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نائب :الموازنة دوامة جديدة تضاف لدوامة استكمال الحكومة

المالية النيابية 47 :مالحظة على مشروع
الموازنة ونسبة القروض فيها ارتفعت الى % 120

بغداد  -الصباح الجديد:
عزا عضو في اللجنة املالية جمللس
النواب ،ســبب توقف اجتماعات
اللجنــة املشــتركة بــن اجمللس
واحلكومة ملراجعــة قانون املوازنة
االحتاديــة إلــى عدم اســتجابة
األخيرة لطلبات اللجنة النيابية،
فيما دعا نائب إلى إعادة صياغته
بشكل جوهري.
وقال النائب ماجــد الوائلي عضو
املالية النيابيــة في تصريح امس
إن "وزارة املاليــة فاجأتنا بإجرائها
تعديالت على مســودة مشــروع
قانون املوازنة العامــة دون األخذ
مبالحظــات مجلس النــواب التي
تبلــغ  47مالحظــة" ،مفيدا بأن
اللجنــة املالية " ً عقدت اجتماعا
طارئا لدراسة هذه التعديالت التي
أجريت على املوازنة".
وتابع النائب عن حتالف ســائرون،
أن "التعديالت اجلديدة لم تضمن
مالحظــات مجلس النــواب في
قانــون املوازنــة االحتادية ســوى
مالحظات جزئية وبسيطة".
ووصف الوائلــي التعديالت التي
أجرتهــا وزارة املاليــة على قانون
املوازنــة العامة بـــ "الطفيفة"،
الفتا إلى أن "مــا فاجأنا فيها هو
زيادة حجم العجز بنحو أكثر من

ثالثة تريليونات دينار رغم مطالبنا
السابقة بتخفيضه".
وتوقــع ،أن "املوازنــة االحتادية لن
مترر قبل نهاية شهر كانون الثاني
املقبل ألنها حتتــاج إلى مراجعة
للكثير من املواد والنقاط" ،مشيرا
إلــى أن "مجلس النــواب يعتزم
اســتكمال املراجعة والتصويت
علــى املوازنــة خالل اجللســات
املقبلة".
وأشار إلى أن "أكبر نقطة خالفية
في قانــون املوازنــة االحتادية هو
استمرار اقتراض الدولة العراقية
الذي ارتفع في موازنة العام 2019
الــى مــا نســبته % 120مقارنة
بعــام "، 2018منوها إلى ان "ثلث
قانــون املوازنة مخصص للقروض
الداخلية واخلارجية".
في السياق ،عد النائب عن حتالف
البناء عامر الفايــز امس األربعاء،
أن املوازنــة املالية للعــام املقبل
 2019ســتدخل مجلــس النواب
فــي "دوامة جديــدة" تُضاف إلى
"دوامــة" اســتكمال تشــكيل
احلكومة ،وفيمــا حتدث عن "خلل
كبير وعالمات اســتفهام كثيرة"
في املوازنة ،دعا إلى إعادة صياغتها
بشكل جوهري.
تتمة ص2

استراتيجية عالية الدقة
قرب الحدود الروسية

جانب من اجتماع سابق للجنة املالية

ّ
للقوات البرية في الصحراء وطلعات جوية لتأمين الحدود
انتشار مكثف
بغداد  -وعد الشمري:
أكــد احلشــد العشــائري فــي
محافظة االنبار ،امس االربعاء ،أن
القوات العراقية متأهبة ملواجهة
اي خطر لتنظيم داعش االرهابي
نتيجة االنســحاب االميركي من
االراضي السورية ،الفتا ً إلى انتشار

"انسحاب القوات االميركية من
االراضي الســورية له اثار سلبية
كبيــرة ميكن أن تلقــي بضاللها
على املنطقة باسرها".
واضاف العســل ،أن "قوات سوريا
الدميقراطيــة (الكرديــة) كانت
متسك مبساعدة اجلانب االميركي

قادر عزيز :تعامل الديمقراطي مع األطراف
األخرى يفتقر الى اللياقة السياسية

مساحة واسعة تبدأ من دير الزوير
وصوال ً إلى تل كوباني على محاذاة
احلدود العراقية".
واشــار ،إلى أن "اي خلل أمني في
ســوريا له اضرار على العراق ،ألن
البلدين يشــتركان بحدود طويلة
ســواء في الصحراء أو حتى على
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مصيرهـم االعـدام او السجـن المؤبـد
بغداد  -الصباح الجديد:
أعلــن مجلس القضــاء األعلى،
عدد املتهمــن الذين مت توقيفهم
منــذ صــدور قــرار التعامل مع
"الدكة العشائرية" وفقا ً لقانون
مكافحــة اإلرهــاب ولغاية اآلن،
مفيدا بأن عــدد املوقوفني بلغ 64
متهما ً في عموم محاكم البالد،
القي القبض على اغلبهم باجلرم
املشهود.
وفيما أشــار اجمللس إلــى صدور
 20أمــرا بالقبــض بحــق آخرين
aتقريـر

تليهــا محاكم بغــداد الرصافة
التي بلغ عــدد املوقوفني فيها 6
ً
فضــا عن صدور  11امر
متهمني
بالقبض بحق آخرين".
وذكــر املتحدث باســم مجلس
القضاء االعلى ان "عدد املوقوفني
بجرائــم الدكة العشــائرية في
محافظة البصرة بلغ  6متهمني
فضالً عــن صــدور  6أوامر قبض
بحق متهمني هاربني ،اما محكمة
حتقيق الكرخ فقــد وقفت ثالثة
متهمني بهذه اجلرمية" ،مشــيرا

صعيد املدن".
ولفت العســل ،إلى أن "انسحاب
القوات االميركيــة من املنطقة
السورية سوف يســاعد تنظيم
داعش االرهابــي على ملء الفراغ
وقد يتجه نحو العراق".
وأورد القائــد العســكري ،أن

إلى أن "محاكم واســط سجلت
توقيف متهــم واحد اما محاكم
كربالء فقد أصدرت أوامر بالقبض
بحق ثالثة متهمني هاربني".
واشــار بيرقدار الى ان "اإلجراءات
كافة اتخــذت وفقا ً ألحكام املادة
الثانيــة مــن قانــون مكافحة
اإلرهاب ،الن هذه اجلرمية تعد صورة
من صور التهديــد اإلرهابي التي
تصل العقوبة فيها الى اإلعدام او
السجن املؤبد" .
تتمة ص2
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الصباح الجديد ـ وكاالت :األخيرة في أنشــطة التدريب
أكد قائــد البحرية الروســية القتالي والعملياتي قرب حدود
األميرال فالدمييــر كورولوف أن روســيا ،ونشــروا أنظمة دفاع
الواليــات املتحــدة وحلفاءها صاروخيــة بحريــة أمريكية،
ينشــرون
أســلحتهم ومرافق عســكرية ومنظومات
االستراتيجية عالية الدقة قرب اســتراتيجية غيــر نوويــة
حدود روسيا.
لألســلحة عاليــة الدقة في
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" املناطــق البحريــة املتاخمــة
الروســية امس عن كورولوف لروسيا.
قولــه ،إن الواليــات املتحــدة وشــدد كورولوف على أن تعداد
وحلــف الناتــو قامــوا مؤخرا ً القوات البحرية الروسية يتيح
بزيــادة عدد أنشــطة التدريب صــد أي تهديــدات قادمة من
العملياتــي والقتــال بالقرب جهة البحــر ،مبينــا أن وجود
من احلــدود الروســية ،وحتدث البحرية الروســية فــي املياه
كورولــوف عــن نشــر أنظمة العامليــة تؤمنــه حوالي مئة
الدفاع الصاروخيــــة البحرية ســفينة حربية مــن مختلف
األمريكيـــــة ،واألسلحـــة الصنوف.
االســتراتيجية غيــر النووية وأضاف كورولوف ،أن الغواصات
عالية الدقــة ،والبنية التحتية النووية الروســية مــن اجليل
العسكرية فـي امليـاه احمليطة اجلديــد ،ســتكون عنصــرا
باألراضي الروسيـة.
أساسيا في قوام قوات البحرية
وقال كورولوف خــال اجتماع مســتقبال ،بينما ستشــكل
في بطرســبورغ ُعقــد امس الفرقاطــات وســفن اإلنــزال
األربعاء ،إن واشنطن وشركاءها الكبيــرة أساســا جملموعــات
فــي الناتــو ك ّثروا فــي اآلونة السفن في احمليطات.

في رد على التصريحات التي تستهدف التشهير بها

" سومو " :عمليات تخريب منظمة لتشويه
سمعة المسوق الوطني للنفط باتهامات باطلة

بغداد ـ الصباح الجديد:
ردت شــركة تســويق النفــط
(ســومو) على تصريحــات دأب
مروجوهــا علــى اســتهدافها
من اجل التشــويه والتشــهير
والقــاء التهم جزافا التي تصيب
ســهامها جميــع الشــرفاء
والوطنيــن واصحــاب الكفاءة
والنزاهة .
وأفــادت الشــركة فــي ردها" :
هناك عمليــات تخريب ممنهجة

تشمل أراض في العراق وسوريا وايران

تركيا تخاطب غوغل رسميا إلزالة منطقة كردستان من الخريطة
الصباح الجديد ـ وكاالت:
طالبت تركيا رســميا عمالق
البحــث "غوغــل" بإزالــة
خريطة كردستان التي تضم
أجزاء من األراضــي التركية،
علــى وفق ما نقلت وســائل
إعــام محلية عــن وزير في
احلكومة التركية.
وردا على ســؤال في البرملان
التركي من حــزب اخلير ،قال
وزير النقــل والبنية التحتية
التركــي كاهيت تــوران ،إن
"الســلطات التركية كانت
على علــم باخلريطــة على
غوغــل إيــرث"  ،موضحا أن
"اخلريطــة تشــمل أيضــا
أجزاء من األراضــي العراقية
واإليرانية والسورية باعتبارها
منطقة جغرافيــة ثقافية"،

"خططنا االمنيــة وضعت على
اساس قواتنا وليس ما لدى اجلوار
من قوات ،فنحن اليوم أمنّا احلدود
بتشكيالت متعددة سواء التابعة
لوزارة الداخلية أو الدفاع أو هيئة
احلشد الشعبي".
تتمة ص2

غداً ..الوطني يالقي فلسطين في
البروفة األخيرة قبل نهائيات آسيا

 64متهمـا بـ"الدكـة العشائريـة"
الرتكابهــم هذه اجلرميــة ،أكد أن
اإلجراءات اتخــذت وفقا ً ألحكام
املادة الثانيــة من قانون مكافحة
اإلرهاب ،مرجحا ً أن تصل العقوبة
إلى اإلعدام او السجن املؤبد.
وقــال املتحدث الرســمي جمللس
القضــاء األعلــى القاضي عبد
الستار بيرقدار امس ،ان "محاكم
ميســان كانت لها احلصة األكبر
في عدد مرتكبي اجلرمية حيث بلغ
عدد املتهمني املوقوفني على ذمة
احملاكم في احملافظــة  48متهما ً

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعــا رئيــس حتالــف اإلصالح
واإلعمار ،السيد عمار احلكيم،
رئيــس مجلس الــوزراء ،عادل
عبد املهدي الــى الوقوف على
مطالب محافظة البصرة.
وذكــر بيــان ملكتبــه تلقــت
"الصباح اجلديد" نسخة منه
ان الســيد عمار احلكيم جدد
"خالل اســتقباله وفــدا من
احلراك الشعبي في محافظة
البصرة موقفه الداعم للحراك
الشعبي في البصرة املطالب
باحلقـــوق وتقدمي اخلدمـــات
وبـــان يكــون ألهــل البصرة
دور في اختيـــار محافظهـم
كمـا هـــو دورهم في اختيـار
ممثليهـم".
وأكد الســيد عمار احلكيم ،ان
"حتالف االصالح واالعمار يضع

قضايا البصرة ومطاليب أهلها
العادلة نصب عينيه"  ،وشدد
على "إعتماد الطرق السلمية
في التظاهر والتعبير عن الرأي
واســتخالص احلقــوق" داعيا ً
"رئيــس مجلس الــوزراء الى
الوقوف علــى مطالب البصرة
وتبويبهــا بجــداول زمنيــة
واضحة".
كما أهاب السيد عمار احلكيم
"بالفعاليــات االجتماعيــة
والسياســية والعشــائرية
بالتعــاون والتعاضــد فيمــا
بينها ودعم احلراك الشــعبي
السلمي"  ،وقال "كنا وما زلنا
وســنبقى مع البصرة واهلها
في اســتحصال احلقــوق ولن
ندخر جهدها في الدفاع عنها
فالبصرة في حدقات العيون بل
أقرب من ذلك".

اميركا تنشر أسلحة

لمواجهة تداعيات ما بعد االنسحاب االميركي من سوريا

مكثف على احلــدود بني البلدين،
وتأمني كامــل للصحراء بالقوات
البرية والطلعــات اجلوية لتعقب
أي حتركات مريبة قد حتصل.
وقال نائب قائد قوات احلشــد في
االنبــار اللواء طارق العســل في
حديث إلى "الصبــاح اجلديد" ،إن

الحكيم يدعو عبد المهدي الى
الوقوف على مطالب البصرة

وفــق مــا ذكــرت صحيفة
"حرييت" التركية.
وأكد توران أن "مسؤولني من
هيئــة تكنولوجيا املعلومات
واالتصــاالت حتدثوا مع ممثلني
من غوغــل ،بهــدف اإلزالة
العاجلــة للخريطــة كجزء
مــن التزاماتهــم بالقوانني
الوطنيــة والدولية"  ،وختم
بالقول "نحن نتابع التطورات
ونواصــل اتصاالتنــا بهــذا
اخلصوص".
وتسعى تركيا بشكل حثيث،
عسكريا إن اقتضى األمر ،ملنع
أي تواصل جغرافي بني األكراد
الذين يتمركــزون في مناطق
جغرافيــة متقاربــة في كل
من تركيا والعـــراق وسوريـا
كردستان كما موضحة باخلارطة وإيران.

ومنظمة تشــوه سمعة املسوق
الوطنــي للنفط اخلــام العراقي
املتمثل بشــركة تسويق النفط
(سومو) دون وجه حق واالتهامات
املوجهة ضد ســومو تســتند
الى وثائــق مجهولة املصدر واراء
وافتراضــات شــخصية هدفها
تشويه ســمعة املسوق الوطني
ومالكاته والتشهير بهم ،وتؤكد
شركة تســويق النفط( سومو)
انهــا ســتبقى قلعــة العراق

احلصينة التــي لن ترضخ لالبتزاز
من قبل مافيات الفســاد والذين
يريدون الشــر بالبلــد من خالل
قطع شــريان االقتصاد العراقي
الوحيد " .
ودعت شــركة تســويق النفط(
سومو) في ردها " :جميع اجلهات
التــي متتلك وثائــق او معلومات
تديــن سياســتها او عملهــا
تقدميها الــى اجلهــات الرقابية
املتخصصــة لتاخــذ مجالهــا

القانونــي حيث ان هــذه اجلهات
الرقابية لها القدرة على التمييز
بني الوثائــق واملعلومات املضللة
واحلقيقية ولها القدرة ايضا على
التفسير املهني السليم بخالف
مامت طرحــة في بعض وســائل
االعالم لغرض القذف والتشهير
 ،وحتتفظ شركة تسويق النفط
(ســومو ) بحقها للرد على وفق
الطــرق القانونية التــي كفلها
القانون العراقي".

 6مليارات و 175مليون دوالر إيرادات
الشهر الماضي من النفط

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة النفــط ،امس
األربعاء ،عن مجموع الصادرات
النفطية واإليرادات املتحققة
لشهر تشرين الثاني املاضي
بحسب اإلحصائية النهائية
الصادرة من شــركة تسويق
النفط العراقية "سومو".
وقال املتحدث باســم الوزارة
عاصم جهاد فــي بيان تلقت

"الصباح اجلديد" نسخة منه،
إن "مجموع الكميات املصدرة
مــن النفــط اخلام لشــهر
تشــرين الثانــي املاضي من
احلقول النفطية في وســط
وجنــوب العــراق بلغت 100
مليون و 895الفا و 342برميال،
بإيرادات بلغت  6مليارات و175
مليونا و 617الف دوالر".
وأضاف جهــاد ،أن "الكميات

املصدرة من نفط كركوك عبر
ميناء جيهان بلغت  261الف
و 466برميال ،بايــرادات بلغت
 14مليونــا و 149الــف و494
دوالرا ،واملصــدرة مــن حقل
القيــارة النفطــي  157الف
و 150برميال ،بايــرادات بلغت
 5مليــون و 578الفــا و825
دوالرا"..
تتمة ص2

النفط :صادرات كركوك اقل من  100الف برميل
ومعظم الخام المنتج لمصافي الشمال

بغداد ـ الصباح الجديد:
افاد وزير النفط ثامر الغضبان
امس األربعاء ،إن صادرات العراق
النفطية مــن حقول كركوك
الشــمالية إلى ميناء جيهان
التركي هــي اقل من  100الف
برميل يوميا.

وذكرت رويترز نقال عن الغضبان
قولــه ان "صــادرات العــراق
النفطية مــن حقول كركوك
الشــمالية إلى ميناء جيهان
التركي بني  80و 90ألف برميل
يوميا ،فيما يحول معظم اخلام
املنتــج لتغذيــة املصافي في

الشمال".
مــن جانبه ،قال مدير شــركة
نفط الشــمال فريــد اجلادر ان
"اإلنتــاج احلالــي مــن حقول
كركــوك يبلغ نحــو  370ألف
برميل يوميا".
تتمة ص2
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سالم مكي

شؤون عراقية

أكد أنه ال يمكن بناء حكومة صحية في ظل العقلية السائدة اآلن

قادر عزيز :تعامل الديمقراطي مع األطراف
األخرى يفتقر الى اللياقة السياسية

ليس للنائب

التقاضي عن ناخبيه

الســليمانية– -الصبــاح
الجديد  -عباس كاريزي:

القرار الذي صدر عن احملكمة االحتادية مؤخرا والذي قضى
بعدم دســتورية بعض من نصوص قانون مجلس النواب
وتشــكيالته ،حر ُي بالوقوف عنده طويــا ،كونه تضمن
اإلشــارة الى مجموعة من املبادئ القانونية التي ال ميكن
رســخها قــرار االحتادية
جتاوزهــا .ومن تلك املبادئ التي ّ
هو حــق التقاضي ،حيــث ان أحد املــواد املطعون بعدم
دســتوريتها هي املادة  6ف ثانيا والتي تنص :يعد النائب
ممثالً للمصلحة العامة فــي جوانبها كافة وله كممثل
ملائة ألف نســمة حق التقاضي أمام الهيئات القضائية
كافة .هذا النص ،منح عضو مجلس النواب صالحية رفع
الدعاوى أمام احملاكم املدنية واجلزائية ،في أي موضوع يراه
ضمن واجباته .وهذا ما ال يتفق مع قانون املرافعات املدنية
الــذي ع ّرف الدعوى في املادة الثانية منه على انها :طلب
شخص حقه من آخر أمام القضاء .كما اشترطت املادة 6
من القانون نفسه ان يكون املدعي له مصلحة معلومة
في الدعوى واال فإن عدم وجود مصلحة للمدعي يشكل
سببا في ردها .احملكمة االحتادية في قرارها األخير ،قضت
باعتبار ان املادة  6ثانيا والتي منحت النائب حق التقاضي
مخالفة للدســتور ،حيث ان التقاضــي أمر مقرر لألفراد
ولألشــخاص املعنوية التي ترى ضرورة فــي اللجوء الى
القضاء للحفاظ على حقوقهــا .وهذا القرار ،له أهمية
كبيرة من حيث ان النائب له واجبات وصالحيات محددة،
منها ما يتعلق بوصفه جزءا من الكل أي بوصفه عضوا
في الســلطة التشــريعية التي متارس واجبات الرقابة
والتشــريع ،او بوصفه عضوا له شــخصية مستقلة،
ميارس واجباته جتاه ناخبيه او مواطني محافظته .والوجه
الثاني ،ال يحتمل ان ميارس العضو التقاضي أمام اجلهات
اخملتصة ،بدعــوى انه ميثــل مئة الف نســمة ،حيث ان
التمثيل ،يكون أمام السلطة السياسية او ان يكون نائبا
ميارس الســلطة نيابة عن ناخبيه ،حيث ان الشعب هو
مصدر السلطات .وبالتالي فإن منح النائب حق التقاضي،
يعد جتاوزا على صالحياته الدســتورية ،وتعديا على حق
من احلقوق األصيلة والشــخصية للفرد العراقي .كما ان
املصلحة العامة التي تتحــدث عنها املادة  6ف ثانيا من
قانون مجلس النواب ال عالقة للنائب بتمثيلها ،فهي وان
كانت عبارة فضفاضة ،تســتوعب الكثير من التأويالت،
اال ان هنالك من ميثل املصلحة العامة ،منها دوائر الدولة
املتمثلة بالوزارات واجلهات غيــر املرتبطة بوزارة ،او جهاز
االدعــاء العام الذي ينص قانونــه على انه ميثل مصلحة
الدولة واجملتمع .لذا فإن اقحام النائب في متثيل املصلحة
العامة ،ال ســند له وال حاجة له أصال .وهذه األمور كلها
اخذتها احملكمة االحتادية بنظر االعتبار ،حيث انها جعلت
حق التقاضي ملن يستحقه فقط ولم متنحه على جهات
او افراد من املمكن ان يستغلوا هذا احلق في حتقيق غايات
خاصة.

حمل قيادي فــي االحتاد الوطني
ّ
الكردســتاني احلزب الدميقراطي
الكردســتاني املســؤولية عــن
تأخر تشــكيل حكومة اإلقليم،
الفتا الى أن احلــزب الدميقراطي
تعامل بعقليــة احلاكم واحملكوم
مع األطراف السياســية الراغبة
باملشاركة في حكومة اإلقليم.
واضاف عضو املكتب السياسي
لالحتــاد الوطني قــادر عزيز في
تصريــح للصبــاح اجلديــد ،ان
االحتــاد يعتقــد بضــرورة ابرام
اتفاق سياســي مع الدميقراطي
الكردســتاني قبيل االتفاق على
آلية تشــكيل حكومة االقليم،
تضمــن املشــاركة احلقيقيــة
لالحتاد في السلطة وادارة امللفات
املهمة بنحو مشترك.
وتابــع عزيــز ،ان املشــاركة في
حكومــة االقليــم ال تضمــن
املشــاركة فــي صناعــة القرار
والسلطة وان االحتاد يسعى لكي
يكون شــريكا حقيقا في احلكم
وان ال يكون مشــاركا باالســم
فقط.
واضــاف ان احلــزب الدميقراطي
يطرح شــروطا لالحتاد مبالحظات
جدية عليها والذي يتمثل بالربط
بــن حصــول الدميقراطي على
منصبي رئيــس االقليم ورئيس
احلكومة دون مراعاة رأي االخرين،
واردف ان مطالبــة الدميقراطــي
بهذيــن املنصبني يضــع عقبات
امـــام االسـراع فـــي تشكـيل
حكـومة االقليـم.
واشــار الــى ان الدميقراطي كان
ســابقا يعترض علــى املطالبة
بانتخــاب رئيــس االقليم داخل
برملان كردســتان ،وقــام باغالق
البرملان نتيجــة حملاولة االطراف
االخرى بالتصويت لتعديل قانون
رئاســة االقليم ،وهو االن يعمل

ان االتحاد يعتقد
بضرورة ابرام
اتفاق سياسي
مع الديمقراطي
الكردستاني قبيل
االتفاق على آلية تشكيل
حكومة االقليم ،تضمن
المشاركة الحقيقية
لالتحاد في السلطة
وادارة الملفات المهمة
بنحو مشترك

اجتماع سابق الحتاد الوطني الكردستاني

على التصويــت لرئيس االقليم
في برملان كردستان نظرا النه االن
ميتلك االغلبية ،التي ســتضمن
حصول مرشــحه على االصوات
املطلوبة.
واشار عزيز الى ان االحتاد الوطني
يرغب بان يكون نظام احلكم في
االقليــم برملانيا وليس رئاســيا
كمــا كان في الســابق ،وان يتم
انتخاب رئيــس االقليم في برملان
كردســتان ،منتقــدا التهميش
الــذي قال ان االحتــاد يتعرض له
من قبل الدميقراطي الكردستاني
عقب ازمة رئاسة اجلمهورية.
واشار الى ان االحتاد يضع منصب
محافظ كركوك واالستحقاقات
االخرى في بغداد واســتحقاقه
في حكومة االقليــم في حزمة
واحدة ،ويعد ضرورة ان يكون الكرد

موحدين في بغداد واالقليم.
واوضــح قــادر عزيــز ،ان احلزب
الدميقراطــي اقتــرح خــال
املباحثــات الثنائية بــن وفدي
اجلانبــن ان يوافق االحتــاد على
اختيار رئيس برملــان االقليم ،وان
يعمل برملان االقليم على تعديل
قانون رئاســة االقليــم وان يتم
اختيار نيجيرفان بارزاني رئيســا
لالقليم وان يقدم رئيس حكومة
االقليم املكلف مســرور بارزاني
بعد استكمال كابينته القسم
القانوني امام رئيس االقليم في
برملان كردستان.
وتساءل عزيز عن االستحقاق الذي
يطالب مبوجبه احلزب الدميقراطي
مبنصب رئيس االقليــم ،واضاف
في السابق كان هناك اتفاق بني
الدميقراطي واالحتاد الوطني على

ان يكون منصبا رئيس اجلمهورية
فــي العراق ورئيــس االقليم في
كردســتان ،بحزمة واحدة ،الفتا
الى ان االحتــاد الوطني لم يخرج
عن االتفاق السابق وحصل على
منصب رئيــس اجلمهورية ،عبر
االنتخــاب املباشــر ولم يحصل
عليــه مبوجب اتفــاق ثنائي كما
كان في السابق مع الدميقراطي
الكردستاني.
واكــد ان احلــزب الدميقراطــي
الكردستاني يسيطر فعليا ً على
جميع السلطات في االقليم وان
مشــاركة اي حزب في احلكومة
ال يعني انه شريك في السلطة
وان االحتاد برغم انه كان مشاركا
في احلكومات الســابقة اال انه
لم يكن شــريكا في الســلطة
باقليــم كردســتان ،وال يتحمل

املسؤولية عن كثير من االخطاء
والتفرد الــذي كان ســائدا من
قبل الدميقراطي الكردســتاني
منها اجراء االستفتاء وسياسة
االســتقالل االقتصادي والتفرد
مبلــف النفــط والطاقــة فــي
كردستان واهدار الثروات والفشل
في منح رواتب املوظفني .وقال ان
وجــود حكومة اقليم قوية ممثلة
جلميع شــرائح الشــعب تعمل
علــى انهــاء الهيمنــة احلزبية
بامكانهــا انهاء حالــة االدارتني
الســائدة في االقليم ،وان على
الدميقراطي ان يفهم ان مشاركة
االطــراف االخرى فــي حكومة
االقليــم ال تقتصر على احلصول
على املناصب واالمتيــازات ،وامنا
هو لتحمل املسؤولية في اصالح
االوضاع الراهنــة وانهاء االزمات،

الفتا الــى ان تعامل الدميقراطي
االن مــع بقية االطــراف يفتقر
الى اللياقة السياســية وال ينم
عن حســن نية واحترام لالطراف
االخرى.
واكــد عزيــز ان االحتــاد يعمــل
على معاجلة االخطاء والفشــل
واملشــكالت التــي مــرت بهــا
احلكومــة الســابقة واالزمــات
التــي حتمل تبعاتهــا املواطنون،
والذي يعــود اغلبهــا الى احلزب
الدميقراطي ،مبينــا ان العقلية
التــي يتعامل بهــا الدميقراطي
االن مــع االطــراف السياســية
الينتج عنه بناء حكومة قوية او
كردستان قوي او عملية دميقراطة
صحيــة ،وان التفرد لن ينتج عنه
ســوى اصابة االقليم باملزيد من
االزمات املشكالت واملعاناة.

تتمات ص1
املاليــة النيابيــة 47 :مالحظة
على مشــروع املوازنة ونســبة
القروض فيها ارتفعت الى % 120
وقال الفايز فــي تصريحات امس
أيضا ،إن "املوازنة بصيغتها احلالية
ستدخلنا في دوامة جديدة تضاف
إلى دوامة اســتكمال تشــكيل
الكابينة الوزارية وســندخل في
نفق اخلالفات والصراعات" ،عادا أن
"اللجنة احلكومية التي شكلها
رئيس الوزراء لم تقــم بتعديالت
حقيقية وجوهرية بــل اقتصرت
تعديالتهــا على أمور ســطحية
وبسيطة".
وأضــاف الفايــز ،أن "املوازنة لم
تنصف احملافظات املنتجة للنفط
أو احملررة مــن داعش كما أن هناك
خلال ً كبيرا ً في حجــم االقتراض
اخلارجــي والداخلــي ،إضافة إلى
نقــاط كثيــرة عليهــا عالمات
استفهام ورفض واسع من الكتل
السياســية" ،الفتا ً إلى أن "هناك
ضــرورة إلعــادة صياغــة املوازنة
بشــكل جوهري بشــكل يرضي
طموح الشعب العراقي".

وكانت اللجنة املالية في مجلس
النواب أرســلت في بداية شــهر
كانــون األول اجلــاري ،كتابا عاجال
إلى احلكومــة تطالبها بالرد على
مقترحــات ومالحظــات اجمللس
واملتعلقــة بإجــراء تعديالت على
بعض مواد قانون املوازنة االحتادية
لعام .2019
يذكر ان مجلس النواب اضطر الى
ان ميدد في االثنني املاضي الفصل
التشريعي له ،حتى إقرار املوازنة،
وفقــا لنظامــه الداخلــي الذي
يتضمن فقرة تفيــد بأن الفصل
التشــريعي الــذي تعــرض فيه
املوازنة العامــة للدولة ،ال ينتهي
إال بعد املوافقة عليها.
ويشــار الــى ان مجلــس النواب
رفض فــي تشــرين األول املاضي
قبول قانون املوازنــة االحتادية من
حيث املبــدأ بعد حتفــظ الكثير
من كتلــه على العديد من فقرات
مشروع القانون ،فيما طالب بإلزام
احلكومة بإجــراء تعديالت جذرية
على مواد املوازنة.

انتشار مكثف للقوّات البرية في
الصحراء وطلعات جوية لتأمني
احلدود
وأوضح العسل ،أن "ما نعمل عليه
االن هو اشراك املواطن في موضوع
االمن ،مــن خالل تفعيــل اجلهد
االســتخباري ،وتبادل املعلومات؛
ملالحظة أي حتركات مريبة ســواء
في عمق الصحراء أو داخل املدن".
وتابــع ،أن "قواتنــا عليهــا أن
تســتوعب الدرس الــذي تلقته
القوات الكردية في سوريا عندما
قام األميــركان بتركهــم يالقون
تنظيم داعــش اإلرهابــي ،وهذا
جعلنا ال نعــول كثيرا ً على اجلهد
الدولي ونبحث عن تطوير كفاءتنا
القتالية ملواجهة العدو".
وافاد العسل ،بأن "الوضع مطمئن
على اجلبهــة العراقية من خالل
تأمــن املنافــذ احلدودية ســواء
بالقوات البر ّية أو ســاح اجلو ،وال
نسمح باي خطر باجتاه اراضينا.
ويتخوف من "اطالق ســراح مئات
املعتقلني مــن عناصر داعش لدى
القــوات الكردية في ســوريا ،من

خالل اي عمليــة متقنة ينفذها
التنظيــم االرهابــي ،ومعلوماتنا
تفيــد بأنهــم مــن جنســيات
مختلفة".
ومضى العســل ،إلى أن "القوات
وصلــت مرحلــة متقدمــة من
اجلاهزية وهناك نية لدعمها مبزيد
من اخلبرات من خالل االســتعانة
بدول مختلفة وعدم االعتماد على
معسكر دولي واحد في التجهيز
والتدريــب ،وكل هــذه اجلهــود
تنصــب فــي مواجهــة اي خطر
لتنظيم داعش االرهابي وغيره من
العصابات االجرامية مستقبالً".
مــن جانبــه ،ذكر القيــادي االخر
في احلشــد غســان العيثاوي أن
"االوضاع فــي محافظــة االنبار
بنحو عام مستقرة وال توجد هناك
تهديدات على املدن".
واضاف العيثاوي ،في تصريح إلى
"الصبــاح اجلديــد" ،،أن "القوات
االمنية منتشــرة ومتحسبة ألي
طارئ ،ولن تكون هناك انتكاســة
اخرى كما حصل فــي عام ،2014
فالوضع االن اصبح مختلفاً".

ولفــت ،إلــى أن "االنســحاب
االميركي قد يؤثر على االوضاع في
سوريا ،أما داخل االراضي العراقية،
فأن قواتنا احكمت السيطرة على
جميع املنافذ احلدودية".
ويواصــل العيثــاوي ،أن "طلعات
جوية جتريها قواتنا لتأمني احلدود،
وهنــاك عمليات نوعيــة بني مدة
ومدة اخــرى ملتابعة حتركات بقايا
التنظيم في الصحراء اســفرت
عن قتل العديد منهم".
يشــار إلى أن الرئيــس االميركي
دونالد ترامب اعلــن قبل ايام عن
انســحاب قواته من سوريا ما ولد
مخاوف مــن عودة خطــر داعش
في املنطقــة وامكانية متدده إلى
العراق مرة اخرى.

اجمللس بهذا اخلصوص".
وأكد بيرقــدار أن "رئيس مجلس
القضــاء األعلى القاضــي فائق
زيــدان كان قد اعلن من محافظة
البصرة ،انخفــاض جرمية الدكة
العشــائرية معبــرا عن شــكره
للعشائر في عموم العراق وعشائر
احملافظــة علــى وجــه اخلصوص
اللتزامهــم بتطبيــق القانــون
وإيقاف هــذه اجلرمية التي تعد من
املمارسات الدخيلة على التقاليد
واألعراف العشائرية األصيلة".
وكان القضــاء عــد مؤخــرا
التهديدات التي تســبق التفاوض
للتســوية قبل الثــأر وما ينجم
عنها مــن قتلى وجرحى" ،إرهاب"
عقوبته اإلعدام.

 64متهمـا بـ"الدكـة
العشائريـة" مصيرهـم االعـدام
او السجـن املؤبـد
 ،مشــددا ً على أن "قــرار مجلس
القضــاء االعلــى القــى ترحيبا ً
شــعبيا واســعا فضال عن تأييد
شيوخ ووجهاء العشائر إلجراءات

 6مليارات و 175مليون دوالر
إيرادات الشهر املاضي من
النفط
وأوضح ،أن "معدل سعر البرميل
الواحــد بلــغ ( )61،150دوالراً"،
مشيرا ً إلى أن "الكميات املصدرة
مت حتميلهــا من قبل  37شــركة

عاملية مختلفة اجلنســيات  ،من
موانــئ البصــرة وخــور العمية
والعوامات االحادية على اخلليج".
النفــط العراقيــة :صــادرات
كركــوك اقل من  100الف برميل
ومعظــم اخلام املنتــج ملصافي
الشمال
 ،مبينــا ان "فريقــا فنيــا تابعا
لشــركة بي.بي يعمــل اآلن في
كركوك وســيعد دراسة ملراجعة
خطط زيادة اإلنتاج بنهاية ."2019
واضاف ان "شــركة بي .بي تعمل
حاليا في شــركة نفط الشمال
على وضع الدراسات الفنية إلعادة
تقييــم كامل اإلنتــاج و كيفية
زيادته مــن حقول كركوك" ،مبينا
ان "الشــركة موجودة على األرض
ويتوقع نهاية العام املقبل االنتهاء
من تقدمي الدراسات النهائية قبل
أن يتم االتفاق مع الشركة".
وكانــت وزارة النفــط اعلنت في
كانون الثاني عام  ،2013عن اتفاق
مبدئي مع شركة "بي بي" لتطوير
حقل كركوك النفطية.

