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في عيد تأسيسه الثامن والتسعين..

البناء يؤكد أن عبد المهدي هو المسؤول عن استبداله بآخر

اإلصالح :الحكومة ستكتمل األسبوع الجاري
بعد سحب ترشيح الفياض

جيشنا الباسل مفخرة الشعب ودرع البالد
وحامي وحدتها والمنتصر على اإلرهاب

بغداد  -الصباح الجديد:
احتفل املواطنون امس في بغداد
وعمــوم محافظــات البالد بعيد
اجليش العراقي وذكرى تأسيسه
الثامنة والتسعني ،وفيما رفعت
معالم الزينــة ،وصدحت األغاني
واملارشات العسكرية ،وضع رئيس
اجلمهورية اكليال من الزهور على
نصــب اجلندي اجملهــول ،في حني
حضر رئيس الــوزراء القائد العام
للقــوات املســلحة حفل تخرج
 167من الضبــاط القادة ،واصدر
امرا ً بترقيــة الضباط االعوان في
جدول  6كانون لهذي السنة.
واستذكر محمد احللبوسي ،في
تهنئتــه أبناء القوات املســلحة
بعيدهــم ،ارث اجليــش العراقي
اجمليــد منذ تاسيســه ،داعيا الى
بقائه مستقالن بعيدا عن امليول
واالجتاهات ،األمر الــذي دعا اليه
أيضا حيدر العبادي رئيس الوزراء
والقائد الهام للقوات املســلحة
السابق ،الذي دحر اجليش الباسل
والقوات األمنية واحلشد الشعبي
أيام حكمه اخطــر التنضيمات
– داعش – في اشــرس حرب ضد
اإلرهاب شهدها العالم.
وفيمــا افــاد افاد مركــز االعالم
الرقمــي  DMCامــس ،بتصــدر
هاشــتاغ عيد اجليــش العراقي
الترند حســب الرقعة اجلغرافية
للدول القريبة مــن البالد صباح
امس ،اكدت جلنــة االمن والدفاع
النيابية انها بصدد اعداد برنامج

بغداد  -وعد الشمري:
كشــف حتالف اإلصالح واألعمار،
أمس األحد ،عن اتفاق باستكمال
الكابينة الوزارية خالل األســبوع
اجلاري ،الفتا ً إلى وجود نية لتقدمي
مرشــحني جدد لوزارات األمنية،
فيمــا أكــد حتالــف البنــاء أن
اســتبدال فالح الفياض مبرشح
آخر لوزارة الداخلية مرتبط بقرار
يتخذه رئيس مجلس الوزراء عادل
عبد املهدي.
وقال النائب عــن حتالف اإلصالح،
بــدر الزيــادي ،فــي حديــث إلى
"الصبــاح اجلديــد" ،إن "األيــام
العشرة املاضية شهدت حوارات
بني الكتل السياســية ،السيما
بني قيادات حتالفي البناء واإلصالح
مــن اجــل رأب الصــدع احلاصل

الحكيم :الوطن الذي يضم الجميع
تحترم الديانات فيه بعضها بعضا

برهم صالح يشارك في احتفاالت اجليش العراقي بذكرى تأسيسه
ودراســة شــاملة العادة هيكلة
تشكيالت اجليش العراقي فضال
عن برنامــج تســليحي لكافة
الصنوف.
وانشــغلت امــس الوســائل
اإلعالميــة والــوكاالت واملواقع

اخلبريــة ،بهــذا احلــدث الكبير،
وفيمــا تناقــل بعضهــا اخبار
القيادة العامة للقوات املسلحة
تنــاول بعــض آخــر أنشــطة
الرئاســات األخرى ،ووضع رئيس
اجلمهورية برهــم صالح ،اكليال

من الزهــور على نصــب اجلندي
اجملهول مبناسبة الذكرى الثامنة
والتســعني لتأســيس اجليــش
الباسل.
وجرت مراسم وضع اكليل الزهور
علــى نصب اجلنــدي اجملهول في

تقليد ســنوي ،بحضــور رئيس
اركان اجليش الفريق الركن عثمان
الغامنــي ،فيما شــهدت حضور
عدد كبير من املســؤولني والوزراء
وسفراء دول عربية واجنبية.
تتمة ص3

"الداخلية" تنفي ايقاف العمل بالجنسية وشهادة الجنسية العراقية
بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت مديرية البطاقــة الوطنية
امس االحد االنباء التي حتدثت عن
عزم وزارة الداخلية ايقاف العمل
باجلنســية وشــهادة اجلنســية
العراقيــة مطلع العــام املقبل

. 2020
وقالــت املديرية في بيــان ،تلقت
"الصباح اجلديد" نســخة منه إن
"مديريــة البطاقة الوطنية نفت
التصريحات املنسوبة الى مديرها
اللــواء احلقوقي نشــأت ابراهيم

التوتر والصراع بين الحزبين الرئيسين
يعيقان تشكيل حكومة اإلقليم

اخلفاجي ،حول عزم وزارة الداخلية
أيقاف العمل باجلنسية وشهادة
اجلنسية".
واكدت ان "عمل املديرية متواصل
في عموم محافظــات البالد ،وال
يوجــد اي غلق للدوائــر املتبقية
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وحتويلها الى النظام االلكتروني"،
مبينة انه "لــم يتم حتديد النهاء
العمــل الورقي املعمــول بها في
الدوائر التابعة للمديرية",
واشــارت الــى ان احدى وســائل
اإلعالم قد نشــرت خبــرا مفاده

عزم وزارة الداخلية ايقاف العمل
باجلنســية وشــهادة اجلنســية
مطلــع العــام  ٢٠٢٠اضافة الى
تضمنــه ارقاما غير صحيحة عن
عــدد الدوائر التــي تعمل بنظام
البطاقة الوطنية.

تفعيل الجهد االستخباري واستثمار المعلومات
األمنية الحل األفضل لتكريس االستقرار

تعرض للتصويت خالل ايام

ثلثا موازنة  2019الربع وزارات وال تناسب الوعود التي اطلقتها الحكومة
بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد النائب عن تيار احلكمة علي
جبــار ,أن املوازنة احلالية ال تلبي
احلاجة املطلوبــة من اخلدمات,
مشيرا الى انها ستولد استيا ًء
شــعبيا ً كبيــرا لدى الشــارع
العراقي.
وقال جبار فــي تصريح امس إن
“املعلومــات االوليــة للموازنة
تفيد بان اجلانــب اخلدمي فيها
يكاد يكون معدوما بالرغم من
رفع شعار بان احلكومة اجلديدة
aتقريـر

حكومــة خدمــات” ,مبينا ان
“موازنــة العام اجلــاري ال تلبي
احلاجة املطلوبة مــن اخلدمات
خاصــة الوعود التــي قطعتها
احلكومــة الســابقة للمناطق
احملرومة”.
واضــاف أن “ثلثــي املوازنــة
ســيذهب ألربــع وزارات مهمة
كالدفــاع والداخليــة والنفط
والكهرباء وحصر نسبة كبيرة
جدا مــن التعينيــات لتثبيت
عقود الكهرباء فيما ســتحرم

وزارت من الدرجات الوظيفية”.
وحذر جبار احلكومة والبرملان من
“انطالق موجات من التظاهرات
خاصة مــن املناطــق احملرومة
ومعدومة اخلدمات اذا لم توضع
برامــج للخدمــات وتخصيص
جزء من اموال املوازنة لها حتى
ولو بنسبة معقولة ,فضال عن
منح الوزارات درجــات وظيفية
وعدم حصرها بوزارة واحدة”.
ومــن جانبهــا أوردت النائــب
عــن محافظة البصــرة ميثاق

احلامــدي ،امــس ،تخصيــص
احلكومة مبالغ ملشــروع واحد
فقط ضمن قانون موازنة 2019
للمحافظة ،داعية الى إنصافها
مــن احلصــة املاليــة وإطالق
التعيينات املتوقفة.
وقالت احلامدي ان “قانون املوازنة
العامة لعام  2019يتضمن اجناز
مشــروع املاء الكبير فقط دون
أي ذكر ملشــروع اخر ما يعكس
حجم اإلهمال للبصرة”.
تتمة ص3

3

عالقاتهــا مع ســوريا ،وفعل
البحرين ذات الشــيء ،واعالن
الكويت أنها ســتكون ملزمة

مبا تقــرره اجلامعــة العربية
حيــال التعامل مع دمشــق،
واستُئناف الطيران املباشر بني

بغداد  -الصباح الجديد:
اكــد رئيــس حتالــف االصالح
واألعمار عمــار احلكيم ،االحد،
على اهمية الســير على نهج
التســامح والســام والعيش
املشــترك والتعايش السلمي
حتــت خيمــة العــراق الواحد
املوحد.
وقال احلكيم خالل مشــاركته
قــداس عيــد امليــاد اجمليد في
كنيســة األرمــن األرثوذكــس
ببغداد ،ان"هذه الوالدة امليمونة
الكرمية التي تؤلف بني القلوب
وجتمــع بــن النــاس ويلتقوا
ليرتقوا ويتعايشــوا ويتكاملوا

مع بعضهم البعض ويجتمعوا
على كلمة سواء على حب انبياء
اهلل ورسله" ،مســتذكرا"في
هذه املناسبة القيم املهمة في
اجملتمع العراقــي والتعايش بني
الديانات واملذاهــب والقوميات
واملشارب واألقوام والعشائر".
واكد احلكيم بحسب بيان تلقت
الصبــاح اجلديد نســخة منه،
انه"رغم التنــوع في االنتماءات
يجتمــع اجلميــع حتــت خيمة
العراق الواحد املوحد" ،مشــيرا
الــى ان" الوطــن الــذي يضم
اجلميع يشهد اهتمام واحترام
الديانات بعضها لبعض".

عمار احلكيم

تحقيق بتعيين نائب رئيس
سلطة الطيران جراء التهديد

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه رئيس مجلــس الوزراء عادل
ّ
عبداملهدي ,بإجراء حتقيق بتعيني
نائــب مدير عــام حتــت التهديد
وجتميــد العمل به حتــى انتهاء
التحقيق.
وذكر مكتب عبد املهدي في بيان
تلقت " الصباح اجلديد " نسخة
وجه بإجراء
منه ,إن “رئيس الوزراء ّ

حتقيق حول معلومات تشــير الى
صدور امر اداري من قبل مدير عام
ســلطة الطيــران املدني لتعيني
احدى الشخصيات مبنصب نائب
مدير عام الســلطة حتت طائلة
التهديــد والتخويــف  ،واعتبــار
اإلجــراء اإلداري املتعلــق مبنصب
نائب رئيس السلطة مجمدا وغير
نافــذ” ,مبينا ً أنه “تقرر اســتمرار

العمل بالسياقات السابقة حلني
إنهاء التحقيق والتأكد”.
وجه أيضا ً
وأضاف أن “عبد املهدي ّ
باتخاذ االجــراءات الكفيلة وإنزال
اشد العقوبات بكل من يستخدم
التهديد او يســتغل ســلطاته
إلرغــام املواطنني او مؤسســات
الدولــة علــى القيــام بإجراءات
مخالفة للقانون والنظام”.

الخدمات النيابية تستضيف
خمسة وزراء ومحافظين نهاية االسبوع

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت جلنة اخلدمــات واألعمار
النيابيــة ،امــس األحــد ،نيتهــا
اســتضافة خمســة وزراء
ومحافظني نهاية األسبوع احلالي
ملناقشــة قضية متليــك االراضي
للمواطنني ،فيمــا اكدت توفر 10
االف دومن قرب مطار كربالء اجلديد
معدة للتوزيع على  18شريحة من
املواطنني مجانا ً
وقال عضــو اللجنة عبــاس يابر
العطافــي في تصريــح امس إن

واشنطن بوست :إعادة تأهيل األسد دوليا
بدأت بالفعل لكن رفع العقوبات ما زال مستبعدا

الصباح الجديد  -متابعة:
اوردت صحيفــة واشــنطن
بوســت األمريكية ،إن عملية
تأهيل الرئيس الســوري بشار
األســد دوليا ً بــدأت ،وخاصة
فــي أعقــاب إعــان الرئيس
األمريكي ،دونالد ترامب ،قراره
بســحب قوات بالده من شرق
ســوريا ،واشــارات باستعداد
دول عربية عدة للمصاحلة مع
سوريا.
وأوضحــت الصحيفــة ،في
حتليل إخباري كتبه كريستوفر
فيليبس نشــر مؤخرا ،أن زيارة
الرئيس السوداني عمر البشير
لدمشق الشهر املاضي ،كأول
زعيم عربي يكسر عزلة سوريا
منذ أكثر من ســبع سنوات،
وإعــان اإلمــارات بعــد وقت
قصير من تلــك الزيارة ،إعادة

وتســوية ملف الوزارات املتبقية
في حكومة عادل عبد املهدي".
وأضاف الزيــادي ،أن "الهدف الذي
تسعى إليه الكتل هو استكمال
الكابينة من أجل املضي بالبرنامج
احلكومــي ،وتقــدمي اخلدمات إلى
املواطن العراقي".
وأشار ،إلى "وجود نية لدى حتالف
البناء حلــل أزمــة وزارة الداخلية
واستبدال مرشــحه احلالي فالح
الفيــاض بآخر وقد ســمعنا هذا
التوجه من نــواب عديدين خالل
الساعات املاضية".
ويرى الزيادي ،أن "جلوء حتالف البناء
إلى هــذا اخليار دليــل على وجود
تفهم لطبيعة املرحلة والسعي
إلنهاء األزمة ،وهو ما كنا نسعى
إليه منذ البداية".

وبني ،أن "الفيــاض لديه مناصب
في جهــاز ومستشــارية األمن
الوطنــي وكذلك هيئة احلشــد
الشعبي وهو مستمر فيها لغاية
اآلن".
واســتطرد الزيــادي ،أن "حتالــف
اإلصالح لم يتلق إشــعارا رسميا
بأن حتالف البناء ينوي اســتبدال
مرشــحه لوزارة الداخلية لكننا
ســمعنا أشــارات صريحة بهذا
الصدد ،وأن وزارة الدفاع هي األخرى
سوف يطرح لها مرشح جديد".
وأكــد ،أن "عبد املهــدي وبرغم
عــدم امتالكــه كتلــة برملانية
لكنه مدعوم من جميع مكونات
مجلس النــواب فــي مقدمتها
حتالفي البناء واإلصالح".
تتمة ص3

كلها بانها
إشــارات  -وفــق مــا تبينــه
الصحيفة  -يرى فيها مراقبون
أن نظام األسد لم يعد منبوذا ً
فــي املنطقة كمــا كان قبل
ســنوات ،حتى الســعودية،
الراعــي الرئيســي لفصائل
املعارضة السورية املسلحة،
باتــت مســتعدة للقبــول
بشــكل متزايد بنظام األسد،
على أمل التقليل من اعتماده
على إيــران ،املنافس اإلقليمي
للسعودية.
وتــرى الصحيفة أنــه حتى
جامعة الــدول العربية ،التي
طردت األسد في أعقاب القمع
بشار األسد الوحشــي الذي قــام به ضد
دمشق وتونس ،وعودة الرحالت احملتجني فــي عام  ،2011ميكن
املباشــرة مــع األردن في إطار أن ترحب بعودته عام .2019
عودة العالقات التجارية ،تفيد
تتمة ص3

“جلنــة اخلدمــات ستســتضيف
األربعاء القادم وزيــر النفط ووزير
العمــل والشــؤون االجتماعيــة
ومحافظ البصرة ومحافظ الكوت
لبحــث قضيــة متليــك االراضي
الزراعية التي أصبحت سكنية”.
وأضاف العطافي ،أن “يوم اخلميس
القادم سيشهد أيضا استضافة
وزير البلديات واإلســكان للوقوف
على عدم اســتكمال املشــاريع
االستراتيجية والتي تخص اجملاري
واملاء والطرق”.

ومن جانبــه قال عضــو اللجنة
والنائــب عــن محافظــة كربالء
حسني اليســاري امس ان “هناك
الكثير من االراضي التي باإلمكان
اســتغاللها في محافظة كربالء
لغرض توزيعها على املواطنني بعد
االنتهاء من االجــراءات االصولية
وتصفيتهــا مــن اي متعلقــات
وتســليمها الى مجلــس الوزراء
لغرض توزيعها على املواطنني”.
واضــاف اليســاري ،أن “محافظة
كربالء لديها مقطع اولي مبساحة

 10االف دومن قــرب مطــار كربالء،
حيث يجــري العمــل عليها من
اجل تسليمها الى مجلس الوزراء
لتوزيعها على املواطنني”.
واوضح ان “تلك االراضي عائدة الى
وزارة املاليــة وبعضها زراعية ،ومن
املنتظر االنتهاء منها لتسليمها
الى احلكومة لغرض توزيعها على
 18شــريحة مجاناً ،حيث ال يترتب
على املواطن أية مبالغ غير الرسوم
القانونيــة املتعلقة بالتســجيل
والضريبة”.

بيان "المؤتمر الوطني العراقي" بمناسبة الذكرى
السنوية لتأسيس الجيش العراقي الباسل

العراقي النبيل  ،الذكرى الـ 98
نســتذكر في السادس من كانون الثاني وإياكم يا أبناء شعبنا
ّ
العراقي املغوار في العام  1921م .
لتأسيس اجليش
ّ
الوطني
نؤكد في املؤمتر
العراقي على أهمية إلتقاء جميع أطياف شــعبنا الكرمي وعموم القوى
ّ
ّ
ُ
الباسل
جليشنا
واملؤازرة
الدعم
دائرة
مرتكز
في
الوطنية
السياسية
نتصر في ميادين املنازلة
امل
ِ
ّ
احلقــة  ،بهدف تعزيز اإلنتصارات الباهرة التي ّ
حققها في ســالف األيام والشــهور  ،ومنع أي
محاوالت من شأنها مس سيادة العراق ووحدة أراضيه وسالمة شعبه .
ٍ
و َُندد في هذه املناســبة العزيزة  ،دعوتنا إلنصاف ذوي الشــهداء واجلرحــى واملُصابني  ،وإنهاء
ملــف النازحني  ،وإعادة إعمار احملافظات واملناطق ُ
املــررة  ،والعمل على متكني األجهزة األمنيّة
ّ
والعسكريّة واإلســتخباريّة على أداء مهامها الرئيسيّة بكل حرفيّة ومهنيّة لتج ّنب الوقوع
في إنتكاسات مُستقبليّة .
العراقي
الوطني
املؤمتر
ّ
ّ
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سالم مكي

شؤون عراقية

إيران تدخل على خط الوساطة لفك عقدة تشكيلها

التوتر والصراع بين الحزبين الرئيسين
يعيقان تشكيل حكومة اإلقليم
القرض الخارجي ..رصاصة
في جسد الموازنة

قانون املوازنــة ،هو القانون األهــم واألخطر من بني
كل القوانني التي يتم تشريعها في مجلس النواب،
كون ان الدولة ال ميكنها ان متارس االنفاق في شــتى
القطاعــات من دون وجود قانون مينــح ابواب االنفاق
شرعية قانونية.
وجند ان الدســتور نفســه ،نص في املــادة  57على
عدم انتهــاء فصل االنعقاد اخلــاص باجمللس اال بعد
املوافقة عليها .موازنة العراق ،تشــهد في كل عام،
عجزا ماليا ،بســبب التباين في االيرادات والنفقات،
وان احلكومات املتعاقبة ،لــم تفلح في ايجاد حلول
واقعية ملشــكلة العجز ،عدا بعــض احملاوالت اآلنية
والوقتية لســد العجــز ،وتلك احملــاوالت تتمثل في
االقتراض اخلارجي من صنــدوق النقد الدولي وغيره
من املنظمات املالية العاملية.
وموازنة العام  2019لألســف ،هي مشابهة ملوازنة
العام السابق وكل األعوام املاضية ،حيث ان احلكومة،
عمدت الى االقتراض من عدة جهات خارجية لســد
العجز فــي املوازنة وتغطية النفقات التشــغيلية
واالستثمارية.
هذا احلل الــذي يؤدي الى اضعاف االقتصاد من جهة
والى تراكم الديون ســنة بعد سنة اخرى ،حتى تأتي
موازنة في وقت قريب ،قد تذهب جميعها الى الديون
وفوائده.
ونص املوازنة املنشور يشير في اكثر من موضع الى ان
متويل الفجوة املالية اي العجز يتم عن طريق القرض
الياباني وقرض الصندوق الســعودي للتنمية وقرض
البنك الدولــي وغيرها الكثير من املنظمات الدولية
واالقليمية التي اصبح العراق مدينا دائما لها.
وعلى رأي احد خبراء االقتصاد ،فإن العراق ســيبقى
مديونا عشرات السنني لتلك املنظمات ،ولألسف ان
الديون في تزايد مستمر وال حلول فعلية للحكومة
ملعاجلة هذه املشــكلة التي ال ميكــن حلها ابدا في
ظل بقــاء ادوات احلكومــة احلالية في اقــرار قانون
املوازنة التي هي موازنة تقليدية ،ال تعتمد أي معيار
حقيقي ملعاجلة مشكلة الديون اخلارجية وجتاوز حل
االقتراض اخلارجي ملعاجلة مشــكلة الفجوة املالية
التي تعود اسبابها الى االعتماد الكلي على النفط
كمصدر رئيس في متويل املوازنة ،وذهاب نسبة كبيرة
مــن املوازنة كرواتب الى شــرائح ضيقة من اجملتمع
كرواتــب ومخصصــات ونثريات ال حتقــق اية عوائد
مالية ،وال تتــرك اي اثر على االقتصاد .كما ان اهمال
بقية الثروات كالغاز الذي يحترق مع النفط من دون
االستفادة منه.
احلكومات املتعاقبة ،برغم يقينها ان املوازنة من دون
النفــط ،ال معنى لها وال وجود اصال ،لكنها لم تقم
بأي جهــد او محاولة لتطويــر الصناعة النفطية،
حيــث ان العــراق مازال يســتورد الغــاز والكهرباء
واملنتوجــات النفطية من دول اجلــوار ،وينفق ماليني
الدوالرات على تلــك املنتجات ،في حني انه باإلمكان
االعتماد على الصناعة احمللية بدال من ذهاب نســبة
كبيرة مــن املوازنة الســتيراد منتجــات باإلمكان
انتاجها في البلد.
كما ان تضييق اخلناق على القطاع اخلاص عبر ســن
قوانــن تؤدي الــى الروتني احلكومــي والتعارض بني
القوانني اســهم في منع تدفق الســيولة النقدية
الى السوق ،ومنع توفير فرص عمل وتنشيط حركة
البناء والعمل ،حيث ان قانون االســتثمار والقوانني
ذات الصلة معه ،والتي مضى على سن بعضها عدة
عقود ،متنع املستثمرين من اقامة مشاريع االستثمار
التي ميكنها اســناد املوازنة باملبالــغ التي يدفعها
املســتثمرون واالرباح التي جتنيها تلك املشاريع التي
نص القانون على وجود نســبة للدولة فيها .ان بقاء
اآلليات التي تشرع فيها املوازنة على حالها ،سيؤدي
بعد ســنني قالئل الى ذهاب موازنة العراق كلها الى
تسديد الديون اخلارجية فقط.

