســادس من الشهر اجلاري
موعــدا الســتكمال الكابينــة
الوزارية لرئيــس الوزراء عادل عبد
املهدي ،وكشــف رئيــس اجلبهة

التركمانية النائب ارشد الصاحلي
امــس الثالثــاء ،ان " املفاوضات
السياسية بشأن عرض الكابينة
الوزارية خالل جلسة اليوم – امس
– فشلت ".
وقال الصاحلي في تصريح تابعته
الصبــاح اجلديــد إن “احلديث عن
عقد جلسة إضافية جمللس النواب
بشأن عرض ما تبقى من الكابينة
الوزارية غير دقيق وذلك لفشــل
الكتل السياسية في املفاوضات
اجلارية”.
وأضــاف أن “املفاوضات بني الكتل
السياســية مازالت مســتمرة
لغاية االن من اجل مترير اســماء
الوزراء املتبقــن” ،مبينا أن “رئيس
الــوزراء عادل عبــد املهدي يعتزم
طرح اسماء الوزراء خالل اخلميس
املقبل او السبت كحد اقصى”.
اكثر مــن هذا قــد يضطر رئيس
الوزراء عادل عبد املهدي الى شطر
وزارة الى وزارتني او استحداث وزارة
من اجل إرضاء مكون عد نفســه
مهمشــا وضعيفــا إزاء الكتل
الكبيرة التي متارس اقصاء اآلخر.
تتمة ص2

إنشاء مدينة صناعية على
بغداد ـ الصباح الجديد:
اســتعرض وزيــر الصناعــة
واملعادن الدكتور صالح عبداهلل
اجلبوري مع السفير االردني لدى
العراق الدكتور منتصر جعفر
الزعبي انشاء مدينة صناعية
على احلدود املشــتركة تدعم
عالقــات التعــاون االقتصادي
واالستثمارات بني البلدين .
واكد الوزيــر خالل اللقاء عمق
العالقــات التاريخية واالخوية
التــي تربــط العــراق واجلارة
اململكة االردنية الهاشــمية ،
مؤكدا اهميــة توطيد وتوثيق
العالقات االقتصادية والتبادل
التجــاري مبايعــود باملنفعــة
للبلدين  ،الفتا في الوقت ذاته
الى جانب االســتثمار وتوجه
الــوزارة الداعم لهــذا اجلانب
من خــال الفرص واملشــاريع
االســتثمارية املتاحة للدخول
والعمــل فيها بني شــركات
وزارة الصناعــة ورجال االعمال
والشــركات االردنيــة لتنفيذ

ضبط شحنة دراجات نارية كبيرة
مجلس النواب "ارشيف"

مجلس بغداد يطالب البرلمان بتشريع قانون العاصمة لتوحيد جهازها اإلداري
األمانة واإلدارة احمللية ،مبينا ً أن
عددا من التحديات ســتظهر
مع حلول فصل الشتاء ،أهمها
مشــكالت شــبكات الصرف
الصحــي التي تــؤدي إلى غرق

الشوارع مع هطول األامطار.
وقال عضو اجمللس نزار السلطان
أن "عددا ً من التشريعات املهمة
على مجلــس النواب اجلديد أن
يش ّرعها خالل املرحلة املقبلة،

برلمان كردستان يستهل جلسته األولى
بمخالفة نظامه الداخلي
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يوحد اجلهاز التنفيذي
القانون ّ
بني االدارة احمللية واالمانة؛ كون
هناك تعارض في الصالحيات".
ويرى أن "بهذا التوحيد ســوف
نو ّفــر العديــد من املشــاريع

في مقدمتها قانون العاصمة
الذي فشل متريره طيلة الدورات
املاضية".
وأضاف الســلطان في حديث
إلى "الصباح اجلديد" ،أن "هذا

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت دائــرة التحقيقات في
هيئة النزاهة امــس الثالثاء ،عن
ّ
متكن مالكات مكتب حتقيق كربالء
فــي الهيئة من ضبــط عمليات
تالعــب وتزوير فــي حتويل ملكية
أحد العقارات البالغة مســاحته
 18دومنا و 1417متــرا ،العائد إلى
دائرة عقارات الدولة في احملافظة.
واشــارت الدائرة إلــى قيام فريق
عمــل مكتــب حتقيــق كربالء،
موسعة
بإجراء حت ّريات وحتقيقات
ّ
شــملت هيئة دعــاوي امللكية،
aتقريـر
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بغداد ـ الصباح الجديد:
توقع متنبئ جوي أمس الثالثاء ،إلى
احتماليــة اســتمرار هطول زخات
خفيفة من األمطــار على مناطق
متفرقة من البالد.
وكتب صادق عطيــة في صفحته
علــى الفيس بــوك ،ان "املنخفض
العلــوي {القطع} ،الــذي أثر على
البالد خالل االيام املاضية انســحب
تدريجيا هذا اليــوم ،لتنتهي معه
احلالة املاطرة املرافقه له ،لكنه ترك
بعض االثــار خلفة وحاالت خفيفة
من االمطار تتركز في اغلب االماكن
من شمال البالد وأمطار خفيفة في
االنبار انتهت مساء يوم امس .
وأكــد ،ان "هذا التوقف ســيكون

قيمتها أكثر من خمسة مليارات
دينار إلى ملكية بلديات محافظة
ميسان.
وأوضــح الصاحلــي أن "هــذه
العقــارات تختلــف مــن حيث
مساحتها وموقعها اجلغرافي في
احملافظة" ،مشيرا إلى أن "عملية
استرجاعها كانت من قبل اللجان
التحقيقية املشكلة لهذا الغرض
من قبل موظفــي املكتب وعلى
وفق اإلجراءات القانونية من قبل
احملاكم اخملتصة في احملافظة".
تتمة ص2

مؤقتا ،حيث تشير التوقعات اجلوية
الى عــودة حاالت عدم االســتقرار
والنــزوالت البــاردة املتتاليــة في
طبقــات اجلو العليــا ،ويعود معها
هطول االمطار مجددا ،وســتتركز
على املناطق الوســطى واجلنوبية
خصوصــا وبصــورة اقل شــمال
البالد".
واضاف عطيــة ،ان النزوالت الباردة
املتتاليــة في طبقات اجلــو العليا،
"تبدأ تباشــيرها بــدءا من يوم غد
اخلميس  ،وأشــار إلــى ان "االجواءالغائمة ستعود اليوم االربعاء ،في
مدن الوســط والشــمال وفرصة
لهطول زخات متفرقــة في االنبار،
ومناطق متفرقة من الوسط ،ومن

على خلفية تنفيذ العقوبات ضد إيران

العراق لن يتخذ قرارا بشأن تعويض سوق النفط قبل قياس نقص المعروض فيها

حقل نفطي جنوبي البالد

بغداد -الصباح الجديد:
ينتظر العــراق والدول األعضاء
في منظمــة أوبك ،نتائج تأثير
حزمــة العقوبــات األميركية
اجلديدة ضد إيران على السوق
النفطيــة العاملية ،قبل اتخاذ
قرار بشــأن تعويــض النقص
الــذي مــن احملتمــل أن ينجم
فيها إذا حتققت غاية الواليات
املتحدة من هذه العقوبات.
وقــال وزيــر النفــط ثامــر
الغضبــان" :إن نقص املعروض
النفطي الناجم عن العقوبات
األميركية اجلديــدة على إيران
لم يجر قياســه قبيل اجتماع
أوبك املقرر الشهر املقبل".
وأضــاف الغضبــان إن العراق
يريــد معرفــة " االنخفــاض
الفعلي " قبــل أن تقرر بغداد
وسائر أعضاء منظمة البلدان
املصــدرة للبتــرول كيفيــة
التعامل مع تراجع الشــحنات

اإليرانية.
وأبلــغ الوزيــر رويتــرز في أول
مقابلة له منــذ تولي حقيبة
النفط الشهر املاضي" :أريد أن
أنتظر ملعرفة حجم االنخفاض
الفعلي في الصادرات اإليرانية،
وما إذا كان ســيعوضه ،ليس
منتجــو أوبــك فحســب بل
والدول األخرى أيضا" ،مضيفاً:
”كيف ســتكون زيادة الطلب
علــى النفــط العراقــي في
السوق احلاضرة ...وإذا لم يكن
هناك طلب ،فكيف لي أن أقول
إننا سنعوض؟“.
ولم يحــدد الغضبان ســعر
النفــط الذي يتوقعــه للعام
 2019لكنه قال إن ســعرا فوق
 70دوالرا للبرميــل ســيكون
”عادال“ وإنه كلما زاد الســعر،
كان ذلك أفضل للعراق.
وعلــى صعيد ذي صلــة ،قال
موقــع أنبــاء قطــاع النفط

البصرة ـ الصباح الجديد:
أفاد مصدر أمني في محافظة
البصــرة أمــس الثالثــاء بأن
مفــرزة من شــرطة اجلمارك
ضبطــت فــي قضــاء الزبير
شاحنة محملة بدراجات نارية
بنحو
مســتوردة عبــر املوانئ
ٍ
مخالف للضوابط.
وقــال املصــدر إن "مفرزة من
شــرطة اجلمارك ضبطت في
قضاء الزبير شــاحنة محملة
بدراجــات ناريــة كثيــرة مع
أدوات احتياطيــة للدراجــات
مســتوردة عبر املوانئ بشكل
مخالف للضوابط" ،مبينا ً أن

"الدراجــات مت ادخالها من دون
اجازة استيراد وشهادة منشأ،
كما لــم تخضــع للفحص
اإلشعاعي".
يذكــر أن القــوات األمنيــة
والكمارك في البصرة تضبط
من حــن آلخر شــحنات من
البضائع املستوردة عبر املنافذ
احلدوديــة البرية والبحرية في
احملافظة خملالفات مــن أبرزها
التالعب أو التهرب من الرسوم
اجلمركية ،أو تزوير بلد املنشأ ،أو
انتهاء فترة صالحية البضاعة
لالســتهالك ،أو شــحنها
بشكل مخالف للضوابط.

األمطار تعود غدا على المناطق الوسطى والجنوبية

إعادة عقارات للدولة بقيمة  12مليار دينار في كربالء وميسان
ومدير ّية الزراعــة ،ودائرة عقارات
الدولة والتســجيل العقاري في
كربالء ،إذ ّ
متكن من كشــف تزوير
ملكية العقار باســم مجموعة
من املتهمني الذين زعموا شــراء
العقار عن طريــق مزايدة صورية
بكتــاب مز ّور مزعــوم صدوره عن
دائرة عقارات الدولة في احملافظة.
ولفتت إلــى أ ّن القيمة التقديرية
للعقار بلغت  6مليارات دينار و905
ماليني و 500الف دينار  ،وأ ّن عمل ّية
الضبط متّــت بناء علــى مذكرة
قضائية  ،مضيفا أن مكتب حتقيق

وفقــا ً للتخصيصــات املالية
التي تأتي إلــى بغداد ،ومن ثم
نلبي اخلدمـــات االساســية
للمواطن".
تتمة ص2

وزير العمل يوجه باعتماد برامج
التأهيل واالنفتاح على سوق العمل

 230مليارا قيمة العقارات التي أعيدت في كربالء فقط في العام الحالي
كربــاء فــي هيئــة النزاهة قام
بتسليم العقار إلى دائرة عقارات
الدولة في احملافظة؛ تنفيذا لقرار
قاضــي محكمة حتقيــق كربالء
اخملتص بالنظر في قضايا النزاهة،
تضمن قيام
وأن القــرار القضائي
ّ
الدائرة بإقامة دعــوى إبطال قيد
بحقّ املســتفيدين ودعــوى أجر
املثل.
على صعيد متصل أعلن املفتش
العام في وزارة اإلعمار واإلســكان
والبلديات ماجــد الصاحلي امس
الثالثــاء ،عــن إعــادة  37عقارا ً

أدخلت الى البالد من دون إجازة
استيراد وشهادة منشأ

ّ
تمسك الوزارات بصالحيات تم نقلها إلى المحافظات
انتقدت

بغداد  -وعد الشمري:
دعا مجلــس محافظة بغداد،
أمس الثالثــاء ،مجلس النواب
إلى تشريع قانون العاصمة من
أجل توحيد اجلهــاز اإلداري بني

مشــاريع صناعية مشتركة
ومبا يحقق التكامل الصناعي
بينهما .
كمــا ناقــش الوزيــر العديد
مــن املواضيــع والقضايــا
منهــا موضــوع االعفــاءات
الكمركية على السلع االردنية
واتفاقيــة التجــارة احلرة مع
االردن واالجــراءات املتخــذة
بهذا الشــأن وموضوع انشاء
املدينــة الصناعية على احلدود
بــن البلدين وملف الشــركة
العراقية  -االردنية وغيرها.
من جانبه ابدى السفير االردني
رغبة بالده بالعمل املشــترك
مــع العــراق وزيــادة التعاون
والتنسيق من اجل التوصل الى
نتائج تلبي مصالــح البلدين
الشقيقني كما واكد استعداد
املســتثمرين ورجــال االعمال
للعمــل فــي العــراق واقامة
مشاريع مستقبلية واعدة من
اجل حتقيق طموحات الشعبني
العراقي واالردني .

اإليرانــي أمس الثالثــاء إن وزير
النفــط كتــب إلــى األمانة
العامة ملنظمــة أوبك يطالب
بحل جلنتــن مكلفتني مبراقبة
اتفاق اإلنتــاج بني أوبك والدول
غير األعضاء بقيادة روسيا.
ونســب املوقع الرســمي إلى
الوزيــر بيجــن زنغنــه قوله
”بعض أعضــاء أوبك في هاتني
اللجنتني انحــازوا بوضوح إلى
(الواليــات املتحــدة) في فرض
عقوباتهــا أحادية اجلانب وغير
الشرعية ضد ...إيران".
وفي السياق ،قال مصدر مطلع
على التفكيــر اإليراني إن إيران
تتوقــع أن تظــل قــادرة على
تصدير ما ال يقل عن  1.1مليون
برميل يوميا من اخلام بعد إعادة
فرض العقوبات األميركية نظرا
ألن الســوق العاملية شحيحة
مبا يحول دون توقف كامل.
وتظهــر بيانــات " رفينيتيف

أيكون " تراجع صــادرات اخلام
اإليرانيــة إلى مليــون برميل
يوميا منذ بداية تشرين الثاني.
وقال مصدر بالقطــاع يراقب
الشحنات أيضا إن من املرجح
أن يكون ذلــك الرقم عند احلد
األدنى للنطاق.
مــن جانبــه ،قــال إســحاق
جهاجنيري نائب الرئيس اإليراني
أمس الثالثاء إن إيران تستطيع
بيع النفط قدر حاجتها برغم
الضغوط األميركية.
وأعادت الواليــات املتحدة يوم
االثنني فرض عقوبات على ايران
تســتهدف النفط وهو املورد
الرئيــس لها وطاعــات النقل
والبنــوك ،ومبا يعــزل عمليات
خمسني بنكا إيرانيا ووحداتها
عــن البنــوك األجنبيــة التي
تخشى من عدم السماح لها
باتباع النظام املالي األميركي.
تفصيالت أوسع ص 8

ضمنهــا العاصمة بغــداد تكون
خفيفة عموما".
وتابع ،ان "كثافة السحب تزداد فجر
اخلميس ،وتزداد معها فرص هطول
االمطــار علــى االنبــار خصوصا"
 ،وأوضــح عطيــة ،ان "أجــواء يوم
اخلميــس ،غائمة جزئيــا في عموم
املدن عدا مدن شرق البالد {ميسان
وواســط وديالى} ،وتهطــل منها
امطار متفرقة فــي اغلب مناطق
اجلنوب والوســط ،تتركــز االمطار
خالل ليل اخلميــس وفجر اجلمعة
على مدينة البصرة وذي قار والبادية
واالنبار وتكون خفيفة عموما".
وبــن ،ان "يوم اجلمعــة بداية تأثرنا
بحالة جوية جديدة ،وتهطل امطار

خفيفة جنوب غــرب البالد {البادية
اجلنوبية} ،خالل النهار تزداد مساحة
الهطول في املساء والليل لتشمل
الناصرية والسماوة والبصرة ومتتد
الى فجر السبت".
وختم بالقول ،انــه "ابتداء من يوم
الســبت ،ســتكون هناك موجات
من االمطار متقطعة على اجلنوب
والوسط ،فيما تشير بعض املواقع
وكتوقعــات اوليــة الــى ان بعض
مدن الوســط واجلنوب ستتعرض
الى غــزارة فــي االمطــار {أحيانا ً
ابتــداء} ،خــال بدايــة االســبوع
املقبل ،مع إستمرارية جتدد متتالي
للمنخفضات القادمة للبالد وشبه
اجلزيرة العربية .

سرقة أربع مخطوطات آليات من
التوراة تعود لما قبل الميالد من
معبد يهودي في نينوى

نينوى  -الصباح الجديد:
كشف مجلس محافظة نينوى،
أمس الثالثــاء ،عن ســرقة أربع
مخطوطات مد ّون عليها آيات من
التــوراة مبعبد يهوي في احملافظة
يعود تاريخها الى ما قبل امليالد.
وقال عضو اجمللس حسام العبار:
“يوجد في احملافظة معبد يهودي
يرجع الى حقــب تاريخية قدمية
وفيه قطع وأثار تعود الى اليهود
متت احملافظة عليهــا حتى مدة
حترير احملافظة من داعش”.
وأضاف ان “عملية ســطو جرت
علــى املعبــد ليال مــن الباحة

اخللفية وســرقت خاللهــا أربع
مخطوطات مــدون عليها آيات
مــن التوراة تعود الــى حقبة ما
قبل امليالد”.
وأوضــح ان “مصير تلك اللوحات
الزال مجهــوال وجتــري عمليــة
تفتيش عليها خوفا من تهريبها
خــارج احملافظــة ومن ثــم الى
خــارج العراق” ،مؤكــدا ان “تلك
اخملطوطات ال تقدر بثمن”.
ودعــا العبار احلكومــة الى “بذل
جهــود اســتثنائية للعثور على
تلك اخملطوطات قبل تهريبها الى
اخلارج”.
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عبدالزهرة محمد الهنداوي

شؤون عراقية

أدى ّ
النواب الجدد اليمين القانونية

برلمان كردستان يستهل جلسته األولى بمخالفة نظامه الداخلي
السليمانية ـ عباس كاريزي:

العراق 2030

رســمت االهداف السبعة عشــر التي اطلقتها االمم
املتحدة عام  2015مسارات واضحة جلميع دول العالم
الســيما تلك البلدان التي تعاني من وجود خلل بنيوي
فــي واقعها التنموي  ،ومنها العــراق  ،ميكن اقتفاؤها
لتحقيق التنمية املســتدامة ومبا يضمن حقوق اجليل
احلالــي واألجيال املقبلة  ..ولعل من اهم االهداف التي
تبنتها اجندة التنمية املســتدامة  ، 2030هو الهدف
االول املتمثل بإنهاء الفقر بجميع اشــكاله وفي كل
مكان  ،ادراكا من اجملتمــع الدولي ان الفقر مازال ميثل
املطب االكبر امام عجلة التنمية املســتدامة ،فهناك
املليارات من البشر الذين يحيون حياة معدمة بسبب
الفقر في شتى دول العالم وفي مقدمتها دول العالم
الثالث  ،ففي العراق  ،تســجل مؤشرات الفقر ارتفاعا
فــي معدالتها متأثرة بالظــروف االمنية واالقتصادية
التي واجهها البلد بعد عــام  ، 2014وعلى الرغم من
اجلهود الكبيرة التي اطلقتها احلكومة منذ عام 2009
 ،إال اننــا مازلنا نقرأ عن ان محافظة املثنى حتتل اعلى
درجات ســلم الفقر  ،تليها احملافظــات التي تعرضت
الحتالل داعــش االرهابي  ،ولهذا فمازال الطريق طويال
امام احلكومــة لتحقيق نتائج ايجابيــة فيما يتعلق
بخفض مؤشــرات الفقر في عموم العراق  ،اذ يحتاج
الفقراء إلى خلق املزيد من فرص العمل املولدة للدخل
 ،وهذه ال توفرها احلكومة وحدها  ،بل حتتاج إلى القطاع
اخلاص بوصفه شريكا تنمويا مهما  ،ومكافحة الفقر
ال ترتبط بتوفير دخل اعلى للفقراء على وفق ما يعرف
بسياســة التمكني  ،امنــا لدينا مشــكالت وحتديات
في ابعــاد الفقر االخرى املتمثلة بالســكن والصحة
والتعليــم  ،والرعايــة االجتماعية ونظــام البطاقة
التموينية وإعادة النازحني وتوفير احلياة الكرمية لهم ،
وكل حتد من هذه التحديات يحتاج إلى برامج وإجراءات
ومعاجلات ناجعة  .ففي مجال الســكن مثال  ،تواجه
اخلطط احلكومية ظاهرة السكن العشوائي التي باتت
متثل عالمة فارقة في كل مدينة ومحافظة وبضمنها
العاصمة بغداد التي ينتشــر في احشــائها اكثر من
الف جتمع عشــوائي  ،ويقطن تلك (البيوت) نحو 13%
من سكان العراق  ،وهذه الظاهرة حتتاج وحدها جهودا
عمالقة ملعاجلتها  ،علــى وفق خريطة طريقة محددة
بإطار زمني بائن .
ومن املعلوم ان العراق اطلق خالل الفترة القريبة املاضية
مجموعة من اخلطط واالستراتيجيات التي يسعى من
خاللها إلى الســير مع اجملتمع الدولي في ركب اهداف
التنمية املســتدامة  ، 2030منها مثال (خطة التنمية
اخلمسية – استراتيجية تخفيف الفقر – خطة اعادة
اعمار املناطــق احملررة – اســتراتيجية معاجلة وتأهيل
السكن العشوائي – اســتراتيجية التربية والتعليم
 ..الخ )  ،ومثل هذه اخلطط واالســتراتيجيات ال ميكن
احلديث عن تنفيذها ما لم تكن مدعومة بنحو سخي
 ،وبحســب ما تضمنته من اهداف تسعى لتقليص
الفقر وخفض نســب البطالة ومعاجلة العشوائيات ،
وفك االختناق في الســكن وحتسني مستوى التعليم
والصحة عموما وللفقراء على نحو اخلصوص  ،وإعادة
اعمار املناطق احملررة  ،وحتقيــق التنمية احلقيقية في
جميع انحاء العــراق . .وهذا الدعم ال ميكن للحكومة
ان توفره وحدها بحكم الظروف التي يعيشــها البلد
 ،مــا يعني اننا مازلنا نحتاج إلى دعم اجملتمع الدولي ،
ايفا ًء لتعهداته التي قطعها للعراق وآخرها تلك التي
شــهدها مؤمتر الكويت للدول املانحة الذي عقد في
شهر شباط مطلع العام احلالي.
وإذا اردنا االنتقال إلى بقية اهداف التنمية املستدامة
 ،فسيكون احلديث طويال  ،فالهدف الثاني يكاد يرتبط
بالهــدف االول  ،وهو القضاء على اجلوع وحتقيق االمن
الغذائي  ،وفيه ايضا حديث عن ضرورة تأمني متطلبات
الغذاء للفــرد العراقي من خالل حتســن االنتاجية
وتوفيــر فرص عمل مناســبة للخريجني والشــباب
وحتســن االنتاج الغذائي  ..ثم تأتــي االهداف االخرى
مكمل ًة لبعضها  ،وهي تدعو إلى ضمان حياة صحية
وتعزيز فرص التعليم الشامل للفقراء  ..ولكن ينبغي
ان تكــون لنا وقفة اخرى امام الهدف الســادس الذي
يدعو إلى ضمان التوافر واإلدارة املستدامة للمياه  ،في
ظل ظروف اســتثنائية يواجهها العراق في هذا اجملال ،
فمع ارتفاع درجات احلــرارة ونقص املياه  ،فان ذلك ادى
بالتأكيد إلى تناقص كميات اســتهالك املاء الصافي
 ،وارتفــاع درجة اخلطر الــذي يهدد االهــوار باحتمال
تعرضها للجفاف  ،فضال عن اخلوف من عدم امكانية
توفير حاجة الفرد من املياه خالل الســنوات املقبلة ،
مالم يتــم العمل على وضع خطط واســتراتيجيات
ملواجهة هذه املشــكلة شــديدة اجلسامة  ..خالصة
القول ان العراق يواجه حتديات ال يســتهان بها  ،وإذا ما
أراد الســير في ركب اجملتمع الدولي لتحقيق التنمية
املســتدامة مبنظارها الصحيح عليه  ،ان يعمل على
تنفيذ خططه واســتراتيجياته التــي تبناها  ،وهذه
حتتاج إلى ارادة سياســية موحــدة  ،ودعم دولي مرن ،
ومشاركة حقيقية من القطاع اخلاص واجملتمع املدني .

تقـرير

عقد برملــان كردســتان اجلديد امس
الثالثــاء ،جلســته االولــى للــدورة
التشــريعية اخلامســة برئاسة أكبر
النواب ســنا ،والتــي خصصت الداء
النواب اجلدد اليمني القانونية.
اجللســة التي عقدت في الســاعة
الواحدة من بعد ظهر يوم امس الثالثاء
جاءت بعــد دعوة مجلس القضاء في
اإلقليم ،الذي أكــد على وجوب عقد
اجللســة األولى بعد مرور  10أيام من
املصادقة على نتائج االنتخابات التي
جــرت في  30أيلــول املاضــي ،ترأس
اجللسة النائب عن احلزب الدميقراطي
الكردســتاني ،ريفينك هروري ،كونه
أكبر األعضاء سنا.
وقرر رئيس السن في برملان كردستان
رفع جلســة برملان االقليــم وابقائها
مفتوحة ملدة اســبوعني ،حلني توصل
القوى السياســية الــى اتفاق حول
تسمية الرئيس ونائبيه لرئاسة برملان
كردستان.
وقــال ريفينك هــروري رئيــس برملان
كردستان ،ان اجللســة االولى لبرملان
االقليــم خصصــت الداء اليمــن
القانونية العضاء البرملان ،واضاف انه
ونظرا لعدم توصل القوى السياسية
الى اتفاق على الية تشكيل احلكومة
املقبلة ورئاســة البرملــان فانه ابقى
اجللســة مفتوحــة ألعطــاء فرصة
التفاق االحزاب السياسية.
ونفى هروري اتفاق القوى السياسية
على تسمية رئاســة البرملان ،معربا
عــن املــه فــي ان تتمكــن القوى
السياســية من االتفــاق فيما بينها
خالل االسبوعني املقبلني ،متوقعا ان
تبدأ احلوارات السياســية بني االحزاب
منذ انتهاء جلسة برملان كردستان.
وكان مجلــس القضــاء فــي إقليم
كردســتان قد صادق نهاية الشــهر
املاضــي ،علــى النتائــج النهائيــة
لالنتخابات البرملانيــة التي جرت في
دورتها اخلامســة نهاية شــهر أيلول
املاضــي ،والتــي حصل فيهــا احلزب
الدميقراطــي الكردســتاني على 45
مقعدا واالحتــاد الوطني على  ،21ثم
حركة التغييــر ب  12مقعدا ،وحراك
اجليــل اجلديد ب 8مقاعــد ،واجلماعة

قرر رئيس السن في
برلمان كردستان رفع
جلسة برلمان االقليم
وابقائها مفتوحة لمدة
اسبوعين ،لحين توصل
القوى السياسية الى
اتفاق حول تسمية
الرئيس ونائبيه لرئاسة
برلمان كردستان

برملان اقليم كردستان «ارشيف»
االسالمية بحصولها على  7مقاعد،
ثم حتالف االصالح ب  6مقاعد.
بدورهــا ابــدت اجلماعة االســامية
وحراك اجليــل اجلديــد اعتراضا على
اليــة ادارة اجللســة من قبــل رئيس
الســن النائب عن احلزب الدميقراطي
الكردســتاني ريفنك هروري ،وطالبتا
بعدم تأجيــل اختيار رئيــس ونائبيه
وعدم ابقاء اجللسة مفتوحة.
وقال النائب عن اجلماعة االســامية
ســوران عمر في مؤمتر صحفي عقده
مع النائــب عن حراك اجليــل اجلديد
كاظم فــاروق ،ان النظــام الداخلي
لبرملان كردســتان ينــص على اختيار
رئيس للبرملان ونائبيه خالل اجللســة
االولى ،الفتــا الى ان ابقاء اجللســة
مفتوحة وعدم اختيار الرئيس ونائبيه

مخالفة للنظام الداخلي.
بــدوره اســتهل النائــب فــي برملان
كردســتان عــن احلــزب الدميقراطي
الكردســتاني ،جالل بريشــان ،عمله
التشــريعي بطريقــة مختلفة ،عبر
الذهاب إلى مبنى البرملان حلضور أولى
جلســات الدورة اخلامســة مستقالً
دراجة هوائية ،مشــيرا ً إلى أن هناك
رسالة من وراء هذه اخلطوة.
وقال بريشــان الذي انطلــق بدراجته
حامــاً صندوقا للشــكاوى من امام
مبنــى مجلس محافظــة أربيل الى
مبنــى برملان كردســتان« ،انني أود ان
اطمئن املواطنني الذين تعرضوا للغنب
واإلجحاف ،ولــم يتمكنوا من ايصال
صوتهم ومعاناتهم الى املســؤولني
هو إننا ســنكون اجلســر الذي يربط

مباشرة بني الشعب والسلطة».
وحملت الدراجة صندوقا ً للشكاوى،
وضعت الشكوى األولى في الصندوق،
من قبــل رئيس مجلــس محافظة
أربيل ،علي رشــيد ،الذي طالب فيها
بتعديل قانون مجالس احملافظات في
االقليم وترســيخ نظــام الالمركزية
االداريــة ومنح احملافظــات املزيد من
الصالحيات.
وتقع على عاتق الدورة احلالية لبرملان
كردستان العديد من املهام الصعبة،
وفــي مقدمتها اقرار قانــون تنظيم
الثــروات وخصوصــا النفــط والغاز
وصياغة دســتور جديد لالقليم الى
جانب تغيير نظام احلكم من رئاســي
الى برملاني وهو ما من شأنه ان يعمق
اخلالفات والتوتر بــن القوى واالحزاب

الكردستانية واحلزب الدميقراطي الذي
رفض ســابقا تعديل قانون رئاســة
االقليم.
وكان احلزب الدميقراطي الكردستاني
قد اغلق مبنى برملان كردســتان عام
 2015ملــدة عامني ومنــع مبوجب قرار
اصــدره مكتبــه السياســي رئيس
البرملــان الســابق يوســف محمد
صادق وهو عــن حركــة التغيير من
دخول محافظــة اربيل ملزاولة مهامه
الوظيفية ،على خلفية ازمة رئاســة
االقليم ،بعــد ان اتفقت اغلب الكتل
في برملان كردســتان على عدم متديد
مدة واليــة مســعود بارزاني كرئيس
لالقليــم وقدمت مشــروعا لتعديل
قانون رئاسة االقليم للعام .2005
ويعتمد برملان كردســتان اجلديد في

عمله على نظام داخلــي جديد اقره
قبل انتهاء دورته التشريعية باشهر،
والذي يتألــف من  126مــادة تنظم
عمل الدورة اخلامسة.
ووفقا للنظام الداخلي اجلديد فان عدد
جلان البرملان قللت الى  15جلنة دائمة
بعد ان كانت في الدورة الســابقة 22
جلنة.
وتتضمــن مــادة اخرى مــن النظام
الداخلي لبرملان كردســتان امكانية
مساءلة رئيس حكومة االقليم او اي
وزير في كابينتــه حتى في حال عدم
حضورة جللسة املســاءلة ،كما تعد
احلكومــة منحلة في حال ســحب
البرملــان الثقة عــن رئيس الــوزراء،
وتستمر احلكومة كحكومة تصريف
اعمال لغاية تشكيل حكومة جديدة.

تتمات ص1
تعنت الكتل السياسية أرجأ
استكمال الكابينة الوزارية ونواب
يرفضون موازنة  2019املقبلة
اذ كشف النائب التركماني جاسم
محمد جعفر عن دراسة إلستحداث
وزارة او شــطر أخرى فــي حكومة
عادل عبد املهدي ،ملنحها الى املكون
التركماني.
وقــال جعفر فــي تصريــح تابعته
الصباح اجلديد امس« :لست متفائالً
بتركيبة هذه احلكومة ،ونحن حتركنا
بقــوة كتركمــان للحصــول على
استحقاق في التمثيل باحلكومة»،
مشــيرا ً الى ،ان» هناك تهميشــا
مقصودا لنــا في هــذه احلكومة»
حسب قوله.
وأضــاف« ،ســيحصل ضغط على
املكونــات الضعيفــة والصغيــرة
بســبب احلكومــات التوافقيــة،
والتهميش واإلقصاء الذي متارســه
الكتــل الكبيــرة» ،كاشــفا ً عن»
مطالبة املكــون التركماني مبنصب
نائب رئيــس اجلمهورية ونتوقع عدم
احلصول عليه ولسنا متفائلني».
وتابع جعفر ان «الكتل متمســكة
باحلقائب الوزاريــة ،وهناك حوار اما
لشق وزارة الثقافة عن السياحة او
استحداث وزارة للمرأة من أجل منح
واحدة منها للمكــون التركماني»،
منوهــا ً الى ان» على رئيــس الوزراء
عادل عبــد املهدي ان يعلن بصراحة
الكتل التي فرضت عليه املرشحني».
ويواجــه رئيــس الوزراء عــادل عبد
املهــدي ضغوطا كبيــرة ،ليس في
قضية استكمال الكابينة الوزارية
حســب ،فبعد مناقشــة مجلس

النواب ملوازنة السنة املقبلة ،طالب
عدد منهم باعادتهــا الى احلكومة
وصياغتهــا مــن جديــد وبنحــو
ينسجم ومتطلبات رغبات املكونات
في اجمللس ،اذ افاد مصــدر نيابي إن
“عددا ً من النــواب طالبوا من داخل
جلسة البرملان بإرجاع قانون املوازنة
االحتادية  ٢٠١٩لوجود مخالفات في
مواد القانون”.
وأضاف املصدر ,أن “النواب دعوا إلى
إجــراء التعديالت عليهــا من قبل
حكومة عادل عبد املهدي لكي تلبي
طموحات املواطنني ضمن البرنامج
احلكومي” ،فيما أكد النائبان محمد
شــياع الســوداني ومحمد اقبال,
امــس الثالثــاء ,أن املوازنــة املالية
لم يُرحب بها الــوزراء في احلكومة
السابقة اصال.
ونقل مصدر نيابــي في تصريح عن
السوادني واقبال قولهما ,إن “املوازنة
املالية احلالية لم يكن مرحبا ً بها في
احلكومة السابقة من قبل الوزراء”.
واكثر مــن هذا أعتبــر القيادي في
حتالــف احملور الوطنــي النائب عادل
خميــس احملالوي,امــس الثالثاء ,أن
املوازنــة املالية لعــام  2019ظلمت
احملافظات املنكوبة.
وقال احملالوي في بيان تلقت « الصباح
اجلديد « نســخة منه ,إنه “ال يخفى
على احــد حجم اخلــراب والتدمير
الــذي حــل باحملافظــات املنكوبة
نتيجة احتاللها من عصابات داعش
االرهابيــة وم ارافقهــا من عمليات
عسكرية”.
وأضاف أنــه “بعد حتريرهــا بجهود
القوات املسلحة مبختلف صنوفها

وتسمياتها ،استبشرنا خيرا باعادة
اعمارها ،وبدأت تتظافر اجلهود العادة
االعمار الكمال فرحة النصر ،ولكن
لالســف الشــديد فوجئنا مبوازنة
ظاملة لعــام ٢٠١٩بحــق احملافظات
املنكوبة”.
وتساءل احملالوي“ ,هل احلكومة التي
وضعــت املوازنة تعلم ما حصل في
تلك احملافظات املدمرة وحجم اخلراب
الذي حــل بها وكيــف وضع اهلها
املأســاوي الذيــن الزال مئات االالف
منهم يعيشون في اخمليمات بوضع
كارثي الميكن وصفه في بيان؟”.
وأكد ,أن “احملافظات املنكوبة ظلمت
طوال الســنني املاضية فــي اوجه
مختلفــة ومن تلك االوجه حرمانها
من الدرجات الوظيفية للســنوات
االربعة املاضية وعدم تعويضها في
موازنة.”٢٠١٩
وأشــار احملالوي ,إلى أنــه “بنا ًء على
ما تقــدم فأن نــواب املــدن احملررة
سيقاضون اجلهات التي لم تسمح
بنقل الصالحيــات خالفا للقانون و
حتاسب من ســاهم في عدم إكمال
الدرجات الوظيفيــة ( حركة املالك
) لتلــك احملافظات ،ملا تســببه ذلك
بحرمــان االالف مــن ابنائهــا من
التعيني” ,معبرا ً عن رفضه “للموازنة
بصيغتها احلالية”.
وطالــب القيادي في حتالــف احملور,
بإعادة املوازنة “للحكومة وتعديلها
ومبا يضمن تخصيص أموال تتناسب
مع الضرر الذي حلــق في احملافظات
احملررة”.
ولم يتطــرق أي مــن النــواب الى
احلســابات اخلتامية التي يفترض ان

تقدم قبل مناقشــة املوازنة ،سوى
النائبة ماجــدة التميمي التميمي
التــي دعــت الــى تشــكيل جلنة
مشتركة لتقدمي احلسابات اخلتامية
لست سنوات
وقالت التميمــي في مؤمتر صحفي
تابعته الصباح اجلديــد ان «موازنة
 2019لها خصوصيــة كونها تأتي
بداية الــدورة اجلديدة ،اضافة الى ان
مجلس النواب صوت على البرنامج
احلكومي الذي يراه مناسبا لفلسفة
الدولة».
واوضحت ان «جميع رؤســاء الوزراء
لديهم جنســيات اخــرى ،ولم جند
اي رؤيــة منهــم من تلــك الدولة
االخــرى تعــد لنــا موازنــة حتفظ
كرامة االنســان» ،مبينة ان «املوازنة
التشــغيلية لم يكن فيها تنظيم
متكامــل يظهــر حصــة املواطن
الواحد».
وأضافت ان «بعض املســتثمرين ال
يرغبون بارجاع املوازنة النهم يعملون
بامــوال احلكومة وليــس اموالهم
اخلاصة» ،داعية الى «تشــكيل جلنة
مشــتركة من احلكومــة والبرملان،
وخالل مدة اســبوعني تســتكمل
عملها بشكل مهني وعملي لتقدمي
احلســابات اخلتامية لست سنوات
وتستكمل باقي االمور واملالحظات
املرتبطة بها».
مجلس بغداد يطالب البرملان
بتشريع قانون العاصمة لتوحيد
جهازها اإلداري
ونوه الســلطان إلى ان «مشكالت
اخرى تواجــه بغداد تتعلــق بعدم

التطبيــق الكامل لتعديــل قانون
مجالس احملافظات غيــر املنتظمة
باقليم ،حيث هناك صالحيات يجب
نقلهــا إلــى االدارات احمللية مبوجب
هذا القانون ما زالت لــدى الوزارات
االحتادية».
ويسترســل أن «القانــون االمنائــي
الشــامل لبغداد لــم يطبق على
االرض منذ عام  ،2006وهو ينص على
رســم خارطة قطاعية للعاصمة،
وهــذه من املشــكالت املهمة التي
ينبغي معاجلتها».
وافاد الســلطان ،بأن «فصل الشتاء
على االبواب ،وهنــاك جملة حتديات
تواجــه عمــل مجلــس احملافظة
واالمانــة في مقدمتها مشــكالت
مياه الصــرف الصحي وشــبكات
اجملاري».
ونوه الســلطان ،إلى أن «االمانة لم
تدخر جهــدا ً في كل ســنة ولكن
تــردي شــبكة الصــرف الصحي
ألســباب تراكمية ادى إلى حصول
غرق في شوارع العاصمة مع هطول
االمطار».
وينتقد املســؤول احمللي« ،انتشــار
العشوائيات في بغداد ،حتى اصبح
لدينا نحو الف عشــوائية شكلت
ضغطا ً غير مدروس على شــبكات
الصرف الصحي».
وأوضــح ،أن «بغــداد تفتقــر ايضا ً
إلى مشاريع اســتراتيجية ملعاجلة
مشــكالت اجملاري؛ الســباب عديدة
تتعلــق بــاالدارة والتخصيصــات
املالية».
وأكمل الســلطان بالقــول إن «اخر
الدراســات االستشــارية ملوضوع

اجملاري بالنســبة لبغــداد كانت في
نهاية القــرن املاضي ،في حني يجب
أن تكون هكذا دراسات متجددة وال
تتوقف حتت اي ظرف».
مــن جانبه ،ذكــر عضــو مجلس
احملافظة ســعد املطلبي أن «االدارة
احمللية تعمــل جاهدة علــى توفير
اخلدمات إلى املواطن العراقي».
واضــاف املطلبي فــي تصريح إلى
«الصباح اجلديــد» ،ان «امللف املالي
يعد املعرقل االبرز امام امتام املشاريع
ّ
اخلدمية التي تلبي طموح الشــارع
العراقي».
ودعا املطلبي «مجلس النواب بدورته
اجلديدة إلى االهتمام بالتشــريعات
التي تخص بالدرجة االساس توفير
متطلبات العيش للمواطنني».
إعادة عقارات للدولة بقيمة 12
مليار دينار في كربالء وميسان
وأضــاف ،أن «هذه العقــارات كانت
بحوزة جهات وافراد استحوذت على
أمالك الدولة بطــرق غير قانونية»،
مؤكــدا ً علــى «املتابعــة والدعم
املســتمر جلهود اللجان التحقيقية
املتميــزة والدؤوبــة لعمل موظفي
املكتــب ومديريــة التفتيــش في
ميسان وبقية دوائرنا في احملافظات
التي حققت هــذه اإلجنازات ملكتب
املفتش العام باحلفــاظ على أموال
الدولة».
يشــار إلــى أ ّن القيمــة التقديرية
للعقارات التي ّ
متكنــت الهيئة من
إعادة ملك ّيتها للدولة في محافظة
كربالء خالل العام احلالي بلغت أكثر
من  230مليار دينار.

إجراءات قضائية سريعة اسهمت في إطاحة الكثير من العصابات

 638حكمًا باإلعدام والمؤبد لعصابات الخطف في بغداد
بغداد ـ الصباح الجديد:
شــكلت جرائم اخلطف فــي العاصمة
بغداد خطرا ً كبيرا ً في فترات سابقة ،حتى
أصبحت تهديدا حقيقيا يحدق باملواطنني،
لكن إجراءات قضائية ســريعة اسهمت
في إطاحة الكثير من هذه العصابات التي
انتحل بعضها صفة جهات أمنية.
وأوكل القضــاء التحقيق في هذه اجلرائم
إلى محكمة التحقيــق املركزية اخملتصة
بقضايا اإلرهاب واجلرميــة املنظمة ،وبعد
عمل اســتثنائي بالتنســيق مــع اخلاليا
األمنية أفضــت اجلهــود القضائية إلى
انخفاض جرائــم اخلطــف املنظمة في
بغداد بنسبة  100%بحسب القاضي جبار
عبد دلي.
ويوضح عبــد دلي وهــو القاضي اخملتص
بقضايا خليــة مكافحة اخلطف والهيئة
التحقيقية في قيادة عمليات بغداد الذي
أوكلت اليه مهمة النظر في هذه القضايا

أن االحــكام الصادرة التــي طالت عناصر
هذه العصابات كان اغلبها اإلعدام شنقاً،
الفتا إلــى أن أغلب عمليات اخلطف كانت
تتم في جانب الرصافة من العاصمة.
ويقــول القاضــي عبــد دلــي إن «خلية
مكافحة اخلطف تتكون من ممثلي األجهزة
االســتخبارية كافة ويترأسها ضابط من
قيادة عمليــات بغداد وترتبــط بالهيئة
التحقيقيــة في القيادة ذاتها وبإشــراف
قاضي حتقيق».
وأضاف أن «جرائــم اخلطف تصاعدت في
بغداد في فترات ســابقة لعدة أســباب
منها االنفالت االمني الذي أعقب احتالل
داعــش لبعض املــدن وانشــغال القوات
األمنية باملعــارك ضد اإلرهــاب وكذلك
بســبب تشــريع قانون العفو الذي صدر
مؤخراً».
وتابــع القاضي اخملتــص أن «قانون العفو
شمل جرائم اخلطف بأحكامه ما ساهم
بخروج معظم مرتكبي هذه اجلرائم وأدى
ذلك لتكوين عصابــات متخصصة حلني

تعديل هذا القانون ليســتثني كل جرائم
اخلطف من الشــمول بالقانــون واإلفراج
عنهم لكــن الفترة بني إصــدار القانون
وتعديلــه كانت كفيلة خلــروج كثير من
املدانني».
ويؤكد ان «اخللية اطاحــت بـ 374متهما ً
موزعني على شــكل عصابــات منظمة
للخطف ويتراوح معدل افــراد العصابة
الواحــدة ما بــن { 3ـ  } 14فــردا ً وان 638
حكما قد صدر بحقهم من قبل محاكم
اجلنايات كــون كل متهم ارتكب اكثر من
جرميــة وان اغلب هذه االحــكام االعدام
شــنقا ً حتى املوت بنســبة  90%والبقية
كانت احكاما ً بالســجن املؤبد مما ساهم
بانخفاض نســبة هذه اجلرائم في مناطق
العاصمة بغداد بشكل كبير».
ويشــير القاضي عبد دلي الى ان «اخللية
وعند املباشرة بأعمالها اطاحت بالعديد
مــن هذه العصابات املنظمــة فقد القي
القبض علــى  148متهمــا موزعني الى
مجاميع منظمــة متخصصة باخلطف

خالل العــام  2015مما ســاهم بانخفاض
اجلرمية ليصبــح عدد املتهمــن الذين مت
القبــض عليهم خالل العــام }85{ 2016
متهما اي انخفضت اجلرمية بنســبة 50%
« ،الفتــا ً الــى ان اغلب عمليــات القبض
علــى املتهمني يصاحبها حترير اخملطوف او
الضحية».
ويبني انــه «عند انخفاض نســبة اجلرمية
صدر اعمام من مجلــس القضاء االعلى
يقضي بنظر قضايا اخلطف في الرصافة
من قبل محكمــة حتقيق الرصافة األولى
وفي الكرخ من قبــل محكمة التحقيق
املركزيــة اي جرى توزيــع املهام دون حصر
التحقيق بهــذه اجلرائم مــن قبل خلية
مكافحة اخلطف».
ويضيــف القاضي أن «مجلــس القضاء
األعلى اصــدر اعماما جديــدا ً أوكل فيه
مهــام التحقيــق بجرائــم اخلطف التي
تكــون دوافعها ابتــزازا ماليــا او إرهابية
الى خليــة مكافحة اخلطــف املرتبطة
بالهيئــة التحقيقة في قيــادة عمليات

بغداد وبإشراف قاضي حتقيق في محكمة
التحقيق املركزية».
ويذكر عبد دلي ان «اخللية باشرت مهامها
وألقت القبض علــى  107متهمني خالل
العام  2017توزعوا على شــكل عصابات
منظمة يتــراوح معدل أفــراد العصابة
الواحدة مابــن { 3ـ  }14فردا ً مما ســاهم
بانخفاض معــدل اجلرميــة ليصبح عدد
املتهمــن امللقى القبــض عليهم خالل
العام  } 34 { 2018متهماً».
ويؤكد القاضي أن «حزيران عام  2018شهد
عملية القبض على آخر عصابة للخطف
ومنذ ذلــك احلني انخفضت نســبة هذه
اجلرائم من قبل عصابات منظمة بنسبة
 100%فــي العاصمة بغداد» ،مبينا ً ان «ما
يحدث من عمليات للخطف معدودة وهي
ليست منظمة ولدوافع مختلفة».
ويكمــل القاضي ان «بعــض العصابات
كانــت تنتحل صفــة األجهــزة األمنية
عبر ارتدائهم الزي العســكري ويحملون
أســلحة وهويات مزورة واســتخدامهم

عجالت دفــع رباعي مظللة مما يســهل
عملية مرورهم عبر الســيطرات ونقاط
التفتيش «.
ولفت الى ان «اغلب عمليات اخلطف كانت
تقع في جانــب الرصافة مــن العاصمة
بنسبة  % 90والبقية في جانب الكرخ وان
الضحايا غالبا ً ما يتــم اختيارهم عبر ما
يسمى شعبيا {عالس} اي شخص يوشي
مبعلومات عــن الضحية وتتــم متابعته
ومراقبته».
ويقســم عبد دلي عصابــات اخلطف الى
نوعــن «منظمــة متتهن اخلطــف عبر
أســاليب وإمكانــات عالية جــدا ً وأخرى
تبحث عن أي مورد مالي عبر ارتكاب جرائم
جنائية عدة من بينها اخلطف».
ويشير الى ان «اغلب جرائم اخلطف يكون
الغرض منها ابتــزازا ماليا ويتراوح مقدار
املبالــغ املالية التي كانــت تطلب من 50
الف دوالر أميركي وصوال ً الى املليون دوالر».
ويذكــر قاضــي التحقيــق ان « اغلــب
عمليات القبض على املتهمني يصاحبها

حتريــر اخملطوف او الضحيــة وهذا يعتمد
على االخبار عن حالة اخلطف بالســرعة
القصوى وبشــكل مباشــر من قبل ذوي
الضحيــة وتتــم اتخاذ االجــراءات كافة
ومتابعة اجملرمني عبر وســائل وإمكانيات
فنية متقدمة جدا ً «.
ويستعرض القاضي جبار دور القضاء قائالً
ان «للقضاء جهودا استثنائية تكمن في
االشراف املباشــر والتوجيه واملتابعة مع
االجهزة االمنية والتحقيق بهذه القضايا
واتخاذ االجراءات كافــة واحالة املتهمني
الــى احملاكم اخملتصــة الصــدار االحكام
بحقهم لينالوا جزاءهم العادل».
ودعــا القاضــي اخملتــص «املواطنني الى
ضرورة اإلخبار عن حاالت اخلطف بالسرعة
القصوى وبشــكل مباشــر الــى خلية
اخلطــف املرتبطة بالهيئــة التحقيقية
في قيادة عمليات بغداد ليتسنى القبض
على اخلاطفني وحترير الضحية».
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ﺗﺎﺑﻌﺘﻬﺎ »ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ« ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ

ﺇﺗﻼﻑ  40ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ

ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﺳﻤﺎﻙ ﺍﻟﻜﺎﺭﺏ

ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ

ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻓﻲ ﺫﻱ ﻗﺎﺭ

ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ  -ﺳﻌﺪﻱ ﺍﻟﺴﻨﺪ:

ﺗﺎﺑﻌﺖ »اﻟﺼﺒــﺎح اﳉﺪﻳﺪ« ﻋﺪدا
ﻣﻦ اﳊﻠﻘــﺎت اﻟﻨﻘﺎﺷــﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺷــﻬﺪﺗﻬﺎ ﻛﻠﻴﺎت ﻣــﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺒﺼﺮة ﻋــﻦ اﺳــﻤﺎك اﻟﻜﺎرب
وﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ
وﻋﺴﺮ اﻟﻮﻻدة واﻟﻮﻻدة اﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ
ﻓﻲ اﶈﺎﻓﻈﺔ .
ﻓﻘﺪ ﻧﺎﻗﺶ اﻛﺎدﳝﻴﻮن ﻣﺨﺘﺼﻮن
ﻓــﻲ ﻛﻠﻴــﺔ اﻟﺰراﻋــﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺒﺼﺮة اﻷﺳﺘﺨﻼص اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
واﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋــﻲ ﻟﺰﻳــﺖ اﺨﻤﻟﻠﻔــﺎت
اﻟﺴــﻤﻜﻴﺔ وأﺳــﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓــﻲ
ﻋﻼﺋﻖ ﺻﻐﺎر اﻟﻜﺎرب اﻟﺸﺎﺋﻊ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﻧﻮار وادي ﺻﺎﻟﺢ
أن اﺨﻤﻟﻠﻔﺎت اﻟﺴــﻤﻜﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ
اﳌــﻮاد ذات اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴــﺔ إذ ﲢﺘــﻮي
ﻋﻠﻰ رﻃﻮﺑــﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ 80 – 50
 %واﻟﺮﻣﺎد ﻣﻦ  % 2 – 0.8وﻧﺴــﺒﺔ
اﻟﺪﻫﻦ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ  % 25واﻟﺒﺮوﺗﲔ
ﺑﲔ  ،% 30–15وإن ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻜﻤﻴﺎت
اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﺨﻤﻟﻠﻔﺎت اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ
وﻋﺪم أﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﲡﻌﻠﻬﺎ ﺗﺸــﻜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ
وﺻﺤﻴﺔ ،ﻓﻀــﻼﹰ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺛﺎر
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﺟﺮاء ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ
اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ .
واﺷــﺎرت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟــﻰ ان ﻫﺬه
اﺨﻤﻟﻠﻔــﺎت ﺗﻌﺎﻟــﺞ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬــﺎ
اﻟﻰ ﺑﻌــﺾ اﳌﻨﺘﺠــﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﺑﺈﺳــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮق اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
واﻹﻧﺰﳝﻴــﺔ واﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴــﺔ وإﻧﺘﺎج
ﻣﺮﻛﺒﺎت ذات ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻇﻴﻔﻴﺔ
ﺟﻴﺪة ﳝﻜــﻦ أﺳــﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ
اﻷﻧﻈﻤــﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ واﺠﻤﻟــﺎﻻت
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴــﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ
اذ ﲤﺘﺎز زﻳﻮت اﻷﺳﻤﺎك ﲟﺤﺘﻮاﻫﺎ
اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻷﺣﻤــﺎض اﻟﺪﻫﻨﻴﺔ
وﺗﻌــﺪ ﻣــﻦ اﳌﺼــﺎدر اﻟﻐﻨﻴــﺔ
ﺑﺎﻷﺣﻤــﺎض اﻟﺪﻫﻨﻴــﺔ ﻏﻴــﺮ
اﳌﺸــﺒﻌﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺸــﻜﻞ ﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ
اﻟﺰﻳــﻮت ذات اﻷﺻﻞ اﻟﺒﺤﺮي  ،وﲟﺎ
أن ﻋﻼﺋﻖ اﻷﺳﻤﺎك ﺗﻜﻠﻒ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﹰ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  % 60ﻣﻦ ﻛﻠﻔـﺔ اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰارع اﻟﺴــﻤﻜﻴﺔ وﻷن
اﻟﺒﺮوﺗﲔ ﻫـﻮ اﳉـﺰء اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻠﻔﺔ
ﻓﻲ أﻏﺬﻳـﺔ اﻷﺳﻤﺎك اﺻﺒﺢ ﻣﻦ
اﳌﻬﻢ ﲢﺪﻳـﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﺮوﺗﲔ
ﺑﺪﻗــﺔ ﻟﻜﻞ ﻧــﻮع وﺣﺠــﻢ ﻣﻦ

ﺇﻥ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ
ﺃﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻭﺻﺤﻴﺔ،
ﻓﻀ ﹰﻼ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﺛﺎﺭ
ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﺟﺮﺍﺀ
ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ

اﻷﺳﻤﺎك اﳌﺴﺘـﺰرﻋﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ﺿﺮورة ﺧﻔﺾ أو ﻋﺪم اﻷﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﺎت ﻋﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ
ﻣﺴﺤﻮق اﻷﺳــﻤﺎك ﻓﻲ اﻟﻌﻼﺋﻖ
اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ.

ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻣﻦ اﻟﻌــﺮاق إذ وﺟﺪت
ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻮاع ﻻﺟﻨﺎس ﻣﻨﺘﺸــﺮة
ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﺄﻋﺪاد ﻫﺎﺋﻠﺔ
 ،ووﺟﺪت اﺟﻨﺎﺳﺎ أﺧﺮى ﻣﻨﺘﺸﺮة
ﺷﻤﺎل ووﺳﻂ وﺟﻨﻮﺑﻲ اﻟﻌﺮاق.

اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﳌﺘﻄﻔﻠﺔ اﳌﻨﺘﺸﺮة
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
وﻧﻈﻤــﺖ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠــﻮم ﺣﻠﻘﺔ
ﻧﻘﺎﺷــﻴﺔ ﺑﻌﻨــﻮان )اﻟﻨﺒﺎﺗــﺎت
اﳌﺘﻄﻔﻠﺔ اﳌﻨﺘﺸــﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ(.
واوﺿﺤﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة وداد
ﻣﺰﺑﺎن ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻴﺎن ﺧﻄﻮرة اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
اﳌﺘﻄﻔﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ وﻣﺎﺗﺴــﺒﺒﻪ ﻣﻦ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﺳﻨﻮﻳﺎ ﹰ  ،ﺳﻮاء ﻛﺎن
ﻋﺎﳌﻴﺎ ﹰ أو ﻣﺤﻠﻴﺎ ﹰ  ،إذ ﺗﺘﻄﻔﻞ ﻫﺬه
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻋﻠــﻰ اﶈﺎﺻﻴﻞ وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗــﺎت وﺗﺘﻐﺬى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺬا
ﺗﻀﻌﻒ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺴﺒﺐ
ﻣﻮﺗﻬﺎ.
وﺳﺠﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ أﻧﻮاﻋﺎ
ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ أﻧﺤﺎء

ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺮان اﳌﺘﺒﺎدل
ﻓﻲ ﻣﺼﻔﻮﻓﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴﺎت
اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺤﺜﺎ
ﺑﻌﻨــﻮان ) ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺮان اﳌﺘﺒﺎدل
ﻓــﻲ ﻣﺼﻔﻮﻓــﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴــﺎت
اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ(
وأوﺿﺤــﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﻫــﺪى
ﺷــﺎﻛﺮ ﻏﺎﻟــﻲ ﻣﻘﺪﻣــﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻻﻧﻮاع اﻟﻬﻮاﺋﻴــﺎت وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ
اﻟﻬﻮاﺋﻴﺎت اﻟﺸــﺮﻳﻄﻴﺔ وﳑﻴﺰاﺗﻬﺎ
وﻣﺴﺎوﺋﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﺗﻠﻚ
اﳌﺴﺎوئ  ،ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻫﺬه
اﻟﻬﻮاﺋﻴــﺎت ﻓﻲ ﻣﺠــﺎﻻت ﻋﺪة
واﻳﻀــﺎ ﰎ ﻋﺮض ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻠﻬﻮاﺋﻲ اﻟﺸــﺮﻳﻄﻲ ﻓﻲ ﺗﺮددات
ﺷــﺘﻰ وﺿﻤﻦ ﺗﻘﻨﻴــﺔ اﻟﻨﻄﺎق
اﻟﻔﺎﺋــﻖ اﻟﻌــﺮض ﺑﺎﺳــﺘﻌﻤﺎل

ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ  HFSSوﺗﺼﻤﻴــﻢ
ﻣﺼﻔﻮﻓﺎت ﻣــﻦ اﻟﻬﻮاﺋﻲ ﻟﺰﻳﺎدة
اﻟﺘﺤﺼﻴــﻞ وﻛﺬﻟﻚ اﺳــﺘﻌﻤﺎل
ﺗﻘﻨﻴــﺔ ال  EBGﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺮان
اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺼﻔﻮﻓﺔ .
وﻗﺪ اﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ زﻳﺎدة ﻋﺮض
اﳊﺰﻣﺔ واﻟﺘﺤﺼﻴــﻞ ﻟﻠﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻘﻄﻊ  ،زﻳﺎدة
ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴــﻞ ﳌﺼﻔﻮﻓــﺔ
اﻟﻬﻮاﺋﻴــﺎت واﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ اﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻴــﻞ اﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺼﻔﻮﻓﺔ
ﺑﻌــﺪ ﺗﻘﻠﻴــﻞ ﻗﻴﻤــﺔ اﻻﻗﺘﺮان
اﳌﺘﺒﺎدل.
دراﺳﺔ ﻋﺴﺮ اﻟﻮﻻدة واﻟﻮﻻدة
اﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ
وﻧﻈﻤــﺖ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠــﻮم ﺣﻠﻘﺔ
ﻧﻘﺎﺷــﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان )دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ
اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﻴــﺔ واﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻷﺧﺮى
ﻟﻌﺴﺮ اﻟﻮﻻدة واﻟﻮﻻدة اﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺼﺮة(.
وأوﺿﺤــﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ راﻓــﺪة
ﻣﺠﻴﺪ ﻋﺒﺪاﳊﺴــﲔ ﻣﺸــﻜﻠﺔ
اﻟــﻮﻻدة اﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑﺎﺗﺖ

ﺍﻟﻤﻤﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ

ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺟﺴﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻳﺎﻟﻰ
ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﺗﻮاﺻــﻞ وزارة اﻻﻋﻤــﺎر واﻻﺳــﻜﺎن
واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻋﻤﺎﻟﻬــﺎ ﺑﺄﻋــﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺟﺴــﻮر
اﶈﻄــﺎت )10ﻛــﻢ (+200و )(304+0
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﻳﺎﻟﻰ واﳌﻤﻮل
ﻣﻦ ﻗــﺮض اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟــﻲ اﻟﻄﺎرئ
ﻷﻋﺎدة اﻋﻤــﺎر اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﺮرة ﺑﻜﻠﻔﺔ
) (714,9اﻟﻒ دوﻻر.
وذﻛــﺮ اﳌﺮﻛــﺰ اﻻﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠــﻮزارة ان
اﳌﻼﻛﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ داﺋﺮة
اﻟﻄﺮق واﳉﺴــﻮر اﺣﺪى ﺗﺸﻜﻴﻼت
اﻟﻮزارة ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺮوع ﻓﻲ اﶈﺎﻓﻈﺔ
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﳒﺎز اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻪ
 ، 50%ﻣﺒﻴﻨﺎ ﹰ ان اﳌﺸــﺮوع ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ

ﺟﺴــﺮﻳﻦ ،ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺟﺴﺮ )(20
م وﺑﻌﺮض ) (13م  (9) ،م ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﻨﻘﻞ و ) (4م ﻟﻠﻤﻤﺎﺷﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻢ
ﻛﻞ ﺟﺴــﺮ ﻓﻀﺎء واﺣﺪا ﹰ  ،ﻣﺸــﻴﺮا ﹰ
اﻟﻰ ان اﳌﺸــﺮوع ﻟــﻪ اﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﲔ
ﻛﻨﻌﺎن ﻓﻤﺤﺎﻓﻈﺔ دﻳﺎﻟﻰ وﺑﻐﺪاد ﻋﺒﺮ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﻬﺮوان.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺮ ﺷﺎرﻓﺖ وزارة اﻷﻋﻤﺎر
واﻹﺳــﻜﺎن واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﻹﺷــﻐﺎل
أﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠﻰ اﳒﺎز ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
ﲟﺸــﺮوع اﻷﻗﺴــﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼح
اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 300
ﻃﺎﻟﺐ ﻟﺼﺎﻟــﺢ ﺻﻨﺪوق إﻋﺎدة أﻋﻤﺎر
اﳌﻨﺎﻃﻖ ااﳌﺘﻀﺮرة ﺟــﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.
وذﻛﺮ اﳌﺮﻛــﺰ اﻻﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠــﻮزارة ان
اﳌﻼﻛﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﺎو اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ أﻟﻌﺎﻣﻪ
إﺣﺪى ﺗﺸــﻜﻴﻼت اﻟﻮزارة ﺷــﺎرﻓﺖ
ﻋﻠﻰ اﳒــﺎز ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻋﻤﺎل ﻣﺸــﺮوع
اﻷﻗﺴــﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺗﻜﺮﻳﺖ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴــﺒﺔ اﻻﳒﺎز
اﳊﺎﻟﻴــﺔ  95%وﺑﻜﻠﻔﺔ ) (750ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر .
وﺑــﲔ اﳌﺮﻛﺰ اﻻﻋﻼﻣﻲ ان اﳌﺸــﺮوع
ﻳﺘﻜﻮن ﻣــﻦ أرﺑﻊ ﺑﻨﺎﻳﺎت ﻟﻸﻗﺴــﺎم
اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ وﻛﻞ ﺑﻨﺎﻳــﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ
ﻃﺎﺑﻘﲔ وﺗﻀﻢ ﻏﺮف ﻣﻨﺎم ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
وﻗﺎﻋــﺎت ﻟﻼﺳــﺘﺮاﺣﺔ واﳌﻄﺎﻟﻌﺔ
وﻣﻄﺎﺑــﺦ إﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﺠﻤﻟﺎﻣﻴﻊ

ﺗﻘﺮﻳﺮ

اﻟﺼﺤﻴﺔ  ،ﻣﺸــﻴﺮا ﹰ اﻟﻰ ان اﻹﻋﻤﺎل
اﳊﺎﻟﻴــﺔ ﻫﻲ إﻋﻤــﺎل ﺗﺄﺛﻴﺚ اﻟﻐﺮف
ﺑﺎﻷﺳــﺮة اﳌﺰدوﺟــﺔ واﻟﺒﻄﺎﻧﻴــﺎت
واﳌﺪاﻓــﺊ اﻟﻨﻔﻄﻴــﺔ واﻟﻄﺒﺎﺧﺎت
واﻟﺜﻼﺟﺎت واﻟﻐﺴﺎﻻت واﻟﺴﺨﺎﻧﺎت
وﺑــﺮادات اﳌﺎء واﻟﻠﻮﻛــﺮات ﻣﻊ ﻓﺮش
ﻛﺎﻣــﻞ ﳌﻤــﺮات اﻷﺑﻨﻴــﺔ واﻟﻐﺮف
ﺑﺎﻟﻜﺎرﺑﺪ ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋــﻦ ﲡﻬﻴﺰ اﻷﺑﻨﻴﺔ
ﲟﻮﻟﺪة ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ) (650Kvﻣﻊ ﲡﻬﻴﺰ
اﻷﺑﻨﻴﺔ ﺑﺄﺟﻬﺰة اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ واﻟﺘﺪﻓﺌﺔ .
ﻳﺬﻛﺮ ان اﻟــﻮزارة ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﻬﻢ ﻓــﻲ اﻋﺎدة
اﻋﻤــﺎر اﳌﻨﺎﻃــﻖ اﳌﺘﻀــﺮرة ﺟﺮاء
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ
وذﻟﻚ ﻣــﻦ اﺟﻞ اﻟﻨﻬــﻮض ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ واﳋﺪﻣﻲ .

ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﳌــﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ
ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳــﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﳋﺪﻣﺎت
اﻟﺼﺤﻴــﺔ واﻟﻜﻠــﻒ اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﻰ
درﺟﺔ اﺻﺒﺤﺖ اﺣﺪ اﳌﺸــﻜﻼت
اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
ﳌﻌﺮﻓــﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘــﻲ ادت اﻟﻰ
ازدﻳﺎد ﺣﺼــﻮل اﻟﻮﻻدة اﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ
ﻓــﻲ اﻻوﻧﺔ اﻻﺧﻴﺮة ﻟــﺬا اﻫﺘﻤﺖ
ﻫﺬه اﻟﺪراﺳــﺔ ﺑﺒﻌــﺾ اﳉﻮاﻧﺐ
اﻟﻔﺴــﻠﺠﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﳌﺮأة
ﳌﻌﺮﻓــﺔ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟﺘــﻲ ادت
اﻟــﻰ ذﻟــﻚ  ،اذ ﺗﻀﻤﻨــﺖ ﻫﺬه
اﶈﺎﺿﺮة ﺷــﺮﺣﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮا ﻷﻧﻮاع
اﻟﻮﻻدة ﻓــﻲ اﳌــﺮأة )اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
واﻟﻘﻴﺼﺮﻳــﺔ واﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴــﺔ
( ﻛﻤــﺎ ﻋﺮﺿــﺖ اﶈﺎﺿــﺮة ﻧﺒﺬة
ﻋــﻦ اﻟﻬﺮﻣﻮﻧــﺎت اﻻﺳﺎﺳــﻴﺔ
)اﻷوﻛﺴﻴﺘﻮﺳــﲔ ,اﻹﺳﺘﺮوﺟﲔ
,اﻟﺒﺮوﺟﺴــﺘﻴﺮون,اﻟﺒﺮوﻻﻛﺘﲔ
,اﻟﻠﺒﺘــﲔ( ذات اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷــﺮ
وﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷــﺮ ﻓﻲ اﺣﺪاث اﻟﻮﻻدة
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻋﻨﺪ اﳌــﺮأة وﻛﺬﻟﻚ
ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
وﻏــﺎزات اﻟــﺪم واﻻﻟﻜﺘﺮوﻻﻳــﺖ

واﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳉﻤﻴﻊ
اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ
ﻧﺴــﺎء ﺣﻮاﻣﻞ ﻓﻲ وﻗــﺖ اﻟﻮﻻدة
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت اﻟﻨﺴــﺎﺋﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟﺒﺼــﺮة  ،ﺣﻴــﺚ ﺻﻨﻔﺖ
اﻟﻌﻴﻨــﺎت اﻟــﻰ  3ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﺗﺒﻌﺎ
ﻟﻨﻮع اﻟﻮﻻدة اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ
وﻛﺬﻟﻚ ﺻﻨﻔــﺖ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ
اﺳــﺎس اﻟﻌﻤﺮ وﻛﺘﻠﺔ اﳉﺴــﻢ,
واﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ
ﲟﺴﺘﻮى ﻫﺮﻣﻮن اﻻوﻛﺴﻴﺘﻮﺳﲔ
ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻋﻴﻨــﺎت اﻟﻮﻻدة
اﻟﻘﻴﺼﺮﻳــﺔ وﻛﺬﻟــﻚ اﻇﻬــﺮت
اﻟﺪراﺳــﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ
اﻟﻬﻴﻤﻮﻛﻠﻮﺑــﲔ وﺣﺠﻢ اﻟﻜﺮﻳﺎت
اﳌﻀﻐﻮط ﻓﻲ اﻟﻔﺌــﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟــﻮﻻدة اﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ
وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮﺣﻆ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى
اﻷوﻛﺴﻴﺘﻮﺳــﲔ ﻓــﻲ اﳌﺼــﻞ
ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻣﺆﺷــﺮ ﻛﺘﻠﺔ اﳉﺴــﻢ
ﻛﻤــﺎ اﺛﺒﺘــﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ وﺟﻮد
ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴــﻴﺔ ﺑــﲔ ﻫﺮﻣﻮﻧﻲ
اﻻوﻛﺴﻴﺘﻮﺳﲔ واﻟﻠﺒﺘﲔ.

»ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ« ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﻄﺔ
ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﻄﺎﻗﺔ  750ﻡ3/

ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻻﺳﻤﺪة اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﺒﺼــﺮة اﺣﺪى ﺷــﺮﻛﺎت وزارة
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﻌــﺎدن ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ
ﺑﻔﺘﺢ ﻋﺮوض ﻻﻧﺸــﺎء ﻣﺤﻄﺔ
ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ اﳌﻴــﺎه ﺑﻄﺎﻗﺔ ) (75ﻣﺘﺮ
ﻣﻜﻌﺒﺎ ﻟﻠﺘﻐﻠــﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ أزﻣﺔ
اﳌﻴﺎه ﻓﻲ اﶈﺎﻓﻈﺔ .
واوﺿﺢ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺒﺎس
ﺣﻴﺎل ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻧﻪ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻷﻫﻤﻴﺔ
وﺣﺪة  Roﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
وﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﳊﺎﻛﻤﺔ
واﳊﻴﻮﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ
ﻣﻄﻠﻊ ﺷــﻬﺮ ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳉــﺎري ﺑﻔﺘﺢ ﻋﻄﺎءات ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ
اﻧﺸﺎء ﻣﺸــﺮوع )construction
of 750 M3/hr pressure sea

 ( water R.o unitﲟﻮﺟــﺐ
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﻴﺎﺳــﻴﺔ ،
ﻻﻓﺘﺎ اﻟــﻰ ان ﳉﻨﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺮوض
اﳋﺎرﺟﻴــﺔ ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬــﺪا ﹰ ﻛﺒﻴﺮا ﹰ
ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻮاﺟﺪﻫﻢ اﳌﺴــﺘﻤﺮ ﳌﺪة
ﺛﻼﺛــﺔ أﻳﺎم ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ وﻟﺴــﺎﻋﺎت
ﻣﺘﺄﺧــﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﺪوام اﻟﺮﺳــﻤﻲ
ﳉــﺮد وﺗﺪﻗﻴــﻖ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
واﻟﻌﻄﺎءات ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼــﺔ ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ أﻋﺪاد
ﺟﺪول ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت.
وأﻛــﺪ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم أن اﻟﺸــﺮﻛﺔ
ﺣﺮﻳﺼــﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﺑﺠــﺪ ﻹﻳﺠﺎد
اﻟﺒﺪاﺋﻞ واﳊﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎن
دﳝﻮﻣﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻻﻧﺘﺎج وزﻳﺎدة
اﻟﻄﺎﻗﺎت وﲟﺎ ﻳﻠﺒــﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
وزارة اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﺎد اﻟﻴﻮرﻳﺎ.

ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
أﺗﻠﻔــﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ داﺋــﺮة ﺻﺤﺔ ذي ﻗﺎر
اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ) (40ﻃﻨﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺎﳊﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸــﺮي ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ
اﻻﺳﻮاق اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎء ﻗﻠﻌﺔ ﺳﻜﺮ وﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﺠﺮ
ﺧﻼل ﺷﻬﺮي اﻳﻠﻮل وﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻻول اﳌﺎﺿﻴﲔ وذﻟﻚ
ﺑﺤﺴــﺐ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻗﻄﺎع
اﻟﻘﻠﻌﺔ.
واوﺿﺢ ﻣﺴﺆول ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ
اﻟﻘﻄــﺎع ﻓﺮﺣﺎن ﺣﻤﻴﺪ ﻛﺎﻇــﻢ ان اﻟﻔﺮق اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻧﻔﺬت ﺧﻼل اﻟﺸــﻬﺮﻳﻦ اﳌﺎﺿﻴﲔ
16ﺣﻤﻠــﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﺧﻤﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺑﺮﻓﻘﺔ
وﺣﺪة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳉﺮﳝﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺗﻠﻚ
اﳊﻤــﻼت زﻳﺎرة  383ﻣﺤﻼ وذﻟﻚ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺤﺮي ﻋﻦ
ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻻﻏﺬﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي ﺣﻴﺚ ﰎ زﻳﺎرة
ﻣﺤﺎل ﺑﻴﻊ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ اﳉﻤﻠﺔ واﳌﻔﺮد واﻷﻓﺮان
واﳌﻄﺎﻋﻢ واﳌﻘﺎﻫﻲ واﻟﻜﺎﻓﺘﺮﻳﺎت وﺻﺎﻟﻮﻧﺎت اﳊﻼﻗﺔ
اﻟﺮﺟﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﺴــﺎﺋﻴﺔ وأﺳــﻔﺮت ﺗﻠﻚ اﳊﻤﻼت ﻋﻦ
إﺗــﻼف  41ﻃﻨــﺎ و  173ﻛﻐﻢ ﻣﻦ اﳌــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﺼﻠﺒــﻪ و 385ﻟﺘــﺮا ﹰ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺴــﺎﺋﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﰎ
اﺗﻼﻓﻬــﺎ ﻋﻠﻰ وﻓــﻖ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﺗــﻼف أﺻﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻄﻤﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﺑﺤﻀﻮر ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴــﺪ ﻣﺘﺼﻞ اﻋﻠﻦ ﻣﺪﻳــﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﲢﺴــﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ
ﺣﺴــﻦ ﻋﻦ ﻗﻴﺎم ﺷــﻌﺒﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺠﻮﻟﺔ ﺗﻔﺘﻴﺸــﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻮاق وﻣﺤﺎل
ﺑﻴﻊ اﻟﻠﺤــﻮم ﻓﻲ ﻗﻀــﺎء ﺣﺪﻳﺜﺔ وﻧﺎﺣﻴــﺔ ﺑﺮواﻧﺔ
واﳊﻘﻼﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺮﻗﻌﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع.
وﰎ ﺧﻼل اﳉﻮﻟﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻓﻲ اﻻﺳــﻮاق واﶈﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻣﺤﺎل ﺑﻴﻊ اﻟﻠﺤﻮم واﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻠﺤﻮم
وﻣﺼﺎدرﻫﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻃﺮق اﳋﺰن اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺧﺎﺻــﺔ وان ﻫﻨﺎك ﻣــﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ وﳊــﻮم ﲢﺘﺎج
ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
٢٤ﺳﺎﻋﺔ.
وﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳉﻮﻟﺔ ﰎ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺻﺤﺎب اﻻﺳــﻮاق
واﳌﻄﺎﻋــﻢ ﺑﻀــﺮورة اﳊﺼﻮل ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ وﲡﺪﻳﺪ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻣﻨﻬﺎ وﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﺤﺺ
اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳــﻼﻣﺔ
اﳌﻮاﻃﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺒﺎع اﻻرﺷﺎدات اﻟﺼﺤﻴﺔ .

ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  :ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺕ ﻹﺟﺮﺍﺀ

ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻋﺎﻡ 2020
ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
أﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﻛﺎﻟﺔ ﻓﺆاد ﺣﺴﲔ أن اﳌﻮازﻧﺔ
اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻌــﺎم  2019ﺳــﺘﺘﻀﻤﻦ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴــﻜﺎﻧﻲ اﳌﻘﺮر إﺟﺮاؤه ﻓﻲ ﻋﺎم ،2020
ﻓﻴﻤﺎ أﺷــﺎر إﻟﻰ وﺟﻮد ﺧﻠــﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ
وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﻂ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻮزﻳﺮ ﺧﻼل ﺗﺮؤﺳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﻮﻛﻼء اﻟﻮزارة
ورؤﺳــﺎء اﻟﺘﺸــﻜﻴﻼت واﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﲔ ﻓﻴﻬﺎ،
ﺑﺤﺴــﺐ ﺑﻴﺎن ﺗﻠﻘﺖ »اﻟﺼﺒﺎح اﳉﺪﻳﺪ« ﻧﺴﺨﺔ
ﻣﻨﻪ إن ﻫﻨﺎك »ﺧﻠﻼﹰ واﺿﺤﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺗﻨﻔﻴﺬ
اﳋﻄــﻂ واﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻫﺬا
اﳋﻠﻞ اﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ
واﻷﻣﻨﻴــﺔ أو أﻧﻪ ﺧﻠــﻞ ﻓﻨﻲ ﻳﺮﺗﺒــﻂ ﺑﺎﳋﻄﻂ
ﻧﻔﺴﻬﺎ«.
وأﺿــﺎف اﻟﻮزﻳــﺮ أن »ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻘﺎﺗــﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌــﺮاق وﲢﺪﻳﺪا ﹰ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ ،ﻷﻧﻬﻤﺎ
أﺳــﺎس ﲢﺴــﲔ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي« ،ﻣﺆﻛﺪا ﹰ
أن »ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻜﻮن ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﲔ ﺑﻨﺤﻮ واﺳــﻊ ﻣﻊ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳋﺎرﺟﻲ ،وﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻳﺤﺘﺎج
إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻨﻮك رﺻﻴﻨﺔ«.
وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ »أﻫﻤﻴــﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌــﺪاد اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺴــﻜﺎن ﻋﺎم  2020ﳌﺎ ﳝﺜﻠﻪ ﻣــﻦ ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺷــﺎﻣﻠﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺿــﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮي
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد« ،ﻣﺸــﻴﺮا ﹰ إﻟﻰ أن »اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﻌﺎم 2019
ﺳــﻴﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻷﻏﺮاض
اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﺪاد«.
ﻳﺸــﺎر إﻟﻰ أن وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ ﲤﻮز
اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻦ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪاد ﻋﺎم ﻟﻠﺴــﻜﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،2020ﻓﻴﻤــﺎ أﻛﺪت أن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴــﻜﺎﻧﻴﺔ
اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ
اﻟﻌﺮاق اﲡﻪ ﻧﺤﻮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ
اﳌﺎﺿﻴﺔ.

ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ّ
ﻳﻮﺟﻪ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
وﺟــﻪ وزﻳــﺮ اﻟﻌﻤــﻞ واﻟﺸــﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻟﺪﻛﺘــﻮر ﺑﺎﺳــﻢ
ﻋﺒــﺪ اﻟﺰﻣــﺎن ﺑﺎﻋﺘﻤــﺎد ﺑﺮاﻣــﺞ
اﻟﺘﺎﻫﻴــﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌــﻲ واﻻﻧﻔﺘــﺎح
ﻋﻠﻰ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ اﳋﻄﻂ
واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻌﺪة ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ .
وﺑﲔ اﻟﻮزﻳﺮ ان ﻣــﻦ اﻫﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻫــﻮ ﻋﺪم
اﻋﺘﻤــﺎد اﻻﻋﺎﻧــﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻘﻂ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ واﳕﺎ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻬــﺎرات اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺎﻫﻴﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻲ واﻻﻧﻔﺘﺎح
ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ
واﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﳌﻬﻨﻲ وﺑﻨــﺎء اﻟﻘﺪرات
واﻻﺳــﻬﺎم ﻓﻲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮص
ﻋﻤــﻞ  ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ان اﳌــﺎدة ) (9ﻣﻦ

ﻗﺎﻧﻮن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ رﻗﻢ 11
ﻟﺴــﻨﺔ  2014ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﻟﻲ ﻫﻴﺌﺔ
اﳊﻤﺎﻳــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ
ﻣﻊ اﻟﻮزارات واﳉﻬــﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻟﺘﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد
واﻻﺳﺮة .
وﺗﺎﺑﻊ وزﻳــﺮ اﻟﻌﻤﻞ ان ﻫﻴﺌﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﻋﺎﻧﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ اﻟﺘﻲ ﲤﻨــﺢ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﻣﺴــﺘﻮى ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟــﺬي ﲢﺪده
وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﻌﺪ اﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﺑﺎﺣﺜــﲔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﲔ ﻳﺠﺮون ﺑﺤﺜــﺎ ﹰ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ
ﻟﻼﺳــﺮ اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺸــﻤﻮل ،
ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ
وﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻳﺴــﻬﻢ
ﺑﺸــﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻓــﻲ ﺑﻨﺎء اﻻﺳــﺮة
وﻳﻀﻤــﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠــﻰ اﳋﺪﻣﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺮ وﺟﻪ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺤﺴــﻢ

ﻣﻠــﻒ اﻟﻌﺎﺋﻼت واﺋــﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺸــﻤﻮل ﺑﺎﻋﺎﻧــﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻣﻨــﺬ اﻟﻌــﺎم 2016
وﻟﻢ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺒﺤــﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،
ﻣﺆﻛﺪا ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻣﻊ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ
اﻟﻌﺎﻣﲔ وﻋﺪد ﻣــﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻫﻴﺌﺔ
اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ان اﻟﻮزارة ﺗﻮﻟﻲ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸــﻤﻮل ﺑﺎﻋﺎﻧﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻛﻮﻧﻪ
ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻌﺎﺋﻼت ﺗﻌﻴــﺶ دون ﺧﻂ
اﻟﻔﻘﺮ ﻟﺬا ﻓــﺎن ﻣﻦ اوﻟﻮﻳﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﳌﻘﺒﻠــﺔ اﻳﺠــﺎد اﳊﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﲢﻮل دون ﺷــﻤﻮل
ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎت واﻟﺒﺪء
ﺑﺎﺟﺮاء اﻟﺒﺤــﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺬﻳﻦ
ﻟﻢ ﻳﺨﻀﻌــﻮا ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﺪ
اﺳﺘﺤﺼﺎل اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﻨﻈﺮ
ﺑﻄﻠﺒــﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﰎ اﻳﻘــﺎف اﻻﻋﺎﻧﺔ
ﻋﻨﻬﻢ .
وﺗﺎﺑــﻊ اﻟﻮزﻳــﺮ اﻧﻨﺎ ﺳــﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ

ﺗﻮﻓﻴــﺮ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺸــﻤﻮل
اﳌﺴــﺘﺤﻘﲔ ﻻﻋﺎﻧــﺔ اﳊﻤﺎﻳــﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﺟــﺮاء
اﺨﻤﻟﺎﻃﺒﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻔﺎﲢﺔ اﻟﻮزارات
واﻟﻬﻴﺌﺎت ﻟﻠﺘﻌــﺎون ﻓﻲ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﺌﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻼﺳﺮ اﻟﻔﻘﻴﺮة
ﻛــﻮن اﳌﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ
اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻫــﻲ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴــﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ
اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ اﳉﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
ﻳﺸــﺎر اﻟــﻰ ان ﻫﻴﺌــﺔ اﳊﻤﺎﻳــﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ 400
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﺸﻤﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺘﻘﺪﳝﻦ
ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﰎ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ
 150ﻣﻠﻴــﺎر دﻳﻨــﺎر ﻓﻘــﻂ ﻋﻤﻠﺖ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺷــﻤﻮل اﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  85اﻟﻒ اﺳﺮة ﻣﻨﻬﻢ وﺳﺘﻜﻮن
اﻻوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻔﺌﺎت ) اﻻراﻣﻞ واﳌﻄﻠﻘﺎت
وذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ ( .
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برغم تأكيد التحالف ّ
نيته عدم التصعيد

بريطانيا تفتتح قاعدة

تدريب عسكري مشتركة

معارك عنيفة في الحديدة غرب اليمن

في سلطنة عمان

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت بريطانيــا امــس االول االثنــن أنها
ستفتح قاعدة تدريب عسكري مشتركة في
ســلطنة عمان في مارس آذار  2019مع تطلع
اململكة املتحدة لتعزيز عالقاتها مع حلفائها
في املنطقة.
وأعلن وزير الدفاع البريطاني جافني وليامسون
عن افتتاح قاعدة التدريب البريطانية العمانية
أثناء زيارة إلى السلطنة ملتابعة ختام تدريبات
عســكرية مشتركة واســعة النطاق شارك
فيها آالف األفراد الذين تدربوا على القتال في
الصحراء.
وقال وليامســون في بيــان أصدرتــه وزارته
«عالقاتنــا مع عمــان مبنية علــى قرون من
التعاون ونحن نعمل على تعزيزها لتستمر في
املستقبل بافتتاح قاعدتنا املشتركة اجلديدة».
وأضاف «هذا أكثر أهمية اآلن منه في أي وقت
مضى ،حيث تســعى األنشطة اخلبيثة لدول
معادية ومنظمات متطرفة عنيفة لتقويض
االستقرار وتخريب النظام القائم على املبادئ
الذي نعتمد عليه جميعا».

الكرملين يرفض التعليق
على مزاعم بالتدخل في
االنتخابات األميركية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
رفض دميتري بيسكوف املتحدث باسم الرئيس
الروســي فالدميير بوتني امــس الثالثاء التعليق
على مزاعــم بالتدخل فــي انتخابات التجديد
النصفي للكوجنرس األمريكي.
وأضــاف للصحفيــن «ال ميكــن أن نعلق على
بعــض محللي محتوى اإلنترنــت ألننا ال نعلم
من هم وما إذا كانوا يفهمون أي شــيء عن أمن
اإلنترنت».

ماي :اتفاق خروج بريطانيا
من االتحاد األوروبي

اكتمل بنسبة % 95
الصباح الجديد ـ وكاالت:
تعتقد رئيســة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن
االتفاق الذي ســتخرج بريطانيــا مبقتضاه من
االحتاد األوروبي قد قارب على االنتهاء وتقول إنها
واثقة من إيجاد حل بشــأن ايرلندا الشــمالية
التي تعد حاليــا النقطة الشــائكة للخروج
بحلول املوعد املقرر في آذار.
وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيســة الوزراء أنها
تعتقد بأنه مت االنتهاء من  95في املئة من اتفاق
اخلروج وإنها ”واثقة من إيجاد حل بشــأن عقبة
ايرلندا الشمالية“ وذلك في أعقاب اجتماع مع
املستشار النمساوي سيباستيان كورتس

شؤون عربية ودولية

لقطع طريق اإلمداد الرئيس للحوثيين
متابعة ـ الصباح الجديد:
اشتدت املعارك بني القوات اليمنية
ّ
املواليــة للحكومــة واملتمردين
احلوثيني في محيط مدينة احلديدة
في غرب اليمن امس االول االثنني،
رغم تأكيد التحالف العســكري
الداعم لقــوات احلكومة املعترف
بها دوليا ن ّيته «خفض وتيرة اعمال
العنف».
ّ
وأكــد مســؤولون فــي القوات
احلكوميــة لوكالــة فرانس برس
أن هذه القــوات حتاول قطع طريق
إمداد رئيســي للمتمردين شمال
احلديدة املط ّلة على البحر االحمر،
شدد رغم ذلك على
لكن التحالف ّ
أن هذه العملية ليست «هجوما»
باجتاه ميناء املدينة االستراتيجي.
ويشهد اليمن منذ  2014حربًا بني
املتمردين احلوثيني والقوات املوالية
للحكومة ،تصاعــدت مع تدخل
الســعودية علــى رأس التحالف
العســكري فــي آذار\  2015دعما
للحكومة املعتــرف بها دوليا ً بعد
ســيطرة املتمردين علــى مناطق
واســعة بينها صنعــاء ومدينة
احلديدة.
واندلعــت اخلميس املاضي معارك
عنيفــة فــي محيــط مدينــة
احلديدة التي تضــم ميناء تدخل
عبره غالبيــة الســلع التجارية
املوجهة الى ماليني
واملســاعدات
ّ
السكان.
وقال مصدر في التحالف اشترط
عــدم الكشــف عن اســمه في
تصريــح لوكالــة فرانــس برس
«التحالف ملتــزم بخفض وتيرة
أعمال العنــف في اليمن  ،ويدعم
بشــدة العملية السياسية التي
يقودها مبعوث األمم املتحدة».
لكن ثالثة مســؤولني في القوات
احلكومية في احلديدة أبلغوا وكالة
فرانس برس عبر الهاتف ان املعارك
اشــتدت امــس االول االثنني ،وأن
مواجهات شرســة تدور على أكثر
من جبهة.
وقــال «رئيــس اللجنــة الثورية
العليــا» محمــد علــي احلوثي،
املســؤول السياســي رفيــع
املستوى في صفوف املتمردين ،إن
«التصعيد العســكري لتحالف
العــدوان محاولــة حثيثة إلعاقة
أي محادثات تهــدف لوقف احلرب
وإحالل السالم».
وأضاف في بيان نشرته وكالة سبأ

واندلعت الخميس
الماضي معارك
عنيفة في محيط
مدينة الحديدة
التي تضم ميناء
تدخل عبره غالبية
السلع التجارية
والمساعدات
الموجّهة الى
ماليين السكان

التابعــة للمتمردين أن «التصعيد
دليــل علــى زيــف التصريحات»
االميركيــة ،داعيا الــى «الصمود
واملواجهــة» ،قبــل أن يقــول في
تغريدة على حسابه على تويتر ان
«تصعيد العدوان سيبقى كابوسا
ال يفارق مخيالتهم».
*ليست «هجوما»
وبحسب املســؤولني العسكريني،
حتــاول القــوات احلكومية قطع
طريق االمداد الرئيســي للحوثيني
شــمال املدينة بعدما ّ
متكنت من
قطع طريق االمداد الرئيسي اآلخر
شرق احلديدة قبل أسابيع.
وذكر هؤالء أن طائــرات التحالف
تشــن
ومروحياتــه الهجوميــة
ّ
ضربات بشكل مســتمر وتواكب
املواجهات منذ الصباح.
وأص ّر املصدر فــي التحالف على
املستجدة ليست
أن االشتباكات
ّ
«عمليــات هجوميــة» لدخــول
املدينة والســيطرة على مينائها،
ّ
مؤكدا ان التحالف «ملتزم بإبقاء
ميناء احلديدة مفتوحا».
وبحســب املصــدر نفســه فإن

«الوضع اإلنســاني في اليمن غير
مقبول .نحــن ملتزمــون بإنهاء
الصراع في أســرع وقــت ممكن».
وقال إنه في حال «حضر احلوثيون،
ســنواصل جهودنا اإلنســانية»،
مؤكدا أنه «في حال لم يحضروا،
سنواصل أيضا هذه اجلهود».
وتزامنت املعارك اجلديدة مع إعالن
احلكومــة اليمنية اســتعدادها
الســتئناف مفاوضات السالم مع
املتمردين احلوثيني.
وجــاء التأكيــد احلكومــي غداة
إعــان مبعــوث األمم املتّحدة إلى
اليمن مارتن غريفيث أنّه سيعمل
على عقد مفاوضــات جديدة بني
أطــراف النزاع في غضون شــهر،
بعيــد مطالبة واشــنطن بوقف
الطالق النار وإعادة اطالق املســار
السياسي خالل  30يوما.
وبــاءت آخــر محاولــة قــام بها
غريفيث لتنظيم محادثات سالم
فــي أيلــول املاضي فــي جنيف،
بالفشل بسبب غياب احلوثيني.
وأعربــت منظمــة «ســيف ذي
تشــيلدرن» امس االول األثنني عن
«قلقها الشــديد» من القتال في

احلديــدة قبيــل اجــراء محادثات
سالم ،داعية إلى وقف فوري إلطالق
النار.
وقال مديــر اليمن فــي املنظمة
تامر كيرولوس في بيــان إن «هذا
التصعيد اخلطير على أهم مدينة
وميناء في اليمن قد يضع عشرات
آالف األطفال فــي خط النار ويزيد
من تضييــق اخلناق علــى إيصال
الغــذاء والدواء إلى بلــد نقدر أن
اجلوع الشــديد واملرض فيه يقتالن
ما معدله  100طفل يوميا».
واوضحــت املنظمــة أن العاملني
في احلديــدة «أبلغوا عن نحو 100
غــارة جوية في نهاية األســبوع،
أي خمســة أضعــاف الغارات في
األسبوع األول من تشرين األول «.
واعتبر املتمــردون ان التصعيد في
احلديدة مؤشــر على ان الدعوات
االميركيــة لوقف احلــرب والتي
صدرت عن وزيري الدفاع واخلارجية
ليست جدية.
*حافة الهاوية
ومنذ بدء علميــات التحالف في
 ،2015خ ّلف نــزاع اليمن أكثر من

عشــرة آالف قتيل و»أســوأ أزمة
إنسانية» بحسب االمم املتحدة.
وكانت القوات احلكومية أطلقت
فــي حزيــران املاضــي بدعم من
التحالف حملة عسكرية ضخمة
على ســاحل البحر االحمر بهدف
الســيطرة على مينــاء احلديدة،
قبل أن تع ّلق العملية إفساحا في
اجملال أمام احملادثــات ،ثم تعلن في
منتصف أيلول املاضي استئنافها
بعد فشل املساعي السياسية.
وترعــى االمم املتحــدة في جنيف
مشاورات جديدة بني أطراف النزاع
اليمني في محاولة للتفاهم حول
إطار ملفاوضات سالم تنهي احلرب
في أفقر دول شبه اجلزيرة العربية
والذي يشــهد أزمة إنسانية هي
األكبر في العالم.
وكان احلوثيــون اتهمــوا في وقت
ســابق األمم املتحــدة بالتنصــل
مــن االتفــاق املتع ّلــق بظــروف
مشاركتهم في مشاورات السالم،
مؤكدين أنهم ســيتوجهون الى
جنيــف بعد أن يتــم تأمني طائرة
عمانيــة تقل الوفــد املمثل لهم
وعددا مــن اجلرحى ،وبعد منحهم

ضمانات بالعودة الى صنعاء.
وقتل في املعــارك املتواصلة منذ
اخلميس عشــرات االشخاص من
الطرفــن .وفي الســاعات ال24
املاضية وصلت الى مستشــفيني
فــي محافظة احلديــدة جثث 74
متمردا وعشــرات اجلرحــى ،وفقا
لطبيبني في املستشفيني ،بينما
ذكرت مصادر طبيــة حكومية ان
 15عنصرا فــي القوات احلكومية
قتلوا في الفترة ذاتها.
وذكرت وســائل إعالم ســعودية
مقتل ســتة جنود سعوديني على
االقل «على احلدود اجلنوبية» خالل
االسبوع الفائت دون أن تقدم مزيدا
من التفاصيل.
وأفادت وكالة االنباء الســعودية
الرســمية االثنــن أ ّن ولي العهد
محمد بن سلمان زار جنودا جرحى
يتلقــون العالج في مستشــفى
عسكري بالرياض.
ونشرت صورا تظهر األمير الشاب،
الذي تلطخــت صورته كمصلح
بعد مقتل الصحافي الســعودي
جمال خاشقجي ،وهو يلتقط صور
سيلفي مع اجلنود وهو يعانقهم.

ّ
تركيا تحذر الواليات المتحدة من أن عقوباتها على إيران «خطيرة»
الصباح الجديد ـ وكاالت:
حذرت تركيا واشــنطن علــى خلفية
عقوباتها اجلديدة علــى إيران قائلة إن
عزل اجلمهورية اإلســامية «خطير»،
بحسب ما أعلنه وزير اخلارجية التركي
مولود تشاوش أوغلو امس الثالثاء.
ودخلت الدفعــة الثانية من العقوبات
األميركيــة علــى إيران حيــز التنفيذ
هذا األســبوع ،وهي تستهدف قطاعي
النفط واملال احليويني في البالد.