الملف األمني

تنفيذ عمليات دهم بالمناطق الزراعية شرقي ديالى * تنظيم «داعش» يختطف  14مدنيًا جنوبي كركوك
تحرير طفل مختطف واعتقال خاطفيه شمالي بابل * غارات جوية بإسناد مدفعي في جبال مخمور بنينوى

بغداد– اعتقال ارهابيني
أعلن مصــدر أمني في إعالم قيادة
عمليات بغداد أمــس األربعاء ،عن
اعتقال متهمني باإلرهاب والسرقة
واخملدرات في مناطــق متفرقة من
العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «القــوات األمنية
فــي قيادة عمليات بغــداد متكنت
من اعتقال خمســة متهمني على
وفق مــواد قانونية مختلفة ضمن
مناطــق متفرقة مــن العاصمة
بغــداد» ،مبينا أن «قــوة من اللواء
الثالث شــرطة احتادية متكنت من
القاء القبض علــى متهمني اثنني
باإلرهاب ضمــن منطقة البتاويني
وسط العاصمة بغداد».

ديالى – عمليات دهم
أفــاد مصــدر امني في شــرطة
محافظة ديالى امــس االربعاء ان
قوة أمنية مشــتركة مــن قيادة
شرطة ديالى بالتعاون مع قوة من
الفرقة اخلامســة نفــذت عملية
ملداهمة وتفتيش قــرى خضر كاو
ومحمد شــريح واملناطق الزراعية
احمليطــة بها في ناحيــة العظيم
شمال شرقي احملافظة.
واضاف املصــدر االمني ان عمليات
الدهم والتفتيش املستمرة تهدف
الــى مالحقــة اخلاليــا أألرهابية
النائمة لعناصر داعش في املناطق
التــي يتوارون فيهــا ومنعهم من
أيجاد مالذات أمنــة لهم في هذه
املناطق.

بابل – حترير مختطف
كشــف املتحــدث باســم وزارة
الداخلية امس االربعــاء عن حترير
طفل مختطف واعتقال العصابة
التي خطفته شــمالي محافظة
بابل.
وقال املتحــدث الرســمي للوزارة
اللواء ســعد معن إن «قوة امنية
مشــتركة متكنــت مــن حتريــر
طفــل مختطف يبلغ مــن العمر
 8ســنوات فــي منطقــة احملاويل
شــمال احملافظــة»  ،مضيفــا ان
«القــوة االمنية متكنــت ايضا من
القاء القبــض على العصابة التي
قامت بهذه اجلرمية واملتكونة من 3
متهمني» ،مشيرا ً الى أنه «مت ارسال
املتهمني الى اجلهات اخملصة التخاذ

االجراءات القانونية بحقهم».
االنبار – عملية ونوعية
أكــد مصدر أمنــي فــي مديرية
االســتخبارات العســكرية أمس
األربعــاء إلقاء القبض على إرهابي
بكمــن محكــم فــي محافظة
األنبار.
وقال املصــدر إن «مفــارز مديرية
االســتخبارات العســكرية فــي
فصيل اســتطالع لواء املشاة 39
الفرقة  10وبعملية نوعية اتسمت
بدقة املعلومة االستخبارية متكنت
مــن القبض على احــد االرهابيني
بعد اســتدراجه لكمــن محكم
في منطقة الهزمي بجزيرة اخلالدية
في االنبار»  ،وبينت انه «عنصر في
خلية ارهابية نائمة ومن املطلوبني

للقضاء مبوجب مذكرة قبض على
وفق املادة  4إرهاب».
كربالء – اجتماع امني
ترأس رئيس اللجنة االمنية العليا
محافــظ كربــاء عقيــل عمران
الطريحي امــس االربعاء اجتماعا
امنيا بحضور مدير الشرطة اللواء
أحمد علي زويني  ،ملناقشة اهمية
رفــع الكتــل الكونكريتية وفتح
الشــوارع امام حركــة املواطنني
لتســهيل تنقلهــم خصوصا ان
احملافظة تشــهد توافــد مليوني
متواصــل اضافــة الــى اهالــي
املدينة مما يــؤدي الى حدوث بعض
االختناقــات املرورية فــي مناطق
مختلفة من احملافظة.

الديوانية – اعتقال متهم
اعلــن قائــد شــرطة محافظة
الديوانية اللواء فرقد زغير مجهول
امــس االربعــاء إلقــاء القبــض
على متهــم برمــي الرمانة التي
اســتهدفت منــزل احــد وجهاء
احملافظة السيد صبيح البهية قبل
أيام في منطقة حي العروبة.
وقال قائد الشــرطة ان « مفارز من
االجهــزة االمنية باالشــتراك مع
خلية الصقور التابعة إلى مديرية
االســتخبارات ومكافحة اإلرهاب
فــي الديوانيــة وبعــد معلومات
دقيقة  ،ومؤكدة مت خاللها القبض
على املتهم الذي اســتهدف منزل
صبيح البهية بالقائــه الرمانة «
 ،مضيفــا  ،فيما اعتــرف في أثناء
التحقيــق بارتكابه احلادث حيث مت

تصديق اقواله قضائيا .
نينوى – غارات جوية
أعلــن مركز االعــام االمني امس
االربعاء ،عن تنفيذ التحالف الدولي
غارات جوية «بإسناد مدفعي» في
جبال مخمور مبحافظة نينوى.
وقال املركــز إن «طائرات التحالف
الدولي نفذت ،فجر يوم امس غارات
جوية وبإسناد مدفعي ،استهدفت
خاللها أهداف فــي جبال مخمور
ضمن محافظــة نينوى» ،مبينا أن
الغارة كانت «بالتنسيق مع قيادة
العمليــات املشــتركة وعلى وفق
معلومات اســتخباراتية دقيقة» ،
مضيفا ان اهداف الغارة ،أنها كانت
« لدك انفاق وكهوف تستعمل من
قبل عناصر إرهابية هناك».

شؤون عراقية
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تركيا وإيران يلعبان بورقة المياه كأداة للسياسة الخفية

خبير عراقي :سدود كردستان المائية ستنعكس إيجابًا على العراق
خدر خالت ـ دهوك:
فــي اجلــزء الثانــي واألخيــر ،من
حوارنــا مــع اخلبيــر العراقي في
االســتراتيجيات والسياســات
املائيــة ،األســتاذ رمضــان حمزة،
عد ان الســدود املائية التي تعتزم
ّ
حكومة إقليم كردستان إنشاؤها
ســتنعكس إيجابا علــى العراق،
مشــيرا الى ان تركيا وايران تلعبان
بورقة املياه كأداة للسياسة اخلفية
وال يريــدان ان يكون العراق مكتفي
احلاجة من املوارد املائية.
وقال االســتاذ فــي جامعة دهوك،
رمضــان حمــزة في حديــث الى
"الصباح اجلديد" فــي قراءته خلبر
اعتــزام حكومة اقليم كردســتان
انشاء  240سدا بضمنها  18سدا
كبيرا :" ،ال أتوقع بان حكومة إقليم
كردســتان تستطيع اجناز مثل هذا
العدد من السدود في ظرف خمس
سنوات".
واضــاف "إذا قارنا هــذه اخلطة مع
خطة مشروع جنوب شرق األناضول
واملعروف مبشروع "الكاب" نرى بان
هذا املشروع خطط له العام 1936
ويتكون من  21ســدا ً و  19محطة
توليــد للطاقــة الكهرومائيــة،
ومايــزال لم يكمل حلــد االن برغم
مضــي اكثــر مــن ثمانني ســنة
على تخطيط املشــروع واملباشرة
الفعلية به في خمسينيات القرن
املاضي".
واشار حمزة الى انه "من جانب آخر
فان االقليم يحتاج الى أنشاء -7 5
ســدود كبيرة على روافد نهر دجلة
(اخلابور ،الــزاب األعلى ،اخلازر ،الزاب
الصغيــر ،ونهر ســيروان) الن املياه
التي تدخــل حدود العراق من جهة
االقليم بات مسيطر عليها من قبل
تركيا وايران ألنهم أكملوا معظم
الســدود اخملطط لهــا وإلن اختيار
مواقع كهــذه وإجراء الدراســات
اجليولوجيــة والهيدرولوجية تأخذ
مــدة ال تقل عن ســنتني وخاصة
معظم مواقع السدود دائما تكون
في مناطــق ذات تضاريس معقدة
وحتتاج الى فتــح طرق للمواصالت
الى تلكــم املواقــع وبرامج إلعادة

إذا قارنا هذه
الخطة مع خطة
مشروع جنوب
شرق األناضول
والمعروف
بمشروع "الكاب"
نرى بان هذا
المشروع خطط
له العام 1936
ويتكون من 21
سداً و  19محطة
توليد للطاقة
الكهرومائية
سد دربندخان
توطني القرى واجملمعات التي سوف
تنغمر مبياه خزانات هذه الســدود
وهذا يحتاج الى تخصيصات مالية
كبيرة وفترات زمنية".
ويــرى انــه "إذا مــا مت تنفيذ هذه
الســدود فإنها ســتغطي حاجة
االقليــم والعــراق مــن اخلزيــن
االســتراتيجي للمياه وبها يضمن
االمن املائي والغذائي لعموم العراق
ومواجهــة ســنوات اجلفــاف في
املســتقبل ويســاعد في تنشيط
حركة الســياحة وتغذية مكامن
امليــاه اجلوفيــة وتنميــة الثــروة
الســمكية وتقليل اضرار تغيرات
املناخ وحتســن البيئة وغيرها من
الفوائد املنظورة وغير املنظورة".
وحول امكانية وجود تأثيرات لتركيا
و ايران في اجناز هذه الســدود ،وهل
مــن تأثير ما علــى مخططاتهم
مبجال امليــاه ،افاد حمــزة بالقول

واجبنا مشروع اليصال صوت  250عائلة
متعففة
يعلن مكتب النائب ،،آراس حبيب كريم ،،
لشؤون المواطنين عن إنطالق مشروع #واجبنا
الخاص بالمناشدات والشكاوى التي وصلت إلى
المكتب و يستهدف المشروع قرابة  250عائلة
متعففة من محافظة بغداد و لمختلف القضايا .

"نعــم هنالك تأثيــرات ،ألن تركيا
وايــران يلعبان بورقة امليــاه كأداة
للسياســة اخلفيــة ،واليريدان ان
يكون العــراق مكتفي احلاجة من
املــوارد املائيــة ألنــه واحلالة هذه
ســيكون العراق بلدا مســتقرا
سياســيا ً واقتصاديــا واجتماعيا،
ممــا يقلــل احلاجة الى االســتيراد
واالعتمــاد عليهــم فــي تأمــن
متطلبات املعيشــة وسيفشــل
خططهــم فــي إخضــاع العراق
لسياســاتهم وابتــزازه اقتصاديا
وسياســيا ً في أن يكــون املاء بدل
النفط كما قالها الرئيس التركي
االسبق سليمان دمييرل".
وبخصوص التأثيرات املتوقعة على
باقي اجزاء العراق االحتادي من جراء
هذه الســدود في ظل نقص كبير
باملياه في العقديــن املاضيني ،نوه
حمزة الى ان "التأثيرات ســتكون

إيجابية جدا وسينعكس ذلك على
متينت العالقة والتعاون املتبادل بني
حكومة االقليم واحلكومة املركزية
بــدال مــن ان تكــون العالقة بني
العراق وتركيا وايران مثالً وسيكون
االقتصاد العراقــي متنوعا ً وليس
معتمــدا ً علــى النفــط فقــط
كاقتصــاد ريعي ،وبهذا ســتزداد
ُ
ويحل الســام بدل
فرص العمل
االرهاب الن ســيقل او ينعدم تأثير
دول اجلوار على القرار السياســي
للبلد".
وحول كيف ميكن ان يتم استثمار
عد
املياه اخملزنة بالشــكل االمثل؟ ّ
حمزة انه "يجب ان يرافق انشاء هذه
الســدود خطط متكاملة لإلرواء
بالطــرق احلديثة مع توليد الطاقة
املتجددة من الكهرباء كناجت ثانوي
من هذه الســدود وانشاء مصانع
لاللبان والتعليب وجلميع املنتوجات

الزراعية واحليوانية".
وتتحــدث الكثيــر مــن املصادر
اخملتصة في ملف امليــاه ان تندلع
عدة حروب بني الكثيــر من الدول
التي تتشاطئ بأنهر املياه العذبة،
وبضمنها منطقة الشرق االوسط،
ويسمى اخلبراء ذلك بانه قد يكون
حروب املياه.
وفاقمــت ظاهــرة اجلفــاف التي
تعصف بدول الشرق االوسط منذ
عقدين من شحة املياه ،وعزز ذلك
قيام دول املنابع الى بناء الســدود
العمالقة وايضا السدود الصغيرة
حلجز مياه الســيول والفيضانات
املوســمية ،وبالتالي قلل ذلك من
املوارد التي تقع جنوب دول املنبع.
وممــا ضاعف اخملــاوف فــي العراق
وســوريا علــى وجه خــاص ،قيام
تركيا باملباشــرة مبشــروع (كاب)
الذي يشمل  21سدا كبيرا ،والذي

موظفي وزارة النقل
جانب من لقاء السيد مدير مكتب شؤون المواطنين للنائب آراس حبيب
كريم مع مجموعة من موظفي وزارة النقل و اإلستماع الى شكواهم
المتعلقة بعدم إستالم مستحقاتهم المالية لمدة  16شهر .

ســيقلل من حجم واردات البلدين
الــى مديــات يصفهــا مراقبون
مختصون باخلطيرة.
فيمــا ينتقد خبــراء محليون في
العراق وســوريا االهمال احلكومي
واالجراءات البطيئــة في معاجلة
هذا امللف املهــم ،والبدء بعمليات
"حصاد االمطــار" وتخزينها وعدم
السماح بضياعها في املياه املاحلة،
لكــن اي بوادر في هذا الشــأن ما
زالــت غائبة وليــس هنالك عمل
جدي ومشــاريع اســتراتيجية قد
تقلل من هذه اخملاطر املستقبلية.
ويرى اخرون ان االوضاع السياسية
في العراق وسوريا ،اجبرتهما على
تأجيل االهتمام بهــذا امللف الذي
يعد ثانويا قياسا بحجم التحديات
االرهابيــة التي ارهقــت البلدين
وعمقت من املشكالت على شتى
االصعدة.

العراق يشارك في
مؤتمر المحاكم
والمجالس الدستورية
بغداد  -الصباح الجديد:
أكــدت احملكمــة االحتادية العليــا ،أمــس األربعاء،
مشاركتها في مؤمتر احملاكم واجملالس الدستورية في
مدينة اسنطبول التركية.
وقــال املتحدث الرســمي باســم احملكمــة اياس
الســاموك في بيان تلقت الصباح اجلديد نســخة
منه ،ان “العراق شــارك في املؤمتر  42لرؤساء احملاكم
واجملالس العربية واالســامية والعاملية ،وترأس وفد
العراق رئيس احملكمة االحتادية العليا القاضي مدحت
احملمود ،مصحوبا باحد القضاة اعضاء احملكمة”.
واضاف الســاموك ان ” احملمود القى بحثا ً عنوانه (دور
احملكمة االحتادية العليا في العراق في ترسيخ حكم
القانون) ،واشار إلى العديد من االحكام التي صدرت
عنها ،وعززت احلريات العامة ،واملساواة بني العراقيني،
وحفظت حقوق املكونات ،ورسخت سيادة القانون”.
من جانبه ،أكد رئيس احملكمة الدستورية في جهورية
تركيا زهتو ارســان أن مشــاركة العراق“ ،اسهمت
بشــكل عظيم في اجناح املؤمتر” ،معربا ً عن امنياته،
بأن “يكــون املؤمتر قــد ادى الغرض بتاســيس حوار
مســتمر بني احملاكم الدســتورية /اجملالس واملعاهد
املوازية للدول االعضاء في منظمة التعاون االسالمي
لتبادل املعلومات وافضل التطبيقات".

تحذير ..موجة باردة
جدًا تضرب العراق في
الساعات المقبلة

بغداد– -الصباح الجديد:
توقع متنبــئ جوي ،تع ّرض العراق الى موجة وصفها
بـ"الباردة جداً" ستضرب العراق تبدأ خالل الساعات
املقبلــة .وقال صــادق عطية في منشــور له على
صفحته في فيــس بوك عن آخر التطورات في حالة
الطقس ،ان "التوقعات اجلوية خالل نهاية األســبوع
اجلاري تشــير الى تأثــر مناطق البــاد كافة بتقدم
منخفض جوي جبهوي مصحوب بكتلة هوائية من
أصل قطبي يؤثر على بالد الشــام اوال ثم يبدأ تأثيره
باالمطــار فجر اليوم اخلميس علــى العراق وينتهي
تأثيــره قبل ظهر غــد اجلمعة" .وأضــاف عطية ان
"املنخفض بارد جدا ً وماطــر ومصحوب بهبات رياح
جنوبية شرقية نشــطة في معظم املدن" مشيرا
الى ان "االمطار ســتكون يومــي اخلميس واجلمعة
املقبلني في معظم مناطــق البالد بأوقات مختلفة
وشــدة متفاوتة أغلبها خفيفة لكن بعض الغزارة
متوقعة في مناطق من شــمال البالد ( دهوك وأربيل
وسليمانية وكركوك وشمال املوصل)".
وأشــار عطية الى ،ان "األجواء تستمر باردة الى باردة
جدا ً واألمطار شبه دميية مع بعض التكونات الرعدية
ويعقب عبور املنخفــض هبوط حاد بدرجات احلرارة"
الفتا الــى ان "فرصة الثلوج واردة في الســليمانية
وشمال أربيل ودهوك".

عيادة قانونية خاصة بشؤون المواطنين
أطلق مكتب  ،،النائب آراس حبيب كريم  ،،العيادة القانونية الخاصة بشؤون
المواطنين لتقديم المشورة القانونية وتبني القضايا وحمالت المدافعة عِبر
مجموعة محاميين وقانونيين مختصين.

االستماع لشكوى ابطال جرحى الجيش
نظرا لما قدموه من تضحيات وبغية تقديم لهم أفضل الخدمات من خالل االستماع
لمطالبهم التقى مدير مكتب النائب آراس حبيب كريم
مع وفد رابطة ( أبطال جرحى الجيش العراقي ) لالستماع لشكواهم وإيصالها الى
الجهات ذات العالقة .

مكتب شؤون المواطنين
بغداد  -المنصور  -االميرات الجهة المقابلة لنادي الصيد
( مجمع المؤتمر الوطني العراقي المركزي )
التقى مدير مكتب شؤون المواطنين بالرياضي
العداء ( علي عبد الرضا ) المتصدر في سباق
العدائين المعوقين والحاصد مجموعة من
الميداليات والدروع واإلستماع الى شكواه
وإيصالها للجهات ذات العالقة.

تأهيل دار براعم الصليخ
بناءا على المناشدة التي وصلت من قبل دار االيتام
( دار براعم الصليخ لأليتام ) و التي تخص إعادة
تأهيل طابق سكني جديد ضمن الدار في منطقة
الصليخ
توجه كادر مكتب شؤون المواطنين للنائب
 ،،آراس حبيب كريم  ،،وبالتعاون مع مؤسسة
بغداد السالم لألستجابة والعمل .

توزيع حقائب مدرسية وقرطاسية
برعاية مكتب النائب
 ،،آراس حبيب كريم ،،
بادرت مؤسسة بغداد السالم وفريق كلية الهندسة
بتوزيع حقائب مدرسية وقرطاسية للطلبة االيتام
لخمسة مدارس في قضاء ابو غريب
#مشروع_واجبنا

توفير محولة كهرباء الهالي السيدية
إستجابة لمناشدة أهالي منطقة السيدية محلة 827
زقاق  44والتي تخص عدم توفر
محولة كهرباء للزقاق اعاله لمدة  3شهور
تمت اإلستجابة بعد لقاء السيد مدير مكتب شؤون
المواطنين مع ممثلين عن االهالي
وتم توفير المحولة بالتعاون مع وزارة الكهرباء
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ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻳﺒﺤﺚ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺧﻂ ﺟﺪﻳﺪ
ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺳﻤﺎﺩ ﺍﻟﻴﻮﺭﻳﺎ
ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﺑﺤﺜﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﻤﺪة اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
اﺣــﺪى ﺷــﺮﻛﺎت وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ واﳌﻌــﺎدن وﺧﻼل
اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ اﻟﺴــﻔﻴﺮ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻟﺪى اﻟﻌﺮاق ﻧﺎؤﻓﻮﻣﻲ
ﻫﺎﺷﻴﻤﻤﻮﺗﻮ ووﻓﺪي ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ وﺷﺮﻛﺔ
ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺮض
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﳌﻤﻨﻮح ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ وﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ وﻣﺪى
أﻫﻤﻴﺘﻪ وأﺛﺮه ﻋﻠﻰ اﺳــﺘﻘﺮار اﳌﺼﺎﻧﻊ ورﻓﻊ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰﻳﺔ ﻟﺮﻓﺪ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﲟﺎدة ﺳﻤﺎد اﻟﻴﻮرﻳﺎ.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻋﺒﺎس ﺣﻴﺎل ﺑﺄن ﺷــﺮﻛﺘﻪ
ﻋﺮﺿﺖ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء دراﺳــﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر
ﺧﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻹﻧﺘﺎج ﺳــﻤﺎد اﻟﻴﻮرﻳﺎ وﻗﺪﻣﺖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر  ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺑﺄن اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
وﻋﺪ ﺑﻌــﺮض اﳌﻠﻒ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﺸــﺮﻛﺎت
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮﺻﻴﻨﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ ،
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻀﻴﻒ أﺟﺮى ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺔ واﻃﻠﻊ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ أﻻﻋﻤﺎل
وأﺑﺪى إﻋﺠﺎﺑﻪ ﺑﻮاﻗﻌﻬﺎ واﻟﺘﻄﻮر اﳊﺎﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ
أﻋﺮﺑﺖ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻫﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺠﻬﻮد
اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع
اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻀﻊ ﺧﻄﺘﻬﺎ
ﻟﻌﺎﻡ  2019ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻋﻠﻨــﺖ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﻌــﺎدن ﻋﻦ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ
ﻟﻠﻨﻬــﻮض ﺑﺸــﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﲢﺴــﲔ اﻻداء
اﻟﺼﻨﺎﻋــﻲ ﺧــﻼل ﻋــﺎم  2019وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎج
اﳊﻜﻮﻣﻲ  .وﻗــﺎل اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻻﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠــﻮزارة ﻋﺒﺪ
اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻮان اﻟﺸــﻤﺮي ان اﻟــﻮزارة وﺿﻌﺖ ﺧﻄﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻮل ﺑﺸــﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻰ راﺑﺤﺔ ﻣــﻦ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح
ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﳉﺪﻳــﺪة وﺗﺸــﻐﻴﻞ اﳌﺼﺎﻧﻊ
اﳌﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﺗﻮﻗﻴﺘــﺎت زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﺣﻴﺚ
اﻛﺪ اﻟﻮزﻳﺮاﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﺎﻟــﺢ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳉﺒﻮري ﺧﻼل
اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺮأي ﻋﻠﻰ اﻫﻤﻴــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﺔ
اﻟــﻮزارة ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺸــﺮﻛﺎﺗﻬﺎ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻋﻤﻮﻣﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎج اﳊﻜﻮﻣــﻲ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻋﺎدة ﺗﺸــﻐﻴﻞ ﻣﺼﺎﻧﻌﻬﺎ اﳌﺘﻮﻗﻔــﺔ واﻋﺪاد اﻟﻴﺎت
دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻐﺮض اﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑﻬﺪف اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻄﻮﻳﺮاﳌﺸــﺎرﻳﻊ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  .واﺷــﺎر اﻟﺸــﻤﺮي اﻟﻰ ان اﻟﻮزارة ﻋﺎزﻣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺘﺎح ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ
وﻣﻨﻬــﺎ ﻣﺼﻨﻊ اﶈﺎﻟﻴــﻞ اﻟﻮرﻳﺪﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﳌﻮﺻﻞ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻻﻋــﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺼﺎﻧﻊ
اﺧﺮى ﲟﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ .
ﻳﺬﻛــﺮ ان اﳌﻨﻬــﺎج اﳊﻜﻮﻣــﻲ ﻟــﻮزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
واﳌﻌــﺎدن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻔﻘــﺮات ﻣﻨﻬﺎ ﲢﻮﻳﻞ
اﻻﺻﻮل اﳉﺎﻣــﺪة اﻟﻰ اﺻﻮل ﻣﺘﺤﺮﻛــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻋﺮض اﳌﻨﺸــﺄت اﳌﺘﻮﻗﻔــﺔ او اﳋﺎﺳــﺮة وﻃﺮﺣﻬﺎ
ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ واﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر او اﻟﺒﻴــﻊ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﻰ ﺷــﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ راﺑﺤﺔ
ﳝﻠﻜﻬﺎ اﻟﺸــﻌﺐ ﺑﺸﺮط ﺗﺸــﻐﻴﻠﻬﺎ واﺳﺘﻴﻌﺎب
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻓﻴﻬﺎ وﲢﻘﻴﻖ ﺳــﻌﺎت اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﲢﺪد ﺣﺴﺐ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴــﻮق اﶈﻠﻴﺔ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ اوﻟﻰ
واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻛﻤﺮﺣﻠــﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ودﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳊﺮﺑﻴﺔ
وﲢﺪﻳــﺪ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺣﺴــﺐ ﺣﺎﺟﺔ ﻗﻮاﺗﻨﺎ
اﳌﺴــﻠﺤﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌــﺮاق وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﺳــﻌﺎر
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﲟﺜﻴﻼﺗﻬﺎ اﳌﺴــﺘﻮردة وﺑﺎﻟﺪﻗﺔ واﻟﻜﻔﺎءة
ﻧﻔﺴــﻬﺎ وﺗﻘﺪﱘ دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻋﺪد اﳌﺼﺎﻧﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ واﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﳝﻜــﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
او اﳋﺎص اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﻻول
ﻋﻠﻰ ان ﺗﻘﺪم ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻴﺴﺮة ﻛﺒﻘﻴﺔ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﺣﺠﻤﻬﺎ واﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
وﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ واﺳﺘﻘﺪام اﳌﺎرﻛﺎت
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﺼﻨﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ او ﻛﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات .

ﺍﻟـﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺘﺠـﻪ ﺍﻟﻰ ﺗﺪﻗـﻴﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟـﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻭﺗـﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻨﻘـﻞ ﻭﺍﻟﺸـﻄﺮ ﻓـﻴﻬﺎ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﺗﻌﺘــﺰم وزارة اﻟﺘﺠــﺎرة اﻋﺘﻤــﺎد
ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻟﺘﺪﻗﻴــﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ
ﻣﻊ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ
ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﻮﺣﺪة ،ﻣﻦ
اﺟــﻞ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻳــﺎدات واﻟﺘﻜﺮار
ﺑﺮﻓﻊ اﻻﺳــﻤﺎء اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ او اﻟﻮﻓﺎة
واﻟﺘﺤﻘﻖ.
واوﺿﺤﺖ اﻟــﻮزارة ان »ﻓﺮﻳﻘﺎ ﹰ ﻓﻨﻴﺎ ﹰ
ﻣﻦ داﺋــﺮة اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳــﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم
اﻟﺪاﺋــﺮة زار ﻣﻘﺮ داﺋــﺮة اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑــﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ
ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺸــﺘﺮك ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ«.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋــﺎم اﻟﺪاﺋﺮة اﺑﺘﻬﺎل
ﻫﺎﺷــﻢ اﻧﻬــﺎ »زارت ﻣﺪﻳﺮﻳــﺔ
اﻟﺒﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻣــﻊ ﻓﺮﻳﻖ
ﻓﻨﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ واﻟﻠﻘــﺎء ﺑﺎﻟﻠﻮاء
ﻧﺸــﺄت اﺑﺮاﻫﻴــﻢ ﺷــﻼل ﻣﺪﻳﺮ
ﻋــﺎم اﻟﺪاﺋﺮة واﻟﻔــﺮق اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻄﺮﻓــﲔ ﻟﺒﺤﺚ ﺳــﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻘﺎﻃﻌــﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻟﻼﻓﺮاد واﻟﻌﺎﺋــﻼت اﳊﺎﺻﻠﲔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺣﺼﺮ اﻻﻋــﺪاد اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﻓﺮاد
اﳌﺴــﺠﻠﲔ ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺷــﻄﺐ اﳌﺘﻮﻓﲔ
واﳌﺴــﺎﻓﺮﻳﻦ ﺣﺴــﺐ اﻟﻀﻮاﺑﻂ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت اﳌﻌﻤــﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺗﻠﻚ اﳌﻔﺮدات
ﳌﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻓﻌﻼ وﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻣﺎم اﳌﺘﻼﻋﺒﲔ ﺑﻘﻮت اﳌﻮاﻃﻦ«.
واﺿﺎﻓــﺖ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌــﺎم ان اﻟﻠﻮاء
ﻣﺪﻳــﺮ ﻋــﺎم اﻟﺒﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
أﺑﺪى إﺳــﺘﻌﺪاده اﻟﺘــﺎم ﻣﻊ وزارة
اﻟﺘﺠــﺎرة ﺑﻜﻞ ﻣﺎﻳﺘــﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﻪ
ﻣــﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠــﻰ وﻓﻖ اﻻﻃﺮ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﺷــﺮﺣﺎ
ﻣﻔﺼــﻼ ﳉﻤﻴﻊ اﶈﺎﻓﻈــﺎت اﻟﺘﻲ
ﰎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘــﺢ ﻣﻨﺎﻓــﺬ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻻﻗﻀﻴﺔ واﻟﻨﻮاﺣﻲ
ﻟﻴﺘﺴــﻨﻰ ﻟﻔﺮوﻋﻨﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ
ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﻓﺮاد اﳌﺴﺠﻠﲔ
ﻓﻌــﻼ ﻛﻤﺎ وﻋــﺪ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ان
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻪ ﻋﺎزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳــﺘﺤﺪاث
ﺟﻬــﺎز ﲢﻘــﻖ ﺗــﺰود ﺑــﻪ اﻟﺪواﺋﺮ
واﳌﺪﻳﺮﻳــﺎت اﻟﺘﻲ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«.
وأﺷــﺎرت ﻫﺎﺷــﻢ اﻟــﻰ ان

ﺃﻋﺪﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﺤﺼﺮ
ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ
ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ
ﺷﻄﺐ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ

ﻣﻔﺮدات اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ
»ﺗﻮﺟﻴﻬــﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠــﺎرة ﺗﺆﻛﺪ
ﺗﻮﺟﻴــﻪ اﳌﻔــﺮدات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻰ
ﻣﺴــﺘﺤﻘﻴﻬﺎ واﻳﻘــﺎف ﺣــﺎﻻت
اﻟﺘﻼﻋﺐ وﺳــﺮﻗﺔ ﻗﻮت اﻟﺸﻌﺐ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻮﻛﻼء وﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﳋﻠﻞ
واﻟﻀﻌﻒ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ«.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺮت وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺘﺮوﻳــﺞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﻘﻞ
واﻟﺸــﻄﺮ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗــﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ اﳉﺪﻳــﺪة ،وﻓﻘﺎ ﹰ ﻵﻟﻴﺎت
وﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺒﺴﻄﺔ.
وﻗﺎﻟــﺖ اﳌﺪﻳــﺮ اﻟﻌــﺎم ان اﻃﻼق
وﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺸﻄﺮ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨــﲔ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴــﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻓــﻲ ﺑﻐﺪاد
واﶈﺎﻓﻈــﺎت ،ﺑــﺪأت ﻣــﻦ اﻟﻴﻮم
اﻻول ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺴــﺎن  ،وﺑﻴﻨﺖ
ان »اﻟﻌﻤــﻞ ﺳــﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ وﻓﻖ
آﻟﻴﺎت وﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ
اﲡﺎه ﺗﺒﺴــﻴﻂ ﺗﻠﻚ اﻻﺟﺮاءات وﲟﺎ
ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«.
واﺿﺎﻓــﺖ ان »ﺗﺮوﻳــﺞ اﳌﻌﺎﻣﻼت

ﺳــﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ وﻓــﻖ ارﺑﻌﺔ ﳕﺎذج
ﻣﻦ اﻻﺳــﺘﻤﺎرات ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺒﻄﺎﻗــﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴــﺔ ،واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ،اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ﺑﺼﻤــﺔ اﺑﻬﺎم ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ،
واﳌﻼﺣﻈﺎت اﻻﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ
ﺗﻠــﻚ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺣﻴﺚ ﺳــﺘﻜﻮن
اﻻﺳــﺘﻤﺎرات ﻟﻠﻨﻘــﻞ ﺑــﲔ ﻓﺮوع
اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻟﺸﻄﺮ ﺑﲔ داﺧﻞ اﻟﻔﺮع
واﻟﻨﻘﻞ داﺧــﻞ اﻟﻔــﺮع ،واﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻣﻦ وﻛﻴﻞ اﻟــﻰ اﺧﺮ داﺧﻞ
اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻲ«.
واوﺿﺤﺖ ﻫﺎﺷــﻢ ان »ﻣﻦ ﺿﻤﻦ
ﺗﻌﻠﻴﻤــﺎت ﺗﺮوﻳــﺞ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻫﻲ
ﲢﺪﻳــﺪ ﻓﺘﺮة اﳌﺮاﺟﻌــﺔ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ
اﺳﻢ رب اﻻﺳﺮة )ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ(
داﺧــﻞ اﻟﻔــﺮع وﺣﺴــﺐ اﳊﺮوف
اﻻﺑﺠﺪﻳــﺔ واﻻﻳﺎم اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﺘﻠﻚ
اﳊﺮوف ،ﻣﻊ اﻻﺧــﺬ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر
اﻳﺎم اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ
ﺗﻘﺪﱘ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ
ﺣﺴــﺐ اﳊــﺮوف ﺗﻠﻘﺎﺋﻴــﺎ ﹰ وذﻟﻚ
ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴــﻞ اﻟﺰﺧﻢ واﻟﻌﻤﻞ

ﺑﺎﻧﺴــﻴﺎﺑﻴﺔ وﲟﺎ ﻳﻀﻤــﻦ ﺣﻘﻮق
اﳌﻮاﻃﻦ«.
وﻟﻔﺘــﺖ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌــﺎم اﻟﻰ اﻧﻪ »ﰎ
ﲢﺪﻳﺪ ﺗﺴــﻠﻢ اﳌﻌﺎﻣــﻼت ﻟﻔﺮوع
ﲤﻮﻳﻦ ﺑﻐﺪاد ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻳﻮم
) (10 – 1ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷــﻬﺮ ،اﻣﺎ ﻓﺮوع
ﲤﻮﻳﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺒﺼﺮة وﻣﻴﺴﺎن
وذي ﻗﺎر واﳌﺜﻨﻰ واﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ وواﺳﻂ
وﺑﺎﺑﻞ وﻛﺮﺑﻼء واﻟﻨﺠﻒ ﻓﺴﻴﻜﻮن
ﻣﻦ ﻳﻮم ) (20 - 11ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷــﻬﺮ،
وﻣﺤﺎﻓﻈــﺎت دﻳﺎﻟﻰ وﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
وﺑﻠــﺪ واﻻﻧﺒﺎر وﻛﺮﻛــﻮك وﻧﻴﻨﻮى
وارﺑﻴﻞ ودﻫﻮك واﻟﺴــﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﻳﻮم  21ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ«.
واﻛﺪت ﻫﺎﺷﻢ ان »ﻓﺮوع اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ
ﺳــﺘﻀﻊ ﻟﻮﺣﺎت ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺗﻮﺿﺢ
اﻟﻴــﺔ ﺳــﻴﺮ ﻣﻌﺎﻣــﻼت اﻟﻨﻘــﻞ
واﳌﺴﺘﻤﺴــﻜﺎت
واﻟﺸــﻄﺮ
اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ« ،ﻣﺸــﻴﺮة اﻟــﻰ اﻧﻪ
»ﺑﺈﻣــﻜﺎن اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ
ﺗﻠــﻚ اﻻﺳــﺘﻤﺎرات واﻟﻀﻮاﺑــﻂ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﻮزارة اﻟﺮﺳــﻤﻲ« .ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻦ وزﻳﺮ

اﻟﺘﺠﺎرة ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻫﺎﺷﻢ اﻟﻌﺎﻧﻲ
أن اﻟﻮزارة ﺗﻌﺘﺰم اﺻﺪار اﻟﺒﻄﺎﻗــﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ اﻟﺬﻛﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠــﻰ ﺑﺼﻤــﺔ اﻟﻌــﲔ ﻟﻀﻤﺎن
وﺻﻮل ﻣﻔﺮدات اﻟﺘﻤـــﻮﻳﻨﻴﺔ إﻟﻰ
اﳌـــﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻣﺒﻴﻨــﺎ ﹰ أن ﻫــﺬا
اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻳﻨﺴــﺠﻢ ﻣــﻊ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﳊﻜﻮﻣــﻲ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺑــﲔ أﻫﺪاﻓﻪ
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد واﳌﺘﻼﻋﺒﲔ
ﺑﻘﻮت اﻟﺸﻌﺐ  ،اﻟﻌﺎﻧﻲ أوﺿﺢ اﻧﻨﺎ
ﺣـﺮﺻـــﻨﺎ وﻣﻨﺬ ﺗـﺴﻠﻤﻨﺎ اﻟﻮزارة
ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻛﺒﻴﺮة وواﺿﺤﺔ
ﻟﻜﻞ اﶈﺎﻓﻈــﺎت ﻧﺘﺎﺑﻊ ﻓـﻴﻬـــﺎ
ﻣﻔﺮدات اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ
وﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﻮاﻧﺌﻨﺎ ﻓﻲ ام ﻗـﺼﺮ
واﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ
ودﺧﻠﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻛﻞ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،
وأﻛﺪ اﻟﻌﺎﻧــﻲ ﺣﺮص وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺟـــﻮد اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻔــﺮدات اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ
وﺿﻤﺎن وﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ.
اﻟﻰ ذﻟــﻚ اﻋﻠﻨــﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
اﳌﺼﺎدﻗــﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺗﺴــﻮﻳﻖ

ﻣﺤﺼﻮل اﻟﺸــﻠﺐ ﻟﻌــﺎم 2019
واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻄﻠــﻊ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ
وﺣﺼﻠــﺖ ﻣﺼﺎدﻗــﺔ اﻟﻮزﻳﺮ ﻋﻠﻰ
ﺧﻄﺔ ﺗﺴــﻮﻳﻖ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﺸﻠﺐ
ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ٢٠١٩ -٢٠١٨
واﻟﺘــﻲ اﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﺪواﺋﺮ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺒﻮب.
واﻛﺪت اﻟﻮزارة ان ﺧﻄﺔ ﺗﺴــﻮﻳﻖ
اﻟﻌــﺎم  2019ﺗﻀﻤﻨﺖ اﳌﻮاﺻﻔﺎت
واﻻﺳــﻌﺎر واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وﺷﺮوط
اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺴــﻮﻳﻘﻴﺔ
اﳌﻌﺘﻤﺪة رﺳﻤﻴﺎ  ،وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن
ان ﻣﻮﺳﻢ ﺗﺴــﻮﻳﻖ اﻟﺸﻠﺐ ﻟﻬﺬا
اﳌﻮﺳــﻢ ﺣﺪد ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ
اﻟﻨﺠــﻒ اﻻﺷــﺮف واﻟﺪﻳﻮاﻧﻴــﺔ
ﺑﺴﺒﺐ زراﻋﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳊﺒﻮب
ﻓــﻲ ﺗﻠــﻚ اﶈﺎﻓﻈﺘﲔ  ،ﻣﺸــﻴﺮا
ان اﳌﺒﺎﺷــﺮة ﺑﺘﺴــﻠﻢ ﻣﺤﺼﻮل
اﻟﺸــﻠﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﶈﺎﻓﻈﺎت ﺑﻌﺪ
اﺳــﺘﻜﻤﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﻌﺪادات
واﻻﺟــﺮاءات اﻟﻠﻮﺟﺴــﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ
اﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺠﺎرة
اﳊﺒﻮب .