السليمانية ـ عباس كاريزي:
فيما توصــل احلــزب الدميقراطي
واالحتاد الوطني الــى اتفاق الطالق
ســراح كوادر معتقلــن من قبل
الطرفــن ،علــى خلفيــة التوتر
الذي تشــهده العالقــات بينهما،
اعلنت ايران عن زيارة يقوم بها وزير
خارجيتهــا الى اقليم كردســتان
االسبوع املقبل.
وقــال القنصل اإليرانــي العام في
السليمانية سعد اهلل مسعوديان
في تصريح للصباح اجلديد ،إن وزير
خارجية بالده جواد ظريف ســيزور
إقليم كردستان ضمن اجلولة التي
يقــوم بها فــي العراق االســبوع
املقبل.
وأكد ان ظريف «ســيقوم األسبوع
املقبل بزيارة إلــى الهند على رأس
وفد اقتصــادي كبيــر ،وبعد ذلك
بأسبوع سيقوم بزيارة الى العراق،
مرجحا ً ان يكــون برفقته وفد من
القطاع اخلاص.
بدوره اكد مصدر سياســي مطلع
للصباح اجلديــد ،ان وزير اخلارجية
االيرانيــة محمــد جــواد ظريف،
ســيعمل خالل زيارته على تقريب
وجهات النظر بــن االحتاد الوطني
واحلزب الدميقراطــي الذي تصاعد
التوتر واخلالفات بينهما على خلفة
منصب رئيس اجلمهورية.
واضاف املصدر ،ان ظريف ســينقل
وجهــة نظر ايــران التــي تفضل
اســتمرار العمــل املشــترك بني
احلزب الدميقراطي واالحتاد الوطني،
والتفاهم على تشــكيل حكومة
جديــدة فــي االقليم مبــا يضمن
الشراكة ومينع التهميش.
وتابع ان ايران ترفــض بنحو قاطع
وتتخوف من عودة نظــام االدارتني
الى االقليم ،ما سيؤدي الى تقسيم
االقليــم الى مناطق نفــوذ لالحتاد
الوطني في الســليمانية وحلبجة
واخرى للحزب الدميقراطي في اربيل
ودهوك.
لفت الى ان التخوف االيراني ناجم
مــن التحــركات التي تقــوم بها
بعــض اجملاميع املســلحة املناوئة
للجمهوريــة االســامية علــى
الشــريط احلدودي داخــل اراضي
كردســتان ،االمر الذي سيشــكل

ظريف سينقل وجهة
نظر ايران التي تفضل
استمرار العمل
المشترك بين الحزب
الديمقراطي واالتحاد
الوطني ،والتفاهم
على تشكيل حكومة
جديدة في االقليم بما
يضمن الشراكة ويمنع
التهميش

القنصل اإليراني سعد اهلل مسعوديان
تهديدا مســتقبليا على حدودها
الغربية مع االقليم.
فــي غضــون ذلــك اصــدر رئيس
حكومة اإلقليم نيجيرفان بارزاني،
امــرا باإلفراج الفوري عــن كادرين
أحدهما مــن االحتاد الوطني واآلخر
مــن احلــزب الدميقراطــي ،عقب
اعتقالهما من قبل القوات االمنية
بطريقة غير قانونية.
وكانت القــوات االمنية في مدينة
اربيل قد قامــت باعتقال عدد من
كــوادر واعضــاء االحتــاد الوطني،
على خلفية التوتر الذي تشــهده
العالقــات بــن احلزبــن دون اوامر
قضائيــة ،بينما قــال اعضاء في
احلزب الدميقراطي ان احد كوادرهم
اعتقــل مبدينــة كالر دون اوامــر
قضائية ،كرد فعل على االعتقاالت
التــي ميارســها الدميقراطي ضد
كوادر االحتاد في اربيل.
يذكر أنه و بعد قيام قوة أمنية في
منطقة كرميان ،األسبوع املاضي،
بالقاء القبض على ســرخيل أكبر

رســتم ،وهو احــد كــوادر احلزب
الدميقراطي الكردســتاني ،قامت
قوة في محافظــة أربيل بالقبض
على بيشرو ويســي ،وهو كادر في
االحتاد الوطني ،وأعلن مدير آسايش
أربيل ،طارق نوري ،بأن اعتقال األخير
جاء ردا ً على اعتقال سرخيل أكبر،
وأنه لــن يُفــرج عنه ما لــم يتم
الكشف عن مصير األخير واإلفراج
عنه.
مــن جانبــه وبينمــا انتقد عضو
املكتب السياســي لالحتاد الوطني
الكردســتاني محمود ســنكاوي
وبشــدة التوتر وحملة االعتقاالت
بني االحتــاد والدميقراطــي اكد ان
على جميع االطراف السياســية،
ان تضع مصلحة شعب كردستان
نصب اعينها ،وان ال تؤجل تشكيل
حكومة االقليــم الختالفها على
منصب او امتياز محدد.
واضاف ســنكاوي فــي تصريح ،ان
الكرد ميــرون االن واكثر من اي وقت
مضــى باوضاع اقليميــة وداخلية

المرور ترفع حواجز كونكريتية

الشهر المقبل ..بدء االمتحانات

وتفتح بعض شوارع في الرصافة
بغداد ـ الصباح الجديد:
بــدأت مديرية املــرور حملة لرفع
حواجز كونكريتية وفتح شــوارع
قــرب اجلامعة املســتنصرية في
جانب الرصافة مــن بغداد ،ضمن
احلملة السادسة والسبعني لفتح
الطرق ورفع التجاوزات.
وتابعــت ان "احلملة بــدأت على
مرحلتني ،االولــى ضمن املنطقة
احملصورة من تقاطع القطن الطبي

تقـرير

بإجتاه ساحة اجلامعة املستنصرية،
والثانية ضمــن املنطقة احملصورة
من ســاحة اجلامعة املستنصرية
بإجتاه تقاطع الســايلو" ،مبينا ان
"احلملة مستمرة ضمن هذه احمللة
برفع كل الصبات التي بســببها
غلقت الشوارع".
مــن جانبها اعلنــت امانة بغداد
عن فتح شــارع االخطل مبنطقة
االعظميــة بالتعاون مــع قيادة

صعبــة ،وان اســتمرار الصراعات
السياســية بني احلزبني الرئيسني
وعلى هذا النحو سيلحق املزيد من
الضرر بشعب كردستان.
واضاف سنكاوي ان االحتاد الوطني
حتمــل خــال الســنوات املاضية
هيمنة وسيطرة احلزب الدميقراطي
على مفاصل ومؤسســات االقليم
وإقصائــه االخريــن عــن لعب دور
الشــريك الفعلي ،مبينا ان االحتاد
الوطنــي لن يقبل باســتمرار هذا
الوضع غير املتزن بعد االن.
واضــاف «نحن لســنا مــع نظام
االدارتــن ،ولكــن اذا مــا تعرضت
مصالــح املواطنني فــي منطقة
محددة في االقليم الى اخلطر فاننا
مســتعدون لعودة نظام االدارتني
ولن نخشــى من تقسيم االقليم،
مستشــهدا بالكثير من االمثلة
والنماذج املوجــودة في دول العالم
واملنطقة.
واشار الى ان بقاء قوات البيشمركة
مقســمة بــن االحتــاد الوطني

واحلــزب الدميقراطي مينع انشــاء
قوات عســكرية مهنية تدافع عن
مصالح شعب كردستان.
وتابع ،ان مطالبة احلزب الدميقراطي
باغلــب املناصب ورفضــه اعطاء
االحتــاد حصتــه مبا يتناســب مع
حجمه ودوره في حكومة االقليم،
امــر مرفوض واليصــب في صالح
تطبيع االوضــاع وتوحيــد البيت
الكردي.
بدورهم عبر مواطنون من مختلف
محافظــات اقليم كردســتان عن
اســتيائهم من املماطلة باالسراع
في تشكيل حكومة االقليم على
الرغم من مرور اكثر من ثالثة اشهر
على انتهاء االنتخابات في االقليم.
وقال مواطنــون التقتهم الصباح
اجلديد في ســوق الســراي وسط
محافظــة الســليمانية ،ان تأخر
تشكيل حكومة االقليم اثر سلبا
على شــتى التعامــات التجارية
وحركة التسوق في االقليم.
واشار رحيم احمد وهو بائع جرائد

ان الســوق متوقــف واخلدمــات
تراجعــت نتيجة لتراجــع القدرة
الشــرائية لدى املواطنــن الذين
يخشــون من حصول توتر اكبر بني
االحزاب الرئيسة في االقليم.
بــدوره قال يوســف شــمال وهو
صاحــب محــل لبيــع الهواتف
النقالــة ،ان التوتــر السياســي
وعدم توصل االطراف السياســية
الى تفاهمات لتشــكيل حكومة
االقليم ادى الى عزوف املواطنني عن
شراء الســلع غير االساسية مثل
الكماليات والهواتف النقالة.
وتابع ،ان التوتر والصراع السياسي
بني احلزبني الرئيســن والتهديدات
واالعتقاالت املتبادلــة في مناطق
نفــوذ الطرفــن ولــدت مخاوف
كبيــرة لــدى املواطنــن والتجار
ورجال االعمال واصحاب املشــاريع
الصغيرة الذيــن اجلوا تعامالتهم
التجارية حلني االنتهاء من تشكيل
حكومة االقليم.

المهنية التمهيدية العامة

عمليات بغداد بعد غلق دام ألكثر
مــن ( )13عاما لتســهيل حركة
السير املرور .
واضافــت ان الشــارع يعــد من
الشــوارع احليوية اذ ميتد من جهة
كلية بغداد الى شــارع ( )48وقد
قامــت الدائــرة بزج جهــد آلي
متخصص إلعــادة صيانته ورفع
االنقاض والنفايات وصيانة االجزاء
املتضررة منه .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التربيــة  /املديريــة
العامــة للتعليم املهنــي جدول
االمتحانــات املهنيــة العامــة
للفــروع والتخصصــات املهنيــة
للعام الدراســي  2019-2018الدور
التمهيدي  ،مبينــة ان االمتحانات
ستبدأ يوم االحد املوافق الثالث من
الشــهر املقبل وتنتهي يوم االثنني
الـ 11من الشهر نفسه .

وبني املكتب االعالمي ان االمتحانات
ســتجري جلميــع الفــروع وهــي
الصناعي بجميع تخصصاته وفرع
احلاسوب وتقنية املعلومات جتميع
وصيانة احلاســوب والفرع الزراعي
عــام  ،والفرع التجــاري تخصص
احملاســبة واإلدارة وفــرع الفنــون
التطبيقية تخصص فــن التربية
االســرية وفرع التمريض تخصص
اعدادي وقباله وتوليد ومتوسط .

من اجل تكنولوجيا جديدة وإمكانات قابلة للتطبيق

التخطيط تطبق متطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015
بغداد ـ الصباح الجديد:
عقــدت ادارة اجلــودة والتطويــر
املؤسســي فــي وزارة التخطيط
ورشــة عمــل لدائــرة العقــود
احلكوميــة لتطبيــق متطلبــات
املواصفة القياســية الدولية ISO
. 9001:2015
وقالــت مديــر قســم ادارة اجلودة
والتطوير املؤسسي فضيلة مجيد
ياسني ان الورشــة جاءت بناء على
طلب االدارة العليا في دائرة العقود
احلكومية برغبتها من أجل تطبيق
متطلبــات املواصفة القياســية
 ISO 9001 : 2015واحلصــول على
شهادة املطابقة الدولية من جهات
معتمــدة مانحــة وجــاءت ايضا
اســتكماال خلطة التاهيــل لدائرة
العقــود احلكوميــة ضمن خطة
شهر كانون االول .
وأوضحت مدير القسم ان الورشة
تضمنــت محوريــن  ،احملــور االول
تدريــب الفريــق علــى متطلبات
املواصفة القياســية 9001 : 2015
 ISOوكيفية تطبيقها في انشطة
الدائرة كافة كما تضمن البرنامج
التدريبــي بنود املواصفــة منها (
البند اخلامس  ،الســادس  ،السابع

الثامن ) وركزت عليها االدارة العليا
في تطبيق النظــام ودور املنظمة
في جميع املفاصــل والتركيز على
الزبــون وما يجب على االدارة العليا
ان تظهر قياداتها والتزاماتها بكل
االحترام جتاه التركيــز على الزبون
من خالل التأكد من اخملاطر والفرص
على ان تؤثر على مطابقة املنتجات
واخلدمات وايضا القدرة على تعزيز
رضا العمــاء التي يتــم حتديدها
والتعامل معها ,
وبينت مدير القسم ان االدارة العليا
يجب عليها انشاء سياسة اجلودة
وما يجــب ان تتضمن السياســة
اجــراءات التعــرف علــى اخملاطر
والفــرص عند التخطيــط لنظام
ادارة اجلــودة وكيفيــة التعامــل
لتكون مناســبة مع االثار احملتملة
على مطابقــة املنتجات واخلدمات
 ،وأضافــت» ان خيارات التعامل مع
اخملاطــر والفرص تشــمل جتنب او
حتمل اخملاطر من اجل احلصول على
الفرص للقضاء على مصدر اخلطر
او تغييــر االحتمــاالت او العواقب
او تقاســم اخملاطر فضال عن حتمل
اخلطر بقرار مدروس ,
ولفتت مديرة القسم الى ان الفرص
ميكن ان تؤدي الى اعتماد املمارسات
اجلديدة واطــاق منتجات وخدمات

وزارة التخطيط

جديــدة والتعــرف علــى عمــاء
جدد وبناء الشــركات واســتعمال

تكنولوجيا جديدة وإمكانات اخرى
مرغوبــة وقابلة للتطبيــق لتوافر

احتياجــات املنظمــة او عمالئها ،
مؤكدة في البرنامج التدريبي ركزنا

على اهــداف اجلــودة والتخطيط
لتنفيذها ومــا يجب على املنظمة
من انشاء اهداف اجلودة للمهام ذات
العالقة وللمســتويات والعمليات
املطلوبــة لنظــام ادارة اجلــودة ،
كما يجب ان تكــون اهداف اجلودة
متمثلــة بـــ (  ) SMARTاي يجب
ان تكــون االهداف محــددة وميكن
قياسها وإمكان حتقيقها كما ويتم
حتديثها عند احلاجــة وضمن مدة
زمنية محــددة ويتم رصدها وايضا
يجب ان حتتفظ املنظمة مبعلومات
موثقة عن اهداف اجلودة وماذا يجب
علــى املنظمة ان حتــدد مثال ( ماذا
ســوف تفعل  ،ما املوارد املطلوبة ،
من هو املســؤول  ،متى ستكتمل
 ،كيــف ميكــن تقييــم النتائج )
كذلك االهتمام باملــوارد وما يجب
علــى املنظمــة ان حتــدده وتوافر
املوارد املطلوبة لالنشاء والتطبيق
والصيانــة وايضا الى التحســن
املستمر لنظام ادارة اجلودة واملتمثلة
ب (  ، 5Mموارد بشرية  ،اموال  ،مواد
اوليــة  ،الطرائق والتقنيات احلديثة
) وأشــارت الى إن احملور الثاني الذي
طرح في الورشــة تضمــن حتليل
الفجوة على جميع انشــطة دائرة
العقــود احلكومية لبيــان حجم
الفجوة واملباشرة بعملية التأهيل

كونها مــن متطلبــات املواصفة
القياسية ISO 9001 : 2015
على صعيد اخــر أعلنت مدير عام
دائــرة التنمية البشــرية في وزارة
التخطيط عقود حسني عن تنفيذ
برنامج تدريبي عــن آليات التقييم
املؤسســي اخلاص بتمكــن املرأة
في مؤسســات الدولة والذي يأتي
في إطــار التعاون بني دائرة التنمية
البشــرية وبرنامــج األمم املتحدة
للتعاون اإلمنائي (  ، ) UNDPوأضافت
انــه مت تنفيذ برنامــج تدريبي عن
آليات التقييم املؤسســي اخلاص
بتمكــن املــرأة في مؤسســات
الدولة على وفق عدد من األولويات
التي توضح مدى متكــن املرأة في
هذه املؤسســات وجوانب التمكني
االيجابي والسلبي إن وجدت .
وأوضحت أن برنامج التدريب نفذته
خبيرة فــي برنامــج األمم املتحدة
اإلمنائي في مكتب العراق ســندس
عبــاس ،والتــي وضحــت اآلليات
املعتمــدة دوليا في هــذا اجلانب ،
مشــددة على دور وزارة التخطيط
احملوري في إدارة عمليات التقييم ملا
لها من باع طويل في هذا اجملال.

شؤون عراقية
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سجون نينوى مكتظة بالدواعش

تفعيل الجهد االستخباري واستثمار المعلومات
األمنية الحل األفضل لتكريس االستقرار

نينوى ـ خدر خالت:
كشف مصدر امني عراقي عن ان
ســجون محافظة نينوى مكتظة
بعناصــر تنظيم داعــش االرهابي
واملشــتبه بانتمائهم له ،مطالبا
بضــرورة االســراع مبحاكماتهم،
عادا ان تفعيل اجلهد االستخباري
واســتثمار املعلومــات االمنيــة
بشكل صحيح وســريع هو احلل
االفضل الســتقرار مــدن نينوى،
بينمــا هنالك حاجــة للمزيد من
القــوات االمنية فــي املناطق غير
املاهولة وخاصة في اجلهة الغربية
وصحراء منطقــة اجلزيرة (جنوب
وغربي املوصل).
وقــال املصــدر الذي طلــب عدم
كشف هويته لـ "الصباح اجلديد"
ان "االوضاع االمنية في محافظة
نينوى هي االفضل منذ عام ،2003
ولم تشهد اية خروقات امنية ميكن
االشــارة اليها ،وان مــا حدث من
عمليات ارهابية ال تكاد تذكر منذ
عام ونصف العام (منــذ حتريرها)
كانت حتصل في يــوم واحد فقط
او في بضعة ايــام قبل عام ،2014
حيــث ان وقوع  4اعمــال ارهابية
بيــوم واحد كان امــرا طبيعيا في
تلك الفترة".
ووقعــت  4اعمــال ارهابيــة في
الشــهرين املاضيني في محافظة
نينوى ،اثنان منها في مركز املوصل،
ثم واحد في تلعفر ( 56كلم غرب
املوصل) وسبق ذلك عملية ارهابية
في مركز القيــارة ( 60كلم جنوب
املوصل).
واضــاف "ان ســجون محافظــة
نينــوى تكتــظ بعناصــر تنظيم
داعــش االرهابــي او املشــتبه
بانتمائهم اليــه او املتورطني في
جرائــم ارهابية بشــكل او بآخر،
وليــس مــن صالحياتي كشــف
الرقم لكنــه بضعة االف ،وينبغي
تسريع عمليات محكماتهم وانزال
العقاب باالرهابيني منهم واطالق
سراح االبرياء احملتملني ،النه ال يجوز
االبقاء على هــؤالء معتقلني الى
امد غير معروف ،والبد من حســم

االوضاع االمنية في
محافظة نينوى هي
االفضل منذ عام ،2003
ولم تشهد اية خروقات
امنية يمكن االشارة اليها،
وان ما حدث من عمليات
ارهابية ال تكاد تذكر منذ
عام ونصف العام (منذ
تحريرها) كانت تحصل
في يوم واحد فقط او
في بضعة ايام قبل عام
 ،2014حيث ان وقوع 4
اعمال ارهابية بيوم واحد
كان امرا طبيعيا في تلك
الفترة

ملفاتهم بشــكل اســرع مما هو
معمول به االن".
ولفــت املصــدر الــى ان "مــدن
محافظــة نينــوى ،بحاجــة الى
مضاعفــة وتفعيــل اجلهــد
االستخباري اكثر مما هو عليه االن،
حيث ان املعلومات االمنية تتدفق
علينا ،وهنالك تعاون كبير جدا من
قبل املواطنني ،واالهم هو استثمار
املعلومات التي يقدمها املواطنون،
واالســراع في االستفادة القصوى
منها وليس تاجيلها حتى لساعات
معــدودة ،الن رصــد الدواعــش
املتخفــن في مــكان مــا ،يعني

اعتقال  5دواعش
خطرين وعصابة تزوير
ونصب في نينوى
نينوى  -الصباح الجديد:
باشــراف مباشــر مــن قبــل الســيد مديــر
االستخبارات العسكرية ،وبعملية نوعية متيزت
بدقة املعلومة االستخبارية والتخطيط السليم
لالختراق متكنــت مفارز مديرية االســتخبارات
العســكرية في الفرقة  20وبالتعاون والتنسيق
مع اســتخبارات لواء املشــاة  43مــن االطاحة
بخلية تعمل لصالــح عصابات داعش االرهابية
وتتمكن من اختراقها وتفكيكها والقاء القبض
علــى جميع عناصرهــا والبالــغ عددهم  5في
منطقة حمام العليــل باملوصل ،وهم من الذين
كانوا يعملون ســابقا في امنية داعش ويعملون
االن جلمع املعلومات عــن قطعاتنا االمنية وعن
بعــض االشــخاص والشــخصيات املهمة في
احملافظــة ،واملعتقلــون من املطلوبــن للقضاء
مبوجب مذكرة قبض وفق املادة  4إرهاب.
ومن جانبه ،صرح اإلعــام والتوجيه املعنوي في
قيــادة عمليات نينــوى بقيــام مكافحة إجرام
شرطة نينوى وبنا ًء على مذكرات قبض قضائية
بالقبض على عصابة نصب وإحتيال مكونة من
ثالثة أشخاص أحدهم ينتحل صفة دكتور طبينب
قامت بإفتتاح مؤسسة خيرية في منطقة حي
الزهراء في اجلانب األيســر ملدينة املوصل دون أي
موافقات رسمية ،ملمارســة النصب واإلحتيال
على املواطنني بحجة معاجلة املرضى وفتح دورات
تدريســية مدتها ستة أشهر يدرس فيها الطب
وإعطاء املتخرجني شهادات مزورة.