ومت إعفاء ثمانــي دول بينها تركيا ،من
االلتزام بالعقوبات وسمح لها مبواصلة
استيراد النفط اإليراني.
وقال تشاوش أوغلو في مؤمتر صحافي
خالل زيارة إلى اليابان «في الوقت الذي
نطلب إعفاء من الواليات املتحدة ،كنا
صريحــن جدا معهم بأن حشــر إيران
في الزاوية ليس من احلكمة .عزل إيران
مسألة خطيرة ومن غير العدل معاقبة
الشعب اإليراني».

تقـرير

وأضاف أن «تركيا ضد فرض عقوبات وال
نعتقد بأنه ميكــن التوصل ألي نتيجة
من خالل العقوبات».
وتابع «أعتقد أنه بــدل العقوبات ،فإن
حوارا مجديا ،أكثر فائدة بكثير».
وكانت واشــنطن قــد فرضت دفعتني
من العقوبات هذا العام وانسحبت من
االتفاق النووي املبرم بــن إيران والقوى
الكبرى في .2015
وأعفت واشــنطن ثمانــي دول بينها

تركيا واليابان من االلتــزام بالعقوبات
وســمحت لهــا مبواصلــة اســتيراد
النفط اإليرانــي ،دون مواجهة عواقب
دبلوماسية.
وأكد الرئيس اإليراني حسن روحاني أن
بالده «ســتلتف بفخر على عقوباتكم
غير املشروعة والظاملة».
وكانت أعلنت الواليــات املتحدة ،امس
االول االثنني فرض عقوبــات جديدة أو
قدمية مشــددة على إيران ،تســتهدف

قطاعها النفطي واملصارف ووســائل
النقل.
وجــاء في بيــان صدر عن وزيــر اخلزانة
األمريكيــة ،ســتيفن منوتشــن ،أن
«من شــأن الضغوط غير املســبوقة
اليي متارســها اخلزانة على طهران ،أن
تبني للنظام اإليرانــي أنهم (اإليرانيون)
ســيواجهون عزلــة ماليــة وركــودا
اقتصاديــا متصاعدين ،مــا لم يغيروا
تصرفاتهم املزعزعة لالستقرار تغييرا

جوهريا».
وأوضح البيان أن العقوبات تشــمل 50
بنكا إيرانيا مع فروعها  ،وأكثر من 200
شخصية وســفينة في قطاع النقل
البحــري اإليراني ،إضافة إلى شــركة
اخلطوط اجلويــة اإليرانية ،وأكثر من 65
طائرة من أسطولها.
ويأتــي إعالن فرض املوجــة األخيرة من
العقوبات على طهران تنفيذا ملا توعدت
به إدارة الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب،

بعد انســحاب الواليات املتحدة ،يوم 8
مايو املاضي ،من خطة العمل الشاملة
املشــتركة ،أي االتفاقيــة املبرمــة،
في العــام  ،2015بني اجملتمــع الدولي
(متمثــا بالدول الســت الوســيطة،
ومن بينها روســيا والواليــات املتحدة)
وإيــران ،والراميــة إلى تقييــد برنامج
طهــران النووي مقابل رفــع العقوبات
الدولية والتقييــدات األحادية األوروبية
واألمريكية عن اجلمهورية اإلسالمية.

وصفها الطرفان بمعركة من أجل روح أميركا

مناصرو ترامب يترقبون نتائج انتخابات نصف الوالية والحكم على عهده
متابعة ـ الصباح الجديد:
ينتظر الناخبون األميركيون نتائج ما اذا
كان الرئيس دونالد ترامب ســيحتفظ
بغالبيتــه اجلمهورية فــي الكونغرس
أم أنــه ســيواجه أغلبيــة دميقراطية
معارضة لــه ،بعد حمــات انتخابات
حامية ســبقت االقتــراع الذي وصفه
الطرفــان بأنــه معركة مــن أجل روح
أميركا.
وعلــى مدى عامــن ،اســتفادت إدارة
ترامب التي اتسمت بكسرها للقواعد
التقليديــة والفوضــى أحيانــا مــن
الســيطرة اجلمهورية على مجلسي
النواب والشيوخ .لكن تبدو االحتماالت
مفتوحة بأن تشهد انتخابات منتصف
الوالية الرئاســية مفاجآت جتبر ترامب
الحقــا علــى مواجهــة معارضة ذات
أنياب.
وأمام الناخــب األميركي فرصة لتغيير
مجلس النــواب برمتــه ( 435مقعدا)
وثلــت أعضاء مجلس الشــيوخ الذي
يضم مئة مقعد.
ووفق معظــم االســتطالعات ،ميلك
الدميقراطيون فرصــة حقيقية للفوز
بالغالبيــة في مجلس النــواب ،لكن
علــى األرجح ســيحتفظ اجلمهوريون

بالسيطرة في مجلس الشيوخ.
لكن مــع الغموض الذي يلف نســبة
املشــاركة ،وهو عامل رئيسي حاسم،
إضافة الى عدم يقني االســتطالعات
من تأثير أسلوب ترامب على الناخبني،
يعترف احلزبان بأنهما قد يكونان عرضة
ملفاجأة ما.
وبعد حملــة انتخابية اتهــم الرئيس
خاللها بإثارة العنصرية عبر إشــاراته
املتكــررة إلــى «اجتياح» لبــاده من
قبــل مهاجرين غير شــرعيني يريدون
ارتــكاب عمليات اغتصــاب وقتل ،بلغ
االســتقطاب بني اليمني واليسار في
الواليات املتحدة ذروته.
ورغم أنه غير معني مباشــرة باالقتراع
إال أن ترامــب جعل من نفســه محور
الســباق برمته فتنقل في أنحاء البالد
إلقامة جتمعات انتخابية شملت ثالث
واليات االثنني املاضي وحده.
واختتم ترامــب مهرجاناته االنتخابية
في كايــب جيراردو في ميــزوري ،حيث
تباهــى بــأن «األجنــدة السياســية
اجلمهورية هي احللم األميركي».
وفــي هــذا الســياق ،قــال املرشــح
الدميقراطي بيتو أوروركي الذي ينافس
الســناتور تيــد كــروز في تكســاس
اجلمهوريــة تقليديــا إن الناخبــن
«ســيحددون ليس مستقبل تكساس

فحسب ،بل مستقبل هذا البلد وليس
مستقبل هذا اجليل وحده بل كل جيل
قادم».
لكنه اعترف من واليــة إنديانا ،احملطة
الثانية من جولتــه األخيرة امس االول
االثنــن ،بإمكانية فــوز الدميوقراطيني
بأغلبية في مجلس النواب.

وعندما ســأله الصحافيــون عن تأثير
ذلك على رئاسته أجاب «سيتعني علينا
فقط عندها أن نعمل بشكل مختلف
قليال».
وجرت العادة أن يخسر حزب الرئيس في
عهده األول مقاعد في الكونغرس في
انتخابات منتصف الوالية الرئاســية.

لكــن الوضــع االقتصــادي اجليد مييل
إلى إبقاء األمور علــى حالها ،ما يعني
أن ترامب ســيتحدى من جديد النمط
التاريخي.
وأشــارت أرقام جديدة صدرت عشــية
االقتــراع إلى منو في قطــاع التوظيف
بينما اعتبر ترامب أن الفضل يعود إليه

في تعزيز وضع االقتصاد األميركي الذي
اعتبره «األنشط على األرض».
لكن الرئيس أثار قلق بعض اجلمهوريني
عندما شــت عــن هذه الرســالة في
األســبوع األخير من احلملة االنتخابية
للتأكيد على احلملة األمنية املتشددة
على املهاجرين غير الشرعيني.
وأرســل ترامب آالف اجلنــود إلى احلدود
املكســيكية واعتبر أن علــى عناصر
األمن إطــاق النــار علــى املهاجرين
الذين يلقــون احلجارة عليهــم ،بينما
اتهــم الدميوقراطيــن بالتخطيــط
لتحويل البلد إلى مســتنقع للجرمية
وجتارة اخملــدرات .وجنحت اخلطابات التي
تثير اخلــوف من األجانــب وتعزف على
وتــر القوميــة األميركية فــي إيصال
رجــل األعمال امللياردير إلى الســلطة
عــام  2016بعد فوزه على املرشــحة
الدميوقراطية هيالري كلينتون.
وشن برني ساندرز ،الشعبوي اليساري
الــذي يشــعر البعــض أن فرصه في
الفوز علــى ترامب كانــت أفضل من
فرص كلينتون كمرشــح عــن احلزب
الدميقراطي فــي  ،2016هجوما االثنني
علــى الرئيس واصفا إيــاه بأنه «كاذب
بشــكل مرضــي» .وقال ســاندرز عبر
إذاعة «سيريوس اكس ام بروغريس» عن
ترامب «إنه متحيز جنســيا وعنصري

ويعاني من رهاب املثليني ورهاب األجانب
ومتعصب دينيا .يحــاول القيام مبا لم
نشــهده مطلقا في تاريــخ هذا البلد
احلديــث .يحاول كســب األصوات عبر
خلق انقســامات في أوساط الشعب
األميركي بناء على أصل كل منا».
ويشــيد أنصار ترامب ،وهــم عادة من
البيض املتشــددين ،بأســلوبه حيث
يهتفون دعما له عندما يتلفظ بعبارات
مهينة بشــكل صادم بحق معارضيه
أو يرمي اتهامــات خاطئة من الناحية
الواقعية.
لكــن حتى بعض اجلمهوريني شــعروا
بالذعر عندمــا اتُهم أحد أنصار ترامب
املتحمســن في فلوريدا بإرسال قنابل
مصنعة يدويــا إلى أكثر من عشــرة
دميقراطيــن رفيعــن وغيرهــم مــن
الشخصيات واجلهات البارزة املناهضة
لترامب.
وبعــد أيــام ،أطلق مســلح النار على
مصلني داخل كنيس يهودي ما أســفر
عن مقتل  11شخصا.
ويعتقد أن املهاجــم انتقد اليهود عبر
االنترنت متهما إياهم بنقل «غزاة» من
أميركا الوسطى إلى الواليات املتحدة،
وهي لغة تتشــابه إلى حــد بعيد مع
تصريحات ترامــب املعادية للمهاجرين
القادمني من املكسيك.
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فيما اظهرت طهران تناغمها مع موسكو

انتكاسة انتخابية للحزب

مذكرات توقيف فرنسية بحق ثالثة كبار من النظام السوري
متابعة ـ الصباح الجديد:
وجهــت باريس ضربــة موجعة
إلى النظام الســوري ،بإصدارها
مذكــرات توقيــف بحــق ثالثة
من أبرز رجاله ،في وقت ســعت
طهران إلى إظهــار تناغمها مع
موســكو فــي شــأن التعاطي
مع امللف الســوري في مواجهة
ضغوط غربية لتحريك التسوية
السياســية وســحب القوات
اإليرانية.
ُ
وكشــف أمس االول االثنني عن
إصدار القضاء الفرنسي مذكرات
توقيــف دولية بحق مدير مكتب
األمــن الوطني الســوري علي
مملوك ،ورئيس جهاز االستخبارات
في ســاح اجلو جميل حســن،
ومدير فرع اجلهاز فــي باب توما
عبد السالم محمود ،بتهم عدة،
بينها «ارتكاب جرائم حرب».
وتأتي اخلطــوة تلبية لطلب من
النيابة العامة التي فتحت العام
 ٢٠١٥حتقيقا ً حــول اعتقال أب
وابنه يحمالن جنســية مزدوجة
ســورية -فرنســية ،هما مازن
وباتريك دباغ في سورية ،وانقطاع
املعلومــات عنهما منــذ العام
.٢٠١٣
ومملــوك مــن أهم مستشــاري
الرئيس بشار األسد ،فيما كانت
أملانيا أصدرت مذكرة اعتقال في
حق حســن ،أما محمــود ،فقال
محاميان إنه يدير منشأة احتجاز
في مطار املزة العسكري.
ونقلــت صحيفــة «لومونــد»
الفرنســية عن مصادر قضائية،
أن معلومات أفــادت بوفاة مازن
وباتريــك الصيــف املاضي بعد
اعتقالهما من جانب عناصر في
جهاز االستخبارات التابع لسالح
اجلو الســوري ،وإيداعهما سجن
املزة.
وكان شــقيق وعــم املفقوديْن
عبيدة دباغ ومنظمات حقوقية،
رفعوا دعوى أمام النيابة العامة
التي حققت ووجهت إلى مملوك
وحسن ومحمود تهم «التواطؤ
في أعمال عنــف ،وجرائم حرب،

مذكرات توقيف
دولية في حق
مدير مكتب األمن
الوطني السوري
علي مملوك ،ورئيس
جهاز االستخبارات
في سالح الجو جميل
حسن ،ومدير فرع
الجهاز في باب توما
عبد السالم محمود،
بتهم عدة ،بينها
ارتكاب جرائم حرب

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعرب ناطق باســم حزب «الرابطة القومية
من أجل الدميوقراطيــة» احلاكم في ميامنار،
بزعامة أونغ ســان سو تشــي ،عن قلق من
عدم فوز احلزب ســوى بـ 7من  13مقعدا ً في
انتخابات جزئية.
وأق ّر باحلاجة إلــى بذل مزيد من اجلهود لنيل
دعم ناخبني مــن األقليات العرقيــة ،قائالً:
«خسرنا  5من  6مقاعد في املناطق العرقية.
الناخبون هنــاك غير راضني عــن أدائنا في
شــأن عملية الســام .هذه النتيجة درس
سنعد استراتيجية لكل دائرة انتخابية
لنا.
ّ
خالل االنتخابات املقبلة».
وكانت ســو تشــي تعهدت جعــل إنهاء
صراعــات عرقية تشــهدها ميامنــار منذ
عشــرات الســنوات ،في طليعــة أولويات
حكومتها ،لكن محادثات الســام ُج ّمدت
وازداد القتــال حــدة ،علما ً أنها تتقاســم
السلطة مع اجليش.

األمم المتحدة :عنف طالبان
ضد االنتخابات األفغانية
بلغ مستوى قياسيا

وجرائم ضد اإلنسانية».
وقــال محاميان ألســرة دباغ إن
األســرة حصلت على وثائق من
ســورية في متوز املاضي ،تشــير
إلى أن مازن توفي وهو مســجون
في تشرين الثاني العام املاضي،
بينمــا توفي باتريــك في كانون
الثاني  .2014ووصف عبيدة دباغ
مذكرات التوقيف بحق السوريني
الثالثة بـ «انتصــار أولي وبداية
حقبة من العدالة واحملاسبة على
اجلرائم بحق اإلنسانية املرتكبة
في سورية».
وقالت ثــاث جماعات حقوقية،
وهي الفيديرالية الدولية حلقوق
اإلنســان ،والرابطة الفرنســية
حلقوق اإلنســان ،واملركز السوري
لإلعالم وحريــة التعبير في بيان،
إن مذكرات االعتقال صدرت في
 8الشهر املاضي.

وأوضحــت احملاميــة كليمانس
بكتارت واحملامــي باتريك بودوان
في بيــان مشــترك« :مذكرات
االعتقــال الدولية تثبت أن جدار
اإلفالت من العقاب الذي يحيط
باملسؤولني السوريني على أعلى
مستوى ،ميكن أن يتحطم فعالً».
وقال املصــدر القضائي إن ممثلي
االدعاء في باريــس فتحوا فعالً
حتقيقا ً فــي اختفــاء الرجلني،
ووجدوا أن مسؤولي االستخبارات
الســورية داهموا منزلهما في
دمشق.
واستنادا ً إلى مذكرات التوقيف،
يتعذر على األشــخاص الثالثة
الســفر ،خصوصا ً إلــى أوروبا،
بعدمــا صدرت على أســاس ما
يسمى بـ «الصالحية الكونية»
التــي جتيــز مالحقــة مرتكبي
جرائــم خطرة ،حتــى إذا كانت

مرتكبة خارج التراب الوطني.
إلى ذلك ،التقى املوفد الروســي
إلى سورية ألكساندر الفرينتيف
فــي طهران أمــس ،أمني اجمللس
األعلى لألمن القومــي اإليراني
علي شــمخاني ،الذي ســعى
الى إظهــار التناغم بني البلدين
«سياســيا ً وميدانياً» .ونقل بيان
روسي عن الفرينتيف ،أن الرئيس
الروســي فالدميير بوتــن ك ّلفه
تقــدمي تقريــر إلى طهــران في
شأن القمة الروسية -التركية-
الفرنســية -األملانيــة التــي
استضافتها إسطنبول الشهر
املاضي.
ونقلــت وســائل إعــام إيرانية
تأكيــد شــمخاني أن «دعــم
احلكومــة الســورية والتعاون
حملاربــة اإلرهاب وتوفيــر اآلليات
السياســية لتحديد مصير هذا

ٌ
البلد ،هي
أهداف مت التوصل من مســتوى توقعاتنا متدن .ننتظر
خاللهــا إلى جناحات سياســية حتى نلتمــس اجلدية من الروس،
وميدانية في سورية».
مبا يؤدي إلى نتائج عملية ،وليس
ورأى أن «التعــاون والتنســيق االستمرار في التسويف».
بــن إيــران وروســيا وســورية ميدانياً ،كشف املرصد السوري
عامــل رئيــس إليجــاد التفوق حلقوق اإلنسان اندالع اقتتال بني
امليداني» .وتطرق إلى نشر روسيا عناصر من «هيئة حترير الشــام»
منظومة «أس  »300الصاروخية (جبهة النصرة سابقاً) ،وتنظيم
املتطورة في ســورية ،مستبعدا ً «حراس الديــن» املوالي لتنظيم
تأثيــر «اإلجــراءات الســلبية» «القاعــدة» ،قــرب املنطقــة
اإلســرائيلية «على التعاون بني املنزوعــة الســاح فــي ريــف
البلدين».
محافظــة إدلب (شــمال غربي
من جانبه ،اعتبر الناطق باســم ســورية) .لكن مصدرا ً قياديا ً في
االئتالف الســوري املعارض أنس املعارضة السورية اعتبر أن هذه
العبدة ،أن زيارة املوفد الروســي االشتباكات «إيجابية» بالنسبة
«غيــر مســتغربه بــن حلفاء الــى االتفاق الروســي -التركي،
ضمن زيارات دوريــة» ،وقال «رمبا وقال «إذا ظــل الصراع محصورا ً
تركز هذه الزيــارة على موضوع بــن الهيئــة وحــراس الديــن،
العملية السياســية وتشكيل ســيكون أثره إيجابيــا ً إلضعاف
اللجنــة الدســتورية .لكــن الطرفني

فلسطين تأمل تراجع الرئيس البرازيلي عن نقل سفارة بالده إلى القدس
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال السفير الفلسطيني لدى
البرازيــل إبراهيــم الزبن امس
االول االثنني إنه يحاول حشــد
الدعم ضد خطــوة أعلن عنها
الرئيــس البرازيلــي املنتخــب
جايير بولســونارو تقضي بنقل
سفارة بالده في إســرائيل من
تل أبيب إلى القدس .وتأتي هذه
التصريحات في أعقاب تغريدة
لبولسونارو يقول فيها إنه عازم
على تنفيذ وعد انتخابي بنقل
سفارة بالده إلى القدس.
وتأتي هــذه التصريحات عقب
تغريدة كتبها بولســونارو على
تويتر يقول فيها «كما سبق أن
أعلنا خالل احلملة (االنتخابية)،
نعتزم نقل ســفارة البرازيل من
تل أبيب إلى القدس».
وصــ ّرح رئيــس البعثــة

الحاكم في ميانمار

الفلســطينية لوكالــة األنباء
الفرنســية «نأمل أن يكون ذلك
إعالنــا انتخابيا .لدينا األمل بأن
تبقــي (اإلدارة املنتخبــة) على
موقــف البرازيل التقليدي الذي
يحترم قرارات األمم املتحدة بهذا
الشأن».
واعتبــر الزبن أنه «مــن املبكر»
تشــديد اللهجة ،مؤكــدا أنه
اعتبــارا مــن األســبوع القادم
عندما يطلــق الرئيس املنتخب
عملية االنتقال ،ستبدأ البعثة
مفاوضات حملاولة إقناع احلكومة
املقبلــة بالعودة إلــى موقفها
السابق.
ومــن املتوقــع أن يتســلم
بولسونارو مهامه في األول من
كانون الثاني/ينايــر ،ولم يعلن
حتــى اآلن مــن ســيكون وزير
اخلارجية في حكومته.

للمزيــد :تدشــن الســفارة
األمريكية في القــدس احملتلة
والفلســطينيون فــي غــزة
يتوعدون «بإحراقها»
وأضــاف «نحــن علــى تواصل
مــع الرئيس املنتخــب وفريقه
ومع السياســيني املعنيني في
احلكومة املقبلة للتحاور .نعتبر
مهما جدا».
ذلك ملفا
ّ
وختم الزبن بالقول «أشك في أن
تكون (اإلدارة املنتخبة) ال تتمنى
الســام في هذه املنطقة» ،في
إشارة إلى الشرق األوسط.
ولقد احت ّلت إســرائيل القدس
الشــرقية وضمتها في 1967
ثم أعلنت القدس بشــطريها
عاصمة
«موحــدة وأبدية» لها
ّ
في  ،1980في قرار لم يعترف به
اجملتمع الدولــي مبا فيه الواليات
املتحــدة حينهــا .ويطالــب

تقـرير

الفلســطينيون بالقــدس
الشــرقية عاصمــة لدولتهم
املنشودة.
وتعتبــر األســرة الدوليــة أن
وضع املدينة املقدســة يجب أن
يتحدد بالتفــاوض بني الطرفني
الفلسطيني واإلسرائيلي وأنه
يجب عدم نقل ســفارات إليها
قبل التوصل إلى اتفاق
باملقابل ألغت القاهرة زيارة وزير
اخلارجيــة البرازيلي ،ألويســيو
نونيز فيريــرو ،ملصر ،في خطوة
جــاءت ردا علــى إعــان رئيس
البرازيل ،جاير بولسونلرو ،عزمه
نقل سفارة بالده لدى إسرائيل
إلى القدس.
وأفادت صحيفة «فوليا دي ساو
باولــو» البرازيلية بــأن فيريرو
كان من اخملطــط أن يتوجه إلى
مصر اليــوم  7نوفمبر في إطار

زيارة عمل حتى  11من الشــهر
ذاته تشــمل لقــاءات مع كبار
املســؤولني املصريــن ورجــال
األعمال للبالد.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن
مجموعــة من رجــال األعمال
البرازيليني ،الذيــن لقد وصلوا
إلى مصر ملرافقة وزير اخلارجية
والتفاوض مع نظرائهم احملليني
اضطــرت إلــى مغــادرة البالد
بسبب إلغاء الزيارة.
وتفيد معلومات «فوليا دي ساو
باولو» بأن الســلطات املصرية
بــررت هــذه اخلطــوة ،التي لم
يتم بعد اإلعالن عنها رســميا،
بـ»تغييرات في جدول أعمالها».
لكن مصادر دبلوماسية محلية
قالــت للصحيفة إن هذا القرار
«يأتي انتقامــا» من تصريحات
الرئيس بولسونارو ،التي تعهد

فيها بأنه سينقل سفارة بالده
من تل أبيب إلى القدس.
وسبق أن قال الرئيس البرازيلي
عبر حســابه في موقع «تويتر»:
«كمــا أعلنــا خــال احلملــة
االنتخابية ،نعتزم نقل السفارة
البرازيليــة مــن تل أبيــب إلى
القــدس .إســرائيل دولــة ذات
سيادة ويجب أن نحترم ذلك».
واليمينــي بولســونارو فاز في
انتخابــات الرئاســة البرازيلية
التــي جــرت الشــهر املاضي،
وهو ملقب إعالميــا بـ «ترامب
البرازيــل» لتشــدد مواقفــه
وتشابه بعضها مبواقف الرئيس
األمريكي ،دونالــد ترامب ،الذي
أعلن في ديســمبر املاضي عن
قراره نقل الســفارة األمريكية
إلى القــدس واعتبارها عاصمة
إلسرائيل رسميا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت األمم املتحدة امس الثالثاء إن الهجمات
وعمليات الترويع التي نفذتها حركة طالبان
اإلســامية ضد االنتخابــات البرملانية في
أفغانســتان الشــهر املاضي أسفرت عن
سقوط عدد قياسي من الضحايا املدنيني.
وأضافــت األمم املتحــدة في تقريــر أن عدد
الضحايا املســجل بلغ مــا ال يقل عن 435
شــخصا  56 -قتيال و 379جريحا،-في يوم
االنتخابات  20تشــرين األول واأليام التالية
التي أجري فيها تصويــت تأخر عن موعده.
وتابعــت األمم املتحدة أن هذا العدد أكبر من
املسجل في أربعة انتخابات سابقة.
وأصدرت طالبان ،التــي تقاتل من أجل طرد
القــوات األجنبيــة واإلطاحــة باحلكومة
املدعومة من الغرب ،سلسلة من التهديدات
اســتهدفت االنتخابــات وثــاث حتذيرات
منفصلة في األيام السابقة على التصويت.
ووقعت عــدة هجمات كذلــك على مراكز
تسجيل الناخبني في األشهر السابقة على
االنتخابــات بعضها أعلــن تنظيم الدولة
اإلسالمية مســؤوليته عنها.ن املقرر إجراء
االنتخابات الرئاسية األكثر أهمية في البالد
يوم  20أبريل نيسان.

«فيسبوك» تحجب 115
حسابا عشية االنتخابات
النصفية األميركية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت شركة «فيس بوك» امس أنها حجبت
 115حســابا حذرت الشــرطة من إمكانية
ارتباطها بـ»كيانــات أجنبية» حتاول التدخل
فــي انتخابــات منتصف الوالية الرئاســية
األميركية.
وجاء اإلعالن بعد وقت قصير من دعوة وكاالت
إنفــاذ القانــون واالســتخبارات األميركية
املواطنني إلــى احلذر من احملاوالت الروســية
لنشر األخبار الكاذبة عشية االنتخابات التي
جترى الثالثاء.
وأظهرت دراسة نشرت األســبوع املاضي أن
املعلومات املغلوطة على وســائل التواصل
االجتماعي تنتشــر مبعدالت أعلى بكثير مما
كان احلــال علية قبيل انتخابــات عام 2016
الرئاســية التــي اتهمت روســيا بالتالعب
بنتائجها من خالل حملة ترويجية واســعة
لصالح الرئيس األميركي دونالد ترامب.

تراجع التوتر بعد أشهر من التصعيد

محادثات أمنية ودبلوماسية رفيعة المستوى بين اميركا والصين الجمعة المقبل
متابعة ـ الصباح الجديد:
جتري الواليات املتحدة والصني محادثات
أمنية رفيعة املستوى اجلمعة املقبلة
كما أعلنــت وزارة اخلارجية األميركية
في مؤشر على تراجع التوتر بعد أشهر
من التصعيد علــى خلفية نزاع جتاري
وإقليمي.
وسيســتقبل وزير اخلارجية األميركي
مايــك بومبيو والدفــاع جيم ماتيس
مسؤولني صينيني بارزين في واشنطن
في إطار «احلوار الدبلوماســي واألمني
األميركي-الصينــي» الثانــي بعــد
اجتماع أول عقد في حزيران .2017
ويأتي االعالن عن احملادثات مع مسؤول
الشؤون اخلارجية في احلزب الشيوعي
يانــغ جيشــي واجلنــرال وي فينغي
عشــية انتخابات منتصــف الوالية،
فــي الكونغرس والتــي اتهم الرئيس
دونالــد ترامب فيها الصني بالســعي
إلسقاطه.
وفي مطلع تشــرين األول قال مسؤول
فــي وزارة الدفاع األميركيــة إن زيارة
مقررة ملاتيس إلى الصــن ،ألغيت اثر

امتنــاع بكني عن حتديــد موعد للقاء
مــع وي فينغــي .لكن خــال خطاب
له أمام مؤمتر حول األمن في الشــرق
األوسط األسبوع املاضي ،قال ماتيس
إن وي ســيزور قريبا واشنطن مضيفا
إن «املنافسة االســتراتيجية ليست
مرادفا للعدائية» .وتشــهد العالقات
بني واشــنطن وبكني أزمــة حادة منذ
إعالن ترامــب إنهاء مــا وصفها بأنه
سنوات من املمارســات التجارية غير
العادلة من جانب الصني.
وفــرض ترامب رســوما جديــدة هذا
الصيــف علــى نحو نصف الســلع
الصينية املســتوردة ،فيما ردت بكني
بإجراءات مماثلة وفرضت رســوما على
معظم السلع األميركية.
*هجوم أميركي على الصني
حول ترامب النزاع التجاري إلى هجوم
شامل  --عزز الدعم العسكري لتايوان
وصعد شجبه لسجل بكني في مجال
حقوق اإلنســان وق ّيــد وصولها إلى
التكنولوجيا النووية األميركية.
وفــي خطاب قال بعــض املراقبني إنه
يســتذكر احلرب البــاردة ،تعهد نائب
الرئيس مايك بنس بتحدي الصني على

جبهات متعددة واتهم بكني بالتدخل
فــي االنتخابــات األميركية بشــراء
إعالنات متتدح العالقة التجارية.

لكن ترامب بدا أكثر توافقيا األسبوع
املاضي مشيدا مبحادثات «جيدة جدا»
مع الزعيــم الصيني شــي جينبينغ

وأعلن في وقت الحق بأنه يتوقع انتهاء
نزاعهما التجاري «باتفاق جيد جدا».
ومن جهته سعى شي في وقت سابق

اإلثنني املاضي إلى جذب املســتثمرين
في شــنغهاي .ووعد بفتح الســوق
أكثر أمام الــواردات وتخفيف إجراءات
اجلمارك والتصدي النتهاكات امللكية
الفكريــة ،وهي أهداف قدميــة لقادة
قطاع األعمال األجانب رغم أن العديد
منهــا فقــدت احلمــاس بعــد وعود
مشــابهة في الســابق .وفي كلمة
له أمــام مؤمتــر بلومبــرغ لالقتصاد
اجلديد فــي ســنغافورة ،قــال نائب
الرئيس الصيني وانغ كيشــان إن أكبر
اقتصادين في العالم «سيســتفيدان
من التعاون ويخسران من املواجهة».
وقال إن الصني «ستحافظ على الهدوء
والرصانة وتتبنى انفتاحا أكبر وتعمل
من أجل الفائدة املشتركة».
لكن املواقف إزاء الصني تشــددت لدى
مختلــف االطيــاف السياســية في
واشنطن وتزايد عدد النواب األميركيني
الذين يقولــون إن دعوات بكني للهدوء
تخفي مسعى لالستفادة من الوضع.
وبخصــوص األمن ،وهو ما ســتتركز
عليه محادثات اجلمعــة ،فإن الواليات
املتحــدة اتهمــت الصــن بزيــادة
أنشــطتها في بحر الصــن اجلنوبي

املتنازع عليه ومبضايقة ســفن حربية
أميركية في مياه دولية.
ومن املرجح أن تركز احملادثات أيضا على
كوريا الشــمالية ،التــي تعتمد على
الصــن كأهم حلفائها الرئيســيني.
ومن املتوقع أن يلتقي بومبيو اخلميس
فــي نيويورك كيم جونغ شــول كبير
مســاعدي الزعيم الكوري الشمالي
كيــم جونغ أون ،الــذي عقد قمة غير
مسبوقة مع ترامب في سنغافورة في
حزيران.
ويســعى ترامب للقاء كيــم مجددا
للعمــل على اتفــاق تاريخي محتمل
النهاء احلــرب الكورية رســميا .ومن
املتوقع أن يجري ترامب وشــي بشكل
منفصل محادثات في غضون شــهر
في بوينوس ايريــس على هامش قمة
مجموعة العشــرين التي تضم أكبر
اقتصادات العالم.
وأبلــغ رئيــس الــوزراء الصينــي لي
كيكيانــغ وفــدا زائرا من املشــ ّرعني
االميركيني األســبوع املاضي أنه يأمل
فــي عقد لقــاء بني الطرفني وســط
اخلالفات حــول التجارة واألمن وقضايا
أخرى.
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ﻃﻬﺮﺍﻥ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻟﺠﻨﺘﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

 126.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ

ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ارﺗﻔﻌــﺖ ﻣﺒﻴﻌــﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛــﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻠــﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،أﻣــﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء ،إﻟــﻰ 126.42
ﻣﻠﻴــﻮن دوﻻر؛ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 116.57
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ؛ ﺑﻨﺤﻮ  9.84ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وأوﺿﺢ اﳌﺮﻛــﺰي ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،أن ﺳــﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺑﻠﻎ
 1190دﻳﻨﺎرا ﹰ ﻟﻜﻞ دوﻻر ،ﻓﻲ اﳌﺰاد اﳌﻨﻌﻘﺪ ﲟﺸﺎرﻛﺔ
 30ﻣﺼﺮﻓﺎﹰ.
وﻧــﻮه اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺄن ﺗﻠــﻚ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻫــﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺰاد
)اﻟﻴﻮم( اﻷرﺑﻌــﺎء؛ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﹰ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻜﻠﻲ
ﺑﻠﻎ  150.41ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺒﻴﻌﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ أرﺻﺪة اﳌﺼﺎرف
ﻓﻲ اﳋــﺎرج  125.73ﻣﻠﻴــﻮن دوﻻر ،ﻓــﻲ ﺣﲔ ﹸﻗﺪر
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﺒﺎع ﻧﺤﻮ  24.69ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وأوﺿﺢ اﳌﺮﻛﺰي ،ﻓﻲ اﻟﺒﻴــﺎن ،أن ﺑﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﶈﻮﻟﺔ
ﳊﺴــﺎﺑﺎت اﳌﺼﺎرف ﻓﻲ اﳋﺎرج ﻳﻜﻮن ﺑﺴﻌﺮ 1190
دﻳﻨــﺎرا ﹰ ﻟــﻜﻞ دوﻻر ،أﻣﺎ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻨﻘﺪي ﻓﺴــﻴﻜﻮن
ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﻧﻔﺴﻪ.

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻻﺕ ﻓﻲ
ﺳﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻋﻠﻦ ﺳــﻮق اﻟﻌﺮاق ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ أن ﻋﺪد اﻻﺳﻬﻢ
اﳌﺘﺪاوﻟﺔ  ،أﻣﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء ،ﺑﻠــﻎ )(25,695,163,693
ﺳﻬﻢ ،أﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ ﻓﺒﻠﻐﺖ )(9,891,601,816
دﻳﻨﺎر.
واﻏﻠﻖ ﻣﺆﺷﺮ اﻻﺳــﻌﺎر  ISX 60ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ
ﻋﻠــﻰ ) (495.87ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﺑﻨﺴــﺒﺔ )(0.93
ﻋﻦ اﻏﻼﻗﻪ ﻓﻲ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ )(500.55
ﻧﻘﻄﺔ.
وﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺪاول اﺳﻬﻢ ) (30ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﺻﻞ )(104
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،اﺻﺒﺢ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﳌﺘﻮﻗﻔــﺔ ﺑﻘﺮار ﻣــﻦ ﻫﻴﺌــﺔ اﻻوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺪم
اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻻﻓﺼﺎح اﳌﺎﻟﻲ ) (32ﺷﺮﻛﺔ .
وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻻﺳــﻬﻢ اﳌﺸﺘﺮاة ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ
اﻟﻌﺮاﻗﻴــﲔ ) (4,400ﻣﻠﻴﻮن ﺳــﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺑﻠﻐﺖ
) (7,879ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ ) (10ﺻﻔﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﺳﻬﻢ ارﺑﻊ ﺷﺮﻛﺎت.
أﻣﺎ ﻋﺪد اﻻﺳــﻬﻢ اﳌﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ،ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ) (2اﻟﻒ ﺳــﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺑﻠﻐﺖ
) (6,980ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣــﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ ) (8ﺻﻔﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺪة.
وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻻﺳــﻬﻢ اﳌﺸﺘﺮاة ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﺴــﻮق اﻟﺜﺎﻧﻲ ) (150ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺑﻠﻐــﺖ ) (429ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ
) (3ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺪة.

ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻋﻨﺪ
 5.33ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ

ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ـ ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﺳــﺠﻠﺖ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ  5.33ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر
أﻣــﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻣﻘﺘﺮﺑﺔ ﻣﻦ أﻗﻮى ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﺛﻼﺛﺔ أﺷــﻬﺮ وﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺘﻔﺎؤل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ
ﺗﻠﻘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف
اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ.
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻴــﺮة ،اﳌﺘﻌﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻧﺤــﺪار ﻧﺰل ﺑﻬﺎ إﻟﻰ
ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ آب ،أﻏﻠﻘﺖ
ﻋﻨــﺪ  5.3120ﻟﻴﺮة ﻟﻠﺪوﻻر اﻻﺛﻨﲔ ،ﻓﻲ ﻳﻮم ﺻﻌﺪت
ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ .5.3025
ﻓﻲ اﻟﺴــﻴﺎق ،ﻗــﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛــﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ
أردوﻏــﺎن أﻣﺲ اﻟﺜﻼﺛــﺎء إن اﶈﺎدﺛﺎت ﻣــﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺸــﺄن ﺑﻨﻚ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺗﺴﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر إﻳﺠﺎﺑﻲ .وأﺿﺎف أﻧﻪ ﺑﺤﺚ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻊ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ.
وأدﻟــﻰ أردوﻏﺎن ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳــﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻓﻲ
أﻋﻘﺎب اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ ﻣــﻊ أﻋﻀﺎء ﺣﺰﺑﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ أﻧﻘﺮة.

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ

ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ »ﻳﻨﺘﻈﺮ« ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻧﻘﺺ ﻣﻌﺮﻭﺽ
ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﻭﺑﻚ

ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﺛﺎﻣﺮ اﻟﻐﻀﺒﺎن إن
ﻧﻘﺺ اﳌﻌﺮوض اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻨﺎﺟﻢ
ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة
ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﻟﻢ ﻳﺠﺮ ﻗﻴﺎﺳــﻪ ﻗﺒﻴﻞ
اﺟﺘﻤــﺎع أوﺑــﻚ اﳌﻘﺮر اﻟﺸــﻬﺮ
اﳌﻘﺒﻞ.
وﻗــﺎل اﻟﻐﻀﺒــﺎن إن اﻟﻌﺮاق ﻳﺮﻳﺪ
ﻣﻌﺮﻓــﺔ “اﻻﻧﺨﻔــﺎض اﻟﻔﻌﻠﻲ”
ﻗﺒﻞ أن ﺗﻘﺮر ﺑﻐﺪاد وﺳﺎﺋﺮ أﻋﻀﺎء
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول
ﻛﻴﻔﻴــﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﺗﺮاﺟﻊ
اﻟﺸﺤﻨﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ.
وأﺑﻠﻎ اﻟﻮزﻳﺮ روﻳﺘﺮز ﻓﻲ أول ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻪ ﻣﻨــﺬ ﺗﻮﻟﻲ ﺣﻘﻴﺒــﺔ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺸــﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ» :أرﻳﺪ أن أﻧﺘﻈﺮ
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﺠﻢ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻹﻳﺮاﻧﻴــﺔ ،وﻣﺎ إذا
ﻛﺎن ﺳــﻴﻌﻮﺿﻪ ،ﻟﻴــﺲ ﻣﻨﺘﺠﻮ
أوﺑﻚ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ واﻟﺪول اﻷﺧﺮى
أﻳﻀﺎ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎﹰ“ :ﻛﻴﻒ ﺳﺘﻜﻮن
زﻳــﺎدة اﻟﻄﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻔــﻂ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺴــﻮق اﳊﺎﺿﺮة...
وإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻃﻠﺐ ،ﻓﻜﻴﻒ
ﻟﻲ أن أﻗﻮل إﻧﻨﺎ ﺳﻨﻌﻮض؟”.
وﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻏﻀﺒﺎن ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ ﻟﻠﻌﺎم  2019ﻟﻜﻨﻪ
ﻗــﺎل إن ﺳــﻌﺮا ﻓــﻮق  70دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺳــﻴﻜﻮن “ﻋــﺎدﻻ” وإﻧﻪ
ﻛﻠﻤﺎ زاد اﻟﺴﻌﺮ ،ﻛﺎن ذﻟﻚ أﻓﻀﻞ
ﻟﻠﻌﺮاق.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ذي ﺻﻠﺔ ،ﻗﺎل ﻣﻮﻗﻊ
أﻧﺒﺎء ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ أﻣﺲ
اﻟﺜﻼﺛــﺎء إن وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻛﺘﺐ إﻟﻰ
اﻷﻣﺎﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ
ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻞ ﳉﻨﺘــﲔ ﻣﻜﻠﻔﺘﲔ
ﲟﺮاﻗﺒﺔ اﺗﻔﺎق اﻹﻧﺘــﺎج ﺑﲔ أوﺑﻚ
واﻟــﺪول ﻏﻴــﺮ اﻷﻋﻀــﺎء ﺑﻘﻴﺎدة
روﺳﻴﺎ.
وﻧﺴﺐ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ
ﺑﻴﺠﻦ زﻧﻐﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ “ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء
أوﺑﻚ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻠﺠﻨﺘﲔ اﻧﺤﺎزوا
ﺑﻮﺿﻮح إﻟﻰ )اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة(
ﻓﻲ ﻓــﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬــﺎ اﻷﺣﺎدﻳﺔ

ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ
“ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ”
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﺑﻐﺪﺍﺩ
ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ
ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺸﺤﻨﺎﺕ
ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ

أﺣﺪ اﳊﻘﻮل اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ

اﳉﺎﻧــﺐ وﻏﻴﺮ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺿﺪ...
إﻳﺮان.
اﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻹﻳﺮاﻧﻲ إن إﻳﺮان ﺗﺘﻮﻗﻊ أن
ﺗﻈﻞ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ
ﻋﻦ  1.1ﻣﻠﻴــﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ
اﳋﺎم ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴــﺔ ﻧﻈــﺮا ﻷن اﻟﺴــﻮق
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺷــﺤﻴﺤﺔ ﲟﺎ ﻳﺤﻮل دون
ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺎﻣﻞ.
وﺗﻈﻬﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت » رﻓﻴﻨﻴﺘﻴﻒ أﻳﻜﻮن
» ﺗﺮاﺟﻊ ﺻﺎدرات اﳋــﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
إﻟﻰ ﻣﻠﻴــﻮن ﺑﺮﻣﻴــﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
وﻗﺎل ﻣﺼــﺪر ﺑﺎﻟﻘﻄــﺎع ﻳﺮاﻗﺐ
اﻟﺸﺤﻨﺎت أﻳﻀﺎ إن ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن
ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﺮﻗﻢ ﻋﻨﺪ اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ
ﻟﻠﻨﻄﺎق.

ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒــﻪ ،ﻗــﺎل إﺳــﺤﺎق
ﺟﻬﺎﳒﻴﺮي ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
أﻣﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء إن إﻳﺮان ﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ
ﺑﻴﻊ اﻟﻨﻔﻂ ﻗــﺪر ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﺑﺮﻏﻢ
اﻟﻀﻐﻮط اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وأﻋــﺎدت اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻳﻮم
اﻻﺛﻨﲔ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﺴﺘﻬﺪف
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺒﻨﻮك واﻟﻨﻘﻞ
اﻹﻳﺮاﻧﻴــﺔ وﻫﺪدت ﺑﺈﺗﺨــﺎذ ﻣﺰﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻟﻮﻗــﻒ ﻣﺎ ﺗﻘﻮل
واﺷﻨﻄﻦ إﻧﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎت “ﺧﺎرﺟﺔ
ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺎﻧــﻮن” وﻓــﻲ ﺧﻄﻮات
وﺻﻔﺘﻬﺎ إﻳﺮان ﺑﺎﳊﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﺗﻌﻬﺪت ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ.
وﺗﺄﺗﻲ اﻹﺟــﺮاءات ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻬﻮد
أوﺳــﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﻳﺒﺬﻟﻬــﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟــﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﻜﺒﺢ
ﺑﺮاﻣــﺞ ﻃﻬــﺮان اﻟﺼﺎروﺧﻴــﺔ

ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ :ﺧﻄﻂ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﻌﺎدن ﺻﺎﻟﺢ
اﳉﺒــﻮري ،أﻣﺲ اﻟﺜﻼﺛــﺎء ،اﻫﻤﻴﺔ
وﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض
ﺑﻮاﻗﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮزارة.
وﻗــﺎل اﳉﺒــﻮري ﻓﻲ ﺑﻴــﺎن ﺧﻼل
اﺟﺘﻤــﺎع ﻋﻘﺪه ﻓﻲ ﻣﻘــﺮ اﻟﻮزارة:
"ﻳﺠﺐ اﻋﺪاد دراﺳــﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ
ﻫﻮ اﳌﻄﻠــﻮب ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ
ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ واﻧﻨﺎ اﻣﺎم ﲢــﺪي ﻛﺒﻴﺮ
ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
اﻣﺎم اﻟﺸــﻌﺐ ﻣــﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻋﺪاد
ﺧﻄﻂ ودراﺳــﺎت ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

ﺗﻘـﺮﻳﺮ

ﻳﺠــﺮي ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺸــﺨﻴﺺ
اﳌﻌﻮﻗــﺎت واﻟﺼﻌﻮﺑــﺎت ﻟﻐﺮض
ﲡﺎوزﻫــﺎ واﻳﺠﺎد اﳊﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ
ﻟﻬﺎ ﻟﻐﺮض ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة
ﻓﻲ اﺣــﺪاث اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮزارة
ﻛﺎﻓﺔ".
وأﺷﺎر اﻟﻰ ان "اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤــﻮ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟــﺬي ﲤﺘﻠــﻚ ﻓﻴــﻪ اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
واﳋﺒﺮات اﻟﺘــﻲ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻬﻮض واﻻﺳــﻬﺎم اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ
دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ

واﻟﻨﻮوﻳﺔ وإﺿﻌــﺎف ﻧﻔﻮذ ﻃﻬﺮان
ﻓﻲ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺑﺼﻔﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺪﻋﻤﻬﺎ
ﻷﻃﺮاف ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳــﻮرﻳﺎ
واﻟﻴﻤﻦ وﻟﺒﻨﺎن.
وﺗﺴــﺘﻬﺪف ﲢــﺮﻛﺎت ﺗﺮاﻣــﺐ
ﺻــﺎدرات إﻳــﺮان اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،وﻫﻲ
اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻹﻳﺮاداﺗﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﻬــﺎ اﳌﺎﻟﻲ ،ﲟــﺎ ﻳﻌﺰل
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻤﺴــﲔ ﺑﻨــﻜﺎ إﻳﺮاﻧﻴﺎ
ووﺣﺪاﺗﻬﺎ ﻋــﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺸــﻰ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح
ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈــﺎم اﳌﺎﻟﻲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻧﻘﻠــﺖ وﻛﺎﻟــﺔ أﻧﺒﺎء ﺗﺴــﻨﻴﻢ
اﻹﻳﺮاﻧﻴــﺔ ﻋﻦ ﺟﻬﺎﳒﻴــﺮي ﻗﻮﻟﻪ
“ﻗــﺎل اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻣــﺮارا إﻧﻬﻢ
ﺳــﻴﻘﻠﺼﻮن ﻣﺒﻴﻌﺎت إﻳﺮان ﻣﻦ

اﻟﻨﻔﻂ إﻟــﻰ اﻟﺼﻔﺮ ،ﻟﻜﻨﻲ أﻗﻮل
إﻧﻨﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن ،ﻗــﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ
اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺤﺘــﺎج ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ
ﻣﻦ اﳋﺎم”.
وﺗﺎﺑﻊ “ﻻ ﻳــﺮى اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ،ﺑﻔﻌﻞ
اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ،ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻷﻣﻮر”.
وأﺿــﺎف ﺟﻬﺎﳒﻴﺮي أﻧﻪ ﲢﺪث ﻣﻊ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﺸــﺮﻛﺎت
اﻟﺘــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﺋﻤــﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺣﻴﺚ وﺿﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ﺧﻄﻄــﺎ ﻟﻜﻴﻔﻴــﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻹﺟﺮاءات.
ﻣﻦ ﺟﻬــﺔ أﺧﺮى ،ﻗــﺎل ﻣﺤﺎﻓﻆ
اﻟﺒﻨــﻚ اﳌﺮﻛــﺰي اﻹﻳﺮاﻧــﻲ ﻋﺒﺪ
اﻟﻨﺎﺻــﺮ ﻫﻤﺘﻲ أﻣــﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء:
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
ﺧﺒﺮﺗﻬﺎ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﳌﺴــﺎﻋﺪة اﻟﻮﺿﻊ

اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺒﻼد.
وﻧﻘﻠــﺖ وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒــﺎء اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﻤﺘﻲ
ﻗﻮﻟــﻪ “اﻟﺒﻨﻮك ،ﺑﻜﺎﻣــﻞ ﻗﻮﺗﻬﺎ،
وﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﺧﺒﺮﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﳉﻮﻟﺔ
اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑــﺎت ،ﻳﺠﺐ أن
ﺗﺘﺨــﺬ ﺧﻄﻮات ﻟﻠﺤﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺠــﺎرة اﳋﺎرﺟﻴــﺔ واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
اﳌﺎﻟﻴﺔ ودﻋﻤﻬﻤﺎ”.
وﻗﺎل ﺟﻬﺎﳒﻴﺮي إن ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺆوﻟﲔ
أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺻﺮﺣــﺎء ﻣﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ
اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﻞ ﺑﺮأﺳــﻬﺎ ﺣﺴﺒﻤﺎ
ذﻛﺮﺗﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﻧﺴﺒﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﻮل “ﻣﻦ واﺟﺒﻨﺎ أن
ﻧﺤﺘﻔﻆ ﺑﺒﻌﺾ اﺨﻤﻟﺎوف ﻷﻧﻔﺴﻨﺎ..
ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺪم إﺧﻔﺎء أي ﺷﻲء
ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺐ .ﻫﺬا ﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ”.