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:

ﻋﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺼﺪر ﺟﻠﺴــﺘﻪ
اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻣﺴﺎء اﻟﺜﻼﺛﺎء ﺑﺤﻀﻮر
ﺣﺸــﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ
واﻻدﺑﺎء واﳌﺜﻘﻔﲔ ووﺟﻮه اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
واﻻﻋﻼﻣﻴﲔ .
وﺗﻀﻤﻨﺖ اﳉﻠﺴﺔ ﺑﺤﺜﺎ ﹰ ﻟﻼدﻳﺐ
واﳌﺆﻟﻒ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻃﺎﻫﺮ ﻋﻜﻠﺔ
ﺑﻌﻨــﻮان ) ﺣﻮاﻓــﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺜﻤﺮ
وﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻪ ( وﺑﺤﺜــﺎ ﹰ ﻟﻼﻋﻼﻣﻲ

ﺗﻘﺮﻳﺮ

اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ .
وﺧﺘﻢ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻟﺴﻤﺎﺣﺔ
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺴــﻴﺪ ﺣﺴﲔ اﻟﺼﺪر
 ،ﺑﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻻﺧﻮﺗﻨﺎ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻠﻮل اﻋﻴﺎد اﳌﻴﻼد وراس
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻴﻼدﻳﺔ .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻧﻌﻰ ﺳــﻤﺎﺣﺘﻪ
اﻳــﺔ اﷲ اﻟﻌﻈﻤــﻰ اﻟﺴــﻴﺪ
ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻬﺎﺷــﻤﻲ اﻟﺬي ﺗﻮﻓﻲ
ﻳﻮم اﻣﺲ ﺗﺨﻠﻞ اﳉﻠﺴــﺔ اﻫﺪاء

اﳌﻌﺮوف ﺣﺴــﲔ اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻌﻨﻮان
) اﻻﻣــﺮ ﺑﺎﳌﻌــﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ
اﳌﻨﻜﺮ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
( وﻗﺼﻴــﺪة ﻟﻠﺸــﺎﻋﺮ اﻟﺴــﻴﺪ
ﻣﺤﺴﻦ اﳌﻮﺳــﻮي ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺮى
اﻻوﻟﻰ ﻟﻼﻧﺘﺼــﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺎﺑﺎت
داﻋــﺶ اﻻﺟﺮاﻣﻴــﺔ وﺑﺤﺜــﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻻدﻳﺐ اﻻﻋﻼﻣﻲ ﻃﺎرق
ﺣﺮب ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
)  (12 / 18ﻋــﻦ ﺑﻌــﺾ اﻻﺧﻄﺎء

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﺴﻔﻴﺮة
واﻟﻮزﻳﺮة اﳌﻔﻮﺿﺔ اﻵﻧﺴﺔ ﺳﻬﻰ
اﻟﻄﺮﻳـــﺤﻲ اﻟــﻰ ﺳﻤـــﺎﺣﺔ
اﻟـــﺴﻴﺪ اﻟﺼــﺪر ﺗﻔﻀـــﻞ
ﺑـﺘﻘﺪﳝـﻬﺎ اﻻﺳﺘﺎذ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﺒـﻴﺎﺗﻲ .
ﻗــﺪم
وﻓــﻲ ﺧﺘــﺎم اﳉﻠـــﺴﺔ
ﹼ
ﺳﻤـﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺼﺪر ﻣﺆﻟﻔﻪ
أﻋﻈﻤﻚ ﻳﺎ ﻓﺎﻃـﻤﺔ(
اﳉـﺪﻳﺪ )ﻣﺎ
ﹺ
ﻫﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﺎدة اﳊـﻀﻮر.

ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﺪﻫﺶ ﻭﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﺃﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ  24ﻣﻴﻐﺎﺑﻴﻜﺴﻞ

»ﻫﻮﻧﺮ« ﺗﻄﻠﻖ ﻫﺎﺗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺬﻛﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ HONOR 10 LITE
ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:

اﻃﻠﻘــﺖ ﻋﻼﻣــﺔ ﻫﻮﻧــﺮ ،اﻟﻌﻼﻣــﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺮاﺋــﺪة ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ
ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﻮاوي ،ﻫﺎﺗﻔﻬﺎ اﳉﺪﻳﺪ
 – HONOR 10 Liteأﺣــﺪث ﻫﻮاﺗﻔﻬــﺎ
اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﻤﻞ اﺳــﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﻋﺎم
ﺣﻘﻘﺖ ﺧﻼﻟﻪ ﻫﻮﻧﺮ ﳒﺎﺣﺎ ﹰ ﻫﺎﺋﻼﹰ.
اﺳــﺘﻮﺣﻲ ﻫﺎﺗﻒ  HONOR 10 Liteﻣﻦ
ﺳــﺎﺑﻘﻪ  ، HONOR 10وﻣــﻦ اﳌﺮﺗﻘﺐ
أن ﻳﻘﺪم أﻓﻀــﻞ ﻣﺰاﻳــﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﺎﺻﺮة وﻳﻀــﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴــﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ
ﺗﺼﻤﻴــﻢ اﻟﻬﻮاﺗــﻒ اﻟﺬﻛﻴــﺔ ﺑﻔﻀﻞ
ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ اﻟﻔﺮﻳــﺪ واﻷﻧﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﺤﺎﻛﻲ
ﻗﻄــﺮة اﻟﻨــﺪى ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷــﺘﻪ اﳌﻤﻴﺰة
ﺑﻘﻴــﺎس  6.21ﺑﻮﺻــﺔ ،وﻫﻴــﻜﻞ ﳝﺘﺎز
ﺑﺄﻟــﻮان ﺣﻴﻮﻳــﺔ ﻣﺘﺪرﺟﺔ ﻣــﻊ ﻛﺎﻣﻴﺮا
أﻣﺎﻣﻴــﺔ ﻟﺼــﻮر اﻟﺴــﻴﻠﻔﻲ ﺑﺪﻗﺔ 24
ﻣﻴﻐﺎﺑﻴﻜﺴــﻞ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺬﻛﺎء
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋــﻲ ،وﻛﺎﻣﻴــﺮا ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺪﻗﺔ  2 + 13ﻣﻴﻐﺎﺑﻴﻜﺴﻞ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ
اﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺴﻌﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ داﺧﻠﻲ ﻗﺪرﻫﺎ 64
ﻣﻴﻐﺎﺑﺎﻳﺖ.
وﺧﻼل  12ﺷــﻬﺮا ﹰ ﻓﻘــﻂ ،ﲤﻜﻨﺖ ﻫﻮﻧﺮ
ﻣﻦ رﻓﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺑﻮاﻗــﻊ  378%ﻓــﻲ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﺘﺤﺪة و  195%ﻓــﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ – ﻟﺘﺨﺘﺘﻢ اﻟﻌــﺎم ﺑﺄﺣﺪث
ﻫﻮاﺗﻔﻬــﺎ  .HONOR 10 Liteﻳﺘﻤﺘــﻊ
اﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﻬﻴﻜﻞ ﻗﻮي وﻣﺰاﻳﺎ راﺋﻌﺔ ﺑﺴﻌﺮ
ﻳﺼﺪق ،وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗــﻊ أن ﻳﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ
ﻻ
ﹼ

اﻷﺟﻬﺰة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ.
اﻣﺎ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻓﻴﺘﻤﻴﺰ ﺑﺸﺎﺷﺔ ﺑﻼ إﻃﺎر
وأﻟﻮان ﻓﻨﻴﺔ راﺋﻌﺔ ﲡﻌﻞ ﺟﻬﺎز HONOR
 10 Liteﻣﻠﻔﺘﺎ ﹰ ﻟﻸﻧﻈﺎر.
ﻳﻘﺪم اﻟﻬﺎﺗﻒ ﲡﻬﻴــﺰات راﻗﻴﺔ ﺑﺄﺣﺪث
اﳌﻌﺎﳉــﺎت وﻣﺰاﻳــﺎ اﻟﻜﺎﻣﻴــﺮات اﻟﺘــﻲ
ﺗﻀﺎﻫﻲ أﺣﺪث اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ ،ﻟﻴﻤﻨﺢ
اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﲔ ﲡﺮﺑﺔ اﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ
اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺟﻬﺰة اﶈﻤﻮﻟﺔ.
وﻣﻦ أﺑــﺮز ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺎﺗﻒ HONOR 10
 :Liteﺷﺎﺷﺔ اﻟﻌﺮض ﺑﺎﻟﻮﺿﻮح اﻟﻜﺎﻣﻞ
 FHDﲟﻘﺪﻣﺔ ﺷﺎﺷــﺔ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻗﻄﺮة
اﻟﻨﺪى وﻣﻦ دون إﻃــﺎر وﺣﻮاف ﻣﻨﺤﻨﻴﺔ
ﺛﻼﺛﻴــﺔ اﻷﺑﻌﺎد ﻟﺜﺒﺎت أﻓﻀــﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﺪ
وﻛﺎﻣﻴﺮا أﻣﺎﻣﻴﺔ ﻟﺼﻮر اﻟﺴﻴﻠﻔﻲ ﺑﺪﻗﺔ
 24ﻣﻴﺎﺑﻴﻜﺴﻞ وﻛﺎﻣﻴﺮا ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺪﻗــﺔ  2 + 13ﻣﻴﻐﺎﺑﻴﻜﺴــﻞ وﻣﻌﺎﻟﺞ
 Kirin 710ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ واﺟﻬﺔ EMUI 9.0
وﺗﺨﺰﻳــﻦ داﺧﻠﻲ ﺳــﻌﺔ  64ﻏﻴﻐﺎﺑﺎﻳﺖ
وﺑﻄﺎرﻳﺔ ﺑﻘﻮة  3400ﻣﻠــﻲ أﻣﺒﻴﺮ ﺗﺪوم
ﻃﻮﻳﻼﹰ
وﻣﻌﺎﻟﺞ اﳉﺮاﻓﻴﻜﺲ ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺪﻗﺔ »ﺗﻮرﺑﻮ
ﺟﻲ ﺑﻲ ﻳﻮ «2.0
ﻣﻈﻬﺮ ﺟﻤﺎﻟﻲ راﺋﻊ
ﻳﺘﻤﺘــﻊ ﻫﺎﺗــﻒ HONOR 10 Lite
ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﺬﻫﻞ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﺷﺔ
اﳉﻤﻴﻠﺔ ﺑﻼ إﻃﺎر واﻷﻟﻮان اﳊﻴﻮﻳﺔ اﳌﻤﻴﺰة.
ﺻﻤﻢ اﳉﻬﺎز ﻣــﻦ  8ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻦ اﳌﻌﺪن
اﻟﻼﻣﻊ وﻳﺄﺗــﻲ ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﻟــﻮان ﻣﺘﺪرﺟﺔ.
ﺗﺸــﻤﻞ أﻟﻮان اﻟﻬﺎﺗــﻒ ﻛﻼﹰ ﻣﻦ اﻷزرق
اﻟﺴــﻤﺎوي واﻷﺣﻤﺮ اﻟﺴــﺎﻃﻊ واﻷزرق
اﻟﻴﺎﻗﻮﺗﻲ واﻷﺳﻮد اﻟﻔﺨﻢ.

ﺗﻘﻨﻴــﺎت اﻟــﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋــﻲ و ﳕﻂ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻠﻴﻠﻲ ،ﳝﻜــﻦ اﻟﺘﻘﺎط اﻟﺼﻮر
اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻇﺮوف
اﻹﺿﺎءة اﶈﺪودة واﳋﺎﻓﺘﺔ.
ﻗﻮة ﻛﺎﻣﻨﺔ

ﻫﻮﻧﺮ 10
ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻠﻮﻧــﺎن اﻷوﻻن ﺑﺘﺪرج ﻟﻮﻧﻲ ﻣﻦ
اﻟﻔﺎﰌ إﻟــﻰ اﻟﺪاﻛﻦ ﻣﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮاق ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﳝﺘﺎز اﻟﻠﻮﻧــﺎن اﻷﺧﻴﺮان ﺑﺴــﻄﺢ ﻻﻣﻊ
ﻳﻌﻜــﺲ اﻟﻀــﻮء ﺑﻠﻮن ﺟﻤﻴــﻞ .وﳌﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﳌﻈﻬــﺮ ،ﲢﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﺘﺤﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﻗﻄــﺮة اﻟﻨﺪى
ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﲡﺮﺑﺔ
ﻏﺎﻣﺮة ﻓﻲ اﳌﺸﺎﻫﺪة.
ﻛﻤــﺎ ﳝﺘــﺎز ﻫﺎﺗــﻒ HONOR 10 Lite
ﺑﺘﺼﻤﻴــﻢ ﻣﻨﺤــﻦ ﺛﻼﺛــﻲ اﻷﺑﻌﺎد ﻣﻦ
اﳉﻮاﻧــﺐ اﻷرﺑﻌــﺔ ،ﳑــﺎ ﳝﻨﺤــﻪ ﺣﻮاﻓﺎ ﹰ

ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة وﺛﺒﺎﺗﺎ ﹰ أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﺪ.
ﺻﻮر اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول ﻳﺪك
ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻘﻮة اﻟﺬﻛﺎء
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋــﻲ ،ﻳﺘﻴﺢ ﻫﺎﺗــﻒ HONOR
 10 Liteﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻟﺘﻘﺎط اﻟﺼﻮر
اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴــﺔ اﻟﺮاﺋﻌــﺔ ﺑﻠﻤﺴــﺔ واﺣﺪة
ﻓﻘﻂ .ﻓﻔﻲ اﳌﻘﺪﻣــﺔ ،ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا
اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ  24ﻣﻴﻐﺎﺑﻴﻜﺴﻞ وﻓﺘﺤﺔ
واﺳﻌﺔ  f/2.0ﺑﻮﺿﻮح ﻣﺮﺗﻔﻊ ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ

ﺑﺎﻟﺘﻘــﺎط ﺻﻮر اﻟﺴــﻴﻠﻔﻲ اﳉﻤﻴﻠﺔ .أﻣﺎ
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋــﻲ ﻓﻴﻤﻜﻨﻬﺎ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  8ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻹﺿﻔﺎء اﻹﻋﺪادات اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ
ﻟﻠﺼــﻮرة اﳌﺜﺎﻟﻴــﺔ .وﲢﺘــﻮي اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا
ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﲢﺎﻛﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﻮدﻳﻮ ﻟﻠﻤﺴﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ.
أﻣﺎ ﻣﻦ اﳋﻠﻒ ﻓﺘﺮاﻓــﻖ ﺟﻬﺎز HONOR
 10 Liteﻛﺎﻣﻴﺮا ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳــﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺪﻗــﺔ  13و  2ﻣﻴﻐﺎﺑﻴﻜﺴــﻞ وﻓﺘﺤﺎت
 f/1.8و  .f/2.4وﻋﻨــﺪ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻊ

ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺎﺗــﻒ  HONOR 10 Liteاﳉﺪﻳﺪ
ﲟﻌﺎﻟــﺞ  Kirin 710وﻫــﻮ واﺣــﺪ ﻣــﻦ
أﻗــﻮى اﳌﻌﺎﳉــﺎت ﻓﻲ اﻟﺴــﻮق ،وﻳﻌﻤﻞ
ﺑﻨــﻮاة  Cortex-A73ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أداء ﻓﺎﺋﻖ
اﻟﺴﻼﺳﺔ واﻻﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ .أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ،ﻓﻴﺘﻤﺘﻊ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺨﻴﺎرﻳﻦ ﺳﻌﺔ
 32ﻏﻴﻐﺎﺑﺎﻳــﺖ و  64ﻏﻴﻐﺎﺑﺎﻳﺖ ،ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺢ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﺴــﺎﺣﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﻢ.
ﻛﻤﺎ أن ﺟﻬﺎز  HONOR 10 Liteﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻟﻸﻟﻌﺎب ﺑﻔﻀــﻞ ﻣﻌﺎﻟــﺞ اﳉﺮاﻓﻴﻜﺲ
ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺪﻗﺔ ﺗﻮرﺑــﻮ ﺟﻲ ﺑﻲ ﻳﻮ  ،2.0واﻟﺬي
ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﺴــﺮﻳﻊ
ﻣﻌﺎﻟﺞ اﻟﺮﺳﻮم .وﺑﻔﻀﻞ اﳌﻌﺎﻟﺞ اﳉﺪﻳﺪ،
ﻳﺤﻈﻰ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ أﻓﻀﻞ ﻓﻲ
ﳑﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻣﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ
اﳌﺪﺧــﻼت ﺑﻮاﻗﻊ  36%وأداء إﺟﻤﺎﻟﻲ أﻛﺜﺮ
ﺳﻼﺳﺔ.
وﻳﻌﻤﻞ ﻫﺎﺗﻒ  HONOR 10 Liteﺑﺒﻄﺎرﻳﺔ
ﻫﺎﺋﻠــﺔ ﺑﻘــﻮة  3400ﻣﻠﻲ أﻣﺒﻴــﺮ ،ﺗﻌﺪ
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺑﺰﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام أﻃﻮل دون
اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ.
ﻫﺎﺗﻒ ذﻛﻲ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
ﺗﺴﻤﺢ واﺟﻬﺔ اﳌﺴــﺘﺨﺪم EMUI 9.0
ﺑﺘﻌﺰﻳــﺰ أداء اﻟﻨﻈــﺎم ﲟﺎ ﻳﻨﺴــﺠﻢ ﻣﻊ

اﳉﻬــﺎز ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲢﺴــﻦ ﻣﺴــﺘﻮى اﻷداء
وﺗﻀﻤﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت
اﻟــﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋــﻲ ﺑﺴــﻬﻮﻟﺔ أﻛﺒﺮ
ﺑﻔﻀﻞ  – HiVisionوﻫﻲ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺴﻔﺮ
واﻟﺘﺴــﻮق واﻟﺘﺮﺟﻤــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ
ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌــﺰﹼز ﻓﻲ اﻟﻬﺎﺗﻒ .ﻛﻤﺎ
ﺗﻌﺰز ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺗﺼــﺎل اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺟﻮدة اﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ
ﺣﺘﻰ ﻓﻲ أﻛﺜــﺮ اﻟﺒﻴﺌﺎت ﺿﻮﺿﺎء ،وﲢﺮص
ﻋﻠــﻰ ﻋﺪم اﻧﻘﻄــﺎع اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﻔﻀﻞ
اﻟﻨﻤﻂ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ اﳌﺼﻌﺪ.
ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻗﺎل ﻛﺮﻳﺲ ﺳــﺎن
ﺑﺎﻳﻐﻮﻧﻎ ،رﺋﻴﺲ ﻫﻮﻧﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ» :ﲤﺜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﺳــﻮﻗﺎ ﹰ ﺣﻴﻮﻳﺎ ﹰ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ
ﻟﻨﺎ ،وﻣﻨــﺬ اﻧﻄﻼﻗﻨﺎ ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎم
 ،2015ﺷــﻬﺪﻧﺎ ﳕﻮا ﹰ اﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﹰ وﻟﻜﻨﻪ
ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺎﺟــﺊ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ أن اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺴــﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﻬﺪﻓﻬﺎ ﻋﻼﻣﺘﻨﺎ
ﻫﻲ اﻟﻔﺌــﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻫــﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ.
وﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺒﺎﻫــﺮ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻨﺎه
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم وﺣﺴــﺐ ،ﻳﺴﺮﻧﺎ أن ﻧﻄﻠﻖ
ﺟﻬﺎز  HONOR 10 Liteاﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ أﻓﻀﻞ
اﳌﺰاﻳﺎ واﳌﻮاﺻﻔﺎت ﺑﺴــﻌﺮ ﻻ ﻳﺼﺪق ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﲤﺘﻌــﻪ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺟﻤﻴــﻞ ﹼ
ﳝﻜﻦ
اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ ﻋﻴﺶ ﲡﺮﺑــﺔ رﻓﻴﻌﺔ
ﻟﻸﺟﻬﺰة اﶈﻤﻮﻟﺔ .وﻻ ﻳﺴــﻌﻨﺎ اﻻﻧﺘﻈﺎر
ﻟﻨﺸــﻬﺪ رد ﻓﻌﻞ ﻣﺤﺒﻴﻨﺎ «.ﺳــﻴﺘﻮﻓﺮ
ﻫﺎﺗــﻒ  HONOR 10 Liteﻓــﻲ اﻟﻌﺮاق
اﻋﺘﺒــﺎرا ﹰ ﻣــﻦ  26دﻳﺴــﻤﺒﺮ  .2018ﻳﺒﻠﻎ
ﺳﻌﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ  179دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ وﻳﺘﻮﻓﺮ
اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﺪى ﻣﺘﺎﺟﺮ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﶈﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺮاق .ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻃﻠﺐ ﻫﺎﺗﻒ HONOR
 10 Liteﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ:

اعالن
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الدفاع الجوي يتصدى
لصواريخ إسرائيلية في
أجواء ريف دمشق
الصباح الجديد _ وكاالت:
أعلنت مديرية الدفاع اجلوي في اجليش الســوري امس
األربعاء ،تصديها لصواريخ إســرائيلية في سماء ريف
دمشق الغربي ،وإســقاطها جميعا قبل وصولها إلى
أهدافها احملددة.
وقال مصدر عســكري للوكالة« :وسائط دفاعنا اجلوي
تصــدت لصواريخ معاديــة أطلقها الطيــران احلربي
اإلســرائيلي من فوق األراضي اللبنانية» ،مؤكدا متكن
قوات الدفاع اجلوي من إسقاط معظم الصواريخ قبل
الوصول إلى أهدافها.
وأوضح املصــدر ،أن األضرار اقتصرت على مخزن ذخيرة
وإصابة ثالثة جنود بجراح.
يذكــر أن الدفاعات اجلوية الســورية أســقطت في
نوفمبر املاضي ،عددا من األهداف املعادية فوق املنطقة
اجلنوبية ،كان مصدرها إسرائيل.
وأفاد مصدر عســكري بأن الدفاعــات اجلوية أطلقت
صواريخها بكثافة في سماء املنطقة.
وكانت وكاالت روسية نقلت عن مصدر عسكري سوري
قولــه :إن «الدفاعــات اجلوية أســقطت طائرة حربية
إســرائيلية و 4صواريخ» ،فيما نفى اجليش اإلسرائيلي
تلك األنباء.
هذا وأفاد املركز الروســي الســتقبال وتوزيــع وإيواء
الالجئني في ســوريا ،بعــودة ألفي الجئ ســوري إلى
بالدهم خالل الساعات الـ 24املاضية.
وجــاء في بيان صدر عن املركز امس األربعاء« :عاد خالل
الســاعات الـ 24األخيرة إلى سوريا  2000الجئ بينهم
 1134شخصا ،هم  340نســاء و 579طفال ،من لبنان
عبر معبري «جديدة يابوس» وتلكلخ» ،و 866شــخصا
من األردن عبر معبــر «نصيب» ،بينهم  260امرأة و422
طفال».
وأشار املركز الروسي إلى أن العدد اإلجمال للذين عادوا
إلى سوريا من الدول األجنبية منذ  18يوليو املاضي ،قد
بلغ  76948شخصا.

محاكمة مدافع عن
حقوق اإلنسان بتهمة
التخريب
الصباح الجديد _ وكاالت:
افتُتحت في مدينة تياجنني بشــمال الصني امس
األربعاء محاكمة محام مدافع عن حقوق اإلنسان
وسط إجراءات مراقبة مشددة ،مع انتشار عشرات
من رجال الشرطة بينما مت اعتقال شخصني ومنع
أقرباء له من دخول قاعة احملكمة.
وذكرت صحافية من وكالة فرانس برس أن خمسني
شــرطيا على األقل أغلقــوا الطــرق املؤدية إلى
محكمة تياجنني قبيل افتتاح محاكمة احملامي وانغ
كوانغجانغ بتهمة «التخريب» .وقال رجال الشرطة
إن محاكمة احملامي التي أثــارت انتقادات عدد من
العواصم الغربية ،ليست مفتوحة للجمهور .ولم
تؤكد السلطات إجراء احملاكمة بحد ذاتها.
ووانغ ( 47عاما) محام تولى الدفاع عن ناشــطني
سياســيني وعن أعضاء في مجموعة فالونغونغ
احملظــورة وفالحني متــت مصــادرة أراضيهم .وهو
آخر شــخص لم يحاكم ولم يتم اإلفراج عنه في
مجموعة مــن مئتي مدافع عن حقوق اإلنســان
أوقفوا في متــوز  .2015ودان رجل أمام الصحافيني
الذين أبعــدوا عن قصر العدل علــى اجلانب اآلخر
من اجلادة ،املالحقات ضــد وانغ قبل أن يتم اقتياده
بســيارة للشــرطة من قبل عناصر يرتدون لباسا
مدنيا.
وقال يانغ شــونلني قبل أن يتم اعتقاله «أوقفتم
عاملــا ال يحق للناس حتى أن يروه .هذه فاشــية».
وهتف أن «الصينيني يجب أال يعيشــوا في اخلوف
بعد اآلن وعلينا أن نكافــح القمع وأن نبرهن على
شــجاعة» .ويانغ شــونلني معــارض حكم عليه
بالســجن في  2008ألنه نشر عريضة ضد تنظيم
دورة األلعاب األوملبية في بكني في السنة نفسها.
وقالت لي وينزو ،زوجة وانغ امس االول الثالثاء  ،التي
حلقت شــعر رأسها احتجاجا على توقيف زوجها
الطويل بال محاكمة ،إن «أكثر من عشــرين» من
رجال األمن يتمركزون في أسفل املبنى الذي تعيش
فيــه في بكني ومينعونها مــن التوجه إلى تياجنني
التي تبعد نحو مئة كيلومتر.
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قبيل اجتماع مشترك برئاسة األمم المتحدة

اشتباكات في مدينة الحديدة بين القوات
الموالـية للحـكومـة والحوثـيين
متابعة _ الصباح الجديد:
اندلعت اشــتباكات في مدينة
احلديــدة اليمنية امــس األربعاء
بــني القوات املواليــة للحكومة
واملتمرديــن احلوثيني قبيل انعقاد
أول اجتمــاع للجنة عســكرية
مشتركة برئاســة االمم املتحدة
مك ّلفــة باالشــراف على وقف
اطالق النار.
وتر ّددت في القســم الشــرقي
مــن املدينة املطلــة على البحر
االحمر في الســاعات األولى من
الصباح أصوات طلقات مدفعية
واشتباكات باألسلحة الرشاشة،
وفقا للمراسلة.
ّ
الهش
ويســري وقف إطالق النار
فــي محافظة احلديــدة الذي مت
التوصل اليه في محادثات سالم
السويد هذا الشهر ،وسط تبادل
لالتّهامــات بخرقــه منذ دخوله
حيز التنفيذ في  18كانون االول.
وقتل عشــرة عناصر من القوات
املواليــة للحكومة واصيب 143
بجروح في محافظة احلديدة منذ
بدء الهدنة ،حسبما أفاد الثالثاء
مصدر في التحالف العســكري
بقيــادة الســعودية الداعــم
للحكومة في هذا البلد لفرانس
برس.
من جهتهم ،أفــاد « املتمردون «
مساء الثالثاء عبر قناة «املسيرة»
املتحدثــة باســمهم أن القوات
احلكوميــة «خرقــت االتفاق 31
مرة» في الساعات الـ 24االخيرة.
ويسيطر املتم ّردون على الغالبية
العظمى من أرجاء املدينة ،بينما
تتواجد القــوات احلكومية عند
أطرافها اجلنوبية والشرقية.
وكان مــن املقــ ّرر أن تنعقد في
احلديدة امس األربعاء ،أول جلسة

كان من المقرّر أن
تنعقد في الحديدة أمس
األربعاء ،أول جلسة
للجنة عسكرية مشتركة
تضم األمم المتحدة
وطرفي النزاع برئاسة
الجنرال الهولندي
المتقاعد باتريك كمارت
الذي وصل إلى الحديدة
األحد الماضي

عدد من عناصر احلوثيني
للجنة عسكرية مشتركة تضم
االمم املتحدة وطرفي النزاع برئاسة
اجلنرال الهولندي املتقاعد باتريك
كمارت الذي وصــل إلى احلديدة
االحد املاضي.
النجاح او احلرب
بــدأت حــرب اليمن فــي ،2014
حدتهــا مع تدخّ ل
ثم تصاعدت ّ
الســعودية علــى رأس حتالــف
عسكري يضم االمارات خصوصا
فــي آذار  2015دعمــا ً للحكومة
املعتــرف بهــا بعــد ســيطرة

املتم ّردين احلوثيــني على مناطق
واسعة بينها صنعاء.
وقتل نحو عشــرة آالف شخص
فــي النــزاع اليمني منــذ بدء
عمليــات التحالف ،بينما يواجه
نحو  14مليون من السكان خطر
اجملاعة .وتدخل عبر ميناء مدينة
احلديدة غالبية املساعدات واملواد
الغذائيــة التي يعتمــد عليها
ماليــني الســكان فــي اليمن.
ويطالــب التحالف بانســحاب
املتمردين من موانــئ محافظة
احلديدة (احلديدة والصليف ورأس
عيســى) بحلول نهايــة يوم 31

كانون األول.
يتوجــب على املتم ّردين
كما أنّه
ّ
والقــوات املواليــة للحكومــة
االنســحاب من مدينــة احلديدة
التي يســيطر عليهــا املتمردين
منذ  ،2014بحلول نهاية السابع
من كانون الثاني املقبل.
وقــال املصــدر فــي التحالــف
لفرانس بــرس امس االول الثالثاء
«نحن ســعداء لوصــول اجلنرال
كمــارت لبــدء االشــراف على
تطبيق االتفاق» .وأضاف «نتطلع
لدعم جهــوده» .وتابع «نأمل في
أن ينجــح ،لكن إذا لــم يحدث

ذلك ،فاننا منلك احلق العادة إطالق
احلملــة لتحرير املدينــة» التي
حتاول القوات املوالية للحكومة
اســتعادتها منذ أشــهر بدعم
من التحالف .وفي السويد ،اتّفق
طرفا النزاع كذلك على التفاهم
حيــال الوضــع في مدينــة تعز
(جنوب غرب) التي تسيطر عليها
القــوات احلكوميــة ويحاصرها
املتم ّردون ،وعلى تبــادل نحو 15
ألف أســير ،وكذلــك على عقد
جولة محادثات جديدة الشــهر
املقبل لوضع األطر التّفاق سالم
ينهــي احلرب .ويــرى محللون أ ّن

االتفاقات التــي متّ التوصل إليها
األهم منذ بداية احلرب لوضع
هي
ّ
البلد الفقير على ّ
سكة السالم،
لكــن تنفيذهــا علــى األرض
ّ
تعترضه صعوبــات كبيرة ،بينها
انعدام الثقة بني االطراف .وتبنى
مجلس األمن الدولي بإجماع دوله
اجلمعة املاضية اتفاقات السويد،
وبينها إرســال املراقبني املدنيني
إلى اليمن بهــدف تأمني العمل
في ميناء احلديدة االســتراتيجي
واإلشراف على إجالء املقاتلني من
هذه املدينة التي تعتبر شــريان
حياة ملاليني السكان.