( )28عراقيا للتدريب
في اكاديمية َ
اكناتية
العالمية للطيران

ضرورة االســراع بالتعامل معهم
والقبض عليهم بينما تأخير ذلك
قد يعطي فرصــة لعناصر العدو
باالفالت".
وحــول احلاجــة للقــوات االمنية
فــي نينوى ،افاد املتحــدث بالقول
"بشكل عام فان عدد افراد القوات
االمنية في املــدن املناطق القريبة
منها ،مقبول وجيــد ،بالرغم من
ان هنالــك حاجة لزيادة افراد قوات
الشرطة احمللية وجتهيزهم باالليات
والعربــات املســلحة واحلديثــة،
لكن هنالك حاجــة الى املزيد من
القوات االمنية بشــتى الصنوف

في املناطق غير املأهولة بالسكان
خاصة في املناطق الغربية مبحاذاة
الشريط احلدودي في سوريا".
وتابع "كما ان هنالك حاجة لزيادة
عديــد قواتنا في مناطــق اجلزيرة،
حيــث ان بعض خاليــا التنظيم
حتــاول ان تنشــط ولو بشــكل
محــدود ،النهــا مناطــق صعبة
التضاريس في كل فصول السنة،
وال ينبغي ان نسمح لهم بالتقاط
انفاســهم ،كما البد من التوصل
الى اخليــوط اخلفية التي متد فلول
العدو باملؤن كالطعام والشــراب
والوقود وغيرها ،فضال عمن ميدهم

باملعلومــات االمنية ،وهؤالء اخطر
من مقاتلــي داعش فــي تقديرنا
وتنتظرهم عقوبات صارمة".
واســتبعد املصدر وجود فائدة من
"اختراق داعش امنيا واســتخباريا،
الن من بقي معهم من االحياء الذ
بالصحــراء او مبناطق غير مأهولة
اغلبهــا معروفة لدينــا ،وال ميكن
للدواعــش ان يكســبوا املزيد من
العناصــر حاليــا الن اوضاعهم ال
تســاعد على ذلك اطالقــا ،لكن
اخلطر االن هو الفســاد احلكومي
وقلــة اخلدمــات للمواطنني الذي
قــد يعاظم من حجم الســخط

واالستياء لدى سكان املناطق احملررة
منذ عام ونصــف العام ،ومخاوفنا
ان يســعى داعش الستمالة هؤالء
الرباك الوضع االمني ال اكثر".
ودعــا املصــدر املواطنــن الــى
"االســتمرار بضخ املعلومات عن
بقايــا داعــش االرهابــي للجهزة
االمنيــة واالســتخبارية ،وعــدم
االلتفات للصراع السياســي في
البلد ،الن الوضع االمني هو امللف
االكثر اهمية وميس حياة املواطنني،
بينمــا قــادة الكتل السياســية
ســيتخاصمون ومن ثم يتصاحلون
فيما بعد بطريقة او باخرى".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت الشــركة العامــة للخطــوط اجلوية
العراقية امس االحد  ،استكمال جميع اإلجراءت
املتعلقــة بأرســال وجبة جديدة مــن الطلبة
العراقيني الشباب الى اكادميية اگناتية للطيران
املدني في اليونان .
وقال مدير عام اخلطــوط اجلوية العراقية عباس
ناصر ان الشركة اســتكملت جميع إجراءاتها
املتعلقــة بأرســال وجبة جديدة مــن الطلبة
العراقيني الشباب الى اكادميية اگناتية للطيران
املدنــي فياليونــان والتي تعد مــن االكادمييات
التخصصية واملعتمدة لدى منظمة الســامة
اجلويــة (  ، )EASAمبينا ان هذه الوجبة اجلديدة
من الطلبة الشباب املتدربني اجلدد يبلغ عددهم
( )28طالبا والذين ســيلتحقون خالل االسبوع
املقبل باالكادميية.
وتابع ناصــر ان الطلبة اجلدد ســيتدربون على
مناهج علمية رصينة ومكثفة نظرية وعملية،
مضيفا ً وان مدة الدراســة حددت بثمانية عشر
شهراً.

تتمات ص1
جيشنا الباسل مفخرة
الشعب ودرع البالد وحامي
وحدتها واملنتصر على اإلرهاب
واكد رئيس مجلس النواب محمد
احللبوســي امس االحــد ،حرصه
على إبقاء اجليش مستقال وبعيدا
عن التسييس وامليول واالجتاهات،
فيما أشار الى أن البرملان سيعمل
مع احلكومة ليكون اجليش “قويا”.
وقال احللبوسي في رسالة تهنئة
إلــى أبنــاء اجليــش العراقي في
الذكرى الـ  98لتأسيســه تلقت
الصبــاح اجلديد نســخة منها،
“نقف اليوم إجــاال وتقديرا ونحن
نستحضر املناسبة الغالية على
قلوبنا ،محتفلني بعيد التأسيس
الثامــن والتســعني ،مفتخريــن
مبهنيتكم العالية ،وتضحياتكم
العظيمة ،وبســالتكم الفريدة،
وســهركم في الدفاع عن الوطن
ووحدته ،حني وقفتــم طوال قرن
من الزمن حاجزا منيعا تتكســر
دونه ُّ
كل طموحات األعداء”.
واضاف “لقد حققتم نصرا تاريخيا
مع إخوانكم في تشكيالت قواتنا
البطلــة ،فقاتلتــم بالنيابة عن
العالــم ،ودحرمت داعــش ،وطهرمت
أرضكــم منها ،وقدمتــم منوذجا
فريدا في التضحية والشــجاعة
خــال تأديــة مهامكــم مبهنية
عاليــة ،انطال ًقا مــن عقيدتكم
العســكرية املتمثلة في حماية
الســيادة العراقيــة والشــعب،
واحلفاظ على مؤسســات الدولة،
والدفاع عن وحدة تراب الوطن”.
وتابــع “لقد شــكلتم ومنذ بزوغ
فجر تأســيس الدولــة العراقية
احلديثة در ًعا واق ًيا ضد كل عدوان
خارجي ،وبرهنتم على قدرة هائلة
أدهشــت العالم حني قدمتم َّ
كل
أنــواع اإلغاثة والدعــم للنازحني
الفارين من نــار املعركة ،كذلك ال
ميكن إغفال مقدرتكم احملترفة في
خوض الصراع مع العدو؛ لتخليص
مئات اآلالف من الرهائن احملاصرين
في مناطق احتالل داعش”.
وأكد رئيس البرملــان احلرص على
“دعم هــذه املؤسســة الوطنية
واســتقاللها وضمــان بقائهــا
كصمام أمان بعيدة عن كل أنواع
التســييس وامليــول واالجتاهات،
ممثلة كل ألــوان الطيف العراقي،
معتمدة في تقييــم أفرادها على
املقاييس املهنية” ،مشــيرا الى أن
“البرملان ســيعمل مــع احلكومة
ليكون جيشنا قويا ،وسندعم إبرام

االتفاقيات ذات الصلة التي تصب
في مصلحة تعزيز قدراته تسليحا
وتدريبا ،وسنقف إلى جانب حقوق
اجلرحــى وعوائل الشــهداء حتى
تتحقق ،وسنســعى خــال دورة
البرملان احلالية إلى إصدار القوانني
التي من شــأنها تلبية متطلبات
أبنائنــا فــي مختلــف األجهزة
األمنية ومبا يحفظ حقوقهم”.
وبارك عادل عبد املهدي رئيس الوزراء
والقائد العام للقوات املســلحة
امس ،للشعب وللقوات املسلحة
بجميــع صنوفها وتشــكيالتها
حلول الذكرى الثامنة والتســعني
لتأسيس اجليش العراقي الباسل،
خالل حضوره صبــاح امس االحد
حفل تخرج ضبــاط كلية األركان
املشــتركة ،الــدورة  78في مقر
كليــة األركان بالرســتمية ،كما
حيــا الضباط اخلريجــن لنيلهم
شهادة املاجســتير وشارة ولقب
الركــن والقــدم العســكري،
وســلمهم جوائز تقديرية متمنيا
لهم النجاح في عملهم وخدمة
شــعبهم ،مشــيدا مبهنيــة
املؤسسة العســكرية وانضباط
قواتنا املسلحة البطلة.
وشــهد احلفل تخرج  167ضابطا
مــن كليــة االركان املشــتركة
بدرجــة املاجســتير فــي العلوم
العسكرية مع شارة ولقب الركن
(دورة التدريــب والبنــاء) ،وتزامنا
مع املناســبة الكبيرة ،اصدر عبد
املهدي امرا ديوانيا بترقية الضباط
االعوان في جــدول  6كانون 2019
لوزارة الدفاع.
وفي ســياق االحتفاالت بالذكرى
البهيجــة ،هنــأ رئيس الــوزراء
والقائد العام للقوات املســلحة
الســابق حيــدر العبــادي ابطال
اجليش العراقي داعيا الى ابعاد هذا
اجليش عن االنتمــاءات والوالءات،
مشــيرا إلى أن اجليــش دافع عن
كل العراقيني بكافــة طوائفهم
ومكوناتهم.
وقال العبادي في بيان باملناســبة
تلقت " الصباح اجلديد " نســخة
منه ،إنــه “يتقدم باحــر التهاني
والتبريكات البطال اجليش العراقي
مبناســبة عيــده االغــر والذكرى
الثامنــة والتســعني لتأســيس
اجليش والتــي حتل علينــا وبلدنا
وشعبنا ينعمان باالمن واالستقرار
بفضل بطوالتكــم مع بقية ابناء
قواتنــا املســلحة مــن مختلف
الصنــوف بعد ان حرروا االنســان

واالرض وســطروا اروع مالحــم
البطولة والتضحية”.
وخاطــب العبادي اجليــش العراق
قائــا “لقد حققتم يــا مثار فخر
جميع العراقيني مــا كان يعتبره
العالــم مســتحيال ووصــف ما
حققتموه باملعجــزة ،فمبارك لنا
والبناء شــعبنا بكــم فانتم ابناء
هذا الشعب واملضحون بدمائهم
من أجل حاضره ومســتقبله ،وان
موقفكم وبطوالتكم ومعارككم
التــي خضتموها امــام عصابات
داعش االرهابية وحققتم االنتصار
بها اصبحــت تدرس في اجلامعات
العامليــة بعــد ان مــررمت بظروف
قاســية ولكنكم وقفتم موقفا
تأريخيا فــي دفاعكم عن بلدكم
ومقدســاتكم وشــعبكم كما
عهدناكــم ،وواثقون مــن انكم
ستبقون كما عهد ابناء شعبكم
بكم”.
وأضاف“ ،يا ابطال اجليش العراقي
لقد ضحيتم وقاتلتــم ودافعتم
عن العراقيني بكافــة طوائفهم
ومكوناتهم ويجب ان تبقوا جلميع
العراقيني وحتت راية العراق ويجب
ان يُبعــد اجليش عــن االنتماءات
والــوالءات ويبقــى والؤه للعــراق
فقط”.
ومن جانبها كشــفت جلنة االمن
والدفــاع النيابية امس االحد ،عن
اعدادها لبرنامج ودراســة شاملة
بغية هيكلة تشــكيالت اجليش،
فضال عن وضع برنامج تســليحي
متعدد املنشأ للصنوف كافة.
وقال عضو اللجنة النائب محمد
تقــي في تصريح امــس ،إن “جلنة
االمــن والدفــاع النيابية عكفت
منذ تشكيلها على اعداد برنامج
ودراســة العادة تشكيالت اجليش
العراقي والعودة الى تشــكيالته
السابقة كفيالق”.
وأضــاف تقــي ،أن “البرنامــج لن
يطلب زيادة عديد املنتسبني لكون
املوجود كاف وعلى ضوئه سيحدد
عدد الفيالق”.
واوضــح ،أن “البرنامج وضع خطة
لتســليح صنــوف اجليــش من
مختلف املناشىء العاملية حتى ال
نكون اسيري دولة معينة” ،مؤكدا
أن “البرنامج والدراسة وضعت من
قبل اعضاء اللجنة وعدد من قادة
اجليش وقادة الصنوف”.
وافاد مركز االعالم الرقمي ، DMC
امس االحد ،بتصدر هاشــتاغ عيد
اجليــش العراقي الترند حســب

الرقعة اجلغرافيــة للدول القريبة
من العراق صباح اليوم .
وقــال فريق الرصد فــي املركز ،ان
هاشــتاغ عيــد اجليــش العراقي
ســجل حالــة مــن التفاعل بني
املغرديــن العراقيــن ،حيــث مت
رصــد االف التغريــدات حول هذا
الهاشتاغ.
ون ّوه الفريق الى ان هذا الهاشتاغ،
الوحيــد واحلقيقي الــذي تصدر
املواضيع املتداولة في العراق بعد
هاشتاغ عريان السيد خلف الذي
مت تداوله قبل فترة تزامنا مع وفاة
الشــاعر العراقي عريان الســيد
خلف.
واشــار املركــز الــى ان صــورا
وفيديوهات وشــعارات ورسومات
مختلفــة رافقت تغريدات مغردي
هاشــتاغ عيداجليــش العراقــي
التــي تشــيد ببطــوالت اجليش
العراقــي تزامنا مع الذكرى الـ 98
لتأسيسه.
ونوه الفريق الى ان تصدر هاشتاغ
عيد اجليش العراقي ال يعني عودة
الترند اخلاص بالعــراق ،فيما جدد
مركز االعــام الرقمــي مطالبة
ادارة منصة تويتر بتخصيص ترند
خــاص بالعراق اســوة بباقي دول
العالم.
وتأسس اجليش العراقي عام ،1921
وأولــى وحداته تأسســت خالل
االنتــداب البريطاني للعراق ،حيث
ُ
شــكل فوج "موســى الكاظم"
واتخــذت قيادة القوة املســلحة
مقرها العام فــي بغداد ،تبع ذلك
تشــكيل القوة اجلويــة العراقية
عــام  1931ثــم القــوة البحرية
العراقية عــام  1937وصل تعداد
اجليش إلــى ذروته في بداية حقبة
التســعينيات ،ليبلغ عــدد أفراده
املليــون .وبعــد الغــزو األمريكي
للعــراق عــام  2003أصدر احلاكم
املدنــي للعراق بــول برامير حينها،
قرارا ً بحل اجليش العراقني ثم أعيد
تشــكيل اجليش وتســليحه من
جديد.
اإلصالح :احلكومة ستكتمل
األسبوع اجلاري بعد سحب
ترشيح الفياض
وينتقد الزيادي" ،عدم اســتكمال
احلكومة برغم مرور ثالثة أشــهر
على تكليف عبد املهدي مبهمته،
وعلــى الكتــل السياســية أن
تتحمل مسؤوليتها باالتفاق على
مرشحي الوزارات األمنية".

وأكمــل الزيــادي بالقــول ،إن تتضمــن إطــاق مخصصــات
"املعلومات املؤكدة املتوفرة لدينا البتــرودوالر واملنافــذ احلدوديــة
تفيد بأن االســبوع اجلاري ســوف لتعويض نقــص اخلدمات واطالق
يشــهد التصويت علــى املتبقي التعيينــات التــي وعــدت بهــا
من الوزارات ،لكــي منضي بعدها احلكومة”.
ملتابعــة العمل احلكومــي وفقا ً وتابعت ان نواب محافظة البصرة
ســيطالبون بتعديــل املوازنــة
لألطر الدستورية".
من جانبه ،ذكــر النائب عن كتلة لتشــمل زيادة عادلة للمحافظة
البناء وليد السهالني في تصريح سيما في مخصصات البترودوالر
إلى "الصباح اجلديــد" ،أن "كتلة واملنافذ احلدودية”.
العقد الوطني هي من رشــحت وكانــت اللجنة املاليــة النيابية،
كشــفت الســبت املاضي  ،عن
الفياض ملنصب وزير الداخلية".
وأضاف الســهالني ،أن "استبداال ً تعديل وزارة املالية تســع فقرات
رسميا ً للفياض لم يحصل لغاية فــي املوازنة مــن بــن  47فقرة
اآلن ،وان اإلبقــاء على الترشــيح طالبت اللجنة بتغييرها ،مرجحة
أو تغييره بشــخص آخــر هو من عقد اجتماع بينهــا ووزارة املالية
واجلهات احلكوميــة ذات العالقة
مسؤولية رئيس مجلس الوزراء".
وزاد ،أن "حتالف البناء ليس املعني بعد غد االثنني ملناقشــة األبواب
بالدرجــة األولــى فــي موضوع التي لم جتــر الــوزارة التعديالت
تشخيص من هو مناسب للوزارات عليها متهيدا لعرضها للتصويت
خالل األيام املقبلة”.
إمنا تلك مسؤولية عبد املهدي".
وأوضــح الســهالني ،أن "موقف
واشنطن بوست :إعادة تأهيل
رئيس الوزراء واضحــا ً بأنه يعرض
الفيــاض للتصويت داخل مجلس األسد دوليا بدأت بالفعل لكن
النــواب وفي حــال مت رفضه يقوم رفع العقوبات ما زال مستبعدا
باستبداله مبرشــح آخر خالل  48وحســب الواشــنطن بوست لم
ساعة".
يكن األسد معزوال ً دوليا ً قط ،وهذا
ودعا ،إلــى "تطبيــق اآللية ذاتها أحــد أهم األســباب التي جعلته
عندما مت التصويت على مرشــح ينجــو ،في ظل مســاعدة كبيرة
وزارة الدفــاع فيصــل اجلربــا مع من قبل حلفائه في روسيا وإيران،
الفياض بــأن يترك اخليــار جمللس فقد منعت موسكو استصدار أي
النــواب ،بــان مينحــه الثقــة أو قرار بحق نظام األسد في مجلس
األمن ،مثــل تلك القــرارات التي
يرفضه".
وشدد السهالني ،على أن "اجلميع عانى منها نظام الرئيس العراقي
متفق على دعم احلكومة احلالية الراحل صدام حسني ،كما قدمت
وعدم عرقلة عملهــا بل منحها روســيا ،إلى جانب إيران ،القروض
كامل التســهيالت لكــي تنفذ والدعم العســكري واملساعدات
برنامجهــا الذي صــوت عليه في لنظامه.
أمــا عــن بقيــة دول البريكــس
مجلس النواب في وقت سابق".
ومضى السهالني ،إلى أن "حتالف (البرازيل والهنــد والصني وجنوب
البناء ليس لديــه أي اعتراض في أفريقيا) ،فإن الصــن كانت أكثر
حال قرر عبد املهدي أن يســتبدل الــدول الرافضة لفكرة إســقاط
الفياض بشــخص أخر ،لكننا نرى نظام األســد ،في حني احتفظت
أن املوضوع اخذ حيزا ً إعالميا ً كبيرا ً الهند بعالقات مع دمشق خشية
صعــود اإلســاميني في ســوريا
في محاولة لفرض اإلرادة".
يشــار إلى أن حكومة عبد املهدي وأيضــا ً كمكافأة لســوريا على
ما زالــت تخلو مــن وزراء حلقائب موقفها املؤيــد للهند في قضية
الداخلية والدفــاع والعدل ،حيث كشمير.
لم يشــهد اتفــاق بــن الكتل والبرازيل ســبق لها أن ســحبت
السياســية على مرشــحني لها سفيرها في دمشق ألسباب تتعلق
بالسالمة ،وليس بسبب موقفها
لغاية االن.
الرافض لنظام األســد ،وفي وقت
ثلثا موازنة  2019الربع وزارات وال سابق أعلنت البرازيل ،على لسان
رئيســها يائيــر بولســونارو ،عن
تناسب الوعود التي اطلقتها
رغبتها فــي اســتعادة العالقات
احلكومة
وأضافــت أن “الدعــوات احلاليــة الكاملة مع سوريا واملساهمة في

إعادة إعمارها.
ومــن غيــر احملتمل-حســب
الصحيفــة -أن تســتطيع دول
البريكس وحلفاء األسد توفير 400
مليار دوالر إلعادة إعمار سوريا بعد
احلرب ،ويبــدو أن الصني لن تكون
متحمســة ملثل هذا املشروع ،في
حني تفتقر روســيا وإيران لألموال
الالزمة ،وهو أمر أدركه نظام األسد،
وبات اليوم يبحث عن املســاعدات
من طرف دول اخلليج العربية أو من
الغــرب إلعادة إعمار البالد ،وهو ما
يفســر عودة الروح للعالقات بني
دمشق ودول خليجية.
وحتى على صعيد العالم العربي
لم تكن عزلة نظام األسد كاملة؛
فقد احتفــظ بعالقات كاملة مع
كل من العراق ولبنان اللذين رفضا
االنضمام إلى أي عقوبات تقودها
دول اخلليج ،في حني احتفظ األردن
بعالقات دبلوماســية مع ســوريا
حتى عند إجبــاره دوليا ً على وقف
التجارة ومنح املعارضة الســورية
مالذا ً آمناً.
كذلك عارضــت اجلزائر طرد نظام
األســد من اجلامعة العربية ،في
وقت طور نظــام الرئيس املصري
عبد الفتاح السيسي عالقاته مع
نظام دمشق بشكل سري.
تقول واشــنطن بوست إنه وعلى
الرغــم من تلــك اإلشــارات فإن
هناك بعــض العقبــات التي رمبا
تقــف عائقا ً أمــام عــودة نظام
األسد حلضن اجملتمع الدولي ،وهي
ثالثة عوائــق مهمة تتمثل بتركيا
والواليات املتحدة واالحتاد األوروبي.
األصــوات املؤيــدة إلســرائيل
واملناهضة إليران داخــل الواليات
املتحدة ،جتعل من املســتبعد رفع
العقوبات عن نظام األســد قريباً،
وهو ذات األمر الذي تعتقد به دول
أوروبية على رأسها أملانيا وفرنسا
وبريطانيــا الذيــن أيــدوا مواقف
واشنطن املتشددة.
وترى الصحيفة أن نظام األســد
ســيرحب بأي خطــوة من طرف
اجلامعــة العربية ،ولكــن أهمية
مثــل هــذه اخلطوات ســتبقى
ناقصة ما لم يبدأ النظام خطواته
للتصالح مع الغــرب وتركيا ،وهو
أمــر ميكــن أن يقوم بــه النظام
الســوري صاحب اخلبرة الطويلة
في مواجهة العقوبــات والعزلة
الغربيــة واإلقليميــة والتي كان
آخرها منتصــف العقد األول من
القرن احلالي.
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ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻳﻨﺎﻗﺶ

ﺃﺩﺍﺭﺓ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻧﺎﻗــﺶ وزﻳﺮ اﳌــﻮارد اﳌﺎﺋﻴــﺔ د.ﺟﻤــﺎل اﻟﻌﺎدﻟﻲ ﻣﻊ
اﻟﻮزارات واﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ أدارة ﻣﻠﻒ اﳌﻴﺎه اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻣــﻊ دول اﳉﻮار اﳌﺘﺸــﺎﻃﺌﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺮاق ﺑﺎﻟﺸــﻜﻞ
اﻟﻔﻌﺎل واﳌﻨﺎﺳﺐ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻴﺎه
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺮاق وﺗﻠﻚ اﻟﺪول وﺗﺴﺮﻳﻊ اﻻﺟﺮاءات
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﻄﺎرﺋﺔ ﳌﻠﻒ اﳌﻴﺎه وﺿﻤﺎن ﻋﺪم اﻻﺿﺮار
ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻌﺮاق اﳌﺎﺋﻴﺔ.
وأﻛﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺣﺮص اﻟﻮزارة ﻟﻜﺴــﺐ
ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺮاق اﳌﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ
اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ ﺣﺮﺻﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ اﳌﺎﺋﻲ
وﺗﺪارس ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﻴــﺎه وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻻراء واﻻﻓﻜﺎر ﳉﻤﻴﻊ
اﳉﻬــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲟﻮﺿــﻮع اﳌﻴﺎه وﲢﺪﻳﺪ
اﳌﻬــﺎم ﻟﺘﻠﻚ اﳉﻬﺎت ﲟﺎ ﻳﻀﻤــﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ
ﻣﻴﺎﻫﻪ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ اﻫﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﻣﻦ اﳌﺎﺋﻲ
ﻟﻠﺒﻼد .
واﻛﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ أﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻼﻣﻦ
اﳌﺎﺋﻲ ووﺿﻊ اﺨﻤﻟﺮﺟﺎت ﻟﺘﺸــﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﺘﻔﺮع
ﻣﻨﻬﺎ ﳉﺎن ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوض واﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺣﻠﻮل ورؤى
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ دول اﳉﻮار.

ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻳﺒﺤﺜﺎﻥ
ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻻﻟﻐﺎﻡ
ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﺑﺤﺚ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤــﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪﻛﺘــﻮر ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﻌﻠــﻮان ﻣﻊ ﺳــﻔﻴﺮ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻓﻲ اﻟﻌــﺮاق ﻧﺎوﻓﻮﻣﻲ
ﻫﺎﺷﻴﻤﻮﺗﻮ واﻟﻮﻓﺪ اﳌﺮاﻓﻖ ﻟﻪ.
وﰎ ﺧﻼل اﻹﺟﺘﻤﺎع ﺑﺤﺚ آﻓﺎق اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ
ﺑــﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓــﻲ اﺠﻤﻟﺎﻟﲔ اﻟﺼﺤــﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﺣﻴﺚ
ﰎ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ دﻋﻢ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﳉﻬﻮد اﻟــﻮزارة ﻓﻲ إﻋﺎدة
ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺼﺤﻴــﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ
اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ دﻋﻢ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع
إزاﻟﺔ اﻷﻟﻐﺎم ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻃــﺮح ﻣﻮاﺿﻴﻊ أﺧﺮى ﺧﻼل
اﻹﺟﺘﻤﺎع.

ﺣﻤﻼﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ
ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ

ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ
ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻧﻔــﺬت اﳌــﻼﻛﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ  /ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺸــﺮﻃﺔ اﻻﲢﺎدﻳــﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﻹزاﻟﺔ
اﻟﺘﺠﺎوزات ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ 9
ﻧﻴﺴــﺎن و اﻟـ  .UNوﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﳊﻤﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻋﻤﺎل
ﳉﺎن ﺣﻤﻠﺔ ازاﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎوزات ﻓﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ،ﺣﻴﺚ ﰎ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠــﻰ ازاﻟﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠــﺎوزات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸــﺒﻜﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔــﺎذ اﻟﻀﻮﺋﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻠﺔ
 738ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳــﺎت واﻟﺘﻲ ﲤﺜﻠﺖ ﺑﺮﻓﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻜﺎﺑﻴﻨﺎت اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﺔ اﳌﺸــﻴﺪة ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻒ وﻣــﻦ دون ﻣﻮاﻓﻘﺎت اﺻﻮﻟﻴــﺔ ﺑﻌﺪ ان ﻗﺎم
ﻋﺪد ﻣﻦ اﺻﺤﺎب اﻻﺑﺮاج ﺿﻤــﻦ اﻟﺮﻗﻌﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻊ اﻟﻠﺠﺎن اﳌﺒﻴﻨﺔ اﻋــﻼه ﺑﺮﻓﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﺘﺠــﺎوزات اﳊﺎﺻﻠــﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻄﻘــﺔ واﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﻟﺮﻓــﻊ ﻛﻞ اﻟﺘﺠــﺎوزات اﳊﺎﺻﻠــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸــﺒﻜﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻃﻊ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ
 .ﻛﻤﺎ ﰎ اﺻﺪار ﻋﺪد ﻣــﻦ اﻻﻧﺬارات ﻻﺻﺤﺎب اﻻﺑﺮاج
اﳌﺘﺠﺎوزﻳﻦ  ،ﻓﻀــﻼ ﻋﻦ اﻻﺣﺎﻟﺔ اﻟــﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ
ﺣﺎل ﺗﻜﺮار ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺎوزات ﻣــﻦ ﺧﻼل اﻗﺎﻣﺔ دﻋﺎوى
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﺻﻮﻟﻴﺔ .ﻳﺬﻛﺮ ان وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ
اﺷﺎرت ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﻰ وﺟﻮد ﺣﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎوز
ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﺻﺤــﺎب اﻻﺑﺮاج ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ،
وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪ ﻛﺎﺑــﻼت ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮج اﻟﻰ
اﳌﻮاﻃﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﻌﺮﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺬي ﺗﻨﻔﺬه اﻟﻮزارة وﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻬﺎ.

ﻣﺤﻠﻴﺎﺕ

ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻷﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻭﻓﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺋﻲ ﺃﻡ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ

ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ _ ﺳﻌﺪﻱ ﺍﻟﺴﻨﺪ:
زار وﻓﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳــﺎت اﻟﺒﺼﺮة
واﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺼﺮة
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻻﺳــﺘﺎذ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﺳﻤﺔ
ﻛﺰار ﺣﺴﻦ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﲟﺸــﺎرﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﳌﺮﻛﺰ ﻣﻴﻨﺎﺋﻲ ام ﻗﺼﺮ
اﻟﺸــﻤﺎﻟﻲ واﳉﻨﻮﺑــﻲ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻦ
ﻛﺜﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻻﻋﻤﺎل ﻓﻴﻪ .
وﻛﺎن ﻓﻲ اﺳــﻘﺒﺎل اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻜﺎﺑﱳ
ﻋــﺎدل ﺧﻠــﻒ ﻣﻌﺎون ﻣﺪﻳــﺮ ﻣﻴﻨﺎء
أم ﻗﺼــﺮ اﻟﺸــﻤﺎﻟﻲ ﺣﻴــﺚ ﻗﺎم
ﺑﺎﺻﻄﺤﺎب اﻟﻮﻓﺪ ﺑﺠﻮﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﺸــﺂت اﳌﻴﻨﺎء ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻘﻰ اﻟﻮﻓﺪ
ﺑﺎﻟﻜﺎﺑﱳ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻴﻨﺎء
أم ﻗﺼﺮ اﳉﻨﻮﺑــﻲ واﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮص
ادارة اﳌﻴﻨــﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳــﺎت اﻟﺒﺼﺮة واﳋﻠﻴﺞ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﳌﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ اﻫﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﳊﻠﺤﻠﺔ
ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ
اﳌﻴﻨﺎء .
وﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ ﺑﺎﺳــﻤﺔ
ﻛﺰار رﺣﺒﺖ ﺑﻔﻜــﺮة ﺗﻄﻮﻳﺮاﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻟﻜﺎﺑﱳ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ
وﻋﺒﺮت ﻋﻦ ﻓﺎﺋﻖ ﺷﻜﺮﻫﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ
ﻻدارة اﳌﻴﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮدﻫﻢ اﳌﺒﺬوﻟﺔ
ﺧﺪﻣﺔ ﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﺒﻠﺪ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻪ
ﻧﺤﻮ اﻻﻓﻀﻞ .
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻓﻲ
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
وﻋﻘﺪ ﻗﺴــﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﺒﺼﺮة واﳋﻠﻴﺞ
اﻟﻌﺮﺑــﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌــﺔ اﻟﺒﺼــﺮة ﻧﺪوة
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ دول اﳋﻠﻴﺞ
اﻟﻌﺮﺑــﻲ وإﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻌﺮاق ﲟﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﺣﺜﲔ وﻣﺨﺘﺼﲔ
وﲢﺪﺛــﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﺧﻠﻮد ﻣﻮﺳــﻰ
ﻋﻤﺮان ﻣــﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳــﺔ ﻋﻦ
واﻗــﻊ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠــﺪدة ﻓﻲ دول

ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﻃﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ زﻳﺎرة ﻣﻴﻨﺎﺋﻲ أم ﻗﺼﺮ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ واﳉﻨﻮﺑﻲ
اﳋﻠﻴــﺞ اﻟﻌﺮﺑــﻲ  ،ﻓﻴﻤــﺎ ﲢــﺪث
اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪﻛﺘﻮر راﺷــﺪ ﻋﺒﺪ راﺷﺪ
اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌــﺮاق  :اﻟﻮاﻗــﻊ واﳌﻌﻮﻗﺎت ،
ﻓﻲ ﺣﲔ ﲢــﺪث اﻟﺒﺎﺣــﺚ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﺣﻤﻴﺪ ﻋﻄﻴﺔ اﳉﻮراﻧﻲ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﺳــﺘﻐﻼل ﻃﺎﻗــﺔ اﻟﺮﻳــﺎح ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ  ،وﺗﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ
اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻣﺠﺪ ﺻﺒــﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل
ﲡﺮﺑــﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠــﺪدة ﻓﻲ دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻹﻓﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق .
وﻗﺪ أوﺿﺤــﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮرة اﳝﺎن ﻧﻌﻴﻢ
ﻏﻀﺒﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴــﻢ أن اﻟﺴﺒﺐ

اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓــﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺪوة
ﻫــﻮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗــﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﻃﺎﻗﺔ
اﻟﺮﻳﺎح وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ دول اﳋﻠﻴﺞ
اﻟﻌﺮﺑــﻲ وإﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻌﺮاق ورﺑــﻂ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ وﻟﺴﺪ اﻟﻌﺠﺰ
اﳊﺎﺻــﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴــﺔ
وﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺗﻜﻠﻔــﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬــﺎ
واﺳــﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻷﺧﺮى .
وأوﺻﺖ اﻟﻨﺪوة ﺑﻀﺮورة اﺳــﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴــﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻷﺑﻨﻴــﺔ اﻟﺴــﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ

ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺤﻄﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ

ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺮﺟﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺤﻄﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﳒﺰت اﳌﻼﻛﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻔﺤﺺ
وﺗﺄﻫﻴــﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺎت اﻟﻄﺎﻗــﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻋﻤــﺎل ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺮﺟﻞ
اﻟﻮﺣــﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﶈﻄــﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﺟﻨﻮب ﺑﻐﺪاد اﳊﺮارﻳﺔ.
وﺗﻀﻤﻨــﺖ اﻻﻋﻤــﺎل ﺗﺼﻨﻴﻊ)(16
ﺑﻨــﻞ ارﺿــﻲ ﻟﻠﻔــﺮن وﺗﺼﻨﻴﻊ )(9
ﺑﻨﻼت ﺟﺪران اﻟﻔﺮن ﻣﻦ اﺻﻞ )(63
اﻧﺒﻮﺑــﺎ  ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠــﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺼﻔﻴﺔ اﺑﻌــﺎد اﻻﻧﺎﺑﻴــﺐ اﻟﻨﺎزﻟﺔ
ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻴﺎﺳــﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ  .ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺗﻮاﺻﻞ اﳌﻼﻛﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪورﻳﺔ
ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ .
وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻻﻋﻤــﺎل اﻃﻔﺎء اﶈﻮﻟﺔ

اﻟﺬاﺗﻴــﺔ رﻗــﻢ ) (4ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻧﻀﻮج
اﻟﺰﻳــﺖ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻮﺷــﻨﻚ ﻧﻘﻄﺔ
اﻟﺘﻌــﺎدل ﻟﻠﻄــﻮر ) ( sﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺷــﻴﺪ ) (400ك.ف ,اﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻃﻔﺎء اﶈﻮﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ رﻗﻢ ) (2ﻓﻲ
ﻣﺤﻄﺔ ﻛﺼﻴﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻮﺟﻮد
اﻋﻤﺎل ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﺟﻬﺰة اﳊﻤﺎﻳﺔ
ﺟﻬــﺔ ) (33ك.ف  ,واﻃﻔﺎء اﶈﻮﻟﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴــﺔ رﻗﻢ ) (1ﻟﻮﺟﻮد ازﻳﺮ ﻋﻠﻰ
ﺟﻬﺔ ) (33ك.ف ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻜﻮت
اﻟﻘﺪﳝﺔ  ،اﺿﺎﻓــﺔ اﻟﻰ اﻃﻔﺎء ﺧﻂ
)ﺟﻨﻮب ﺑﻐﺪاد – اﻟﺪورة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ(
رﻗــﻢ ) (1ﳌﻌﺎﳉــﺔ ارﺗﻔــﺎع درﺟﺎت
اﳊﺮارة ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻴــﺪة اﻟﺬﺑﺬﺑﺔ ﻓﻲ
ﻣﺤﻄﺔ ﺟﻨــﻮب ﺑﻐﺪاد ) (400ك.ف.
ﻛﻤﺎ ﰎ اﻃﻔﺎء اﶈﻮﻟﺘــﲔ اﻟﺬاﺗﻴﺘﲔ
رﻗــﻢ ) (3+1ﳌﻌﺎﳉــﺔ اﻟﺘﺠﻤﺮ ﻋﻠﻰ
ﻓﻮاﺻــﻞ اﶈﻮﻟﺘــﲔ ﻓــﻲ ﻣﺤﻄﺔ
واﺳــﻂ ) (400ك.ف  ,ﻓﻀــﻼ ﻋﻦ

اﻃﻔﺎء اﶈﻮﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ رﻗﻢ ) (1ﻓﻲ
ﻣﺤﻄﺔ ﺟﻨــﻮب اﻟﻜﻮت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻻﺟــﺮاء اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﳌﺒﺮﻣﺠﺔ واﻃﻔﺎء
اﶈﻮﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ رﻗﻢ ) (3ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﻨﻬﺮوان ﺑﺴــﺒﺐ اﻧﻘﻄﺎع ﺳــﻠﻞ
اﻟﺘﺎرﻳﺾ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ )ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎدل(
ﺟﻬﺔ 33ك.ف  ,ﻛﻤﺎ اﳒﺰت اﳌﻼﻛﺎت
اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﻣﻼﻛﺎت ﺷﺮﻛﺔ ) (GEاﻋﻤﺎل ﻧﺼﺐ
) (3ﻣﺤﻮﻻت ﻓـــﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﺳﻠﻤﺎن
ﺑﺎك اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ  ،وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻻﻋﻤﺎل
ﻧﺼﺐ ) (3ﻣﺤﻮﻻت ) 33/132ك.ف(
ﺳﻌﺔ ) ,MVA (63اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺼﺐ
ﻏﺮﻓﺔ ﺳــﻴﻄﺮة وﻗﻮاﻃﻊ دورة ﺟﻬﺔ
) (33ك.ف ﻛﻤﺮﺣﻠــﺔ اوﻟــﻰ ,ﻛﻤﺎ
ﺳــﻴﺘﻢ ﻧﺼﺐ ﻗﻮاﻃــﻊ دورة اﺧﺮى
ﺳــﻌﺔ ) (132ك.ف ﻻﺣﻘــﺎﹰ ,وﻣﻦ
اﳌﺆﻣــﻞ اﻛﻤﺎل اﳌﺸــﺮوع ﻓﻲ ﻓﺘﺮة
ﻻﺗﺘﺠﺎوز ) (4اﺷﻬﺮ.

واﳋﺪﻣﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺴﺨﺎﻧﺎت
اﻟﺸﻤﺴــﻴﺔ ﻟﻸﻏــﺮاض اﳌﻨﺰﻟﻴــﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ  ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ
ﺿــﺦ اﳌﺎء ﺑﻄﺎﻗــﺔ اﻟﺮﻳــﺎح واﻧﺘﺎج
ﻣﺠﻬــﺰات اﻟﻘــﺪرة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴــﺔ
ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ .
اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
وﻧﺎﻗﺶ ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﺒﺼﺮة واﳋﻠﻴﺞ
اﻟﻌﺮﺑــﻲ ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﺒﺼــﺮة
اﻟﻌﻤــﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ

اﻟﺘﻌــﺎون اﳋﻠﻴﺠــﻲ :اﻟﺒﺘﻜﻮﻳﻦ ـــ
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺪﻧﺎن ﻓﺮﺣﺎن
اﳉﻮراﻧــﻲ ان اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺑــﺪأ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ رﺳــﻤﻴﺎ ﹰ ﻋــﺎم 2009
ﻓــﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ وﺑﻘﻮة إﻟﻰ اﻷﺳــﻮاق
اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وﺑﺎﺗﺖ ﲢﻤﻞ ﻗﻴﻤﺔ
رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪا ﹰ ﻗﺎرﺑﺖ )(600
ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﻋﺎم 2007
وﻻﻗﻰ ﺻﻴﺘﻬﺎ ﺻﺪى واﺳــﻌﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ووﺟﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺿﺎﻟﺘﻬــﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﻌﻤﻼت ﻧﺘﻴﺠﺔ رﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ
اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺴــﺮﻳﻊ ﻣﻦ دون ﻋﻨﺎء وﻟﻜﻦ

ﻫــﺬه اﻟﻌﻤــﻼت ﺗﻮاﺟــﻪ اﻧﺘﻘﺎدات
ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ :ﻏﻴﺎب اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
وآﻟﻴﺎت اﻻﺳــﺘﺮداد ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ،
واﻟﻘﻮاﻧﲔ واﳌﺮﺟﻌﻴــﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ
اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻬﺎ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﻪ اﻻﻧﻬﻴﺎر أو
اﻹﻓﻼس.
وأوﺻﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
واﻟﻘﻮاﻧــﲔ اﳌﻨﻈﻤــﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣــﻞ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻟﺒﻨﻮك اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﺒﻠﻮك ﺗﺸﲔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
وﻛﺬﻟــﻚ إﻧﺸــﺎء ﻋﻤﻠــﺔ رﻗﻤﻴــﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون.

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ

ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻳﻮﻗﻊ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
»ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ »
ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﺑﺪﻋــﻮة ﻛﺮﳝﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﻛــﺰ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
وﻗﻊ ﺳــﻤﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﹼ
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺴــﻴﺪ ﺣﺴــﲔ اﻟﺼﺪر
ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳉﺪﻳــﺪ )ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﻌﺠﺐ ﻻ
وﲢﺪث ﺧﻼل ﺣﻔﻞ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﺗﻨﺘﻬﻲ(  .ﹼ
اﻹﻋﻼﻣﻴﺎن اﻟﺒﺎرزان ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ
وﻋﻠﻲ اﻟﻔﻮاز ﻋــﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﻜﺘﺎب
واﺨﻤﻟﺎﺿــﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ
اﳌﻌﺎﺻــﺮة  .وﻗــﺪ ﻟﻮﺣــﻆ اﳊﻀﻮر
اﻟﻨﻮﻋــﻲ ﳊﺸــﺪ ﻣــﻦ اﻷﻛﺎدﳝﻴﲔ
واﻻﻋﻼﻣﻴﲔ واﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺸﺆون اﻟﻔﻜﺮ
واﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ واﻷدب  .وﻛﺎﻧــﺖ ﻫﻨﺎك
ﻣﺪاﺧﻼت ﻗ ﹼﻴﻤﺔ ﻟﻼﺳــﺎﺗﺬة ﺣﺴﲔ
اﻟﺬﻛﺮ وﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺪﺑﺎغ واﻟﺪﻛﺘﻮر
اﺣﻤﺪ ﺧﻀــﺮ ﺧﻠﻴﻞ وﻃــﺎرق ﺣﺮب
وﻃﺎﻟﺐ اﳊﺴــﻦ وزﻳــﺪ اﻟﺼﺪر وﻟﻴﻨﺎ
اﳌﻮﺳﻮي .
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استقالة كبير
موظفي البنتاغون

شدد على إنهاء تسليم ميناء الحديدة واالنسحاب من المدينة

غريفيث يبحث اخفاق المشاورات في اليمن

الصباح الجديدـ وكاالت:
قدم كبير موظفــي وزارة الدفاع األمريكية
كيفن سويني استقالته من منصبه أمس
االول السبت ،وذلك بعد أسابيع من مغادرة
جيم ماتيس منصبه وزيرا للدفاع.
وقال ســويني في بيان له« :بعد عامني في
البنتاغون ،قــررت أن الوقت قد حان للعودة
إلــى القطاع اخلــاص .لقد كان شــرفا لي
اخلدمــة مرة أخرى إلى جانب رجال ونســاء
وزارة الدفاع».
وكان ماتيس ،الذي خدم عامني وزيرا للدفاع،
قد خطــط أصال لالســتقالة فــي فبراير
املقبل ،لكن ترامب اختار استبداله في وقت
أقــرب بعد أن كتب خطاب اســتقالة الذع
حول خالفاته مع الرئيس األمريكي.
قــرار ســويني هــو األخير في سلســلة
اســتقاالت يقدمها مســؤولون كبار في
البنتاغــون ،ففي األســبوع املاضي ،أعلنت
املتحدثة باسم الوزارة دانا وايت استقالتها
من منصبها.
وحســب مســؤول رفيع في البنتاغون في
عهد الرئيس الســابق بــاراك أوباما ،فإنه
«في الظروف العادية ،ال تعد استقالة كبير
املوظفني بعد رحيل وزير الدفاع أمرا اعتياديا
فحســب ،بل ومتوقعا .لكن هذه ليســت
ظروفا عاديــة ،وفي ظل وجــود الكثير من
الفجوات في القيادة في البنتاغون ،وشــدة
الغموض بشأن القيادة املســتقبلية ،فإن
رحيل سويني ســيزيد من الشعور املتزايد
بعــدم االســتقرار في مؤسســة يتوقف
ازدهارها على التنبؤ».