ﻗﻄﺮ :ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﺑﺎﺕ ﺃﻗﻮﻯ
ﻭﺗﺠﺎﻭﺯﻧﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ

اﻟﻌﻤــﻞ ﺑــﺮوح اﻟﻔﺮﻳــﻖ اﻟﻮاﺣﺪ
ﻹﻋﺎدﺗﻬﺎ اﻟﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪﻫﺎ".
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺒﻴــﺎن ان "اﳌﺪراء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
ﻗﺪﻣــﻮا ﻟﻠﻮزﻳــﺮ ﺧــﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﺷــﺮﺣﺎ ﻣﻮﺟــﺰا ﺑﺸــﺄن ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﻢ واﻫﻢ اﳌﺸﻜﻼت
واﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺿﻬﺎ وﺧﻄﻂ
اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ
واﻻﻧﺘــﺎج ﻓﻴﻬــﺎ واﺳــﺘﻤﻊ اﻟﻰ
ﻣﻼﺣﻈــﺎت وﻣﺪاﺧــﻼت اﻟﻮﻛﻼء
واﳌﺴﺘﺸــﺎرون واﳌﻔﺘــﺶ اﻟﻌﺎم
ﺑﺸــﺄن واﻗــﻊ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟــﻮزارة
وﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ".

ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ـ ﻭﻛﺎﻻﺕ:
أﻋﺮب أﻣﻴﺮ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﺸــﻴﺦ،
ﲤﻴــﻢ ﺑﻦ ﺣﻤــﺪ آل ﺛﺎﻧــﻲ ،ﻋﻦ
أﺳﻔﻪ ﻻﺳــﺘﻤﺮار ﻧﺰاع ﺑﻼده ﻣﻊ
ﺑﻌﺾ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻛﺪ
أن »اﻷزﻣﺔ ﺳــﺘﻤﺮ« ،واﺳﺘﻌﺮض
إﳒﺎزات ﻗﻄــﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى اﻟﻌﺎم اﻷﺧﻴﺮ.
وﺟــﺎء ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﻴــﺮ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ
ﻓﻲ ﻛﻠﻤــﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح
اﻟــﺪورة اﻟـ  47ﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸــﻮرى
اﻟﻘﻄﺮي أﻣــﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء ،وﻗﺎل إن
ﻗﻄﺮ ﺳﺘﻮاﺻﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت

اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻟﺪﻳﻬــﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر
ﺣﺮﺻﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻛﺄﻛﺒﺮ ﻣﺼــﺪر ﻟﻠﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن ﺻﺎدرات ﻗﻄﺮ ﳕﺖ
ﺑﻨﺴــﺒﺔ  18%اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ،ﻓﻲ
ﺣﲔ ﺗﻘﻠــﺺ اﻹﻧﻔﺎق ﺑﻨﺴــﺒﺔ
 ،20%ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺪوﺣﺔ اﺗﺒﻌﺖ
ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﻣﺘﺤﻔﻈــﺔ
ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض أﺳــﻌﺎر
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق.
وأﺿــﺎف أن اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻘﻄﺮي
ازداد ﻗﻮة ،وأن ﺑﻼده ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ

ﺳــﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺮﻳﺎل اﻟﻘﻄﺮي ﻓﻲ
ﻇﻞ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ،اﻟﺘــﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻛﻞ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ
واﻹﻣــﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣﺼﺮ ﻓﻲ
ﲤﻮز .2017
ﻳﺸــﺎر إﻟﻰ أن ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺼﺎدرات
اﻟﻘﻄﺮﻳــﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم
اﳌﺎﺿــﻲ  245.7ﻣﻠﻴــﺎر رﻳﺎل )67
ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر( ،ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﻨﺤــﻮ
 208.6ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل ) 57.2ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر( ﻓــﻲ  ،2016وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ واﻹﺣﺼـــﺎء
اﻟﻘﻄﺮﻳـﺔ.

ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ

ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺒﻨﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﻔﺎﻋﻞ ﻧﻮﻭﻱ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ـ ﻭﻛﺎﻻﺕ:
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﺸﺮوع
اﳌﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﻮوي اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ
»ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎﻻت اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
واﻟﺬرﻳﺔ وﲢﻠﻴﺔ اﳌﻴﺎه واﻟﻄﺐ اﳉﻴﻨﻲ
وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﺋــﺮات« ،وذﻟﻚ ﺧﻼل
زﻳﺎرة ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن إﻟﻰ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒــﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم
واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﻟــﻢ ﺗﻘﺪم اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺒﺪء ﺑﺒﻨﺎء اﳌﻔﺎﻋﻞ اﺨﻤﻟﺼﺺ
ﻟﻸﺑﺤــﺎث واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو
ﻛﻠﻔﺘﻪ .وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﺣﺎﻟ ﹰﻴﺎ
ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻔــﻂ واﻟﻐــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬــﺎ اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ وﲢﻠﻴﺔ اﳌﻴﺎه.
وﺗﺨﻄــﻂ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ،أﻛﺒــﺮ
ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻟﺒﻨﺎء
ﹼ
 16ﻣﻔﺎﻋــ ﹰﻼ ﻧﻮوﻳﹰﺎ ﻓﻲ اﻟﺴــﻨﻮات
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﳌﻘﺒﻠﺔ ،ﺑﻜﻠﻔﺔ ﺗﺒﻠﻎ 80
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺨﻤﻟﺎوف اﻟﺘﻲ
ﲢﻴﻂ ﺑﺎﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ .وﻛﺎن ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن أﻋﻠﻦ ﻓﻲ
آذار اﳌﺎﺿــﻲ أن ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻗﺎﻣﺖ إﻳﺮان
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳــﻼح ﻧﻮوي ،ﻓﺈن اﻟﺮﻳﺎض
ﺳﺘﺤﺬو ﺣﺬوﻫﺎ.
وﻗﺎرن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻗﻨﺎة »ﺳﻲ ﺑﻲ
أس« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ

اﻻﻳﺮاﻧﻲ آﻳــﺔ اﷲ ﻋﻠــﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ
وﻫﺘﻠﺮ ،وﻗﺎل إن ﳋﺎﻣﻨﺌﻲ »ﻣﺸﺮوﻋﻪ
اﳋﺎص ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«.
وﻟﺪى اﻟﺮﻳــﺎض ﲢﻔﻈﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﲡﺎه
اﺗﻔﺎق ﻋــﺎم  2015اﻟﻨﻮوي ﻣﻊ إﻳﺮان،
اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﻛﺒــﺢ ﻃﻤﻮﺣﺎت
ﻃﻬﺮان اﻟﻨﻮوﻳﺔ ،وﻫﻲ أﺷﺎدت ﺑﺈﻋﻼن
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ أﻳﺎر اﻧﺴﺤﺎب
ﺑــﻼده ﻣﻦ اﻻﺗﻔــﺎق .ﻳﺘﺰاﻣﻦ اﻹﻋﻼن
ﻋﻦ ﻣﺸــﺮوع اﳌﻔﺎﻋﻞ اﻟﺴــﻌﻮدي
اﻹﺛﻨﲔ ﻣــﻊ ﺗﻌﻬﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﺑﺄن ﺗﻜﻮن »ﻣﺘﺸﺪدة« ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
إﻳﺮان ﺑﻌﺪ دﺧﻮل ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ اﳉﺪﻳﺪة
اﻟﺘــﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻬــﺮان ﺣﻴﺰ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
وﺑﺤﺴﺐ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
اﺷﺘﻤﻠﺖ اﳌﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ وﺿﻊ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﺣﺠﺮ أﺳﺎﺳــﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺸــﺮوﻋﺎت ﻛﺒﺮى ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
أول ﻣﻔﺎﻋﻞ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻨﻮوﻳﺔ ،وﻣﺮﻛﺰ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮات.
ﹼ
ودﺷﻦ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺨﻤﻟﺘﺒﺮ اﳌﺮﻛﺰي
ﻟﻠﺠﻴﻨﻮم اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺴﻌﻮدي ،اﻟﺬي
ﻳﻮﺛﻖ أول ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻟﻠﺼﻔﺎت اﻟﻮراﺛﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴــﻌﻮدي ،وﻳﺴﺘﻬﺪف
اﻟﻜﺸــﻒ ﻋﻦ اﻟﻄﻔــﺮات اﳉﻴﻨﻴﺔ
اﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﻴﺔ.
ﹼ
ودﺷﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ اﳌﻴﺎه اﳌﺎﳊﺔ
ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﳋﻔﺠﻲ،
ﺗﺒﻠﻎ ﻃﺎﻗﺘﻬــﺎ  60000ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
ﻳﻮﻣ ﹰﻴﺎ ،وﺧﻄﲔ ﻹﻧﺘﺎج اﻷﻟﻮاح واﳋﻼﻳﺎ
اﻟﺸﻤﺴــﻴﺔ ،وﻣﺨﺘﺒــﺮﹰا ﻟﻔﺤﺺ

ﻣﻔﺎﻋﻞ ﻧﻮوﻳﺔ

ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻷﻟﻮاح اﻟﺸﻤﺴــﻴﺔ ،ﻓﻲ
اﻟﻌﻴﻴﻨﺔ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠــﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
ﺷــﻬﺎدة اﻵﻳﺰو  ،9001وﺷــﻬﺎدات
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻓﻨﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )(IEC
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻨﺘﺞ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ

اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ أﻃﻠﻖ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺿﻨﺎت
وﻣﺴﺮﻋﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )ﺑﺎدر( ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﺪﻣﺎم واﻟﻘﺼﻴــﻢ واﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة
وأﺑﻬــﺎ ،وﻫﻮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻟﺬي ﻳﺮأس

ﺣﺎﻟ ﹰﻴﺎ اﻟﺸــﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳊﺎﺿﻨﺎت
ﺗﻘﻨﻴــﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت واﻻﺗﺼــﺎﻻت،
واﳌﺪن اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﱈ اﳌﺘﺤﺪة.
وﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ وﺿﻊ ﺣﺠﺮ

أﺳﺎﺳــﻬﺎ ،ذﻛﺮت »واس« ﻣﺤﻄﺔ
ﻟﺘﺤﻠﻴــﺔ اﳌﻴﺎه اﳌﺎﳊــﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻳﻨﺒﻊ ،ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴــﻴﺔ،
وﺗﺒﻠﻎ ﻃﺎﻗﺘﻬــﺎ  5200ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
ﻳﻮﻣ ﹰﻴــﺎ ،وﺗﻌﺪ أول ﳕــﻮذج ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ
ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﲢﻠﻴﺔ
اﳌﻴﺎه ﺑﺎﻻﻣﺘﺼﺎص ،ﻛﻤﺎ اﺷــﺘﻤﻠﺖ
اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺣﺠﺮ أﺳﺎس
ﻣﻔﺎﻋﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث
اﻟﻨﻮوﻳــﺔ ،واﻟﺬي ﻳﻌــﺪ أول ﻣﻔﺎﻋﻞ
ﺑﺤــﻮث ﻧﻮوﻳﺔ ﻓــﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ،ﻛﻤﺎ
وﺿﻊ ﺣﺠﺮ أﺳــﺎس ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﻄﺎﺋــﺮات ،ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر
اﳌﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻛﺎن وﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴــﻌﻮدي ،ﻗﺪ
ﺷﺎﻫﺪ ،ﻋﻨﺪ وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،
ﻋﺮﺿــﺎ ﻳﻮﺿــﺢ إﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﹰ
وأﻫﺪاف اﳌﺪﻳﻨﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﻬﺪف
اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺴــﻴﻖ أوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر،
واﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت واﻟﺴــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻟﺒﺤــﺚ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺑﺘــﻜﺎر ،وﺗﻮﻓﻴﺮ
أوﺟــﻪ اﻟﺪﻋــﻢ ﻟﻠﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
واﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓــﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ اﻻﺑﺘــﻜﺎر ،وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﻌــﺎون واﻟﺸــﺮاﻛﺎت اﶈﻠﻴــﺔ
واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
وﺗﻮﻃﻴﻨﻬﺎ.
ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺮض ،ﺗﻔﻘﺪ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﺮز
ﺗﻄﻮرات ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻄﻴﺮان واﻟﺮادار،

اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻄﻴﺮان ،ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺑﺘﻜﺎر
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ  ،4ووﻗﻒ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ اﳌﻨﺠﺰات
ﻓﻴــﻪ ،وﲢﺪﻳــ ﹰﺪا ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﳌﺼﻨﻊ
اﻟﺬﻛﻲ ،اﻟﺬي ﻳﺤﻮي ﻋﺪدﹰا ﻣﻦ أﻗﺴﺎم
اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ،وأﻗﺴﺎم
اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿــﻲ ،وأﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،
وإﻧﺘﺮﻧــﺖ اﻷﺷــﻴﺎء ،واﳊﻮﺳــﺒﺔ
اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ ،ودﻣﺞ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﶈﺎﻛﺎة،
واﻷﲤﺘــﺔ واﻟﺮوﺑﻮﺗــﺎت ،واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ.
ﻛﻤﺎ إﻃﻠﻊ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳــﻠﻤﺎن
ﻋﻠﻰ ﻣﺸــﺮوﻋﺎت اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻤﺮا اﻻﺳــﺘﻄﻼع »ﺳــﻌﻮدي
ﺳــﺎت 5أ« و«ﺳﻌﻮدي ﺳــﺎت 5ب«،
واﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺪ اﳉﻴــﻞ اﻟﺜﺎﻧــﻲ اﻷﻋﻠﻰ
دﻗــﺔ ﻷﻗﻤــﺎر اﻻﺳﺘﺸــﻌﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ اﺳــﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﺷﺮح
ﻋﻦ اﳌﻮﺟــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻵﻣﻨﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻻﺗﺼــﺎﻻت اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ،واﳌﻘﺴــﻢ
اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻟﻺﻧﺘﺮﻧــﺖ ،واﻟﺸــﺒﻜﺔ
ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺴــﺮﻋﺔ ﻟﻠﻘﻄــﺎع اﻷﻛﺎدﳝﻲ
واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺼﺤﻲ ،وﻣﺸــﺮوﻋﺎت
اﳌﻮاد اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ،وﻣﻌﻤﻞ إﻧﺘﺎج اﻷﻟﻴﺎف
اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴــﺔ ،وﻣــﻮاد ﻧﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة
اﻷﳌﻨﻴــﻮم ) (MOF-303اﻟﻘــﺎدرة ﻋﻠﻰ
اﻣﺘﺼــﺎص اﳌﻴﺎه ﻣﻦ اﳉــﻮ ﻓﻲ درﺟﺔ
رﻃﻮﺑــﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀــﺔ ﳑــﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ
ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃــﻖ اﳉﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮارد اﳌﻴﺎه  ،وﻣﺸــﺮوﻋﺎت
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ ،وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﳌﻴﺎه.
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روسيا ودور الوساطة في جنوب اليمن
سامويل راماني

تأمل روســيا ،التي تسعى إلى توسيع
نفوذها فــي منطقة البحر األحمر ،بأن
يسهم التوسط في النزاعات الداخلية
في اليمن ،في جعل املنطقة أكثر أماناً.
في الســابع من أيلول/ســبتمبر ،قال
الســفير الروســي في اليمن ،فالدميير
ديدوشــكني ،للمراســلني إن جنــوب
اليمــن ،منطقــة مهمة فــي البالد،
يجــب متثيلها كما يجب في تســوية
سلمية محتملة .وقد القت تصريحات
ديدوشكني أصداء إيجابية لدى أعضاء
اجمللس االنتقالي اجلنوبــي ،وهو حركة
انفصالية اســتُبعدت من املفاوضات
التي تقودها األمم املتحدة بشأن اليمن.
تعكس درجــة االهتمام الــذي توليه
روســيا جلنوب اليمن أهداف موسكو
اجليوسياســية ،واهتمامها التاريخي
باملنطقــة ،وتطلعاتهــا إلى توســيع
نفوذها في الشرق األوسط .تعد روسيا
بســط االســتقرار في جنــوب اليمن
شــرطا ً مســبقا ً أساســيا ً لتحقيق
هدفهــا املتمثل باحلصــول على دائرة
نفوذ في منطقة البحر األحمر.
يُع ّبر تركيــز فالدميير ديدوشــكني في
كالمه علــى الهواجــس الفريدة في
جنوب اليمن ،عن نزعة أوسع نطاقا ً في
التعامل الروسي مع النزاع اليمني.
في كانون الثاني/يناير  ،2018أبدت وزارة
اخلارجية الروسية رســميا ً اهتمامها
بالتوســط من أجل وقف املواجهة بني
االنفصاليني في جنــوب اليمن وأنصار
الرئيــس اليمني املوجود فــي املنفى،
عبد ربه منصور هــادي .وقد جاء عرض
الوساطة الروسي مبنزلة رد مباشر على
العدوان العسكري الذي شنّته القوات
املواليــة لهــادي ضد احتــال اجمللس
االنتقالي اجلنوبي ملدينة عدن ،عاصمة
احلكومة اليمنية املعترف بها دولياً.
منــذ أيلول/ســبتمبر  ،2017تقــوم
احلكومة الروســية أيضاً ،مبوجب عقد
مبرَم مع حكومة هــادي ،بطبع األوراق
النقديــة ونقلها بأمان من موســكو
إلى عــدن .لقد ســاعد هــذا العقد
احلكومة اليمنية على تســديد رواتب
موظفيهــا العســكريني ،وعناصرها
األمنيني فــي جنوب اليمن ،ما حال دون

حدوث انشــقاقات لاللتحاق بصفوف
امليليشــيات االنفصالية ،واسهم في
التخفيف من وطأة أزمة السيولة في
املنطقة التي متزّقها احلرب.
كانت التطلعات الروســية في البحر
األحمر موضوع نقــاش علني ألول مرة
في كانــون الثاني/ينايــر  ،2009عندما
أعرب مســؤول عســكري روسي عن
اهتمام بالده بإنشــاء قاعدة عسكرية
على مقربة مــن مضيق باب املندب ذي
األهميــة االســتراتيجية ،والذي يربط
يتجدد
البحــر األحمــر بخليج عــدن.
ّ
احلديث عن بناء هــذه القاعدة بصورة
دوريــة بوصفهــا هدفا ً اســتراتيجيا ً
روســيا ً بعيد املــدى في اليمــن .وقد
دعا القائد الســابق لســاح البحرية
الروســي فليكس غروموف إلى إنشاء
قاعدة بحرية روســية على مقربة من
الطرقــات التجارية في خليج عدن في
َ
ووصــف معهد
آب/أغســطس ،2017
الدراسات الشرقية في موسكو جزيرة
ســقطرى بأنها املكان املثالــي لبناء
قاعدة روسية في اليمن.
على ضوء هذه التطلعاتّ ،
متكن الرئيس
اليمني السابق علي عبداهلل صالح من
كسب رضا واســع في موسكو بعدما
تعهّ د في آب/أغسطس  2016بالسماح
لروســيا ببناء قاعدة بحرية في البحر
األحمر .وفي بــادرة تقدير للعرض الذي
قدمه صالح ،عمد دبلوماســيون روس
ّ
إلى تيسير احلوار بني صالح والسعودية
على امتداد العام  ،2017وقد أرســلت
روسيا فريقا ً من املســعفني الطبيني
ملعاجلــة صالح خــال إصابته بوعكة
صحية في تشرين األول/أكتوبر .2017
كمــا أن تعهّ د صالح ببنــاء القاعدة،
أحد األســباب التي دفعت بروسيا إلى
االحتفاظ بســفارة لها في العاصمة
صنعاء التي يحتلها احلوثيون ،إلى حني
حدوث القطيعة بــن صالح واحلوثيني
في أواخر العام .2017
فيما حتتفظ روســيا بعالقات إيجابية
مع مجموعة واسعة من الفصائل في
جنوب اليمن – مثل احلزب االشــتراكي
ّ
يشكل اجلناح السياسي
اليمني الذي
للمجلس االنتقالــي اجلنوبي ،واحلراك
اجلنوبــي – تبقى موســكو على يقني
مــن أن أحد هــذه الفصائل في جنوب

الرئيس الروسي والرئيس اليمني
اليمن سوف يُعيد إحياء اقتراح صالح
عن إنشاء القاعدة .وتكتسب القاعدة
احملتملة أهمية متزايدة بالنســبة إلى
املصالح اجليوسياســية الروسية ،ألن
موســكو تعتبر جنوب اليمــن ب ّوابة
ملمارسة نفوذ واسع في القرن األفريقي.
تقوم اخلطة الروســية لتوسيع النفوذ
الروســي شــرق أفريقيا ،على عروض
إلقامة منشآت عسكرية ،وزيادة روابط
التجــارة الثنائية مع بلــدان املنطقة.
وبغية تســليط الضوء علــى االلتزام
الروسي املتنامي حيال القرن األفريقي،
أعلن وزير اخلارجية الروسي ،في الثالث
من أيلول/سبتمبر ،عن نية بالده إنشاء
مركز لوجســتي على مقربة من مرفأ
روسي أساسي في إريتريا .والهدف من
هذا املركز زيادة حجم التجارة الروسية
باملنتجات الزراعية واملعادن في منطقة
البحر األحمر.
كذلك تستكشــف روســيا إمكانية
إنشاء قاعدة بحرية في أرض الصومال،
األمر الذي من شــأنه أن يعــزّز وصول
موسكو إلى ميناء بربرة االستراتيجي

فــي أثيوبيا .على ضوء هذه املشــاريع،
تعطي روســيا قيمة كبيرة إلنشــاء
قاعدة عسكرية في جنوب اليمن ،ألنه
من شأنها أن تربط هذه املنشآت بشبه
اجلزيرة العربية.
املنافع االســتراتيجية التي يُحت َمل أن
حتققها روســيا من توسيع نفوذها في
جنــوب اليمن هي التــي تدفع بها إلى
ممارسة جهود دبلوماســية تصب في
هذا االجتاه .حتاول موســكو ردم الهوة
بني دعم حكومــة هادي لدولة وحدوية
وبني رغبات حلفائــه في االئتالف ،مثل
أمني عــام احلزب االشــتراكي اليمني
عبد الرحمــن الســقاف ،ورئيس وزراء
جمهورية اليمن الدميقراطية الشعبية
سابقاً ،حيدر أبو بكر العطاس ،بتوسيع
مشــاركة جنــوب اليمن فــي عملية
تسوية النزاع1.
ُقدم روسيا نفسها في صورة الوسيط
ت ّ
الذي يتمتــع بالصدقية في هذا النزاع،
فيما تُبقــي على عالقــات وثيقة مع
املســؤولني في حكومة هادي ،وحتتفظ
بالروابــط غير النظاميــة التي بنتها

خالل احلــرب الباردة مع السياســيني
اليساريني في جنوب اليمن .لقد ّ
متكنت
موســكو من نزع فتيل التشنجات بني
حكومــة هادي وشــركائها في جنوب
اليمنّ ،
وركــزت جهودها على التواصل
ّ
املصطفــن إلى جانب
مع املســؤولني
الســقاف فــي حضرمــوت ،احملافظة
األكبر في اليمن .فيمــا يتخ ّوف أبناء
حضرموت املناصرون لقيام حكم ذاتي
فــي اليمن من عداء اجمللــس االنتقالي
اجلنوبي جتاه احلزب االشتراكي اليمني،
شجعت روســيا هؤالء املسؤولني على
ّ
العمــل ضمــن املؤسســات اليمنية
واملتعددة األطــراف لتعزيــز قدرتهم
التفاوضية .تنظر موســكو إلى القرار
الذي اتخذه مؤخرا ً القوميون اليمنيون
اجلنوبيون في حضرموت برفض مفهوم
اجمللس االنتقالي اجلنوبي عن تشــكيل
«العربية اجلنوبيــة» أو «جنوب اجلزيرة
جناح ملموس قادت إليه
العربية» ،بأنه ٌ
هذه احملادثات غير الرسمية.
على الرغم من أن هذه االنتكاســة لم
تدفــع باجمللس االنتقالــي اجلنوبي إلى

التخلي عن سياساته العسكريتارية،
إال أن روسيا تعتقد أنه بإمكانها فصل
مقاتلي اجمللــس االنتقالي اجلنوبي عن
جناحه السياســي .ســوف يُتيح هذا
التمييز ملوسكو منح اندفاعة ألعضاء
اجمللس االنتقالي اجلنوبي الذين يسعون
إلى تعزيز احلكم الذاتي ملنطقة جنوب
اليمن ضمن حكومــة هادي ،وإضعاف
االنفصاليني املتشــددين الذين يريدون
إنشاء دولة مستقلة في جنوب اليمن
من شــأنها أن تعزل الفصائل املوالية
للروس من أروقة الســلطة .ومن أجل
تســهيل هــذا التقســيم ،تواصلت
موســكو مع املســؤولني فــي اجمللس
االنتقالي اجلنوبــي املهتمني بالتوصل
إلى تسوية سياسية ،مثل فؤاد راشد،
نائــب الرئيــس األول للمجلس األعلى
للحراك ،والشــيخ حسني بن شعيب،
رئيس الهيئة الشرعية اجلنوبية.
فســرت موســكو قرار املسؤولني
وقد ّ
بالقبــول بالشــروط املنصوص عليها
فــي قرار مجلس األمــن الدولي ،2216
الذي يُك ّرس مبدأ عدم تقسيم اليمن،
واملوافقة علــى العمل مــن أجل نبذ
فسرته موسكو
العنف السياســي – ّ
إذا ً بأنــه نصــر كبير الســتراتيجيتها
الدبلوماســية .تعتقد روسيا أن التآزر
املتنامي في وجهات النظر بني األعضاء
املعتدلني في اجمللس االنتقالي اجلنوبي
وبني احلزب االشــتراكي اليمني سوف
يؤ ّدي إلى عزل العناصر األكثر تشــددا ً
في اجمللــس االنتقالي اجلنوبــي ،ويُت َّوج
بتســوي ٍة للنــزاع بعيدا ً من تقســيم
اليمن وفق مــا كان ســائدا ً قبل عام
.1990
يساهم متكني روســيا للمعتدلني في
املنظمات القومية فــي جنوب اليمن
ودعمهــا لتمامية األراضــي اليمنية،
في تعزيز هيبتهــا اإلقليمية ،إذ يُتيح
ملوســكو أن حتافظ على مصاحلها في
جنوب اليمــن ،فيما تُبقي على عالقات
جيدة متوازنة مع كل من الســعودية
وإيــران .ومع تعبير الســعودية ضمنا ً
عن غضبها مــن اجلمهورية اإلماراتية
لتحدي شــرعية هــادي وتأليب اجمللس
ّ
االنتقالي اجلنوبي علــى مقاتلي حزب
اإلصالح فــي جنوب اليمن ،من شــأن
اجلهــود التي تبذلها موســكو لكبح

االندفاعات العســكريتارية للمجلس
االنتقالي اجلنوبي أن تلقى استحسانا ً
في الرياض.
قد تــؤ ّدي هذه السياســة إلــى زيادة
االحتــكاك مــع اإلمارات التــي تدعم
مقاتلــي اجمللــس االنتقالــي اجلنوبي،
وتعتبر أنه من شأن قيام دولة مستقلة
فــي جنــوب اليمــن أن يســمح لها
باحلصول على قاعدة لبســط نفوذها
في القرن األفريقي .بيد أن روسيا تعتقد
أن اإلمارات ستعد أن تعزيز متثيل اليمن
اجلنوبي فــي حكومة هادي ،تســوية
مقبولة تصــون املصالح اجلوهرية ألبو
ّ
ُشــكل اجلهود الروسية
ظبي .كذلك ت
لتحويل اجمللــس االنتقالي اجلنوبي من
العب عســكري إلى العب سياســي،
إقــرارا ً باملصالــح اإليرانيــة ،نظرا ً إلى
أن مقاتلــي اجمللــس االنتقالي اجلنوبي
رفعوا
التحدي في وجه االحتالل احلوثي
ّ
ملدينة احلديدة املرفئيــة احملورية .مبا أن
احلفاظ على عالقــات إيجابية مع كل
من الرياض وطهران ســوف يســاعد
روسيا كي تصبح «وسيطا ً نزيهاً» في
تتدخل
نزاعات الشــرق األوســط التي ّ
فيها القوتان العظميان ،أي السعودية
وإيــران ،فــإن تدخل موســكو بصورة
أكبر في جنــوب اليمن يندرج متاما ً في
إطار استراتيجيتها اإلقليمية األوسع
نطاقاً.
علــى الرغــم من أنــه ما يــزال على
اجلهود الروســية لتســهيل بســط
االســتقرار في جنوب اليمن أن تتجاوز
إطــار التصريحات البالغيــة ومبادرات
التحكيم غير الرسمية ،إال أن اهتمام
الكرملني املتزايد بهذه املنطقة واضح
للعيان .إذا ّ
متكنت روســيا من تيســير
احلوار في جنوب اليمن وتشــجيع األمم
املتحدة على منح اجلناح السياســي
للمجلــس االنتقالي اجلنوبــي مقعدا ً
إلى طاولة املفاوضات ،فســوف تنجح
فــي التحول إلى العب مهــم في نزاع
إقليمي أساسي إضافي.
ســامويل راماني :طالب دكتوراه في
كليــة ســانت أنطوني فــي جامعة
أكســفورد ،يتخصص فــي العالقات
الروسية مع الشرق األوسط.
صدى

هل تساعد التكنولوجيات الجديدة الدول النامية أو تضر بها؟
داني رودريك
تعمــل التكنولوجيــات اجلديــدة على
خفض أســعار الســلع واخلدمات التي
توظف فــي خدمتها .وتــؤدي أيضا إلى
إنشــاء منتجــات جديدة .ويســتفيد
املستهلكون من هذه التحسينات ،سواء
كانوا يعيشون في دول غنية أو فقيرة.
تُ َعــد الهواتــف احملمولة مثــاال واضحا
على التأثيــر العميق الذي تخلفه بعض
التكنولوجيــات اجلديــدة ،ففــي حالة
واضحــة مــن القفــزات التكنولوجية
الضخمة ،أعطى الهاتف احملمول الفقراء
في الــدول النامية القــدرة على إجراء
اتصاالت بعيدة املدى من دون احلاجة إلى
استثمارات مكلفة في اخلطوط األرضية
وغير ذلك من البنى األساسية .على نحو
مماثل ،عملت اخلدمات املصرفية املقدمة
عبر الهواتف احملمولة على متكني الوصول
إلى اخلدمات املالية فــي املناطق النائية
من دون احلاجة إلى إنشاء أفرع للبنوك.
هنــاك أمثلة علــى تكنولوجيات تعمل
على حتســن حياة الفقراء .ولكن لكي
تقدم التكنولوجيا مســاهمة حقيقية
ومســتدامة للتنمية ،فــا ينبغي لها
أبدا أن تكتفي بتقــدمي منتجات أفضل
وأرخص فحســب ،بــل ينبغــي لها أن
تؤدي أيضا إلى خلــق وظائف أعلى أجرا،
بعبارة أخرى ،يجب أن تساعد الفقراء في

االضطالع بدورهم كمنتجني ،فضال عن
كونهم مستهلكني .ويثير امنوذج النمو
الذي أطلــق عليه رجــل االقتصاد تايلر
كوين وصــف «الهواتف احملمولة بدال من
مصانع السيارات» سؤاال واضحا :كيف
يســتطيع الناس في العالَم النامي أن
يشتروا الهواتف احملمولة في املقام األول؟
لنتأمل هنا مرة أخــرى أمثلة االتصاالت
واخلدمات املصرفية باستعمال األجهزة
احملمولــة .ألن التمويــل واالتصاالت من
مدخالت اإلنتاج ،فإنهــا تُ َعد إلى حد ما
من خدمــات املن ِتج فضال عن كونها من
خدمات املستهلك.
على ســبيل املثال ،ســاعدت دراســة
معروفــة في توثيق كيف عمل انتشــار
الهواتف احملمولة في والية كيراال الهندية
علــى متكــن الصيادين مــن مراجحة
الفوارق في األســعار بني األسواق احمللية،
وزيادة أرباحهم بنحو  8%في املتوســط
نتيجة لهذا .ويبدو أن اخلدمات املصرفية
احملمولة الواســعة االنتشــار في كينيا
( )M-Pesaعملــت على متكني النســاء
الفقيرات من اخلــروج من زراعة الكفاف
إلى أعمال غير زراعية ،مما أدى إلى ارتفاع
كبير على سلم الدخل عند القاع.
كانت التكنولوجيــات الرقمية اجلديدة
تلعــب دورا بالــغ األهميــة فــي حتويل
الزراعة على نطاق واســع فــي أميركا
الالتينيــة وأماكن أخــرى .فقد عملت

البيانــات الضخمــة ،وأنظمــة حتديد
املواقع العاملية ،والطائرات من دون طيار،
واالتصاالت عالية الســرعة ،على متكني
حتسني خدمات اإلرشاد والري ،واستعمال
مبيدات احلشرات واخملصبات على أفضل
وجه ،ووفرت أنظمة اإلنذار املبكر ،وعملت
على حتســن مراقبة اجلودة وزيادة كفاءة
اخلدمات اللوجســتية وإدارة سالســل
اإلمــداد .وقد عملت هذه التحســينات

العاملية.
ومــع ذلــك ،حتيــط تســاؤالت كبــرى
باإلمكانيــات التــي أوجدتهــا هــذه
التكنولوجيــات اجلديــدة .فهــل تكون
مكاسب اإلنتاجية كبيرة بالقدر الكافي؟
وهل ميكن نشــرها بســرعة كافية في
شتى بقية قطاعات االقتصاد؟
الواقع أن أي تفاؤل بشأن حجم مساهمة
سالسل القيمة العاملية البد أن ينحسر

املرتبطة بتشــغيل العمالــة واملترتبة
على االجتاهــات التجارية والتكنولوجية
األخيرة كانت مخيبة لآلمال.
ومــن خــال التدقيق عن كثــب ،جند أن
سالسل القيمة العاملية والتكنولوجيات
ُظهــر خصائص حتــد من ــ
اجلديــدة ت ِ
بــل وكثير منها يقوض ــــ تأثير اجلانب
اإليجابي وجتعلــه محصورا فــي األداء
االقتصادي للــدول النامية .من بني هذه

 ،تحيط تساؤالت كبرى باإلمكانيات التي أوجدتها هذه
التكنولوجيات الجديدة .فهل تكون مكاسب اإلنتاجية
كبيرة بالقدر الكافي؟ وهل يمكن نشرها بسرعة كافية
في شتى بقية قطاعات االقتصاد؟
علــى رفع اإلنتاجية الزراعية وتســهيل
التنويــع والتحــول إلــى محاصيل غير
تقليدية ذات عوائد أعلى.
يحدث إدخال مثل هــذه التكنولوجيات
اجلديدة فــي اإلنتاج في الــدول النامية
غالبا من خالل سالسل القيمة العاملية.
ومن حيث املبدأ تعود سالســل القيمة
العاملية بالفائــدة على هذه االقتصادات
من خالل تســهيل دخولها إلى األسواق

بفعل ثالث حقائق واقعية .فأوال ،يبدو أن
توسع سالســل القيمة العاملية توقف
إلــى حد كبير فــي الســنوات األخيرة.
وثانيا ،ظلت مســاهمة الــدول النامية
في سالســل القيمة العامليــة ــ وفي
التجــارة العامليــة في عمــوم األمر ــ
محدودة للغاية ،مع اســتثناء ملحوظ
لبعض الدول اآلسيوية .احلقيقة الثالثة،
ورمبــا األكثر إثــارة للقلــق ،أن العواقب

اخلصائــص االنحيــاز اإلجمالي لصالح
املهارات وغير ذلك من القدرات .ويتسبب
هذا االنحياز في تقليص امليزة النســبة
التي تتمتــع بهــا الــدول النامية في
أنشــطة التصنيع التقليدية الكثيفة
العمالة (وغير ذلك) ،وتقليل مكاســبها
من التجارة.
تزيــد سالســل القيمــة العاليــة من
الصعوبــات التــي تواجههــا الــدول

املنخفضة الدخل ،في اســتعمال ميزة
تكاليف العمــل للتعويــض عن أوجه
القصور فيمــا يتصل بالتكنولوجيا ،من
خالل احلد مــن قدرتها على اســتبدال
العمالة غير املاهرة مبدخالت إنتاج أخرى.
وتعزز كل من هاتــن اخلاصيتني األخرى.
وتشــير األدلة حتــى يومنا هــذا ،على
جبهتي تشــغيل العمالة والتجارة ،إلى
أن العيوب رمبا تكون أكثر من أي مزايا.
تتمثــل االســتجابة املعتــادة لهــذه
الشــواغل واخملاوف في التشــديد على
أهمية بناء املهارات والقدرات التكميلية.
وعلى هــذا ،يتعني على الدول النامية أن
تعكف على حتديث األنظمة التعليمية،
والتدريب الفني ،وحتسني بيئة اخلدمات،
وتعزيز املرافق اللوجســتية وشــبكات
النقل من أجل حتقيق االستعمال األمثل
واألكمل للتكنولوجيــات اجلديدة ،كما
نسمع غالبا.
لكن اإلشــارة إلى احتياج الدول النامية
إلــى التقدم على مختلــف هذه األبعاد
ليس جديدا وليس مفيدا .فهذا أشــبه
بــأن نقول إن التنمية حتتاج إلى التنمية.
تقــدم التجــارة والتكنولوجيا الفرصة
عندما يكون بوســعهما االستفادة من
القدرات القائمة ،وبالتالي توفير مســار
أكثر مباشرة وجدارة بالثقة إلى التنمية.
وعندما تطالب باســتثمارات تكميلية
ومكلفة ،فإنهــا بذلك ال تعمل كطريق

مختصر حــول التنميــة القائمة على
التصنيع.
ولنقارن هنا بــن التكنولوجيات اجلديدة
وامنــوذج التصنيع التقليــدي ،الذي كان
محركا قويا للنمو االقتصادي في الدول
النامية .فأوال ،التصنيــع قابل للتداول.
وهذا يعني أن النــاجت احمللي ليس مقيدا
بالطلــب (والدخل) في الداخــل .وثانيا،
كان من الســهل نســبيا نقل الدراية
التصنيعيــة عبر الــدول ،وبنحو خاص
من االقتصــادات الغنية إلى االقتصادات
الفقيرة .ثالثــا ،لم يعمل التصنيع على
زيادة الطلب على املهارات.
الواقع أن هــذه اخلصائص الثالث عملت
مجتمعة على حتويــل التصنيع إلى أداة
رائعة لرفع دخــول الدول النامية .وتقدم
التكنولوجيــات اجلديدة صورة مختلفة
متاما من حيث ســهولة نقل الدراية وما
تتطلبه من مهارات .ونتيجة لهذا ،يبدو
تأثيرها الصافــي على الدول املنخفضة
الدخل غير مؤكد إلى حد كبير.
ترجمة :إبراهيم محمد علي
دانــي رودريــك :أســتاذ االقتصــاد
السياســي الدولي فــي كلية جون ف.
كينيدي في جامعة هارفارد ،وهو مؤلف
كتــاب «حديــث صريح عــن التجارة:
أفكار من أجل اقتصاد عاملي عاقل».
بروجيكت

انعدام فرص السالم
سارة يركيس
تتســ ّبب واشنطن بضرر كبير عبر قطع
املوجهة إلى
التمويل عن برامج املصاحلة
َّ
الفلسطينيني.
فــي مطلــع أيلول/ســبتمبرّ ،
حظرت
الواليــات املتحدة على الفلســطينيني
من الوصول إلى آخر مــا تبقّ ى لهم من
املســاعدات األميركيــة ،واملتم ّثــل في
الصنــدوق اإلسرائيلي-الفلســطيني
لتمويــل املصاحلة بني الشــعبني ()P2P
الذي يُدار عن طريق مكتب إدارة وتخفيف
حــدة النزاعــات ( )CMMالتابع للوكالة
ّ
األميركية للتنمية الدولية.
وبرنامج املصاحلة بني الشــعوب أطلقه
الكونغرس العــام  2004من أجل «دعم
برامج وأنشــطة املصاحلــة والتخفيف
حدة النزاعات ،التي من شأنها جمع
من ّ
شــمل األشخاص من شــتى اخللفيات
اإلثنيــة أو الدينيــة أو السياســية في
مناطق النزاعات األهلية واحلروب.
هذا البرنامج الســنوي للهبات البالغة
قيمته  26مليون دوالر أميركي هو برنامج
عاملي ،إمنا في كل عام يطلب الكونغرس
من اإلدارة األميركية إنفاق نحو عشــرة
ماليني دوالر أميركــي حتديدا ً على برامج
املصاحلــة بني الشــعبني اإلســرائيلي
والفلســطيني ،مــا يجعــل الواليات
املتحــدة أكبر ممــ ِّول لهذه األنشــطة.
يقــدم دعما ً
إشــارة إلى أن الكونغرس
ّ
كبيرا ً لبرامج مكتب إدارة النزاعات ،وقد

ص ّوت املســؤولون عن توزيع مخصصات
املوازنة على زيادة احلصة اإلســرائيلية-
قدمها
الفلســطينية من املنح التــي يُ ّ
مكتب إدارة النزاعات ،بنسبة  20في املئة
(حتى  12مليون دوالر أميركي) للســنة
املالية .2018
لكن في خطوة تتعارض مع دعم الرئيس
دونالد ترامب املعلَن لتســوية ســلمية
للنزاع اإلسرائيلي-الفلسطيني ،أعلنت
اإلدارة األميركيــة أنــه لم يعــد ممكنا ً
تخصيص أموال مكتــب إدارة النزاعات
لتمويــل أنشــطة عابرة للحــدود ،مع
العلــم بأن هذه األنشــطة تســتحوذ
تقليديــا ً على ثل َثي برامــج املكتب في
املســاحة اإلسرائيلية-الفلســطينية،
مع تخصيــص الثلث املتبقّ ــي لبرامج
مجتمعية مشــتركة داخل إســرائيل.
وعلى الرغم من أن البرامج اإلسرائيلية
مهمة ،إال أنها ال تُ ّثل ســوى
الداخليــة
ّ
جــزء صغير من عمل اجملتمع املدني الذي
يُعد أساســيا ً لــردم الهــوة اجلغرافية
والنفسية الشاســعة بني اإلسرائيليني
والفلســطينيني داخل احلدود الفاصلة
بني الضفة الغربية وإســرائيل وعبرها،
وهو أم ٌر ضروري إلرساء سالم دائم.
شــنت إدارة ترامب
في األشهر األخيرة،
ّ
سلســلة من األعمــال االنتقامية ضد
الســلطة والشــعب الفلســطينيني،
بدءا ً من إغالق مكتــب منظمة التحرير
الفلسطينية في واشنطن مرورا ً بقطع
التمويل األميركي عن وكالة األمم املتحدة

لغوث ،وتشغيل الالجئني (األونروا) ،التي
تُعنى بالالجئني الفلســطينيني ،وصوال ً
إلى وقف الدعم لشبكة املستشفيات
في القــدس الشــرقية .غيــر أن إلغاء
التمويل لبرامج املصاحلة بني الشــعوب
العابرة للحدود قد يكون من األكثر إحلاقا ً
بالضرر آلفاق السالم ،علما ً بأنه من أكثر
اإلجراءات املماثلة التــي يجري التعتيم
عليها.
فلماذا تُعد هذه البرامج مهمة؟
أوالً ،بإمكان مجموعات اجملتمع املدني أن
حتقق أمــورا ً تعجز عنها احلكومات أو لن
تبادر إلى القيام بها .وإذا كانت إدارة ترامب
جا ّدة بشــأن رغبتها فــي جعل التوصل
إلى اتفاق ســام في الشــرق األوسط
حجر زاوية في إرثها ،يجدر بها أن تتع ّلم
املســتمدة من اتفاقات أوسلو.
الدروس
ّ
لقد ُمنيت هذه االتفاقات بإخفاق جزئي
ألن اجلمهورَين اإلسرائيلي والفلسطيني
لم يكونا مســتع َّدين للسالم .ويحاول
برنامج مكتــب إدارة النزاعات التخفيف
من وطأة هذه املشــكلة ،عبــر العمل
على بناء شــروط إيجابية للسالم على
املستوى اجملتمعي ،وذلك بغض النظر عن
وضع املفاوضات.
عالو ًة علــى ذلك ،ال يتمتع املســؤولون
احلكوميون باإلمكانات ،سوا ًء القانونية
أو اللوجســتية ،للقيــام بالعمل اخل ّالق
واإلبداعــي علــى مســتوى القاعــدة
الشــعبية والذي يُعد أساسيا ً إلحداث
تغيير حقيقي على األرض وتوليد الظروف

في األشهر األخيرة،
شنّت إدارة ترامب
سلسلة من األعمال
االنتقامية ضد السلطة
والشعب الفلسطينيين،
بدءاً من إغالق مكتب
منظمة التحرير
الفلسطينية في
واشنطن مروراً بقطع
التمويل األميركي عن
وكالة األمم المتحدة
لغوث ،وتشغيل الالجئين
(األونروا) ،التي تُعنى
بالالجئين الفلسطينيين،
وصو ًال إلى وقف الدعم
لشبكة المستشفيات
في القدس الشرقية

املؤاتية مــن أجل التوصل إلى تســوية
دائمة للنــزاع .لهذا ،ينبغــي على إدارة
ترامب أن تُبدي دعما ً حماســيا ً للجهات
التي حتصل على متويــل من مكتب إدارة
النزاعات ،وألمثالهم ممن يقومون بالعمل
املضني في سبيل بناء التسامح والثقة
بني الشعبني اإلسرائيلي والفلسطيني،
بدال ً من تعطيل جهودهم.
ثانياً ،يُبدي الشباب الذين يُ ّ
شكلون جزءا ً
كبيرا ً من املســتفيدين من منح مكتب
إدارة النزاعــات ،اســتعدادا ً للمجازفــة
كنت شــا ِهدة
ال يُظهره ســواهم .وقد
ُ
علــى ذلك مــرات كثيــرة ،عندما كنت
أعمل في مكتب الشــؤون اإلسرائيلية
والفلســطينية التابع لــوزارة اخلارجية
األميركية.
مثــاً ،في خضــم حرب غزة فــي العام
 ،2014عندمــا كانــت التشــنجات بني
اإلسرائيليني والفلسطينيني في أوجها،
التقيت األب جوش توماس ،مدير منظمة
ُ
«أطفال من أجل السالم» (،)Kids4Peace
قدمها
التي تســتفيد من املنح التــي يُ ّ
مكتــب إدارة النزاعــات ،والتي تُشــرِك
شــبابا ً يهودا ً ومســيحيني ومسلمني
وذويهم في القدس فــي برامج للتبادل
بــن األديان على مدار العام .وقد فوجئت
عندما أخبرني توماس أنــه على الرغم
من احلرب الدائرة آنذاك ،رفض املشاركون
الصغــار التو ّقف عن اللقــاء .وفي حني
أن التباعد كان يزداد بــن عدد كبير من
اإلســرائيليني والفلســطينيني بدافع