وفاة طفل غواتيمالي بعد احتجازه من قبل الحدود األميركي
الصباح الجديد _ وكاالت:
في احلالة الثانية من نوعها خالل
شــهر ،توفي طفــل مهاجر من
غواتيماال يبلــغ من العمر ثماني
سنوات في مركز احتجاز أميركي
امس االول الثالثاء ،بعد ســاعات
من احتجازه من قبل حرس احلدود
األميركي .وأثــار نبأ وفاة الطفل
الغضب على وســائل التواصل
االجتماعي ،بعــد أيام على إعادة
جثمان طفلــة إلــى غواتيماال
توفيت في ظروف مشــابهة في
الواليات املتحدة.
توفــي طفــل مهاجــر يبلغ من
العمر ثماني ســنوات في مركز
احتجــاز أميركــي امــس االول
الثالثاء ،بعد ساعات من توقيفه
من قبل حــرس احلدود األمريكي،
وفــق مــا أعلنــت إدارة اجلمارك
وحماية احلدود األميركية.
ون ُقل الطفل الذي كان بصحبة
والده املوقوف إلى مركز طبي في
والية نيو مكســيكو األميركية

بعــد أن ظهرت عليــه عالمات
املرض االثنــني ،وفق إدارة اجلمارك
واحلدود.
وشــخص األطبــاء فــي املركز
ّ
إصابته بزكام ،قبل أن يكتشفوا
وسمح
الحقا أنه يعاني من حمىُ .
بخروج الطفل من املستشــفى
منتصــف النهار بعــد إعطائه
مضادات حيوية .لكنه أُعيد إلى
املستشفى إثر إصابته بالغثيان
والتقيؤ املســتمر ،ليتوفى بعيد
منتصف الليل.
وقالت إدارة اجلمارك واحلدود إنها
لم تتوصل حتى اآلن إلى ســبب
الوفــاة لكنها ســتضمن إجراء
ومعمقة
"مراجعــة مســتقلة
ّ
للظروف".
ودعــت غواتيمــاال الســلطات
األميركيــة إلــى إجــراء حتقيق
"واضح" لكشــف سبب الوفاة،
مشيرة إلى أنه "مت طلب التقارير
الطبيــة  ،لتبيــان ســبب وفاة
الطفل".

وأثــار نبأ وفاة الطفــل الغضب
على وسائل التواصل االجتماعي،
بعد أيام على إعادة جثمان طفلة
إلى غواتيمــاال توفيت في ظروف
مشابهة في الواليات املتحدة.

وكتب عضــو الكونغــرس عن
تكساس مارك فيسي على تويتر
"طفل آخر ميوت أمام أنظار هذه
اإلدارة" .وأضــاف "قصة محزنة
في يوم عيد امليالد".

كذلك كتب السيناتور عن والية
نيو مكســيكو مارتــن هينريك
"أطالب بتفاصيل أكثر بشــكل
عاجل ،لكــن يجب محاســبة
إدارة ترامــب علــى مــوت هذا

الطفل وتعريض كل هذه األرواح
املتعمدة وعدم
للخطر بالفوضى
ّ
االكتراث للحياة البشرية".
وكتبــت العضــو فــي مجلس
الشيوخ نيديا فيالسكيز العضو
في احلزب الدميقراطي على تويتر
أن "قلبهــا فطر لســماع (أنباء)
وفاة طفل ثان موقوف في عهدة
إدارة اجلمــارك وحمايــة احلدود
األمريكية".
وتابعــت "يجــب أن نطالــب
باحملاسبة  ،ووضع حد للسياسات
البغيضــة واخلطيــرة املعاديــة
للمهاجريــن التي تعتمدها هذه
اإلدارة".
وحتــاول اإلدارة األميركية جاهدة
وقــف تدفــق املهاجريــن مــن
غواتيماال وهندوراس والسلفادور
الذيــن يصلــون إلــى احلــدود
األميركية عبر املكسيك لطلب
اللجوء فــي الواليــات املتحدة
بســبب خطــورة األوضــاع في
بلدانهم.

أجمل أفالم العام 2018

النساء الـ  100األكثر

زخر عام  2018بالعديد من اإلنتاجات الســينمائية الضخمة ،التي
تنافست على جني إيرادات شــباك التذاكر ،وهي في الغالب أجزاء
جديدة ألفالم بالغة الشهرة ،نذكر منها:
Fifty Shades Freed
تاريخ العرض 9 :شباط 2018
هــو اجلزء الثالث واألخير من األفالم املســتوحاة عن الروايات املثيرة
للجدل ،للكاتبة إي إل جيمس..

نفوذًا وإلهامًا لعام 2018

لعام 2018

أعلنــت «مبادرة بي بي ســي لـ  100امــرأة» قائمتها لعام 2018
املتضمنة أســماء  100امرأة األكثر تأثيــرا وإلهاما من كل أنحاء
العالم .ومبساعدة هؤالء النسوة سنستكشف طيفا واسعا من
احملاور مبا فيها استعمال الغضب للحصول على رد فعل ،وتسليط
الضوء على نسوة كاد التاريخ يطوي أثرهن...

يترقب الشباب واألطفال على حد ســواء كل عام اإلصدارات اجلديدة
التي تعلن عنها الشــركات املطورة لأللعاب ،اذ امســت تلك األلعاب
جزءا من حياتهــم ،ال بل ان بعضهم صنع عاملــا خاصا له بعيدا عن
االهل وحتى األصدقاء الذين يفضلهم مساندين له في بعض األلعاب.
عام  ،2018كان عاما رائعا بالنسبة لفئات الشباب واملراهقني...

أشهر األخبار المزيفة

التي انتشرت عام 2018
جاء عام  2018حافال باألخبار الغريبة من أول شــهر فيه حتى نهايته،
وكانت شــبكات التواصل االجتماعي منبرا أســهم بنحو كبير في
تداول تلك األخبار التي تبني الحقا تلفيقها بطريقة محكمة ،لدرجة
أن البعــض صدقها ملدة مــن الوقت .ومن العالم العربــي إلى أوروبا،
فالواليات املتحدة ،انتشرت األخبار املغلوطة التي تناولت موضوعات..
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أجمل األلعاب االلكترونية
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مع اقتراب العام امليــادي اجلديد ،يترقب
العالم بأجمعه ما ســيكون عليه العام
اجلديد ،هل سيكون أفضل؟
هل سيحمل لنا بعضا من امانينا على
اجنحة احلقيقة؟ ما الذي سيحدث فيما
يخص عالم السياسة بعد كل التقلبات
واملفاجآت التي حملها لنا العام 2018؟
أســئلة كثيرة تــدور في خاطر كل فرد
منــا وال يعلم اجابتها اال اهلل الذي ندعوه
ان يــرأف بحالنا ،وينقذنــا من الهوة التي
ننحدر اليها منذ عقــود وليس في األفق
مخرج او منقذ منها.
وهنا بعض ما متوقع ان يقع من احداث
فلكية مهمة سنراها ونشهد عليها في
الوطن العربي في عام 2019
حدث اخلســوف األكبر في القرن احلادي
والعشــرين ،قبل عدة أشهر ،واملقترن مع
حالة خاصة ج ًدا تتكرر مرة كل  18ســنة
يلمــع فيها املريخ بشــدة ،انه حدث مميز

لدرجة ســتجعل من  2018هي األفضل
على مدى ســنوات طويلــة مقبلة ،لكن
علــى الرغم مــن ذلك فــإن  2019حافل
ببعض األحداث املمتعة واملميزة ايضا.
نبدأهــا بالتغييــرات التــي تطرأ على
القمر والشــمس ،ونقصد هنا اخلسوف
والكســوف ،ففي  2019هناك خمســة
منهــا ،األول أجزاء من اخلســوف الك ّلي
سيشــهده كوكبنا الغارق في االحترار،
في  21كانون الثاني ،سيبدأ اخلسوف في
صباحا ،لكن قبل
متام الرابعة والنصــف
ً
أن يدخل القمر إلى منطقة الظل ويتلون
باألحمر الدموي ،ســتكون الشــمس قد
خرجت من جهة الشرق ،لذلك فمعظمنا
في الوطــن العربي لن يــراه دمويًا ،لكن
بالنسبة لألصدقاء في أقصى غرب الوطن
العربي (املغرب) ،على شواطئ األطلسي،
فإنهم ســيتمكنون من رؤيــة جزء منه
قبيل شروق الشمس.
أما اخلســوف األكثر ظهــورًا في الوطن

العربي فســوف يكون يوم  16متوز املقبل،
لكنه لألسف ليس خســو ًفا كل ًيا ،حيث
لن ميــر القمر بالكامل فــي منطقة ظل
األرض ،مركز اخلسوف هو منطقة الوطن
العربي ،وسيراه اجلميع ،ويبدأ من الساعة
الثامنة صباحا ويســتمر حتّى منتصف
الليل .مقارنة مبا حــدث في صيف 2018
عرضا أقل
فإن هذين اخلسوفني سيكونان
ً
امتا ًعا بالطبع ،لكــن الظواهر الفلكية،
حتّى البسيطة منها ،ممتعة على أي حال.
بالنسبة للشــهب فنحن على موعد مع
زخّ ة أساســية واحدة فــي  ،2019بجانب
عدة زخّ ات ممتعة أخرى ،وهي البرشــاويات
 ،PERSEID METEOR SHOWERحيــث
تعــد تلك الليلــة الواقعة بــن 13 12-
آب ،بداية من الثانية فجرًا وحتى شــروق
الشمس ،هي ذروة تلك الزخة الشهابية،
ميكن لك أن تــرى حتى  120شــهابًا في
الســاعة لتلك الزخة حتدي ًدا في املناطق
النائية والصحراوية.

أما فــي املدينة فقد ترى  20شــهابًا في
أيضا ،سوف يغرب
الساعة ،وهو عدد مميز ً
القمر فــي تلك الليلة بحلول الســاعة
صباحا ،وهو أفضل فرصة للخروج
الثانية
ً
وتأمل الشهب ،حيث ستبدأ الشهب في
الظهور بصورة أكثر كثافة ،وحتى شروق
الشمس.
الزخة الثانيــة املمتعة هــي التوأميات
 GEMINIDSســتحدث فــي كانون االول،
وهي واحدة من أهم وأمتع زخّ ات الشهب
طــوال العام ،حيث ميكن لــك ،في مكان
ناء ،أن ترى نحو  100شــهاب في الساعة،
ٍ
وفي املدن قد ترى حتى  20-10شــهابًا في
الساعة حسب اإلضاءة ،لكن لألسف فإن
القمر سيعوق تلك الزخّ ة متا ًما بحيث لن
تتمكن من رؤية أي شهب.
أما بالنســبة للكواكب ،فاألمر ممتع هذا
العــام ،ولنبدأ بالزهــرة ،وهو صاحب أحد
أهم وأجمل املشاهد في  ،2019حال ًيا ميكن
أن نراه كمصباح يضيء األفق فجرًا ،لكن

أجمل مشاهده ستبدأ من فجر منتصف
كانــون الثاني ،حينما يبــدأ في اإلقتراب
مــن الثنائي (قلب العقــرب )ANTARES
وكوكب املشــتري ،تقف األجــرام الثالثة
على خــط واحد في فجر ذكــرى ثورة 25
كانون الثاني ،ثــم ينضم القمر للرقصة
بحلــول يوم  31كانــون الثانــي ،بإضاءة
تتناقص من  11%إلى  2.4%يوم الثالث من
شباط ،في تلك األثناء يكون كوكب زحل
قد خرج من ضوء الشمس.
املشتري في  2019ســنراه قري ًبا ج ًدا من
القمــر في  27اذار ،و 23نيســان ،و 20ايار،
و 17حزيران.
من جهة أخرى فإن زحل سوف يكون أكثر
روعة في  ،2019حيــث يعاود الظهور من
جديــد فجر أواخر كانون الثاني ،وســوف
تكون أفضل اقتراناته مع القمر في كانون
الثاني وشباط واذار  ،2019ليس ألنه قريب
للقمر ،ولكن بســبب رقصات الكواكب،
إنها ال شك أروع مشاهد هذا العام.

في النهاية نصل إلــى امل ّريخ ،بالطبع لن
يكون في أفضــل احلاالت بـ  ،2019نحتاج
 18ســنة أخرى حتى يقف من األرض في
أقرب مســافة فنــراه الم ًعا بقــوة ،لكن
علــى أي حال فإن أفضــل اقترانات املريخ
أيضا برفقة
مع القمر في  2019ستكون ً
الدبــران والثريــا ،في مشــهد بديع يوم
التاسع من نيســان ،ومع اقتراب الصيف
يختفي املريخ متا ًما حتت األفق ،وال نراه مرة
أخرى ســوى فجر  23كانون األول مقترن ًا
مع القمر في مشهد بديع.
كانت تلك أهم وأجمل األحداث الفلكية
املتوقعة في  ،2019ميكن لنا رؤيتها بالعني
اجملــردة ،بالتأكيد نتمنــى أن حتدث أي من
املفاجآت غير املتوقعــة ،كأن ينفجر أحد
النجوم ً
مثل ،أو أن ترتفع اعداد الشــهب
في زخّ ة ما ألرقام خرافية ،في النهاية فإن
الســماء ً
ليل هي شاشة سينما مجانية
تفتح أبوابها لنا كل يوم ،وهي ال تدفع إلى
امللل أب ًدا.
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راجت شائعة عبر
وسائل التواصل
االجتماعي
مفادها أن
الرئيس الروسي،
فالديمير بوتن،
كان قد عمل
نادال ،ذات يوم،
خالل زيارة
قديمة للرئيس
العراقي األسبق
صدام حسين إلى
موسكو.
وقد أرفق من
نشر هذه
الشائعة صورا
لنادل يشبه
بوتن ،قائ ً
ال إنه
ذلك حدث حين
كان عمي ً
ال أمني ًا
تابع ًا لالتحاد
السوفيتي.
وتبيّن أن هذه
المزاعم غير
صحيحة من
خالل صورة ثانية
يظهر فيها
النادل بوضوح،
وليتأكد من
يتأمل الصورة
أنه ليس بوتن،
وأن األخير كان
في زمن التقاط
الصورة ،في
العام ،1975
خريجا جديدا
من جامعة
ليننغراد وأنه
كان يخدم آنذاك
في المخابرات،
على وفق بيانات
موقع مرصد
اإلعالم األردني
«أكيد».

Fifty Shades Freed
تاريخ العرض9 :
شباط 2018
هو الجزء الثالث
واألخير من األفالم
المستوحاة عن
الروايات المثيرة
للجدل ،للكاتبة
إي إل جيمس،
والذي يتناول زواج
بطلي األحداث
رجل األعمال
«كريستيان جراي»
بحبيبته طالبة
اآلداب «أنستازيا»،
ولكن يتعرض
زواجهما لتهديدات
بعد ظهور أشباح
من عالقاتهما
السابقة.

أشهر األخبار المزيفة التي انتشرت عام 2018
جاء عام  2018حافال باألخبار الغريبة
من أول شهر فيه حتى نهايته ،وكانت
شــبكات التواصل االجتماعي منبرا
أســهم بنحو كبير في تــداول تلك
األخبار التــي تبني الحقــا تلفيقها
بطريقــة محكمة ،لدرجة أن البعض
صدقها ملدة من الوقت.
ومــن العالــم العربــي إلــى أوروبا،
فالواليات املتحدة ،انتشــرت األخبار
املغلوطــة التي تناولــت موضوعات
متنوعــة ،ليســت سياســية أو
اقتصادية فحســب ،بــل حتى فنية
ورياضية.
من األخبار التي تبني الحقا أنه ال صلة
لها باحلقيقــة ،أو أنهــا أخرجت من
سياقها الطبيعي:
 - 1الشــرطية الفرنســية ليست
كذلك:
تــداول رواد مواقــع التواصــل فــي
مطلع ديســمبر كانون األول مقطع
فيديــو ،لســيدة فرنســية تصرخ
وســط االشــتباكات التي شهدتها
العاصمة الفرنسية باريس ،وقيل في
البداية إنها شــرطية وحتث محتجي
«السترات الصفر» على تفادي تخريب

بالدهم مثل العرب.
لكن تبني أن املرأة ليست شرطية ،بل
متظاهرة ،ولم تشــر في حديثها إلى
العرب بأي صــورة ،بل وجهت حديثها
لعناصر الشــرطة في باريس ،قائلة
«من العار عليكم أن تفعلوا بنا هذا،
نحن لسنا مسلحني».
 - 2صورة قدميــة جتمع ميركل وماي
ورئيسة ليتوانيا
انتشــرت على ناطق واســع صورة
قدميــة قيــل إنها جتمع املستشــارة
األملانية أجنيال ميركل ورئيسة الوزراء
البريطانيــة ،تيريــزا ماي ،ورئيســة
ليتوانيا داليا جريباو ســكايتي ،وقيل
في التعليقات املرفقــة إن هناك أياد
خفية حتكم العالــم وجتهز عمالءها
قبل عشرات الســنني من تنصيبهم
في مواقعهم.
وتبــن في وقت الحــق أن ميركل هي
فعــا املوجودة فــي الصــورة ،لكن
الفتاتــن األخريني مجــرد صديقتني
اعتياديتني مليركل .في فترة الشــباب
مما يدحض القصة.
 - 3اعــان ان الــوالدة ليســت ثاني
أقسى ألم في العالم.

برغم أن هذه املعلومة املفبركة جرى
تداولهــا قبل ســنوات ،إال أنها عادت
مجددا إلى الواجهة في  ،2018وميكن
دحض هذه القضية ،ذلك أنه ال توجد
وحدة تقيس األلم باســم « ،»Delبل
كانت هناك أداة قدمية باســم «،»Dol
ولم تعد تستعمل منذ نحو  70عاما
ألنها غير دقيقة.
 - 4الالعــب األملانــي شــميلزر لم
يعتنق اإلسالم
صدق كثيــرون أن جنم فريق بروســيا
دورمتوند األملاني ،مارســيل شــميلزر،
نشــر فيديو قيل خاللــه إن الالعب
قد اعتنق اإلســام في أحد مساجد
إندونيسيا ،ليتبني الحقا أن األمر ليس
كذلك.
فالالعب لم ينشــر شيئا يؤكد ذلك،
وكل ما في األمر أن الشخص الذي كان
في الفيديو أملاني اجلنســية واسمه
مارســيل ،كما أن الفيديو انتشر يوم
 16مــارس اذار ،في حني أن شــميلزر
خاض مباراة مســاء يوم  15مارس اذار
في النمســا مع ريد بول ســالزبورغ
النمساوي ضمن بطولة «يوروبا ليغ»،
ثم مباراة أخــرى في الدوري احمللي يوم
 18من الشــهر نفســه ،األمر الذي

يعنــي من املســتحيل أن يذهب إلى
إندونيسيا ويعود خالل أقل من يومني.
 - 5بوتن نادال لصدام حسني
راجت شــائعة عبر وسائل التواصل
االجتماعي مفادها أن الرئيس الروسي،
فالدميير بوتــن ،كان قد عمل نادال ،ذات
يوم ،خالل زيارة قدمية للرئيس العراقي
األسبق صدام حسني إلى موسكو.
وقد أرفق من نشر هذه الشائعة صورا
لنادل يشبه بوتن ،قائالً إنه ذلك حدث
حــن كان عميالً أمنيــا ً تابعا ً لالحتاد
السوفيتي.
وتبي أن هذه املزاعم غير صحيحة من
ّ
خالل صورة ثانيــة يظهر فيها النادل
بوضوح ،وليتأكد مــن يتأمل الصورة
أنه ليــس بوتن ،وأن األخيــر كان في
زمن التقاط الصورة ،في العام ،1975
خريجا جديدا من جامعــة ليننغراد
وأنــه كان يخدم آنذاك فــي اخملابرات،
على وفق بيانات موقع مرصد اإلعالم
األردني «أكيد».
 - 6فتاة أفغانية للبيع
جرى تداول صورة ،عبر وسائل التواصل
االجتماعي ،لطفلة أفغانية تبلغ من
العمر تســعة أعوام ،قيل إنها نشرت

في سياق بيعها.
وتبــن الحقــا ً أن الصــورة التقطت
في العــام  ،2011حــن كانت هناك
احتجاجات أفغانيــة حيال الناتو ،وأن
تلك الفتاة فقــدت عائلتها في تلك
العملية وليس كما أشــيع عن كون
من يط ّوقونها يرغبون بشرائها.
وتعــود الصــورة لوكالــة «رويترز»،
وتظهــر في الصــور األخــرى جنازة
الضحايــا الذيــن قضــوا ،لكن من
استعملها ّ
وظفها في سياق محاربة
زواج القاصــرات األفغانيات ،على وفق
«أكيد».
 - 7أخبار مزيفة فــي فاجعة البحر
امليت
تــداول رواد مواقع التواصل في األردن
معلومــات عن نقل جرحــى فاجعة
البحــر امليت التي ضربــت البالد في
أكتوبر تشــرين االول ،إلى مستشفى
«هداســا» اإلســرائيلي في القدس
الغربيــة ،وتبــن فيما بعــد أن هذه
األخبــار عارية عن الصحة بحســب
السلطات األردنية.
 - 8مجزرة باركالند
بعد مقتل  17طالبــا بإطالق نار في

مدرســة بوالية فلوريــدا األميركية،
انتشــرت أخبار كاذبة كثيرة ،لدرجة
أنها وصفت احلــدث بـ»الكذبة األبرز
في .»2018
وسعى الناجون من اجملزرة إلى احلديث
عــن معاناتهم ،لكن وســائل إعالم
ميينيــة ألصقت بهم أخبــارا كاذبة
مثل أنهم «ممثلــون» مدفوعي األجر،
مع وجود ماض لهم فــي فرض قيود
على امتالك األســلحة ،كما أنه كان
ينظمون حملة ســرية للغاية ذاتها
قبل وقوع اجملزرة ،ووصل األمر إلى اتهام
طالبة بأنها شيوعية ومرتبطة بكوبا،
على وفق موقع « »politifactاألميركي
املتخصص في التحقق من املعلومات
الواردة في وســائل اإلعالم وشبكات
التواصل.
 - 9رجال اإلطفاء في كرواتيا
تداول كثيرون شــريط فيديو يظهر
رجال إطفاء كروات يهرعون استجابة
لنداء استغاثة ،في أثناء مشاهدتهم
ملباراة منتخــب بالدهم في ربع نهائي
كأس العالم ،لكن احلقيقة مختلفة
متاما ،إذ إن الفيديو كان مجرد رســالة
إرشــادية ،كما أن الفيديو سجل في
اليوم التالي للمباراة.

أجمل أفالم العام 2018
متابعة الصباح الجديد:
زخر عام  2018بالعديد من اإلنتاجات
السينمائية الضخمة ،التي تنافست
على جني إيرادات شباك التذاكر ،وهي
في الغالب أجزاء جديدة ألفالم بالغة
الشهرة ،نذكر منها:
Fifty Shades Freed
تاريخ العرض 9 :شباط 2018
هو اجلــزء الثالث واألخيــر من األفالم
املستوحاة عن الروايات املثيرة للجدل،
للكاتبــة إي إل جيمس ،والذي يتناول
زواج بطلــي األحداث رجــل األعمال
"كريســتيان جراي" بحبيبته طالبة
اآلداب "أنســتازيا" ،ولكــن يتعــرض
زواجهما لتهديدات بعد ظهور أشباح
من عالقاتهما السابقة.
من املعــروف أن هناك عدة مشــاهد
مــن الفيلم اجلديد جرى تصويرها في
مدينة نيس الفرنســية ،وماال يعرفه
الكثيــرون هو أن تلك املشــاهد كان
يجري تصويرها بالتزامن مع هجمات
نيس االرهابية عام .2016
Annihilation
تاريخ العرض 23 :شباط 2018
الفيلم من بطولة املمثلة األميركية
احلائزة على األوســكار ناتالي بورمتان،
والتي جتســد دور عاملة أحياء تنضم
إلى مجموعة من العلماء في مهمة
ســرية بداخــل منطقــة معزولة ال
تعترف بقوانني الطبيعة.
تــدور أحــداث فيلــم Annihilation
بشــأن منظمــة ســرية اســمها
 Southern Reachتقــوم بتنظيــم
بعثــات استكشــافية علميــة إلى
منطقة تُســمى باملنطقة  ،Xحيث
تعد هذه األخيرة مــكان غير مؤهول

وجزء مهجور لم ت َ ُعد قوانني الطبيعة
تنطبــق عليــه على اإلطــاق ،حيث
سيتم إرســال فريق مكون من أربعة
نساء ،عاملة أحياء ،عاملة أنثروبولوجيا،
طبيبــة نفســية ومتخصصــة في
مسح األراضي من أجل تقصي ماهية
هذا املكان ،ويُعــدون البعثة رقم 12
التي تذهب لهذه املنطقة  ،Xالبعثات
األخــرى الســابقة قــام بعض من
أعضائهــا باالنتحار ،هناك من تعرض
لسرطانات خطيرة ،هناك من أُصيب
بصدمات نفسية وآخرون اختفوا ولم
يعودوا أبدا.
Tomb Raider
تاريخ العرض 18 :آذار
الفيلم رؤية سينمائية جديدة للعبة
الفيديو الشــهيرة "،"Tomb Raider
ولكن بتجســيد من املمثلة أليشيا
فيكاندر بدال من أجنيلينا جولي.
هو فيلم مغامرة ،مــن إنتاج موتوال
فيلم ،ومــن توزيع أفــام باراماونت،
وقد أخرجه ســيمون ويست َ
وكتَب
الســيناريو Patrick Massett John
 Zinmanو سيمون ويست.
Avengers: Infinity War
تاريخ العرض 4 :أيار 2018
اجلزء الثالث من أفالم األبطال اخلارقني
"ذا أفنجــرز" ،والذي يضــم "الرجل
احلديدي" و"كابــن أميركا" و"هالك"
و"ثور" واألرملة السوداء" و"هوك آي".
يتنــاول الفيلــم قصــة
•
املعركــة الكبرى الضخمــة لفريق
املنتقمون وحراس اجملرة ملواجهة حرب
ضد ثانــوس الذى يصل الــى االرض
بعد عامــن من متزيق املنتقمون خالل
أحداث كابنت أميــركا :احلرب األهلية

من أجل جمع أحجار لقفازه تســمى
"األحجار الالمتناهيــة" ،أو "األحجار
األبدية" ،وهي عبارة عن ســتة أحجار
متتلك طاقة موجودة من قبل نشــأة
الكون .وبعــد االنفجــار العظيم مت
ضغط تلك الطاقة غير املتناهية في
ستة أحجار متتلك الواحدة منها ق ّوة
كبيرة جدا ً بحسب خاصتها ،وفي حال
مت جمع تلك األحجار معا ً فإن حاملها
سيحصل على قوة ال متناهية متكنه
من حكم الكون بكامله.
Solo: A Star Wars Story
تاريخ العرض 25 :آيار 2018
يروي قصــة واحد من أبطــال "حرب
النجوم الرئيسيني ،وهو الطيار مهرب
البضائع "هان ســولو" ،والذي جسد
شخصيته املمثل األميركي هاريسون
فورد.
فيلــم خيال علمــي وحركة أميركي
مبنــي على شــخصية هان ســولو
من سلســلة حرب النجــوم .الفيلم
مــن إخراج رون هــاورد وكتابة لورنس
وجون كاســدان .أحداث الفيلم تقع
قبل عشــر ســنوات تقريبا ً من حرب
النجوم :أمل جديد وتســلط الضوء
على املغامــرات األولى لهان ســولو
وتشــوباكا ،حيث يشترك في عملية
سرقة كبيرة.
Deadpool 2
تاريخ العرض1 :حزيران 2018
هو اجلزء الثاني من فيلم بطل "مارفل"
اخلارق البذيء ،والذي كان حقق بجزئه
األول إيرادات ضخمة في .2016
اكتســح الفيلــم شــباك التذاكر
العاملي بتحقيقه أكثر من  132مليون
دوالر في أســبوعه اإلفتتاحي ،وبلغت

إيراداته في أميركا في أسبوعه الثامن
قرابة  399مليــون دوالر ،فيما وصلت
اإليرادات اإلجمالية إلى 778,452,848
$
Ocean's 8
تاريخ العرض 8 :حزيران 2018
جــزء جديــد مــن سلســلة أفالم
العصابات " ،"Ocean's 11ولكن هذه
املرة ببطولة نسائية بالكامل ،ضمت
عددا مــن أبرز جنمات هوليــوود ،مثل
ســاندرا بولوك ،وكيت بالنشيت ،وآن
هاثاواي ،وريهانا.
هو فيلم ســرقة كوميــدي أميركي
أنتج فــي يونيو حزيــران  ،2018وهو
من إخراج غاري روس وبطولة ســاندرا
بولوك وكيت بالنشــيت وآن هاثاواي
ومينــدي كالينغ وســارة بولســون
وأوكوافينا ،مت البــدء بتصوير الفيلم
فــي  25أكتوبر تشــرين االول 2016
في نيويــورك ومت عرضه فــي الثامن
من يونيــو حزيران  2018وجرى توزيعه
عن طريق شــركة وارنر بــرذرز .قصة
الفيلــم تتكلم عن ديبي شــقيقة
داني أوشن ،وألتي تســتعد لعملية
سرقة ســتكون األكبر في القرن في
حفل النجوم الســنوي في نيويورك
وتقابل كل من لو وروز وناين بول وتامي
وأميتا وكونستانس ألجل التخطيط
لعملية السرقة.
Jurassic World: Fallen Kingdom
تاريخ العرض 22 :حزيران 2018
هو اجلزء الثانــي من فيلم "Jurassic
 "Worldالذي عرض في  ،2015ويعرض
املزيد مــن الفوضى التــي حتدث في
حديقة الديناصورات الترفيهية ،بعد
خروج أحدهم عن صوابه.

احــداث الفيلــم تبــدأ بعــد مرور
أربــع ســنوات علــى الدمــار الذي
جرى للحديقة اجلوراســية بســبب
الديناصــورات التــي خرجــت عــن
الســيطرة متا ًما ،وبعد فــوران إحدى
البراكني اخلامدة على سطح اجلزيرة،
يتوجه كل من أوين وكلير في مهمة
بالغــة الصعوبــة في ســبيل إنقاذ
الديناصورات الباقية من املوت.
Ant-Man and the Wasp
تاريخ العرض 9 :متوز 2018
هو اجلزء الثاني من فيلم البطل اخلارق
"الرجل النملة" ،ولكن هذه املرة يجد
حليفة له في حتقيق العدالة.
يواجه البطل ســكوت الجن (بول رود)
عواقب اختياراته كبطــل خارق وأب،
فهو يناضــل من أجل إعــادة التوازن
حلياته املنزلية مع تولي مســؤولياته
كبطل خارق .كمــا أنه يواجه حتديات
مع هــوب فان دايــن (إيفاجنلني ليلي)
والدكتورهانك بيم (مايكل دوجالس)،
خاصــة بعد انخراطهــم في مهمة
جديدة.
Halloween
تاريخ العرض 19 :تشرين األول
جزء جديد من سلســلة أفالم الرعب
الشــهيرة "هالويــن" ،وهــذه املرة
تواجه بطلة األحداث "لوري ســترود"
شــقيقها القاتل املعتــوه "مايكل
مايرز" ،بعد مرور  40عاما على أحداث
اجلزء األول من إنتاج .1978
X-Men: Dark Phoenix
تاريخ العرض 2 :تشرين الثاني
2018
جزء جديد من سلسلة أفالم األبطال

اخلارقني "رجال إكس".
فيلــم بطل خــارق أميركــي قادم
مســتوحى عن شــخصيات إكس
مان الظاهرة فــي مارفل كومكس،
الفيلــم هــو الثاني عشــر ضمن
سلسلة أفالم إكس مان واألول ضمن
ثالثية أفالم إكس مان جديدة .إخراج
وكتابة ســيمون كينبــرج .وبطولة
كل منجيمــس مكافــوي ،مايكل
فاسبندر ،جينيفر لورنس ،نيكوالس
هولــت ،تاي شــيريدان ،صوفي تارنر،
كودي ســميت-ماكفي ،وجيسيكا
شاســتاين .في هــذا الفيلم ،رجال
إكس يحتــم عليهم مواجهة القوة
الكاملــة جلني غــراي بعــد مهمة
للفضاء باءت بالفشل .صدر الفيلم
في الثاني نوفمبر.2018 ،
Fantastic Beasts: The Crimes of
Grindelwald
تاريخ العرض 18 :تشرين الثاني
2018
اجلــزء الثاني مــن فيلــم الفانتازيا
واخليــال "Fantastic Beasts and
 ،"where to Find Themوالــذي
يتحالــف فيه "إيــدي ريدماين" مع
"جود لو" ضد مخططات الســاحر
الشرير "جوني ديب".
وتأتــي احــداث الفيلم بعــد إلقاء
القبــض على جريندوالد مبســاعدة
نيوت ســكماندر ،ينجح جريندوالد
فــي الهــرب مــن قبضــة مجلس
الســحرة اﻷميركي ويخطط جلمع
أتباعه ،والعزم على سيطرة السحرة
األنقيــاء على مقــدرات اﻷمور ،ومن
هنا يقــرر دمبلدور طلب مســاعدة
ســكماندر تلميذه من أجل دحر هذا
اخلطر القادم.
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النساء الـ  100األكثر نفوذًا وإلهامًا لعام 2018
أعلنت «مبادرة بي بي ســي لـ 100
امرأة» قائمتها لعام  2018املتضمنة
أسماء  100امرأة األكثر تأثيرا وإلهاما
من كل أنحاء العالم.
ومبســاعدة هــؤالء النســوة
سنستكشــف طيفا واســعا من
احملــاور مبا فيها اســتعمال الغضب
للحصــول على رد فعل ،وتســليط
الضوء على نسوة كاد التاريخ يطوي
أثرهن.
يتراوح سن النســاء املشموالت في
القائمة بــن  15و 94عامــا ،منهن
الزعيمــات والرائــدات وبطالت من
احلياة اليومية.
وتخبرنــا بعضهــن عن األمــور أو
الفقرات التي ســيرمينها في سلة
قمامة احلرية ،وهي ســلة القمامة
الرقمية التي أعددناها الســتخدام
النسوة اللواتي يردن أن يتخلصن من
كل ما يرين أنه يقيد حرياتهن.
من بني النساء التي أدرجت اسماؤهن
في القائمة:
 - 1أبيســوي أجايي-أكينفوالرين -
 33عاما.
رائــدة أعمــال فــي مجــال التأثير
االجتماعــي ،نيجيريــا .أسســت
أبيســوي مجموعة ،GirlsCoding
وهي جماعة غير حكومية تضطلع
بتعليم الفتيات علم كتابة وتصميم
وبناء مواقع إلكترونية تســهم في
حل املشكالت في مجتمعاتهن.
 - 2إسراء الشافعي  32 -عاما.
املديــرة التنفيذيــة جلماعة مجال (
 ،)Majal.orgالبحرين .ســبق إلسراء
أن أسست العديد من املنابر الرقمية
لكي متنــح صوتا للمهمشــن في
الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
 - 3سفيتالنا ألكسييفا  18 -عاما.
عارضة ،روســيا .جنت سفيتالنا من
حريق أتى على نصف جسدها تقريبا،
وتعمل اآلن ملســاعدة أولئك الذين
يعانون من آثــار احلرائق لكي ينظروا
إلى أجسادهم بشكل ايجابي.
 - 4ليــزت ألفونســو  51 -عامــا.
مخرجة ومصممة رقصــات ،كوبا.