محاوال إنقاذ اتفاق ستوكهولهم

متابعة ـ الصباح الجديد:
بدأ املبعوث األممي إلــى اليمن مارتن
غريفيث ،مع مطلع األســبوع اجلاري،
في صنعاء مناقشــات مــع قيادات
حوثيــة فــي محاولة إلنقــاذ اتفاق
استوكهولهم ،وسط رفض احلوثيني
وبحث غريفيث أســباب إخفاق جولة
املشــاورات الثانيــة بــني احلكومة
الشرعية وامليليشــيات احلوثية في
حضور رئيس فريــق املراقبني اجلنرال
باتريــك كاميــرت ،فيما شــدد على
ضرورة إنهاء مســألتي تسليم ميناء
احلديدة واالنسحاب من املدينة
إلى ذلك ،أعلن حتالف دعم الشرعية
في اليمــن أمس ،إصــدار  9تصاريح
لســفن متجهــة ملينــاءي احلديدة
والصليــف وحتمــل مــواد غذائيــة
ومشــتقات نفطية ،مبينا ً انه ال تزال
هناك  12ســفينة تنتظــر الدخول
مليناء احلديدة منذ  15يوما .وأشار إلى
أنه اصدر  51تصريحا جويا و 4تصاريح
بريــة و 80تصريحا حلمايــة القوافل،
موضحا ً أن إجمالي التصاريح املعطاة
خــالل الـ  3أيــام املاضيــة بلغ 148
تصريحاً .وفي ذات الســياق ،كشفت
احلكومة الشرعية أمس ،عن احتجاز
امليليشيات  72شاحنة إغاثية تابعة
لبرنامج األغذيــة العاملي التابع لألمم
املتحدة كانت متجهة إلى محافظة
إب وسط البالد.
واتهــم وزيــر اإلدارة احملليــة ورئيس
اللجنة العليــا لإلغاثة فــي اليمن
عبدالرقيب فتح ،فــي بيان صحافي،
امليليشــيات بالقيام «بعمل ممنهج
ضد العمليــة اإلغاثية فــي اليمن،
وتهدف من خالله لتجويع الشــعب
اليمني وحرمانه من أبســط احلقوق
املتمثلة في منع وصول املستحقات

الصباح الجديدـ وكاالت:

عرض القضاء اليابانــي على الرئيس
الســابق جملموعــة «رينــو نيســان»
كارلــوس غصن املوقوف في هذا البلد
على خلفية شبهات باستغالل الثقة،
إطــالق ســراحه «بشــرط واحد» هو
التوقيع على اعترافات مكتوبة باللغة
اليابانيــة ال يفهمها ،علــى ما صرح
ابنه لصحيفة «لو جورنال دو دميانش»
الفرنسية الصادرة امس األحد.
وأكد أنطوني غصن أن والده «مستعد
للدفاع عن نفســه بقوة» لدى مثوله
أمام محكمــة في طوكيــو الثالثاء

كشفت الحكومة
الشرعية أمس ،عن
احتجاز الميليشيات
 72شاحنة
إغاثية تابعة
لبرنامج األغذية
العالمي التابع
لألمم المتحدة
كانت متجهة
إلى محافظة إب
وسط البالد
غريفيث
اإلغاثية للمحتاجــني» .وأكد اعتزام
حكومة بــالده رفع قضايا في احملاكم
الدولية ضد االنقالبيني الذين يقومون
بشــكل مباشــر بتجويع الشــعب
اليمني ،واملشــاركة في تردي األوضاع
اإلنســانية في مناطق سيطرتهم،
واصفــا امليليشــيات االنقالبيــة بـ
«أكبر املنتهكــني للعملية اإلغاثية
واإلنســانية في العالم» .وكشــف
ســفير اململكــة الســعودية لدى
اليمن محمد آل جابر ،أن الســعودية

واإلمــارات والكويــت ســلَّمت األمم
املتحــدة بليونــا و 250مليــون دوالر
ضمن خطة االســتجابة اإلنسانية
التي أطلقتها األمم املتحدة في اليمن.
وقال آل جابر في حديث متلفز لوكالة
«أسوشــيتدبرس» األميركية ،أبلغنا
كالً من وكيل األمني العام للشــؤون
اإلنســانية مارك لوكوك ،ومنسقة
الشؤون اإلنســانية لدى األمم املتحدة
في اليمــن ليز غرانــدي ،إنه لم يتم
إنفاق إال  40في املئة من تلك األموال،

مؤك ًدا أن ذلك يُع ُّد مؤشرا على عدم
قدرة األمم املتحدة على اســتخدامها
وإيصالها إلى احملتاجــني في املناطق
اخلاضعة لسلطة امليليشيا احلوثية؛
بسبب ممارسات ميليشيا احلوثي.
واســتغرب مواصلة صمــت بعض
منظمــات األمم املتحدة عــن جرائم
وانتهاكات امليليشــيات وســرقتها
وإعاقتها لتوزيع املساعدات اإلنسانية
للشــعب اليمني .وأعلن أنه والعديد
من مسؤولي التحالف سبق وأبلغوا

كبار مسؤولي األمم املتحدة مبمارسات
امليليشيات ضد املساعدات املق َّدمة
لليمن ،مشــيرا ً إلى أنه منذ سنوات
وامليليشــيات تعيــق املســاعدات
اإلغاثيــة وتنهبها ،ومتنع وصولها إلى
بعــض املناطــق في اليمــن ،إضافة
لتحويلهــا تلــك املســاعدات إلى
مجهودهــا احلربي بطــرق مختلفة.
بدوره ،قــال املتحدث باســم برنامج
األغذية العاملي هيرفيه فيرهوسيل،
إن قضيــة ســرقات امليليشــيات

للمســاعدات اإلغاثيــة ال تؤثر فقط
على برنامج األغذية العاملي ،بل على
جميــع وكاالت اإلغاثــة العاملة في
اليمــن .وطالب فيرهوســيل بتوقف
امليليشيات عن سرقة املواد الغذائية،
ومحاسبة املســؤولني املتورطني في
نهبهــا ،مضيفــا ان برنامج األغذية
العاملــي طالب مــرارا وتكــرارا بأن
تقوم امليليشــيات بإدخال تســجيل
للقياســات احليويــة ،ووضــع حــ ٍّد
لالحتيال وخسارة املساعدات.

المحققون اليابانيون يطالبون كارلوس غصن بتوقيع اعتراف
املقبل ،مشيرا إلى أن «الشرط الوحيد
خلروجه هو اعتراف».
وتابــع أن «املفارقــة أن االعتراف الذي
يطلبون منــه توقيعه مكتوب باللغة
اليابانية حصــرا» وهو «ال يتكلم هذه
اللغة» .وقال إنه منذ توقيفه بإمكانه
«إما أن يقول للمدعي العام أنه ينقض
ّ
ما يؤخــذ عليه ،أو علــى عكس ذلك
ويتم اإلفراج عنه» مشــيرا
االعتراف ّ
إلى أنه «منذ سبعة أسابيع ،كان قراره
واضحا».
وأضاف الشــاب البالغ مــن العمر 24
عاما في أول تصريحات صحافية يدلي

بها «لم أتلــقّ أخبارا مباشــرة منه،
تردني أخباره مــن محاميه اليابانيني.
إنه بحــال جيدة .وهو جاهــز للدفاع
عن نفسه بقوة ،ويركز اهتمامه على
هدف الــرد على االتهامــات املوجهة
إليه .وهو خصوصا هادئ جدا».
وقال إن جلسة االســتماع «ستكون
فــي غايــة األهميــة» موضحــا أنه
«ألول مرة ،ســيكون بإمكانــه تناول
الوقائع املنســوبة إليه وإعطاء روايته
لها .أعتقد أن اجلميع ســ ُيفاجأ عند
االستماع إلى روايته للقضية .سيكون
لديه فترة عشر دقائق للكالم».

وميثل كارلــوس غصــن املوقوف منذ
أكثر من شهر ونصف في أحد سجون
العاصمــة اليابانية ،أمام احملكمة بناء
على طلبه ما ســيرغم املدعي العام
على توضيح الدوافع لتوقيفه املطول
بصورة علنية.
وقــال ابنه «إنه صامد ولو أنه خســر
عشرة كيلوغرامات إذ يقتصر طعامه
على ثالثة أكواب مــن األرز في اليوم.
ظروف (توقيفه) ليســت صحية جدا،
لكنــه يواجه الوضــع برمته على أنه
حتد» وهــو «يقرأ كتبــا نوصلها إليه
ّ
بصورة شبه يومية».

وأوقف غصن ،األب ألربعة أوالد ،في 19
تشــرين الثاني وهو معتقل منذ ذلك
احلني ومرغــم على لزوم الصمت ،كما
أن محاميه الذيــن ال ميكنهم حضور
جلسات االستجواب وال االطالع على
وثائق امللف ،قلما يدلون بتصريحات.
وأوضــح أنطونــي غصن أنــه «يحق
للمدعي العام استجوابه في أي وقت،
مرتني أو ثالث مرات فــي اليوم .ميكنه
احلضور باكرا فــي الصباح أو في وقت
متأخر من املساء .جلسات االستجواب
تستمر ساعة أو ساعتني».
وقــال إن «الســفراء زاروه بالطبــع،

وكذلك محاموه .بإمكان احملامني زيارته
ساعتني في اليوم باستثناء األحد وأيام
العطلة».
وســئل حول عــدم الســماح حملامي
الدفاع «باالطالع حتى اآلن على ملف
اال ّدعاء كامال» ،فأكد الشــاب أنه «ال
ميكن للدفــاع أن تكون له رؤية كاملة
للملف».
وجتــري الســلطات اليابانيــة ثالثة
حتقيقات منفصلة بشــأن جنم عالم
صناعة السيارات الفرنسي البرازيلي
اللبناني األصل ،تشمل ارتكابه جتاوزات
مالية خالل توليه رئاسة «نيسان».

مقتل ضابط شرطة بعبوة ناسفة أمام كنيسة لألقباط في القاهرة
الصباح الجديدـ وكاالت:

ُقتل ضابــط في شــرطة املفرقعات
املصر ّيــة امــس االول الســبت خالل
تفكيكه عبوة ناســفة عثــرت ق ّوات
األمن عليها في القاهرة أمام كنيسة
لألقباط الذين يتع ّرضــون العتداءات
متك ّررة يشنّها متط ّرفون.
وقالــت مصــادر أمن ّيــة إ ّن اثنني من
أيضا بجروح
عناصر الشــرطة أصيبا ً
في االنفجار الذي وقع أمام كنيســة
العذراء وأبو ســيفني مبدينة نصر في
القاهرة.

و ُقبيل منتصــف الليــل ،كان هناك
مشــدد مينع الوصول إلى
طوق أمني
ّ
محيط الكنيسة ،بحسب مشاهدات
صحاف ّيني في وكالة فرانس برس.
ويأتي ذلك قبل يومــني من احتفاالت
األقبــاط األرثوذكس بعيــد امليالد في
الســابع من كانــون الثانــي .وخالل
األســابيع الفائتة ،أعلنت ق ّوات األمن
تعزيــز التدابير األمن ّية فــي القاهرة
ملناســبة احتفاالت نهاية العام وعيد
امليــالد .ومنــذ أطاح اجليــش املصري
محمد مرســي
الرئيــس اإلســالمي
ّ

في متّوز/يوليو  ،2013تــدور مواجهات
عنيفــة بني ق ّوات األمــن ومجموعات
إســالم ّية متط ّرفــة بينهــا تنظيم
الدولة اإلســالم ّية .وتعــ ّرض األقباط
ّ
ســكان
الذين مي ّثلــون نحو  10%من
مصر البالــغ عددهم زهاء  100مليون
نســمة ،العتداءات داميــة متك ّررة.
وأشارت املصادر األمن ّية إلى أ ّن العبوة
التي انفجرت امس االول السبت كانت
قد ُو ِضعت داخــل حقيبة قام عناصر
الشــرطة بفحصها .والضابط الذي
ُقتل ج ّراء االنفجــار يدعى مصطفى

متفجــرات .ويأتي
عبيــد وهو خبيــر
ّ
انفجــار العبــوة الســبت ،عشــ ّية
افتتــاح الرئيس املصــري عبد الفتاح
السيســي كاتدرائية «ميالد املسيح»
وهــي األكبر في الشــرق األوســط.
السلطة في
والسيســي الذي يتو ّلى ُ
مصر منــذ العــام  ،2014أي بعد عام
من إطاحة حكم اإلخوان املســلمني،
قدم نفســه كمدافع عن
غالبا ً مــا يُ ّ
املســيح ّيني في مواجهة املتط ّرفني.
غير أ ّن عددًا من احمل ّللني والناشــطني
يعتبــرون أ ّن الدولــة ال تو ّفــر حماية

كافية لألقباط الذين يُعانون التمييز.
آخر تلك االعتداءات في تشــرين
وكان ِ
الثاني  2018عندما فتح مســ ّلحون
النار على حافلة ّ
تقل مســيح ّيني ما
أ ّدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة
سبعة آخرين بجروح ،وهو هجوم تبنّاه
تنظيم الدولة اإلسالم ّية .في التاسع
من شــباط  ،2018بدأ اجليش املصري
بالتعاون مع الشرطة عمل ّية عسكر ّية
شــاملة في شــبه جزيرة سيناء حتت
اسم «سيناء  »2018ملكافحة اإلرهاب،
أســفرت عن مقتــل أكثر مــن 500

جهادي وما يزيد عن  30عسكريًا ،وفق
ّ
شــكل األقباط وحدهم
اجليــش .وال يُ
أهدا ًفا للمجموعــات املتط ّرفة .فقد
ُقتل مئات من عناصر الشرطة واجليش
في هجمات .واألســبوع املاضيُ ،قتل
ثالثة ســ ّياح فيتنام ّيني ومرشــدهم
الســياحي في انفجار عبوة ناســفة
اســتهدفت حافلة كانت تق ّلهم في
منطقــة اجليزة قــرب األهرامات ،وفق
الســلطات املصر ّيــة .وكان ذلك أ ّول
ُ
ضد ســ ّياح في مصر منذ متّوز
اعتداء ّ
.2017

ماي تسعى لتأجيل

التصويت على خطة

الخروج من االتحاد األوروبي
الصباح الجديدـ وكاالت:
ذكرت صحيفة أن رئيسة الوزراء البريطانية
تيريــزا ماي قد تؤجل مــرة أخرى التصويت
النهائي في البرملان على اتفاقها النسحاب
بريطانيــا من االحتاد األوروبــي قبل أقل من
ثالثة أشهر من موعد مغادرة التكتل.
وقالت صحيفــة صنداي تلجــراف إن من
املعتقد أن مســاعدي مــاي يضعون خطة
جلعل موافقــة أعضاء البرملان مشــروطة
بتقدمي االحتاد األوروبي ملزيد من التنازالت.
وأضافــت الصحيفة أن هذه اخلطوة تهدف
إلى املســاعدة في احلد من حجم املعارضة
فــي البرملــان خلطتها مع إتاحــة ملزيد من
الوقت ملواصلة املفاوضات مع زعماء االحتاد
األوروبي.
واضطرت مــاي في ديســمبر كانون األول
لتأجيل التصويت على خطة خروج بريطانيا
مــن االحتاد األوروبي فــي مواجهة معارضة
شــديدة داخل حزبها وجماعــات أخرى في
البرملان.
ومت تغيير موعد التصويت لألســبوع الذي
يبدأ في  14يناير بعد مناقشة من املقرر أن
تبدأ في األسبوع القادم.
ومن املقــرر أن تترك بريطانيا االحتاد األوروبي
في  29مارس آذار وأثــار عجز ماي حتى اآلن
عــن إقرار اتفاقهــا في البرملــان قلق رجال
األعمال واملستثمرين الذين يخشون من أن
البالد تتجه إلى اخلــروج من االحتاد األوروبي
بتكلفة اقتصادية كبيرة دون اتفاق.
وجــددت مــاي حتذيراتها بشــأن العواقب
احملتملة ما لــم يوافق البرملان على خطتها
إذ قالــت لصحيفــة ميل أون صنــداي إن
الوظائف في خطر وإن النواب ســيعرضون
الدميقراطيــة للخطر إذا لم يلتزموا بنتائج
اســتفتاء عام  2016التي أيدت االنسحاب
من االحتاد األوروبي.
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ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ

ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ

ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻧﻔﻄﻴﴼ ﺷﻴﺪ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ
ً

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻳﺆﻛﺪ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ

ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ

ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ـ ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﻛﺸﻒ ﻣﺴﺆول ﻋﺮاﻗﻲ ﻋﻦ ان اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻣﻴﻨﺎ ﹰء
ﻧﻔﻄﻴــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﺟﺮى ﺑﻨــﺎؤه ﺑﺄﻣﻮال ﻋﺮاﻗﻴﺔ ،ﻓﻲ
ﺣﲔ اﺷﺎر اﻟﻰ ان اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻋﺘﺮض ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
وﻧﻘﻠﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺴــﺆول ﻗﻮﻟــﻪ ان »اﻟﻌﺮاق
ﺑﺼــﺪد ﻃﻠــﺐ إﻳﻀﺎﺣــﺎت ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴــﻌﻮدي ﺑﺸــﺄن
اﺳــﺘﺨﺪام اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴــﺮة ﻣﻴﻨﺎ ﹰء ﻧﻔﻄﻴﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺤــﺮ اﻷﺣﻤﺮ ،ﺟﺮى ﺑﻨﺎؤه ﺑﺄﻣــﻮال ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎق أﺑﺮم
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﻬﺪف ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر ﺗﺼﺪﻳﺮ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﺗﻮﻗﻒ إﺛﺮ ﺣﺮب اﳋﻠﻴﺞ«.
ﻣــﺪ أﻧﺒﻮب ﻧﻔﻂ
وﺗﺎﺑﻌﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ان »اﳌﺸــﺮوع ﺗﻀﻤﻦ
ﹼ
ﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻮل اﻟﺒﺼﺮة ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻟﻌﺮاق ،ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺒﻠﻎ
 1.6ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﹰ وﻳﻨﺘﻬﻲ داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ
ﻋﻨﺪ ﻣﻴﻨﺎء اﳌﻌﺠﺰ ،اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎء ﻳﻨﺒﻊ اﻟﺴــﻌﻮدي ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ،وﺟﺮى ﺑﻨﺎء اﳌﻴﻨﺎء اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي وﻓﻘﺎ ﹰ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﲔ
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺮﻳﺎض
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﺄﻣﻮال ﻋﺮاﻗﻴﺔ ،ﹼ
اﻟﺘﺼﺮف ﻣﻦ دون اﻟﻌــﻮدة إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد ﻛﻮﻧﻬــﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﳊﻖ
اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎري ﻓﻴﻪ« .وﺗﺎﺑﻊ ان »اﻟﻌﺮاق ﻋﺎزم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﻀﺎح
ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ ﺑﺸﺄن ﻣﻴﻨﺎء اﳌﻌﺠﺰ واﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻃﺮف واﺣﺪ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ« ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ان »اﳌﻴﻨﺎء ﺟﺮى ﺑﻨﺎؤه ﺑﺄﻣﻮال ﻋﺮاﻗﻴﺔ،
وﻫﻮ ﻣﺜﻞ أي ﻣﺸﺮوع اﺳــﺘﺜﻤﺎري ﲢﻜﻤﻪ ﻗﻮاﻧﲔ واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت،
وﺳﻴﺠﺮي اﻻﺳﺘﻴﻀﺎح ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻜﻮن اﳌﻮﺿﻮع
ﻣﺘﺪاوﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق« .وﺑﺎﺷــﺮ ﻣﻴﻨﺎء اﳌﻌﺠﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﺪﻟﻊ ﺣﺮب اﳋﻠﻴﺞ اﻷوﻟﻰ ،إﻻ أﻧﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ اﻷﻧﺒﻮب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﺎم  ،1990ﻓﻲ ﺣﲔ ﺟﺮى ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﺳﻢ اﳌﻴﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎء اﳌﻌﺠﺰ إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء
ﻳﻨﺒﻊ اﳉﻨﻮﺑﻲ.

 57ﺩﻭﻻﺭﴽ ﻟﺒﺮﻣﻴﻞ »ﺑﺮﻧﺖ«

ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ـ ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ:
ﺻﻌﺪت أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻧﺤــﻮ  2ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﺑﻌــﺪ أن ﺧﻔﻔﺖ
ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﲡﺎرﻳﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺼﲔ ﺑﻌﺾ
اﺨﻤﻟﺎوف ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﳌﻲ ،ﻟﻜﻦ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻧﺤﺴﺮت
ﺑﻌﺪ أن أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻦ زﻳﺎدة ﺣﺎدة ﻓﻲ ﻣﺨﺰوﻧﺎت
اﻟﻮﻗﻮد .وأﻧﻬﺖ ﻋﻘﻮد ﺧﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺑﺮﻧﺖ ﻷﻗﺮب
اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺟﻠﺴــﺔ اﻟﺘﺪاول ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  1.11دوﻻر ،أو  1.98ﻓﻲ
اﳌﺌﺔ ،ﻟﺘﺴﺠﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  57.06دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ .وأﻏﻠﻘﺖ
ﻋﻘﻮد ﺧــﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻏﺮب ﺗﻜﺴــﺎس اﻟﻮﺳــﻴﻂ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  87ﺳﻨﺘﺎ ،أو  1.85ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،إﻟﻰ  47.96دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﻋﻨﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﳉﻠﺴﺔ ﻗﻔﺰت أﺳﻌﺎر اﳋﺎﻣﲔ
ﻧﺤﻮ  4ﻓﻲ اﳌﺌــﺔ .وﺑﻌﺪ أن أﻧﻬﻰ اﳋﺎﻣﺎن اﻟﻘﻴﺎﺳــﻴﺎن اﻟﻌﺎم
اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺒﻮط ﺣﺎد ،ﺳــﺠﻠﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻛﺒﻴﺮة
ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻷول ﻣﻦ  ،2019ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺆﺧﺮا زادت
اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ .وﻳﻨﻬﻲ ﺑﺮﻧﺖ اﻷﺳــﺒﻮع
ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳــﺐ ﺑﻨﺤــﻮ  9.3ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻓﻲ ﺣــﲔ ﺻﻌﺪ اﳋﺎم
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻧﺤﻮ  5.8ﻓﻲ اﳌﺌﺔ .وﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻷﺳــﻌﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺾ
ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ زﻳﺎدة ﺣﺎدة ﻓﻲ ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻣﻊ ﻗﻴﺎم ﻣﺼﺎﻓﻲ
اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ إﻟﻰ  97.2ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،وﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻣﺴﺠﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم.

ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺧﻔﺾ ﺇﻧﺘﺎﺝ »ﺃﻭﺑﻚ«

ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔــﻂ ﺛﺎﻣﺮ اﻟﻐﻀﺒﺎن
اﻟﺘــﺰام اﻟﻌــﺮاق اﻟﻜﺎﻣــﻞ ﺑﺎﺗﻔﺎق
ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬي ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ
ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ وﺷﺮﻛﺎؤﻫﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا
اﻟــﻰ أن اﻟﻌﺮاق ﻟﻌــﺐ دورا ﹰ ﻣﻬﻤﺎ ﹰ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺻــﻞ ﻟﻬﺬا اﻻﺗﻔــﺎق ﺑﻬﺪف
إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل واﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴــﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻤﺔ اﳌﻌﺮوض اﻟﻨﻔﻄﻲ.
وﻗــﺎل اﻟﻐﻀﺒﺎن ﻓﻲ ﺑﻴــﺎن ﺗﻠﻘﺖ
»اﻟﺼﺒﺎح اﳉﺪﻳﺪ« ﻧﺴــﺨﺔ ﻣﻨﻪ،
إن »وزارة اﻟﻨﻔــﻂ اﺗﺨﺬت إﺟﺮاءات
ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻨﺴــﺒﺔ
) (3%واﻟﺘﻲ ﺗﺸــﻜﻞ ﻗﺮاﺑﺔ )(140
أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﹰ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ إﻧﺘﺎج
اﻟﻌﺮاق ،ﺑﺤﺴــﺐ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﻘﺮرة
ﻻﺗﻔﺎق اﻟــﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء
)أوﺑــﻚ( وﺷــﺮﻛﺎﺋﻬﺎ واﻟﺬي ﺟﺮى
اﺗﺨﺎذه ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ
ﻓﻴﻴﻨﺎ اﻟﺸــﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ وﻧﺺ ﻋﻠﻰ
ﺗﺨﻔﻴــﺾ ﻗــﺪره ) (1,200ﻣﻠﻴﻮن
ﺑﺮﻣﻴﻞ ،ﻣﻨﻬــﺎ ) (800أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﹰ ﻫﻲ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء
ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ )أوﺑــﻚ( و) (400أﻟﻒ
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﹰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬــﺎ« ،ﻣﺆﻛــﺪا »اﻟﺘﺰام
اﻟﻌــﺮاق اﻟﻜﺎﻣــﻞ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬي ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ
)أوﺑﻚ( وﺷﺮﻛﺎؤﻫﺎ واﻟﺬي دﺧﻞ ﺣﻴﺰ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺑﺘﺪا ﹰء ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن
اﻟﺜﺎﻧﻲ .«2019
وأوﻋــﺰ اﻟﻐﻀﺒﺎن اﻟﻰ اﳌﺴــﺆوﻟﲔ
ﻋــﻦ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ
ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳــﺎﺑﻖ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻌﺎﺟﻠــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻻﻟﺘــﺰام
ﲟﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﳌﻘﺮرة ﻟﺸﻬﺮ
ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻷول  ،2018ﺑﺤﺴــﺐ
اﻻﺗﻔﺎق ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺪﻻت
) (4،653ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴــﻞ« ،ﻣﺆﻛﺪا
»ﺣــﺮص اﻟــﻮزارة ﻋﻠﻰ اﺳــﺘﻘﺮار

ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻣﺲ اﻻﺣﺪ ،ﻋﻦ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﺗﺪﻗﻴﻘﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﻨﻄﺔ ﺳﺎﻳﻠﻮ ﻛﺮﻛﻮك ،ﲟﺎ ورد ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻮﺟﻮد ﻛﻤﻴﺔ
ﻣﻦ اﳊﻨﻄﺔ اﳌﺘﻀﺮرة ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻣﻄﺎر ،ﻣﺆﻛﺪة اﻧﻬﺎ ﻫﻲ اول ﻣﻦ
وﺿــﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺎت اﳊﻨﻄﺔ اﳌﺘﻀﺮرة ﻣﻦ اﻻﻣﻄﺎر .وﻗﺎﻟﺖ
اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺑﻴــﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﻠﻘﺖ »اﻟﺼﺒﺎح اﳉﺪﻳﺪ« ﻧﺴــﺨﺔ ﻣﻨﻪ،
إن »وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷــﻢ اﻟﻌﺎﻧﻲ وﺟﻪ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ
ﺗﺪﻗﻴﻘﻴﺔ وﲢﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﺘﺪﻗﻴــﻖ ﲟﺎ ورد ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑﻮﺟﻮد ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﻨﻄﺔ اﳌﺘﻀﺮرة ﻓﻲ ﺣﻨﻄﺔ ﺳﺎﻳﻠﻮ ﻛﺮﻛﻮك
ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻻﻣﻄﺎر« .واﺿﺎﻓــﺖ اﻟﻮزارة ان »ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﳉﻨﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻟﺪواﺋﺮ ﻓﻲ ﻛﺮﻛــﻮك ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ﺑﺄن ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﻓﺤﺺ ﻣﺨﺘﺒﺮي
اﺟﺮﻳﺖ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﺒﺮات ﺷــﺮﻛﺔ ﲡﺎرة ﻟﻜﻤﻴــﺎت ﻣﻦ اﳊﻨﻄﺔ
اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﺨﻤﻟﺰن وﻟﻢ ﻳﺘﻀﺢ وﺟﻮد اي ﺿﺮر ﻓﻴﻬﺎ واﻧﻬﺎ ﺻﺎﳊﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺆﺷــﺮ اي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ« .واوﺿﺤﺖ
ان »ﻛﻤﻴﺔ ﺑﺴــﻴﻄﺔ ﻫﻲ اﳌﺘﻀﺮرة ﻣﻦ ﻣﻴــﺎه اﻻﻣﻄﺎر وﻗﺪ ﰎ
ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ واﻳﻘﺎف ﲢﻬﻴﺰﻫﺎ ﺑﺸــﻜﻞ ﻓﻮري ﻣﻦ دون ان ﺗﺼﻞ اﻟﻰ
اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻗﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ ﻛﺮﻛﻮك وﻫﻮ اﺟﺮاء روﺗﻴﻨﻲ ﻣﺘﺒﻊ ﻓﻲ
ﻣﺜﻞ ﻫﻜﺬا ﺣﺎﻻت« .واﺷﺎرت اﻟﻮزارة اﻟﻰ ان »اﻟﺘﻄﺒﻴﻞ وﺗﻬﻮﻳﻞ
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻳﺤﻤﻞ اﺑﻌﺎدا واﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺎءة واﻟﺘﺴﻘﻴﻂ ﳉﻬﻮد
اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺗﻮرﻳﺪ وﲡﻬﻴــﺰ اﳌﻔﺮدات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ وان اﳉﻬﺔ
اﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﻣﻦ ﲢﺎول اﻻﺛﺎرة واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻟﻐﺎﻳﺎت
ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺗﻨﺪرج ﺑﺎﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ واﺿﺢ اﳌﻌﺎﻟﻢ ﻟﺸﻌﺒﻨﺎ اﻟﻜﺮﱘ
اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻳﺪرك ﺧﻄﻮات اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ووﺿﻊ
اﻟﻴﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴــﻲ اﻟــﺬي ﻳﺨﺪﻣﻪ« .واﻛﺪت
اﻟــﻮزارة ان »اﺟﻬﺰﺗﻬــﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻫﻲ اول ﻣــﻦ وﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ
ﻛﻤﻴــﺎت اﳊﻨﻄﺔ اﳌﺘﻀﺮرة ﻣﻦ اﻻﻣﻄﺎر واﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳــﺎﻳﻠﻮ
ﻛﺮﻛﻮك ،ﻓﻴﻤﺎ اﺷــﺎرت اﻟﻰ اﻳﻘﺎف ﲡﻬﻴﺰﻫﺎ ﳊﲔ ﻇﻬﻮر ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻔﺤﺺ اﺨﻤﻟﺘﺒﺮي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳉﺎن ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﺨﺘﺒﺮﻳﺔ ارﺳــﻠﺖ اﻟﻰ
ﺳﺎﻳﻠﻮ ﻛﺮﻛﻮك ﺑﻨﺤﻮ ﻋﺎﺟﻞ«.

ﺣﻘﻮل ﻧﻔﻂ ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد
اﻹﻧﺘــﺎج ﻓــﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﺒــﻼد ﻋﻨﺪ
ﻣﻌــﺪل ) (4،513ﻣﻠﻴــﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻟﻸﺷــﻬﺮ اﻟﺴــﺘﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ،ﺑﻌﺪ
اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴــﺒﺔ ﺧﻔﺾ ﺣﺼﺔ
اﻟﻌــﺮاق وﻫــﻲ ) (140اﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ،
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎق
اﻟﺬي دﺧــﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ .«2019
وأﺿﺎف اﻟﻮزﻳﺮ ،أن »اﻟﻌﺮاق ﻟﻌﺐ دورا ﹰ
ﻣﻬﻤﺎ ﹰ ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺠــﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ ﻫــﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺣﺮﺻﺎ ﹰ
ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ إﻳﺠــﺎد ﺣﻠﻮل ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ
وواﻗﻌﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﲢﺪﻳﺎت اﻟﺴﻮق

اﻟﻨﻔﻄﻴــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،واﻟﺴــﻴﻄﺮة
ﻋﻠــﻰ ﺗﺨﻤﺔ اﳌﻌــﺮوض اﻟﻨﻔﻄﻲ
واﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠﻰ إﻋــﺎدة اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ
اﻟﻌــﺮض واﻟﻄﻠــﺐ ،وﻫــﺬا ﻳﺆدي
ﺑــﺪوره اﻟﻰ دﻋﻢ أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ،
وأن اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﻮزارﻳــﺔ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ
ﻋــﻦ اﺟﺘﻤــﺎع ﻣﻨﻈﻤــﺔ )أوﺑﻚ(
وﺷﺮﻛﺎؤﻫﺎ ،ﺳــﻮف ﺗﺘﺎﺑﻊ وﺗﺮاﻗﺐ
ﺗﻄﻮرات اﻟﺴــﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ وﺗﻘــﺪم ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ
ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء«.
وﻛﺸــﻒ اﻟﻐﻀﺒﺎن ،أﻧﻪ »ﳌﺲ ﻣﻦ
ﺧــﻼل ﺗﻮاﺻﻠﻪ ﻣــﻊ ﻧﻈﺮاﺋﻪ ﻓﻲ

ﻣﻨﻈﻤﺔ )أوﺑﻚ( وﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﺣﺮص
اﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠــﻰ اﻻﻟﺘــﺰام ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق
اﻟﻨﻔﻄﻲ وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﺨﻤﻟﻄﻂ
ﻟﻬﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ
اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«.
ودﺧــﻞ اﺗﻔــﺎق ﺧﻔــﺾ اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺬي ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟــﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ
وﺷــﺮﻛﺎؤﻫﺎ ﺣﻴﺬ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﻌــﺎم اﳊﺎﻟﻲ ،واﻧﺨﻔــﺾ إﻧﺘﺎج
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﻮاﻗــﻊ  530أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﻣﺎ ﻳﻌﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم.
وﻛﺎن وزﻳــﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻛﺪ ان اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﺬي ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻴﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ

ﺑﺸــﺎن ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻴﻜﻮن
ﺳــﺎرﻳﺎ ﳌﺪة  6اﺷﻬﺮ ،ﻓﻲ ﺣﲔ ﺑﲔ
ان اﻟﻬــﺪف ﻣــﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻳﺄﺗﻲ
ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺼﻔﺔ.
وﻗــﺎل اﻟﻐﻀﺒﺎن ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﺻﺤﺎﻓﻴــﺔ ان »أﻋﻀــﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ
أوﺑــﻚ واﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠــﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج
أوﺑــﻚ اﺗﻔﻘــﺖ ﻋﻠــﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ
ﻣﻘﺪاره  1.2ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ«،
ﻣﺒﻴﻨــﺎ ان اﻻﻟﺘــﺰام ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ
ﺳﻴﻜﻮن ﳌﺪة ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ واﺑﺘﺪاء
ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ .«2019
وﺗﺎﺑﻊ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ان »ﻫﻨﺎك ﻓﺎﺋﺾ

ﺑﺎﻟﺴﻮق ﲟﻘﺪار ﻣﻠﻴﻮن اﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮﻧﲔ
أدى اﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر وﲟﻘﺪار
 20%ﺧﻼل اﻟﺸــﻬﺮﻳﻦ اﳌﺎﺿﻴﲔ »،
ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ اﻣﻠﻪ ﻓﻲ »ﺳﺤﺐ اﳋﺰﻳﻦ
اﻟﻔﺎﺋﺾ ﺑﺎﻟﺴﻮق وﲢﺴﻦ اﻷﺳﻌﺎر
واﻟﺘﻲ ﻓﻌﻼ ﺑﺪأت ﲟﺠﺮد اﻹﻋﻼن ﻋﻦ
اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ واﻟﺘــﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﻴﻪ
ﺧــﺎم ﺑﺮﻧﺖ واﳋــﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻰ
 .«5%وﻟﻔﺖ اﻟﻐﻀﺒﺎن ان »اﻟﻬﺪف
ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻫﻮ اﻳﺠﺎد أﺳــﻌﺎر
ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻻﻧﺮﻳﺪﻫــﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻬﻚ
اﻗﺘﺼﺎد اﻟــﺪول وﻻ ﳝﻜﻦ ان ﻧﻘﺒﻞ
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺗﻮﺛﺮ ﻋﻠﻰ دوﻟﻨﺎ«.

ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﺬ 2016

ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ

»ﺣﻨﻄﺔ« ﺳﺎﻳﻠﻮ ﻛﺮﻛﻮﻙ

ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺧﻔﺾ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﻨﺴﺒﺔ
) (3%ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ
ﻗﺮﺍﺑﺔ ) (140ﺃﻟﻒ
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴ ﹰﺎ ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻞ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ،
ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻻﺗﻔﺎﻕ
»ﺃﻭﺑﻚ«

ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ـ ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗــﻊ أن ﻳﻨﻜﻤﺶ ﻗﻄﺎع
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﲔ
ﺧﻼل ﻛﺎﻧــﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ اﳉــﺎري ،ﻣﺎ
ﻳﺆﻛﺪ ﺗﻜﻬﻨﺎت ﺑﺘﺪﻫﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد
واﳊﺎﺟﺔ ﻟﺪﻋﻢ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳــﺔ
ﻣــﻦ أﺟﻞ ﲡﻨﺐ زﻳــﺎدة اﻟﻀﻐﻮط
اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺆﺷــﺮ ﻣﺪﻳﺮي
اﳌﺸــﺘﺮﻳﺎت ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴــﺔ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﺸــﻬﺮ
اﳉﺎري إﻟﻰ  ،49.9وﻓﻘﺎ ﹰ ﳌﺘﻮﺳــﻂ
ﺗﻮﻗﻌــﺎت  27ﺧﺒﻴﺮا ﹰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﹰ ﻓﻲ

اﺳﺘﻄﻼع ﻟﻠﺮأي أﺟﺮﺗﻪ »روﻳﺘﺮز«،
وﻫــﻮ ﻣﺴــﺘﻮى دون ﺣﺎﺟﺰ اﻟـ50
اﳌﻬــﻢ اﻟﺬي ﻳﻔﺼﻞ ﺑــﲔ اﻟﻨﻤﻮ
واﻻﻧﻜﻤﺎش.
وﺳــﻴﻜﻮن اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻷول ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻪ ﻣﻨﺬ ﲤﻮز  ،2016وﺳﻴﻌﻄﻲ
إﺷــﺎرة ﻋﻠﻰ اﺳــﺘﻤﺮار اﻧﺤﺴﺎر
اﻟﺰﺧﻢ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي وﻳﺰﻳﺪ اﺨﻤﻟﺎﻃﺮ
اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺼﲔ واﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻌﺎﳌــﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﹰ إذا اﺳــﺘﻤﺮ
اﻟﻨــﺰاع اﻟﺘﺠــﺎري ﺑــﲔ اﻟﺼﲔ
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ أﺑﻠﻎ ﻣﺼﺪر
ﻣﻄﻠــﻊ »روﻳﺘــﺮز« ﺑﺄن ﺷــﺮﻛﺔ

»ﻧﻴﺴﺎن ﻣﻮﺗﻮر« ﺳﺘﺨﻔﺾ ﺧﻼل
اﻷﺷــﻬﺮ اﳌﻘﺒﻠــﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺼﲔ ﲟﻘﺪار  30أﻟﻒ ﺳﻴﺎرة ﻋﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻣﻊ
ﺗﻀﺮر ﺷﺮﻛﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ
أﻛﺒﺮ ﺳﻮق ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗــﺎل اﳌﺼﺪرﻧﻈــﺮا ﹰ ﻷن اﳋﻄﻂ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔ ،إن »ﻧﻴﺴﺎن« ﺗﺨﻄﻂ
ﳋﻔﺾ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﺼﲔ
ﺑﻮاﻗﻊ  30أﻟﻒ ﺳﻴﺎرة ﺧﻼل ﺷﻬﺮ
ﺷﺒﺎط اﳌﻘﺒﻞ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺧﻄﻂ
اﻹﻧﺘﺎج اﻷوﻟﻴﺔ.
وأﻧﺘﺠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺤﻮ  400أﻟﻒ

ﺳــﻴﺎرة ﻓــﻲ اﻟﺒﻼد ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة
اﻷﺷــﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻓﻲ
ﺷــﺒﺎط اﳌﺎﺿﻲ .وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻔﺘﺮة
أول ﺷــﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺒﺎﻃﺄ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻋﺎدة ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻄﻼت
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﻤﺮﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة.
وأﺣﺠﻤــﺖ ﻣﺘﺤﺪﺛــﺔ ﺑﺎﺳــﻢ
»ﻧﻴﺴــﺎن« ﻋــﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻖ ﻋﻠﻰ
ﺧﻄﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻲ وﻓﻲ
اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻗﺎﻟــﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳉﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ
 ،إن اﻟﺼﲔ ﺳﺠﻠﺖ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﹰ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﹰ
ﻓﻲ ﻣﻴــﺰان اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳉﺎرﻳﺔ ﺑﻠﻎ

 23.3ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ.
وأﺷــﺎرت اﻹدارة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن إﻟﻰ أن
اﻟﺼــﲔ ﺣﻘﻘﺖ ﻓﺎﺋﻀــﺎ ﹰ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﹰ
ﻓــﻲ ﻣﻴــﺰان اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ
واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻎ  16.8ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ.
وﺑﻠﻎ اﻟﻌﺠــﺰ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان
اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﳉﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻷرﺑﺎع
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  5.5ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻓــﻲ ﻣﻴــﺰان اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ
واﻟﺮأﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ  95.4ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وأﺿﺎﻓــﺖ اﳌﺼﻠﺤــﺔ أن ﺻﺎﻓﻲ

اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات أﻇﻬــﺮ ﺗﺪﻓﻖ 14
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ
إﻟﻰ أﻳﻠﻮل اﳌﺎﺿﻴﲔ.
إﻟﻰ ذﻟــﻚ ،ذﻛﺮ ﺑﻴﺎن ﻧ ﹸﺸــﺮ ﻋﻠﻰ
اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻹدارة اﳉﻤﺎرك
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ أن اﻹدارة ﺑﺪأت اﻟﺴﻤﺎح
ﺑﺪﺧــﻮل واردات اﻷرز اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ
اﳌﺎﺿــﻲ  ،ووﻓﻘــﺎ ﹰ ﻟﻠﺒﻴــﺎن ،ﻓﺈن
واردات اﻷرز اﻟﺒﻨــﻲ واﻷرز اﻷﺑﻴﺾ
وﻣﺴﺤﻮق اﻷرز ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ اﻵن،
ﻃﺎﳌﺎ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺸﺤﻨﺎت ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻔﺤﺺ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴــﺠﻠﺔ ﻟﺪى
وزارة اﻟﺰراﻋﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

ﺻﻌﻮﺩ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺑﻮﺭﺻﺔ "ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ"
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ـ ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﺳــﺠﻠﺖ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل
ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ أﻣﺲ اﻻﺣﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ
ﻣﻌﺪﻻت اﻻداء ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻗﻴﻤﺔ
اﻷﺳــﻬﻢ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ وﻛﻤﻴﺘﻬﺎ ،إذ
ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
أﻣﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  64ﻓﻲ اﳌﺌﺔ اﻟﻰ 26
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ  16ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻓﻴﻤــﺎ ارﺗﻔﻌﺖ

ﺗﻘـﺮﻳﺮ

اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  41ﻓﻲ
اﳌﺌﺔ اﻟﻰ  239ﻣﻠﻴﻮن ﺳــﻬﻢ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻞ  170ﻣﻠﻴﻮن.
وﺻﻌﺪ ﻋــﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت اﳌﻨﻔﺬة
ﺑﻨﺴــﺒﺔ  33ﻓﻲ اﳌﺌﺔ اﻟﻰ 6927
ﺻﻔﻘــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑــﻞ 5215
ﺻﻔﻘــﺔ  ،ﺻﺎﺣﺐ ذﻟــﻚ ارﺗﻔﺎع
ﻓﻲ ﻣﺆﺷــﺮات ﺑﻮرﺻــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ ،إذ ﺳــﺠﻞ

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴــﻮق اﻻول أﻣﺲ اﻛﺒﺮ
زﻳﺎدة ﻓــﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﻠﻐــﺖ ﻧﺴــﺒﺘﻬﺎ  0.67ﻓﻲ اﳌﺌﺔ
ﺗﻌــﺎدل  35.55ﻧﻘﻄــﺔ ،ﺻﻌﻮدا
اﻟــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى  5340.51ﻧﻘﻄﺔ
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑــﻞ  5304.96ﻧﻘﻄﺔ اول
ﻣﻦ اﻣﺲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺳــﺠﻞ ﻣﺆﺷــﺮ
اﻟﺴــﻮق اﻟﻌﺎم ﺛﺎﻧــﻲ أﻛﺒﺮ زﻳﺎدة
ﺑﲔ اﳌﺆﺷــﺮات ﻧﺴــﺒﺘﻬﺎ 0.57

ﻓــﻲ اﳌﺌﺔ ﺗﻌــﺎدل  29.32ﻧﻘﻄﺔ
اﻟــﻰ  5138.94ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 5109.62ﻧﻘﻄﺔ ،وﺻﻌﺪ ﻣﺆﺷــﺮ
اﻟﺴــﻮق اﻟﺮﺋﻴﺲ  0.38ﻓﻲ اﳌﺌﺔ
ﺗﻌــﺎدل  17.85ﻧﻘﻄــﺔ ﺻﻌﻮدا
اﻟــﻰ  4772.58ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 4754.73ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺟﺎء ﺳــﻬﻢ »ﺻﻨﺎﻋــﺎت« ﻓﻲ
ﺻﺪارة اﻻﺳــﻬﻢ اﻟﺮاﺑﺤﺔ ،ﺑﻌﺪ

ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮه ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ 2.53
ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،وﺻﻮﻻ ﹰ إﻟﻰ  162ﻓﻠﺴﺎﹰ،
ﻣﻦ ﺗﺪاول  5.01ﻣﻠﻴﻮن ﺳــﻬﻢ،
ﺣﻘﻖ ﺑﻬﺎ أﻛﺒﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  802اﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،ﻧ ﹸﻔﺬت ﻣـﻦ
ﺧﻼل  152ﺻﻔﻘﺔ.
وﺣﻘﻖ ﺳﻬﻢ »أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ« أﻛﺒـﺮ
ﺧﺴﺎرة ﺑﲔ اﻻﺳﻬﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻊ
ﺳﻌﺮه ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ  0.50ﻓـــﻲ

اﳌﺌﺔ ،وﺻــﻮﻻ ﹰ إﻟــﻰ  801ﻓﻠﺲ،
ﻣﻦ ﺗﺪاول  1.31ﻣﻠﻴـــﻮن ﺳﻬﻢ،
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑـﻠﻐﺖ  1.05اﻟـﻒ دﻳـﻨﺎر،
ﻧ ﹸﻔـﺬت ﻣـﻦ ﺧـﻼل  207ﺻـﻔﻘﺔ.
وﺳـﺠـﻞ ﺳﻬـﻢ »ﺑﻴـﺘﻚ« أﻛﺒﺮ
ﺳﻴﻮﻟـــﺔ ﻣـﺘـﺪاوﻟـــﺔ ﺑـﻠـﻐﺖ
 2.83ﻣﻠـــﻴﻮن دﻳـــﻨﺎر ،ارﺗـــﻔﻊ
ﺳـﻌـﺮه ﺧﻼﻟـﻬﺎ ﺑﻨـﺴﺒﺔ 0.98
ﻓﻲ اﳌﺌﺔ اﻟـﻰ  619ﻓﻠـﺴـﺎﹰ.

ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻷﺑﺮﺯ ﺑﻴﻨﻬﺎ

ّ
 3.5ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑـ 640ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر ،واﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑـ206
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ـ ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر .وﻟﺪى ﹸﻋﻤﺎن ﻣﺸــﺎرﻳﻊ
ﻣــﻦ اﳌﺘﻮ ﹼﻗﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫــﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 134
ﺗ ﹼ
ﹸﻌــﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر ،ﻓــﻲ ﺣﲔ ﺗﺒﻠــﻎ ﻗﻴﻤﺔ
وﺷــﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺮﻛﺰا ﹰ ﻷﺑﺮز أﺳﻮاق ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  70ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،إذ
ﺗﻀﻢ ﻋﺪدا ﹰ وأﻛــﺪت »ﻣﻴﺪ« أن ﺟﻴــﻼﹰ ﺟﺪﻳﺪا ﹰ ﻣﻦ
ﹼ
ﻛﺒﻴﺮا ﹰ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﹼ
أﻫﻢ
اﺨﻤﻟﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ اﻟﺰﺑﺎﺋــﻦ ﺳــﻴﺘﻮﻟﻰ إدارة ﺑﻌﺾ ﹼ
ﺑـ3.5
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﺗﹸﻘــﺪر
اﳌﺸﺎرﻳﻊ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر.
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ،أو ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻋﻦ
ﺻﺎدرة
ﺑﻴﺎﻧﺎت
وأﻇﻬﺮت
اﻟﺸــﺮاﻛﺔ ﺑــﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋــﲔ اﻟﻌﺎم
»ﻣﻴﺪ ﺑﺮوﺟﻜﺘــﺲ« أن ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء ،واﳋﺎص ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ
اﻟــﺬي ﻳﺸــﻤﻞ اﻟﻌﻘــﺎرات اﳋﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﺷــﺮﻛﺎء ﻣــﻦ اﻟﻘﻄــﺎع اﳋﺎص
واﳌﺒﺎﻧــﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﹸﳝ ﹼﺜــﻞ اﳉﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﲟﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻹﺳﻜﺎن واﻟﻄﺎﻗﺔ
 2.1ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر .وﻳ ﹸ ﹼ
ﻌﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺘﺠــﺪدة واﻟﻨﻘﻞ .وﺳــﺘﻌﺰﹼز ﻋﻮدة
ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻗﻄﺎع ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻷﺳــﻮاق ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﻌﺮاق اﻟﻔﺮص
 931.2ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻳﻠﻴﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ أﻳﻀﺎﹰ.
ﹼ
واﻟﻐﺎز ،ﻣﻊ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ
ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ أو وﺧــﻼل اﻟﺴــﻨﲔ اﻟـــ 10اﳌﺎﺿﻴﺔ،
ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻘﻴﻤﺔ  662ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر .ﺟﺮى ﻣﻨﺢ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﺗﺒﻠــﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
وﻣﺎ ﺗﺰال اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  216ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎﹰ ،إذ
ﹼ
أﻛﺒﺮ ﺳــﻮق ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﺣﺎزت دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
اﳋﻠﻴﺠﻲ ،إذ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺸــﺎرﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺜﻴﻬﺎ.
اﳌﺘﻮ ﹼﻗﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫــﺎ  1.2ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ،وأﺿﺎﻓــﺖ »ﻣﻴﺪ«» :إﳒﺰ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻫﺬه
ﺗﻠﻴﻬــﺎ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ،وأﺻﺒﺤﺖ رﻛﺎﺋﺰ أﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﺣﺪى اﻟﺒﻼدن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ
اﳌﻨﻄﻘﺔ ،واﺳــﺘﺤﻘﹼ ﺖ ﻗ ﹼﻠﺔ ﻣﺨﺘﺎرة
ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺟﻮاﺋﺰ ﻣﻴﺪ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﳉﻮدﺗﻬﺎ وﲤ ﹼﻴﺰﻫﺎ،
ﺑﺎﻻﺷــﺘﺮاك ﻣﻊ اﳌﺸﺮق ،وﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺮﻣﻮق اﻟــﺬي ﻳﻜ ﹼﺮم أﻓﻀﻞ
اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﻓــﻲ دول اﳋﻠﻴﺞ
واﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒــﺖ دورا ﹰ ﺑــﺎرزا ﹰ ﻓﻲ ﲢﻮﻳﻞ
اﳌﻨﻄﻘﺔ« .وأﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻮﻟﻲ
ﻓﻲ »ﺑﻨﻚ اﳌﺸــﺮق«
ﹼ
أن »ﺑﺮﻏــﻢ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺼﻌﺒﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸــﻬﺪﻫﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻲ
اﳊﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟــﻢ ،ﺑﺎت ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ
أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ إﻟﻰ
ﻣﺎﺳــﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﹼ
ﹼ
إﻧﺸــﺎء ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ وﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻨﻮع
اﻻﻗﺘﺼﺎدي«.
وأﺿﺎف» :ﻣﻊ اﻧﺘﻌﺎش أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
واﻟﺘﺤﺴــﻦ اﳌﺮﺗﻘــﺐ ﻓﻲ اﳌﺸــﻬﺪ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘــﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﳌﻘﺒــﻞ ،ﻳﹸﺘﻮﻗــﻊ أن ﹸﲢﺮز اﳌﺸــﺎرﻳﻊ
ﹼ
ﹰ
ﻟﺘﺘﺨﻄﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺎ
ﺗﻘﺪ ﹰﻣﺎ
ﹼ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،ﻣــﺎ ﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟﻴﻪ اﳉﻤﻴﻊ،
وﻟﻜــﻦ ﺣﺘﻰ ﺑﻠــﻮغ ﻫــﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ،
ﻧﺤﻦ ﹼ
ﻧﺮﻛﺰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ

اﳌﻨﺠﺰة اﻟﺘﻲ ﲡــﺎوزت ﹼ
ﻛﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻨﺨﺘﺎر ﺗﻠﻚ
اﳉﺪﻳﺮة ﺑﺄن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻨﺎرة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ
اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺟﻮدة اﳌﺸﺎرﻳﻊ«.
وﳝﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ
إﳒﺎز ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﻓﻲ دول اﳋﻠﻴﺞ ﻋﺎﻣﻲ
 2017و 2018أن ﺗﺸــﺎرك ﻓﻲ ﺟﻮاﺋﺰ
»ﻣﻴﺪ« ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻌﺎم  .2019وﺟﺮى
إدﺧﺎل  4ﻓﺌﺎت ﺟﺪﻳــﺪة ﻓﻲ دورة ﻫﺬا
اﳌﺘﺒﺪﻟﺔ
اﻟﻌﺎم ﺳــﺘﻌﻜﺲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﹼ
ﻟﻘﻄﺎع اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﳋﻠﻴﺞ ،ﲟﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﻣﻴﺪاﻟ ﹼﻴﺔ اﻻﺳــﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺪ
ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﻘﺪم أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،وﻣﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر
ﻣﻦ ﻣﻴﺪ ﻟﻠﻤﺸــﺮوع اﻷﻛﺜﺮ ﳒﺎﺣﺎ ﹰ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل رﻳــﺎدة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة،
وأﻓﻀــﻞ ﻣﻬﻨــﺪس ﻣﺸــﺮوع ﻓﻲ
اﳋﻠﻴﺞ ،وأﻓﻀﻞ زﺑــﻮن ﻷﻓﻀﻞ راﻋﻲ
ﻣﺸﺮوع .وﺳــﺘﻘﻮم ﳉﻨﺔ ﻣﻦ اﳋﺒﺮاء
ﻓﻲ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ دول اﳋﻠﻴﺞ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ
اﳌﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ اﳉﻮاﺋﺰ اﶈﻠ ﹼﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻓﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻴﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻔﺎﺋﺰون اﶈﻠ ﹼﻴﻮن
ﻟﻠﻔــﻮز ﺑﺎﳉﻮاﺋــﺰ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى دول اﳋﻠﻴﺞ.
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ّ
مقيدة
تهجين األمن :جيوش ،وميليشيات ،وسيادة
يزيد صايغ
ملخص :شــهدت قطاعات الدفاع
ّ
فــي العديد مــن الــدول العربية
حت ّوال ً ملحوظاً ،مــا أ ّدى إلى تهجني
احلوكمة األمنية ،وجعل ســيادتها
مق ّيــدة بشــكل أو بشــكل آخر
ومتنازع عليها باستمرار.
شهدت قطاعات الدفاع في العديد
من الدول العربية حتــ ّوال ً ملحوظاً،
نتيجة حاالت التم ّرد املس ّلح واحلروب
األهلية ،والتدخالت اخلارجية ،ناهيك
عن شلل األنظمة السياسية التي
أفقــدت الدولة املركزيــة أهليتها
وأدخلتها في حالة عجز.
فــي العراق ولبنان وليبيا وســورية
واليمن 1،ينخــرط على نحو متزايد
خليــط مــن القــوات املســلحة
النظاميــة الوطنيــة -أو فلولهــا
ّ
املســلحة (مبا
وبقاياها -واجلماعات
في ذلك امليليشــيات التي ترعاها
الدولة أو غيرها التي حقّ قت مكانة
شــبه رســمية) في أمناط معقّ دة
من جتنّــب الصراعــات ،والتعايش،
والتعــاون ،املندرجة ضمن ســياق
أوســع مــن التنافــس املســتمر
فيمــا بينها ،إضافــ ًة إلى التنافس
اجليوسياسي بني مروحة من اجلهات
الداعمــة اخلارجيــة .مــن النتائج
املباشرة ملا يحصل تهجني احلوكمة
األمنية في هــذه البلدان ،ما جعل
ســيادتها مق ّيدة بشــكل أو بآخر
ومتنازع عليها باستمرار في آن.
جســد تهجني
على مــدى عقودَّ ،
الهيــاكل األمنيــة اســتراتيجية
متعمدة تلجأ إليها مجموعة الدول
ّ
العربية هذه ،حيث كانت املوازنة بني
القوات املسلحة الوطنية من جهة
وبني الهياكل العسكرية واألمنية
املوازيــة من جهــة أخــرى ،مبنزلة
وســيلة للحؤول دون حدوث انقالب
وإدامة النظام السياسي احلاكم.
لبنان كان االســتثناء الوحيد هنا،
غضت السلطات
لكن حتى هناك َّ
احلكومية َ
الطرف ضمنا ً عن عملية
التس ّلح الزاحفة للقوى السياسية
الطائفيــة منــذ احلــرب األهلية
الوجيزة العام  ،1958والتي تك ّثفت
منذ أواخر ستينيات القرن املاضي،
في الوقــت الذي انتــزع فيه طرف
رئيس مسلح غير دُولتي ،أي منظمة
التحرير الفلسطينية ،مالذا ً رسميا ً
داخل األراضي اللبنانية.
حصل تهجني الهياكل األمنية في
أواخر القرن العشــرين «من أعلى»،
أي على يد السلطات احلاكمة ،في
الغالب ،لكن تقهقر قدرات الدولة،
وتآكل العقد االجتماعي ،ومواجهة
جمة ،أ ّدى
الهوية الوطنيــة حتد ّيات ّ
إلى بــروز ظاهرة عكســية .ففي
خضم ّ
تفكك الدول وتفاقم األزمة
املالية ،وجدت النخب السياســية
القائمة نفسها عاجزة أمام صعود
جهات أمنية غير رسمية وجماعات
مســلحة أخرى خارج إطار الدولة،
شــجعت عمــدا ً صعودها
أو هي
ّ
من أجل تصديــر أعباء األمن إليها.
كانت هذه أشبه بعملية تصاعدية
من أسفل إلى أعلى ،بحيث فقدت
القوات املسلحة الوطنية متاسكها
الداخلي أو جتزأت متاماً ،في حني باتت
اجلماعات املســلحة على اختالفها
جزءا ً ال يتجزأ من الترتيبات األمنية
التي تظل مبعظمها غير رســمية،
لكنها مــع ذلك اكتســبت صفة
شبه رسمية بفضل َ
شرْ َعنَة األمر

تهجن قوات االمن في الدول العربية
الواقع من قبل السلطات احلاكمة.
يســتند هذا املنحى إلــى تط ّورات
اندلعت قبل القرن احلادي والعشرين.
ففــي العــراق ،مثــالً ،وفــي ظل
العقوبات الدولية التي متّ فرضها في
الفترة بني  1990و ،2003أوكل نظام
صدام حســني مهمة احلفاظ على
األمن إلى العشائر وقوى اجتماعية
أخرى ،في حني أقدم معمر القذافي
التحدي اجلهادي
في ليبيــا ،ر ّدا ً على
ّ
الذي بــرز في التســعينيات وعلى
العقوبــات التي فرضتهــا الحقا ً
الواليــات املتحــدة وغيرهــا ،على
تهميش اجليش ومنــح االمتيازات
لبنية موازية من «الكتائب األمنية»
وغيرها من األجهزة .أما في سورية،
فقد عمد حافظ األسد إلى التح ّرك
بحــزم فــي الثمانينيــات من أجل
ّ
حل قوات إدامــة نظام احلكم التي
أسسها شقيقه رفعت – أي «سرايا
الدفاع» و»ســرايا الصــراع» – بعد
ســنوات قليلة فقط على ســحق
محاولة اإلخوان املســلمني إشعال
فتيل التم ّرد املســ ّلح ،لكن من دون
املساس بالفســاد الراسخ واجلشع
املتنامي .وقــد ربط ذلــك القوات
املسلحة واألجهزة األمنية بأطراف
اقتصادية إجرامية ذات قدم راسخة
فــي األســواق الســوداء العابرة
للحدود ،ما ق ّوض احلوكمة األمنية
ومهد الطريق أمام عملية التهجني
ّ
احلادة الالحقة.
مــن جهتهــا ،تبنّــت دول أضعف
وأنظمة سياســية أكثــر تعددية
وأشد اعتمادا ً على نظام احملاصصة،
ّ
كاليمن ولبنــان ،مقاربة مختلفة
تتســم عاد ًة بـ»أنظمــة الدخول
ّ
احملــدودة» 2،بحيــث تتــراوح بــني
التغاضــي تار ًة عن ظهــور اجلهات
األمنيــة غيــر الرســمية ،وبــني
تفويضها مسؤوليات احلفاظ على

األمن تار ًة أخرى ،بأساليب تضعضع
مفهوم الدولة نفسه .وقد انطوت
هذه العملية على مراحل متعددة،
بدءا ً بتحويــل ميليشــيات احلرب
األهليــة في لبنــان إلــى أطراف
حكومية فــي مرحلة ما بعد العام
 ،1989وعمليــات إعــادة اصطفاف
دورية فــي اليمـــن ،بــني القوات
الرسمية واجلماعات غير الرسمية
املســ ّلحة الشــمالية واجلنوبيــة
والقبليــة واجلهاديــة – أحيانــا ً
بالتحالف وأحيانا ً أخرى باخلصومة
فيما بينها – وكل ذلك حتت سقف
رئاســة علي عبــد اهلل صالح منذ
العام  1990فصاعداً.
بيد أن تهجني قطاع األمن شــهد
منعطفا ً مــع اقتران تفاقم تفكك
الــدول فــي أوائــل القــرن احلادي
والعشــرين -وما رافقه من حت ّوالت
فــي عالقــات القــوة بــني القوى
السياســية واالجتماعية احمللية –
مع تكاثر الصراعات اجليوسياسية
بني القوى اإلقليمية والدولية .فقد
شهدت كل دولة من الدول العربية
التي ســبق ذكرها نزاعا ً مســلحا ً
سواء بينها وبني دولة أخرى أو داخل
الدولة نفســها ،فاندمج النمطان
معا ً واختلطت األدوار وضاع التمييز
بني توفير الدفاع اخلارجي وبني تعزيز
األمن الداخلي والنظام العام .وفي
كل حالة ،باتت الق ّوات املســ ّلحة
الوطنيــة -أو فلولهــا وبقاياهــا
إضافة إلى نظرائها غير ال ُدولتيني(القدامى أم اجلدد) أكثر من أي وقت
مضى بيادق النفوذ اخلارجي.
هذه البيئــة التفاعلية وشــديدة
بدلــت احلوكمة األمنية –
التعقيد ّ
أي همزة الوصل بني السلطة التي
يعترف بها مزودو األمن والتي يلجأ
إليهــا املواطنون – مــن خالل ثالث
أمناط جديدة ومبتكرة.

أوالً ،تقــوم اجلهــات املتنافســة
املُطالبة بســلطة حكومية ببناء
حتالفــات عســكرية-أمنية غيــر
تضم أجــزاء من األجهزة
مألوفــة،
ّ
الرســمية واجلهــات الفاعلة غير
احلكوميــة ،من أجــل الوقوف في
وجه التحالفات املعارضة لها التي
ّ
تشكلت بالطريقة نفسها .وتلجأ
إلى إضفاء الشرعية على اجلماعات
املســ ّلحة اخلارجة عن إطار الدولة،
سواء كميليشيات ترعاها الدولة ،أو
كقوات دفاعية وأمنية رسمية أُعيد
تشــكيلها .وقد قاتلت أقسام من
القوات املسلحة الوطنية السابقة
كمك ّون من هذه التحالفات ّ
املركبة
في شــتى جوانب احلــروب األهلية
في العراق وليبيا وســورية واليمن
العامني
(كما فعلت فــي لبنان بني
ْ
 1975و ،)1990وانتقلــت أحيانا ً من
كونها جزءا ً مــن الهياكل املعترف
ثم
بها دوليــاً ،إلى دمغها باملتمردةّ ،
العكس مجــدداً .األمثلة على ذلك
وافرة :فوحدات اجليــش النظامية،
ووحــدات مكافحة اإلرهــاب التي
حظيت بتدريب أميركي ،وجماعات
«احلشد الشــعبي» الشيعية وغير
الشــيعية ،والقوات العشــائرية
َ
البيشــمركة الكرديــة
وقــوات
(املتنافســة) حاربت جميعها جنبا ً
إلــى جنب ،فيما تبنّــت في الوقت
نفســه أجندات ومنــاذج حوكمة
متعارضة في العراق.
وفــي ليبيــا ،انقســمت القوات
املســلحة النظاميــة واألجهــزة
األمنيــة في كال االجتاهني في العام
 ،2011حيث ارتــدى بعد ذلك اللواء
الســابق خليفة حفتر عباءة قائد
ضد احلكومة
اجليش الوطني الليبي ّ
املعترف بهــا دوليا ً فــي طرابلس،
بحد ذاتها رهينة حتالفها
والتي هي ّ
املضــا ّد املؤ ّلــف من امليليشــيات

احمللية .وبالنسبة إلى احلرب األهلية وهي تقوم بتقويضهــا في الوقت
ثمــة املزيد مــن األمثلة.
في ســورية ،فقد شنتها اجلماعات نفســهّ .
املســلحة املعارضة ،التــي عزّزها فنجــد في العــراق حكومة إقليم
املنشــقون مــن اجليــش ،ودعمها كردســتان فــي إربيــل ،واحلكومة
التدريب املهني الــذي قدمته قوى االحتاديــة فــي بغــداد ،و»الدولــة
خارجية ،ضد حكومة أسندت جزءا ً اإلسالمية» في املوصل (حتى العام
كبيرا ً من القتال إلى امليليشــيات  ،)2017وفي ليبيا ،اجمللس الرئاســي
املوالية لها ،وإلى اجلماعات املسلحة وحكومة الوفــاق الوطني ومجلس
األجنبية التي حشــدها حلفاؤها النــواب في طرابلــس وطبرق ،وفي
اخلارجيون ،الذيــن أدخلوا عديدهم ســورية احلكومــة املركزيــة في
اخلاص فــي اجليش والهيكل األمني دمشق وفي الطرف املقابل احلكومة
املؤقتة املعارضة ،ومجلس ســوريا
السوري كإجراء إضافي.
وفي اليمن ،ت ُشــرف حكومة عبد الدميقراطية بقيادة األكراد ،وجبهة
ربــه منصور هــادي املعتــرف بها اإلنقاذ الوطني اجلهادية في أقسام
دوليا ً إشــرافا ً هشــا ً علــى قطاع متعددة من شــمال ســورية .وفي
دفاع رســمي جديد استُحضر من اليمن ،حتالــف احلوثيني-صالح في
امليليشــيات اجلنوبية ذات النزعات صنعــاء (حتــى  ،)2017وحكومة
ترحب مبدئيا ً هادي فــي عــدن ،ومحافظة مأرب
االنفصالية ،في حني ّ
بوحــدات اجليــش النظامــي التي شبه املستقلة .ليست املسألة هنا
قاتلت ســابقا ً إلى جانب املتمردين حتديد هوية احلكومــة «احلقيقية»
احلوثيني الشــماليني لتوفير الدعم أو «الفعليــة» ،بــل أن كال ً من هذه
تدعي الصفة احلكومية
لهــم .أمــا الشــاذ عــن القاعدة اجلهات التي ّ
فكان لبنــان ،إذ إن تغلغل التنافس تزعــم بحقها في منح الشــرعية
الطائفي-احلزبي إلــى داخل اجليش ألي حتالف عســكري تعتبره قطاع
بلغ مســتويات غير مسبوقة حتى الدفــاع أو األمن الرســمي للدولة،
حتسنت فيه قدراته والذي رمبا تكون هــي قد أوجدته أو
في الوقت الذي ّ
ُفرض عليها بحكم األمر الواقع.
املهنية بنحو ملحوظ.
يتم ّثــل النمــط الثانــي اجلديــد ثالثاً ،ترتبط انســيابية التحالفات
ّ
تشــكل (وتعيد
فــي االنســيابية امللحوظة لهذه السياســية التي
التحالفات ،ســواء بــني اجلماعات تشــكيل) احلكومــات (وشــبه
املســ ّلحة أو بينهــا وبــني النخب احلكومات) وهياكلها العســكرية-
السياســية التي متارس السلطة األمنيــة املقابلــة ،ارتباطــا ً وثيقا ً
احلكوميــة (مهمــا كانــت تلــك باالنخراط الواسع للقوى اخلارجية.
السلطة رمزية) .ويُعزى ذلك جزئيا ً بيد أن الدول الضعيفة التي تتخلى
إلــى أن معظــم هــذه اجلماعات عن توفير الدفــاع واألمن أو تف ّوضه
املسلحة ال تكترث باحلكم الفعلي ،إلــى جهات فاعلة مــا دون الدولة،
مبعنى توفيــر اخلدمات العامة مثل تفســح في اجملال أمــام التدخالت
الرعايــة الصحيــة أو التعليم أو التي تخدم أجندات جيوسياســية
التكسرات
العدالة .فهــي تترك هذه املهمات ،أوســع ،من دون إصالح
ّ
تختص بهــا الدولة ،في يد أي التي أفرزت هذه احملصالت في املقام
التي
ّ
جهة تعدها حكومة شرعية ،حتى األول .فبــدال ً مــن عكــس عملية