الغضــب والكراهية ،وهــو أم ٌر مفهوم،
بذلــت برامــج املصاحلة بني الشــعوب
العابــرة للحــدود مجهــودا ً مضا َعفا ً
لبناء ثقافــة من التســامح واملصاحلة
بني اإلســرائيليني والفلسطينيني ،وبني
املسلمني واملسيحيني واليهود.
َّ
يتخل األشــخاص في طر َفي
ثالثــاً ،لم
النزاع عن األمل .ففي حني أن النســبة
املئوية لإلســرائيليني والفلســطينيني
الذيــن يدعمون حــل الدولتَني تراجعت
قليالً فــي األعوام القليلــة املاضية ،إال
املتقدمني بطلبــات ملكتب إدارة
أن عدد
ّ
النزاعات واملســتفيدين منه ،ونطاقهم
يســتمران في النمو ،وقد ّ
متكنت بعض
املنظمــات العابرة للحــدود من حتقيق
زيادة كبيرة جدا ً في حجمها وانتشــارها
بفضل التمويل من املكتــب .وغالبا ً ما
ينســى املفاوِضون أنه في حني أن القادة
ّ
يخطون رمبا معاهدات السالم ،ال
هم َمن
يُصنَع السالم على طاولة املفاوضات ،بل
في الشارع.
الســبب املعلَــن الــذي ذكرتــه إدارة
ترامــب لوقف شــتى أشــكال الدعم
للفلســطينيني ،أن خســارة التمويــل
ستُرغم الســلطة الفلسطينية على
اجللوس صاغر ًة إلى طاولــة املفاوضات.
لكــن غالــب الظــن أن هــذه املقاربة
القائمة على استعمال العصا الثقيلة
ســيكون مصيرهــا الفشــل .يجب أن
تكون مجموعــات اجملتمع املدني العابرة
للحدود احلليفة األقوى لإلدارة األميركية،

وتوجه الواليات املتحدة ،عبر
ال عد ّوتهــاّ .
تخ ّليها عــن اســتثمارها الصغير في
الشــع َبني اإلســرائيلي والفلسطيني،
إشــارة مد ّوية جدا ً بأن «عملية السالم»
التي تر ّوج لها زائفة.
نظرا ً إلى موقف اإلدارة األميركية املؤذي
املرجح
من كل ما هو فلسطيني ،من غير ّ
ُبدل موقفها من برامج املصاحلة بني
أن ت ّ
الشــعوب العابِرة للحــدود في أي وقت
قريب .لكن ما يُثير القلق أكثر ،اخلشــية
من أن يتجــاوب الكونغــرس مع إعالن
احلصة
اإلدارة األميركية عبر إلغاء كامل ّ
اإلسرائيلية-الفلسطينية في البرنامج.
في حني أن حظر املنَح للفلســطينيني
قد يكون «مناقضا ً للتقليــد املتّبع في
التمويل ولن ّية الكونغرس» ،وعلى وفق ما
قال أحد كبار ّ
موظفي مجلس الشــيوخ
املعنيني بالبرنامج ،فإن اإلبقاء على دفق
التمويل مفتوحــا ً للبرامج االجتماعية
املشــتركة ،يُعزّز إلى حد كبير احتماالت
إضافــة البرامــج العابرة للحــدود من
جديد في املستقبل ،عندما تتغ ّير اإلدارة
يتبدل موقفها).
األميركية (أو ّ
لكن في حال ق ّرر الكونغرس إلغاء احلصة
اإلسرائيلية-الفلسطينية في التمويل
قدمــه مكتــب إدارة النزاعات،
الــذي يُ ّ
فسوف يتس ّبب بالقدر نفسه من األذى
الذي أحلقته اإلدارة األميركية باملنظمات
واألشخاص الشــجعان الذين يواظبون
على العمل يوميا ً من أجل السالم.
مركز كارنيغي للشرق االوسط
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انطباعات عن

الشعر السياسي

أرتبط الشــعر السياســي العربي احلديث بالوضع
القائــم وكذا احلاكم وســلطته ،ارتباطا ً ال انفصال
فيــه ،فاحلاكم له دور كبير في حيــاة املواطن وحتى
تربيته وتربية سياسية توافق ما يراه هو ،تربية تترواح
بــن ترغيب تارة وترهيب تارة اخرى إن لم يكن دائماً...
حتــى يجبر املواطــن على القبــول بحياته والوضع
الراهن والرضوخ لسياسيته هو ال غيره.
لو رجعنا قدميــا ً لنرى ما يحويه االدب من الشــعب
السياســي فسنجد بداية مالمحه كانت عند امللك
الضليل (امرىء القيس) ،حيث بدأ احلكم ينســحب
من حتت قدميه قليالً فقليالً ...حيث قال:
ً
وقلت له :ال تبك عينيك امنــا نحاول ملكا أو منوت
فنعتذرا
أما في العصر االســامي وعصر الرسول والتدين بل
عصر االنقالب السياســي و االجتماعي فكان حامل
لوائه حسان بن ثابت بل كاد أن يكون ناطق االسالم..
واذا انتقلنــا إلــى العصر االموي فســنجد االحزاب
وتنوعها فكان االبتعاد قليالً عن تأثير االسالم ،واعلم
أن حيث ظهــرت االحزاب ظهر االختالف فالشــعر
السياسي.
فقال احدهم في معاوية:
فما انت واالمر الذي لســت اهلــه ولكن ولي احلق
واالمر هاشم
أما شعراء العصر العباســي فاختط الكثير منهم
هذا الطريق فهذا املتنبي يقول في كافور
ولو كان من اعدائك
عدوك مذموم بكل لســان
القمران
أما املعــارك والفنت واحلــروب الصليبية فكان بطله
العصر االندلسي ،ومثلنا ابن زيدون يوم كان مسجونا ً
قال:
وكذا احلكم :اذا ما عزَّ على ناس ذل ناس
في عصر النهضة وما بعــد احتالل نابليون واحلملة
الفرنســية وظهــور املطابع والصحــف والترجمة
ظهر شــعراء كثيــرون لكني اخترت شــاعرا ً عربيا ً
قــد يكون للعصر احلديث أقرب وهو امير الشــعراء
«احمد شوقي» الذي كانت عواطفه نحو بلده اشبه
بالتقديس
وطني لو شــغلت باخللد عنه نازعتي اليه في اخللد
نفسي
أما في العراق فظهر شعراء كثر في العصر احلديث
كان ديدنهم وشــغلهم الشاغل «الوطن» ما له وما
عليه وما يعانيه؟
منهم الرصافي والكاظمي والزهاوي واجلواهري...
إن مما الشــك فيــه أن العرب قد خلطــوا بني الدين
والسياســة وجعلوهما خطا ً واحدا ً ال اثنني متوازيني
فقط..
وقد يكون احمد مطر زعيم الشــعر السياسي في
ادبنا اليوم ولكــن ابتعد عن احلاكم ومهادنته فلهذا
اصبح منســيا ً في نظر االغلــب أو فلنقل أنه ُغ ِي َب
لغايــة في نفس يعقوب ،ولكنه ســيظل نبراســا ً
يضيئ العتمة التي ارادوها ..وقد قال:
ال فرق أن رحل العداء
واقول :كل بالدنا محتلة
أو رانوا
واحتلت االرواح
ماذا تفيد ان اســتقرت ارضنــا
واالبدان

دراسة

مهارة القول الشعري في ديوان
(شهرزاد تخرج من عزلتها) للشاعر حبيب السامر
فاطمة منصور ـ لبنان:
رغم صعوبة تعريف الشعر اال ان هناك
من يصفــه بأنه فن احليــاة او انه كما
يقول جبران خليل جبران (الشعر جبل
من املتعة واأللم والدهشة ،ومثقال ذرة
من اللغة) ،اذ انه يستوعب احلياة بكل
تناقضاتهــا ،فرحهــا وحزنها متعتها
وأملها ،ولكن ليس بشــكل مطلق وامنا
تعتمد هذه العملية على قدرة الشاعر
ومهارتــه في وضع كل هــذه املظاهر
احلياتيــة حتت مرجل اللغــة لصهرها،
واستخالص الشعر منها.
حيــث تظهر مهــارة الشــاعر حبيب
الســامر في نصوص ديوانه الشــعري
(شــهرزاد تخرج من عزلتهــا) ،عندما
يبني القول الشعري على استحضارات
الفجيعة العراقية ،مغمســة بحس
شــفيف وروح اخاذه فــي بناء خطابه،
والتقنيــات التي يســتخدمها في بث
تلــك النصــوص ،كلوحــات غنائية،
تتصارع فيها انفعاالت الشاعر وقدرته
على تشكيل االفاق احلديثة في تكوين
وبناء معمارية النص ولغته:
عيونهم سهام
ال يأبهون بالقادم من الوقت
شفا ُههم زرق
وفي أذانهم وقر
ال موسيقى تظهر روحهم
ال يحلمون باملاء واخلضراء
مثل صفصافة مقبرة زائلة.
لذلــك فقد ظهــرت هــذه احلكايات
الشــهرزادية بأشــكال عدة ومواضيع

مختلفة ،ولكنها تشترك بجذر واحد،
انهــا متثل ذلك املوت غيــر املعلن الذي
يطوق التاريخ العراقي ،كون الشــاعر
احد شــهود ذلك التاريخ ،بعد ان عانى
من حروب وفقــدان واوجــاع مرتبطة
بحياته هو نفسه كعراقي ،واحمليطني به
من اصدقاء ومعارف ،اذ كان اخ الشاعر
احد تلك االوجــاع التي متثلت في نص
(غامضة نومتك االخيــرة) املهدى الى
أخيه (ميثم في غيابه االبدي).
املغارب قاسية
ُ
بياض
من
ة
رشف
أخر
تزيح
ُ
ٍ
ٍ
في فنجان النهار الفارغ.
او نص اخــر مهدى الــى (روح القاص
محمــود عبد الوهــاب) حيث الفقدان
هنا يرتدي ثيــاب االســئلة الوجودية
التي تبحث عن سر احلياة واملوت ،ومدى
ارتباطها باإلنســان الــذي كان يعيش
بيننا مشــاركا لنا تلك األآلم واملواجع،
قبل ان ينتقل الــى الطرف االخر ،الذي
ال رجعة منه:
حزين مبا يكفي
هل انت
ٌ
لترقد في نومتك االخيرة
أم انك االكثر سعادة منا االن.
يكشف االهداء املرافق لهذين النصني
حدود ذلــك الفقد أو املــوت الي يبني
اســئلته ،ويتركها بال أجوبة بوجه هذا
املــوت ،وكأن تأجيل اجلــواب هو تأجيل
لذلــك املوت ،بينمــا النصوص االخرى
حتتاج الى بحــث معمق داخلها إليجاد
الصالت التــي تبنيها تلــك احلكايات
بينها وبــن دالالت النصوص ،يقول في
نص (مدن تتالشى):
املدن تتالشى في الظالم

ُ
والرمل يرسم مالمح املسافة
الريح مجنونة
ُ

الى اين وجهتنا..؟
الى أين....؟

ترجمات

ُ ّ
«الخطاب الثالثة»
حكاية أندلسية شعبية..
ترجمة أحمد عبد اللطيف
كان هناك امرأة ورعة جــ ًدا ،وكان هناك
ثالثة يطمحون خلطبتهــا ،وكان الثالثة
أصدقاء فيمــا بينهــم .كل منهم كان
يعطيها ميعادًا مختل ًفا عن اآلخرَين حتى
ال يريــاه ،لكن جاءت حلظــة وجاء الثالثة
خُ ّطابا ،واح ًدا وراء اآلخــر ،ليطلبوا يدها
للزواج.
حينئذ أجابتهم بجواب واحد :سأتزوج ممن

يبرهن أنه األشجع.
فقالت لألول:
 إن أردت الــزواج مني عليــك أن تذهبللكنيســة في احلادية عشرة مسا ًء ،وأن
ترقــد في مقبرة ،وأن تقضي الليلة هناك
في التابوت.
 اتفقنــا ،لو كان ذلك فحســب -أجابالرجل.
وطلبت من الثانــي أن يذهب في احلادية
عشرة والنصف مسا ًء وأن يقضي الليلة
أمام املقبرة بشمعتني مشتعلتني .وقالت

للثالث:
 اصعد إلى برج اجلرس في الثانية عشرةوأطلق صيحات حادة ج ًدا من البرج حتى
املقبرة وقل" :أنا شــبح الكنيسة وجئت
ألعاقب من في القبر ومن يقف عليه".
عندما ســمع ذلك األول والثاني ،خرجا
راكضني ،لكــن رجل الصرخــات ارتعب
أيضا.
ً
وبقوا ثمانية أيام مرضى من اخلوف!
وعندما عادوا ليلتقوا من جديد ،سأل كل
منهم اآلخر:

في بيت السيدة الورعة.
استعدوا للعشــاء ،وبعد أن انتهوا قالوا
لها:
كنت طيبــة معنا فجئنا
 يــا بنيةِ ،أنت ِ
لنباركك.
 ًفعل! ال أعرف إن كنت أستحق ذلك.
 نعم يا مرأة ،نعم تستحقني.ثــم نهض القديــس يوحنا والقديس
بطــرس وكتفاها ،وقام يســوع وضربها
بالسوط عدة ضربات.
وهكذا باركوها وع ّرفوها خطأها.

 ملاذا بقيتم كل هذه املدة من دون اخلروجمن البيت؟
 ال ،ما من سبب.مريضا.
 املسألة أني كنتً
ثم حكى أحدهم احلقيقة ،ثم حكاها
اآلخــران .هكــذا عرفوا جمي ًعــا أن املرأة
الورعــة كانــت تقابلهم جمي ًعــا وأنها
سخرت منهم.
حينئــذ قــرروا أن ينتقمــوا من املرأة،
فتقنّعوا بقناع يســوع والقديس يوحنا
والقديس بطرس وراحوا لتناول العشــاء

شعر

الحس السينمائي في رواية (الصيف الجميل)
كه يالن ُم َح َمد

موسم املرح
مع أ َّن رواية (الصيــف اجلميل) تتكي ُء على

يشــير التالشــي هنــا الــى الضياع
والفقدان في رمال الزمن املتحرك الذي
يبتلع تلك االجوبة في ســؤال الشاعر
املكرر (الى اين؟) ،حيث تضيع املسافات
ويضيع معها معنى الوجود على حواف
نصــوص الســامر املغرقــة رغم ذلك
بالتفــاؤل واالمل في اكتشــاف احلياة
وســط كل ركام احلزن واملوت ،رغم كل
اســئلته واجوبتها الغارقة بالتالشي
والفقدان :
أين الوجه االخر؟
أين تالشى في بعد املرآة؟
في نص (مــرآة ووجود) ولكن رغم هذا
احلزن والفقدان الذي يحاصر النصوص،
اال انهــا مملــوءة ايضا بحس شــفيف
وعاطفة انسانية مرهفة:
فأوت الى صدره
وهي تردد:
ال باب يس ُع احالمي
أنت باب بهجتي
مهما ضاق أتسع.
حيث تكون احلبيبــة هنا رديفا للطرف
االخر مــن احلكاية ،حكاية احلياة واحلب
واملشاعر االنسانية ،واحالم الوجود في
عالم مملوء باجلمــال ،والذي يقاوم ذلك
املوت والفقدان رغــم الصور املكفهرة
التي تطوقها.
نصوص الشاعر العراقي حبيب السامر
هي نصوص مكتنزة بالصور الشعرية
التي حتتاج الى من يكتشــف عبيرها
بذائقــة عالية وحاســة شــم قوية،
لينتشــر هذا اجلمال وتضوع شــهرزاد
بعــد ان تخرج مــن عزلتهــا بالعطر
واجلمال.

غالف الرواية

مقال

إســتفاد فن الســينما من الرواية وأضاف
نقل النصوص األدبية إلى الشاشــة أبعادا ً
جديدة إلى تركيبة الفن البصري بحيثُ لم
ت َعد السينما وسيلة للتسلية بل أصحبت
منص ًة مفتوحــة على رهانات فلســفية
ُ
تتفاعل
وإجتماعية وسياسية أكثر من ذلك
األجناس األدبيــة منها الرواية مع التقنيات
املُستخدمة في السينما من خالل توظيف
اللغــة املشــحونة باإليحائيــة واإلهتمام
بوصــف األشــياء على املســتوى اخلارجي
واإلبانة عن املشــاعر الدفينة للشخصيات
عبر اإلمياءة إلــى املُناخ واملكونات الطبيعية
إضافة إلى إيثار أســلوب احلوار في ُمعظم
مقاطــع األعمــال الروائيــة التــي ُتاكي
تشكيلة األفالم السينمائية وهذا ما يتبنا ُه
الكاتب اإليطالي تشــيزره بافيزه في روايته
املعنونــة ب(الصيف اجلميــل) الصادرة من
منشورات املُتوســطُ .عرِف بافيزى بوصفه
من أشــهر شــعراء إيطاليا املُعاصرين لذا
من املفترض أن تلقي حساسيته الشعرية
بظاللها على نتاجاته الروائية غير أ َّن ُمتابعة
ُ
تكشف عن
خطوط عمله (الصيف اجلميل)
تأثره بالسينما على مستوى اللغة وتكوين
الشــخصيات.يري إيتالو كالفينو أ َّن روايات
مواطنه تتمي ُز بأسلوب خاص على مستوى
اللغة وإستخالص التوتر الشعري واليوج ُد
م َن يكون مبنزلته على هذا الصعيد .يُفضل
تشــيرازه بافيزي في رواية (الصيف اجلميل)
الوضوح والبســاطة فــي التعبير مع تنوع
في إستخدام الضمائر والتناوب بني السرد
بنوعيه الذاتي واملوضوعــي أم ُر يصع ُد من
منسوب التشويق في جسد النص خصوصا ً
أضفت اإلختالف بني طبائع الشخصيات
إذا
َ
ُ
يعتمل في
إلى ماســبق ذكره.والتوتر الذي
ُ
تعيش مع
دواخــل شــخصية جينا التــي
ِ
أخيها العامل سيفرينو يش ُد القاري َء أكثر
إلى فضاء الرواية.

ثقافة

غالف الرواية

عنصر الشخصية لكن معرفة الشخصيات
التتم ُمباشــر ًة بــل
يتطلــب األم ُر مضي
ُ
ُ
تتضح تركيبة الشخصيات
الســرد إلى أ ْن
ُ
الفاعلــة وإن بــدت الروايــة للوهلة األولى
صاخب ًة بأصوات الشخصيات املُتعددة لكن
منهم.وتتضح
ينســحب هؤال ُء إال بضع ًة
ُ
ُ
الكاتب على
تعويــل
من ُمســتهل الرواية
ِ
تقنية الســينما عندما يستعي ُد الراوي من
أجــواء مرحة في
اخلارج ماكان يســودُ من
ٍ
أيام الصيــف املُعبقة بطابــع أُنثوي حيث
تتمنى البنــات بعد قضاء الليالي القصيرة
أ َّن يقــ َع ما يثير فضولهــ َّن كأ َّن يول َد طفل
على هذا املنوال يتســم ُر السردُ مع اإليهام
بآنيته وعــدم إنفصال زمن احلكاية عن زمن
طعم األسلوب بالبساطة
القص وهذا ما ي ُ
ُ
ُ
حيــثُ
يتكفل الراوي العليــم بتقدمي حياة

شــخصيتني أساســيتني في الرواية وهما
جينا وأميليا فاألولى إبنة ست عشرة سن ًة
ُ
تعيش مع أخيها وهــي بإمكانها التصرف
ُ
اليفصل في
كأمرأ ًة ُمســتقل ٍة مع أ َّن الراوي
فهم في
وصف مالمحها اخلارجيــة لكن ي ُ ُ
للقيام
سياق السرد أن َّها شــقراء.إذ ترغب
ِ
والتتمكن من
باملُغامرة مثــل صديقاتهــا
ُ
جتــاوز حالة التــردد وهذا مايثيــر ضحكة
روزا التي تخبر جينا مبا أســفر عن عالقتها
احلميمية مع صديقها أما إميلياتختلف في
شخصيتها املنفتحة وإختالطها بالوسط
يتطلب
الفنــي كمــا أن عملها كموديــل
ُ
اجلرأة.فإ َّن الســاردَ يهمه تلميح إلى خلفية
الشخصيات اإلجتماعية واملهنية إذ تعمل
جينيا في محل اخلياطة غير أ َّن ُمصاحبتها
إلميليا حدت بها للتطلــع في جتريب مهنة
املوديــل إذ ترتادُ برفقــة صديقتها ُمحترف
الرســام باربيتــا الــذي يعب ُر عــن إعجابه
بالوافــدة اجلديدة ويقو ُم برســم تخطيط
ملالمحها لكن مارأت ُه جينيا على الورقة بدا
لها وجها غريبا ً فوق هــذا فهى لم تتعرف
على التخطيطــات التي رســمها الفنا ُن
لصديقتها أيضــاً.إذا ً ماقدمــ ُه باربيتا في
تخطيطاته ليــس إال وجوها ً غرائبية واحلا ُل
ينفتح على حيا ِة كل
هذه فإ َّن قوس السرد
ُ
من رودريغوس وغويدو وتق ُع جينيا في غرام
أقرب من رودريغوس
األخير في حني أ َّن إميليا
ُ
الذي تشــي ســحنته بأنه ليــس إيطاليا ً
ويقضي أوقاتا ً في ســتديو صديقه اجلندي
ُ
تتعرف جينيا على الشــاب
غويــدو وهناك
األشــقر الذي يرتدي زيا ً عســكريا ً وبذلك
يتكثف السردُ في هذه البؤرة املكانية متاما ً
ُ
ُ
تتحرك آلة الســرد مثل الكاميرا تبدأ ُ من
متسح الفضاء الواسع إلى أن تتوقف
لقطة
ُ
عند زاوية ُمعينة.
عقدة املُراهقة
يهتم كثير من الروائيني بإســتبطان دواخل
ُ
الشــخصيات ُمكلفني الراوي بهذه املهمة
وذلــك ماتراه في (الصيــف اجلميل) عندما
يتــم التركيز علــى ال ُبعد النفســي لدى
ُ
شــخصية جينيا التي تري ُد اخلروج من قيد
املراهقة وإكتســاب مواصفات جســدية
ناضجة.وجتــ ُد منوذجها في إميليا وهي تظهر

أمــام الفنانني فــي وضعيات مثيــرة األم ُر
الذي يغــذي رغبة جينيا لقيــام بلعب دور
املوديل في ستوديو غويدو وينشأ ُ على إيقاع
زياراتها املتكررة لهذا املكان الشعورُ باحلب.
ومن ثُم تبدأ الغيرة من إمييليا وتستوجبها
عن شــكل العالقة التي جمعتها بغويدو
في الســابق.كما أن غياب غويدو مؤقتا ً عن
مسرح الرواية أبان عما يكنه رودريغوس من
اإلعجاب جلينيا وعندما إنفرد باألخيرة حاول
ُ
ضيف مزيدا ً من
التواصل معها جسدياً.وماي ُ
التوتر إلى بنية الرواية هو غرابة شــخصية
تنم عن ميول شــاذة
إميليا وتصرفاتها التي ُ
واليتعاطف معها أحد عند إصابتها باملرض
اجللدي ســوى جينيا بل يري رودريغوس أنها
تُ ثل دور املريضة لتمارس العالقة احلميمية
مع الطبيب أمر يكشف عن تقلب املشاعر
لدى شــخصيات الرواية وتتأكد تلك احلال ُة
في ردِ فعل جينيا على رغبة غويدو لتعميق
العالقــة بينهما على املســتوى احلميمي
حيثُ التقتنــع بداية بهذا األمر إلى أن تعودَ
لتعلب دور العشيقة بل التُ انع تلبية نزوات
الفنــان للوقــوف عاريا ليرســم تضاريس
جســدها.لكن هذا التحول في شخصية
جينيا اليحجب توترها وإنفعاالتها الدخلية
ُ
التتمالك من ال ُبكاء.
التي وعندما حتت ُد أكثر
يُذك ُر أ َّن زمن الرواية ميت ُد ألشــهر والتتوقف
آلة الســرد قبل قدوم صيف آخــر كما أ َّن
الكاتب ي ُ َف ُ
ضل رصد حركة الشــخصيات
ُ
دون توظيــف تقنية اإلســترجاع الداخلى
إال قليال وهذا يوف ُر عــن العمل اإلنتفاخ مبا
اليخد ُم رشــاقة السرد واإلنتقال بني أقسام
الرواية املُرقمة.فــي الصفحات األخيرة من
الرواية يسب ُر الرواي أغوار جينيا التي تشع ُر
بالوحدة وتتأمل جسدها في املرآة متخيلة
مايحدث لو َ
دخل غوديو لكن شــريط اخليال
ينقطع حني تتذكر بأ َّن اليُفك ُر بها.على رغم
تترقب فصل الصيف الذي
ذلك فإ َّن البطلة
ُ
هــو صنو األحالم واملرح كمــا أ َّن إميليا يعو ُد
إليها األمل بالشفاء مع حلول الربيع.يشارُ
أ َّن املتلقي يســتعي ُد ُمناخ وأســلوب رواية
(العاشــرة والنصف ليال ً في الصيف) وهو
يتتب ُع وحدات عمل (تشيرزة بافيزه) مع فارق
أ َّن رواية مارغريــت دوراس أكثر كثافة على
املستوى الزمني.

في الجهات األربع
عبد الجواد الخنيفي
املوت
س َ
صرنا نتل ّب ُ
وصارت احليا ُة
ِ
جامحة وجاحد ًة
تذهب ُّ
وائح،
ُ
بالط ِ
رق والشجرِ وال ّر ِ
يتقد ُم
ال حصا َن ّ
في حقيق ِتهَ ا
الفصول
أصوات
ترسم
وال الغابات
َ
ِ
***
حاب
الس
ساللم
ُ ّ
ِ
ببطء شدي ٍد
رج ُح خطواتِنا
ٍ
تُ ِ
فما ُكنّا املط َر
ّائم
حتت
َ
الغيم الن ِ
ِ
ُ
الوقت
وما كنّا
َ
واألرحام
اخلرائط
الذي تناثرَ في
ِ
ِ
الصخرَ الذي يشهقُ
وما كنّا أيضا ً ّ
شوارع العي ِد
في
ِ
ّ
األفق،
ة
ف
حا
على
األرض
ويطوي
َ
ِ
ِ

املوانئ واألزهارَ.
يطوي
َ
ُكنّا عيونا ً طر ّية
الذكريات القص ّي ِة
في
ِ
بيع،
ر
ال
آخر
ولباس
َ
ّ
ِ
ِ
قزح
ننتظ ُر
َ
أقواس ٍ
املنازل
رفات
من ُش ِ
ِ
لنع ّل َق في احلناجرِ
يل واملنافي
موسيقى ال ّل ِ
وقبلها
نُ ُ
عات
سك
بأصوات الق ّب ِ
ِ
ِّ
غروب
عند كل
ٍ
ونُ ّج ُد الظ َّل
ّْ
الظل
في أثرِ
***
املوج
هات طبولَ َك أيُّها ُ
ِ
واقبض على جباهنا ثانية ..
اِقبض على ُجذوعنا
األربع
اجلهات
في
ِ
ِ
وال تكن ثعبانا ً جائعا ً
ني.
حني نشعل املأدبة باألن ْ
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( لقاء العمر)

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

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

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

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

إعداد :صالح رشيد
ترجمة :شيرزاد شيخاني

دور ابراهيم أحمد و همزة عبداهلل
داخل احلزب
*نريــد أن نعــرف دور املــا مصطفى
البارزاني خال الفترة  1958 1953-في
احلركة السياسية وأحداث كردستان.
 حني تولــى األســتاذ ابراهيم أحمدســكرتارية املكتب السياســي حدث
أمــران داخل احلزب ،األول هو إنشــقاق
جماعــة صالــح رشــدي ثــم همزة
عبداهلل فــي عام  ،1954كمــا أن املال
مصطفى كان في ذلــك الوقت يقيم
باإلحتاد الســوفيتي ولم يكن على أية
دراية بوضع احلزب ولــم يكن له أي دور
فــي احلركــة الكردية.أشــيع خبر أنه
مــادام املال مصطفــى واملنفيون معه
الى روســيا غير موجودين في الساحة،
عليــه يفتــرض طردهم مــن القيادة.
ولكن األســتاذ ابراهيم أحمد كان رأيه
أن البارزاني غائب عن كردستان وال ندري
هل يقبل برئاســة احلزب أم ال؟ ويقول
"نحــن من جهتنا لن نقبل به رئيســا
علينا".
أما همزة عبداهلل فقد كان ضد صدور
أية قرارات جديدة ،وكانت آراؤه تخالف
توجهاتنــا على العمــوم ،فهو عارض
اإلجتاه اليساري داخل احلزب وتقاربه مع
املعسكر اإلشتراكي ،و يرى بأن اجملتمع
الكــردي هو مجتمع عشــائري ويجب
أن النكــون نحن ضد األغوات وشــيوخ
العشــائر واإلقطاعيني ،بل يجب علينا
ان نســتميلهم.وكان يعــارض ايضــا
حركتنا داخل طبقة الفالحني ،و يقول
"علينــا أوال أن نهتــم باإلقطاعيــني،
ألننا لو ضمننــا والءهم فــإن اجملتمع
برمته سيكون معنا" .هذه اآلراء ميكن
وصفها باليمينية ،رغم أن أصولها لم
تكن حديثة بل كانــت تراجعا كثيرا ،و
إســتطاع همزة أن يجمع حوله بعض
اجملموعات و كانوا يتحركون حتت إســم
اجلناح التقدمي للحــزب الدميقراطي
الكردي العراقي ،حتى انهم لم يعترفوا
بكردســتانية حزبهــم.وكان معهم
عدد قليــل من الكــوادر واالعضاء من
السليمانية وإثنان أو ثالثة من بهدينان،
أمــا من الســليمانية فــكان معهم
محرم محمدأمــني و محمد كرمي فتح
اهلل ،شهاب شيخ نوري ،عبدول شوران،
باباطاهر شــيخ جالل ،عمر كرمي عزيز،
رؤوف معروف.
هؤالء لــم يرضــوا باإلجتاه اليســاري
للحزب و كانوا يعتقدون بأن البارتي هو
حزب طليعي يهتدي بالفكر املاركسي
اللينيني ،واملال مصطفى حر في بقائه
داخل احلزب أو ترك صفوفه ،لكن يجب
الســؤال منه بذلك رغم أنه لم تكن
هناك أيــة صلة له باحلــزب ونحن لم
نعرف عنه شــيئا .وأصبح احلديث يثار
في صفوف احلركة الكردية حول ما إذا
كان املال مصطفى ســيبقى رئيسا أم
ال.

كان البارزاني مهتما مبعرفة دور رحيم
القاضي وما سيكون عليه ،ألن البارزاني
كان ضد القاضي ويعتبره جاسوســا
لباغــروف ولذلك لم يتفق مع باغروف.
وتأزمت عالقتهما .وهكــذا مت إعتقال
جميــع البارزانيني وتســفيرهم الى
املناطق الشرقية النائية في آذربيجان
وطاجيكســتان واوزبكســتان و توزيع
هؤالء في عمق األراضي الســوفييتية
وكذلك قــرب احلدود اإليرانية أفشــل
ذلك املشــروع القاضي بتأسيس حزب
كردســتاني بقيادة املــال مصطفى و
تدريب وتســليح البارزانيــني معه ثم
إرسالهم الى العراق إلعالن الثورة..

*وما كان رأيك أنت في ذلك؟
 كنت ضمن الذين يؤيدون بقاء بارزانيرئيســا ،وكنت أنظر الــى األمر مبنظار
ما يقرره املنهــج الداخلي والذي ينص
على "أنه ال يعفي أي قيادي من مهامه
بسبب اإلبعاد أو النفي" .فعلى سبيل
املثال كان كل من د.جعفر وميرحاج قد
أبعدا عن العمل السياســي لكنهما
ظال محتفظني بعضويتهما القيادية،
ولذلك كنت أرى أنه يفترض ان يعامل
البارزاني مثل اآلخرين .لم نكن نعترض
على رئاســة البارزاني ،لكن عمليا لم
يكــن له أي دور ،فلم يشــاركنا في أي
قــرار ،لم نكن نعرف أيــن يعيش ،وهو
بدوره لم يحاول اإلتصال بنا.
في تلــك الفترة أي نهايــة عام 1949
كانت عالقــة املال مصطفى قد تأزمت
مــع جعفر باغــروف ســكرتير احلزب
الشيوعي اآلذربايجاني ،وقصة اخلالفات
يعلم بها ســيد عزيز والدكتور رحيم
القاضــي و الرفاق الذيــن كانوا هناك
معهم ،ولم يذكر حلد اآلن شيء يجلي
ما حصــل .فما ســمعته أنه في عام
 1950حني إندلعت احلرب الكورية كان
الســوفييت يريــدون تضخيم احلركة
الكرديــة وتســليحها ،و كانوا يريدون
إرســال هؤالء املوجودين في املنفى الى
كردستان العراق إلعالن الثورة بل حتى
تشكيل حكومة املنفى.في تلك األثناء

حياة البارزانيني مع املنفى بروسيا
* كم كانت مــدة نفي البارزانيني الى
روســيا ،وهــل متكنتم مــن اإلتصال
بهم؟
مت نفي البارزانيني مــن عام  1950الى 1953فلم نكن نعلم أيــن نفوا وماذا
حصل لهم ،والهم استطاعوا اإلتصال
بنا ،وفي عام  1953تزوج املال مصطفى
مــن إمرأة روســية وأعطاها رســالة
الى ستالني في موســكو معتقدا أن
موســكو ال تعلــم بوضعه.في تلك
االثناء كان ســتالني مازال حيا وتسلم
الرســالة ،وحدث تغيير في أوضاعهم
حيث فتحت لهم مدارس وســمحت
لهم بالعودة الى موســكو ،وبعد وفاة
ســتالني في ذلــك العام أرســل املال
مصطفى وسيد عزيز ومجموعة أخرى
الى موســكو فإنخــرط بعضهم في
مدارس حزبيــة و بعضهم في مدارس
زراعية وهكذا حتسنت أحوالهم شيئا
فشيئا.
مــا فهمتــه أن الشــوفينية اآلذرية
كان لها تأثيرها ملــا حصل للبارزانيني،
فقد كان مــن املمكــن أن يعالج املال
مصطفى هــذه األمــور بروية وبعقل
ناضج ،ألن ميرحاج وســيد عزيز رأوا أن
تطــرف البارزاني هو الــذي أوغر صدر
جعفر باغروف ،فقد كان البارزاني يريد
الســيطرة لنفسه ،وبحسب إعتقادي

نوري السعيد

جعفر باغروف

مصطفى بارزاني

هؤالء لم يرضوا باإلتجاه اليساري للحزب و كانوا يعتقدون بأن البارتي هو حزب
طليعي يهتدي بالفكر الماركسي اللينيني ،والمال مصطفى حر في بقائه داخل
الحزب أو ترك صفوفه ،لكن يجب السؤال منه بذلك رغم أنه لم تكن هناك أية
صلة له بالحزب ونحن لم نعرف عنه شيئا .وأصبح الحديث يثار في صفوف الحركة
الكردية حول ما إذا كان المال مصطفى سيبقى رئيسا أم ال
و بعدمــا رووا لي ماحدث ،كان يفترض
باملال مصطفى أن يقبل بترشيح رحيم
القاضــي لعضوية اللجنــة املركزية
حتى لوكان جاسوسا سوفيتيا ،ففي
كل األحوال اليســتطيع فــرد واحد أن
يدير األمور ويغير األحزاب في مشــروع
كبير كهذا.
فإنــدالع ثورة كردســتان وتأســيس
حكومــة املنفى والتأييد الســوفيتي
لهذا الكفــاح املســلح ،اليفترض أن
يكــون كل ذلك ضحيــة خالفات بني
إثنــني أو ثالثــة أشــخاص فاخلالفات
ميكن معاجلتها فيما بعد بســبب تلك
اخلالفات فشل مشروع ثورة كردستان
و تأسيس حكومة املنفى ،و شكل ذلك
ضربة قوية و مؤملة لشعب كردستان،
ألنه لو حصل ذلك لكان له صدى كبير
و واســع في احملافل الدولية و ستحقق
القضيــة الكرديــة خطــوات مهمة
لألمام.
* ملاذا قل احلديث عن حكومة املنفى؟
 نعــم هــذا صحيح فلــم يكتب إالالقليل حول ذلك.أعتقد بأن الســبب
يعود الــى رحيم القاضــي الذي كان
موقفه ســلبيا من املوضوع ولذلك لم
يتحدث به كثيرا ،وسيد عزيز شمزيني
بدوره لم يتطرق اليه ألنه باألساس كان
ضد رحيم والقاضــي محمد ،وأعتقد
بأن مســعود البارزاني قــد تطرق في
كتابــه الى تأزم عالقــة والده بجعفر
باغروف ولكن ليس بهذا التفصيل.
* وملــاذا نأيت بنفســك أنت أيضا في
كتابــك الصــادر عــام  1969عن هذا
املوضوع؟
لو الحظتم فأنا كتبــت هذا الكتابعام  ،1961رغم أنه طبع في عامي ،1969
وســبب آخر وهو ضــرورة أن ننتقد دور
الســوفييت ونعتبر ذلك جرمية بحقنا،
وســبب مضاف أيضا هو أن هذا األمر
ظل ســرا من أســرار احلركة الكردية
وقد يكون كشفه في ذلك احلني مضرا
باحلركــة .فالوقت لم يكن مناســبا

في تلك الفترة للحديث عن مســاعي
الســوفييت إلعالن الثورة وتأســيس
الدولــة الكردية الى جانــب ماحدث
في احــداث كوريا ،ألن ذلك سيفســر
كمعاداة للمعسكر الغربي.
*بعــد هذه األحــداث متى جــرى أول
إتصال بني البارزاني و احلزب؟
 لم يســع البارزاني لإلتصــال بنا ،بلاحلــزب حاول ذلــك ،ففي عــام 1955
شــاركت أنا فــي مهرجــان الطلبة
والشباب العاملي بوارشو ،و وجهت لي
دعــوة هناك لزيارة الصــني عبر االحتاد
السوفيتي ،وحاولت أن أستغل الفرصة
للقاء البارزاني وأحدثــه عن أوضاعنا.
عند ذهابنا الى السوفييت لم نر أحدا،
ولكن في طريق عودتنا صادفت شخصا
عراقيا يدعى (محمد علي الهاشــمي
النجفي) وهو شخصية معروفة على
صعيد احلركة الثورية العراقية وإنضم
الى احلزب الشيوعي عام  1934ثم طرد
من العراق و ســحبت منه اجلنســية
العراقية وذهــب الى عبادان مدعيا أنه
إيراني ولعب دورا فــي صفوف احلركة
اليســارية اإليرانية الــى أن متكن من
الوصول الى اإلحتاد الســوفيتي وعمل
هناك براديو موسكو.
في طريــق عودتي من الصــني وبينما
كنت أمتشــى في موســكو سمعت
شخصني يتحدثان العربية قبالتي ،كان
أحدهم هو الصوت الذي كنت أسمعه
من راديو موســكو فأمسكت بذراعه
وســلمت عليه وقلت لــه بأنني فالن
وجئت من كردســتان .وللحق رحب بي
بحرارة بالغة ،فسألته "ألست فالنا"؟
في البداية أنكر هويته ولكنه باألخير
إعترف بذلــك وقال "أين نزلت"؟ فقلت
له "في فندق" وأعطيته إسم الفندق
ورقم غرفتي ،ويبدو أنه سأل عني وعرف
بأنني من الشــباب الدميقراطي وأنني
رجعت من الصني و جئت الى موسكو
مبهمة و بأنني ســوف لــن أبرحها دون
إمتام مهمتي .بعد حوالي اسبوعني من
مقامي مبوســكو زارني هاشمي جنفي

مرتني أو ثالث وســألني "مــاذا لديك
للبارزاني ،تستطيع أن تسلمه لي وأنا
ســأوصله إليه" ،كانت له إتصاالته با
لبارزاني وقد هاتفه في غرفتي ،لكنهم
لم يسمحوا لي بالتحدث الى البارزاني،
وقد كتبت التقرير الذي أشار اليه كاك
مســعود في كتابه ،ويدور حول أوضاع
احلزب ،وكان هاشمي يأتيني بأخبارهم
وأحوالهم ويبلغني بأنني ال أســتطيع
اللقاء بالبارزاني في تلك الظروف.
* ألم يشرح لك األسباب؟
 أفهمني بأن السوفييت لن يسمحوابذلك ألن الوقت لــم يحن بعد ،ولكن
هاتفتــه مرتــني من غرفتــي وجاءني
بنصائح املال مصطفــى وما علينا أن
نفعل .وهكذا عقدنا الصلة معه عبر
عنوان في برلني الغربية وكنا نرســل
األخبار والتقارير الى ذلك العنوان.كان
احلزب الشيوعي الســوفييتي يحضر
نفســه لعقد املؤمتر العشــرين .وكان
املال يطلب إرســال همزة عبداهلل اليه
ويحثنا على املصاحلة معه و أن نعيده
الى صفــوف احلزب ،وعليه أســتطيع
القول بأن أول إتصال بيننا وبني البارزاني
قد جرى في  14و 15تشــرين األول عام
 1955في موســكو بواسطة محمد
الهاشمي النجفي.
*أبن يقيــم املا مصطفــى في ذلك
الوقت؟
 كان املال في موســكو ،ولم يسمحوالي برؤيته باملــرة األولى ،ولكن في املرة
الثانية عندما ســافرت الى موســكو
عــام  1957جنحت في ذلــك ،في هذه
الزيــارة كنت قد حتدثــت ألول مرة عبر
راديو موســكو وكانت املرة األولى التي
يتحدث فيها كردي فــي تلك اإلذاعة،
وقد حتدثــت باللغة العربية و بإســم
مســتعار هو محمدأمني ،تطرقت الى
كردستان والشــعب الكردي ومشروع
ســد دوكان وطالبــت بعالقات االخوة
والصداقــة مع الســوفييات ،و بينت
بأن الشــعب الكردي له احلق أيضا في

العيش بسالم.
*ملاذا تأخــر اإلتصال وأول لقاء بينكم
كان قبل سنتني؟
 العالقة بدأت عام  1955حني تسلمناعنوانــا فــي برلــني ،فأخذنا نرســل
الصحف و البيانــات الى ذلك العنوان،
ولم نكن نتلقى منهم شيئا ،وهذا كان
اجلانب السلبي في العالقة ،حتى انني
كتبت عدة رسائل الى املال مصطفى و
ميرحاج وسيد عزيز باعتبارهم أعضاء
في قيادة احلــزب لكني لم اتلق منهم
ردا.
احلزب في العهد امللكي
* ملاذا لم يحــاول احلزب احلصول على
إجازة العمل السياسي أثناء احلكم
امللكي؟
لم نتقدم مبثل هذا الطلب ألنه وفقاللقانــون العراقــي كان تأســيس أي
حزب على أســاس قومي ممنوعا ،كما
ورد في برنامج احلزب إســقاط النظام
امللكــي كأحد الشــعارات ولذلك لم
يكن مناســبا للحزب أن يتقدم بطلب
العمــل السياســي العلني.حتى ان
احلكومة حاربت األحزاب العربية أيضا،
فحني عاد نوري الســعيد الى رئاســة
الوزارة ألغى احلزب الوطني الدميقراطي
واإلستقالل واجلبهة الشعبية ،فكيف
األمر بالنســبة حلزب كــردي قومي ذي
ميول ماركســية .فالبارتــي كان يعد
كافرا مرتني ،ولذلك كانوا يســتهزئون
بنــا بقولهم أثنــاء احملاكمــات "هم
إنفصاليون ،هم شيوعيون" فنص املادة
 89من قانون العقوبات البغدادي يقول
"كل من يروج بإحدى وســائل النشــر
للمبادئ الشيوعية واإلنفصالية" وهذا
النص كان ينطبق علينا متاما.
*مــع ذلــك مــارس احلــزب عملــه
السياسي واإلســتاذ إبراهيم أحمد
كان معروفا أنه الســكرتير و كذلك
أعضاء املكتب السياسي؟
 -أجــل كانت لــدى احلكومــة جميع

املعلومات ،وكان ممن ذكرتهم يعتقلون
ويحاكمون مرارا ،ولكــن القضاء كان
فــي ذلك الوقت نزيها وغير مســيس،
فــإذا لم تكــن هنــاك أدلــة و قرائن
و اضحــة و قانونيــة لــم يكــن أحد
يستطيع أن يحكم عليك واليك مثال،
في كل مرة تعرضنا للمحاكمة كانت
التهمة األساســية هي أننــا أعضاء
في حــزب البارتي ،ونحــن ننكر ذلك،
و لــم يكن بحوزتهم مــا يثبت كوننا
حزبيني .وعوقب عدد من أعضاء احلزب
منهم رشيد عبدالقادر بثالث سنوات
واألستاذ ابراهيم أحمد بسنتني ،وعوني
يوسف بسنة واحدة ،وعمر دبابة بسنة
و نصف ،و كذلك صالــح ديالن و نوري
احمد طه و حلمي علي شريف بسنة
باإلضافة الى عشــرات الكوادر األخرى
الذين أحيلوا الــى احملاكم ،أما أنا فقد
مت أعتقالي خالل و جودي بكلية احلقوق
لثالث أو أربــع مرات الى أن مت طردي من
الكلية عام  1956وإختفيت.
إذن إذا لــم تثبــت التهــم عليــك
بدالئــل ملموســة فــي احملكمة لم
تكــن الســلطات تتجــرأ بإعتقالك،
فمثال كانــت جماعة أنصار الســالم
تعمل بشــكل علني و كان بعضهم
يحــال على احملاكم علــى إعتبار أنهم
مؤيدون للجماعــة أو للحزب الوطني
الدميقراطي الذي كان باألساس منحال
وممنوعا من العمل .وكنت ممن أحيل على
احملاكمة بتهمة سفري الى موسكو..
لقد عرضوا الشريط الذي حتدثت فيه
عبر راديو موســكو ،فأنكرت أن يكون
ذلك صوتي ،في أثنــاء ذلك ذهبت الى
كركوك و بواســطة بعض أٌقاربي من
الطالبانية مت إستخراج شهادة مرضية
من املستشفى بكوني تلقيت التداوي
والعالجات في أثناء ذلك التاريخ وبأنني
كنت موجودا فــي كركوك ،وملا قدمت
الشهادة الى احملكمة مت قبولها وخرجت
من احملكمــة .في ذلك الوقت فيما عدا
احملاكم العرفية لم تكن الدولة تهتم
كثيرا باحملاكم األخرى ،وفي تلك احملاكم
لم تكن األمور ســوداوية ،فباإلضافة
الى حضــور احملامي ليدافــع عنك في
القضايــا السياســية كانت محاكم
اإلســتئناف والتمييز غالبا ما تعترض
على قــرارات احلكم السياســية .في
تلــك احلقبة كانت هناك نوع من حرية
القضاء وإســتقالليته ،وكذلك ضمان
حق الدفاع ،فاملســائل لــم تكن تنجز
فقط بالشكوك بل كان األمر يتطلب
وثائق وأدلة وشهود ،فاالستاذ مسعود
محمــد كان عضوا بالبرملــان وحامت
حوله شكوك بكونه عضوا في احلزب،
لكن صعــب عليهم إثبــات ذلك ألنه
عندما يسأله أحد يرد عليه بأنه ليس
منتميا للحزب.
نحن أيضــا كذلــك ،ففــي كل مرة
أراجعهم لكي يعيدوني الى الدراســة
يطلبون مني تدويــن براءتي من احلزب،
وكنت أنكر عليهم ذلــك ،وفي إحدى
املرات أخذوني من ســجن التحقيقات
الى سعيد القزاز الذي كان أحد أقاربي
قد قام بواسطة عنده ،فقال لي القزاز
"ال تدع مســتقبلك يضيــع من أجل
كلمتني تدونهما أمامي ،أكتب البراءة
والتــدع الســنة الدراســية تفوتك".
وكنــت أرد عليه بالقــول "وملاذا أكتب
هاتني الكلمتني ،فلو أنت ســألتني إن
كنت عضــوا في احلزب لــرددت عليك
بأني لست كذلك ،وإذا طلبت مني ذلك
كتابة ،ســأكتب بأني لســت عضوا..
أمــا أن تأتي وتطلب منــي أن أتبرأ من
احلزب ،فإن هذا األمر يعد إهانة كبيرة و
إنتهاكا لكرامة اإلنسان وهذا يتعارض
مع املباديء اإلنســانية ،وها أنا أقولها
بصراحة أمــام احملكمة بأنني لســت
حزبيا ،ولكنكم تريدون أن أكتب براءتي
من احلــزب حتى تنشــروها وتذيعوها،
إذا كنتم تريدون فأنشــروا إنكاري في
اجلريــدة وكفى ،ملاذا تريــدون أن أكتب
بوضوح براءتي ،هذه إهانة لن أقبلها".
لقد حاولــوا كثيرا ولكني رفضت ،هم
كانــوا يعرفون من هــو بارتي ومن هو
شيوعي ،لقد كانوا يتلقون املعلومات
من كويســنجق ورانية والسليمانية
ويعرفوننــا واحدا واحــدا وكنا جميعا
نتعرض لإلعتقــال ،ولكن اجلميع أيضا
كان يفرج عنه أيضا لعدم ثبوت األدلة.
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ّ
أمناء مدن عربية وأوروبية يحلون ضيوفًا على بغداد
وكرنفاالت تقــام داخل اجلامعة،
وداخل الكليات املشــاركة ،وغير
ذلك ،من اجــل الوصول باملنهاج
املقرر لالحتفال مبستوى جامعة
بغداد ،ومكانتهــا بني جامعات
العالم ،ومبســتوى مدينة بغداد
العظيمة.
اما عن الدعــوات التي وجهتها
جامعة بغــداد فقالــت :هناك
قوائم كبيرة من املدعوين ،منهم
امناء عواصــم عربية ،وأوروبية،
وافريقيــة ،اضافة الــى قوائم
بأســماء شــخصيات مهمة،
منهم االستشاري الياباني الذي
شــارك في تخطيط بغداد في
الثمانينيات مــن القرن املاضي،
وقــد وافق على احلضــور ،وعمر
الــراوي االستشــاري املعماري
العراقي املعروف والذي يعمل في
بلدية فينا والذي وافق ايضا ً على
احلضور ،ومهندسني ،ومعماريني
عراقيني مغتربني ،لذا ســيكون
االحتفال بيوم بغداد حدثا كبيرا
ومهما حسب ما سيكون عليه
املنهاج املزمع اقامته يوم .11/20
واضافت القيسي :اعتقد ان كل
ما يقدم مــن مناهج ،وفعاليات
تعريفيــة بتاريــخ بغــداد ،وما
عاشت به من عصور ذهبية ،وما
اختزنته هذه املدينة من العلوم،
والعمارة ،والفن اعتقد انه قليل
بحق بغــداد العظيمة ،اذ علينا
ان نعمل بكل ما منتلك من قدرة
لنضع صورة أجمل ،وأبهى لهذه
املدينة الساحرة ،مدينة السالم،
مدينة ألف ليلة وليلة.