سيندي آرليت كونتريراس باوتيستا

أسســت ليزت فرقة رقص معروفة
على النطــاق العاملي ،تعتمد الدمج
بــن عــدة تقاليد وحضــارات وأدت
رقصاتها في املئات مــن املدن حول
العالم.
 - 5نيمكو علي  35 -عاما.
كاتبــة وناشــطة ،أرض الصومال.
نيمكــو من الناشــطات ضد ختان
اإلناث وحائزة علــى جوائز دولية في
هذا اجملال.
 - 6أيزابيل ألليندي  76 -عاما.
كاتبة ،بيرو .تعــد إيزابيل التي ولدت
في بيــرو ألبوين تشــيليني أوســع
الكتاب باللغة اإلســبانية قراءة في
العالم ،فقــد بيعت من كتبها أكثر
من  70مليون نســخة بـــ  42لغة
مختلفة.

أيزابيل ألليندي

 - 7بشرى يحيى املتوكل  49 -عاما.
فنانــة ،ومصــورة فوتوغرافيــة
وناشطة ،اليمن .بشرى أول مصورة
فوتوغرافيــة محترفة فــي اليمن،
نشــرت صورها فــي العديــد من
املطبوعات العاملية وتعرض أعمالها
في املتحف البريطاني.
 - 8ألينا أنيسيموفا  19 -عاما.
طالبــة برمجة ،قرغيزســتان .تقود
ألينا مدرســة الفتيات القرغيزيات
للفضــاء ،التي تهدف إلى إطالق أول
قمر اصطناعي قرغيزي إلى الفضاء
اخلارجي.
 - 9فرانسيس آرنولد  62 -عاما.
اســتاذة فــي مجــال الهندســة
الكيمياويــة والهندســة احليويــة
والكيميــاء العضويــة ،الواليــات

فرانسيس آرنولد

املتحــدة .فرانســيس حائــزة على
جائزة نوبل للكيمياء في عام ،2018
وتســتعمل العديــد مــن اخملتبرات
اجنازاتهــا فــي مجــال األنزميات في
مجاالت كثيرة مــن األدوية املتطورة
إلى الوقــود احليوي إلــى منظفات
املالبس.
 - 10أوما ديفي بادي  54 -عاما.
نائبة فــي البرملان ،نيبال .تنحدر أوما
من طبقة بــادي ،احــدى الطبقات
التــي تعد من الطبقــات «املنبوذة»
في نيبال ،وهي تعمــل لتغيير هذه
النظرة.
 - 11جوديث بالكازار  65 -عاما.
مصممة أزياء متقاعــدة ،بريطانيا.
أدارت جوديــث عدة شــركات لألزياء
قبل أن قامت مشــاركة بتأســيس

سفيتالنا ألكسييفا

شــركة غيغــل نيكرز التــي تنتج
مالبس داخلية مخصصة للنســوة
اللواتي يعانني من سلس البول.
 - 12ســيندي آرليــت كونتريــراس
باوتيستا  28 -عاما.
محامية ،بيرو .أصبحت آرليت واجهة
حلركة ( ( )NiUnaMenosأي وال امرأة
أقل) ،وهي حركة شــكلت ملواجهة
العنف املنزلــي في بيرو ،وذلك عقب
انتشار شريط يبني اعتداء صديقها
عليها انتشارا واسعا.
 - 13ليلى بيليالوفا  61 -عاما.
محاضرة جامعية ،أوزبكستان .ليلى
محاضــرة جامعية تعمــل من أجل
احلفاظ على األنظمة البيئية اجلبلية
في أوزبكســتان وحماية الطيور مبا
فيها الطيور الكاسرة.

 - 14أناليا بورتز  51 -عاما.
طبيبــة وخبيــرة فــي االخالقيات
البيولوجيــة ،األرجنتــن .مجــال
اختصاص أناليا العالج الشــمولي
للنسوة الالئي يعانني من العقم.
 - 15فيالوفاني برون  35 -عاما.
ربانة يخوت ،ســاموا .فيالوفاني أول
امرأة من ساموا ومن منطقة احمليط
الهــادئ تتبوأ منصــب ربانة يخوت،
وهي تشــرف على زورق تقليدي من
الطــراز الذي يســتخدمه ســكان
املنطقة للتنقل بني جزرها.
 - 16رنني بخاري  31 -عاما.
أمينــة متحــف ومديــرة تواصــل
اجتماعــي ،الســعودية .تعمل رنني
أمينــة متحف ومستشــارة أعمال
فنيــة ،كمــا تعمــل في شــركة
التصاميم التي متلكها أسرتها.
 - 17جوي بوالمويني  28 -عاما.
فنانــة وباحثــة في مجــال الذكاء
االصطناعــي ،كنــدا .توصف جوي
بأنها «شــاعرة شــفرة رقمية» ،إذ
تســتخدم الفن والبحوث للتوعية
عــن التأثيــرات االجتماعية للذكاء
االصطناعي.
 - 18بربارا بيرتون  62 -عاما.
رئيســة مجلــس ادارة شــركة (
 ،( BehindBrasبريطانيا .أسســت
بربــارا شــركتها املتخصصــة في
تنميــة قــدرات ومواهب النســوة
خريجات السجون وأعدادهن للعمل
في مجال األزيــاء ،وذلك عقب فترة
قضتهــا في الســجن فــي أواخر
اخلمسينيات من عمرها.
 - 19تامارا تشيرمينوفا  62 -عاما.
مؤلفة ،روسيا .تامارا مصابة بالشلل
الدماغــي ،وهي مؤلفــة لقصص
احلوريــات واجلن مما أكســبها لقب
«قاصة سيبيريا».
 - 20تشيلسي كلينتون.
نائبــة مديــر مؤسســة كلينتون،
الواليات املتحدة .تشيلسي ،مؤلفة
عدد من الكتب ،وتعمل نائبة لرئيس
مؤسســة كلينتون ومسؤولة عن
عدد من املبــادرات مبا فيها تلك التي
تســاعد في متكني جيــل جديد من
القادة.

أجمل األلعاب االلكترونية لعام 2018
الصباح الجديد  -متابعة:
يترقب الشــباب واألطفــال على حد
ســواء كل عــام اإلصــدارات اجلديدة
التي تعلــن عنها الشــركات املطورة
لأللعاب ،اذ امســت تلك األلعاب جزءا
مــن حياتهم ،ال بــل ان بعضهم صنع
عاملا خاصا له بعيــدا عن االهل وحتى
األصدقاء الذين يفضلهم مساندين له
في بعض األلعاب.
عــام  ،2018كان عاما رائعا بالنســبة
لفئات الشباب واملراهقني واألطفال اذ
صدرت مجموعة من األلعاب ،بعضها
يحاكي الواقع الــى درجة مذهلة ،هنا
بعــض تفاصيل هذه األلعــاب ،وتاريخ
إصدارها ،وقصتها أيضا:
Monster Hunter World
لعبــة طورتها شــركة «« »Capcom
اليابان ّية ،وهي واحدة من أكثر األلعاب
فــي عــام  2018حققت جناحــا ً عامل ّيا ً
قياســي ،على عكس
زمن
ّ
مهوال ً خالل ٍ
بنجاح
حظيت
التي
ــابقة
الس
األجزاء ّ
ٍ
محدودٍ خارج حــدود اليابان .فباملقارنة
مع األجزاء السابقة ،قدم هذا اإلصدار
َ
لينقل الالعبني
قصة ُمتقنة لألحداث
ّ
إلى عالم اللعبة الواسع.
وفي هــذا العالــم الغامــض ُكل ما
حولــك يصلح اســتعماله ســاحاً،
حيثُ تنازل وحوشــا ً رهيبــ ًة ،تقتلها
لتصنع أســلح ًة أقوى ،ولِتطاردَ بعدها
وحوشــا ً أكبر وأقوى ،ومــع التّعديالت
علــى هذا اإلصدار ،لم يشــعر الالعب
وســرعان
بامللل مــن رتابة تلك املهام ُ
ما يج ُد نفســه جزءا ً من عالم اللعبة،
ناهيك عــن إمكانية اللعــب بالنّمط
املُتعدد األمر الذي ساعد الالعب كثيرا ً
بالتّصدي للوحوش القو ّية مبُســاعدة
أصدقائه ليضفي مزيدا من املتعة على
جتربة اللعب.
الســادس
طرحــت اللعبــة بتاريــخ ّ
والعشرين من كانون ال ّثاني يناير ،وذلك
منصة . PS4
على ّ
Sea of Thieves
وهي من أجمل املغامرات حيثُ اتاحت
شــركة ‘ ’Rareلالعــب فرصة العيش
بحياة القراصنة بكامل إثارتها ،يركب
على منت ســفينته ويبحر بحر ّية في
ٌ
كامل
عالــم
البحــر الواســع وهناك
ٌ
بانتظار أن يُكتشف.
جــداً ،كان على
جتربة اللعب شــ ّيقة
ّ
الالعب اتّباع اخلرائط وحل األلغاز ليعثرَ
الدفينة كما
علــى الغنائم والكنــوز ّ
ُيكنه اللعب مبُفرده أو ضمن فريق.
اجلميل بهــذه اللعبة انه خالل رحلتك

امللصق الدعائي للعبة Red Dead Redemption 2
ســتواجه فرقــا ً أخرى مــن الالعبني
وســتتصادم معهم ،لذا فكان الالعب
على أهبة االستعداد طوال مدة اللعب
ألنــه ال يعــرف متى ســيتحتم عليه
مواجهة خصومه باملعركة.
طرحت اللعبة في العشــرين من آذار
منصــة  Xbox Oneكما
وذلك علــى ّ
ستُتاح على احلواسيب العاملة بنظام
.Windows 10
Far Cry 5
بعــد أن كانــت األجــزاء الســابقة
ُمتشــابهة فيما بينها إلى ح ٍّد بعي ٍد،
اطلقت « »Ubisoftهذه امل ّرة جترب ًة فريد ًة
من نوعها ومليئة باإلثارة والتّشويق.
س ّيما أنّها قد تُســ ّب ُب نوعا ً من اجلدل
قصتها ال ّرئيســة ،حيثُ
على خلفية ّ
تقــع أحداثها في مقاطعــ ٍة تخيل ّية
اســمها « »Hope Countyفــي والية
ُ
يعيــش
مونتانــا األميرك ّيــة والتــي
ّ
ســكانها حتــت رحمة حركــة دين ّية
ُمتط ّرفة سلبتهم حر ّيتهم التي كانوا
يتمتّعون بها سابقاً.
وهنا يأتــي دورك كالعــب ،حيثُ يقع
على عاتقك مسؤول ّية إنقاذهم وإعادة
حر ّيتهم املســلوبة ،لــذا على الالعب
التصدي ُ
لكل من يقف بطريقه وعليه
السكان ملُساعدته في حتقيق
ان يجنّد ّ
مسعاه.
من جهة أخــرى ،يضع هذا اإلصدار بني
يديك الكثير من اخليــارات ،كأن تختار
اللعــب بشــخص ّية أنثى مثــاً ،أو أن
تختار عــرق الشــخص ّية ،ناهيك عن
الكم الهائل من األسلحة.
ّ

أما عن جتربة اللعب ،فالواقعية أجمل
ّ
ما في اللعبة ،وســتُالحظ على الفور
أ ّن ُمطوري اللعبــة يرغبون أن يجعلوا
منها واقعا ً تعيشه ،ســوا ًء من خالل
ر ّدة فعل ّ
الشــخصيات جتاه تص ّرفاتك،
خاصاً،
أم بإعطاء شــخص ّيتك كيانــا ً ّ
ّ
وستتمكن من
فأنت في اللعبة إنسان،
ومارسة النّشاطات
أخذ االســتراحات ُ
املُتعددة ضمن اللعبة بعيدا ً عن هدفك
األساسي.
ّ
الســابع والعشرين
صدرت اللعبة في ّ
منصــات  PS4و
مــن آذار وذلــك على ّ
ّ
خصي
الش
احلاسب
 ،Xbox Oneوعلى
ّ
أيضاً.
Crackdown 3
غيــرت هــذه اللعبــة مفهومنا نحو
ألعاب األكشــن «احلركة» ،ويبدو أنّها
ستكون من أجنح إصدارات السلسلة،
على ال ّرغم من أنّك قد جتد تشابها ً بني
األجزاء ّإل أ ّن هــذا األخير هو األضخم
من جميع النّواحــي ،عالم أكبر بكثير
مبان أطول ،وأســلحة
مما عهدنا رُؤيته،
ٍ
أكثر.
ّ
تتمكن من تدمير ُكل شــيء والقتال
بأي شــيء ،ابتدا ًء برمي بعض احلجارة،
ّ
وانتها ًء ّ
بالشــاحناتُ ،
فكل شــيء في
يصلح ان يكون سالحاً.
هذه اللعبة
ُ
أضف إلــى أ ّن اللعبــة ال تعتمد على
قوة األســلحة وحســب ،بل على ق ّوة
ّ
الشــخصية عينها ،فأنت لست بطل
بــل أنت ٌ
بطل خــار ٌق ،اذ ســتلعب دور َ
عميل مز ّود بأحدث التّقنيات واألسلحة
ٍ
لتجــوب عالم اللعبــة املفتوح والذي

هو عبــارة مدينة ُمســتقبل ّية متتلئ
شوارعها بالعصابات.
صدرت اللعبة في ربيع عام  2018على
منصــة  Xbox Oneوعلــى األجهزة
ّ
العاملة بنظام .Windows 10
Red Dead Redemption 2
مــن أجمل األلعاب في هــذه القائمة،
وهــي مــن تطويــر « »Rockstarالتي
أثبتت قدرتها على تقدمي األفضل بعد
إطالقها للسلســلة ّ
الشهيرة Grand
.Theft Auto
اللعبــة ُمتقنة من جميــع النّواحي،
قصة ُمترابطــة ،أداء وحركات واقعية،
ّ
إضاف ًة إلى املشــاهد ّ
اخللبة وال ّرائعة
ويقضي الالعب وقتا ُمسل ّياً.
أضف إلى أنّها واحد ًة من أفضل ألعاب
العالــم املفتوح إن لــم ُ
تكن األفضل،
حيثُ
تتقمص شــخصية رجل فا ّر من
ّ
قبضة العدالة ،ويبقى ُمطاردا ً بخطايا
ماضيه ،وخــال اللعب تصادف الكثير
من ّ
الشــخص ّيات ،وســتجري معهم
الكثيــر من احلــوارات الطويلــة ،وهو
أم ٌر ع ّودتنا عليه الشــركة سابقا ً في
لعبــة  Grand Theft Autoكمــا أنّك
تُصادق أفرادا ً
لتخــوض معهم الكثير
َ
من األحــداث والنّزاعات في ُمغامر ٍة لن
تُنسى في قلب أميركا .صدرت اللعبة
منصتي  PS4و
في ربيــع  2018علــى ّ
.Xbox One
Kingdom Hearts III
تقمص األدوار
واحدة من أفضل ألعاب ّ
اليابان ّيــة ،وهذا العــام اكتمل جزؤها
ال ّثالث ،حيثُ تُســاعد  Soraومرافقيه

 Donaldو Goofyخالل سعيهم للبحث
السبعة «guardians
عن ح ّراس ّ
الضوء ّ
 »of lightللوقوف في وجه ُم ّ
خططات
عد ّوهم اللدود  .Master Xehanortجتد
في هــذا اإلصدار مزيدا ً من املشــاهد
املُســتوحاة من أفضل أفــام Disney
مــن بينهــا  Toy Story، Big Hero 6و
.Tangled
اطلقت اللعبة خالل هــذا العام على
منصة «.»PS4
ّ
The Last of Us, Part II
بعد املغامــرة ال ّرائعة التي عشــناها
من ُذ خمس سنوات مع  Ellieو Joelفي
اجلزء األ ّول من اللعبة عادت «Naughty
 »Dogمبُغامــرة جديدة أقــل ما ُيكن
بالســوداوية ،فقــد رأينا في
وصفها
ّ
ّشــويقي  Ellieتعزف على
ت
ال
العرض
ّ
الغيتار وهي ُم ّ
بالدماء وأمامها
لطخة ّ
لتختم أغنيتها بقولها« :سأجد،
ج ّثة
َ
وســأقتل ُك ّل فردٍ منهــم» األمر الذي
يترك الكثيــر من التّســاؤالت ،حيثُ
شيء ما كما
يبدو وكأنّها ُمستاءة من
ٍ
يظهر عليها الغضب واحلزن معاً.
طبقا ً ملُط ّوري اللعبة ،فإ ّن هذا اإلصدار
يتحــدث عن الكــره ،وما قــد يفعله
ّ
بالنّفس البشر ّية.
صــدرت اللعبة خالل العام احلالي على
منصة PS4
ّ
Dragon Quest XI: Echoes of an
Elusive Age
من أهم األلعــاب اليابان ّية هذا العام،
ُ
وبــكل تأكيــد مــن أكثر إصــدارات
السلســلة جناحاً ،اذ لم تكن ُمقتصرة
ّ

على اليابان -حيــثُ أطلقت ُهناك في
صيف العام املاضي-وكمــا كان احلال
السابق بل امتدت لكل
بالنّسبة للجزء ّ
انحاء العالم.
قدمــت اللعبة عاملا ً شاســعا ً ينتظر
اكتشــافه ،رســوم رائعة والكثير من
التّفاصيــلُ ،قــرى مليئــة بالكهوف
الدفينة ،حيثُ
احلاوية علــى الكنــوز ّ
تُصادف هناك العديد من ّ
الشخص ّيات
خالل تنقّ لك ،وستُجري معهم الكثير
مــن احلــوارات ،لكن بال ّرغــم من ذلك
فهذه اللعبة ليست كغيرها من ألعاب
العالم املفتوح ،حيثُ أ ّن حريتك ُمق ّيدة
نوعا ً ما لكن ذلك بغية خدمة ســياق
القصة ال ّرئيسة للعبة.
ّ
وســواء ُكنت جتــوب البحــر أم ُكنت
علــى ظهر حصانــك ،فاللعبة تتمتّع
عدة
بسالســة عالية ناهيك عن وجود ّ
أمنــاط للعب ُيكنــك التّبديل بينهما
بسهولة ُمطلقة.
صــدرت اللعبــة خــال العــام على
منصــة « »PS4و «»Nintendo 3DS
ّ
كما ســتتوافر نســخة ُمتوافقة مع
«.»Nintendo Switch
Dreams
من أكثر ألعاب العام إثــار ًة للفضول،
فهي جتمع بني متعة اللعب وتصميم
اللعبة أيضاً ،حيثُ قدمت لنا شــركة
« »Media Moleculeعاملا ً جديدا ً أقرب
للســحر ،ففيه ُكل شيء ُمكن ،فقط،
ّ
أطلــق العنان ُمليلتك وأخــرج للعالم
إبداعك.
عالم األحالم
فــي
اللعبة
أحداث
تدور
ٍ
التي تراود شــخصية اللعبة ال ّرئيسة
ّ
والتــي تُدعى « »Artحيثُ
ســتتحكم
فيه عن طريق مخلوق صغير لتُساعده
في اكتشــاف أبعــاد ُمخ ّيلته .تتعرف
بعدهــا على عــددٍ من ّ
الشــخص ّيات
وم ّيزة
األخرى
َ
لتخوض ُمغامرات رائعة ُ
في عوالم ُمتنوعة.
أكثر ما ُي ّيز للعبة أنّك تستطيع صنع
أي شــيء تُريــده ضمن اللعبــة ،كأن
تصنع مراحل جديدة وتُشــاركها مع
الالعبــن ،اذ تُتاح لك األدوات نفســها
التي استُعملت لتطوير مغامرة اللعب
ال ّرئيسة.
وعمليــة التّصميم ليســت صعبة،
الســهولة ،اأ ّن اللعبة
بل أم ٌر في غاية ّ
تقــدم شــرحا ً وافيا ً الســتعمال ُكل
ّ
شيء ،كما ُيكنك االستعانة مبا صنعه
العبون آخــرون والتّعديل عليه لتصنع
عاملك اخلاص بسرعة وســهولة ،وبذا
فلن تكون العبا وحســب ،بل واح ٌد من
صمميها .صدرت اللعبة خالل العام
ُم ّ
منصة «.»PS4
احلالي على ّ

بمساعدة
هؤالء النسوة
سنستكشف
طيفا واسعا
من المحاور بما
فيها استعمال
الغضب للحصول
على رد فعل،
وتسليط الضوء
على نسوة كاد
التاريخ يطوي
أثرهن.
يتراوح سن
النساء
المشموالت
في القائمة بين
 15و 94عاما،
منهن الزعيمات
والرائدات
وبطالت من
الحياة اليومية.
وتخبرنا بعضهن
عن األمور أو
الفقرات التي
سيرمينها في
سلة قمامة
الحرية ،وهي
سلة القمامة
الرقمية التي
أعددناها
الستخدام
النسوة اللواتي
يردن أن يتخلصن
من كل ما
يرين أنه يقيد
حرياتهن.

Dreams
من أكثر ألعاب
ً
إثارة
العام
للفضول ،فهي
تجمع بين متعة
اللعب وتصميم
اللعبة أيض ًا،
ُ
حيث قدمت لنا
شركة «Media
»Molecule
عالم ًا جديداً
أقرب للسّحر،
ففيه ُكل شيء
مُمكن ،فقط،
أطلق العنان
لمُخيلتك وأخرج
للعالم إبداعك.
تدور أحداث
اللعبة في
عالم
ٍ
األحالم التي
تراود شخصية
اللعبة الرّئيسة
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حسن كامي

طه سالم

خوان كارلوس

عريان السيد خلف

فالح عبد اجلبار

ستيفن ويليام هوكينج

آالن باكر

ناعومي باركر فرالي

أشهر وفيات العام 2018
الصباح الجديد ـ متابعة:
فجعنــا جميعــا وصدمنــا بوفــاة
عدد كبيــر من املشــاهير العراقيني
والعامليــن ،لكن عزاءنــا بهم انهم
كتبوا تاريخ خلودهم ،باكتشــاف او
كلمة او موقف .من بني تلك األسماء
الكبيرة نذكر:
عالم االجتمــاع العراقي فالح عبد
اجلبار ،مواليد بغــداد 1946م -توفي
يوم  26شــباط من العــام  2018في
العاصمــة اللبنانيــة بيــروت .غادر
العراق عام  .1978عمل أستاذًا وباح ًثا
في علم االجتمــاع في جامعة لندن،
مدرس علم االجتماع والسياسة في
كلية بيركبيرك ،والتي كان قد حصل
فيها على شــهادة الدكتوراه .ومنذ
عام  1994قاد مجموعة بحث املنتدى
الثقافي العراقي في كلية بيركبيك.

تخصص بدراســة الفكر السياسي
واالجتماعي في الشــرق األوســط،
وتتناول أعمالــه :الدين ،ودور القانون،
والصراع الديني ،واجملتمع املدني.
الشــاعر عريان الســيد خلف ولد
عــام  – 1940وتوفي فــي اخلامس من
كانون االول  2018ولد في محافظة
ذي قار في قلعة ســكر على ضفاف
نهر الغراف ،بدأ نشر قصائده مطلع
الســتينيات مــن القرن العشــرين.
عمل فــي الصحافــة العراقية وفي
التلفزيون وفــي اإلذاعة .حصل على
جوائز وشهادات منها .وسام اليرموك
من جامعة اليرموك من األردن.
الفنــان طــه ســالم ممثــل ومؤلف
مسرحي ،بدأت اهتماماته املسرحية
منذ عــام  1946في بغداد وكتب عدد

من املسرحيات ذات الطابع الشعبي
منها «الطنطــل» و»البقرة احللوب».
شــارك بعدة أفالم في السينما من
أشهرها :أبو هيلة ،وشايف خير .وهو
والد الفنانني شذى ســالم ،وسهى
سالم ،وفائز سالم.
الفنــان واملطــرب االوبرالي حســن
كامي ،واسمه بالكامل حسن كامي
محمد علي ،ولد في  14تشرين األول
1936م وتوفــي في  14كانــون االول
2018م.
درس في مــدارس «اجليزويت» ،وحصل
على بكالوريــوس احلقوق من جامعة
القاهــرة ،بعدها انتقــل إلى معهد
الكونســرفتوار ،ألنه أحب األوبرا منذ
دخلها أول مرة في سن  11عاماً ،وكان
يرغب أن يصبــح مغنيا ً أوبراليا ً برغم
حد قوله ،كان ســيئاً،
أن صوته ،على ّ

وطاملا سخر منه رفاقه لهذا السبب،
حتى حصل على الدراسات العليا من
إيطاليا .اكتشــفه للمسرح محمد
نــوح ليعمل في مســرحية انقالب.
وتلتها مســرحيات عــدة منها «دلع
الهوامن» ،و»وال مؤاخذة يا منعم» .كما
عمل في مسلســات عدة  ،وامتلك
وأدار مكتبة تبيع الكتب القدمية في
وسط البلد في القاهرة.
العــب كرة القــدم خــوان كارلوس
غارسيا ولد يوم الثامن من شهر اذار
 1988وتوفــي في الثامــن من كانون
الثاني  .2018لعب سابقا ً مع منتخب
هندوراس لكرة القدم ،ولعب أيضا ً في
كأس العالم لكرة القدم مع منتخب
بالده.
ناعومــي باركر فرالــي ولدت في 26

اب 1921وتوفيت يوم 20كانون الثاني
 2018مواطنة أميركيــة كانت متثل
املــرأة العاملة خالل احلــرب العاملية
الثانية .اشــتهرت بعد حملة «روزي
املبرشمة «ولعملها في أحد املصانع
قام أحد الرســامني برســم مصلق
ميثل الســيدة ،والتــي أصبحت فيما
بعد رمزا ثقافيا للمــرأة العاملة في
الواليات املتحدة في ملصق يدعى we
 can do itنســتطيع فعلها! .توفيت
يوم السبت  20كانون الثاني  2018في
مدينة لونغفيو في واشنطن عن عمر
يناهز  96عاماً.
املطرب ُنهــاد طربيه ولد 26 - 1950
وتوفي  26كانون الثاني  .2018بلغ ن ُهاد
طربيه قمة شــهرته في ثمانينيات
القرن العشرين من خالل أغنية «بدنا
نتجوز ع العيــد» التي تخطت حدود

لبنان وحققت انتشــارًا واســ ًعا في
الوطــن العربي .عانى ن ُهاد طربيه في
السكري ،الذي
أواخر حياته من مرض ُ
أ ّثر على عينيه وأفقده البصر .فانتقل
لِلعيش فــي باريس حيث امتلك بيتًا،
وبقي فيها سنوات عديدة ،في باريس
إثــر نوبة قلبيــة عن عمــر ناهز 67
عا ًمــا ،وكان طربيه يومذاك عائ ًدا من
لُبنــان بعد زيار ٍة قام بهــا لِ ُرؤية أهله
وأصدقائه ،فتعرض في املطار الرتفاع
فــي ضغط الــدم ،ون ُقل إلــى إحدى
املُستشفيات حيثُ تُوفي هناك.
عالــم الرياضيــات آالن باكر ولد 19
اب  1939وتوفي في الرابع من شباط
 2018عرف أساســا بفضــل أعماله
على نظرية األعداد وخصوصا ً الطرق
املستقاة من نظرية التسامي .عضو
اجلمعية امللكية ،ومجتمع الرياضيات

األميركــي ،واألكادمييــة الهنغارية
للعلوم ،وأكادمييــة العلوم الوطنية
الهندية ،واألكادميية األوروبية
عالــم الفيزيــاء ســتيفن ويليــام
هوكينج ولد في أكســفورد ،إجنلترا
في الثامــن من كانــون الثاني لعام
 1942وتوفــي يــوم  14اذار من هذا
العــام ،وهو من أبرز علمــاء الفيزياء
النظرية وعلم الكون على مســتوى
العالم .درس في جامعة أكســفورد
وحصل على درجة الشرف األولى في
الفيزياء ،أكمل دراســته في جامعة
كامبريدج للحصــول على الدكتوراه
في علم الكون ،له أبحاث نظرية في
علم الكون وأبحــاث في العالقة بني
الثقوب الســود والديناميكا احلرارية،
وأبحــاث ودراســات في التسلســل
الزمني.

نبوءات مرعبة للعرافة فانغا لعام 2019
شارفت ســنة  2018على االنتهاء،
وبــدأ التحدث عــن توقعــات عام
 ،2019ويوجــد الكثير مــن العرافني
املشهورين الذين توقعوا ما سيحدث
في العــام املقبل ،ومنهــم العرافة
البلغارية فانغا ،فمــاذا ينتظرنا في
عام  2019كما توقعت هذه العرافة.

العرافة فانغا

أحداث في العالم
قالت فانعا :النظام القدمي سينهار،
لكــن الطبيعــة ال تتســامح مع
الفــراغ ،وبطبيعــة احلال ،ســيتم
اســتبداله بنظام أخر» ،وفقا ملوقع
.predskazanie
وتوقعــت فانغا أنه ســيكون أزمة
اقتصادية عاملية ،ستفقد الكثير من
الناس على وجــه األرض مدخراتهم

وعملهم ،وميكن تســمية عام 2019
بســنة االضطرابات الكبيــرة ،وفي
املقــام األول ،ســيؤثر علــى أوروبا
الغربية ،إضافة إلى الواليات املتحدة
والدول املتضامنة معها.
سوف حتدث مشــكالت في الواليات
املتحدة مــن دون تأثير من روســيا.
وقالت فانغا في هذا الصدد« :ستعم
الفوضى في البالد».
وتوقعت فانغــا أنه بحلــول أيلول/
ســبتمبر وتشــرين األول/أكتوبــر
 ،2019ســيكون العالم على شــفا
حــرب كبيــرة .وهــذا االحتمال في
ضــوء الوضع احلالــي لألمور ال ميكن
استبعاده .ولكن يجب أن نتذكر أنها
قدمــت العديد من هــذه التنبؤات.
فقد تنبأت بأن عام  2014ســيكون
أســوأ عام ولكن احلمد هلل لم يكن

كذلك .ونأمل أن مير عام  2019بسالم
أيضا.
الطبيعة ،علم البيئة
«األرض ســوف تتمــرد وســيعاني
الكثير من الناس» ،هكذا قالت فانغا
عن عــام  .2019رمبــا قصدت حدوث
الكوارث الطبيعية املدمرة.
هي لم حتدد ماذا قصدت بتمرد األرض،
لذلك إذا صدقنا فانغا يجب أن نتوقع
أي «مفاجــآت» .على ســبيل املثال،
تصر العرافة املعروفة فيرا ليون على
أنه في العام املقبل ســيكون هناك
انفجــار ليلوســتون .وإذا حدث ذلك
بالفعل ،فســيكون هذا أكثر كافيا
ليســجل بأنه حدث مهــم في عام
.2019
وأكدت فانغا أن «املشــكالت ستأتي

إلى األرض من الســماء .ســيالمس
كوكب ضخــم األرض ويجلب الدمار
والفقــر للنــاس» .وقد أكــد هذه
النبوءة العلماء ،فوفقا لهم ،إن اجلرم
الســماوي ســيقترب من األرض في
العام املقبل ،لكن مسار حركته التي
يحســبها علماء الفلك يبعث على
األمل في أن كل شيء سيكون على
مــا يرام ،ألنه وفقا للحســابات ،فإن
الكويكب ســوف يطير بالقرب من
األرض ،ولكنه لن يلمسها.
التكنولوجيا
اهتمت فانغا بهــذا املوضوع وقالت:
«القطارات ســتحلق إلى الشمس».
ويعتقد اخلبراء أنها قصدت قطارات
اجليل اجلديد التي سوف تتحرك على
وســادات هوائية ،واألن يجري العمل

عليها.
تنبؤات صادمة لعام  ..2019إصابة
ترامب بالصمم ونهاية آسيا!
توفيت العرافة البلغارية الشهيرة،
فانغا ،عام  ،1996لكن غالبية البشر
ما تزال تؤمــن بتوقعاتها التي حتقق
العديد منها ،كظهور داعش وخروج
بريطانيا من االحتاد األوروبي ،وهجمات
 11سبتمبر.
وذكــرت صحيفة ذي صــن ،أن أهم
توقعات العرافة فانغا للبشرية عام
 ،2019هو إصابــة الرئيس األميركي،
مبــرض غامــض ،أعراضــه الطنني
والغثيــان ،حيث يصاب بالصمم في
النهاية.
وقد عانى الدبلوماسيون األميركيون
فــي كوبــا والصــن مــن أعراض

مشــابهة ،وبــرأي فانغا ،فــإن هذه
األعراض ميكن أن تكون بســبب اآلثار
اجلانبيــة للتنصت املســتمر .كما
تنبأت العرافة بوقــوع حادث خطير
ألحد أقرباء الرئيس األميركي.
وتنتظــر القــارة اآلســيوية كارثة
طبيعية ،باإلمــكان مقارنتها بقوة
زلزال احمليط الهندي عام  ،2004تؤدي
إلى محو جزء كبير منها ،وستواجه
روســيا ســقوط نيزك خطير على
أراضيها.
وكانت العرافــة البلغارية قد تنبأت
ســابقا بالقضاء على اجلــوع نهائيا
على سطح األرض عام  .2028وبحلول
العام  ،2256ستطور أول مستعمرة
بشرية على املريخ ،تصبح بعدها قوة
نووية ستطلب االستقالل عن األرض
الحقا.

ماغي فرح تخبرك بما أوحى لها برجك
حتدثت عاملة الفلك اللبنانية ماغي
فرح عن ســنة  2018التــي تفتتح
دورة فلكيــة جديدة تســتم ّر حتى
عام  ،2025وتبدأ الرحلة نحو السالم
الذي قد يبصر النور في شتاء 2019
و 2020بعــد فتــرات متفاوتــة من
احلروب والصراعات واملفاجآت اجل ّيدة
ّ
واملركبة.
ورأت أن الشدائد ستكون ّ
أخف وطأة
من الســنة املاضية ،ولو أنها حتمل
في ط ّياتهــا أيضا ً أعمــاال ً إرهابية
وانهيارات سياسية واقتصادية ،منذ
بدايتها.
األبراج األكثــر حظا :احلوت ،العذراء،
القوس
بــرج احلمــل :تتخ ّلص مــن معاناة
طويلــة وتنتقــل الــى فتــرة أكثر
اســتقرارا ً بعد خــروج أورانوس من
برجــك حيث اســتقر ملدة ســبع
سنوات .سنة جيدة باإلجمال تعدك
بالتغيير خاصة ابتدا ًء من أيار ،وحتى
آخر السنة.
تســ ّوي أمورك بســرية وتقبل على
تغييرات مالية مفاجئة واستثمارات
كثيرة وعروض مغرية وأسفار وأرباح.
احلب تبدو مستقرا ً وتبدأ السنة
في ّ
بوعود وللبعض عــودة عالقة قدمية
للظهور فــي حياتهم .هي ســنة
الزواج للعازبني بني الصيف واخلريف.
بــرج الثــور :أنــت علــى موعد مع
اجلديد والتجــدد ،وتتكيف مع مناخ
عما عرفت
ومحيط مختلفــن جدا ً ّ
في الســابق .يدعمك ساتورن طوال
الســنة ويطــرح جوبيتر شــراكة
جديدة تتطلب حســن االدارة حتى
تتجنب االشتباكات.
أورانــوس يدخل برجك فــي  16أيار،
ويشــكل مفرق طريق فــي حياتك
ثم متــر بفترة دقيقة حتى تشــرين

الثاني مثقلة مبفاجآت وانقالبات غير
منتظرة وصراع مع ســلطة أو إدارة،
إنها سنة لن تنساها.
عاطفيا ً تقلب الصفحة في الربيع.
إذا كنت عازبا ً فقد تقبل على عالقة
تقود الى الزواج .وتشــير األفالك الى
انفصال نهائي ابتــدا ًء من أيلول إذا
كانت عالقتك مهتزة.
برج اجلوزاءّ :
تبشرك األفالك بتغييرات
جذريــة للطوالــع الفلكية أفضل
من الســنوات الثالث املاضية .تبلغ
مركزا ً أفضل .الــدورة االيجابية تبرز
أكثر كلما تقدمت من فصل الربيع،
ساتورن ّ
كف عن مضايقتك ومارس
يقضي خمســة أشــهر في الدلو
ويحدث تغيرا ً إيجابيا ً في حياتك بني
أيار وتشــرين الثاني .تتحرر من قيود
مهنية ومعاناة صحية .في اجلو زواج
للعازبني جيد وإيجابي .تتلقى عرضا ً
مغريا ً في فصل الصيف .قد تلتقي
بتوأم روحك وســط ظــروف غريبة
وغير اعتيادية.
بــرج الســرطان :تبدو التأشــيرات
الفلكية شديدة جدا ً وقد تشير الى
نهاية مرحلة الستقبال فترة جديدة.
تنجــذب الى أمور كنــت تتجاهلها
ويدعمــك جوبيتــر فــي العقرب،
فيجلب اليك احلظ ويتغير قدرك ،ولو
ا َّن «ساتورن» يفرض عليك التر ّوي في
بعض األحيان.
أورانوس يحررك مــن قيود ابتدا ًء من
منتصــف أيــار .تنتهي مــن التزام
أزعجك أو عمــل ال يرضيك .تنتهي
عزوبيــة البعــض وإذا تعرفــت الى
توأم روحك في الصيــف فإ ّن الزواج
يتأخر الى عام  .2019الفترة األفضل
عاطفيا ً تقع بني أيلول وآخر السنة.
فصل اخلريف مليء بالوعود اجلميلة.

برج األسد :سنة من التغيير الكلي
واجلذري واملصاعب بسبب التنافرات
الفلكية ابتداء من شــهر أيار الذي
يحمــل حتى تشــرين الثاني ظروفا ً
استثنائية وضغوطات تضطرك الى
اتخاذ قرارات مهمة وانقالبية.
حتن الى املاضــي وقد تطفو ذكريات
ّ
الى السطح.
كن حذرا ً جدا ً في فصل الصيف ثم
تتحرر في تشرين الثاني ،فتفتح دورة
فلكية ج ّيدة تستمر سنة كاملة.
إذا كنــت عازبا ً فقد تطرأ ظروف غير
منتظرة تو ّلد العشق في قلبك خالل
األشهر األربعة األخيرة من السنة.
برج العذراء :إنها ســنة جيدة ال بل
ممتــازة بعد معاناة ســنتني ونصف
ّ
تطل على عمــل جديد أو
الســنة.
على مشاريع زاهرة.
تتحسن السنة ابتدا ًء من منتصف
أيار حيث يخرج أمــر الى العلن بعد
إخفائه.
تو ّقــع لقاءات ســاحرة ومشــاريع
لكن االمور قــد تتراجع في
مذهلة
ّ
أيلول.
عاطفيــا ً تقبل على حــب جديد أو
خطوبة منذ األشــهر األولى .الربيع
واعد والصيف مزهــر وقد يغ ّير متوز
وتشرين األول مصيرك العاطفي.
برج امليزان :سنة التغييرات الكبيرة
التي تفاجئك وتأتي أحيانا ً على غير
انتظار .تتخطى ما عانيته ألكثر من
أربع ســنوات خلت .تتحرر من قيود
وإذعان ملشيئة اآلخرين.
أنــت ُمقبل علــى خيــارات جديدة
تبصر النور بني أيار وتشــرين الثاني.
يحذرك الفلك مــن الفترة الواقعة
بني منتصف آذار ومنتصف أيار.
تنتقل في أواخر الســنة الى موقع
جديــد وقــد تعيــش قصــة حب

استثنائية أو تعقد صداقة مدهشة
وغير تقليدية.
قد يجذبك شخص يعيش في اخلارج.
حظوظ الزواج قليلــة اذ إ ّن االرتباط
يكون ممكنا ً أكثر في عام .2019
بــرج العقــرب :حتميــك الكواكب
وترعاك وحتمل اليــك كوكب احلظ
جوبيتر حتى أواخر السنة ،فتبتسم
ً
عمــا جديداً .تتحرر
األقدار وتطلق
من سلطة أو ضغطّ .ال أن أورانوس
اآلتي الــى الثور فــي  16أيار يطرح
حتديات ويتطلــب ليونة وتنازالت من
قبلك حتى فصل اخلريف.
حتقق أرباحا ً مالية وتغييرا ً في مجال
عملك وقد تشــغل مركزاً .حاذر من
نزاعات في تشرين الثاني.
عاطفيا ً تتمتع بكاريزما وشــعبية
كبيرة وتكون االرتباطات غنية ،لكن
ال يخلو األمر من صعوبات واحتمال
حــدوث قطيعة للبعــض ،االحداث
الشخصية مش ّوقة جدا ً هذا العام.
برج القوس :تبرز بني أكثر احملظوظني
هذه الســنة ،وتكاد أشــهر السنة
تخلو من أي انعكاســات ســلبية
حتضر ملشــاريع تبصر النور
لألفالكّ .
كلما اقتربت من نهاية السنة.
تتحرك بســرعة خارقة وتتفوق في
عملــك .تعالــج مشــكالت إدارية
وقضائية تتحالف مع جهات فاعلة.
فصــل الربيع حاســم وعاطفي قد
ترتبــط بعالقــة ســرية .انتبه من
الفضائــح وحاذر بعــض املغرضني
حتى ال تقع في ورطة.
انتبــه من حــوادث تافهة بــن آذار
ونيسان ومن إلغاء ملوعد أو عمل بني
متوز وآب.
بــرج اجلــدي :تتأرجح الســنة بني
اإليجابيــات والســلبيات برغم أن

كوكب احلظ هو في موقع جيد لك.
لكن ما يجب اإلشــارة اليه هو أنك
تتخلص من األزمات ابتدا ًء من شهر
أيار ،فتكون كل االفالك منســجمة
مع ســاتورن في برجك وهو كوكب
يتالءم مع مزاجك.
أنت مقبــل على منعطــف مهم
وإيجابي على األرجح ،فترســم هذه
الســنة مســتقبلك .تتخلــى عن
عــادات قدمية وقد تو ّقــع على عقد
مهم.
فــي اجلو غــرام فجائــي لقضية أو
شــخص والفترة األفضــل تقع بني
أيار وتشــرين الثاني حيث قد تتولى
منصبا ً مهماً .يسكنك شغف كبير
وحب يجتاحك رمبا بني أيلول وكانون
األول.
برج الدلــو :مقبل أنت على ســنة
مليئــة باألحــداث واالنقالبــات
واملفاجــآت ،إذ إ َّن الطوالع الفلكية
شــديدة ومربكــة خاصة بــن أيار
وأواخر أيلول.
قــد يطرأ ما يأخذك الــى معبر آخر
ابتدا ًء من فصل الربيع .وقد تلجأ الى
القضاء لتوضيح قضية أو لرد اتّهام.
يعلن الشــهران األخيــران عن جناح
وآفــاق جديدة واعــدة .كذلك حتمل
بداية الســنة فرص ّا واعدة .تناديك
املغامرة واألســفار وقد حتقق جناحا ً
ماليا ً وحتصل على ترقية.
عاطفيا ً حتتفل بحدث ســعيد نحو
شهر آذار .ينفصل البعض عن حبيب
أما
في فصل الربيع أو في شهر متوزّ .
شهر تشرين الثاني فيحمل احللول
وسعادة رومانسية.
برج احلــوت :تقبل علــى انفراجات
واســعة وفــرص كثيرة تنســيك
مــا حصــل معك فــي الســنوات

الثــاث املاضيــة
تسببت بارتباكات
وأحزان رمبا.
ا لو عــو د
كثيــر ة
والسنة
ممتــازة
بد عم
أربعــة
كواكب
أساسية
لــك
طــوال
السنة.
تتعز ز

والتي

األوضــاع املاديــة فتحظــى بهدايا
فلكية ك ّلمــا تقدمت مــن نهاية
السنة .ويكون انتقال أورانوس في
 16أيار الــى الثور حدثا ً مهما ً
قد يغ ّيــر حياتك ويحمل
مفاجــآت مناســبة
وجناحات.
قد تكون بــن أكثر
احملظوظــن حيــث
تتحــرر مــن العقد
وتقــدم علــى عمل
ّ
خــاق .تعلــن عــن
خطوبــة أو زواج،
تفــرح بحمل أو والدة
في عائلتــك ،ويأتيك
ا خلر يــف
بخبــر

عا طفي
ط ّيب.

اعالن
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الصحة والتعليم والرياضة والبنى التحتية من أولوياتها في منطقة الحقل

بتروناس الماليزية تواصل تطويرها الغراف
النفطي الستهداف  230ألف برميل يوميًا

الصباح الجديد  -خاص:
تواصل شــركة بترونــاس املاليزية
تطويرها حقل الغارف النفطي في
محافظة ذي قار مســتهدفة انتاج
ذروة يبلــغ  230الــف برميل يومياً،
في وقــت تعكف الشــركة على
تأهيل اجملتمع احمللي في احملافظة في
مجاالت الصحــة والتعليم والبنى
التحتية فضال ً عــن تطوير مهارات
العاملني في احلقل.
وعن املرحلــة التي وصلــت اليها
مهــام التطويــر حلقــل الغراف،
قــال عبد مالك بــن جعفر الرئيس
االقليمــي لعمليــات العــراق ،ان
«الطريق نحو حتقيــق انتاج الذروة
سيمثل حتدياً ،لكن بالرغم من ذلك،
فاننــا على اميان بأن كل موظف في
احلقل يتمتع بقدرة ومعرفة متكنه
من جتاوز العقبــات وحتقيق أهداف
املشروع».
وأوضح ان «فريق القيادة وآلية عمل
خارطــة الطريق اتاحــت لنا خطة
عمــل واضحة ..فتحقيــق النجاح
لن يتم االّ بالتعــاون ..دقة التنفيذ
وااللتزام غير املتزعزع».
وهنأ جعفــر «فريق عمــل الغراف
الذي متكن من صياغة شــئ ثمني
في الغــراف» ،على حد تعبره ،قائالً:
«ســتكون خارطة طريــق الغراف
دليــل للجميع نحو حتقيــق انتاج
الذروة» ،مضيفــا ً ان «حقل الغراف
هو مغامرة مهمة لبتروناس».
خارطة طريق الغراف
الــى ذلك ،قال ســحيمي عبد اهلل
الرئيس التنفيذي لعمليات الغراف،
ان «خارطة طريــق الغراف وضعت
لتحقيق انتاج الــذروة ،وفي الوقت
نفســه للحفــاظ علــى األهداف
التنظيمية وحسب األولويات».
وأضــاف ان «احلقــل بحاجــة الى
قوة عاملة ملتزمــة ومتخصصة
مفعمة بالروح التعاونية لتحقيق
اجنــاز أكبر متاشــيا ً مــع البرامج
اخملطط لها».
واكــد عبــد اهلل أن «النجــاح لن
يتحقق من دون التعاون والدعم من
احلكومة العراقيــة املتمثلة بوزارة
النفط ،دائرة العقــود والتراخيص
النفطية ،وشــركة نفــط ذي قار
وشــركة نفط البصرة اضافة الى
شريكنا شركة جابكس اليابانية».
ودعا الــى ضرورة «حتقيــق خارطة
طريق الغــراف ..للتركيز في هدف
حتقيق خطة انتاج الذروة في املرحلة
الرابعة من العقد في سنة .»2020
وفي سعي الشركة لتحقيق أهداف
اإلنتاج التــي وضعتهــا احلكومة
العراقية ،فان بتروناس ،وضعت في
أولوياتها تأهيــل وتطوير اجملتمعات
احمللية التي تقطن منطقة «العقد»
الغــراف ومتاخماتهــا ،أقضيــة
محافظة ذي قار ال ســيما قضائي
قلعة ســكر والرفاعــي ،بوضعها،
منذ عام  ،2013برامجا ً وأنشــطة
متثلت فــي ورش ودورات مجتمعية
تعليمية ،تثقيفية ،مهنية ،وغيرها

خارطة طريق الغراف وضعت
لتحقيق انتاج الذروة ،وفي
الوقت نفسه للحفاظ
على األهداف التنظيمية
وحسب األولويات ،وان
الحقل بحاجة الى قوة
عاملة ملتزمة ومتخصصة
مفعمة بالروح التعاونية
لتحقيق انجاز أكبر تماشي ًا
مع البرامج المخطط لها،
وأن النجاح لن يتحقق من
دون التعاون والدعم من
الحكومة العراقية المتمثلة
بوزارة النفط ،دائرة العقود
والتراخيص النفطية،
وشركة نفط ذي قار
وشركة نفط البصرة اضافة
الى شركة جابكس اليابانية

بهدف تلبيــة االحتياجات الفورية
للمجتمع ،وما يســتفيد منه أبناء
هــذه املناطق فــي مهمــة منها
لتحقيق التوازن ،في الوقت نفسه،
بني األعمال اخليرية واالستدامة.
وسعت الشركة ،جنبا ً إلى جنب مع
احلكومة احمللية ،باجلهود احلقيقية،
لتوفيــر بيئة أكثــر مالئمة لدعم
أبنــاء املنطقة ،ال ســيما األطفال
منهــم ،فــي ســعيهم لإللتحاق
باملدارس واحلصــول على حقوقهم
في التعليم.
وقد متكنــت بتروناس مــن تأهيل
اكثــر من  40مدرســة وتزويد أكثر
من  3600طالبا ً بالقرطاســية في
مشــروعها املدنــي «حملة القلب
والعقــل» والذي رافقتــه حمالت
توعوية للمدارس شملت التعريف
مبفاهيم الصحة والسالمة والبيئة
من أجل توطير املهارات الدارة اخملاطر
اليومية.
الدعم العلمي واملهني
كما قدمت بتروناس الدعم جلامعة
ســومر /كليــة علوم احلاســبات
وتكنولوجيا املعلومات مبا متلكه من
امكانيات متاحة ،إذ أسهمت بدعم
من وزارة النفط ببناء وجتهيز مختبر

تكنولوجيا املعلومات في اجلامعة .مركز التدريب املهنــي في الغراف.
ما أثنــى على ذلــك الدكتور علي فضال ً عن مســاعدتها لنحو 20٪
عبيد الشــمري ،عميد كلية علوم من املتخرجــن في دوراتها من فتح
احلاســبات وتكنولوجيا املعلومات ،ورش خاصــة بهم ..يزاولــون فيها
ودور شــركة بتروناس في انشــاء تخصصاتهم التي تدربوا عليها في
اخملتبــر ،معربا ً عن خالص شــكره الدورات.
لشــركة بتروناس على إسهامها وأوضح السيد سحيمي عبد اهلل،
في انشــاء اخملتبر الــذي يعد جزءا ً أن «الهدف الرئيس من وجود برنامج
من أنشــطة الشــركة املستمرة بيتروسينز في الغراف هو إيجاد طرق
لالســتثمار االجتماعي لعام  2017خالقة من خالل أســاليب تفاعلية
ممتعة لتحسني أســاليب التدريس
لدعم اجملتمع احمللي.
اما رئيس شركة بتروناس التنفيذي /في املــدارس وإضفــاء الفائدة ،بني
عمليات الغراف ،فقد قال في افتتاح الطالب ،من وراء التعلم».
مختبر اجلامعــة :أن التعليم مهم وأضــاف أن «هذه اجلهــود هي جزء
لتطوير املعرفة والقدرات لدعم بناء ال يتجزأ من اخلطط التي نســعى
لها جلعــل مجتمع الغــراف احمللي
الدولة العراقية.
في الســياق ،خرجت بتروناس نحو أقرب إلى بترونــاس ..ولزيادة الوعي
 1150مــن أبنــاء منطقــة احلقل بعمليــات الشــركة وكيفيــة
فــي دوراتهــا وورشــها املتواصلة اســهامها اجملتمعي فــي منطقة
شــملت املراحــل العمريــة كافة احلقل واملناطق احمليطة به».
فــي اختصاصات علميــة ومهنية يذكر ان مركــز التدريب املهني في
الغراف الذي أنشــأ مبنحــة يابانية
مختلفة.
وخصصــت الشــركة برنامــج وبادارة واشــراف مشــترك من قبل
(بيتروساينز) لالستثمار االجتماعي بتروناس وشركتي جابكس اليابانية
الســنوي الذي تعود جذوره إلى عام ونفــط ذي قار «اجلهة املســتفيدة
 2013فضــا ً عن اقامتهــا العديد من تطويــر احلقل» ،قــام وما زال
مــن الورشــات املهنيــة واحلرفية يقوم بعدة دورات تعليمية ومهنية
والــدورات العملية التي عقدت في تتضمــن :اإلجنليزيــة االبتدائيــة،

تكنولوجيا املعلومــات ،الكهرباء،
التكييف والتبريد ،النجارة ،اللحام،
البناء ،فضال ً عن اخلياطة والتجميل.
وفي برنامج جديد أقيم ملدة  6أشهر
فــي معهد بترونــاس لتكنولوجيا
البتــرول ( )INSTEPمباليزيا ،خ ّرجت
شــركة بتروناس دفعتهــا الرابعة
من املتدربني العراقيــن الذين بلغ
عددهــم  79متدربا ً أكملــوا دورة
عملية االنتاج فــي ماليزيا بنجاح
ملفت ،في ســعي للشــركة بأن
يســهم هــذا الفريق فــي تطوير
عمليات الغراف.
وقد أقيــم حفل مبناســبة تخرج
الدفعة الرابعة من املتدربني بحضور
األســتاذ محمد حميد مجيد ممثل
شــركة نفــط ذي قار ،وباشــو بي
بيلوجن نائب رئيس شــركة بتروناس
للعمليات الدولية ،وتشاندرموهان
سامينذان الرئيس التنفيذي ملعهد
بترونــاس لتكنولوجيــا البتــرول،
ومحمــد ســيف الدين بــن اوانغ
رئيس مجموعة مصادر التخطيط
والقدرات للعمليــات الدولية وفرق
القيادة من شركة بتروناس ومعهد
بتروناس لتكنولوجيا البترول.
هذا وقد خضــع املتدربون لبرنامج
اللغــة اإلجنليزية املكثــف التقني

ملــدة  3أشــهر في مركــز الغراف
للتدريــب املهني ،قبل أن يباشــروا
التدريــب وملدة ســتة أشــهر في
معهد بتروناس لتكنولوجيا البترول
( )INSTEPمباليزيــة بدءأ ً من  27أيار
ولغاية  8تشرين الثاني املاضي.
برنامج التدريب هذا الذي سبقه 3
برامج مماثلة علــى عمليات اإلنتاج
( )POTوتخرج منها نحو  212طالبا ً
يعملون حاليا ً مع شركة بتروناس،
م ّثل جزءا ً من تطوير قدرات املواهب
في حقل الغراف .أجــرى املتدربون
حي
أنشــطة حقيقية في مصنع ّ
مباليزيا لتعزيــز كفاءتهم من خالل
التدريب العملي ،إضافة إلى التعلم
التجريبي الذي يسترشــد مبدربني
ذوي خبرة ومؤهلني.
مع مجتمع الغراف
ولــم تقف بتروناس من مشــاركة
أبناء منطقة احلقل مناســباتهم،
ففي كل عام تشرع بتروناس باقامة
موكبهــا احلســيني في شــعيرة
عراقية تخوضها الشركة املاليزية
وتعكــف علــى اقامتها ســنويا ً
فــي محافظة ذي قــار في قضائي
الرفاعي وقلعة ســكر (موقع حقل
الغراف النفطي).

وإذ جتري عمليات شــركة بتروناس
مع اجملتمع احمللي حلقل الغراف فانها
حترص على مشــاركتهم أحزانهم
خالل مدة أربعينية االمام احلســن،
فضال عن كونها ملتزمة جتاه تطوير
اجملتمع.
وقال الســيد محمــد فطري مدير
قسم شــؤون الشركات في حديث
نقلته قنــاة العراقيــة الفضائية:
نحــن مســرورون جــدا ً لتقدمينا
اخلدمات الى زائري العتبات املقدسة
في كربالء ..وهذا نابع من شــعورنا
باالنتماء الى هذا اجملتمع”.
تعد مــن العادات
وأضــاف أن “هذه ّ
الطيبة لدى العراقيني ونحن فرحني
ألننا نقدم للزائرين هذه اخلدمة”.
من جانبهم قام موظفوا الشــركة
االجانب بخدمة الــزوار كما يفعل
اقرانهم العراقيني ،وقال احد الزوار،
ان «املاليزيني فــي حقل الغراف أتو
وكأنهم عراقيني يقدمون ويخدمون
الــزوار متأثرين بشــخصية األمام
احلســن (ع) اجمليــدة» ،مضيفا ً أن
«موقع موكب الشــركة في مكان
ممتاز حيث مير منه الزائرين الى كربالء
ســيرا ً على األقــدام ..وهذه خدمة
جليلة يقدمها أخواننا املاليزيني».
وعلى مســتوى اهتمــام بتروناس
بالرياضــة ،فقد أقامت الشــركة
مؤخرا ً بطولة لكرة القدم شــارك
فيهــا نحو  32فريقاً ،مســتهدفة
تعزيز التواصــل بني أبناء محافظة
ذي قار.
وإذ تعــد هذه البطولــة ،لفرق كرة
القدم الشعبية ،من بني املمارسات
االجتماعية التي تقوم بها شــركة
بتروناس ،فان تنظيمها اســتهدف
التقــارب واالنفتاح علــى املناطق
املتاخمــة حلقل الغــراف النفطي
الذي تستثمره بتروناس ،وقد نقلت
قنــاة العراقيــة الفضائيــة ختام
أحداث البطولة.
وقال مدير عمليــات حقل الغراف،
ان «الهدف مــن البطولة جاء خللق
اجــواء منســجمة وعالقات طيبة
مع أبناء اجملتمع احمللي في الناصرية
عالوة علــى تنمية القــدرات التي
يتمتع بها شباب املنطقة».
وأضــاف ان «الفريــق الفائــز في
البطولــة (ألبو علي) تــوج بنجاح
البطولــة أوال ً ومــن ثم كأســها
وميدالياتها ما ّ
دل على جدية الفرق
املشــاركة في مثل هكذا بطوالت
شــعبية تســهم بتطوير املهارات
واللعبة عموماً».
مــن جانبه ،قــال قائممقام ناحية
الرفاعي االســتاذ جمال مسير ،ان
«هكذا مشــاريع وهكذا فعاليات
تســهم في رفع قدرة الفرد وخلق
اجواء ايجابية بني شــركة بتروناس
بفريقهــا املهتم بتطويــر اجلانب
احمللي في الغراف وبني أبناء منطقة
احلقل».
وشــارك في البطولة  32فريقا من
 30منطقة وقرية ..شباب طموحني
يأملون في بنــاء طاقاتهم وإلتفات
املسؤولني عن الرياضة في احملافظة
لهم لعلهــم يرفــدون املنتخبات
الوطنية بدماء جديدة.
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مذكرات الرئيس جالل طالباني
رحلة ستين عام ًا من التكية الى قصر السالم

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

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

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

إعداد :صالح رشيد
ترجمة :شيرزاد شيخاني

بداية ملرحلة نضال جديدة
(احللقات الثقافية للكوملة
وتأسيسها)
عصبة الشغيلة الكردستانية
(كوملة)
* قبل تأسيس اإلحتاد الوطني ،كانت
هنــاك عصبــة الشــغيلة ،ما كان
دوركم فيهــا ،وهل كان للعصبة أي
دور في تأسيس اإلحتاد الوطني؟
 حول العصبة املاركسية اللينينيةالتي حتولــت فيما بعــد الى عصبة
الشغيلة الكردستانية ،حتدثت عنها
بإقتضاب فيما ســبق ،فمنــذ فترة
طويلة نشــأ داخل احلزب الدميقراطي
الكردستاني تيار ذو توجهات ماركسية
لينينيــة ،وكان هذا التيــار يبرز فترة
ويخبــو أخــرى ،في عــام  1953طرح
موضوع الفكر املاركســي اللينيني
على بساط البحث داخل احلزب ،وكان
احلزب ميارس نشــاطه منذ عام 1959
بشكل علني وحصلنا على اإلجازة في
 ،1960/1/6وجــاء في النظام الداخلي
أن احلزب يعتبر النظرية املاركســية
اللينينية كأحد مصــادر فكره ،ولم
متر فتــرة حتى حتولت تلــك النظرية
الى العلمية .وفي عامي  1958و1959
أصر األعضاء الذين إعتبروا أنفسهم
ماركســين لينينيــن أن تتجســد
النظرية املاركســية في برامج احلزب
رغــم كل اخلالفــات والصراعات التي
كانت موجــودة بن البارتــي واحلزب
الشــيوعي وكذلــك داخــل أجنحة
احلزب ،مثل ،جناح همزة عبداهلل ونزاد
خسرو وحميد عثمان وصالح احليدري،
وكانت اخلالفات تتركز حول ما إذا كان
احلزب هو حزب برجــوازي كردي ،أو هو
حزب العمال والكادحــن والفالحن
والطلبة واملثقفن والكســبة ،مبعنى
أنه حــزب جماهيري .وبــرز هذا التيار
بعد إنشقاق  1964وسط الذين كانوا
مع املال مصطفى.
فــي البداية ظهــرت اخلالفــات بن
جميع هــؤالء احلزبين ،وكانت لديهم
تصــورات وأفــكار آيديولوجية حول
مســألة املاركســية -اللينينية ،ألن
املاركســية كانــت تضــم إجتاهن
فكريي مختلفن ،الشكل السوفيتي
والشكل الصيني ،وكنت أنا واحدا من
هؤالء أناصر الشكل الصيني ،وكنت
أســتمع الى راديو موســكو وبكن
وأعرف اخلالفــات الدائرة بــن هذين
اإلجتاهن ،وخصوصا أن احمد عبداهلل
كان ميدني باملنشورات الصينية ،وكان
هو بدوره يؤيد اإلجتاه الصيني ويعتبره
أفضل من اإلجتاه السوفيتي.
* وملاذا ناصرت اإلجتاه الصيني؟
 ما جذبنا أكثر في الصراع الدائر بناإلجتاه الصيني السوفيتي هو مسألة
النضــال الثــوري ضــد اإلمبريالية
واإلعتمــاد على الظهير الشــعبي،
وكذلك دعم وإســناد حركات التحرر
لشعوب العالم.في تلك الفترة كانت
اخلروشــوفية ترفض كل هذا ،ولذلك
وقعنا نحن األغلبية حتت تأثير املباديء
الصينية وتأثرنا بأفكار ماوتسي تونغ.
وكانت هناك أوجه تشــابه كثيرة بن
الوضع الصيني والوضع الكردستاني،
فاملاركســية اللينينيــة طبقت في
الصن وهي بلد شبه إقطاعي وشبه
محتل ومتخلــف وتقع ضمن خارطة
العالــم الثالث ،وكذلــك نضالهم
الطبقي الذي بــدأ من القرى واألرياف
ثم إنتقل الــى اجلبال والوديان وإنتهى
بتحريــر املدن ،كل ذلــك كانت قريبة
من واقع كردســتان .هــذا باإلضافة
الى اإلنتصارات التي حققتها الصن
وكذلــك املقــاالت التي نشــرت في
الصحف ومجلة كالويز وبعض الكتب
املترجمة الى اللغة العربية ،كل ذلك
كان لــه تأثير في األفراد الذين إعتبروا
أنفسهم ماركســيون لينينيون في
احلزب ،وخصوصا أن اخلروشوفية كانت
تؤيد تأســيس اإلحتاد اإلشتراكي في
بلدان كمصر وســوريا والعراق تضم
كل األحــزاب الثوريــة وأن حتل جميع
األحزاب املاركسية اللينينية نفسها

 ،1972بقي هــؤالء الرفاق في الداخل
منهم شــهاب شــيخ نوري وفريدون
عبدالقادر وجعفــر عبدالواحد وكانوا
من أنشط أعضاء التنظيم اجلديد.

مصطفى بارزاني

نوشيروان مصطفى

بعد إتفاقية  11آذار وحل الحزب الثوري بدأت المجموعة التي تعتبر نفسها تيارا
ماركسيا لينينيا بالتحضير لتأسيس منظمة جديدة وعصرية.كنا قد فتحنا مكتبة
بإسم الفكر الجديد (بيري نوى) في بغداد كوكيل لتوزيع الكتب الصينية وكانت
إجازتها بإسم دارو شيخ نوري ويشرف عليها شقيقه شهاب وكنت أنا أتولى حل
مشكالتها المالية.
بتلك البلدان.
كان الســوفييات مــن الناحيتــن
النظريــة والعمليــة يؤيــدون قيادة
املــال مصطفــى ضد قيــادة املكتب
السياســي ،حتى أنهم نشروا مقاال
في جريدة البرافدا حول تلك اخلالفات،
ووصف املقال قيادات وأعضاء ومريدي
جناح املكتب السياســي باليسارين
املتطرفن .وإستطرد املقال بالقول “أن
هؤالء يؤمنون فقــط بالنضال الثوري
وال يفهمــون حقيقــة أن التطور هو
ســمة من ســمات النضال بشكله
السلمي ،فهؤالء مجموعة متطرفة
ومخطئــة مــن الناحيــة الفكرية
وأسسوا جلناح داخل احلزب ضد اجلناح
اآلخــر الــذي ال يؤمن بتلــك األفكار
العنفية واملتطرفة.
الفكر املاوي في حركة
اليسار الكردي
* ماعــدا كل ما ذكــرت  ،هل كانت
هناك أســباب أخرى لشيوع الفكر
املاوي داخل حركة اليسار الكردي؟
 نعــم هناك أســباب أخــرى ،فبعدمجــيء األخوة في املنظمــة الثورية
حلزب تودة اإليراني الى بكرجو تطورت
أفكارنا حــول املاركســية والنظرية
املاوية.وكنت ومجموعة من الشباب
معــي كنــا ضمــن هــذه اجملموعة،
وإنتشــرت هذه األفكار رويــدا رويدا
داخل احلــزب وإنطلقت مــن البداية
في الســليمانية من قبل مجموعة
من الشباب اليســارين الواعن مثل
نوشــيروان مصطفى و بكر حســن
و فــؤاد مالمحمود و شــازاد صائب و
فريــدون عبدالقــادر و أحمد عبداهلل
و جــالل كركوكــي و غيرهــم و منت
و تطــورت و إنتشــرت بفضل هؤالء
الشباب .وكان اجلزء اآلخر داخل قيادة
احلــزب ،يؤيدون املاركســية الينينية

ولكنهم كانــوا راضن مائــة باملائة
باألفكار الصينية ،بل أنهم قبلوا حتى
ببعــض العموميات الكالســيكية
املاركسية ،ونستطيع القول ،نحن في
الواقع ظهرنا كتيار عام  1968نبشــر
بأفكار ماو وننشــر الكتب الصينية
وســط الناس وتطورنا شيئا فشيئا.
كمــا أن حصولنا علــى إجازة إصدار
مجلة رزكاري وكذلك مجيء اإلخوان
في املنظمة الثورية اٌيرانية كان لهما
دور في تأطيــر أفكارنا وتوجهاتنا في
إطار فكــري محدد .أضف الى ذلك أن
بعض اإلخوان في اجلامعة الذين تأثروا
بهذا الفكر منهم دارو شــيخ نوري و
فاضل مالمحمود و شــهاب شــيخ
نوري الــذي كان في البصرة آنذاك ثم
عاد الى بغداد ،وكذلك بعض األعضاء
الذين كانوا يعملون في اللجان احمللية
منهم جمــال طاهــر ومحمد صابر
ورفعت املال وفؤاد قرداغي ،جتمع هؤالء
حول مجلــة رزكاري ،وأخيرا شــباب
آخرين مثل محمود مــال عزت وحمة
جاوشــن وغيرهم ممــن اليحضرني
أســماؤهم كل هــؤالء كانت لديهم
أفكار يسارية ،وبذلك نستطيع القول
بأن التيار اليســاري املنظم بدأ يظهر
داخل احلزب ويرسخ أقدامه .
* بعد حــل احلزب الثــوري أين ذهب
هؤالء ،هل أسسوا حزبا جديدا؟
 بعــد إتفاقيــة  11آذار وحــل احلزبالثوري بــدأت اجملموعة التــي تعتبر
نفســها تيــارا ماركســيا لينينيــا
بالتحضير لتأسيس منظمة جديدة
وعصرية.كنا قد فتحنا مكتبة بإسم
الفكــر اجلديد (بيري نــوى) في بغداد
كوكيــل لتوزيــع الكتــب الصينية
وكانت إجازتها بإسم دارو شيخ نوري
ويشرف عليها شقيقه شهاب وكنت
أنــا أتولى حــل مشــكالتها املالية.
كانــت املكتبــة مبثابة مركــز فكري

لنشر وتوزيع الكتب املتعلقة بالفكر
اليســاري ،وجدير بالذكــر ان عالقتنا
كانت قوية مع السفارة الصينية في
بغداد ،وعينوا شخصا كحلقة إتصال
بيننــا ،وكانوا يدعموننا ويشــوقوننا
للعمل بهذا اإلجتاه.
وهكذا منــت البــذرة األولى لعصبة
الشغيلة  ،لكن اجلدل ثار حول التوجه
الفكــري لهــذه املنظمــة اجلديدة.
وكانت هناك توجهات مختلفة ،فكما
يبدو فإن شــهاب شيخ نوري ،فريدون
عبدالقــادر ،فاضل مالمحمــود ،دلير
صديق و فؤاد قرداغي بدؤا بالتحضير
لتأســيس تنظيم جديد وجاؤوا إلي
ورحبــت الفكرة ،ولكنــي قلت لهم
بأن ما تقومون به هــو عمل محدود،
وعليكــم باإلخــوان العاملــن في
مجلــة رزكاري فال يجوز أن تهملوهم
وتنحونهم جانبا ،وقلت أيضا "هناك
رفاق آخــرون يحملون أفــكارا جيدة
وآخرين يجب أن تكسبوهم" ،ولذلك
قــرروا تفويضــي باألمــر لإلتيان مبن
أقترحــه عليهــم ،ألن عالقتي كانت
جيدة بهم وأســتطيع أن أنظمهم.
وكنا قد نظمنــا دورة فكرية وتربوية
لكوادرنا ،وهناك شيء آخر أود أن أشير
إليه وهو ،أن شــهاب شيخ نوري كان
مبثابــة األخ الكبير لتلــك اجملموعة،
ونوشيروان يحتل نفس املكانة وسط
كوادر مجلة رزكاري ،وكانت عالقتهم
فاتــرة الى حد ما وســاد بينهم عدم
الثقة  ،فتوسطت بينهم واستطعت
أن أرضــي اجلميع ،وافــق اجلميع على
تأســيس تنظيم بإســم (العصبة
املاركســية اللينينية الكردستانية)
والتــي حتمــل املبــادئ املاركســية
اللينينيــة وتتبنى أفكار ماوتســي
تونغ وتسعى لتشكيل حزب طليعي
في كردســتان ومحاربــة اإلمبريالية
واإلنحرافــات احلاصلة في مســيرة
النضال الثوري الكردي .