بغداد  -وداد ابراهيم:
تظل املســاهمة فــي فعاليات
يوم بغــداد من املوضوعات التي
تســتحوذ اهتمام املؤسســات
املعنية بهذا االحتفال.
منذ بداية الشــروع باالحتفال
بهــذا اليــوم عــام  ،1987اخذ
مكانتــه املهمــة فــي اروقــة
امانــة بغــداد التي اعتــادت ان
تكون هي احملور االســاس لهذه
الفعاليــات ،اعــدادا ،وتنفيذا،
وإنتاجــا ،حتــى كاد يتخذ هذا
االحتفــال ،مراســيمه واصوله
ومتطلباته الفنية واللوجستية
وتكــون لــه خصوصيــة فــي
املنهــاج ،والتنظيــم ،واالعداد،
والشخصيات املشــاركة ،على
الرغم مــن ان االحتفــال بيوم
بغداد يتخذ آفافا تراثية وتاريخية
وحضارية.
اال ان االحتفــال بهذا اليوم اخذ
في هذه الســنة بعــدا آخر ،اذ
يقــول مدير االعــام والعالقات
في امانة بغداد عــادل العرداوي
 :االحتفاليــة تقام برعاية رئيس
الــوزراء ،وتنظمهــا امانة بغداد
كما جرت العادة و في السنوات
املاضيــة ،اال ان ما تغير في هذا
العام ان االحتفالية التي تستمر
أليام ســتكون في رحاب رئاسة
جامعــة بغداد ،مبــا فيها حفل
االفتتاح الذي يعد احلفل االهم،
اي بالتعــاون مــع اجلامعة لهذا
العام فقــط ،بوصفها اجلامعة

جانب من مدينة بغداد
االم لــكل اجلامعــات العراقية،
ويتبعها ايام احتفالية اخرى في
متنزه الــزوراء واماكن اخرى من
بغداد.
هذا العــام ســيكون االحتفال
بيوم بغــداد وألول مرة في رحاب
واروقة وكليــات جامعة بغداد،
وبخطاب جمالــي يليق بجمال
هــذه املدينــة ومبــا يفصح عن
مضامينها الســاحرة ،ومبفردات
تنهل من سيرة بغداد وتاريخها
وعاشــقها ،وانتمائهــا ،كونها
متتلك كل العناصــر التي جتعل
منها من اهم املدن ذات العناصر

الفنيــة ،واجلماليــة ،والعلمية،
والعمرانيــة ،والهندســية،
واجلغرافية ،والتاريخية.
هذا ما حتدثت به رئيس قســم
هندســة العمــارة فــي كلية
الهندســة جامعــة بغــداد
الدكتــورة غادة القيســي احد
اعضــاء جلنة االحتفــاالت بيوم
بغداد.
واكملت حديثها قائلة :اقترحت
جامعــة بغــداد علــى أمانــة
بغــداد ،ان تكــون هــي الراعية
لكل االحتفــاالت ،واملهرجانات،
والفعاليات الفنيــة ،والعلمية،

اليها مدير املرور العامة ،وذكرى
علوش امينة بغــداد ،ومن خالل
اجتماعــات اســبوعية ،تقــوم
اللجنــة بعمل حثيــث ،وجدي،
اذ تبحــث تفاصيــل دقيقة عن
االحتفال ،واالستعدادات له ،ونوع
االحتفال ،واالماكن التي ستقام
بها الفعاليات ،وطبيعة مشاركة
كل جامعــة ،ونوعها ،وحجمها،
لذا ســتكون هنــاك احتفاالت
رســمية بحضور رئيس الوزراء،
واحتفاالت ثقافيــة ،وترفيهية،
ونــدوات ،ومحاضــرات ،واعمال
مســرحية ،وفعاليــات تراثية،

والترفيهية ،والســياحية التي
تخص يوم بغــداد ،وألول مرة في
تاريخها ،فــكان لها ما تريد بعد
موافقة مجلس الــوزراء ،وامانة
بغداد ولهــذا العام فقط ،اذ لم
يسبق جلامعة بغداد ان كان لها
دور او مســؤولية في االحتفاالت
التي تقوم بهــا امانة بغداد كل
عام في يوم بغــداد ،لذا تكونت
اللجنــة مــن رئيــس اجلامعة،
ووكيله ،وعدد كبير من االساتذة
في التصميم ،وفي اختصاصات
متعددة ،منها فنيــة ،وعلمية،
هذه اللجنــة الكبيــرة انضم

العالج باإلنترنت يساعد في تخفيف األرق
متابعة الصباح الجديد:
كشــفت جتربــة حديثــة اجراها
علماء أن األشــخاص الذي يعانون
مــن األرق ،ويحصلــون على عالج
ســلوكي معرفــي عــن طريــق
اإلنترنت رمبا تتراجع حدة األعراض
لديهم أكثر ممــن يحصلون فقط
على نصائح لتحسني نومهم.
وقــال العلمــاء انهــم ” اختاروا

معلومة

عشوائيا ً  1700من مرضى األرق إما
لتلقي العالج الســلوكي املعرفي
عبر اإلنترنــت ،أو ما يعرف بتعليم
عادات وسلوكيات النوم الصحية
التي تستهدف حتسني موعد النوم
املعتاد ،والتشجيع على جتنب مواد
مثل الكافيــن والكحوليات التي
ميكن أن تؤثر على النوم”.
واضــاف العلمــاء ،ان ”مجموعة

العــاج الســلوكي املعرفــي
اســتعملت برنامجا ً يطلق عليه
اســم (ســليبيو) وتطبيــق iOS
املرتبط به ،والذي يقدم جلســات
عالج مــدة كل منهــا  20دقيقة
ميكن لألشخاص احلصول عليها ملا
يصل إلى  12أسبوعاً ،وأن املرضى
أبلغوا عن حتســن في أعراض األرق
بعــد  84و 24أســبوعا ً من تلقي

العــاج الســلوكي املعرفي من
خالل اإلنترنت أكبر مما شــعروا به
مع تعلم عادات النوم الصحية”.
واوضــح العلمــاء ،أن “العــاج
الســلوكي املعرفي الرقمي ميكن
أن يســاعد من يعانــون من األرق
ليس فقط على نــوم أفضل؛ وإمنا
على التمتع بصحة ونوعية حياة
أفضل”.

خنفساء عمرها  99مليون سنة
تحل لغز تشكل قارات العالم
خنفساء صغيرة ال يتجاوز حجمها نصف
حبة األرز كشــفت عن لغز تشكل قارات
العالم فــي العصر احلديــث ،وكيف أنها
تكونت باألســاس من قارة واحدة عمالقة
قبل  99مليون سنة.
ووجد العلماء اخلنفســاء فــي ميامنار وقد
علقت داخل حجر كهرمان قبل  99مليون
ســنة ،وتشــبه إلى حد كبير خنفســاء
موجودة حاليا ً في أميــركا اجلنوبية واجلزء
اجلنوبي من والية أريزونا بالواليات املتحدة،
على وفق ما ذكرت صحيفــة “ديلي ميل”
البريطانية.
ويقول العلماء إن البعد اجلغرافي الشاسع
بني املوقعني (ميامنار وأميركا اجلنوبية) يوفر
أدلــة توضح كيف انتقلت قارات األرض مع
مرور الوقت بعد تفــكك القارة العمالقة
الوحيدة املعروفة باسم “باجنيا”.
ويعتقد الباحثون اآلن أن اخلنفســاء ،التي
كانت موجودة علــى األرض وقت انفصال
“باجنيا” يظهــر على األرجح بعض الصالت
املذهلة بني نصف الكرة اجلنوبي وميامنار.

لقطة

أفقي

عامودي

 .1باب في التلفزيون
 .2وعاء للماء  oمردود مالي
 .3قريب من جهة األب  oنشفى
 .4عشبة ذات أزهار بنفسجية طيبة
الرائحة ولها استخدامات عالجية o
للتعريف
 .5من أوقات الصــاة  oأقدم مدينة
سكنها اإلنسان (في فلسطني)
 .6أخف الغازات في الطبيعة
 .7طير عينه أكبر حجما من دماغه
 .8ملجــأ للعلم واملعرفــة  oناعم
امللمس
 .9قصصــي روســي مؤلــف احلرب
والسالم  oمتشابهان
 .10امبراطور فرنسي  oحسم األمر

 .1لــم يؤده حقــه  oاجلانب الرئيســي
واألكبر في األشياء
 .2في ورق اللعب  oرئيس نكاراغوا (م)
 .3طيور مائية  oشخص واحد  oأحضر
 .4املادة العطرية املســتخرجة من أنواع
احلوت  oفيه شفاء للناس
 .5أعطى يده وفردها  oواحد (باالجنليزية)
 oشاي (باالجنليزية)
 .6درجة حرارة اجلو مرتفعة  oاســتدرك
وأعاد النظر  oمتشابهان
 .7للسؤال  oاألزهار ذات الرائحة
 .8خوف وقلق شديد  oمنير (مبعثرة)
 .9ذهــب ولــم يعــد  oمع الســامة
(باالجنليزية معكوسة)
 .10دولــة فيهــا  40مليــون نخلة (في
موسوعة غينيس)
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الكرخ للوالدة
ابن البلدي

جوا تطعيم طبيعي
السفر ً
يحمي البشرية من األوبئة
كشفت دراســة أعدتها جامعة أكسفورد البريطانية أن السفر
جوا مبنزلة “تطعيم طبيعي” يحمي البشــرية من األوبئة ،ويقوي
اجلهاز املناعي ملاليني البشر.
وذكرت الدراســة ،أن نتائج هذه الدراسة تضع حدا ً للمخاوف من
أن الســفر بالطائرة ميكن أن يتســبب في نقل األمراض الفتاكة
إلى بلد كل مسافر ،مضيفة :قد يحمي البشرية من األوبئة بدال
من نشرها ،ويعتقد أن انتشار البكتيريا والفيروسات القاتلة في
جميع أنحاء العالم يقوي اجلهاز املناعي ملاليني البشــر ،ما يعني
أن األمــراض قد ال يكون لديها ما يكفــي من الوقت للتحول إلى
سالالت ال ميكن مقاومتها «ألن الناس قد تعلموا بالفعل كيفية
محاربتها».
واضافت الدراســة ،أن «نشــر اجلراثيم في جميــع أنحاء العالم
بشكل مســتمر عبر الســفر قد يؤدي إلى زيادة مقاومة الناس
جملموعــة كبيرة من البكتيريا والفيروســات ،ما يعني أنهم على
األرجح يتمتعون مبستوى من احلماية املناعية عندما ينتشر مرض
قاتل في نهاية املطاف».
الكاكاو يساعد في الحفاظ على صحة القلب
أكدت دراســة حديثة أن املركبات احليوية النشطة املوجودة في
الكاكاو ميكنها احلفاظ على صحة القلب.
ووفقا ً للباحثني في بريطانيا فإن النوعني من املركبات احليوية التي
تعرف باسم “الفالفانول” و”برسينيدينز” ،يتصرفان بنحو مختلف
في اجلسم.
وتعد “املركبات احليوية” من املركبــات الغذائية املفيدة للصحة،
واكتســبت مركبات “الفالفانــول” املتواجدة في الــكاكاو اخلام
اهتماما ً عمليا كبيرًا في السنوات األخيرة ،وهي تتألف من نوعني
من املواد احليوية ،وهما “الفالفونول”“ ،وبرو رسيانيدينس” ،اذ أن كال
اجملموعتني من املركبات تتواجد في عدد من الفواكه مثل التفاح،
العنــب ،التوت ،وبعض احلبوب والبقول ،وبالتالي فإن اســتعمال
الكاكاو اخلام كنموذج لألغذية احملتوية على مركبي “الفالفونول”،
“وبرو رسيانيدينس” من املرجح أن يساعد في احلفاظ على صحة
القلب .وأظهرت دراســات متعددة أن االستهالك اليومي ملركبي
“الفالفونول”“ ،وبرو رســيانيدينس” يؤدى إلى حتســن مستويات
ضغط الدم والكوليســترول فــي الدم ويضمــن مرونة األوعية
الدموية ،ولكن حتى اآلن ،كان من غير الواضح إلى أي مدى تسهم
هــذه املركبات الطبيعية في اكتســاب الفوائد املرصودة ،وما إذا
كانا يتعاونان معا أم ال.
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مهنياً :يســلط هذا اليوم املميز الضوء على
قضايا مالية في هذا اإلطار ،عاطفياً :تتلقى
دعمــا ً إضافيــا ً لتعزيز عالقتــك العاطفية
بالشريك ،لكن االنتباه ضروري من بعض من
يحاولون زعزعة العالقة.

مهنيــاً:ال بد مــن إيجاد مخارج ســريعة من
األزمة التــي أنت عرضة لها ،وقــد جتبر على
اإلقــدام على خطوة جريئة جداً ،عاطفياً :أنت
مفعم باالنفعاالت واملشــاعر الكبيرة واحلب،
قد تشرق بجاذبية ال مثيل لها ومتارس سحرك.

مهنياً :قد يغيب فريق او شخص كنت تع ّول
عليــه الكثير ورمبا تضطر الــى تأجيل رحلة
بســبب بعض التعقيدات ،عاطفيــاً :اندفاع
الشريك إلرضائك يو ّرطه في بعض املشكالت،
لكن ذيول هذه املشكالت تكون موقتة.
ّ

السرطان

األسد

الميزان

مهنياً :تعاكس الظــروف كل تط ّلعاتك من خالل
حت ّركاتك ومواقف بعضهــم ،وقد يتح ّرك القضاء
والقانــون على نحو طارئ ضدك ،عاطفياً :ال تفكر
إال بطريقــة إيجابيــة لتتمكن مــن تخطي كل
املصاعب مع الشــريك ،الســلبية قد تكون أكثر

مهنياً :تعيش إرباكا ً وتضطر الى كبت املشاعر
أو التراجع عن مشــروع ،وتف ّوت عليك فرصة
رمبا ،عاطفياً :كل الظروف مؤاتية لتقدم على
حتدد من خاللها مستقبلك مع
خطوة مهمة ّ
الشريك ،فسارع إلى االستفادة من الوضع.

مهنياًّ :
يركز هذا اليوم الضوء على دراسة بعيدة
أو مهمة خارج البالد أو ســفر أو مشروع واسع
االنتشــار ،عاطفياً :املناقشات العاطفية تأخذ
لكن األهم يبقى النتيجة املطلوبة
وقتا ً طويالًّ ،
التي تعود عليك وعلى الشريك بالفائدة.

العذراء

العقرب

القوس

مهنياً :يتحدث هذا اليوم عن إرث أو رســوم أو
بد منه .عاطفياً :حب
ضرائب أو مصروف ما ال ّ
جديد ومحاوالت لتعزيز موقعك ،لكن هنالك
مط ّبات يجب جتاوزهــا للوصول إلى األهداف
املطلوبة.

مهنياً :يســ ّلط هذا اليوم الضوء على شراكة
شــخصية أو مهنية ،وحتــاول أن تقنع الطرف
اآلخــر بقضيتــك ،عاطفيــاً :ال تؤجــل األمور
العاجلة ،فالتراكم ليــس في مصلحتك ،وهو
سيح ّد من قدرتك على تسيير األمور بسهولة

حتمل مسؤوليات
مهنياً :يدعوك هذا اليوم إلى ّ
مهنيــة جديدة ،وقد جتبر علــى تأجيل بعض
املواعيــد تلبية لواجب مهنــي ،عاطفياً :قد
يكون كظم غيظ الشــريك عن جتاوزاتك هو
الهدوء الذي يسبق العاصفة.

الجدي

الدلو

الحوت

تتجمــد العقود واملشــاريع املطروحة
مهنيــاً:
ّ
وتتع ّثر في الدقيقة األخيرة ،ال حتزن وال تتشــاءم،
بل هــ ّدئ مــن روعــك ألن األمور ســتعود إلى
طبيعتهــا ،عاطفياً :األجواء اجليدة ضرورية ،ذلك
يســهم في إجناز األعمال املطلوبة منك بجدارة

مهنياً :تشــهد يوما ً مميزا ً من العالقة املهنية
الرائعة ،اســتفد منها قدر املستطاع ،وتقرب
من الزمالء ،عاطفياً :يزداد إعجابك بالشريك،
وهذا من شأنه تأكيد صوابية قرارك باختياره
َ
نصفك اآلخر.
ليكون

ويؤهلك لعمل
مهنياً :يناســبك هذا اليوم
ّ
جديــد ويبــرز مهاراتــك ،ولن تتهــرب من
املســؤوليات وتبادر إلــى جديــد ،عاطفياً:
الشريك ينتظر منك مبادرة جتاهه بعد اجلفاء
الذي أظهرته في تعاملك معه.

ص

العلوية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

بكتيريا في ُ
«دش االستحمام» تسبب السل
كشــفت دراســة حديثة أُجريت في الواليات املتحــدة و 13دولة
أوروبية ،عن وجود نوع معني من البكتيريا في « دُش االســتحمام»
تصل إلى رؤوس األشخاص وقد تسبب السل.
وذكرت الدراسة ان « هذا البكتيريا اجلرثومة الفطرية أو املتفطرة
تســبب كثيرا من األمراض املعدية ،منها الســل ،حسبما ذكرت
صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ،واعتمدت الدراسة التي نُشرت
في دورية «أم بيو» األميركية على أخذ عينات من  656دشا منزليا
في الواليات املتحدة وأوروبا ،وحلل الباحثون عينات احلمض النووي
املوجودة في تلك العينات”.
واضافــت الدراســة ان ” البكتيريــا املتفطرة تتواجــد في املدن
األميركية بصورة أكبر من نظيراتها األوروبية ،وأن هذه البكتيريا
الضارة تتواجد في صنابير املياه التــي توفرها البلديات أكثر من
تلك القادمة من اآلبار ،وهي شــائعة فــي املناطق اجلغرافية ذات
احلرارة العالية مسببة أنواع معينة من أمراض الرئة”.

الجوزاء

من أجواء المطر في بغداد «عدسة :زياد متي»

دوائر خدمية

هواتف تهمك

وكانــت اخلنفســاء موجــودة فــي أواخر
العصر الطباشيري ،في وقت هيمنت فيه
الديناصورات على العالم ،ويقول الباحثون
إن قرون اخلنفســاء املمدودة سمحت لها
على ما يبدو باحلياة.
وكانت اخلنفساء النادرة ،التي يبلغ طولها
( 2.5ملــم) تعتمد على قرونهــا وأرجلها
القصيرة ،لتتجول عبر أوراق الشجر وحتت
األشجار املتعفنة.

وتعــد اخلنفســاء مجرد واحــدة من آالف
العينات ،التــي وجدت محاطة بالكهرمان
في ميامنار ،حيث دفنت العديد من احلشرات
الصغيــرة التــي عاشــت خــال العصر
الطباشيري.
وتنتج مادة الكهرمان من األشجار اللزجة
بعد استنزافها مع مرور الوقت ،ولها قدرة
كبيرة على حفظ أي مــادة عضوية تكون
محصورة داخلها.

كلمات متقاطعة

13

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻱ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺗﺒﻌﺪ

 20ﻻﻋﺒﴼ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻠﺰﻥ ..ﻭﺩﻓﻌﺔ

ﺃﺭﺯﺍﻧﻲ ﻋﻦ ﺃﻣﻢ ﺁﺳﻴﺎ
ﺳﻴﺪﻧﻲ ـ ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﺗﻌﺮض داﻧﻴﻴﻞ أرزاﻧﻲ ،ﻣﻬﺎﺟﻢ أﺳــﺘﺮاﻟﻴﺎ ،ﻟﻘﻄﻊ ﻓﻲ
اﻟﺮﺑﺎط اﻟﺼﻠﻴﺒﻲ ﻟﻠﺮﻛﺒﺔ ،وﺳﻴﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼده
ﻓﻲ رﺣﻠﺔ دﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﻟﻘﺐ ﻛﺄس آﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ.
وﻣﻨﻲ اﳌﻬﺎﺟﻢ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﺮ  19ﻋﺎ ﹰﻣﺎ ،ﺑﺎﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﺑﺸــﻜﻞ ﺧﺎﻃﺊ ﻋﻘﺐ ﻣﺮور  20دﻗﻴﻘﺔ
ﻣﻦ ﻣﺸــﺎرﻛﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ﻣﻊ ﻧﺎدﻳﻪ ﺳﻴﻠﺘﻴﻚ ،ﺿﺪ دﻧﺪي
اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ.
وأﻛﺪ أرزاﻧﻲ ،اﻟﺬي ﻛﺎن أﺻﻐﺮ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻷﺧﻴــﺮة ﻓﻲ روﺳــﻴﺎ ،إﺻﺎﺑﺘــﻪ ﺑﻘﻄﻊ ﻓــﻲ اﻟﺮﺑﺎط
اﻟﺼﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺣﺴــﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ إﻧﺴﺘﺠﺮام ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ ﻓﻲ إﺻﺎﺑﺎت اﻟﺮﻛﺒﺔ ﺑﺄوروﺑﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ
ﻃﺒﻴ ﹰﺒﺎ
ﹰ
ﺳﺎﺑﻖ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع.

»ﺳﻴﺪﺍﺕ ﺍﻷﺭﺩﻥ« ﻳﻌﻠﻦ

ﻗﺎﺋﻤﺘﻪ ﻟﺘﺼﻔﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻴﺎﺩ
ﻋﻤﺎﻥ ـ ﻭﻛﺎﻻﺕ:
أﻋﻠﻦ اﳉﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷردﻧﻲ ﻟﻠﺴﻴﺪات ،أول
أﻣﺲ ،ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻼﻋﺒﺎت ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟﺪور اﻷول
ﻟﺘﺼﻔﻴــﺎت أوﳌﺒﻴﺎد ﻃﻮﻛﻴــﻮ  ،2020واﳌﺰﻣﻊ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ،ﻣﻦ  13-8ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﳉﺎري.وﺿﻤﺖ
ﻗﺎﺋﻤــﺔ اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻷردﻧﻲ ،ﺑﻘﻴﺎدة اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ اﳉﺰاﺋﺮي
ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺢ 20 ،ﻻﻋﺒﺔ.
وﺟﺎءت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻜﺘﺎﻟﻲ» :ﺳــﺘﻴﻔﺎﻧﻲ اﻟﻨﺒﺮ ،ﺷﺮوق
اﻟﺸﺎذﻟﻲ ،ﻋﺒﻴﺮ اﻟﻨﻬﺎر ،ﺷــﻬﻴﻨﺎز ﺟﺒﺮﻳﻦ ،آﻳﺔ اﺠﻤﻟﺎﻟﻲ،
ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻟﺸــﻠﺒﻲ ،ﻣﻠﻚ ﺷﻨﻚ ،ﻻﻧﺎ ﻓﺮاس ،ﻫﻴﺎ ﺧﻠﻴﻞ،
ﺟﻮد اﻟﺸﻨﻄﻲ ،اﻧﻔﺎل اﻟﺼﻮﻓﻲ ،اﻟﻌﻨﻮد إﻳﻬﺎب ،ﻧﺘﺎﺷﺔ
اﻟﻨﺒﺮ ،راﻳﺔ ﺣﻴﻨﺎ ،رﻧﺪ ﺟﻮدت ،ﻧﻮر زوﻗﺶ ،ﻟﲔ اﻟﺒﻄﻮش،
ﺟﻨﻰ أﺑﻮ ﻏﻮش ،ﺗﺴــﻨﻴﻢ أﺑﻮ اﻟﺮب وﺗــﺎﻻ اﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ«.
وﻳﻀﻢ اﳉﻬﺎز اﻟﻔﻨــﻲ واﻹداري ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺷﻴﺢ ،ﻣﺪﻳﺮة اﳌﻨﺘﺨﺐ ﺳﻮﺳﻦ اﳊﺴﺎﺳﲔ ،ﻣﺴﺎﻋﺪ
اﳌﺪرب إﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺰادوغ ،ﻣﺪرب ﺣﺮاس اﳌﺮﻣﻰ أﻛﺮم
اﻟﺴﻄﺮي ،اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻧﺰار اﻟﺒﺸﺘﺎوي واﳌﹸﻌﺎﳉﺔ ﺳﻨﺪس
اﳌﺼﺮي.

ﻣﻌﺠﺰﺓ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻳﻮﺍﺻﻞ
ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺑﻬﺎﺗﺮﻳﻚ ﺟﺪﻳﺪ

ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ـ ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﻋﺎد ﻳﻮﺳــﻮﻓﺎ ﻣﻮﻛﻮﻛﻮ ،ﻧﺎﺷــﺊ ﺑﻮروﺳــﻴﺎ دورﲤﻮﻧﺪ،
ﻹﺑﻬﺎر اﳉﻤﻴﻊ ﻣﺮة أﺧﺮى ،ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة أﻣﺎم أرﻣﻴﻨﻴﺎ
ﺑﻴﻠﻴﻔﻴﻠﺪ ،ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴــﺎت اﻟــﺪوري اﻷﳌﺎﻧﻲ ﲢﺖ 17
ﻋﺎ ﹰﻣﺎ.وذﻛﺮ ﻣﻮﻗﻊ »ﺳــﺒﻮرت  «1أن ﻣﻮﻛﻮﻛﻮ ،اﻟﺬي أﰎ
ﻋﺎﻣﻪ اﻟـ  ،14ﻗﺒﻞ  16ﻳﻮ ﹰﻣﺎ ،ﳒﺢ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﺎﺗﺮﻳﻚ
أﻣﺎم ﺑﻴﻠﻴﻔﻴﻠﺪ.
وﻗﺎد اﳌﻬﺎﺟﻢ اﳌﻠﻘﺐ ﺑـ »اﳌﻌﺠﺰة« ،ﻧﺎﺷــﺌﻲ ﺑﻮروﺳﻴﺎ
دورﲤﻮﻧﺪ ﻻﻛﺘﺴﺎح ﺑﻴﻠﻴﻔﻴﻠﺪ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ،1-7أﻣﺲ اﻷول.
وﺑﻌــﺪ ﻣﺮور  11ﺟﻮﻟﺔ ،رﻓــﻊ ﻣﻮﻛﻮﻛﻮ رﺻﻴﺪه إﻟﻰ 20
ﻫﺪ ﹰﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوري ،ﻟﻴﻮاﺻﻞ ﻣﺤﺎﻛﺎة ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﳌﻮﺳﻢ
اﳌﺎﺿﻲ ،ﺣﻴﻨﻤﺎ أﺣﺮز  40ﻫﺪ ﹰﻓﺎ ﻓﻲ  28ﻣﺒﺎراة.
وﻛﺎن ﻣﻮﻫﺒﺔ دورﲤﻮﻧﺪ ﻗﺪ ﳒﺢ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ  4أﻫﺪاف
ﲟﻔﺮده ،ﺧﻼل ﻓﻮز ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻨﻴﻒ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ،0-10
اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ.

ﻣﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ

ﺩﻭﺭﻱ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ ـ ﻳﻮﻧﺞ ﺑﻮﻳﺰ
ﺳﺴﻜﺎ ﻣﻮﺳﻜﻮ ـ ﺭﻭﻣﺎ
ﺑﻠﺰﻥ ـ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺪﺭﻳﺪ
ﺑﺎﻳﺮﻥ ﻣﻴﻮﻧﺦ ـ ﺃﺛﻴﻨﺎ
ﺑﻨﻔﻜﻴﺎ ـ ﺍﻣﺴﺘﺮﺩﺍﻡ
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮﺱ ـ ﻣﺎﻥ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
ﻣﺎﻥ ﺳﻴﺘﻲ ـ ﺩﻭﻧﻴﺘﺴﻚ
ﻟﻴﻮﻥ ـ ﻫﻮﻓﻨﻬﺎﻳﻢ

ﺗﻘﺮﻳﺮ

ﻣﺴﺎﺀ
8:55
ً
ﻣﺴﺎﺀ
8:55
ً
ﻣﺴﺎﺀ
11:00
ً
ﻣﺴﺎﺀ
11:00
ً
ﻣﺴﺎﺀ
11:00
ً
ﻣﺴﺎﺀ
11:00
ً
ﻣﺴﺎﺀ
11:00
ً
ﻣﺴﺎﺀ
11:00
ً

ﺭﻳﺎﺿﺔ

ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮﺱ ﻗﺒﻞ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ

ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻢ ـ ﻭﻛﺎﻻﺕ:

أﻋﻠﻦ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﺟﻮ ﺳــﻮﻻري ،اﳌﺪﻳﺮ
اﻟﻔﻨــﻲ ﻟﺮﻳﺎل ﻣﺪرﻳــﺪ ،ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻲ ﺳــﺘﺨﻮض ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ ﺑﻠﺰن اﻟﺘﺸــﻴﻜﻲ ،ﻣﺴﺎء
اﻟﻴــﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ،ﻓﻲ اﳉﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻣﻦ دور اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ﺑــﺪوري أﺑﻄﺎل
أوروﺑﺎ.
وﺷــﻬﺪت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻏﻴﺎب ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻣﺎرﺳﻴﻠﻮ ،داﻧﻲ ﻛﺎرﻓﺎﺧﺎل ،راﻓﺎﺋﻴﻞ
ﻓﺎران ،ﻓﺎﻳﻴﺨﻮ وﻣﺎرﻳﺎﻧﻮ دﻳﺎز ﺑﺪاﻋﻲ
اﻹﺻﺎﺑﺔ ،وﻟﻮﻛﺎ زﻳــﺪان ﺑﻘﺮار ﻓﻨﻲ.
وﺿﻤــﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ  20ﻻﻋﺒﺎ ﻫﻢ:
ﳊﺮاﺳــﺔ اﳌﺮﻣﻰ :ﻧﺎﻓﺎس ،ﻛﺎﺳﻴﺎ،
وﻛﻮرﺗﻮا.
وﳋﻂ اﻟﺪﻓــﺎع :راﻣﻮس ،ﻧﺎﺗﺸــﻮ،
أودرﻳــﻮزوﻻ ،رﻳﺠﻴﻠــﻮن ،وﺧﺎﻓــﻲ
ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ ..وﳋﻂ اﻟﻮﺳﻂ :ﻛﺮوس،
ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ،ﻛﺎﺳﻴﻤﻴﺮو ،ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي،
ﻟﻮرﻳﻨﺘﻲ ،أﺳﻴﻨﺴــﻴﻮ ،إﻳﺴــﻜﻮ،
وﺳــﻴﺒﺎﻳﻮس ..وﻓﻲ ﺧﻂ اﻟﻬﺠﻮم:
ﺑﻨﺰﳝﺎ ،ﺑﻴﻞ ،ﻓﺎﺳﻜﻴﺰ ،وﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس
ﺟﻮﻧﻴﻮر.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺗﻠﻘﻰ اﳉﻬــﺎز اﻟﻔﻨﻲ
ﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس ،ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺎﺳــﻴﻤﻠﻴﺎﻧﻮ
أﻟﻴﺠﺮي ،دﻓﻌﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
»ﺷﻴﺎﻃﲔ« ﻣﺎﻧﺸﺴــﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ،
ﺑﺎﳉﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌــﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ دوري
أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ،اﻟﻴﻮم ..وأﻋﻠﻦ اﳌﻮﻗﻊ
اﻟﺮﺳــﻤﻲ ﻟﻠﺴــﻴﺪة اﻟﻌﺠﻮز ،أن
اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺟﻮرﺟﻴــﻮ ﻛﻴﻠﻴﻨﻲ وﻣﺎرﻳﻮ
ﻣﺎﻧﺪزوﻛﻴﺘــﺶ ،ﻋﺎد ﻣﺴــﺎء أول
أﻣﺲ ،ﻟﻠﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﻛﺎن ﻛﻴﻠﻴﻨــﻲ ﻗــﺪ ﻏــﺎب ﻋــﻦ
ﻣﻮاﺟﻬــﺔ ﻛﺎﻟﻴــﺎري اﻷﺧﻴــﺮة
ﺑﺎﻟﻜﺎﻟﺘﺸــﻴﻮ ،ﺑﺪاﻋــﻲ اﻹﺻﺎﺑﺔ،
وﻏــﺎب ﻣﺎﻧﺪزوﻛﻴﺘﺶ ﻋــﻦ ﻣﺮان
اﻷﻣﺲ ﺑﺴــﺒﺐ ﺗﻜﺮار ﻣﺸــﻜﻠﺔ
اﻟﻜﺎﺣﻞ.وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴــﻴﺎق ،ﻗﺎم
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻠﻴﺰ ﻣﺎﺗﻮﻳﺪي ﺑﺘﺪرﻳﺒﺎت

روﻧﺎﻟﺪو ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ

ﻣﻨﻔﺮدة ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮض ﻟﻜﺪﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﺨﺬ ،وواﺻﻞ ﺟﻮاو ﻛﺎﻧﺴــﻴﻠﻮ
ﺗﻌﺎﻓﻴــﻪ ﺣﻴﺚ ﻋﺎﻧﻰ ﻣــﻦ إﺟﻬﺎد
ﺑﺴﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻔﺨﺬ ،وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ
آﻻم ﺑﻴﺮﻧﺎردﻳﺴــﻜﻲ ﻓــﻲ اﻟﻜﺎﺣﻞ
اﻷﻳﺴﺮ.
واﺳــﺘﻜﻤﻞ دوﺟــﻼس ﻛﻮﺳــﺘﺎ
ﻣﺮاﺣــﻞ اﻟﻌــﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻌﺪ
وأﻳﻀــﺎ
اﻹﺻﺎﺑــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﺨــﺬ ،ﹰ
ﺳــﻴﺨﻀﻊ ﻣﻮﻳﺲ ﻛﲔ ﻟﻔﺤﻮص

ﺧﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺣﻮل أزﻣﺘﻪ
ﻓﻲ ﻋﻀﻼت اﻟﻔﺨﺬ اﻟﻴﺴﺮى.
وﻳﺤﺘﻞ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﺻﺪارة اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ دوري اﻷﺑﻄﺎل ،ﺑﺮﺻﻴﺪ
 9ﻧﻘﺎط ،ﺑﻔﺎرق  5ﻧﻘﺎط ﻋﻦ وﺻﻴﻔﻪ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ
ﻛﺮﻳﺴــﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟــﺪو ﻻﻋــﺐ
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس إﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪ
ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺗﺄﻟﻘــﻪ اﻷوروﺑﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ

ﺳﻮﺍﺭﻳﺰ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻜﻴﻦ ﻭﻳﺘﺼﺪﺭ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺪﺍﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﻣﺪﺭﻳﺪ ـ ﻭﻛﺎﻻﺕ:
اﺧﺘﺎر اﳌﻬﺎﺟﻢ اﻻوروﻏﻮﻳﺎﻧﻲ ﻟﻮﻳﺲ
ﺳــﻮارﻳﺰ ﻫــﺪاف ﻧﺎدي ﺑﺮﺷــﻠﻮﻧﺔ
اﻹﺳــﺒﺎﻧﻲ اﻟﺮد ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ
ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘــﻲ ﲢﺪﺛﺖ ﻋﻦ
ﻣﺴــﺎع ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ إدارة ﻧﺎدﻳﻪ
وﺟﻮد
ﹴ
اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ رأس ﺣﺮﺑﺔ
ﻳﺤﻞ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﺸــﻜﻴﻠﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  32ﻋﺎﻣﺎ ﹰ .
وﺗﺰاﻣــﻦ ﻇﻬــﻮر ﻫــﺬه اﻟﺘﻘﺎرﻳــﺮ
ﻣــﻊ اﻟﺘﺄﻟــﻖ اﻟﻼﻓــﺖ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﻢ
اﻷوروﻏﻮﻳﺎﻧــﻲ ﻓــﻲ ﻏﻴــﺎب زﻣﻴﻠﻪ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨــﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴــﻞ ﻣﻴﺴــﻲ،
ﻟﻴﻀﺮب ﺑﺬﻟــﻚ ﻋﺼﻔﻮرﻳﻦ ﺑﺤﺠﺮ
واﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺛﺒــﺎت ﻋﻠﻮ ﻛﻌﺒﻪ
ﻛﻬﺪاف ﻣﻦ اﻟﻄﺮاز اﻟﺮﻓﻴﻊ و ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﳌﺘﻤﻴﺰة ﻛﻼﻋﺐ ﳝﻜﻦ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻴــﺎدة اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻟﻼﻧﺘﺼﺎرات.
ﻫﺬا وﻓﺮض ﺳﻮارﻳﺰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻘﻮة ﻓﻲ
ﻣﻮﻗﻌﺔ "ﻛﻼﺳــﻴﻜﻮ اﻷرض" ﺿﺪ
رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻓﻲ اﳉﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ
ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪوري اﻹﺳــﺒﺎﻧﻲ ﺑﺈﺣﺮازه
ﺛﻼﺛﻴﺔ "ﻫﺎﺗﺮﻳﻚ" ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﳒﻤﺎ ﹰ
ﻟﻠﻤﻮاﺟﻬﺔ دون ﻣﻨﺎزع  ،وﻓﻲ اﳉﻮﻟﺔ
اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸــﺮة ﺣﺎﻓــﻆ اﳌﻬﺎﺟﻢ
اﻷوروﻏﻮﻳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻟﻘﻪ ﻟﻴﺴﺠﻞ
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓــﻲ ﺷــﺒﺎك راﻳﻮﻓﺎﻟﻴﻜﺎﻧﻮ
اﻫﺪى ﺑﻬــﺎ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺜﻼث ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ

ﺳﻮارﻳﺰ
 ،راﻓﻌــﺎ ﹰ رﺻﻴــﺪه اﻟﺘﻬﺪﻳﻔﻲ إﻟﻰ
ﺧﻤﺴﺔ أﻫﺪاف ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﲔ.
وﳒﺢ ﻟﻮﻳﺲ ﺳﻮارﻳﺰ ﻓﻲ اﻧﺘﺰاع ﺻﺪارة
ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﻫﺪاﻓﻲ اﻟﺪوري اﻹﺳــﺒﺎﻧﻲ
ﺑﺮﺻﻴــﺪ  9اﻫﺪاف ﺑﻔﻀــﻞ ﺛﻼﺛﻴﺔ
رﻳﺎل ﻣﺪرﻳــﺪ وﺛﻨﺎﺋﻴﺔ راﻳﻮﻓﺎﻟﻴﻜﺎﻧﻮ ،
ﻟﻴﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻨﻪ ﻛﺮﻳﺴــﺘﻴﺎن
ﺳــﺘﻮاﻧﻲ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻧــﺎدي ﺧﻴﺮوﻧﺎ ،
واﻹﺳــﺒﺎﻧﻲ ﻳﺎﻏﻮ أﺳﺒﺎس ﻣﻬﺎﺟﻢ
ﺳــﻴﻠﺘﺎ ﻓﻴﻐﻮ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﳝﺘﻠﻜﺎن ﻓﻲ
رﺻﻴﺪﻫﻤﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ اﻫﺪاف  ،ﻳﻠﻴﻬﻢ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ ﺑﺮﺻﻴﺪ

ﺳﺒﻌﺔ اﻫﺪاف.
وﻛﺎن ﻟﻮﻳــﺲ ﺳــﻮارﻳﺰ ﻗﺪ دﺷــﻦ
ﻣﻮﺳــﻤﻪ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻗﺪم أداء ﻣﺨﻴﺒــﺎ ﹰ وﺗﻘﻠﺺ ﻣﺮدوده
اﻟﺘﻬﺪﻳﻔﻲ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻫﺪﻓﺎ ﹰ ﻟﺴﻬﺎم
اﻻﻧﺘﻘــﺎدات اﻟﺘــﻲ ﻃﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﳉﻤﺎﻫﻴﺮ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺻﺎم ﻋﻦ إﺣــﺮاز اﻷﻫﺪاف ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
اﳌﻮﺳﻢ اﳉﺎري.
واﺧﺘﺎر ﻟﻮﻳــﺲ ﺳــﻮارﻳﺰ اﻻﺧﺘﺒﺎر
اﻷﻫﻢ واﻻﻗﻮى ﻟﻴﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻪ
ﺑﺈﺣﺮازه ﺛﻼﺛﻴﺔ "ﻫﺎﺗﺮﻳﻚ" ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ
رﻳــﺎل ﻣﺪرﻳــﺪ  ،ﳑﺎ ﺟﻌــﻞ اﳉﻤﻴﻊ
ﻳﺼﻔﻖ ﻟﻪ ﻋﻠــﻰ اﻷداء اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ
وﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻮز ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ
اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺨﻤﺴــﺔ أﻫــﺪاف ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻫﺪف  ،ﺧﺎﺻﺔ ان ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺷﻬﺪت ﻏﻴﺎب ﻣﻴﺴﻲ  ،ﻟﻴﺜﺒﺖ ﺑﺄﻧﻪ
ﻣﺆﻫﻞ ﻟﺴــﺪ اﻟﻔﺮاغ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ان
ﻳﺘﺮﻛﻪ ﻏﻴﺎب اﻟﻨﺠﻢ اﻻرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ .
وﺑﺮﻏــﻢ اﻋﺘﺮاﻓــﻪ ﲟﺴــﺎﻋﻲ إدارة
ﺑﺮﺷــﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻬﺎﺟﻢ
ﻳﺤﻞ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻳﹸﻌﺪ أﻣﺮا ﹰ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﹰ  ،إﻻ
ان ﺗﺄﻟﻘﻪ ﻳﺆﻛﺪ ﺑﺄن اﻫﺪاﻓﻪ اﳋﻤﺴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗــﲔ ﻛﺎﻧﺖ رﺳــﺎﻟﺔ إﻟﻰ
ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮاب ﺑﺎﻟﻨــﺎدي ﺑﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ
ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﺮﻳــﺚ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻣﻊ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻮﺳــﻢ
اﳊﺎﻟﻲ.

ﻳﻮاﺟــﻪ ﻧﺎدﻳﻪ اﻟﻘﺪﱘ ﻣﺎﻧﺸﺴــﺘﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘــﺪ ،اﻟﻴﻮم ،ﺿﻤــﻦ ﻣﺒﺎرﻳﺎت
اﳉﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌــﺔ ﻣﻦ دور اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت
ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ.
وﻓﺸــﻞ روﻧﺎﻟﺪو ﻓﻲ اﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ
أﻣﺎم اﻟﻴﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻋﻠــﻰ ﻣﻠﻌﺐ أوﻟﺪ
ﺗﺮاﻓﻮرد ﻓﻲ اﳉﻮﻟــﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ رﻓﻘﺔ
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ،ﻟﺘﺴــﺘﻤﺮ رﺣﻠﺔ ﺑﺤﺚ
اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻋﻦ أول أﻫﺪاﻓﻪ
اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻌﺠﻮز.

ﺑﺪأت آﻟﺔ روﻧﺎﻟــﺪو ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﺑﺎﻟــﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻣﻨﺬ
اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺴــﻴﺪة اﻟﻌﺠﻮز ﻓﻲ
اﻟﺼﻴــﻒ اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺎد ﹰﻣــﺎ ﻣﻦ رﻳﺎل
ﻣﺪرﻳﺪ ،ﺣﻴــﺚ ﲤﻜﻦ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﻦ
إﺣﺮاز  7أﻫــﺪاف وﺻﻨﺎﻋﺔ  6أﺧﺮى
ﻓﻲ  11ﻣﺒﺎراة ﺑﺎﻟﻜﺎﻟﺘﺸﻴﻮ.
وﻟﻜﻦ ﻳﻈــﻞ اﻟﻌﺎﺋﻖ اﻷﺑــﺮز أﻣﺎم
روﻧﺎﻟﺪو ﻫــﻮ إﺣﺮاز اﻟﻬﺪف اﻷوروﺑﻲ
اﻷول ،ﺣﻴﺚ ﻟﻌﺐ اﻟﺪون ﺣﺘﻰ اﻵن

ﻣﺒﺎراﺗﲔ ﻣــﻊ اﻟﺴــﻴﺪة اﻟﻌﺠﻮز
أﻣﺎم ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ وﻓﺎﻟﻨﺴــﻴﺎ ،وﻓﺸﻞ
ﻓــﻲ اﳌﻨﺎﺳــﺒﺘﲔ أن ﻳﺤــﺮز أي
ﻫــﺪف ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳــﺘﻜﻮن ﻣﺒﺎراة
اﻷرﺑﻌﺎء ﲢﺪﻳﹰﺎ ﺟﺪﻳ ﹰﺪا ﻟﻸﺳــﻄﻮرة
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴــﺔ ،ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أول ﺳــﻄﺮ
ﻓﻲ ﻗﺼﺘــﻪ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣــﻊ اﻟﻨﺎدي
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ.
وﻟــﻦ ﻳﺠﺪ روﻧﺎﻟــﺪو ﻓﺮﺻﺔ أﻓﻀﻞ
ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺎﻧﺸﺴــﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
ﻛــﻲ ﻳﺤﺮز ﻫﺪﻓــﻪ اﻷول ،ﺣﻴﺚ أن
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺸﻴﺎﻃﲔ اﳊﻤﺮ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ
اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﺧﻼل اﳌﻮﺳﻢ
اﳊﺎﻟﻲ.
وﻳﺒﻘﻰ اﻟﺴــﺆال اﻷﻫﻢ ،ﻣﺘﻰ ﻳﺤﺮز
روﻧﺎﻟﺪو أول أﻫﺪاﻓــﻪ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻊ
اﻟﻔﺮق اﻟﺘﻲ ﻟﻌﺐ ﻟﻬﺎ؟ ..ﻓﻘﺪ ﻓﺸﻞ
اﻟﺪون ﻓﻲ إﺣﺮاز أي ﻫﺪف أوروﺑﻲ ﻣﻊ
ﺳﺒﻮرﺗﻨﺞ ﻟﺸــﺒﻮﻧﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺧــﺎض ﻣﻌــﻪ  3ﻣﺒﺎرﻳــﺎت ،ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺒﺎراﺗﲔ ﻓﻲ ﻛﺄس اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ،
وﻣﺒــﺎراة واﺣﺪة ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺎت دوري
أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ.
وﻣﻊ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻛﺎن أول
أﻫﺪاف روﻧﺎﻟﺪو ﻓﻲ دوري اﻷﺑﻄﺎل
ﻓــﻲ ﻣﻮﺳــﻢ  ،2007/2006رﻏﻢ
اﻧﺘﻘﺎﻟــﻪ ﻟﻠﻨــﺎدي اﻹﳒﻠﻴﺰي ﻓﻲ
ﺻﻴﻒ  ،2003ﺛﻢ اﺳــﺘﻤﺮ اﻟﺪون
ﻓﻲ رﺣﻠــﺔ اﻟﺘﺄﻟﻖ ،ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ 15
ﻫﺪ ﹰﻓﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﻴﺎﻃﲔ اﳊﻤﺮ.
وﻟﻜﻦ اﻷﻣــﻮر ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺑﻌــﺪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻟﺮﻳــﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻓﻲ
ﺻﻴــﻒ  ،2009إذ أﺣﺮز ﻫﺪﻓﲔ ﻓﻲ
أول ﻣﺒــﺎراة ﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻠﻜﻲ
ﺑﺪوري أﺑﻄﺎل أوروﺑــﺎ ،وﻛﺎن ذﻟﻚ
أﻣﺎم زﻳﻮرخ.
وﻣﻨﺬ ارﺗــﺪاء ﻗﻤﻴــﺺ اﳌﻴﺮﳒﻲ
ﻟﻠﻤــﺮة اﻷوﻟﻰ ﺑﺪأ اﻟــﺪون ﻛﺘﺎﺑﺔ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﻟﻴﺼــﻞ إﻟﻰ  105أﻫﺪاف
ﻓــﻲ دوري اﻷﺑﻄــﺎل ،وﻳﺼﺒــﺢ
اﻟﻬــﺪاف اﻟﺘﺎرﻳﺨــﻲ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟــﺔ
ﺑـ 120ﻫﺪ ﹰﻓﺎ.

ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺳﺎﻥ ﺟﻴﺮﻣﺎﻥ ﻳﺤﻘﻖ ﺭﻗﻤﴼ ﻗﻴﺎﺳﻴﴼ
ﺑﺎﺭﻳﺲ ـ ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﺣﻘﻖ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳــﺎن ﺟﻴﺮﻣﺎن ﺑﻘﻴﺎدة
ﻣﺪرﺑﻪ اﻷﳌﺎﻧﻲ ﺗﻮﻣﺎس ﺗﻮﺧﻴﻞ إﳒﺎزا ﹰ
ﺟﺪﻳــﺪا ﹰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨــﺎدي واﻟﺪوري
اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ واﻟﺪورﻳــﺎت اﻷوروﺑﻴــﺔ
اﳋﻤﺴــﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد
اﻻﻧﺘﺼــﺎرات اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣــﻦ ﺑﺪاﻳﺔ
اﳌﻮﺳﻢ اﳉﺎري.
وﻛﺎن ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻗﺪ ﳒﺢ ﻓﻲ
اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔــﻪ ﻟﻴﻞ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻫﺪﻓﲔ ﻟﻬﺪف ﻓﻲ »ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻷﻣﺮاء«
ﻓــﻲ اﳉﻮﻟــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸــﺮة ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪوري اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻴﻮاﺻﻞ
ﻣﺴــﻴﺮﺗﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺘﻮﻳــﺞ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﻘــﻖ اﻟﻌﻼﻣــﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ  12إﻧﺘﺼﺎرا ﹰ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور 12
ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ  ،وﻫﻮ رﻗﻢ
ﻟﻢ ﻳﺴــﺒﻖ ﻻي ﻧﺎدﹴ أن ﺣﻘﻘﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻌﻴﺪ اﶈﻠﻲ أو اﻟﻘﺎري.
وﻛﺎن ﻧــﺎدي ﺗﻮﺗﻨﻬــﺎم ﻫﻮﺗﺴــﺒﻴﺮ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ )(1961-1960
ﻗﺪ ﳒﺢ ﻓــﻲ ﲢﻘﻴﻖ  11اﻧﺘﺼﺎرا ﹰ ﻓﻲ
اﳉﻮﻻت اﻹﺣﺪى ﻋﺸــﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ
ﺑﻄﻮﻟــﺔ اﻟــﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي  ،ﺣﻴﺚ
ﺑﻘــﻲ ﻫﺬا اﻟﺮﻗــﻢ ﺻﺎﻣــﺪا ﹰ ﻟﻐﺎﻳﺔ
اﳉﻮﻟﺔ اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸــﺮة ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ
اﻟﺪوري اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ  ،واﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت
ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻫــﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺎرﻳﺲ
ﺳﺎن ﺟﻴﺮﻣﺎن ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه ﻋﻠﻰ اوﳌﺒﻴﻚ
ﻣﺮﺳــﻴﻠﻴﺎ ﻓﻲ »اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻮ« ﻗﺒﻞ
ان ﻳﻜﺴــﺮه ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻞ ﻓﻲ
اﳉﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة .

ﻣﺒﺎﺑﻲ ﻳﺘﺨﻄﻰ اﻟﺪﻓﺎﻋﺎت
وﻛﺎن رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺣﺎول
ﻗﺒﻞ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳــﺎن ﺟﺮﻣﺎن ان ﻳﻌﺎدل
رﻗﻢ ﺗﻮﺗﻨﻬــﺎم ﻏﻴﺮ اﻧــﻪ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ
ذﻟﻚ  ،ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ ﹰ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﺴــﻌﺔ
اﻧﺘﺼﺎرات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﻮﺳــﻢ
) (1969-1968ﻓــﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪوري
اﻹﺳــﺒﺎﻧﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺣــﺎول أﻳﻀﺎ ﹰ ﻧﺎدي
روﻣــﺎ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻫﺬا اﻟﺮﻗــﻢ ﻏﻴﺮ اﻧﻪ
ﻓﺸــﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﻴﻜﺘﻔﻲ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻋﺸﺮة اﻧﺘﺼﺎرات ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻮﺳﻢ
) (2014-2013ﻓــﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪوري
اﻹﻳﻄﺎﻟــﻲ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ
ﺧــﻼل ﻣﻮﺳــﻢ ) (2016-2015ﻓﻲ
ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪوري اﻻﳌﺎﻧﻲ.
وﺑﺤﺴــﺐ ﺻﺤﻴﻔــﺔ »ﻟﻮﺑﺎرﻳﺰﻳﺎن«

ﻓﺈن ﺑﺎرﻳﺲ ﺳــﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻳﺴﺘﻬﺪف
ﻣﻌﺎدﻟــﺔ أو ﻛﺴــﺮ رﻗــﻢ ﺑﻨﻔﻴﻜﺎ
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ
اﻟﻘــﺎري ﻓــﻲ اﻟﺪورﻳــﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ
اﻟﻜﺒــﺮى و اﻟﺼﻐــﺮى  ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳒﺢ
ﻓــﻲ ﲢﻘﻴــﻖ  23اﻧﺘﺼــﺎرا ﹰ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺎ ﹰ
ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ ) ، (1973-1972ﻟﻜﻨﻪ
ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻣﻌﺎدﻟﺔ أو ﻛﺴﺮ
رﻗﻢ إﻳﻨﺪﻫﻮﻓﻦ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي اﻟﺬي ﳒﺢ
ﻓــﻲ ﲢﻘﻴــﻖ  17اﻧﺘﺼــﺎرا ﹰ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺎ ﹰ
ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻮﺳــﻢ ) (1988-1987و
ﻫﻮ اﳌﻮﺳــﻢ اﻟﺬي اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻔﺮﻳﻖ »اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ« ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻧﺎل ﻟﻘﺒﻲ اﻟــﺪوري واﻟﻜﺄس اﶈﻠﻴﲔ
ودوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ.

ﻧﺎﺩﺍﻝ ..ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻣﻊ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ

ً
ّ
ﺑﻄﻼ ﻟﺪﻭﺭﺓ ﺑﺎﺭﻳﺲ
ﻭﻳﺘﻮﺝ
ﺧﺎﺗﺸﺎﻧﻮﻑ ﻳﻬﺰﻡ ﺩﺟﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ
ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻢ ـ ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﻓﺠﺮ اﻟﺮوﺳــﻲ ﻛﺎرن ﺧﺎﺗﺸــﺎﻧﻮف
ﹼ
ﻣﻔﺎﺟــﺄة ﻣﻦ اﻟﻌﻴــﺎر اﻟﺜﻘﻴﻞ ﺑﻔﻮزه
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮﺑــﻲ ﻧﻮﻓﺎك دﺟﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋــﻲ دورة ﺑﺎرﻳــﺲ آﺧﺮ دورات
اﳌﺎﺳــﺘﺮز ﻟﻸﻟــﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﻓــﻲ ﻛﺮة
اﳌﻀــﺮب ﻟﻬــﺬا اﳌﻮﺳــﻢ.وواﺻﻞ
ﺧﺎﺗﺸــﺎﻧﻮف ) 22ﻋﺎﻣــﺎﹰ( ﻣﺴــﺘﻮاه
اﳌﺒﻬﺮ ﻟﻴﻬــﺰم دﺟﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ اﻷﺣﺪ
 5-7و.4-6
وﻫﺬه اﳌــﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘــﻲ ﻳﺘ ﹼﻮج ﺑﻬﺎ
ﺑﺈﺣﺪى دورات اﳌﺎﺳﺘﺮز ﻟﻸﻟﻒ ﻧﻘﻄﺔ،
ﻋﻠﻤﺎ ﹰ أﻧﹼﻬﺎ اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻞ ﺑﻬﺎ
إﻟﻰ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ أﻳﻀﺎﹰ.
وﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟﻰ اﳌﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،ﳒﺢ
ﺧﺎﺗﺸﺎﻧﻮف ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻻﻋﺒﲔ
ﻣﻦ اﳌﺼﻨﻔﲔ اﻟﻌﺸﺮة اﻷواﺋﻞ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﹰ
ﻫﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﻮن إﻳﺴــﻨﺮ واﻷﳌﺎﻧﻲ
أﻟﻜﺴﻨﺪر زﻓﻴﺮﻳﻒ واﻟﻨﻤﺴﻮي ﺗﻴﻴﻢ،

ﻗﺒــﻞ أن ﻳﻬــﺰم دﺟﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ اﻟﺬي
ﺳــﻴﺘﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺼــﺪارة ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺤﺎب اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ راﻓﺎﻳﻞ ﻧﺎدال.
واﺣﺘﺎج ﺧﺎﺗﺸﺎﻧﻮف إﻟﻰ ﺳﺎﻋﺔ و37
دﻗﻴﻘﺔ ﻹﻳﻘــﺎف زﺣﻒ دﺟﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ
اﻟﺬي ﺑــﺪا ﻣﺘﺄﺛﺮا ﹰ ﻛﺜﻴــﺮا ﹰ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﹰ ﺑﻌﺪ
اﳌﺒــﺎراة اﳌﺎراﺗﻮﻧﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ
اﻟﺴــﺒﺖ أﻣﺎم ﻓﻴﺪرر واﺳﺘﻐﺮﻗﺖ 3
ﺳﺎﻋﺎت.
وارﺗﻜﺐ اﻟﺼﺮﺑﻲ أﺧﻄﺎء ﻛﺜﻴﺮة ﻏﻴﺮ
ﻋﺎدﻳﺔ ،وﻓﺸــﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺘﻪ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮد
إﻟﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﻟﻠﻜﺮة ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺎرق.
وﺻﻤﺪ اﻟﺮوﺳــﻲ ﻃﻴﻠــﺔ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ
اﻷوﻟﻰ ﺣﺘﻰ ﳒﺢ ﻓﻲ ﻛﺴــﺮ إرﺳﺎل
اﻟﺼﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺸــﻮط اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ
ﻟﻴﺘﻘــﺪم  5-6ﻗﺒــﻞ أن ﻳﻨﻬﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺻﺎﳊﻪ .5-7
وﳒﺢ ﺧﺎﺗﺸــﺎﻧﻮف ﻓﻲ ﻛﺴﺮ إرﺳﺎل
دﺟﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ ﻓﻲ اﻟﺸــﻮط اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺧﺎﺗﺸﺎﻧﻮف

ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻟﻴﺘﻘﺪم 1-2
وﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻗﻪ ﺣﺘﻰ أﻧﻬﺎﻫﺎ ﻓﻲ
ﺻﺎﳊﻪ .4-6
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻋﻠﻦ اﻹﺳــﺒﺎﻧﻲ راﻓﺎﺋﻴﻞ
ﻧــﺎدال ﻋــﻦ ﻋــﺪم ﻣﺸــﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ،ﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺎم ﻓﻲ
ﻟﻨﺪن ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  18 11-ﺗﺸﺮﻳﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻲ اﳉﺎري ،وإﻧﻬﺎء ﻣﻮﺳﻤﻪ ﺑﺴﺒﺐ
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﺣﻞ اﻷﳝﻦ.
وﺗﻮاﺻﻠــﺖ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ﻣﻌﺎﻧــﺎة ﻧﺎدال
اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻣــﻊ اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﳌﻮﺳــﻢ ،ﻓﻤﻨﺬ ﻋــﺎم  ،2005ﺿﻤﻦ
اﻟﻼﻋــﺐ اﻹﺳــﺒﺎﻧﻲ ﺗﺄﻫﻠــﻪ إﻟــﻰ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ  14ﻣﺮة،
وﻟﻢ ﻳﺸــﺎرك ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﻳﺘﻮج ﺑﻠﻘﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﺳﻮى  7ﻣﺮات
ﻓﻘﻂ.
وﲤﻜــﻦ ﻧﺎدال ﻣــﻦ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻨﺼﻒ
ﻧﻬﺎﺋــﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﳋﺘﺎﻣﻴــﺔ أﻋﻮام
 2006و 2007و ،2015وﺧﺴﺮ اﳌﺒﺎراة
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎﻣــﻲ  2011و ،2013وو ﹼدع

اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣــﻦ دور اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت أﻋﻮام
 2009و.2011وﺷــﺎرك ﻧــﺎدال ﻓــﻲ
ﻧﺴﺨﺔ اﻟﻌﺎم ،ﺣﻴﺚ ﻟﻌﺐ أول ﻣﺒﺎراة
أﻣﺎم دﻳﻔﻴﺪ ﺟﻮﻓﲔ ،وﻟﻜﻨﻪ اﻧﺴﺤﺐ
ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
وﺣﺮﻣﺖ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻧﺎدال ﻣﻦ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ ﻧﺴــﺦ  2005ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﺎﺣﻞ ،و 2008ﺑﺴــﺒﺐ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ
اﻟﺮﻛﺒﺔ ،و 2012ﺑﺴــﺒﺐ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ
أﻳﻀﺎ ،و 2014ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺻﺎﺑﺔ
اﻟﺮﻛﺒﺔ ﹰ
ﺑﺎﻟﺘﻬﺎب ﻓﻲ اﻟﺰاﺋــﺪة اﻟﺪودﻳﺔ ،و2016
ﺑﺴــﺒﺐ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓــﻲ اﳌﻌﺼﻢ.وﺑﻌﺪ
اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﻧﺴﺨﺔ  2018ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ
اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ،اﻧﺘﻬﺖ آﻣﺎل ﻧﺎدال ﻓﻲ إﻧﻬﺎء
اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺻــﺪارة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﳌﻲ،
واﻟﺬي ﺣﺴﻤﻪ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺼﺮﺑﻲ ﻧﻮﻓﺎك
دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ ﻟﺼﺎﳊﻪ.
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻬﻲ ﻧﺎدال اﳌﻮﺳﻢ ﻓﻲ
اﳌﺮﻛﺰ اﻟـــ 3ﻋﺎﳌ ﹰﻴﺎ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮج
روﺟﺮ ﻓﻴﺪرر ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ﻣﻦ دون ﺧﺴﺎرة أي
ﻣﺒﺎراة ﻓﻲ دور اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت.

ﺭﻳﺎﺿﺔ
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ﻛﺎﺗﺎﻧﻴﺘﺶ ﻳﻌﻠﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﺳﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻟﻮﺩﻳﺔ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ
ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
أﻋﻠﻦ ﻣــﺪرب اﳌﻨﺘﺨــﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﺳﺮﻳﺘﺸﻜﻮ ﻛﺎﺗﺎﻧﻴﺘﺶ ،أول أﻣﺲ،
ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺳﻮد اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ ،اﺳﺘﻌﺪادﹰا
ﳌﻮاﺟﻬــﺔ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ودﻳﹰــﺎ ﻳﻮم 20
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﳉﺎري.
وﺿﻤــﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻛﻼ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﻛﺎﺻــﺪ وﺟﻼل ﺣﺴــﻦ وﻣﺤﻤﺪ
ﺣﻤﻴﺪ ﳊﺮاﺳﺔ اﳌﺮﻣﻰ وﻋﻠﻲ ﻋﺪﻧﺎن
وﺣﺴــﺎم ﻛﺎﻇﻢ وأﺣﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ورﻳﺒﲔ ﺳﻮﻻﻗﺎ وﻋﻠﻲ ﻓﺎﺋﺰ وﺳﻌﺪ
ﻧﺎﻃﻖ ورﻋــﺪ ﻓﻨﺮ وﻋــﻼء ﻣﻬﺎوي
ووﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﳋﻂ اﻟﺪﻓﺎع ،وأﻣﺠﺪ
ﻋﻄــﻮان وﻣﻬﺪي ﻛﺎﻣــﻞ وﺻﻔﺎء
ﻫﺎدي وﺑﺸﺎر رﺳﻦ وﺑﺮوا ﻧﻮري وﻋﻠﻲ
ﺣﺼﻨﻲ وﺣﺴــﲔ ﻋﻠــﻲ وﻫﻤﺎم
ﻃﺎرق وأﺣﻤﺪ ﻳﺎﺳﲔ ﳋﻂ اﻟﻮﺳﻂ،
وﻣﻬﻨﺪ ﻋﻠﻲ وﻣﺤﻤﺪ داود وﻣﻬﻨﺪ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﳋﻂ اﻟﻬﺠﻮم ..وﻗﺎل
ﻣﺪﻳــﺮ اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼﻣــﻲ ﻟﻼﲢﺎد
ﺣﺴﲔ اﳋﺮﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﺻﺤﻔﻴﺔ إن وﻓﺪ اﳌﻨﺘﺨﺐ ﺳﻴﻐﺎدر
إﻟــﻰ دوﻟﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸــﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﳊﺎﻟﻲ
ﻟﻴﺪﺧﻞ ﻣﻌﺴــﻜﺮﹰا ﻗﺼﻴــﺮﹰا ﻗﺒﻞ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ اﻟﻮدﻳﺔ.
إﻟــﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻘــﺪم اﳌﺪﻳــﺮ اﻟﻔﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،ﺳﺮﻳﺘﺸــﻜﻮ
ﻛﺎﺗﺎﻧﻴﺘﺶ ،ﺑﺎﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻧﺎدي
اﻟﻘﻮة اﳉﻮﻳﺔ ،ﲟﻨﺎﺳــﺒﺔ ﲢﻘﻴﻘﻪ
ﻟﻘﺐ ﻛﺄس اﻻﲢﺎد اﻵﺳﻴﻮي ﻟﻠﻤﺮة
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻮاﻟﻴﺎ.
وﲤﻜــﻦ ﻓﺮﻳــﻖ اﻟﻘــﻮة اﳉﻮﻳــﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴــﺔ ،ﻣــﻦ ﺣﺼــﺪ اﻟﻠﻘﺐ
اﻵﺳــﻴﻮي ،ﺑﻌــﺪ ﻓــﻮزه ﻋﻠــﻰ
اﻟﺘﲔ أﺳــﻴﺮ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﺴــﺘﺎﻧﻲ،
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ) ،(0-2ﻓــﻲ اﳌﺒﺎراة اﻟﺘﻲ
أﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮة.وﺟــﺎءت ﺗﻬﻨﺌﺔ
ﻛﺎﺗﺎﻧﻴﺘــﺶ ،ﺧــﻼل اﻻﺗﺼــﺎل

ﻣﺒﺎراة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﳌﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ أﻣﺎم ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
اﻟﻬﺎﺗﻔــﻲ ،اﻟﺬي ﺟﻤﻌــﻪ ﲟﺪرﺑﻪ
اﳌﺴﺎﻋﺪ ،أﺣﻤﺪ ﺧﻠﻒ ،اﻟﺬي ﺣﻀﺮ
اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺘﻮﺟﻴــﻪ ﻣﻦ اﻷول ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
واف ﻋﻦ
اﻟﻠﻘــﺎء ،وﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﹴ
ﻻﻋﺒﻲ اﻟﺼﻘﻮر.وﻗــﺎل ﺧﻠﻒ ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﻔﻴــﺔ» :ﺗﻮاﺟﺪي
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺎس اﻻﲢﺎد اﻵﺳﻴﻮي،
ﺟﺎء ﺿﻤﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺬي ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺮة اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
ﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ أدق اﳉﺰﺋﻴــﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ«.
وأوﺿﺢ» :ﺟﻤﻌﻨــﻲ اﺗﺼﺎﻻ ﺑﻌﺪ
ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﳌﺒــﺎراة ﺑﻜﺎﺗﺎﻧﻴﺘﺶ ،وﰎ
ﺑﺤﺚ ﺑﻌﺾ أﻣﻮر اﳌﺒﺎراة.«.

وﺗﺎﺑــﻊ ﺧﻠﻒ ﺑــﺄن اﳌﺪﻳــﺮ اﻟﻔﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺨــﺐ اﻟﻮﻃﻨــﻲ وﺟﻬــﺎزه
اﳌﺴﺎﻋﺪ وﺻﻠﻮا ﻣﺴﺎء أول أﻣﺲ،
إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ آرﺑﻴــﻞ ،ﻋﻠﻰ أن
ﻳﺘﻮﺟﻬــﻮا ﻟﺒﻐﺪاد ،ﺑﻌــﺪ ﺣﻀﻮر
ﻣﺒﺎراة آرﺑﻴﻞ وﻧﻔﻂ ﻣﻴﺴﺎن ،ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴــﺎت اﳉﻮﻟﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺪوري.
واﺧﺘﺘﻢ» :اﳉﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳــﻴﻀﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻟﺰﻳﺎرة
ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻮﺣــﺪات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﻟﻸﻧﺪﻳــﺔ ،ﺑﺠﺎﻧــﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﺪدا
ﻣﻦ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺪوري ،ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﺟﻪ

ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻳﻔﺘﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ
ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻳﻔﺘﺘﺢ ﻓﺮﻳﻘﺎ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺸﺮﻃﺔ
اﻟﻴــﻮم اﻻرﺑﻌﺎء  7ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳉﺎري ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﳉﻮﻟﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻌﺔ
ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ ﻟــﺪوري اﻟﻜﺮة
اﳌﻤﺘﺎز ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ
اﻟﺘﺎﺟﻲ.
وﺗﻘﺎم ﻳﻮم ﻏــ ﹴﺪ اﳋﻤﻴﺲ ﻣﺒﺎراﺗﺎن
ﺿﻤﻦ اﳉﻮﻟــﺔ ذاﺗﻬﺎ ،ﻓﻔﻲ ﻣﻠﻌﺐ
اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻠﺘﻘــﻲ اﻟﺰوراء
ﺑﻀﻴﻔﻪ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺮي ،اﻣﺎ ﻣﻠﻌﺐ
اﻟﻔﻴﺤﺎء ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺼﺮة
ﻓﻴﻀﻴﻒ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ ﻧﻔﻂ اﳉﻨﻮب
واﻟﻨﺠﻒ.

وﺗﻘﺎم اﳉﻤﻌﺔ  5ﻣﺒﺎرﻳﺎت  ،ﻓﻴﻠﻌﺐ
اﳉﻮﻳﺔ وأرﺑﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﺪوﻟﻲ ،وﻳﻀﻴــﻒ ﻣﻠﻌﺐ اﻟﺘﺎﺟﻲ
ﻣﺒــﺎراة اﻟﺼﻨﺎﻋــﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
وأﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪاد ،ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﻘﺎم ﻣﺒﺎراة
ﻓﺮﻳﻘﻲ اﳌﻴﻨﺎء واﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ
اﻟﻔﻴﺤــﺎء ،وﻳﻀﻴــﻒ اﻟﻜﺮخ ﻓﻲ
ﻣﻠﻌﺒﻪ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻨﻔــﻂ ،اﻣﺎ ﻣﺒﺎراة
اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ وﻓﺮﻳﻖ اﳊﺴﲔ ﻓﺴﺘﻘﺎم
ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ اﻻول.
وﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﲡﺮى ﻣﺒﺎراﺗﺎن ﻓﻲ
اﺧﺘﺘﺎم اﳉﻮﻟﺔ ذاﺗﻬﺎ ،ﻓﻴﻠﻌﺐ ﻧﻔﻂ
اﻟﻮﺳــﻂ واﻟﺴــﻤﺎوة ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ
اﻟﻨﺠﻒ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻟﻮﺟﻮد ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ

اﳌﻠﻌﺐ اﻟﺪوﻟــﻲ ،وﻳﻀﻴﻒ ﻣﻠﻌﺐ
ﻣﻴﺴــﺎن اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺒــﺎراة ﻓﺮﻳﻘﻲ
ﻧﻔﻂ ﻣﻴﺴﺎن واﳊﺪود.
وﻳﻘﻒ ﻓﺮﻳــﻖ اﻟﻘــﻮة اﳉﻮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺻﺪارة اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ وﻟﻪ  15ﻧﻘﻄﺔ ،ﺛﻢ
ﻧﻔﻂ ﻣﻴﺴــﺎن وﻟﻪ  13ﻧﻘﻄﺔ ،ﺛﻢ
ﻧﻔﻂ اﻟﻮﺳــﻂ ﺑـ  12ﻧﻘﻄﺔ ،وﻓﻲ
ﺻــﺪارة اﻟﻬﺪاﻓﲔ ،ﻳﻘﻒ  4ﻻﻋﺒﲔ
ﺑﺎﻟﺼﺪارة وﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ  5أﻫﺪاف،
ﻫﻢ )ﻫﺪاف اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﺳﺎم
ﺳﻌﺪون ﻓﻨﺠﺎن ﻣﻦ ﻧﻔﻂ ﻣﻴﺴﺎن،
وﻋﻼء ﻣﺤﻴﺴــﻦ ﻣــﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
وﻣﺤﻤﻮد ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺮخ وﻣﺤﻤﺪ
داود ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ(.

ﻓﻀﻴﺔ ﻭﺑﺮﻭﻧﺰﻳﺔ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﻜﻴﻮﻛﻮﺷﻨﻜﺎﻱ
ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻴﺔ:
ﺣﻘــﻖ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨــﺎ اﻟﻮﻃﻨــﻲ
ﻟﻠﻜﻴﻮﻛﻮﺷﻨﻜﺎي ﻣﻴﺪاﻟﻴﺘﲔ ﻓﻀﻴﺔ
وﺑﺮوﻧﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﺘــﺎم ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻟﻠﻨﺎﺷــﺌﲔ واﻟﺸــﺒﺎب واﳌﺘﻘﺪﻣﲔ
اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻟﻠﻤﺪة ﻣﻦ اﻻول وﻟﻐﺎﻳﺔ
اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﳊﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﻛﺎزﺧﺴــﺘﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺑﻄﺎل
ﺳﺮﻣﺪ اﺣﻤﺪ ﻏﺎﻳﺐ )ﻓﻀﻴﺔ( وﻏﺎﻓﺮ
ﺻﺎﺑﺮ ﻏﺎﻳﺐ)ﺑﺮوﻧﺰﻳﺔ( ﲟﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺜﺮ
ﻣــﻦ ) (١٠٠٠ﻻﻋﺐ ﳉﻤﻴــﻊ اﻟﻔﺌﺎت
ﳝﺜﻠﻮن ) (٢٢دوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎرات

اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗــﺎل رﺋﻴــﺲ اﻷﲢﺎدﻳــﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
واﻷﺳــﻴﻮي اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤــﺎر ﻋﺪﻧﺎن
وﻫﻴﺐ  :اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
ﲟﺸــﺎرﻛﺔ ﻣﻌﻈﻢ أﺑﻄﺎل اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻣﺒﻴﻨﺎ ان اﻟﻌﺮاق ﺷﺎرك ب) (١١ﻻﻋﺐ
وﺨﻤﻟﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت اﺳــﺘﻄﺎع اﻟﻌﺮاق
ﻣﻦ اﳊﺼــﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺮاﻛﺰ
ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ اﻳﻀﺎ ﻣــﻦ )اﻟﺮاﺑﻊ وﻟﻐﺎﻳﺔ
اﻟﺴــﺎدس( ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ) (٥ﻻﻋﺒﲔ اﻻ
اﻧﻬﻢ ﻟــﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺪاﻟﻴﺎت
اﳌﻠﻮﻧﺔ.

وأﺿــﺎف وﻫﻴــﺐ  :ﺷــﺎرك ﻣﺪرب
ﻣﻨﺘﺨﺒﻨــﺎ اﻟﻮﻃﻨــﻲ اﻟﻜﺎﺑﱳ ﺣﻴﺪر
داﺧﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺪرﺑﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ اﺻﺤﺎب
اﻷﳒﺎزات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺣﺼﻞ
ﻋﻠــﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ دوﻟﻲ ،ﻣﺸــﻴﺮا اﻟﻰ
ان اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﳌﻨﻈﻤــﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟــﺔ
أﺧﺘﺎرﺗﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ »ﺣﻜﺎم اﻟﻨﺨﺒﺔ«
ﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻌﻈــﻢ ﻧﺰاﻻت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺮﻗﻴــﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﻨﺎ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻛﺤﻜﻢ دوﻟﻲ اول ﻓﻮق درﺟﺔ اﳊﺰام
) (٥دان ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ.

ﺗﻘﺮﻳﺮ

ﻟﻺﻣﺎرات ،ﻳﻮم  12ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳌﻘﺒﻞ ،ﲢﻀﻴﺮا ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ
ﻓﻲ اﻹﻃــﺎر اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻮدي ،ﻳﻮم 20
ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ«.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺮ ،أﻛــﺪ وﻛﻴﻞ وزارة
اﻟﺸــﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿــﺔ ﻟﺸــﺆون
اﻟﺮﻳﺎﺿــﺔ ﻋﺼﺎم اﻟﺪﻳــﻮان ﻋﻠﻰ
ﺳــﻌﻲ اﻟﻮزارة ﻟﺘﺠــﺎوز اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻣﻊ إﲢﺎد اﻟﻜﺮة ،وإرﺟﺎء
اﻹﺟــﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﲟﺒــﺎراة
اﳌﻨﺘﺨــﺐ اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻣــﻊ ﻧﻈﻴﺮه
اﻷردﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮان ﻣﻦ

اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ اﻟﺒﺼﺮة
اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻗــﺎل اﻟﺪﻳﻮان ﺧﻼل إﺳــﺘﻘﺒﺎﻟﻪ
رﺋﻴــﺲ اﻹﲢــﺎد اﻟﻌﺮاﻗــﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘــﺪم ﻋﺒــﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﻣﺴــﻌﻮد
ﻳﺮاﻓﻘﻪ اﳌﺸﺎور اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻷﻣﲔ
اﳌﺎﻟــﻲ ﻹﲢــﺎد اﻟﻜــﺮة ،ﺑﺤﻀﻮر
اﳌﺪراء اﻟﻌﺎﻣﲔ ﻟﻠﺪواﺋﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
واﻹدارﻳــﺔ ،واﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴــﺔ،
ﹰ
ﻓﻀــﻼ ﻋﻦ وﺟــﻮد ﻋﺪد
واﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟــﻜﺎدر اﳌﺘﻘﺪم ﻓــﻲ اﻟﻮزارة،
إن اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑــﻂ اﻟﻮزارة
ﺑﺈﲢﺎد اﻟﻜﺮة ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﻳﺠﺎد ﺗﻘﺎرب

ﺣﻘﻴﻘﻲ ورؤى ﻣﻮﺣﺪة ﻟﺘﺠﺎوز آﺛﺎر
اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪ
إﲢــﺎد اﻟﻜﺮة واﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺮﻓﻀﻪ
ﺗﺴــﺪﻳﺪ اﳌﺴــﺘﺤﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ
اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﺑﺬﻣﺘﻪ ﻋﻦ ﻣﺒﺎراة اﳌﻨﺘﺨﺐ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻊ ﻧﻈﻴــﺮه اﻷردﻧﻲ اﻟﺘﻲ
ﺿﻴﻔﻬﺎ ﻣﻠﻌــﺐ اﻟﺒﺼﺮة اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
ﻣﻮﺿﺤﺎ اﻧﻪ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ
اﻟﺪﻋــﻮى ﻻﻳﺠﺎد ﺣﻠــﻮل ﻧﺎﺟﻌﺔ
ﻟﺘﺠﺎوز اﺛﺎرﻫﺎ ﻓﻀــﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ
إﲢﺎد اﻟﻜﺮة ﻛﺘﺎب إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﺸﺒﺎب
واﻟﺮﻳﺎﺿــﺔ د.أﺣﻤــﺪ اﻟﻌﺒﻴــﺪي،
ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻮض ﻣﺒﺎرﻳﺎت
اﳌﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺗﻬﺎ
ﻋﻠــﻰ اﳌﻼﻋــﺐ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟــﻮزارة
اﻟﺸــﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وﻓﻖ ﺻﻴﻐﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
اﳌﺸــﺎﻛﻞ اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﻹدارﻳﺔ ﺑﲔ
اﻟﻄﺮﻓﲔ.
ﻛﻤــﺎ ﺟــﺪد اﻟﺪﻳــﻮان ﺗﺄﻛﻴﺪاﺗﻪ
ﺑﺄن اﻟــﻮزارة ﻫﻲ اﻟﺮاﻋــﻲ واﳉﻬﺔ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷوﻟﻰ اﳌﺴــﺆوﻟﺔ ﻋﻦ
اﻟﺮﻳﺎﺿــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴــﺔ وﻟﻦ ﺗﺘﺪﺧﻞ
ﻓﻲ اﳉﻮاﻧــﺐ اﻟﻔﻨﻴــﺔ ﻟﻺﲢﺎدات
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫــﻲ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ
ﻋﻤﻠﻬﺎ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘــﻪ ﻗﺪم ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ واﻹدارﻳــﺔ ﻋﻠﻲ ﻃﺎﻫﺮ
ﺷــﺮﺣﺎ ﹰ ﻣﻔﺼــﻼ ﻋــﻦ ﺣﻴﺜﻴﺎت
اﻟﻘﻀﻴــﺔ واﳊﻠــﻮل اﳌﺸــﺘﺮﻛﺔ
ﻟﺘﺠﺎوز آﺛﺎرﻫــﺎ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻞ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺮﺿﻲ اﻟﻄﺮﻓﲔ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻗﺪم رﺋﻴﺲ اﲢﺎد اﻟﻜﺮة ﻋﺒﺪ
اﳋﺎﻟﻖ ﻣﺴﻌﻮد ﺷــﻜﺮه وإﻣﺘﻨﺎﻧﻪ
ﻟﻮزارة اﻟﺸــﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وﻛﺎدرﻫﺎ
اﻟﺬي ﻳﻘﺪم اﻟﺪﻋﻢ واﳌﺴﺎﻧﺪة ﻹﲢﺎد
اﻟﻜﺮة وﻳﺴــﻬﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ
ﻓﻲ دﻋــﻢ ﺟﻬﻮدﻫــﻢ ﻟﺮﻓﻊ اﳊﻈﺮ
اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻦ اﳌﻼﻋــﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ
ﺑﻐﺪاد واﶈﺎﻓﻈﺎت اﻻﺧﺮى.

»ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ« ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻴﺔ
ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ
ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
أﻛﺪ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﻟﺸــﺆون اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻋﺼﺎم اﻟﺪﻳﻮان،
أﻣــﺲ ،ان اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت اﻻﲢــﺎدات
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴــﺔ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ،
ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻوﳌﺒﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎء
ﻧﺘﺎﺋــﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت اﲢﺎداﺗﻬﺎ ﻛﻮﻧﻬﺎ
ﻻ ﲢﻤﻞ اﻟﺼﺒﻐــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.وﻗﺎل
اﻟﺪﻳﻮان ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع وزﻳﺮ اﻟﺸــﺒﺎب
واﻟﺮﻳﺎﺿــﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﻴﺪي
واﻟــﻜﺎدر اﳌﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟــﻮزارة ﻣﻦ
اﺨﻤﻟﺘﺼﲔ ﺑﺎﻟﺸــﺄن اﻟﺮﻳﺎﺿــﻲ ،اﻧﻪ
ﻣﻦ ﻗﺮاءﺗﻨــﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﳊﺎﻟﻲ واﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘــﻲ ﲤﺮ ﺑﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣــﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﺠﺎﻟﺲ ادارات
اﻻﲢﺎدات اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ وﻣﻦ ﺑﺎب اﺣﺘﺮاﻣﻨﺎ
ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﳌﻴﺜﺎق اﻻوﳌﺒﻲ

واﺣﺘﺮاﻣﻨﺎ ﳌﺎ ﻳﺨﺪم اﻟﻌﺮاق ورﻳﺎﺿﺘﻪ
وﻋﻼﻗﺘﻨــﺎ اﳌﺜﺎﻟﻴــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻوﳌﺒﻴﺔ ورﻋﺎﻳــﺔ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
وﻓــﻖ اﻟﺪﺳــﺘﻮر وﻟﻠﺤــﺮص ﻋﻠﻰ
ﺳــﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻴﺴــﺮ
وﺳﻼﺳــﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻨﺎﻓﺬة
وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻨﺎ ﳌﺎ ﻳﺠﺮي ،ﻧﺮى ان اﺟﺮاءات
اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴــﺔ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ
اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم
اﻛﺘﻤﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻻﻧﺪﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻻﺳــﺎس ﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ
وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻوﳌﺒﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ.
واﺿﺎف وﻛﻴﻞ اﻟــﻮزارة ان اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﺘﻤﻞ وﺗﻜﺘﺴــﺐ
اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻣــﺔ اﻻ ﻣــﻦ ﺧﻼل
اﻛﺘﻤﺎل اﺿﻼﻋﻬﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ ،وﻫﻲ ﻣﻠﻒ

اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت اﻻﻧﺪﻳﺔ وﻣﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻻﲢﺎدات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ واﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ،واﳌﻠﻒ
اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻧﺘﺨــﺎب اﳌﻜﺘﺐ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﳉﺪﻳــﺪ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻوﳌﺒﻴﺔ،
وان ﻓﻘــﺪان اﺣــﺪ ﻫــﺬه اﻻﺿﻼع
ﺳــﻴﻌﻄﻲ ﻣﺆﺷــﺮا واﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ
وﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
واﺳﺘﻄﺮد ﺑﺎﻟﻘﻮل ان ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﻫﻮ ﻣﺤﻂ ﲢﻔﻆ
ﻣﻦ اﳉﻬــﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﳌﺴــﺆوﻟﺔ
ﻋﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺸــﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
واﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ
اﶈﺎﻓــﻞ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﻬــﺎ
اﳊﻜﻮﻣﻲ ،وﲢﻔﻈﻨــﺎ اﻻﺧﺮ ﻧﺎﰋ ﻣﻦ
ﻋﺪم اﺷﻌﺎر وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﺑﺎﺟﺮاءات اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ او
اﻟﻀﻮاﺑﻂ.

ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻟﻤﺪﺭﺏ
ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺟﻠﻴﻞ
ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﺗﺒﺎرك أﺳﺮة ﲢﺮﻳﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻟﺼﺒﺎح
اﳉﺪﻳﺪ« ﳌﺪرب ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ اﻟﺸﺎب،
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﻠﻴﻞ ،ﲟﻨﺎﺳــﺒﺔ ﺣﺼﻮﻟﻪ
ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻷﻧﺒﺎر /ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ وﻋﻠﻮم
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،ﻋﻦ رﺳــﺎﻟﺘﻪ اﳌﻮﺳــﻮﻣﺔ
) ﺗﺄﺛﻴــﺮ ﲤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺘﺮﺣــﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻘﻮة اﳋﺎﺻﺔ وﻓﻖ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﻴﺮات
اﻟﺒﺎﻳﻮﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻟﺪﻗﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺐ

ﺑﺜﻼث ﻧﻘﺎط ﺑﺎﻟﻘﻔﺰ ﺑﻜﺮة اﻟﺴــﻠﺔ
ﻟﻠﺸﺒﺎب( ..واﺷﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ،
أ.د ﻋﻠﻲ ﺷــﺒﻮط اﻟﺴﻮداﻧﻲ رﺋﻴﺴﺎﹰ،
وﻋﻀﻮﻳﺔ أ.د ﻟﻴﺚ ﻓﺎرس اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ
وأ.د اﻳﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺸﻤﺮي ،وأ.د
وﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺰاوي ﻋﻀﻮا وﻣﺸﺮﻓﺎﹰ.
ﻳﺬﻛــﺮ ان اﳌــﺪرب إﺑﺮاﻫﻴــﻢ ﺟﻠﻴﻞ
ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻋﺪاد ﻓﺮﻳﻖ ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ
ﻓﻲ اﳌﺮﻛــﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﻮﻫﺒﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.

ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 3
ﺍﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ

ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﺳــﻔﺮت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻻﲢﺎد اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﻮوﺷــﻮ ﻛﻮﻧﻎ
ﻓﻮ ﻋﻦ ﻓﻮز ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺴــﲔ ﻋﻮدة واﻻء ﻋﺒﺪ اﳊﺴﲔ
وﺣﻴﺪر ﺟﺎﺳــﻢ وﺣﻴﺪر ﺳــﻌﺪي وﺣﺴــﲔ ﺧﻀﻴﺮ
وﻓﻴﺼﻞ ﺟﺎﺳــﻢ وداود ﺳــﻌﺪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ
ﺟﺮت ﻇﻬﺮ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد وﺑﺤﻀﻮر  19ﻋﻀﻮا ﳝﺜﻠﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﲢﺎد اﻟﻠﻌﺒﺔ واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ  20ﺷﺨﺼﺎ.
واﺳﻔﺮت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻠﺮﻳﺸﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮة
ﻋﻦ ﻓﻮز ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺸــﺘﻮان ﻣﺠﻴﺪ ﻧﺎدر وﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻄﺮ وﻫﺎﻓــﺎل ﻋﺒــﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ وﺻــﻼح رﻓﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ
وﻣﺤﻤﺪ اﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﻃﻪ وﻣﺎزن ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي وﺣﺴﲔ
ﻋﺒﺪ ﺟﻮاد وﻣﺎﺟﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﻟﻔﺘﺔ..
واﻧﺘﺨﺒــﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻدارﻳﺔ ﻟﻼﲢــﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﳌﺮﻛﺰي
ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻨﻎ ﺷــﺎﻛﺮ ﻋﺒﺪ اﳊﺴــﲔ رﺋﻴﺴﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻻﲢﺎد
اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻟﻴــﺚ ﺗﻮﻣﻲ ،وﻓﺎز
ﲟﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻻﲢﺎد اﻟﺴــﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ رؤوف
ﻓﻴﻤــﺎ ذﻫﺐ ﻣﻨﺼﺐ اﻣﲔ اﻟﺴــﺮ اﻟﻰ اﻛــﺮم ﻋﺪﻧﺎن
وﻓﺎزت ﻋﺼﻤﺎء ﻋﺒﺪ اﳊﺴــﲔ ﲟﻨﺼــﺐ اﻻﻣﲔ اﳌﺎﻟﻲ
ﻻﲢﺎد اﻟﻠﻌﺒﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺼــﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻدارﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻛﻼ ﻣﻦ اﺳــﻤﺎء اﺑﺮاﻫﻴﻢ
واﻟﺴــﻴﺪﻳﻦ ﺻﻔﺎء ﻣﺤﻤــﺪ وازاد ﻧﺎﻣــﻖ وذﻟﻚ ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻇﻬﺮ أﻣﺲ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤــﺔ ﺑﻐﺪاد وﺑﺤﻀــﻮر  11ﻋﻀﻮا
ﳝﺜﻠﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻻﲢﺎد اﻟﻠﻌﺒﺔ واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ
 11ﺷﺨﺼﺎ.
وﻗﺮرت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺸــﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت اﻻﲢﺎدات
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﲢﺎد اﻹﺳﻜﻮاش اﳌﺮﻛﺰي
اﻟﻰ اﺷﻌﺎر اﺧﺮ ،وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﲢﺎد اﻟﻠﻌﺒــﺔ واﻟﺘﻲ ﻛﺎن
ﻣﻦ اﳌﻘــﺮر ان ﺗﻘﺎم ﻋﺼﺮ أﻣﺲ ﻓــﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد.وﺳﺘﻘﺎم ﻓﻲ ﲤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻇﻬﺮ اﻟﻴﻮم اﻻرﺑﻌﺎء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﲢﺎد
اﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ.

ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻄﻴﺔ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
أﻋﻠﻦ ﻋﺒﺎس ﻋﻄﻴﺔ ،ﻣﺪرب اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،أول
أﻣﺲ ،اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
وﻗﺎل ﻋﻠﻲ ﺧﻠــﻒ ،رﺋﻴﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋــﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﻔﻴﺔ ،إ ﱠن إدارة اﻟﻨﺎدي ﻟﻢ ﺗﺘﻠ ﹶﻖ اﺳــﺘﻘﺎﻟﺔ
رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺪرب«.وأﺷــﺎر إﻟﻰ أ ﱠن »اﳌﺪرب ﺳﺒﻖ وﻗﺪم
اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ،وﰎ رﻓﻀﻬﺎ؛ ﺣﻴﺚ ﲤﺴﻜﺖ اﻹدارة
ﺑﺨﺪﻣﺎﺗﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ ﺗﺴــﻌﻰ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻟﻔﻨﻲ دون
اﻟﻠﺠﻮء ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﳌﺪرﺑﲔ ،وﻋﺎد اﳌﺪرب وأﻛﻤﻞ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻣﻊ
اﻟﻔﺮﻳﻖ«.
وﺑﲔ »ﺗﻠﻘﻴﻨﺎ اﺗﺼﺎﻻ ﹰ ﻫﺎﺗﻔ ﹰﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﺪرب أﺑﺪى ﻓﻴﻪ رﻏﺒﺘﻪ
ﻓﻲ اﻻﺳــﺘﻘﺎﻟﺔ ،وﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ إﻟﻰ اﳌــﺮان اﻟﻴﻮم ،دون أن
ﻧﺘﺴﻠﻢ اﺳــﺘﻘﺎﻟﺔ رﺳــﻤﻴﺔ ﻣﻨﻪ«.وأوﺿﺢ »اﻹدارة ﻟﻢ
ﲢﺴﻢ أﻣﺮﻫﺎ ،وﺗﻨﺘﻈﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﳌﺪرب ،وﲢﺎول ﺛﻨﻴﻪ ﻋﻦ
ﻗﺮاره ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﲤﺴــﻚ ﺑﻘﺮاره ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺨﻄﻂ
ﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ«.ﻳﺬﻛﺮ أ ﱠن اﻟﺼﻨﺎﻋــﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ،
ﺧﺎض  6ﻣﺒﺎرﻳﺎت ،وﺟﻤﻊ  5ﻧﻘﺎط ،وﻳﺤﺘﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﻟـ.15

ﺻﺮﻳﺢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ

ﻓﻲ  5ﻭﺭﺵ ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻳﺸﺎرك ،اﻟﺪﻛﺘﻮر ،ﺻﺮﻳﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ،اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ ﻓﻲ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ وﻋﻠــﻮم اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺮﻛﺰ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﻫﺒــﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺄﻟﻌــﺎب اﻟﻘﻮى ،ﻓﻲ
 5ورش وﻣﺆﲤــﺮات ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻘﺎم ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ،
ﻣﻨﻬﺎ  4ﻓــﻲ اﶈﺎﻓﻈﺎت ،وواﺣﺪة ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
واﺷﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ،إﻟﻰ :اﻧﻪ ﺳﻴﺸﺎرك ﻓﻲ ورش ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺒﺎﻳﻮﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚ وارﺗﺒﺎﻃﻪ ﻓﻲ اﻹﳒﺎز اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ،
اذ ﺳﺘﻘﺎم أول اﻟﻮرش ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﻟﻠﻤﺪة ﻣﻦ
 13ﻟﻐﺎﻳﺔ  15ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﳉﺎري ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲡﺮى ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺮﺑــﻼء ﻳﻮﻣﻲ  5و 6ﻣﻦ ﺷــﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻻول
اﳌﻘﺒﻞ ،وﻓﻲ ﻳﻮم  10ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻘﺎم اﻟﻮرﺷﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،وﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﺒﺎط ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﺗﻘﺎم ورﺷﺔ اﺧﺮى ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ أرﺑﻴﻞ ،ﻓﻲ
ﺣﲔ ﺗﻘﺎم اﻟﻮرﺷﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ آذار اﳌﻘﺒﻞ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﻬﺎ ﺑﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﻠﻴﻞ

ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻡ

ﺣﻜﺎﻡ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻴﺪ ﻳﻌﺴﻜﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﻛﺮﺑﻼﺀ ﺗﺤﻀﻴﺮﴽ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺣﺴﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺿﺎ*
اﻋﻠــﻦ ﻣﺤﻤــﺪ اﻷﻋﺮﺟﻲ أﻣﲔ ﺳــﺮ
اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻜــﺮة اﻟﻴﺪ ﻋﻦ إﻗﺎﻣﺔ
ﻣﻌﺴــﻜﺮ ﺗﺪرﻳﺒﻲ ﳊﻜﺎم ﻛﺮة اﻟﻴﺪ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﺑــﻼء )ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺸــﻬﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗــﺮ اﳊﻜﻴﻢ ( ﻳﻮﻣﻲ اﳋﻤﻴﺲ
واﳉﻤﻌﺔ اﳌﻘﺒﻠﲔ ،ﲢﻀﻴﺮا ﻟﻠﻤﻮﺳــﻢ
اﳉﺪﻳﺪ ،وﺣﺪد اﻻﲢﺎد اﳌﺮﻛﺰي ﺑﻜﺮة اﻟﻴﺪ
ﻳﻮم اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸــﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﳉﺎري
ﻣﻮﻋﺪا ﹰ ﻻﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪوري اﳌﻤﺘﺎز ﲟﺸﺎرﻛﺔ
 14ﻧﺎدﻳﺎ ﹰ ﻗﺴﻤﺖ اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﲔ ﺣﻴﺚ
ﲡﺮي ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻬــﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪوري ﻋﻠﻰ
ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ.
واﻋﻠــﻦ اﻻﻣــﲔ اﳌﺎﻟــﻲ رﺋﻴــﺲ ﳉﻨﺔ
اﳌﺴــﺎﺑﻘﺎت ﻓــﻲ اﻻﲢﺎد اﻧﻪ ﺳــﻴﺘﻢ
ﺻﻌﻮد اﻟﻔﺮق اﻻرﺑﻌــﺔ اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﺪد اﻟﻔﺮق اﳌﺘﺄﻫﻠﺔ
ﻟﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ
ﲡﺮي ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪوري ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ .8
ﻣﺆﻛﺪا ﹰ ان ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺪوري ﺳــﺘﺤﻔﻞ
ﺑﺎﻻﺛﺎرة واﻟﻘﻮة واﻟﻨﺪﻳﺔ ﻟﺘﻘﺎرب ﻣﺴﺘﻮى

اﻟﻔﺮق اﻟﺘﻲ اﺳــﺘﻘﻄﺒﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﳒﻮم
اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻋﻠﻦ ﺧﻠﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻷﻣﲔ
اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻼﲢــﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻦ ﺗﺴــﻤﻴﺔ
اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﲢﺎد وﻫﻢ ﻛﺎﻵﺗﻲ
 :ﳉﻨﺔ اﳌﺴــﺎﺑﻘﺎت ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﻼء ﻋﺒﺪ
اﳊﺴﲔ ،و ﳉﻨﺔ اﳊﻜﺎم ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻜﺎﺑﱳ
ﻓﺎﺿﻞ ﻛﺎﻇﻢ ،وﳉﻨﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎط ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻋﻼء ﺷﻜﺮ.
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺮ أﺷــﺎر اﻟﻜﺎﺑﱳ ﻓﺎﺿﻞ
ﻛﺎﻇﻢ رﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ اﳊﻜﺎم ان اﳌﻌﺴﻜﺮ
ﺳﻴﺸــﻬﺪ أﻳﻀﺎ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
اﳊﻜﺎم وﺷــﺮح آﺧﺮ اﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﻲ
ﻃﺮاﺋﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ
. -2018 2019
وﺗﻌﺎﻗﺪ ﻧــﺎدي اﻟﻜﺮخ ﻟﻜــﺮة اﻟﻴﺪ ﻣﻊ
اﻟﻼﻋﺐ ﻣﻨﺘﻈــﺮ ﻧﺎﻇﻢ ﻻﻋﺐ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺷــﺒﺎب اﻟﻌﺮاق وﻧﺎدي اﻟﺴﻨﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﺎدي ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴــﺎت اﻟﺪوري
اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﳌﻮﺳــﻢ  .. -2018 2019إﻟﻰ
ذﻟﻚ ،ﺗﻌﺎﻗﺪت اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻨﺎدي
اﻟﻜﻮت ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺒﲔ زﻳﺪ ﻋﻠﻲ و ﺣﺴﻦ
ﺣﻤﻴــﺪ وﻋﻤــﺎد ﻋﻠﻲ وﻋﻠــﻲ ﺧﻠﻒ و

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة ﻛﺮة اﻟﻴﺪ »أرﺷﻴﻒ«

ﻛﺎﻇﻢ اﺣﻤــﺪ و ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻨﺎدي ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ اﳌﺸــﺎرك ﻓﻲ
اﻟﺪوري اﳌﻤﺘﺎز ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ 2018 - 2019
واﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻘﻴــﺎدة اﻟﻜﺎﺑﱳ ﺣﻴﺪر ﻛﻮﻓﺎن
اﳌﻴﺎح.
وﺟﺮت اﳉﻤﻌﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ ﻟﻠــﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ )-2022
 (2018وﻋﻠــﻰ ﻗﺎﻋﺔ اﳌﺮﻛــﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
اﻟﻨﻔﻄــﻲ ..وﺟﺪدت اﻟﻬﻴﺌــﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺛﻘﺘﻬــﺎ ﺑـ ﺳــﻼم ﻋﻮاد ﻟــﺪورة ﺛﺎﻧﻴﺔ،
وﺷــﻬﺪت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﻀﻮر اﻟﻬﻴﺌﻪ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  30ﻣﺮﺷــﺢ
ﺣﻴﺚ ﺷــﻬﺪت ﺗﺮﺷــﻴﺢ  12ﺷﺨﺺ
ﺠﻤﻟﻠﺲ اﻻدارة وﻗﺒﻠﻬﺎ ﻗﺎم اﻻﺳﺘﺎذ ﺳﻼم
ﻋﻮاد رﺋﻴﺲ اﻻﲢﺎد ﺑﺤﻞ اﻟﻬﻴﺌﻪ اﻻدارﻳﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻼﲢﺎد
وﻗﺒﻞ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷــﻴﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻋﻠﻦ ﻣﺮﺷــﺢ ﻧﺎدي اﻟﻜﺮخ اﻻﺳــﺘﺎذ
ﻋﻠﻲ ﺣﻜﻤﺖ اﻧﺴﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
ﻣﺘﻤﻨﻴــﺎ ﻟﻠﻔﺎﺋﺰﻳﻦ اﻟﺘﻮﻓﻴــﻖ واﻟﻨﺤﺎح
ﺑﻘﻴﺎدة اﻻﲢﺎد ،وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺮت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
واﻟﺘﻲ ﺷــﻬﺪت ﺻﻌﻮد ارﺑــﻊ اﻋﻀﺎء
ﺟﺪد ﻟﻼﲢﺎد وﻫﻢ ﻫﻴﺜﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺴــﺘﺎر

وﻛﺎﻣﺮان ﺣﺴــﻦ ورﺿﺎ ﻋﺒﻮد اﳉﺎروش
وﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ اﻻﻋﺮﺟﻲ.
ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﻟــﻢ ﻳﺴــﺘﻄﻊ اﻻﻋﻀﺎء
اﻟﺴــﺎﺑﻘﲔ ﻟﻼﲢــﺎد وﻫﻢ ﻋﺒــﺪ ﻧﺎﺟﻲ
وﺣﻤﺰة ﻧﺎﺟــﻲ ﻣﻦ اﻟﻔــﻮز ﺑﺎﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
ﻣﻦ ﺟﺪﻳــﺪ ..وﻓﻲ ﺧﺘــﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﰎ
اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﳌﻨﺎﺻﺐ اﻻﲢﺎد ﺣﻴﺚ ﻓﺎز ﺳﻼم
ﻋﻮاد ﲟﻨﺼــﺐ رﺋﻴﺲ اﻻﲢــﺎد  ..ورﻳﺎض
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺿــﺎ ﲟﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻻﲢﺎد،
وﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ اﻻﻋﺮﺟﻲ ﲟﻨﺼﺐ اﻣﲔ
اﻟﺴــﺮ ،وﺧﻠﻴﻞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﲟﻨﺼﺐ اﻻﻣﲔ
اﳌﺎﻟﻲ ،وادﻧﺎه اﺳــﻤﺎء اﻻﻋﻀﺎء اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ اﲢﺎد اﻟﻴﺪ ﻣﻊ ﺣﺎﺻﻞ اﻻﺻﻮات،
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﻻﺗﻲ :ﺳﻼم ﻋﻮاد وﻟﻪ
 30ﺻﻮﺗﺎﹰ ،واﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﻤﺪ وﻟﻬﺎ  28ﺻﻮﺗﺎ
وﺧﻠﻴــﻞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑـــ  29ﺻﻮﺗﺎﹰ ،وﻫﻴﺜﻢ
ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﺎ  25ﺻﻮﺗﺎ  ..وﻣﺤﻤﺪ
ﻫﺎﺷــﻢ اﻻﻋﺮﺟﻲ وﻟﻪ  23ﺻﻮﺗﺎ ،ورﺿﺎ
ﻋﺒﻮدي اﳉﺎروش ﺑﺮﺻﻴــﺪ  23ﺻﻮﺗﺎﹰ ،ﺛﻢ
رﻳﺎض ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺿﺎ وﻟﻪ  27ﺻﻮﺗﺎﹰ ،وﻛﺎﻣﺮان
ﺣﺴﻦ وﻟﻪ  24ﺻﻮﺗﺎﹰ.
* اﳌﻨﺴﻖ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻻﲢﺎد ﻛﺮة اﻟﻴﺪ

ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﺍﺳﻤــﺎﻋﻴــﻞ ﺯﺍﻳــﺮ
ALJADEED

ﺃﻭﻝ ﺣﺎﺳﺒﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ

ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ  -ﻭﻛﺎﻻﺕ:
أﻋﻠﻨﺖ ﺷــﺮﻛﺔ " "Aquariusاﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻋﻦ إﻃﻼﻗﻬﺎ
أول ﺣﻮاﺳﺒﻬﺎ اﶈﻤﻮﻟﺔ اﳌﺪﻋﻤﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت "Windows
 "Mixed Realityﻟﻠﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﺗﻘﻨﻴــﺎت اﻟﻮاﻗﻊ
اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ.
وزودت اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﳌﺼﻨﻌــﺔ ﺣﻮاﺳــﺐ "Cmp
 "NS575ﺑﺸﺎﺷــﺔ ﲟﻘــﺎس  15.6ﺑﻮﺻﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﻋﺮض
) (1920�1080ﺑﻴﻜﺴــﻞ ،وﻣﻌﺎﳉﺎت إﻧﺘﻞ ﻣﻦ اﳉﻴﻠﲔ
اﻟﺴﺎدس واﻟﺴﺎﺑﻊ.
ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻷﺟﻬﺰة ﲟﻌﺎﻟﺞ رﺳﻮﻣﻴﺎت "Nvidia
 ،"GeForce MX150وذاﻛــﺮة وﺻﻮل ﻋﺸــﻮاﺋﻲ 32
ﻏﻴﻐﺎﺑﺎﻳﺖ ،وذاﻛــﺮة داﺧﻠﻴﺔ ﺑﺴــﻌﺎت ﺗﺼﻞ ﺣﺘﻰ 1
ﺗﻴﺮاﺑﺎﻳﺖ.
وﺣﺼﻠﺖ ﻫﺬه اﳊﻮاﺳــﺐ ﻋﻠﻰ ﺷــﻬﺎدات ﺟﻮدة ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ ،وﻳﻨﺼﺢ اﳋﺒﺮاء ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓــﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ
اﻟﻌﻤﺎرة واﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻚ.

ﺟﺴﻤﻚ ﻳﻜﺸﻒ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻚ

ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ-ﻭﻛﺎﻻﺕ:
اﻛﺘﺸــﻒ ﻋﻠﻤﺎء أﻣﻴﺮﻛﻴﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺷــﻜﻞ اﳉﺴﻢ
وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن.
وذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ دﻳﻠﻲ ﻣﻴﻞ ،أن ﺑﺎﺣﺜﲔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﺴــﺎس
ﻓــﻲ داﻻس ﺑﻴﻨﻮا ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺴــﻢ اﻟﺸــﺨﺺ ﻋﻠﻰ
اﻻﻧﻄﺒﺎع اﻷول ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ.
وﺷــﺎرك ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  76ﻃﺎﻟﺒــﺎ ﺟﺎﻣﻌﻴﺎ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ
 140ﺻــﻮرة ) 70رﺟــﻼ و 70اﻣــﺮأة( .وﻛﺎن ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﻼب
ﻣﺸﺎرﻛﺔ آراﺋﻬﻢ ﺑﺸﺄن ﺻﻮرة ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل 30
ﻣﻔﺮدة ﻟﺴﻤﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ أدرﺟﺖ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪراﺳﺔ.
وﺗﻨــﺪرج اﳌﻔــﺮدات اﻟﺜﻼﺛــﻮن ﺿﻤﻦ ﺧﻤﺴــﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ ،ﺗﺼﻒ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﺗﻜﻮن
اﳕﻮذﺟــﺎ ودﻟﻴﻼ ﻟﺼﻔﺎت ﺷــﺘﻰ أﻓﺮاد اﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ .ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ
اﻟﻌﻠﻤــﺎء أن ﻛﻞ ﺷــﺨﺼﻴﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠــﻰ ﺧﻤﺲ ﺻﻔﺎت
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ،ﻛﺎﳌﺮح واﻹﺣﺴﺎن واﻟﻀﻤﻴﺮ
واﻟﻌﺼﺒﻴﺔ واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ.
ووﻓﻘــﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻــﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﳋﺒــﺮاء ،ﻓﺈن ﺻﻮرة
ﺷــﺨﺼﻴﺔ اﻟﻨﺎس ذوي اﻟــﻮزن اﻟﺰاﺋﺪ )اﻟﺴــﻤﻨﺔ( ﺗﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﻟﻜﺴــﻞ واﻟﻼﻣﺒﺎﻻة .أﻣﺎ اﻟﻨﺤﻴﻠﻮن ﻣــﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﺘﺮﺗﺒﻂ
ﺻﻮرﺗﻬﻢ داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ واﳊﻤﺎس.
ﻛﻤﺎ أﻛﺪت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳــﺔ أن أﺻﺤﺎب اﻷﻛﺘﺎف اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ
واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﺟﺴــﺪﻫﻢ ﺷــﻜﻞ اﻟﻜﻤﺜــﺮى ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ
اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻟﻌﺼﺒﻴﺔ.
وأﺷﺎر اﳋﺒﺮاء إﻟﻰ أن اﻷﺷﺨﺎص اﳋﺠﻮﻟﲔ واﳌﻮﺛﻮق ﺑﻬﻢ ،ﻻ
ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﳕﻂ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ أﺷــﻜﺎل اﳉﺴﺪ ،ﻓﻬﻢ ﻳﻮﺟﺪون
ﻟﺪى أﺻﺤﺎب اﻟﻮزن اﻟﺰاﺋﺪ ووﺳﻂ اﻟﻨﺤﻔﺎء أﻳﻀﺎ.

ﺍﻟﻨﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻫﻴﺜﻢ ﺣﺴﻦ :ﺣﻠﻤﻲ ﺃﻥ
ً
ﺗﻤﺜﺎﻻ ﻳﻀﻲﺀ ﺍﻟﻜﻮﻥ
ﺃﺻﻨﻊ ﻟﻤﻦ ﺃﺣﺒﻪ،
ﺃﺣﻼﻡ ﻳﻮﺳﻒ
ان ﺗﺘﺮﺟــﻢ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗــﻚ ﺑﻜﻠﻤــﺎت
اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﺷــﻲء ﺑﺪﻳﻬﻲ ،وان وﻇﻔﺖ
اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺄﺷﻜﺎل وﺻﻮر ﻟﺘﺼﻮغ ﺑﻬﺎ
ﻗﺼﻴﺪة ﻓﺎﻧﺖ ﺑﺬا ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺷﺎﻋﺮ،
اﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻰ
ﻣﺠﺴﻤﺎت ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻻﺑﻌﺎد ،ﲟﻨﺤﻮﺗﺎت
ﲢﻜﻲ ﻗﺼﺔ ﻋﺎﺷــﻖ ﻟﻬﺎ ،ﻓﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎ
ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻨﺤﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻫﻴﺜﻢ
ﺣﺴﻦ.
ﻫﻴﺜﻢ ﺣﺴــﻦ ﻋﻀﻮ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ،وﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺸــﻜﻴﻠﻴﲔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ،وﻋﻀــﻮ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ،وﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ
ﳉﻤﺎﻋﺔ ﺑﻐﺪاد.
درس اﻟﺮﺳﻢ واﻟﻨﺤﺖ واﳋﺰف ،ﻟﻜﻨﻪ
وﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﺖ واﻟﻄﲔ ،اﻟﻮﺳــﻴﻠﺔ
اﻻﻗﺮب اﻟﻰ ﻧﻔﺴــﻪ ،وﺷﻌﺮ ان ﺷﻮط
اﺑﺪاﻋﻪ ﺳــﻴﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﻔﻦ
اﻟﻨﺤﺖ .ﲢﺪث ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻣﻌﻨﺎ
ﻋــﻦ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻋﺎﻟــﻢ اﻟﻨﺤﺖ ،وﻣﺎ
ﺷــﺪه اﻟﻴﻪ ﻣﻦ دون اﻟﻔﻨﻮن اﻷﺧﺮى،
وأﻳﻀﺎ ﻋــﻦ اول ﻣﻨﺤﻮﺗﺔ ﺷــﻜﻠﻬﺎ
ﻓﻘﺎل ان اول ﻣﻨﺤﻮﺗﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺴــﺪ
اﻣﺮأة،
ﻣﻦ ﻣــﺎدة "اﻟﺒﺮوﻧــﺰ" ،اﻟﺬي ﻳﻔﻀﻠﻪ
ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻌﺎدن اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﻌﻤﻞ
ﺑﻔﻦ اﻟﻨﺤﺖ.
وﻋﻤــﺎ إذا ﻛﺎن اﺳــﺘﻌﺎن ﲟﻮدﻳــﻞ
ﻟﺘﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻨﺤﻮﺗﺘﻪ اﻷوﻟــﻰ ،ام ان
اﳋﻴﺎل ﻣﺎ ﺳــﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ اﲤﺎﻣﻪ ،ذﻛﺮ
ﺣﺴﻦ:
اﻋﺘﻤــﺪت ﻋﻠــﻰ اﳋﻴــﺎل ،وﻣﻨﻬﺎﺗﻮﺳﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺨﺎرﻃﺔ ﺟﺴﺪ اﳌﺮأة،
وﻣﻌﺮﻓــﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠــﻪ ،ﻻﺳــﺘﺨﺮاج
ﻃﺎﻗﺘﻪ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ.
ﻳﻘﻮل اﻟﻔﻨﺎن ﺣﺴــﻦ :ﻣﺎ زﻟﺖ ﺑﺎﺣﺜﺎ
ﺟﺎدا وﻣﺠﺘﻬﺪا ﺑﺎﳉﺴــﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ،
وﺗﻼﺣﻈﲔ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻋﻤﺎﻟﻲ.
وﻟﻠﻤــﺮأة ﻣﻜﺎﻧﻬــﺎ اﳌﻬــﻢ ﲟﺠﻤﻞ
اﻋﻤﺎﻟــﻲ ،ﻓﻬــﻲ ﻣﻠﻬﻤــﺔ اﻓﻜﺎري
وإﺷﻜﺎﻟﻲ اﻟﻨﺤﺘﻴﺔ.
وﻋﻦ ﻧــﻮع اﻟﻨﺤــﺖ اﻟــﺬي ﻳﻔﻀﻞ
اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻋﻠﻴﻪ ،ان ﻛﺎن ﻧﺤﺘﺎ ﻏﺎﺋﺮا،
او ﺑﺎرزا ﻗﺎل :ﻛﻼﻫﻤﺎ ﺳﻬﻞ ،ﻓﻤﺒﺪﺋﻲ
ﻫﻮ ،ان ﻛﻨﺖ ﲢﺐ ﺷﻴﺌﺎ ﺳﺘﺒﺪع ﻓﻴﻪ
وﲡﺪه ﺳﻠﺴــﺎ ﻛﻔﻜﺮة وﻋﻤﻞ .ﻟﻜﻦ
اﻟﻨﺤﺖ اﻟﺒﺎرز ﻛﺎن ﻟﻪ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﺒﺮ
ﻓﻲ اﻋﻤﺎﻟﻲ.

ﻋﺪد ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﳒــﻮم ﻫﻮﻟﻴﻮود ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﻢ
ﻣﻮﻟﲔ ﻓﺎرﻳﻞ ،وﻻرا ﺑﻴﻠﻤﻮﻧﺖ وﻏﻴﺮﻫﻢ.
"  ."The Deep Endوﻳﺪﺧﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺟﻤﻞ
اﻓــﻼم ﺗﻴﻠﺪا .ﻋﺮض ﻷول ﻣــﺮة ﻓﻲ ،2001
وﺗﺪور اﺣﺪاﺛﻪ ﺑﺸﺄن ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﲢﺎول
ﺣﻤﺎﻳــﺔ اﺑﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘــﻮرط ﺑﺠﺮﳝﺔ ﻗﺘﻞ.
ﺷــﺎرك ﺗﻴﻠﺪا ﺳــﻮﻳﻨﺘﻮن ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ
ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﻢ ﺟﻮﻧﺎﺛﺎن
ﺗﻮﻛــﺮ ،وﺑﻴﺘﺮ دوﻧــﺎت ،وﺟــﻮش ﻟﻮﻛﺎس،
وﻏﻴﺮﻫﻢ.
"  ." Snowpiercerوﺗﺪور اﺣﺪاث اﻟﻔﻴﻠﻢ
ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﲡﺮﺑﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺪي
ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﳊﺮاري ،وﻳــﺆدي اﻟﻰ ﺑﺪء ﻋﺼﺮ
ﺟﻠﻴﺪي ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﳊﻴــﺎة ﻓﻲ ﻛﻮﻛﺐ
اﻷرض إﻻ ﺑﻌــﺾ اﻟﻨﺎﺟــﲔ ،اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﻦ
ﺗﺄﻟﻴﻒ واﺧﺮاج ﺟﻮن ﻫﻮ ﺑﻮﱋ .ﻳﺸﺎرك ﺗﻴﻠﺪا

إﺣﺪى أﻋﻤﺎﻟﻪ

ﻫﻞ ﻫﻨــﺎك ﺣﺪود او ﻗﻴــﻮد ﺗﻀﻌﻬﺎ
ﺑﺎﳊﺴــﺒﺎن ﻋﻨــﺪ اﻟﺒــﺪء ﲟﻨﺤﻮﺗﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻓﺮق ﺑﲔ اﻻﻋﻤﺎل
اﻟﻨﺤﺘﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﲟﻨﺤﻮﺗــﺎت اﻻﻟﻬﺔ
واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ؟
اﺑــﺪاﹰ ،ﻓﺎﻧــﺎ أﻃﻠــﻖ ﻋﻨــﺎن اﳊﺮﻳﺔواﻟﻌﻔﻮﻳﺔ ﻣــﻦ دون ﻣﻄﺒﺎت وﺣﺪود،
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻧﺤﺖ ﺷﺮﻗﻲ
وآﺧﺮ ﻏﺮﺑــﻲ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻺﺑــﺪاع وﻃﻦ
وﺣﺪود .أﻳﻨﻤﺎ ﻳﺤﻀﺮ اﻻﺑﺪاع ﻓﻬﺬا ﻫﻮ
وﻃﻨﻪ .اﺷﺘﻐﻠﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﻤﺎل
ﻋﻦ اﻷﺳــﺎﻃﻴﺮ واﳌﻴﺜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،وﻟﻜﻦ
ﻟﻜﻞ اﺳــﻄﻮرة اﺟﻮاؤﻫﺎ .ﺛﻢ ﲢﺪث
ﻋﻦ ﻣﻌﺮﺿﻪ اﻟﺬي أﻗﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﻮروﻧﺘﻮ
ﺑﻜﻨﺪا واﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻨﻮاﻧﻪ ﻣﻴﺜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻗﺎﺋﻼ :ﻓﻲ اﻷﺳــﺎﻃﻴﺮ ﺣﻜﻤﺔ ودروس
ﳝﻜﻦ اﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﺎش،
ﻣﺜﻼ ﻋﻨﺪي ﲤﺜﺎل ﻋــﺮض ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد
ﻋﻨﻮاﻧﻪ "ﺟﺎﻻﺗﻴﺎ" وﻫﻮ اﺳــﻢ ﻹﺣﺪى
اﻻﺳﺎﻃﻴﺮ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ" .ﺟﺎﻻﺗﻴﺎ
أﺟﻤﻞ ﻣﻠﻜــﻪ إﻏﺮﻳﻘﻴﺔ،
وﺗﻌﺪ واﺣــﺪة ﻣﻦ أﺟﻤﻞ

اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻋﺪد ﻣــﻦ اﻟﻨﺠﻮم ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﻢ
ﺟﻴﻤﻲ ﺑﻴﻞ ،وﻛﺮﻳﺲ اﻳﻔﺎﻧﺰ،
"  " Young Adamوﻳﻌــﺪ واﺣﺪا ﻣﻦ اﻫﻢ
أﻓﻼم ﺗﻴﻠﺪا ﺳــﻮﻳﻨﺘﻮن .واﻟﺬي رﺷــﺢ
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﺋﺰة ،ﻣﻨﻬﺎ
ﺟﻮاﺋــﺰ اﻟﺴــﻴﻨﻤﺎ
ا ﳌﺴﺘﻘـــــﻠـــﺔ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴـــــﺔ.
ﻳﺸﺎ ر ﻛـــــﻬــﺎ
اﻟﺒﻄﻮﻟــﺔ ﻋﺪد
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم
ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﻢ أﻳﻮان
ﻣﺎ ﻛﺠﺮ ﻳﺠــﻮ ر
وﺑﻴﺘــﺮ ﻣــﻮﻻن
واﻟﲔ ﻛﻮك واﻳﺎن
ﻫﺎﳕﻮر وﻏﻴﺮﻫﻢ.

ﺣﻴﻠﺔ ﺗﻐﺮﻗﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺧﻼﻝ ﺩﻗﻴﻘﺔ

ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ  -ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﻣــﻊ ﻛﺜــﺮة اﻟﻨﺼﺎﺋــﺢ اﻟﺘــﻲ
ﻳﻮﺟﻬﻬــﺎ اﳋﺒﺮاء ﳌــﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن
ﻳﻨﻌﻢ ﺑﻨﻮم ﺳــﺮﻳﻊ وﻫﺎدئ ،ﻓﺈن
ﺧﺒﻴﺮا أﻣﻴﺮﻛﻴــﺎ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺤﻴﻠﺔ
"ﺗﻨﻔﺴﻴﺔ" ﻣﺠﺮﺑﺔ.
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻠﻬﻤﻬﺎ ﺧﺒﻴﺮ
اﻟﻨﻮم اﻷﻣﻴﺮﻛــﻲ أﻧﺪرو وﻳﻞ ﻣﻦ
ﲤﺎرﻳــﻦ اﻟﻴﻮﻏﺎ ،وأﻃﻠــﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﺳــﻢ " ،"8-7-4ﻳﻘــﻮل إﻧﻬــﺎ

ﺗﺴــﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮق ﻓﻲ اﻟﻨﻮم
ﺧﻼل دﻗﻴﻘﺔ.
وﺗﻘــﻮم اﳊﻴﻠﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﻳﻔﺮغ
اﻟﺸــﺨﺺ ﻋﻘﻠــﻪ وﻳﺮﺧــﻲ
ﻋﻀﻼﺗــﻪ ،ﲟﺠﺮد أن ﻳﺴــﺘﻠﻘﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻳﺮ ،ﺛﻢ ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﳊﻴﻠﺔ.
وﺣﺴــﺐ وﻳﻞ ،ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻨﻈﻢ
أﻧﻔﺎﺳﻚ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﳋﻠﻮد ﻟﻠﻨﻮم،
ﺑﺎﺗﺒﺎع اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 1-ﺑﺎﻋﺪ ﺑﲔ ﺷﻔﺘﻴﻚ وأﺧﺮج ﻛﻞ

أﺧﺒــﺎرﻫــــــــــﻢ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﺎﻡ
رد اﻟﻔﻨﺎن اﻟﺸﺎب ﻣﺤﻤﺪ
إﻣــﺎم ،ﻋﻠﻰ اﻟﺸــﺎﺋﻌﺎت
اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺸــﺮت ﺑﺸــﺄن
اﳌﻤﺜﻠــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸــﺎرﻛﻪ
ﺑﻄﻮﻟﻪ ﻓﻴﻠﻤﻪ اﳉﺪﻳﺪ.
وﻗﺎل إﻣــﺎم إﻧﻬﻤﺎ ﳑﺜﻠﺘﲔ
وﻟﻴﺴﺖ واﺣﺪة ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ
ﻳﺬﻛﺮ أﺳﻤﻴﻬﻤﺎ.
وﻗﺎل اﺨﻤﻟــﺮج أﺣﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ
ﻣﻮﺳــﻰ إﻧــﻪ ﻳﻮاﺻــﻞ
ﲢﻀﻴــﺮات ﻓﻴﻠﻤﻪ اﳉﺪﻳﺪ
"ﻟــﺺ ﺑﻐــﺪاد" واﻟــﺬي
ﺣــﺪد ﻟﻪ ﻣﻮﻋــﺪا ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ
ﻟﺘﺼﻮﻳــﺮه ﻣﻨﺘﺼــﻒ

ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
اﳉﺎري ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺳﺒﺐ
ﺗﺄﺟﻴــﻞ ﺗﺼﻮﻳــﺮه ﻃﻮال
اﳌﺪة اﳌﺎﺿﻴــﺔ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ
ﲢﺪﻳﺪ أﻣﺎﻛــﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ

ﻣﻲ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﻋﺮﺽ ﺃﺟﻤﻞ ﺃﻓﻼﻡ ﺗﻴﻠﺪﺍ ﺳﻮﻳﻨﺘﻮﻥ
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ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ  -ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﺧﻄﻔﺖ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻴﻠﺪا ﺳﻮﻳﻨﺘﻮن،
أذﻫﺎن ﻋﺸــﺎق اﻟﺴــﻴﻨﻤﺎ واﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﻬﺎ،
واﻟﺬﻳﻦ وﺻﻔﻮا ﺗﻴﻠﺪا ﺑﺄﻧﻬﺎ ﲤﺘﻠﻚ ﻣﻮﻫﺒﺔ
ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻜﺮارﻫﺎ.
واﺣﺘﻔــﺎﻻ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻴﻼدﻫﺎ اﻟﻴﻮم ،ﻧﺮﺻﺪ أﺑﺮز
اﻷﻓﻼم اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ:
" "The War Zoneوﻳﻌــﺪ اﻟﻔﻴﻠﻢ واﺣﺪا
ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﻓــﻼم اﻟﺘﻲ أﺑﻬــﺮت ﺑﻪ ﺗﻴﻠﺪا
ﺳــﻮﻳﻨﺘﻮن ﺻﻨﺎع اﻟﺴــﻴﻨﻤﺎ ،واﻟﻔﻴﻠﻢ ﰎ
ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻋﺎم  ،1999وﺗﺪور اﺣﺪاﺛﻪ ﺑﺸــﺄن
أﺳــﺮة ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟــﻰ ﻟﻨﺪن وﺗــﺮزق ﺑﻄﻔﻞ
ﺻﻐﻴﺮ .ﻳﺒﺪأ اﻻﺑﻦ اﻷﻛﺒﺮ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﺔ
وﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺮاﻗﺐ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻋﻦ ﻗﺮب
وﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﺑﻌﺪ ﻣﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ.
ﺷــﺎرك ﺗﻴﻠﺪا ﺳــﻮﻳﻨﺘﻮن ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ

ASSABAH
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ﻫﻮاء اﻟﺮﺋﺘﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ.
 2أﻏﻠــﻖ ﻓﻤﻚ واﺳــﺤﺐﻧﻔﺴﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻣﻦ أﻧﻔﻚ ﻣﻊ
ﻋﺪ ارﺑﻊ ﺛﻮاﻧﻲ.
 3اﺣﺒﺲ ﻧﻔﺴﻚ ﻟﺴﺒﻊﺛــﻮان .ﺛﻢ أﺧــﺮج اﻟﻨﻔﺲ
ﺑﺒﻂء ﻣﻦ ﻓﻤــﻚ ﻣﻊ ﻋﺪ
ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺛﻮاﻧﻲ.
 4أﻋﺪ ﺗﻜﺮار ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺮﻳﻦارﺑﻊ ﻣﺮات إن ﻛﻨﺖ ﲡﺮب
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ،أو
إﻟﻰ ﺛﻤﺎن ﻣﺮات إن ﻛﻨﺖ
ﻣﺘﻤﺮﺳﺎ.
وﻳﻘــﻮل وﻳــﻞ إن ﻫﺬه
اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ داﺋﻤــﺎ ﻣﺎ
ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻴــﺪة ،ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻣﻞء
اﻟﺮﺋﺘﲔ ﲤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻬﻮاء،
وﺗﺴﻤﺢ ﻟﻜﻢ أﻛﺒﺮ
ﻣــﻦ اﻷﻛﺴــﺠﲔ
ﺑﺎﻟﻮﺻــﻮل ﳋﻼﻳــﺎ
اﳉﺴــﻢ ،ﳑﺎ ﻳﻌﻄﻲ
ﺷــﻌﻮرا ﺑﺎﻻﺳﺘﺮﺧﺎء
واﻟﺮاﺣــﺔ ،ﻋﻠﻰ وﻓﻖ
ﻣﺎ ﻧﻘﻠــﺖ "ﺗﻠﻐﺮاف"
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.

اﻟﻨﺤﺎت ﻫﻴﺜﻢ ﺣﺴﻦ

ﻧﺴــﺎء اﻷرض .واﻻﺳﻄﻮرة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺟﺰء ﺑﺴــﻴﻂ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪور
اﻵﻟﻬﺔ ،اذ ﺗﻘﻮل اﻷﺳﻄﻮرة ان ﺟﺎﻻﺗﻴﺎ
ﲢﻮﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﳑﺎﺗﻬﺎ اﻟــﻰ آﻟﻬﺔ ،وﻛﺎن
اﻟﺮوﻣﺎن ﻳﻌﺪوﻫﺎ ﻫــﻲ آﻟﻬﺔ اﳉﻤﺎل
ﻓﻴﻨﻮس ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﻠﻤﻚ اﻟﻴﻮم ،وﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﺸﻘﻚ
اﻻﻛﺒﺮ اﻟﺬي ﺗﺘﻤﻨﻰ ان ﺗﻀﻌﻪ ﺑﻌﻤﻞ
ﻧﺤﺘﻲ ﻣﻘﺒﻞ؟
ﺣﻠﻤﻲ ان اﺻﻨﻊ ﻣــﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ اﺣﺒﻪأﻋﻤﺎﻻ ﻧﺤﺘﻴﺔ .ﻋﺸﻘﻲ ان اﺻﻨﻊ ﳌﻦ
اﺣﺒﻪ ،ﲤﺜﺎﻻ ﻳﻀــﻲء اﻟﻜﻮن ،وﻳﻜﻮن
ﻣﻌﻴــﺎرا ﹰ ﻟﻠﺠﻤــﺎل ،وﻗﻴﻤــﺔ ﳌﻌﻨﻰ
اﻟﻌﺸﻖ.
اﻗﺎم اﻟﻨﺤﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻫﻴﺜﻢ
ﺣﺴﻦ ﻋﺪة ﻣﻌﺎرض ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮ
ﻣﻨﻬﺎ :اﻷﺑﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻌﺎدة ﻟﻘﺎﻋﺔ ﻋﲔ
ﻋﺎم  ،1993وﺣﻮار اﳉﺴــﺪ – ﺟﺎﻟﻴﺮي
إﺑﺪاع ﻋــﺎم  ،1994وﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﻘﺔ
اﻟﺒﺮوﻧﺰ ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﻋﺔ ﺣﻮار ﻋﺎم ،1998
ﺛﻢ وﻓﻲ ﻋــﺎم  2004اﻗﺎم
ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن ﺑﺪار
اﻟﻨــﺪى وﻛﺎن "ﲢﻴﺔ

اﻟﻰ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﺘﺎح" ،وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺔ
ﻧﻔﺴــﻬﺎ اﻗﺎم ﻣﻌﺮض "ﻣﻮدﻳﻞ" ﻋﺎم
 1993 ،2007أﺟﺴــﺎد ﺣﺎﳌﺔ – ﻣﺮﻛﺰ
ﺻﺪام ﻟﻠﻔﻨــﻮن – ﺑﻐﺪاد .إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ﻣﻌﺎرض أﺧﺮى ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻣﺸﺘﺮﻛﺔ،
أﻗﻴﻤــﺖ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣــﻦ دوﻟــﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
وأوروﺑﻴﺔ.
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺋﺰ ﻋــﺪة ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ:
ﺟﺎﺋــﺰة اﻟﻨﺤﺖ اﻷوﻟــﻰ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض
اﻟﻔﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﳌﻌﺎﺻــﺮ ﻋﺎم ،1986
وﻓــﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴــﻪ ﺣﺼــﻞ ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻨﺤــﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن
اﻟﻮاﺳﻄﻲ اﻟﺴﺎدس .وﻓﻲ ﻋﺎم 1987
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷــﻬﺎدة دﺑﻠﻮم ﻣﻌﺮض
ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻨﺤﻮﺗﺎت
اﻟﺼﻐﻴــﺮة ،وأﻳﻀﺎ ﻣﻴﺪاﻟﻴــﺔ ﺟﻮاد
ﺳــﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ .وﻓﻲ ﻋــﺎم 1992
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة اﻹﺑﺪاع ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ
اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴــﲔ ،وأﻳﻀﺎ اﳉﺎﺋﺰة
اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺤــﺖ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺑﺎﺑﻞ
اﻟﺪوﻟﻲ اﳋﺎﻣﺲ ﻋــﺎم  1993وﺟﺎﺋﺰة
اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﺘﺸــﺠﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨــﻮن –
اﻟﻨﺤﺖ – وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎم .1997

ﻗــﺪم اﻟﺜﻨﺎﺋــﻲ اﻟﻨﺎﺟﺢ
اﻟﻨﺠﻤﺔ ﻣﻲ ﻋــﺰ اﻟﺪﻳﻦ
وﻣﺨﺮﺟﻬــﺎ إﺑﺮاﻫﻴــﻢ
ﻓﺨﺮ ،ﻋﺪة ﻣﺴﻠﺴــﻼت
دراﻣﻴــﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟــﻰ اﻟﺼﺪاﻗــﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ
واﻟﺘﻔﺎﻫــﻢ اﻟﺬي ﻳﺠﻤﻊ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ.
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﻠﺴــﻞ "ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﺸﻖ" ﻋﺎم  ،2015ﺗﺄﻟﻴﻒ
ﻣﺤﻤــﺪ ﺻــﻼح اﻟﻌﺰب،
وﺷــﺎرك ﻓــﻲ ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ
راﻧﺪا اﻟﺒﺤﻴﺮي ،وﺑﻮﺳــﻲ،
وﻛﺮﱘ ﻓﻬﻤﻲ ،وﺳــﺎﻣﺢ
اﻟﺼﺮﻳﻄﻲ ،وآﺧﺮون.

ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﹰ ﻣﺴﻠﺴﻞ
"وﻋــﺪ" ﻋــﺎم ،2016
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﻋﺒــﺪ اﳌﺎﻟﻚ ،وﺷــﺎرك
ﻓــﻲ ﺑﻄﻮﻟﺘــﻪ أﺣﻤــﺪ
اﻟﺴــﻌﺪﻧﻲ ،وﺣﻤــﺪي
اﳌﻴﺮﻏﻨﻲ.

ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﺑﻮﺭ
أﺷــﺎرت ﻣﻮاﻗــﻊ ﻓﻨﻴﺔ ﺑﺄن
اﳌﻤﺜــﻞ "ﺷــﺎﻫﺪ ﻛﺎﺑﻮر"
ﺳــﻮف ﻳﻘــﻮم ﺑﺘﻘــﺪﱘ
اﻟﻨﺴــﺨﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺘﻴﻠﻮﺟﻮ اﻟﻬﻨﺪي
اﳉﻨﻮﺑــﻲ Arjun Reddy
اﻟــﺬي ﻋﺮض ﻓــﻲ ﺻﺎﻻت
اﻟﺴــﻴﻨﻤﺎ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﺧﻼل
ﻋﺎم .2017
وﺑﺤﺴــﺐ ﻣﺎ ﻧﺸﺮه ﻣﻮﻗﻊ
 Bollywood Mantraﻓــﺈن
اﻟﻨﺠﻤﺔ "ﻛﻴــﺎرا ادﻓﺎﻧﻲ"
ﺳﻮف ﺗﺸــﺎرك ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻲ
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻫــﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺬي
ﺳــﻴﺨﺮﺟﻪ اﺨﻤﻟﺮج اﻟﻬﻨﺪي
اﻟﺸﻬﻴﺮ "ﺳﺎﻧﺪﻳﺐ رﻳﺪي".
وذﻛﺮ اﳌﻮﻗﻊ أن ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ

ﻣــﻦ اﳌﻘــﺮر ﻋﺮﺿــﻪ ﻓﻲ
ﺻﺎﻻت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ
ﻳﻮم  21ﻳﻮﻧﻴــﻮ ﺣﺰﻳﺮان ﻣﻦ
ﻋﺎم  .2019ﺑﺪأ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﺎﺑﻮر
اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻣــﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ
ﻓــﻲ أﺷــﺮﻃﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳــﻮ
اﳌﻮﺳــﻴﻘﻴﺔ واﻹﻋﻼﻧــﺎت،
وﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﺑﻮﻟﻴﻮود.

ﺳﺒﺎﻳﺲ ﺟﻴﺮﻟﺰ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎ ﺑﻴﻜﺎﻡ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ  -ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ذﻛــﺮ ﻓﺮﻳــﻖ ﺳــﺒﺎﻳﺲ ﺟﻴﺮﻟــﺰ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧــﻲ ﳌﻮﺳــﻴﻘﻰ اﻟﺒــﻮب إن
ﺷــﻤﻠﻪ ﺳﻴﻠﺘﺌﻢ وﺳــﻴﻘﻮم ﺑﺠﻮﻟﺔ ﻓﻲ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺣﺰﻳﺮان اﳌﻘﺒﻞ ﻣﻦ دون
أن ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠــﻰ ذﻛﺮ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ
ﺑﻴﻜﺎم ﺳﺘﺸﺎرك.
وﻗﺎل اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻳﺘﺮ :ﺧﺒﺮ ﻋﺎﺟﻞ
ﻣــﻦ ﺳــﺒﺎﻳﺲ ...اﻟﺘﺬاﻛﺮ
ﺳــﺘﻄﺮح ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﻳﻮم اﻟﺴــﺒﺖ
ا ﳌﻘﺒــﻞ
ا ﻟﺴﺎ ﻋﺔ

اﻟﻌﺎﺷﺮة واﻟﻨﺼﻒ ﺻﺒﺎﺣﺎ.
وﺑﺎﻋــﺖ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴــﺖ ﻋﺎم 1994
ﻋﺸﺮات اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ أﻟﺒﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﺷﻮﻃﻬﺎ،
وﺗﺼﺪرت أﻏﻨﻴﺎت ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ )واﻧﺎﺑﻲ( و)ﺳــﺎي
ﻳﻮ وﻳﻞ ﺑﻲ ذﻳﺮ( ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻛﺎن اﻟﻔﺮﻳــﻖ ﻳﺘﻜﻮن ﺑﺎﻷﺳــﺎس ﻣﻦ ﺧﻤﺲ
ﻋﻀﻮات ﻫﻦ :ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ ﺑﻴﻜﺎم )ﺑﻮش ﺳﺒﺎﻳﺲ(
وﻣﻴﻼﻧﻲ ﺷﻴﺰوﻟﻢ )ﺳــﺒﻮرﺗﻲ ﺳﺒﺎﻳﺲ( وإﳝﺎ
ﺑﺎﻧﺘﻮن )ﺑﻴﺒﻲ ﺳــﺒﺎﻳﺲ( وﻣﻴﻞ ﺑﻲ )ﺳــﻜﻴﺮي
ﺳــﺒﺎﻳﺲ( وﺟﻴﺮي ﻫﻮرﻧﺮ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﺘﻬﺮ
ﺳــﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﺳــﻢ ﺟﻴــﺮي ﻫﺎﻟﻴﻮﻳــﻞ )ﺟﻨﺠﺮ
ﺳــﺒﺎﻳﺲ( .واﺷﺘﻤﻞ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻣﺼﻮر راﻓﻖ

اﻟﺘﻐﺮﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻟﻘﻄــﺎت ﻟﻠﻌﻀﻮات ﺟﻤﻴﻌﺎ
ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ ﺑﻴﻜﺎم ،وﻛﺎن ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ
ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ أﺑﺪا :ﺳــﺒﺎﻳﺲ
ﺟﻴﺮﻟﺰ ﻳﻌﻠﻦ ﺟﻮﻟﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ"
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﻴﻞ ﺑــﻲ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻮاري ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ
)آي.ﺗﻲ.ﻓﻲ( :ﺗﺄﻛــﺪ ﲤﺎﻣﺎ ﻋــﻮدة أرﺑﻌﺔ ﻣﻨﺎ..
ﻟﻜﻦ ..ﻓﻴﻚ )ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ ﺑﻴﻜﺎم( رﲟﺎ ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻴﻨﺎ
ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ.
واﻧﺴــﺤﺒﺖ ﻫﺎﻟﻴﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺎم 1998
وﺗﻔﺮق ﺑﻘﻴﺔ أﻓﺮاده ﺑﻌﺪ إﺻﺪار أﻟﺒﻮم )ﻓﻮرﻳﻔﺮ(
ﻋﺎم  .2000وﲡﻤﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ
ﺧﻼل ﻋﺎﻣــﻲ  2008-2007وﳌﺢ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﻟﻢ اﻟﺸﻤﻞ ﻓﻲ .2018

ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻫﺪﻳﺔ
ً
ﻃﻔﻼ ﺛﺎﻟﺜﴼ
ﻟﻤﻦ ﻳﺮﺯﻕ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ  -ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﻓﻲ اﲡﺎه ﻣﻌﺎﻛﺲ
ﻟﻠﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ
اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ ﲢﺚ
ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ
اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻹﳒﺎب،
ﻓﺈن إﺣﺪى اﳊﻜﻮﻣﺎت
اﻷوروﺑﻴــﺔ ﺗﺨﻄــﻂ
ﳌﻜﺎﻓﺄة اﻵﺑــﺎء اﻟﺬﻳﻦ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻃﻔــﻼ ﺛﺎﻟﺜﺎ،
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻨﺤﻬﻢ
ﻗﻄﻌﺔ أرض.
واﻗﺘﺮﺣــﺖ اﳋﻄــﺔ
راﺑﻄــﺔ أﻗﺼــﻰ اﻟﻴﻤﲔ
ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ ،وﺿﻤﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺸــﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ

 ،2019وﺗﻘﻮم ﻓﻜﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻄــﻊ أرض زراﻋﻴﺔ ﳌﺪة 20
ﻋﺎﻣﺎ إﻟــﻰ اﻵﺑﺎء ،اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﻨﺠﺒﻮن
ﻃﻔﻼ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  2019و،2021
وﻓﻘــﺎ ﻟﺼﺤﻴﻔــﺔ "دﻳﻠــﻲ ﻣﻴﻞ"
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴـﺔ.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺰراﻋــﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺟﻴﺎن
ﻣﺎرﻛﻮ ﺳــﻴﻨﺘﻴﻨﺎﻳﻮ" :ﻳﻘﺎل إن ﻟﺪى
اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﲔ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل،
وﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺳــﻴﻠﺔ ﻣﺎ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﻠﻚ
اﻟﻔﻜﺮة".
وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ،ﺗﺸﺠﻊ
اﻟﻮزارة اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ
اﻹﳒﺎب ،ﻷﻧﻬﻢ ﻣﺎزال ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻷﻃﻔــﺎل ،ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ
اﳊﻀﺮﻳﺔ.

ووﻓﻘﺎ ﻟـ "ﻛﻮﻟﺪﻳﺮﻳﺘﻲ" ،وﻫﻲ راﺑﻄﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺈن
اﻟﺪوﻟﺔ ﲤﺘﻠــﻚ  1.2ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺪان ﻣﻦ
اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ
ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ.
وﻳﺬﻛــﺮ أن إﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ ﻟﺪﻳﻬــﺎ أدﻧﻰ
ﻣﻌﺪل وﻻدة ﻓﻲ ﻗــﺎرة أوروﺑﺎ ،إذ أﻧﻪ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ،ﺳﺠﻠﺖ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻋــﺪد ﻣﻮاﻟﻴﺪ  464أﻟــﻒ ،وﻫﻮ رﻗﻢ
ﻣﻨﺨﻔﺾ ،ﳑﺎ ﺗــﺮك اﻟﺒﻼد ﻣﻊ ﻋﺪد
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴــﻜﺎن اﻷﻛﺒــﺮ ﻋﻤﺮا،
وﻗﻨﺒﻠﺔ زﻣﻨﻴﺔ دﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن
ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﺮض ﻓﻴﺸﺘﺮط
أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻘﻴﻤﲔ ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﳌﺪة
ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻷﻗﻞ.