*إذن أنت حتتســب كعضو مؤسس
لهذه العصبة؟
 في بداية تأسيس العصبة ،شكلناجلنة قيادية موســعة ،ثم إنســحب
عدد من الرفاق lنها منهم رفعت املال
ومحمود مالعزت وبكر حســن ،ومن
بقي بقيادة التنظيم هم أنا وشهاب
وفاضل مالمحمــود وفــؤاد قرداغي
وفريدون عبدالقادر ودلير صديق.
وبعد فترة أحسســت بأن فاضل مال
محمود يريد أن يسير بالعصبة بإجتاه
آخر ،وكنا قد وضعنا برنامجا محدود
التداول ،قررنا أن يكون بغاية الســرية
الى أنــت يتطور التنظيم ويقف على
قدميه حتى ال نتعرض الى ضربة من
الســلطة ومن البارزاني ،وكان قرارنا
أن تبقى نشــاطاتنا سرية للغاية وال
نتحدث عنها ألحد.
* وكيف كانت أساليب العمل داخل
هذه املنظمة اجلديدة؟
 قررنــا أن تعتمــد العصبة شــكلخاليــا التوعية في جميــع املناطق،
وأن نركــز فــي البحث وســط تلك
اخلاليا عن األشــخاص املســتعدين
للعمل التنظيمي لكي نرشــحهم
للعضويــة .منذ البدايــة بدأ فاضل
مالمحمــود بالتآمــر وكان ينشــر
فكــر "العراقجيــة" الــذي يؤمن به
لتعميمهــا على التنظيم ،وكانت له
قدرة جيدة على التكيف  ،وقد حتدثت
الى شــهاب و فريدون و دلير وغيرهم
بأننا يجب أن نضع حدا لذلك ،وعقدنا
إجتماعــا وقررنــا فيه إبعــاد فاضل
وفؤاد قرداغي عنا بســبب أفكارهما
العراقجية .وكان فاضل وبواســطة
إبن عمه فاروق املال مصطفى أســس
لعالقة مع القيــادة املركزية للحزب
الشــيوعي وكانــوا يريدون كســبه
حزبيا ،وبعــد أن ذهب فاضــل وفؤاد

بقيت عالقتنا معهم طيبة ،ولكنهم
أخذوا معهم مجموعة من األعضاء،
ولكن األعضاء األساسين بقوا معنا.
في تلــك الفترة رفض بعــض الرفاق
تسلم أية مســؤوليات في التنظيم
اجلديد منهــم نوشــيروان ،محمود
فندي وشــازاد ،خاصة نوشيروان الذي
كان محكوما عليه بالســجن لعدة
سنوات ،وإستقر رأينا على إرساله الى
اخلارج للدراســة وبعد مصاحلتنا مع
املال مصطفى متكننا من تأمن سفره
الــى اخلــارج ولكنه ظــل عضوا في
العصبة وإن لــم يكن فعاال جدا.كان
شهاب وفريدون أكثرهم نشاطا ،ودلير
صديــق لم يكن مثلهــم ،وبعد فترة
إبتعد هو أيضا ،كما أن بكر حســن
ورفاق آخرين كانوا عناصر جيدة ولكن
نشــاطاتهم قليلة ،وتقــدم إثنان أو
ثالثة من الشــباب في بغداد أحدهم
جعفرعبدالواحد ،وأي شخص إذا لم
يكمل دورية ثقافية في بغداد للكوادر
أو اليؤمن بالفكر املاوي لم نكن نقبله
في العصبة.كما ظهــر عامل يدعى
أنور زوراب وكان شــابا واعيا ونشطا
وإنضم بدوره الى العصبة ،ومت إعدامه
بعد ذلك مع شهاب شيخ نوري.
تطورت العصبــة بعد ذلك رويدا رويدا
وإلتف حولها العديدة من الشــباب
الواعــي ومــن الذين إنضمــوا إليها
في ذلــك الوقــت ،أذكر أبو شــهاب
من كركوك وشاســوار جــالل (آرام)
من الســليمانية وآخرين من مناطق
مختلفة .وفي تلك الفترة إشــتبهنا
بشخصن بأنهما أخبرا البارتي وكانا
يتقربان اليه أحدهمــا (م.م) الذي لم
يكن جبانا ،والثاني ( س.ب ) الذي أوصل
نســخة من برنامج العصبة الى املال
مصطفى.أمــا البارتي والناس عموما
فقد شــعروا بوجود تنظيــم جديد
ولكنهم لــم يعرفوا إســمه ورموزه
حتديدا ،وبعد أن سافرت الى اخلارج عام

* حــن كنت في اخلــارج كيف كنت
تتابع نشاطات العصبة ،نقاط القوة
والضعف فيها ،ومن يديرها بغيابك،
ونصائحك وشكل دعمك لهم؟
 كنــت أتابعهم من بعيد ،وشــعرتببعض األشــياء التــي رأيتها مضرة
بالعصبة .األول ،هو األسلوب الهاديء
الزائد عن اللزوم لشــهاب شيخ نوري
في إدارة األمور والذي لم يكن مناسبا
حلل مشــكالت التنظيم ،فقد أحدث
مشــكلة مع آوات عبدالغفور وآخرين
مما أدى الى خروجهم وتشكيل عصبة
الكادحن فيما بعد .كما كان أسلوب
فريــدون عبدالقادر فوضويا أيضا ،كان
يحب الظهور ،فعلى ســبيل املثال لو
وافقنا على رأيه لكنا سنصدر مجلة
ونضع فوقها شــعار املطرقة واملنجل
مــع جنمة حمراء ،وكان ذلك الشــعار
املعروف جلماعة املاركسين ،فقد كان
يولي أكبر إهتمامه باملظاهر ،في وقت
كان يفترض أن نولي األهمية القصوى
باملضامــن وليس بالشــكليات ،ولو
فعلنــا مــا كان فريدون يريــده لكان
ذلك ســببا في إنكشاف أمر العصبة
سريعا.
وفي حال إنكشف التنظيم فبالتأكيد
كانــت الســلطة ومعهــا احلــزب
الشيوعي ســتعادينا ،كما أن البارتي
لن يتــردد في توجيه ضربــة قاصمة
للتنظيم والقضاء عليه .كان رأيي أن
نعمل بقدر أكبر من السرية ،وأن نكون
دقيقن فــي إختيار وقبــول األعضاء،
وكنت مع فكرة أن نوسع خاليا التوعية
ونطورها ونعممها على جميع املناطق
وأن يتم إختيار األشــخاص الكفوئن
منهــا للقيــام بالعمــل التنظيمي
خصوصــا حــن يطلب أي شــخص
برغبته اإلنضمام الى التنظيم وليس
إجبــاره ،وحن ينضم الــى التنظيم
عندها سنكشف له ماهية التنظيم
وكيف يعمل ،ولكن لألسف ما حصل
كان فوضى وإســتعجال في كســب
األعضاء للتنظيم اجلديد.
* كان احلديــث يــدور آنذاك وســط
التنظيــم عــن وجــود مشــكالت
وخالفات  ،فماذا كان موقفك منها؟
 تلقيــت أخبــارا بوجود مشــكالتوخالفات بن أعضــاء التنظيم ،وكان
رأيي أن الرفاق الذين يثيرون املشكالت
واليســتطيعون التكيف يرسلونهم
إلى اخلــارج وليأتي بعضهم إلي ،وكان
بإمكانــي حينذاك أن أرســلهم الى
الصــن أو أي بلد آخر لكي يدرســوا
ويتثقفــوا ،عندها ســيتلقون العلم
والثقافــة ،وبالتالــي ســيخلصون
رفاقهم من وجع الرأس مبشكالتهم..
نقطة أخرى أثارت إنزعاجي هو إعجاب
بعض رفاق التنظيم وخاصة شــهاب
وجعفــر وفريدون ثــم رفــاق آخرين
بكتابات منير شفيق ،وكان منيرا هذا
يتفاخر مباركســيته وماويته ويصدر
كتبا بذلك .ورغم أن منير شفيق كان
رجــال مناضال ومثقفا وغزيــر اإلنتاج،
لكن كتاباتــه لم ترتــق الى مصاف
كتابات تســتحق أن تكــون مصدرا
للوحي ،بل كانت كتابات هزيلة الميكن
إعتمادهــا كمصدر للعمــل احلزبي.
وكنــت أرى أنه بدال مــن ذلك يفترض
برفاقنا أن يشغلوا أنفسهم باملصادر
األساســية للماركســية اللينينية
وكتــب ماوتســي تونــغ األصليــة
ويعتمدونها مصــدرا لنضالهم .وفي
هذا اجملال كانت مكتبة (الفكر اجلديد)
تقــوم بــدور متميز من خالل نشــر
الفكــر اجلديد حول حرب الشــعوب
الذي ترجمه نوشيروان مصطفى ،ثم
كتاب (مقتطفات من خطب الرئيس
ماوتســي تونغ) الذي ترجمه األستاذ
إبراهيم أحمد ونوشيروان مصطفى،
أي كنت أحثهم على العودج للمصادر
األساســية واألصلية بــدل اإلعجاب
بالكتابات الهزيلة.
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ﺍﻟﺴﻔﺎﺡ ﻳﺮﺷﺢ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻟﻠﻔﻮﺯ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺪﺙ
ﻓﻼﺡ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ

ﻏﺪﴽ ..ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻼﻗﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎﺕ ﺁﺳﻴﺎ
ﺑﻐﺪﺍﺩـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻳﻠﻌــﺐ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨــﺎ اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻓﻲ
اﻟﺴــﺎﻋﺔ  2ﻇﻬﺮ ﻳــﻮم ﻏ ﹴﺪ اﳉﻤﻌﺔ
آﺧﺮ ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ ﺿﻤﻦ رﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت أﱈ آﺳﻴﺎ
ﺑﻨﺴــﺨﺘﻬﺎ اﻟـ  17اﻟﺘﻲ ﺗﻀ ﹼﻴﻔﻬﺎ
اﻹﻣــﺎرات اﺑﺘﺪا ﹰء ﻣﻦ  5ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳌﻘﺒــﻞ ،إذ ﻳﻠﺘﻘﻲ أﺳــﻮد اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ
اﻟﻴــﻮم اﳌﻨﺘﺨــﺐ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ،
وﻫﻲ ﻣﺒــﺎراة ﻳﻌــﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺪرب
اﻟﺴــﻠﻮﻓﻴﻨﻲ ،ﻛﺎﺗﺎﻧﻴﺘــﺶ ﻛﺜﻴــﺮا
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺻﻔﻮف اﻷﺳــﻮد ،ﺳﻴﻤﺎ وان
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﺎز ﻓﻲ آﺧﺮ ﲡﺮﻳﺒﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﻧﻈﻴــﺮه اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺑﻬﺪﻓــﲔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻫﺪف واﺣﺪ ﻟﻠﺼﲔ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ ﻧﺎدي
ﻗﻄﺮ.
وﻳﻠﻌــﺐ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨــﺎ اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﺋﻴــﺎت آﺳــﻴﺎ ﺿﻤــﻦ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،ﺣﻴــﺚ ﻳﻔﺘﺘــﺢ ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ
ﺑﻠﻘﺎء ﻓﻴﺘﻨﺎم ﻳــﻮم  8ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳌﻘﺒــﻞ ،ﺛﻢ ﻳﻮاﺟــﻪ اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ 12
ﻣﻨﻪ ،وﻳﺨﺘﺘﻢ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺪوري اﻷول
ﺑﻠﻘﺎء إﻳﺮان ﻓﻲ  16ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ ذاﺗﻪ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،اﻟﺘﺤﻖ اﻟﻠﻼﻋﺐ أﺳــﺎﻣﺔ
رﺷــﻴﺪ ،أﻣﺲ ،ﲟﻌﺴــﻜﺮ أﺳــﻮد
اﻟﺮاﻓﺪﻳــﻦ ﻓــﻲ ﻗﻄــﺮ ،ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ ،ﺑﻌﺪ
أن ﻣﻨﺤﻪ ﻧﺎدﻳﻪ ﺳﺎﻧﺘﺎ ﻛﻼرا اﻟﻀﻮء
اﻷﺧﻀﺮ.
وﺟﺎء اﻟﺴــﻤﺎح ﻟﻼﻋــﺐ ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎق
ﺑﺎﳌﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﺴــﺘﻌﺪ
ﻟﺒﻄﻮﻟــﺔ ﻛﺄس آﺳــﻴﺎ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺪﺧﻞ

ﻫﻤﺎم ﻃﺎرق ﻳﺤﺎول ﺗﺨﻄﻲ دﻓﺎﻋﺎت اﻟﺼﲔ
اﲢﺎد اﻟﻜﺮة اﳌﺮﻛــﺰي ،ﺣﻴﺚ ﻣﺎﻃﻞ
اﻟﻨﺎدي اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ وﺑﺮر ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺘﺤﺎق
اﻟﻼﻋﺐ ﺑﺘﻌﺮﺿﻪ ﻹﺻﺎﺑﺔ ﻃﻔﻴﻔﺔ.
ﻟﻜﻦ اﲢــﺎد اﻟﻜــﺮة ﻫــﺪد اﻟﻨﺎدي
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ ﺣﺎل ﻋــﺪم ﺗﺮك
اﻟﻼﻋﺐ ،ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.وﻳﻌﺪ اﻟﻼﻋﺐ أﺳــﺎﻣﺔ

رﺷــﻴﺪ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﺆﺛﺮا ﻓﻲ وﺳــﻂ
اﳌﻴﺪان ،ودﻓﻊ اﺳــﺘﻤﺮار ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟــﺪوري اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟــﻲ ،ﻧﺎدﻳــﻪ إﻟــﻰ
اﻟﺘﻤﺴــﻚ ﺑﺨﺪﻣﺎﺗﻪ ..ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن
اﻟﻼﻋﺐ أﻣﺠﺪ ﻋﻄﻮان ،ﺣﺼﻞ أﻣﺲ
ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮة اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻘﻄﺮ.
إﻟﻰ ذﻟــﻚ ،ﺗﻮﻗــﻊ ﳒــﻢ اﳌﻨﺘﺨﺐ

اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ،ﻳﻮﻧﺲ ﻣﺤﻤﻮد،
ﻓﻮز اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس أﱈ آﺳــﻴﺎ
اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿــﻲ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ،
واﳌﻘﺮرة ﺑﺪاﻳــﺔ ﻣﻦ  5ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ،
وﺣﺘﻰ  1ﺷﺒﺎط .2019
وﻗﺎل ﻳﻮﻧﺲ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ» :ﻣﺎ زﻟﺖ ﺣﺘﻰ اﻵن أﺗﻠﻘﻰ

اﻟﺘﻬﺎﻧــﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس
أﱈ آﺳــﻴﺎ  ،2007وﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻫﺪف
اﻟﻔﻮز اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ..
وﺗﺎﺑﻊ »ﺣﺼﺪﻧﺎ اﻟﻠﻘﺐ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻨــﺎ ،وﻫﺬا ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷــﻴﺌﺎ
ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻛﻮن اﻟﻨﺎس ﻣﺎ
زاﻟﺖ ﺗﺸــﻴﺪ ﺑﺘﺘﻮﻳﺠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ،

ﻛﺎﺑﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻧﻴﺔ
ﻳﻌﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ

ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻴﺔ ﺗﺤﺘﻔﻲ ﺑﺄﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻤﻼﻛﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﻮﻗﺎﺯ
ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻴﺔ:
وﺳــﻂ اﺟﻮاء ﻣﻠﺆﻫــﺎ اﻟﻐﺒﻄﺔ
واﻟﺴــﺮور ،اﺳــﺘﻘﺒﻞ اﻋﻀــﺎء
اﲢﺎد اﳌﻼﻛﻤــﺔ وﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻓــﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻوﳌﺒﻴﺔ ﻳﻮﺳــﻒ
ﺧﻮﺷﺎﺑﺎ وﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ رواد اﻟﻠﻌﺒﺔ،
ﻻﻋﺒــﻲ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨــﺎ اﻟﻮﻃﻨــﻲ
ﻟﻠﺸــﺒﺎب واﻟﻨﺎﺷﺌﲔ ﺑﺎﳌﻼﻛﻤﺔ
اﳌﺘﻮﺟــﲔ ﺑﺎﻷوﺳــﻤﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻘﻮﻗﺎز
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺘﻤﺖ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اذرﺑﻴﺠﺎن،
وﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﲔ
ﻋﻀﻮا ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨــﻮاب ،ﻋﺒﺎس
ﻋﻠﻴــﻮي وﻣﺤﻤﺪ ﻋــﺮب ،اﻟﻠﺬﻳﻦ
ﻗﺪﻣﺎ اﻟﺘﺮﺣﻴــﺐ ﺑﻬﺆﻻء اﻟﻔﺘﻴﺔ
اﻻﺑﻄﺎل ﻣﺘﻤﻨﻴﺎن ﻟﻬﻢ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
ﲢﻘﻴﻖ اﻻﳒــﺎزات ﻟﺮﻓﻊ اﺳــﻢ
اﻟﻌﺮاق ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﶈﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .
رﺋﻴﺲ ﳉﻨــﺔ اﳌﺪرﺑﲔ ﻓــﻲ اﲢﺎد
اﳌﻼﻛﻤــﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺰﻫــﺮة ﺟﻮاد،

اﺷﺎد ﺑﺈﳒﺎز اﻟﻨﺎﺷﺌﲔ واﻟﺸﺒﺎب
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻮز ﺑﺄرﺑﻌﺔ اوﺳــﻤﺔ

ﻣﻬﻨﻲ وﺻﺤﻴــﺢ ﻣﻨﺬ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ،
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
ﺗﻠﻚ اﳋﺎﻣــﺎت واﳌﻮاﻫﺐ اﻟﻮاﻋﺪة
اﻟﺘﻲ ﲢﺘﺎج اﻟــﻰ رﻋﺎﻳﺔ واﻫﺘﻤﺎم
ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ ﻟﻐﺮض ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻬﻢ
ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺒﻴــﺮ ﻟﻴﻜﻮﻧــﻮا ﺧﻴﺮ
ﳑﺜﻞ ﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻔــﻦ اﻟﻨﺒﻴﻞ ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴــﻢ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓــﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻوﳌﺒﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲢﻴــﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻوﳌﺒﻴﺔ رﻋﺪ ﺣﻤﻮدي واﻻﻣﻴﻨﲔ
اﻟﻌﺎم ﺣﻴــﺪر اﳉﻤﻴﻠــﻲ واﳌﺎﻟﻲ
ﺳﺮﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻻﻟﻪ وﺟﻤﻴﻊ اﻋﻀﺎء
اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬي ﻟﻬﺬا اﻻﳒﺎز
اﳌﻤﻴﺰ اﻟﺬي ﲢﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻧﺨﺒﺔ
ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻮاﻋﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﻮل
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﱘ اﳌﻼﻛﻤﲔ ﻋﻠﻴﻬــﻢ اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻻوﳌﺒﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺣﺼﺪ اﻻوﺳﻤﺔ اﳌﻠﻮﻧﺔ
ذﻫﺒﻴﺔ ،وﺧﻤﺴﺔ ﺑﺮوﻧﺰﻳﺔ .ﻣﺸﻴﺮا ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺸــﺎرﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻰ :ان اﻻﲢﺎد ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻨﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻬﻤﺎ
ﻟﺒﻼدﻧﺎ وﻷﻧﻔﺴﻨﺎ ﻛﻼﻋﺒﲔ«.
وأﺿﺎف »ﺑﺮﻏﻢ أن اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﻟﻴﺲ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﳌﺄﻣﻮل ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻌﺮاﻗــﻲ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻰ
اﻟــﺪور اﻷول ﻛﻮﺻﻴــﻒ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،وأﺗﻮﻗﻊ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﻟﻨﻈﻴﺮه
اﻟﻘﻄــﺮي ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻛﺄس أﱈ آﺳﻴﺎ«.
وﺧﺘﻢ اﳌﻬﺎﺟﻢ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻷﺳــﻮد
اﻟﺮاﻓﺪﻳــﻦ ،ﺑﺘﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﺑﺸــﺄن ﺑﻄﻞ
اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻵﺳــﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات،
ﺑﻘﻮﻟــﻪ» :أﺗﻮﻗﻊ أن ﻳﻔــﻮز اﳌﻨﺘﺨﺐ
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﻠﻘﺐ ﻛﺄس آﺳﻴﺎ .«2019
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﻗﺎل اﳌﺪرب اﳌﺴﺎﻋﺪ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷوﳌﺒﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،ﻋﺒﺎس
ﻋﺒﻴﺪ ،إن اﳌﻌﺴﻜﺮ اﳉﺎري ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﺪوﺣــﺔ ،ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻬﻤﺔ
ﻟﺰﻳﺎدة اﻻﻧﺴــﺠﺎم ﺑــﲔ اﻟﻼﻋﺒﲔ.
وأﺿــﺎف ﻋﺒﻴــﺪ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﺻﺤﻔﻴــﺔ ،أن ﺑﻌــﺾ اﻟﻼﻋﺒــﲔ
ﻣﺎ زاﻟﻮا ﲢــﺖ اﻻﺧﺘﺒــﺎر ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
اﳌﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﳌﻌﺴــﻜﺮات،
ﺳــﺘﻤﻨﺢ اﻟﻄﺎﻗــﻢ اﻟﻔﻨــﻲ رؤﻳﺔ
أوﺿﺢ ﳌﺴــﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻢ .وأﺷﺎر إﻟﻰ أن
اﳌﻨﺘﺨﺐ ،ﺗﻨﺘﻈــﺮه ﻣﺒﺎراﺗﺎن ودﻳﺘﺎن
ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻷردﻧــﻲ ،وﻣﺜﻠﻬﻤﺎ أﻣﺎم
ﺳــﻮرﻳﺎ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺳــﻴﻮاﺟﻪ
اﳉﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﺻﻌﻮﺑــﺔ ﻓﻲ ﲡﻤﻴﻊ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳــﺘﺌﻨﺎف اﻟﺪوري
ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء ﻛﺄس آﺳﻴﺎ.وﻟﻔﺖ إﻟﻰ
أن اﳉﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷوﳌﺒﻲ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،ﻳﺴــﻌﻰ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﺒﺎراﺗﲔ
ﻣﻊ ﻓﺮق ﻗﻄﺮﻳﺔ ،ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﳌﻘﺒﻠﺔ.

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﻓﻼﺡ ﺧﺎﺑﻂ*
ﺑــﺪأ ﻣﻨﺘﺨــﺐ ﻛﺎﺑــﺎدي اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴــﺔ
ﻣﻌﺴــﻜﺮه اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﻣــﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻟﺒﻨــﺎن ﻟﻠﻜﺎﺑــﺎدي ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤــﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴــﺮوت ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺪورة
اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ
اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺮﺑــﻲ ﻟﻠﻌﺒﺔ ﻓــﻲ ﻟﺒﻨﺎن..
وﻗﺎل ﺣﻤﻴﺪ ﻧﻌﻤــﺔ اﳊﻤﺪاﻧﻲ رﺋﻴﺲ
اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻌﺒﺔ وأﻣﲔ ﺳﺮ اﲢﺎد
اﻟﻜﺎﺑﺎدي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ان اﳌﻌﺴــﻜﺮ ﻫﻮ
ﻣﺸــﺘﺮك ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻋــﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ
اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺪﻋــﻮة ﺑﻄﻞ اﻟﺪوري
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣــﻦ أﺟﻞ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ وﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ.
واﺿﺎف اﳊﻤﺪاﻧﻲ ان اﳌﻌﺴــﻜﺮ ﺟﺎء
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣــﻦ ﻣﻊ ﻣﻊ اﻟــﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
واﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ اﻻﲢﺎد
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وﺑﺈﺷــﺮاف اﻻﲢــﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻠﻌﺒــﺔ ﻻﻃــﻼع اﻻﻧﺪﻳــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

وﻻﻋﺒﻲ اﳌﻨﺘﺨــﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ
اﻟﻘﻮاﻧــﲔ اﻟﺘــﻲ ﺷــﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﻠﻌﺒﺔ
ﺣﺴــﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻻﲢــﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ..
ﻣﺒﻴﻨــﺎ أن اﻻﲢﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧــﻲ ﻟﻠﻜﺎﺑﺎدي
ﻋــﺎزم وﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸــﻴﻂ اﻟﻠﻌﺒﺔ
وﺑﻨــﺎء ﻣﻨﺘﺨﺐ وﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ
ﻓــﻲ اﻟﺒﻄــﻮﻻت اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ واﻟﻘﺎرﻳﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ورﺳﻢ ﺧﻄﺔ ﻹﻋﺪاد
اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ..ﻣﺸﻴﺮا ان اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺪﻳﻮاﻧــﻲ ﺳــﻴﺠﺮي ﻣﺒﺎرﻳــﺎت ودﻳﺔ
ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻟﺒﻨــﺎن ﲢﻀﻴﺮا ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟــﺪوري اﻟﻌﺮاﻗــﻲ ..ﻳﺬﻛــﺮ أن أﻏﻠﺐ
ﻻﻋﺒــﻲ اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻟﻌﺮاﻗــﻲ ﻫﻢ ﻣﻦ
ﻧــﺎدي اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ وﻣﺜﻠــﻮا ﻓﺮﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺣﻘﻘﻮا اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻻﻟﻘﺎب ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪوري
ﲢﺖ إﺷــﺮاف اﳌــﺪرب اﻟﻜﺎﺑﱳ ﻋﻼء
ﺣﺴﲔ.
* اﳌﻨﺴﻖ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻻﲢﺎد اﻟﻜﺎﺑﺎدي

falahalnasser@yahoo.com

ﻗﺒﻞ
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎﺕ ﺁﺳﻴﺎ

ﺑﺎﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺼﲔ ﻓــﻲ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻮدي اﻟﺬي
ﺿ ﹼﻴﻔﻪ ﻣﻠﻌﺐ ﻧﺎدي ﻗﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ،ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ
اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﻌﺚ ﻟﻨــﺎ درﺟﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت أﱈ اﺳــﻴﺎ ﺑﻨﺴﺨﺘﻬﺎ
اﻟـ  17اﳌﻘﺮرة أن ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓــﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﺘﺤﺪة اﺑﺘﺪا ﹰء ﻣﻦ ﻳﻮم  5ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ اﳌﻘﺒﻞ.
اﻟﻔﻮز ﻳﺆﻛﺪ أن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﻄﻮرا ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻔﻨﻲ ﻣﻊ زﻳﺎدة
اﻻﻧﺴــﺠﺎم واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ وﺑﺪء ﻫﻀــﻢ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ
ﻟﻠﻤﺪرب اﻟﺴﻠﻮﻓﻴﻨﻲ،ﺳﺘﺮﻳﺸــﻜﻮ ﻛﺎﺗﺎﻧﻴﺘﺶ ،اﻟﺬي
ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة اﻷﺳــﻮد ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓــﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴــﺮ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت
اﻟﻘﺎرة.
اﳌﺒــﺎراة ﻣــﻊ اﻟﺼﲔ،أﺗﺎﺣﺖ ﻓﺮﺻــﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺜﻘﺔ
ﺑﺎﻷﺳــﻮد واﻟﻌﻮدة ﻟﻪ ﺷﺒﺎك اﳌﻨﺎﻓﺴــﲔ ،ﺳﻴﻤﺎ أن
ﻫﺪﻓﻲ اﻟﻔــﻮز ﺣﻤﻼ إﻣﻀﺎء اﳌﺪاﻓــﻊ أﺣﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ،
وزﻣﻴﻠــﻪ اﻟﻘﺎدم إﻟــﻰ اﻟﻨﺠﻮﻣﻴــﺔ ﺑﻘﻮة،ﻣﻬﻨﺪ ﻋﻠﻲ،
واﻷﺧﻴــﺮ ﻳﺆﻛﺪ ﻛﻞ ﻣﺮة ﺟﺪارﺗــﻪ أن ﻳﻜﻮن ﺧﻴﺮ ﺧﻠﻒ
ﳋﻴﺮ ﺳــﻠﻒ ﻓــﻲ اﳋــﻂ اﻟﻬﺠﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺸــﻜﻴﻠﺔ
ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وﻧﺘﺮﻗﺐ ﻳــﻮم ﻏﺪ اﳉﻤﻌﺔ ﻣﺒــﺎراة ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ
أﻣﺎم ﺷﻘﻴﻘﻪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻷﺳﻮد
اﳌﺘﻮاﺻــﻞ ﻓﻲ ﻗﻄــﺮ وﻫﻲ ﻣﺒﺎراة ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﺳــﺘﻜﻮن
اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺒﻞ اﻻﻧﻄﻼق ﺻﻮب اﻹﻣﺎرات واﻟﺘﻬﻴﺆ اﻷﻣﺜﻞ
ﳌﻮاﺟﻬــﺔ أﻗﻮﻳﺎء اﻟﻘﺎرة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت أﱈ اﺳــﻴﺎ ﺣﻴﺚ
ﻳﻠﻌﺐ اﻷﺳــﻮد ﺿﻤﻦ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌــﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ،إﻳﺮان واﻟﻴﻤﻦ وﻓﻴﺘﻨﺎم ،واﳌﺆﺷﺮ اﻟﻮاﺿﺢ أن
اﺳﻮد اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ ﺳــﻴﺪﺧﻠﻮن اﳌﻨﺎﻓﺴﺎت ﺑﻘﻮة وإﺻﺮار
ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼﻗﺔ
ﻧﺤﻮ ﺑﻠﻮغ اﻟﺪور اﻟﻼﺣﻖ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻮاﺟﻪ اﻷﺳﻮد ﻳﻮم 8
اﳌﻘﺒﻞ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣــﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﻮرة ﻟﻘﺎءاﺗﻪ ﺿﻤﻦ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،وﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻳــﻮم  12ﻣﻨﻪ ،وﻳﻼﻗﻲ إﻳﺮان
ﻓﻲ  16ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ.
إﻣﻜﺎﻧﺎت اﺳــﻮد اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ ﻛﺒﻴﺮة،ﻧﻀﻊ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺜﻘﺔ
ﻟﻴﺤﻘﻘﻮا اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت وﻳﺴﺠﻠﻮا اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﳌﺒﺎرﻳﺎت
 ،ﻓﺎﻟــﻜﻼم اﻟﺘﺪرﻳﺒــﻲ ﻣﺤﺘــﺮف ،وﻧﻮﻋﻴــﺔ اﻟﻼﻋﺒﲔ
ﺷﻜﻠﺖ ﺧﻠﻴﻄﺎ ﻣﻦ اﳋﺒﺮة واﻟﺸﺒﺎب ،وﺗﻮﻓﺮ ﻣﻘﻮﻣﺎت
اﻷﻋﺪاد  ،ﺳــﻴﻤﺎ اﳌﺒﺎرﻳــﺎت اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺰزت
درﺟﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ واﺳــﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﻼﻋﺒﲔ دﻋﻤﺎ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮا وﺿﺎﻋﻔﺖ اﻷﻣﻨﻴﺎت أن ﻳﻜﻮن ﻟﻸﺳــﻮد
دورا ﻣﺆﺛــﺮا ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ .اﳉﻤﻴﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ أن
ﻳﻜﻮن ﺳــﺎﻧﺪا ﻟﺮﺣﻠﺔ ﻓﺮﻳﻘﻨــﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
دﻋﻤﻪ ﺑﺸﺘﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ،ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ،
واﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻣﻬﻤﺔ وﻃﻦ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ وﻻ ﳝﻜﻦ اﺧﺘﺰاﻟﻬﺎ
ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻮﻓﺪ وﻻﻋﺒﻴﻨﺎ وﻣﻼﻛﻬــﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ..أﻣﻠﻨﺎ
ﻳﺒﻘﻰ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻼﻋﺒﻴﻨﺎ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ
وﻳﺆﻛﺪوا اﳉﺪارة ﻓﻲ ﻣﻼﻋﺐ اﻹﻣﺎرات.

ﻃﻼﺏ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚ ﻳﺤﺮﺯﻭﻥ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﻭﻳﺔ
ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﻗﺎﺳﻢ ﺣﻨﻮﻥ:
ﺗــﻮج ﻓﺮﻳــﻖ ﻗﺴــﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳــﺔ
اﻟﻜﻬﺮوﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴــﺔ ﺑﻠﻘــﺐ ﺑﻄﻮﻟﺔ
اﳉﺎﻣﻌــﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﻜــﺮة اﻟﻘﺪم
ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
اﻟﻄﻼﺑﻴــﺔ ﻓﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﺛــﺮ ﻓﻮزه ﻋﻠﻰ
ﻓﺮﻳﻖ ﻗﺴــﻢ ﻋﻠﻮم اﳊﺎﺳﻮب ﺑﻬﺪﻓﲔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺪف واﺣﺪ ﻓﻲ اﳌﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺘــﻲ ﺟﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌــﺐ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻳﻮم
اﻻﺛﻨﲔ  24ﻛﺎﻧــﻮن اﻻول  2018ﺑﺤﻀﻮر
رﺋﻴﺲ اﳉﺎﻣﻌــﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ا.د اﻣﲔ
دواي ﺛﺎﻣــﺮ ورﺋﻴﺲ ﻗﺴــﻢ ﻫﻨﺪﺳــﺔ
اﻟﻜﻬﺮوﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚ ا.م.د ﻫﺸــﺎم ﺳﻠﻴﻢ
وﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ا.م.د
ﳒﺎح ﺳــﻠﻤﺎن وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺴــﻴﲔ
وﺟﻤﻬﻮر ﻏﻔﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ،وﻗﺎد اﳌﺒﺎراة
اﳊﻜﺎم ﻋﻠﻲ اﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ وﺣﻴﺪر ﻣﺤﻤﺪ
وﻳﺎﺳﺮ ﺣﺴﻦ واﳌﺸﺮف ﺣﺴﲔ ﺳﺮﻳﺢ.

واﺗﺴــﻢ اﻟﻠﻘــﺎء ﺑﺎﻟﻨﺪﻳــﺔ واﻻﺛﺎرة ﻣﻦ
اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ وﻛﺎن ﻓﺮﻳﻖ ﻗﺴــﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻜﻬﺮوﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚ ﻫــﻮ اﻻﻓﻀﻞ ﺑﻌﺪ ان
أﺗﻴﺤﺖ ﻟﻪ اﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻪ  ،وﺑﻜﺮ
اﻟﻔﺮﻳــﻖ ﺑﺎﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ اوﻻ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻻﻋﺒﻪ اﳌﺘﺎﻟﻖ ﺣﺴــﲔ ﻳﻮﺳــﻒ  ،اﻻ ان
ﻻﻋﺐ اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻻوﳌﺒــﻲ وﻓﺮﻳﻖ اﻟﻨﻔﻂ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻲ ﳒﺢ ﻓﻲ ادراك اﻟﺘﻌﺎدل
ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﳊﺎﺳﻮب ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺸﻮط اﻻول.
واﺳــﺘﻄﺎع ﻓﺮﻳﻖ ﻗﺴــﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳــﺔ
اﻟﻜﻬﺮوﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻘــﺪم
ﺑﻮاﺳــﻄﺔ ﻣﻬﺎﺟﻤﻪ اﳌﺘﺄﻟﻖ ﺣﺴــﲔ
ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺎﺣﺮازه اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ
واﻟﺸــﺨﺼﻲ ﻟــﻪ  ،وﻛﺎد اﻟﻔﺮﻳــﻖ ان
ﻳﺰﻳﺪ ﻣــﻦ ﻏﻠﺘﻪ ﻣﻦ اﻻﻫــﺪاف ﺑﻌﺪ ان
وﻗﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﺮﺗﲔ اﻣﺎم ﻛﺮة ﺣﺴــﲔ
ﻳﻮﺳــﻒ وﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ  ،وﺗﻌﺮض ﻓﺮﻳﻖ

ﺗﻘﺮﻳﺮ

اﻟﻜﻬﺮوﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚ اﻟﻰ وﺿﻊ ﺣﺮج ﻋﻨﺪﻣﺎ
اﺷــﻬﺮ اﳊﻜﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳊﻤﺮاء ﺑﻮﺟﻪ
اﻟﻼﻋﺐ ﺣﺴــﲔ ﻣﺤﺴــﻦ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء

اﳌﺒــﺎراة ﺑﺨﻤﺲ دﻗﺎﺋــﻖ ﳊﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ
ﺑﻄﺎﻗﺘﲔ ﺻﻔﺮاوﻳﺘﲔ اﻻ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻨﺎﻓﺲ
ﻟﻢ ﻳﺴــﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ﻟﻴﻌﻠــﻦ اﳊﻜﻢ ﻧﻬﺎﻳﺔ

اﻟﻠﻘﺎء وﻳﺤﺼﻞ اﻟﻜﻬﺮوﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚ ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﻘﺐ .
وﻛﺎﻧﺖ ﻓﺘﺮة اﻟﺮاﺣﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺸــﻮﻃﲔ

ﺷــﻬﺪت ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ "
اﳉﻴﺖ ﻛﻮﻧﺪو " ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺪرﺳــﺔ
اﺟﻴــﺎل اﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻴــﺔ اﻻﻫﻠﻴــﺔ ﻣﺒﺎراة
ﻛﺮوﻳــﺔ اﺳــﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮاﻋــﻢ ﻗﺒﻞ
اﻧﻄﻼق اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ واﻧﺘﻬﺖ ﺑﻔﺎرق اﻟﺮﻛﻼت
اﻟﺘﺮﺟﻴﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ اﳉﺰاء ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء
اﻟﻮﻗﺖ اﻻﺻﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل . 1-1
وﻗــﺎل رﺋﻴــﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ا.د اﻣــﲔ دواي
ﺛﺎﻣﺮ ﺑﺎن اﳉﺎﻣﻌــﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﻴﺮ
ﺑﺎﻟﻨﺸــﺎﻃﺎت اﻟﻼﺻﻔﻴــﺔ وﻻﺳــﻴﻤﺎ
اﻻﻟﻌــﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﻗﺎﻣــﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻟﻠﻄــﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺸﺎﺑﺔ .ﻣﻀﻴﻔﺎ
ﺑﺎن ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﺒــﺎراة ﻛﺎن ﻋــﺎل ﺟﺪا
ﻣﻘﺪﻣﺎ اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﻔﺎﺋﺰ .
ووزع رﺋﻴــﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﻮاﺋــﺰ اﻟﻔﺮدﻳﺔ
ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺮﻳﻘــﲔ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳــﻦ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰﻳﻦ
اﻻول واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻻﻗﺴــﺎم اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ

اﳒــﺎح اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ وﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳــﻖ " اﳉﻴﺖ
ﻛﻮﻧﺪو " وﻣﺪرﺳــﺔ اﺟﻴﺎل اﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻴﺔ
اﻻﻫﻠﻴــﺔ  ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻮزﻳــﻊ ﺟﺎﺋﺰة ﻫﺪاف
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻟﻼﻋــﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ
ﻋﻠــﻮم اﳊﺎﺳــﻮب واﻓﻀــﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻟﻼﻋﺐ ﺣﺴــﲔ ﻳﻮﺳــﻒ ﻣﻦ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻓﻀﻞ
ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﻰ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷــﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﻣــﻦ اﻟﻬﻨﺪﺳــﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ
.وﻧــﺎل ﺟﺎﺋــﺰة اﻟﻔﺮﻳــﻖ اﳌﺜﺎﻟــﻲ ﻓﺮﻳﻖ
ﻗﺴــﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﻔﻂ .ﻛﻤﺎ وزﻋﺖ
اﳉﻮاﺋﺰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺮق اﻟﻔﺮﻗﻴــﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰة
ﺑﺎﳌﺮاﻛــﺰ اﻻوﻟــﻰ وﻫﻲ ﺣﺎﻣــﻞ اﻟﻠﻘﺐ
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻬﻨﺪﺳــﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ
واﻟﻮﺻﻴــﻒ ﻋﻠﻮم اﳊﺎﺳــﻮب وﺻﺎﺣﺐ
اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺮﻳﻖ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت
وﺛﺎﻟــﺚ ﻣﻜــﺮر ﻓﺮﻳــﻖ اﻟﻬﻨﺪﺳــﺔ
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ.

ﺗﺴﻌﻰ ﻹﺣﺮﺍﺯ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ

ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﺪﻳﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺗﺼﺪﺭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﻭﺭﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺩﻭﻥ ﺧﺴﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻢ ـ ﻭﻛﺎﻻﺕ:

ﳒﺤﺖ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﺪﻳﺔ أوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺪر
ﺟﺪول ﺗﺮﺗﻴــﺐ اﻟﺪوري دون ﺧﺴــﺎرة
رﻏﻢ ان ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺬﻫﺎب ﺷﺎرﻓﺖ ﻋﻠﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳــﻌﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﺘﻮﻳﺞ
ﺧﺎل ﻣﻦ اﳋﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ
ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ﺑﺴﺠﻞ ﹴ
إﳒﺎز ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻳﺴــﺠﻞ ﺑﺈﺳــﻤﻬﺎ ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ دورﻳﺎت ﺑﻼدﻫﺎ.
ﻓﻲ اﻟــﺪوري اﻷﳒﻠﻴﺰي ،ﲤﻜﻦ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
ﻣﻦ إﻋﺘﻼء اﻟﺼﺪارة ﻣﺴــﺘﻐﻼ ﺗﺮاﺟﻊ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﺳــﻴﺘﻲ )ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ( اﻟﺬي ﺳﺠﻞ
ﺧﺴﺎرﺗﲔ أﻣﺎم ﺗﺸﻴﻠﺴﻲ وﻛﺮﻳﺴﺘﺎل
ﺑﺎﻻس  ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ »اﻟﺮﻳﺪز« ﻳﺴﺘﻐﻞ
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺟﻴﺪا ﹰ وﻳﺘﺼﺪر ﺳﻠﻢ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ﺑﻔﺎرق ارﺑﻊ ﻧﻘﺎط.
وﺑﺮﻏﻢ ﻣﺮور  18ﺟﻮﻟــﺔ ﻣﻦ إﻧﻄﻼﻗﺔ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ  ،إﻻ ان ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻟﻢ ﻳﺨﺴــﺮ
أي ﻣﺒﺎراة ﺣﺘــﻰ اﻵن ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﻘﻖ 15
اﻧﺘﺼﺎرا ﹰ و ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻌﺎدﻻت ،أي اﻧﻪ واﺟﻪ

ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻨﺎﻓﺴﻴﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ  ،وﻟــﻢ ﻳﻨﺠﺢ أي ﻣﻨﻬﻢ
ﻓﻲ إﳊﺎق ﺑــﻪ اﳋﺴــﺎرة ،ﺣﻴﺚ أﻫﺪر
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳــﻴﺘﻲ ﻓﺮﺻﺔ إﺳﻘﺎﻃﻪ
ﺑﻌﺪﻣــﺎ أﺿﺎع اﳉﺰاﺋــﺮي رﻳﺎض ﻣﺤﺮز
رﻛﻠﺔ اﳉﺰاء ﻓﻲ اﻟﺮﻣﻖ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
اﳌﺒﺎراة.
وﻳﺘﻄﻠــﻊ »اﻟﻠﻴﻔــﺮ« إﻟــﻰ ﺿــﺮب
ﻋﺼﻔﻮرﻳﻦ ﺑﺤﺠﺮ واﺣﺪ ﻫﺬا اﳌﻮﺳﻢ
 ،ﻣــﻦ ﺧﻼل إﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺼﻴﺎم ﻋﻦ
اﻟﻔﻮز ﺑﻠﻘﺐ اﻟــﺪوري اﳌﻤﺘﺎز اﻟﺬي ﻟﻢ
ﻳﻔﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺬ إﻃﻼق ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم
 ، 1992ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﻜﺮار إﳒﺎز ﻧﺎدي
أرﺳــﻨﺎل اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم 2004
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮج ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ دون ﺧﺴﺎرة .
اﻣــﺎ ﻓﻲ اﻟــﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟــﻲ ،ﻓﻨﺠﺢ
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﻬﺎﺟﻤﻪ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ
ﻛﺮﻳﺴــﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟــﺪو ﻓــﻲ إﻋﺘﻼء
اﻟﺼــﺪارة دون ﺧﺴــﺎرة ﺑﻌﺪ ﻣﺮور 17
ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻦ إﻧﻄﻼﻗــﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ  ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺒﺘﻌــﺪ ﺑﻔﺎرق  8ﻧﻘــﺎط ﻋﻦ ﻣﻼﺣﻘﻪ
اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ  ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﻘﻖ اﻻﻧﺘﺼﺎر

ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻓﻲ ﻣﺒﺎرة ﺳﺎﺑﻘﺔ

ﻓﻲ  16ﻣﺒﺎراة ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺎدل ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة
واﺣﺪة .
وﺗﺆﻛــﺪ ﻫــﺬه اﳊﺼﻴﻠــﺔ ان أﺑﻨــﺎء
»اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻌﺠﻮز« ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻮن اﻟﻔﻮز
ﺑﻠﻘﺐ اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ دون ﺧﺴــﺎرة
ﺗﻌﺒﻴــﺮا ﹰ ﻋﻦ ﻗﺪراﺗﻬﻢ ﻓــﻲ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺧﻼل اﳌﻮاﺳﻢ اﻟﺴﺒﻌﺔ
اﳌﺎﺿﻴــﺔ  ،وﲢﺪﻳﺪا ﹰ ﻣﻨــﺬ ﺣﻘﻖ ﻧﺎدي
ﻣﻴﻼن اﻟﻠﻘﺐ ﻓﻲ ﻋــﺎم  2011ﻗﺒﻞ ان
ﻳﺤﺘﻜــﺮ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻣﻨﺼــﺔ ﺻﻌﻮد
»اﻟﻜﺎﻟﺘﺸﻴﻮ« .
ﻫﺬا وﺳــﺒﻖ ﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس ان ﻧﺎل ﻟﻘﺐ
اﻟــﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ دون ﺧﺴــﺎرة ﻓﻲ
ﻣﻮﺳــﻢ ) (2012-2011ﻣﻜــﺮرا ﹰ اﳒﺎز
ﻏﺮﳝــﻪ ﻣﻴــﻼن ﻓﻲ ﻣﻮﺳــﻢ )-1991
.(1992
وﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎرﻳﺲ
ﺳــﺎن ﺟﻴﺮﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺴــﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ
أﺟــﻮاء اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ دون ﺧﺴــﺎرة  ،ﺑﻌﺪ
ﻣﺮور  17ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻦ إﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺼﺪر ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﺟﺪول اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ﺑﻔــﺎرق ﺑﻠﻎ  13ﻧﻘﻄﺔ ﻋــﻦ ﻣﻼﺣﻘﻪ

اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻧﺎدي ﻟﻴﻞ.
ﻫــﺬا وﺑﻠﻐــﺖ ﺣﺼﻴﻠــﺔ »اﻟﻌﻤﻼق
اﻟﺒﺎرﻳﺴــﻲ«  15اﻧﺘﺼــﺎرا ﹰ وﻣﻌﻬــﺎ
ﺗﻌﺎدﻻن  ،ﺣﻴﺚ اﺻﺒﺢ ﺗﺘﻮﻳﺠﻪ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ
ﻣﺴــﺄﻟﺔ وﻗﺖ ﻓﻘﻂ  ،ﻟﻴﺤﻘﻘﻮا أول
ﻟﻘﺐ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪوري اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ دون
ﺧﺴــﺎرة  ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ذﻟﻚ أﺑﻨﺎء
اﳌــﺪرب اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻛﺎرﻟﻮ اﻧﺸــﻴﻠﻮﻧﻲ
واﳌﺪرب اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ ﻟﻮران ﺑﻼن واﳌﺪرب
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اوﻧﺎي اﳝﺮي رﻏﻢ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ .ﻫﺬا وﻛﺎن اﻓﻀﻞ إﳒﺎز
ﺣﻘﻘﻪ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
اﻟﺪوري اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ  ،ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ )-2015
 (2016ﲢﺖ إﺷــﺮاف اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻮران
ﺑﻼن  ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻘﻖ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻠﻘﺐ وﻓﻲ
رﺻﻴﺪه ﺧﺴﺎرﺗﺎن ﻓﻘﻂ .
واﳉﺪﻳﺮ ذﻛﺮه ﺑﺄﻧﻪ ﺧﻼل ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪورﻳﺎت
اﳋﻤﺴــﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،ﻳﺘﺼﺪر
ﺑﺮوﺳــﻴﺎ دورﲤﻮﻧــﺪ اﻟﺘﺮﺗﻴــﺐ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺪوري اﻷﳌﺎﻧﻲ ﺑﺨﺴﺎرة واﺣﺪة ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻳﻘﻮد ﺑﺮﺷــﻠﻮﻧﺔ ﺳﺒﺎق ﺻﺪارة اﻟﺪوري
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﺨﺴﺎرﺗﲔ .
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قدسية ولصوصية
ال أحد يتجرأ على منافســة البرملان العراقي في مرحلة
ما بعــد زوال النظام املباد ،من ناحية تشــريع القوانني
الفنطازية كمجالــس احملافظات والتي حققت فتوحات
ال مثيــل لها في مجــال وظيفتها االســاس (اخلدمات)
لتجد لديها فائض من الوقت كي تنتقل الى اهتمامات
املغفور له مونتســكيو في مجال فقــه القوانني ،ذلك
امليل الذي دفع بأعضاء مجلس محافظة كربالء لتشريع
قانون قدســية مدينة كربالء .ال يتناطح كبشــان حول
الواقع املزري لهذه اجملالس ودورها في إجهاض التطلعات
املشــروعة لســكان تلك املدن واحملافظات ،في العيش
بكرامة وأمن واستقرار .ولن جنافي املوضوعية واإلنصاف
عندما نعدها أحد أعمدة الفشل والفساد الذي يعيشه
البلد على شتى األصعدة املادية والقيمية.
مثل هذه الهوايات واالهتمامات (احلرص الشــديد على
قدســية األماكن واألشــياء ومملكة الفضيلة واآلداب
العامة وغير ذلك من اســتعراضات التقــوى )..تذكرنا
بقافلة اآلباء املؤسسون واملولعون بها من مفارز وعسس
ً
قدميــا ،وحرامي بغداد خيــر اهلل طلفاح الذي
احلنابلة
اســس شــرطة اآلداب ومهد الطريق البن اخته لقيادة
ما عرف بـ "احلملة اإلميانيــة" حديثاً ،والتي وصلت بها
عصابات داعش الى ســنامها األعلى في الواليات التي
استباحتها.
مثل هــذه االهتمامات تليــق مبثل هــذه اجملالس التي
قذفتهــا الصدفــة التاريخية والهزائــم احلضارية الى
مواقع القرار في املدن واحملافظات العراقية املنكوبة ،فما
الذي ميكــن لهكذا مجالس من االهتمام به ،كي تغطي
على ما طفح من فضائحهم على شــتى األصعدة ،غير
اقتفاء أثر سالالت اللصوص ووسائلهم الدمياغوجية في
تضليل وخداع ودغدغدة الغرائز املتدنية للجموع ،وعلى
رأس ذلك االستثمار في بورصة "القدسية" والتي وصلت
في بعض األماكن الى عمود الكهرباء.
يدعي فرســان التقــوى والفضيلة فــي مدينة كربالء؛
ان تفعيلهــم ملثل هــذه القوانني الفنطازيــة يأتي من
حرصهم الشديد على قدسية مدينتهم التي انتهكتها
املالبس النســائية املعروضة باألسواق ،كما ان موقفهم
هذا يأتي ذودا ً عن "األخالق واآلداب العامة" والتي ال تعكر
صفوها إال أصوات املوســيقى والغناء واحتفاالت الناس
مبناســباتهم الســعيدة" ،آداب عامة" ال يضيرها كل
موبقات هذه الطبقة السياســية التي تستنكف حتى
مفردة الفســاد من االنتســاب لها ،وحتصر اهتماماتها
مبا شــغل عقل وذائقة وهراوة ذلك اخمللوق النافق والذي
لــم يكف عن احتضان الكتاب املقدس الى يومه األخير.
هكذا يفهم القوم القدســية ،وهكذا يتم االســتثمار
في حوانيتها البائسة في مضاربنا املنكوبة باللصوص
واملشــعوذين والقتلة من شــتى الرطانات والهلوسات
واالزياء.
املشكلة ان هؤالء القوم عاجزون أو ال يريدون ان يفهموا
حقيقــة ان قيادة وإدارة الدول واملؤسســات واملدن لم
تعــد تغرف من جرف العقائــد واآلديولوجيات املثقلة
بوباء الوصاية على عيال اهلل ،بل هي اخلدمات وال شيء
غير اخلدمات ،وهذا ما تعد به األحزاب احلديثة اجلماهير
والطبقات االجتماعية التي تصوت لها ،هذا هو املعيار
الذي يفرز بني الغث والسمني في عالم اليوم الذي حترر
في غالبية بقاعه من ســطوة اللصوص واملشعوذين،
وهذا ما لم ولن تقترب منه مجالســنا احمللية وقوافل
مشرعينا اجلدد املســكونون بهموم الرسائل اخلالدة
واالمة الواحدة .فما قيمة وجود مدرســة منوذجية أو
مستشفى يليق مبن حاولت شرائع السماء تكرميه ذات
عصر او مركز شرطة ال تســحق فيه حقوق اإلنسان
كل حلظة وغير ذلك من خدمات حطام الدنيا ،أمام ما
يشغل القوم من مسؤوليات جتاه العالم اآلخر!...
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عام جديد نتمنى ان يأتينا بجديد
أحالم يوسف
كلنــا امل بأن يأتــي العام 2019
بشــيء جديــد ،مفاجآت ســارة،
واخبار نستبشر بها بنهاية معاناة
هنا واالم واحزان هنــاك ،وانتظارات
وخيبات طالت قلوب الكثير منا.
وألننــا نبدأ عامنا اجلديد بأمنيات،
فليس أجمل من ان تكون محصورة
بتهــان ،نلفها على جنــح حمامة
لتطيــر بهــا وتهديهــا ،الــى كل
الطيبني داخل العراق وخارجه:
بــان عبد مهندســة حاســوب
أرسلت تهنئة لعائلتها وللحكومة:
أهنئ بداية عائلتي وأمتنى ان يحمل
لهم عام  2019االفراح واالســتقرار،
وأهنــئ أيضــا أعضــاء احلكومة
والبرملان وأقــول لهم كل عام وأنتم
أفضــل ،وأنتم حتبون العــراق الذي
أصبح بــن ايديكــم وضمائركم،
أمتنى ان يكون عام  2019عام صحوة
الضمير منكم ،ومن كل فرد أسهم
بالتخريب والفساد.
كل واحــد منا اختصر ســعادته
وامنياته مبا يفتقر اليه ،ســواء املال،
او الســعادة ،او االســتقرار ،وهادي
حسب اهلل ضابط متقاعد اختصر
امنياته بوحدة العراقيني فقال :أهنئ
العالــم اجمع بأعياد رأس الســنة
امليالدية ،وامنيتي ان يكون عام سالم
على كل العالم ،فال ميكن ان تكتمل
سعادتنا ونحن نعلم ان هناك حربا
يقتل فيهــا أبرياء في مكان ما على
الكرة األرضيــة ،ال ميكن ان تكتمل
راحتنا بالعام اجلديد ان لم يتكاتف
العراقيون يدا بيد من اجل النهوض
بالبلد الذي اسهمنا جميعا بكبوته،
لقد اختزلــت امنياتي بتلك األمنية
التي اجدها بوابــة لتحقيق جميع
االمنيات االخرى .كل عام وانت بخير.
هل ميكن ان تتحقق تلك األمنية،
ويصبح العراقيون يدا واحدة ام اننا
نحتاج الى سنني أخرى الستيعاب ان
الفرقة ال جتلب ســوى النحس لكل
شبر على ارض الوطن؟

مايلي سايرس
تزوجــت املغنيــة
مايلــي
األميركيــة
ســايرس ،من خطيبها
النجم األسترالي "ليام
هيمســورث" ،بعــد
عالقة عاطفيــة مليئة
بالتوتــر واالضطرابــات،
وذلك ضمــن حفل زفاف
ســري بحضور العائلة
واألصدقاء املقربني.
ولتأكيد خبر زواجهما
نشــر صديــق النجمني
"كونــراد كار" صــورة
للثنائــي عبر حســابه
على موقع "إنستجرام"،
وهما يستعدان لتقطيع
قالب احللوى املُزيَّن بالورود
األرجوانية باســتعمال

احمد عز

حتضيرات ألعياد رأس السنة

منار مشني الباحثة بعلم النفس:
أهنئ كل العالم والعراق على وجه
اخلصــوص بقــدوم العــام امليالدي
اجلديــد ،أمتنــى ان يكون عــام خير،
اشعر انا بذلك ،فشــتاء هذا العام
أغدق علينا بكرمه ،من خيرات املطر،
أمتنــى ان ال يخيــب ظنــي ويصدق
احساســي ،وتنتهي مآسينا التي
تعددت وتنوعت بســبب الفســاد
والعشــوائية املستشــرية بــكل
مفصل من مفاصل الدولة والوطن.
ومــراد اجلنابــي أســتاذ جامعي
متقاعــد ،اختصر امنياتــه بأمنية
واحدة ،ان يعــي العراقيون ما يحاك
ضدهم من مؤامرات من داخل العراق

وخارجه اذ قال :العراق بلد خير منذ
االزل ســواء بحضاراته املتعددة ،ام
بشــعبه الذي طاملــا حمل صفات
كان مبعث حسد من كل الشعوب
األخرى احمليطة بنا ،املشكلة اننا االن
نعيش وســط فوضى بكل مفاصل
حياتنا ،طالت حتى امنياتنا ،ال ندري
هل نتمنى اخلير لنــا ام لوطننا وما
هي األمنية؟ ان يعي الشعب مصدر
مشــكالته ويبدأ البحث عن حلها؟
ام يعي املسؤولون واجبهم األخالقي
والوطني جتاه رعيتهم فيعملوا به،
وكفاهــم هدرا لثــروات العراق ودم
شعبه ،ال ادري ..لكن ميكن ان اختصر
امنياتي بــأن يحيطنا الرب برحمته

ويقدر لنا اخلالص.
هناك مثل اجنليزي معناه ان احذر
مــن امنياتك ،الن بعضها قد يجلب
لنا متاعب اكبــر مما نحن فيه ،لكن
تبقى امنياتنا نحن العراقيون خارج
دائــرة هذا املنطق ،فقــد اخرجناها
من دائرة اخلصوصية والتحديد ،الى
نطاق واســع ال حتده حدود واضحة،
فاصبحنــا ندعو من اهلل راحة البال
والســعادة ،ألننا ال ندري اين تكمن،
وكيف ..عام ســعيد وسنة جديدة
حتمل بأجنحتها حقائق طاملا كانت
أحالما وخياال لكل ناســنا في هذه
البالد ،ولآلخرين في العالم مبختلف
ارجائه............دمتم بخير .

"شينونسو" يرتدي زي أعياد الميالد
الصباح الجديد  -وكاالت:
تتنافــس قصور فرنســا ومتاحفها
على اجتــذاب الزوار ،فعائــدات تذاكر
الدخــول هي مــا يســمح للدولة أو
ملالكيها من األفراد ،بترميمها وإبقائها
مفتوحة.
ومــع اقتــراب عيد امليالد وتوشــح
كل املرافق بزينة رأس السنة امليالدية،
تتجه األنظار صوب قصر "شينونسو"
الواقع إلى اجلنوب من العاصمة باريس،

ســكني كبيــرة ،فــي
حــن التــف حولهــم
أفــراد عائلتهــم الذين
أطلُّوا مبالبــس كاجوال،
إضافة إلــى تزيني املنزل
مبجموعة من البالونات
التي تظهــر في خلفية
الصور ،وبعــض الصور
وهــم يرتــدون مالبس
بيضاء تقليدية.

املنــزل الذي أقامت فيــه ،في العصور
اخلوالي ،خمــس من امللكات والنبيالت،
أشهرهن كاترين دو ميديسي.
ّ
وركــز أصحابــه ،في هذا املوســم،
جهودهم على بــث احليوية في األثاث
القدمي وتزيني الصاالت وكأنها ما زالت
تســتقبل احلفالت الباذخــة للملكة
اإليطاليــة األصل التــي كانت زوجة
لهنري الثاني وملكة لفرنسا في القرن
الســادس عشــر ،وقد بلغ من سطوة

تلك املرأة أن عدها املؤرخون أقوى من مر
على البلد من ملوك.
وجتــري االســتعدادات منــذ اآلن
لالحتفال مبــرور  500عــام على مولد
امللكة كاترين دو ميديســي التي رأت
النور في فلورنسا عام  ،1519وألنها من
تلك البالد ،فقد حرصت على استقدام
خالصة الفنون اإليطالية الرفيعة لكي
تضمها إلــى محتويــات قصرها مع
التحف الفرنسية احمللية.

ومبناســبة أعياد امليــاد ،حتولت كل
صالة من صاالت قصر شينونسو إلى
مهرجان من األلوان والزينات ،وقد روعي
أن تعكــس كل منها ألــوان فصل من
فصول الســنة ،فهناك قاعة ربيعية،
وأخــرى ترتدي صقيع الشــتاء ،وثالثة
تتوهــج بألوان اخلريــف ،ورابعة تزدهي
بحمرة أشــعة الصيف ،وميكن للزوار
ً
طويل أمام الكثير من أشجار
التوقف
امليالد ،وكل منها حتمل زينة مغايرة.

عبــر الفنــان أحمد عز
عن ســعادته بلقائه مع
الفنانة يســرا في حفل
"الدير غيست" السنوي،
والذي أقيــم في منطقة
التجمع اخلامس.
وأشــار عز أنه كان من
احملظوظني الذين شاركوا
يسرا في عدد من األعمال
فــي بداياتهــم الفنية،
موضحا أن يســرا إنسانة
ً
جميلة ،وتقف الى جانب
الــكل ،وتعطــي فرصــا
للوجوه الشابة.
مشــيرًا الــى أنــه
يتذكر العمــل معها في
مسلســل "ملك روحي"
وكان بدايــة كبيرة له في

التليفزيون.
وأوضح أنها دائ ًما كانت
حترص على الوقوف بجانبه
وتنصحه باســتمرار ،وأن
اللقــاء معهــا في حفل
"الديــر غيســت" كان
مبنزلــة لقــاء األصدقاء،
مضي ًفا أنه ســعد كثيرًا
بهــا النها مــن الفنانات
اجلريئات والشجاعات.

جال جادوت
احتفلــت النجمــة جال
جادوت بنهاية تصوير اجلزء
اجلديد من فيلمها الناجح
"ونــدر وومان" بنشــرها
للقطــات لها تكشــف
عنها للمــرة األولى على
حسابها اخلاص على موقع
تبادل الصور انستغرام من
كواليس الفيلم املرتقب.
وتعــود جــال جــادوت
لشــخصية ديانــا برنس
املعروفــة باســم "وندر
وومــان" في جــزء جديد،
وهي واحدة من شخصيات
قصــص  DCاخلارقة مثل
ســوبرمان ،وبامتان ،وجرين

النتيرن.
وبرغم إنتهاء التصوير
قبل نهاية عام  ،2018فإنه
من املقرر عــرض الفيلم
رســميا خالل عام 2020
بعــد تأجيله عــن املوعد
احملدد لــه خالل عام 2019
املقبل.

ماركات الحتفاالت الكريسماس
الصباح الجديد  -وكاالت:
كشــفت صحيفــة "ديلــي
تلغراف" البريطانية عن مجموعة
مــن النصائــح بشــأن مالبس
وإكسسوارات موسم االحتفاالت
بخاصــة رأس الســنة اجلديدة،
والتي تخص السيدات .اذ عرضت
عالمات جتارية جديدة ومميزة ،تقدم
مجموعــة ُمتنوعة من املنتجات
ً
وصول إلى
بداية من أقراط األذن،
البدالت "الالمعة" وتناســب
هذه األزيــاء احلفالت املقامة
في املنزل ،وكذلك خارجه.
وتعــد بيبــي ماريني
ُمصممــة اجملوهــرات،
أطلقــت
والتــي
عالمتهــا اجلديــدة
التي حتمل اسمها،
مــن بــن أفضل
العالمــات في
ســوق املوضة
البريطانيــة،
والتــي تقدم
أ قر ا ًطــا
رائعة تناســب
ا ال حتفــا ال ت ،

ليلة رأس السنة!..

حيث أطلقت ثالثة أشــكال جديدة
حصرية على موقع شــركة Net-a-
.Porter
أيضا املصممة الفرنسية
وقدمت ً
أمينة مــوادي مجموعتها الالمعة
من احذية الرقص ذات اللون األصفر
التي تناسب احلفالت.
وأسســت ثــورا فالدمييــرس
وجيانيت فريس مادسني ،عالمتهما
التجارية بالشراكة مع متجر بريغر
كرستينســن ،اذ قدمــوا املالبس
علــى الطريقــة الدمناركية ،والقت
رواجا كبيرًا على مواقع
تصاميمهم ً

التواصل االجتماعي.
وأعاد املصمم بيتار بيتروف جتديد
عالمتــه التجارية ،حيــث اجته إلى
استعمال األقمشة الالمعة ،إلنتاج
مجموعــة جديــدة من الســترات
الرائعة حتت اســم "،"The Modist
والتي ميكن تنســيقها مع البنطال
اجلينز ،لتضيف ملسة جمالية رائعة.
وتقــدم العالمة التجارية "ســيم
ســيم" مالبس رائعة ،تتميز بألوانها
الذهبية ،مرصعة بالترتر ،ومصنوعة
من قماش الستان الفاخر ،حتمل هذه
العالمة ملسة بها الكثير من املرح.

هيفاء وهبي تتوقف عن
الغناء لترحب بنيللي
الصباح الجديد  -وكاالت:
أحيــت الفنانــة اللبنانية هيفاء وهبي،
حفل "الكريســماس" ،داخــل أحد فنادق
العاصمة املصرية القاهرة.
أطلــت هيفــاء وهبــي فــي احلفل،
بـ"جبمســوت" أسود شفاف ،خطف
أنظار املتواجدين.
وخالل احلفل ،غنت هيفاء وهبي
أغنيتها الشــهيرة "بوس الواوا"،
ولكنها توقفــت بنحو مفاجئ
عن الغناء ،ممــا جعل احلضور
يســأل عن الســبب ،وتبني
فيما بعد ان السبب يكمن
وراء مشاهدتها للممثلة

املصرية ،نيللي ضمن احلضور ،مما جعلها توجه لها
كلمة حتيــة وتقدير ،لتصعد نيللي على خشــبة
املسرح وتلقي السالم عليها مباشرة.
وشــارك معجبو هيفاء وهبــي فيديو لترحيبها
بنيللي في احلفــل .وصاحب هيفاء وهبي في تقدمي
فقرتهــا ،راقصون من األرجنتــن والبرازيل ،والعبو
ألعاب نارية.
وقدمت هيفاء وهبي فــي احلفل عددا كبيرا من
أغانيها الشهيرة ،منها "واحشني" التي افتتحت
بها فقرتها ،وحرصت بعدهــا على تهنئة احلضور
بالعام اجلديد ،ثم تلتها بـ "يــا ابن احلالل" ،إضافة
إلى معظم أغانــي ألبومها اجلديــد "حوا" منها
"توتا" و"هفضل" و"واحشــني" و"ســت البنات"
و"صباحو ورد".

نتحــدث عن "رأس" الســنة
عما لو
فإن األمر يختلف متاما ً ّ
أردنــا احلديث عن رأس غليص
مثال ً أو رأس امللك سنطروق أو
رأس املواطن أو رأس السلطة
أو رأس الرجــاء الصالح ..مع
علمنا جيدا ً أن تاريخ املنطقة
وعبر قرون من الزمن الى يومنا
هذا ..حافل بعشــاق قطف
الرؤوس البشــرية في األعياد
واألفراح واألتراح !
تنشــغل مــدن العالم في
نهاية كل عــام وبالذات في
الليلــة التي تســبق بداية
العــام امليــادي اجلديــد أو
مايطلــق عليه ليلــة "رأس
السنة" تنشــغل باحتفاالت
صاخبــة متتد الى ســاعات
فجر اليوم التالي ،وبعيدا ً عن
الطقوس الدينية التقليدية
املتبعــة في هذه املناســبة
فإن الكثير مــن اجلمهور في
أنحاء العالم بتعدد أعراقهم
واختالف دياناتهم يحيون هذه
املناســبة وفق قاعــدة املثل
الذي يقول حشر ورقص وغناء
مع الناس عيد!!
والســؤال األزلي الــذي يردده
بعــض الفضوليــن فــي
مناســبات أعياد امليالد وهو:
ملاذا يحتفل الناس بتوديع عام
مضى وانتهــى وغادرنا؟ هل
ألنهم أضاعوا او فقدوا عاما ً
من عمرهم ؟ أم ألنهم يظنون
خيرا ً بالعــام اجلديد ..تطبيقا
للقول املأثــور "تفاءلوا باخلير
جتدوه" !
هناك مــن يبــرر االحتفاالت
من حزب "القــوم الفرحني"
بالقول :إن اإلنسان بطبيعته
مييل الى التفــاؤل في احلياة
عسى أن يكون القادم اجلديد

أفضل حاال ً مما سبق وكما هو
احلال عندما يستبشر الناس
خيرا ً باملولود اجلديد ذكرا ً كان
أم أنثى !
يُقــال إن املوســيقار الراحل
محمد عبــد الوهــاب كان
يرفض االحتفال بعيد ميالده
بدعــوى أن على اإلنســان أن
يحزن ألنه يخســر عاما ً من
رصيده في احلياة !
مــن املؤكــد أن الكثيــر من
"احلشــريني" ال يعرفون ملاذا
يحتفلون ..هل ألنهم تواقون
للفرح واألعياد أم أنها وسيلة
للهــروب مــن املشــكالت
واملآسي التي حتيط بهم من
كل حــدب وصــوب تضامنا ً
مع مــا قاله وغنّاه العندليب
األســمر "ضحك ولعب وجد
وحب"!
ومن العــادات الطريفة التي
متارســها بعض شعوب دول
العالم في أحتفاالت
العــام اجلديــد
نتوقــف عند
بعــض منها ،
حيــث يرتدي
ا لفنز و يليــو ن
املالبــس الداخلية
الصفر فــي ليلة
رأس السنة فهي
باعتقادهــم جتلب
احلظ !
أما فــي تشــيلي ..
فيمضــي احملتفلــون
ليلتهــم فــي املقابر
ملؤانسة األموات الراحلني
!
أما في أيطاليا فإن "طبق
العدس" يكون أساســيا ً
بالنسبة لإليطاليني فهي
بحســب أعتقادهــم جتلب

الرزق !
أما في بيرو  ..فتشهد االحياء
الســكنية نــزالت مفتوحة
باملالكمة بــن اجليران  ،وذلك
حلــل املشــكالت العالقــة
وتصفيات حسابات اخلالفات
الســابقة فيما بينهم قبل
حلول العام اجلديد !
ويبــدو أن أفضــل حــل
للمشــكالت العالقــة بني
السياســيني عندنــا هــو
 ..خــوض نــزالت مفتوحــة
باملالكمــة فيمــا بينهــم
علــى غرار العــادات في بيرو
وبحضــور جماهيري والعمل
علــى حســم نتائجها قبل
حلول العام اجلديد !..
•ضوء
رؤوس
أينعــت
هــل
"الشــياطني" وحــان وقــت
قطافها..؟

عاصم جهاد