تهجني الهياكل األمنية واحلوكمة،
تعمل القوى اإلقليميــة والدولية
على إدامتها.
هــذه الديناميكيات التنافســية
جتعــل مــن املقاربــات الغربيــة
التقليدية ،مثل عملية نزع السالح
والتســريح وإعــادة الدمج (،)DDR
(وحتــى «اجليــل الثانــي» من هذه
العملية والتي ترتكز بشــكل أكبر
على مشــاركة اجملتمعات احمللية)،
غيــر قابلــة للتطبيــق أو غير ذات
صلة .وعلى الرغم من أن العديد من
الدول حول العالم قامت مبأسسة
عمليــة تهجني قطــاع األمن 3،إال
أن املنافســة اجليوسياســية بني
احلكومــات األجنبيــة املتدخلــة
والتوازن احمللي املضاد الذي تثيره –حتول دون تبني التهجني كوســيلة
بديلة ّ
حلل معضــالت األمن ومتكني
التســويات السياســية في الدول
العربيــة املذكورة .وفــي حال كنا
بحاجة إلــى أدلة ،ميكــن إيجادها
بسهولة في اخلالف املرير حول وضع
وحدات احلشد الشعبي اخملتلفة في
العراق وحزب اهلل فــي لبنان ،وفي
احملاولة الفاشــلة لتشــكيل فرقة
موازية لقــوة «درع ليبيا» في البالد،
وفي قيام روســيا وإيــران والواليات
املتحدة ببناء قوات متنافســة في
مرحلتي عملية إعادة
سورية ،وفي
ْ
هيكلة اجليــش اليمني غير اجملدية
التي أطلقها مجلس التعاون لدول
اخلليج العربية منذ العام .2011
تختبر هذه الدول العربية ســيادة
مق ّيــدة -علــى الرغم مــن جميع
ادعاءاتها بالعكس – بيد أن ما يُحدث
ضــررا ً بالغا ً على وجــه اخلصوص،
يتم ّثل في أنها محط نزاع بشــكل
مســتمر ،إذ إن األطــراف اخلارجية
التي تق ّيد ســيادتها متواجدة في
موضع املنافسة املباشرة .وبالتالي،
ســيكون من غير املمكــن ّ
حل أو
تطبيــع عملية تهجــني هياكلها
الدفاعية واألمنية وحوكمتها ،إلى
أن يتم كسر هذه احللقة املفرغة.
هوامش
 1ليبيــا غيــر مشــمولة في هذا
امللف.
 2طوّر دوغالس ســي .نــورث هذا
املصطلــح لوصــف األنظمــة
السياســية التــي تقــوم «بحل
مشــكلة العنف مــن خالل منح
النخبــة السياســية ســيطرة
متميزة على أجــزاء من االقتصاد،
يحصــل كل منها على حصة من
األموال».
 3مــن األمثلــة األساســية على
ذلــك :الواليــات املتحــدة ،التــي
ً
عادة
متتلك حرســاً وطنياً يخضع
إلى ســلطات الواليات املنفصلة،
وتشرف عليها احلكومة الفدرالية
فقــط في ظروف خاصــة ،إضافة
إلــى مروحــة متنوعة مــن قوات
الشــرطة تخضع إلى مروحة من
الترتيبــات املتعلقــة باحلوكمة.
يزيد صايــغ باحث رئيس في مركز
كارنيغــي للشــرق األوســط في
ّ
يتركــز عمله على
بيروت ،حيــث
األزمة السورية ،والدور السياسي
للجيوش العربيــة ،وحتوّل قطاع
األمــن فــي املراحــل االنتقاليــة
العربيــة ،إضافة إلــى إعادة إنتاج
السلطوية ،والصراع اإلسرائيلي-
الفلسطيني ،وعملية السالم.
مركز كارنيغي

التكيف مع أزمة تغير المناخ
باتريك فيركوجين
ليشــمل  6.3٪من البالد ،أكثر من 6٪
في منتصف سبتمبر /أيلول .وتعاني
روتردام
أيضا من أسوأ
املناطق في أســتراليا ً
موجة جفاف منذ اجليل السابق.
ينبغي ألي شــخص ما يــزال مترددا ً فــي الواقــع ،بالنســبة للعديد من
بشــأن عواقب االحترار العاملي تغيير الناس حــول العالم ،تُعد الفيضانات
رأيــه بعد صيــف عــام  ،2018الذي واالنهيارات األرضيــة وموجات احلرارة
ســجل أعلى درجات احلــرارة على مر حالة طبيعية جديدة -صيف اليابان
التاريخ .وعبر خطوط الطول والعرض على ســبيل املثال .وأظهرت دراســة
البعيــدة ،تعاني مناطــق كثيرة من حديثة في مجلة «بلــوس» الطبية
تأثيــرات التغيرات املناخية واســعة زيادة فــي الوفيات املرتبطــة باحلرارة
النطاق.
في الواليات املتحدة مبقدار خمســة
كانت
املتحــدة،
الواليات
جنــوب
في
أضعــاف بحلول عام 2080؛ وتُشــير
فلورنســا
إعصار
اجتاحها
التي
املدن
التوقعات بالنســبة للبلــدان األكثر
في ســبتمبر /أيلول مــا زالت تعاني فقرا إلى نتائج أسوأ.
عندما تسبب إعصار مايكل في املزيد لم يعد النقاش بشــأن املناخ يتعلق
من الفيضانات في أكتوبر  /تشــرين باألســباب :مــن الواضــح أن الوقود
األول .وفي كاليفورنيــا ،يصارع رجال األحفوري والنشاط البشري يشكالن
اإلطفاء من أجل إخمــاد أكبر حرائق الســببني احلقيقيــني .إن الســؤال
الغابات فــي تاريخ الوالية .وفي أجزاء املطروح اآلن هــو كيف ميكن ملليارات
من أميركا الالتينية ،وأوروبا ،وأفريقيا ،األشــخاص والشــركات املعرضــني
وآســيا ،عرف اإلنتاج الزراعي تدهورا للخطــر التكيف بســرعة وضمان
ملحوظا بعد أشهر من احلرارة اخلانقة .أن تظــل مجتمعاتهــم صامدة قدر
إن الظروف املناخية األكثر اعتداال لم اإلمــكان .حتى إذا متكــن العالم من
تفعل سوى القليل لتخفيف املعاناة .حتقيق هدف اتفاقية املناخ في باريس
وفقا ً لــإدارة الوطنيــة للمحيطات للحد من ارتفاع درجة احلرارة العاملية
والغــالف اجلوي ،فإن حــاالت اجلفاف عند درجتني مئويتني فوق مســتويات
«املعتدلة» إلى «االستثنائية» تغطي ما قبــل الثورة الصناعية ،ســيظل
 25.1٪مــن الواليات املتحــدة .لكن التكيف ضروريا ،ألن الظروف املناخية
اجلفاف «الشــديد» و «االســتثنائي» القاسية أصبحت طبيعية اآلن .وقد
-أســوأ الفئــات -آخذ في التوســع أدركت بعض اجملتمعات هذا بالفعل،

رجال االمن يحاولون اخماد حرائق كاليفورنيا
وأحــرزت تقد ًما كبيرًا فــي التكيف
احمللي .فــي ملبورن (أســتراليا) على
ســبيل املثال ،يعمل اخملططون على
مضاعفة مظلة األشجار في املدينة
بحلول عام  ،2040وهو نهج من شأنه
أن يقلــص درجات احلــرارة والوفيات
الناجمة عن احلرارة.

وباملثــل ،في أحمد أبــاد ،وهي مدينة
في غرب الهند تضم أكثر من سبعة
ماليني شــخص ،أطلقت السلطات
مبــادرة مهمة لتغطية األســطح
ذات الطالء العاكــس خلفض درجات
احلرارة فــي «اجلزر احلــارة» ،واملناطق
احلضرية التي حتبس دفء الشــمس

وجتعل العيش في املدينة مستحيال،
حتى في الليل .هذه ليســت ســوى
حلول بســيطة من بــني العديد من
اســتجابات البنيــة التحتيــة التي
قامــت بهــا اجملتمعات فــي جميع
أنحاء العالم .لكن التكيف مع تغير
املناخ ســيعني أيضا ً إدارة التداعيات

االقتصاديــة الطويلة األمد للظروف
املناخية الشــديدة ،وقد بدأت بعض
الــدول في التعامل مــع هذا الوضع
بجدية .يجب أيضــا أخذ أزمة نقص
املياه بعــني االعتبار .وفقــا ً لتحليل
البنك الدولي لعام  ،2016ميكن ألزمة
املياه املرتبطة باجلفــاف في أفريقيا
والشــرق األوســط أن تضعف الناجت
احمللــي اإلجمالــي في هــذه املناطق
بنســبة تصل إلى  6٪بحلــول عام
 .2050ســيكون ذلك مدمرا ،خاصة
في املناطق التــي تعاني بالفعل من
االضطرابــات السياســية واألزمات
اإلنسانية.في الوقت نفسه ،سيؤدي
ارتفاع مســتويات البحــار إلى إحلاق
أضرار جســيمة باملناطق الساحلية.
كما ســيكون لالنخفــاض في قيم
العقارات آثار بعيدة املدى ليس فقط
أيضا على
على الثروة الفردية ،ولكن ً
القواعــد الضريبيــة للمجتمعات
احمللية والصناعات التي تخدمهم.
ومن اخملاطــر األكثر إثــارة للقلق أن
املنازل والشــركات فــي جميع أنحاء
العالم ستصبح في نهاية األمر غير
قابلة للتأمني ،بســبب تواتر الكوارث
املتعلقة باملناخ .وقد حذرت «كالمييت
وايز» -وهي مؤسســة تعاونية عاملية
تتألف مــن شــركات تأمــني رائدة
تعمل علــى احلد مــن مخاطر تغير
املناخ -مــن أن العالم يواجه «ضعف
احلمايــة» ومخاطر مناخية ســنوية

تبلــغ  100مليــار دوالر .ال متلــك أية
منظمة أو هيئــة دولية كل اإلجابات
على سلسلة التحديات التي أحدثها
تغير املناخ .لكــن البعض يأخذ أدوارا ً
قيادية رئيســية ويدفــع احلكومات
واجملتمعات احمللية إلى العمل بشكل
أكثــر إحلاحاً .تتمثل إحــدى املبادرات
الواعــدة لتســريع احللــول ،والتي مت
إطالقهــا هذا األســبوع ،في اللجنة
العاملية للتك ٌيف ،التي يرأسها األمني
العام الســابق لألمم املتحدة بان كي
مون ،واملؤســس املشــارك لشركة
مايكروســوفت بيل غيتس ،واملديرة
التنفيذية للبنك الدولي كريستالينا
جورجييفا .خالل الســنوات اخلمس
عشــرة املقبلة ،سوف يحتاج العالم
إلى استثمار حوالي  90بليون دوالر في
حتسني البنية التحتية.
إن كيفية تنفيذ هذه املشاريع ،وما إذا
كانت مصممة بخصائص منخفضة
الكربــون ،ميكن أن يقــود العالم إلى
مستقبل أكثر مقاومة للمناخ  -كما
ميكن أن يقــوض مصادر الغذاء واملياه
واألمن في العقود املقبلة.
باتريــك فيركوجــن :الرئيــس
التنفيذي للمركز العاملي للتكيف،
وأســتاذ غيــر مقيــم ملمارســة
دبلوماسية التنمية املستدامة في
مركز السياســة البيئيــة الدولية
واملوارد ،بجامعة توفتس.
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ثقافة

دراسة

فراس طه الصكر  ..بريد العائلة وشعرية المحذوف..
علي حسن الفواز
قصائد الشــاعر فراس طه الصكر الحتتمل
التأويل بوصفه الهرمونيطقي ،بقدر ما تبدو
وكأنها قصائد قريبة من احلياة ،مؤنســنة،
وموحية ،يحاول من خاللها الشاعر الوصول
الى املعنى ،أو اللــذة ،أو الى الفكرة ،وكلها
تفاصيــل تتمحور حــول الــذات والعائلة
والشهداء ،وعلى تقانة(اخلطاب) الذي يفصح
عن احملذوف من مكنونات تلك التفاصيل.
قصائد كتابه الشعري اجلديد (بريد العائلة)
الصادر عن دار نينوى للدراســات والنشــر/
دمشــق  2018تتنوع بتنوع ذلــك اخلطاب،
وبحساســية الشاعر إزاء ما يتبدى في صور
الفقد /املوت ،وإزاء ما يتبــدى في احلياة من
صراعات يعيش الشاعر هواجسها ،وقلقها
واسئلتها.
عنوان الكتاب الشعري بداللته السيميائية
يُحيــل الى فكــرة االنتظار ،والــى ما ميكن
أن حتمله مفردة(بريد) من ايحاء ،مشــبوكا
بالداللــة التعريفيــة االســمية للعائلة،
ولتوصيــف عالئقها ،وكأن محنة الشــاعر
تقترن مبا يحملــه البريد من حموالت رمزية،
وعالماتيــة ،والتي تُتيح للشــاعر أن ميارس
لعبته اخلطابية في استحضار املفقود عبر
اللغة ،وترحيلــه من املفقود الشــخصي/
األب الى املفقــود العمومي /العالم ،الوطن،
املــكان ،الهويــة ،وهي تقابــات ترتقي الى
مستوى التضاد ،حيث تتحول لعبة الشعر
الى مجال اســتعادي ،تعويضي ،تتحفز فيه
تقانة التصوير والتشكيل عبر توتير اجلملة
القصيرة بوصفه براديغمــا متثيليا للصورة
القصيرة واملكثفة ،حيث تتكشــف مهارته
في صياغة شــعرية تلك اجلملــة /الصورة،
مقابل مهارته في إتساع رؤيته ملا توحي به،
أو ما تذهب اليه..
قصيــدة الكتــاب األولــى (بريــد العائلة)
موجــ ٍه له داللته فــي االحالة
تتحــ ّول الى ّ
الــى موضوعة الفقد ،فــكل ما يصطنعه
الشاعر من اشــارات ،ومن وحدات تصويرية،
يجد صداه في سردنة القص ،وفي محاولته
اســتعادة األب عبــر جملة (ســأروي عنك)
حيث يتقنّعــه ،بوصفه رمزا غامرا للجهات،
وللعائلة التي فقدت بغيابه لعبة التراســل
الوجــودي ،مقابل االيهام بحضــور صورته
اليافعة والعالقة في حقائب السعاة الذين

لن يصلوا أبدا...
هذه القصيدة العتبة هي فضاء نفســي،
واستعاري تتضح شفراته في اغلب قصائد
الكتاب األخرى ،إذ تتحول شــفرات الفقد،
واليتم ،واخلــرس ،والغياب ،والهزمية ،فداحة
اجلرح ،اخليبة ،الى احاالت نفسية ضاغطة،
يتساكن فيها العطب الوجودي مع عطب
الذات وهي ترى العالم خائبا ،مخذوال..
مؤخرا
لم يعد مبقدورنا الكالم،
ذلك أ ّن كلماتك وحدها
أصبحت رقية اخللود،
ووجهك الباذخ
لم يعد تعاستنا الوحيدة،
فكلما أمعنا النظر في هذه اخلارطة
لم جند في تضاريسها ما يوحي بالوطن..

عنوان الكتاب الشعري بداللته
السيميائية يُحيل الى فكرة
االنتظار ،والى ما يمكن أن
تحمله مفردة(بريد) من ايحاء،
مشبوكا بالداللة التعريفية
االسمية للعائلة ،ولتوصيف
عالئقها ،وكأن محنة الشاعر
تقترن بما يحمله البريد من
حموالت رمزية ،وعالماتية،
والتي تُتيح للشاعر أن يمارس
لعبته الخطابية في استحضار
المفقود عبر اللغة ،وترحيله من
المفقود الشخصي /األب الى
المفقود العمومي /العالم،
الوطن ،المكان ،الهوية

الصوت الى معرفة(يعرفــون) والفكرة الى
رؤيــا ،والعبارة العائمة الــى داللة قصدية،
وحلظة املــوت الــى تاريخ يختصــر تاريخ
فجائعنا الوجودية والوطنية..
أحب محادثة االيتام كثيرا،
ُّ
إنهم بارعون جدا في الرياضيات،
مثال
يعرفون عدد الشهداء
في املقابر اجلماعية
ويعرفون
كم مرة يهبط مالك املوت
في ارض املعركة..

الغائب بوصفه حضورا ضديا ً
ثنائية الغياب واحلضــور هي جوهر البالغة
التعبيريــة والتمثيلية في قصائد الصكر،
حد
بداللة ما ُتيل اليه أو ما تكشف عنهّ ،
أن تعالق هذه الثنائية بسيميائية العنونة
يبدو وكأن الشاعر يسعى -من خالله -الى
اصطنــاع نوع من احلضــور الضدي لغياب
االب من خالل الرســائل االفتراضية لإلبن،
واالهــداءات الــى البنت مــرمي ،والى (ناصر
ياسني الصكر)وهي احاالت ملواجهة هيمنة
املفقــود -األب والوطــن -وعبــر محاولته
في أنســنة الوجود من خالل سلسلة من
االستعادات ،والصور ،وعبر أنسنة اخلطاب،
بوصفه جوهر اللغة التي يعيشها الكائن
الشعري والتنطولوجي ،أو الى ما تُشير به
الى وجودٍ ما ميثله األب بغيابه..
في الغياب
حينما ترحل الصور
والوجوه
والوشايات،
حيث الرمال أقرب ما نستطيعه
واملياه مجرد حكاية
هناك
لن أجد مبررا لنسيانك
سوى أنك
مج ّرة من الذكريات..
لعبة الشــاعر في نزع التأويل عن قصيدته
يضعها أمام رهان خطيــر ،رهان في بنائها
التصويري ،ورهان فــي اختزالها وتواصلها،
ورهان أن تكــون اجلملة النحويــة املبتورة
مكتملة عبــر حت ّولها الى جملــة ثقافية،
ورهان احتيالها النسقي لتمرير االستعارات
عبر تقانة التصويــر ذاتها ،دومنا احاالت الى
ما هو فلســفي أو هرمونطيقــي ،بداللة
ما يستحضره الشــاعر من مفردات وصور
للموت واحلــرب واخليانة واحلــزن والوحدة،
وهي شــفرات كنائيــة عن الواقــع الذي
يعيشــه ،والذي يتركــه دومنا(بريد العائلة)
أو حلظة األب الغائــب ،وهي حلظة وجودية
تدفــع الشــاعر الــى تشــظيتها لتكون
متثيال اســتعاريا عبــر صباحــات احلروب،
واألســماء التي تواجه(النســيان) وعبر ما
حتفظه األعضــاء مبتورة ،أو عبــر غيابها
عن التفاصيــل واملعاني ،حيــث(ال يذهب
أبناؤنا للمدارس) وحيث(يبيعون املناديل في

غالف اجملموعة
مفترقات الضياع)
هــذا التوظيــف االســتعاري هــو اجلوهر
التعويضي للغياب واحملــو ،ولتبرير وظيفة
الكنايــة العاليــة للمــوت /الفقد ،حيث
تتشكل في ســياقها بنية ضدية للوجود،
تتمثلها صــور االطفال واحلرب ،الشــوارع
واالمتالء ،املناديــل واملفترقــات ،العطالة
واجلــوع .وحتى قصيدة(ســبايكر) ال تخرج

اصدارات

شعر

ّ
«التمرد الطويل»
«صناعة األسطورة» ..حكاية

المنهكة
ربان السفن ُ

في جبل لبنان  ..و»أين امي» اصداران عن دار الساقي
عبد الرحيم أبو حسين

مختارات من أشــعاره إلى عدة لغات منها
اإلنكليزية واإليطالية واألملانية والفرنسية.

عــن دار الســاقي صــدر كتابــان (صناعة
األســطورة) للكاتب عبد الرحيم أبو حسني،
ومجموعة شــعرية بعنوان (اين امي) ملروان
مخول.
ّ
في صناعة األســطورة ،واســتند الكاتب
إلى مصادر لم يسبق اســتعمالها من قبل،
وال ســ ّيما مواد األرشيف
العثماني ،ومنحته
ّ
«اجلمعيــة التاريخية التركيــة» عام 2013
العضويــة الفخرية إلســهاماته في حقل
الدراسات العثمانية.
أســئلة صعبة يطرحها هــذا البحث حول
عالقــة «املناطــق اللبنانيــة» بالســلطنة
العثمانيــة .يتمحور الكتاب حــول «التم ّرد
الطويــل» الذي صنــع لبنان الكبيــر ،على
مدى أربعة قــرون في مقاومــة العثمانيني،
هذا التمــ ّرد الذي غيبتّه املصــادر التقليدية

عدة
مروان مخُّ ول شــاعر فلســطيني .حاز ّ
جوائز ،منها جائزة الشــعر عن ديوانه «أرض
الپاسيفلورا احلزينة» كأحد أفضل اجملموعات
الشعرية للشعراء الفلسطينيني الشباب
في جميــع أنحاء العالم ،ضمــن احتفالية
«القدس عاصمة للثقافة العربية» .2009
لم أ ُع ْد أري ُد سال ًما
وال وطنًا يسك ُن في دولتني،
حراء من فضلِك
إلهي! ...أ ِع ْدني إلى ّ
الص ِ
هت
وا ْم ُح احلدودَ ا ّلتي علَّبتني وش ّو ْ
وج َه ّ
الطبيع ِة في ّ
الذاكرة.
َه ْب لي بالدًا مالذًا؛
متر تكفيان ِ ِني – بعي ًدا
ناق ًة وح ّبت َْي ٍ
َ
كي
إلهــي!
يا
–
ّكنولوجيا
عــن الت
أعيش ال
ألحيا ك َمن
السعادة
م ّروا مرور َ الكرام على ّ

اللبنانية.
ملــاذا وكيف حدث هذا «التم ّرد»؟ والســؤال
األهم :من قاده؟ ومــا تأثيره في خلق البيئة
السياسية والعسكرية التي مهّ دت لنشوء
«متصرفية جبل لبنان» املفترض أنها املدخل
لقيام لبنان الكبير؟
عن
ة
خاص
قــراءة
يقدم هذا الكتاب
كيف ّية
ّ
ّ
ّ
تشكل لبنان مستندا ً إلى مصادر لم يسبق

استعمالها من قبل ،والس ّيما مواد األرشيف
العثماني.
ّ
عبد الرحيم أبو حســن أســتاذ فــي دائرة
التاريــخ في اجلامعــة األميركية في بيروت
منذ عام  .1982عمل أســتاذا ً زائرا ً في عدد
من اجلامعات األميركية والعربية ،وهو مرجع
فيما يخص بالد الشام في العهد العثماني.
عدة ،تُرجمت
امــا كتاب اين امي فحاز جوائز ّ

عن هذا الســياق ،فهي قصيدة الذات التي
تواجه هاجس الفقد الوجودي ،والتي تقترح
عبر وجع الفقد الكوني في سبايكر تقابال
تصويريــا يتشــكل عبر مســرحة احلدث،
مــن خالل حضــور االيتــام الى املشــهد،
وعبــر منطقهــم ،وليكونوا(الكــورس)
الشكسبيري في ترديد نشــيد التراجديا،
بوصفه مقابال للجحيم ،حيث تتحول فيه

تقانة النثر وشعرية البياض.
تخلى الشــاعر فراس الصكــر في كتابه
الشــعري من التشكيل الســطري لبنية
النثــر في قصيدتــه ،وانحاز الى شــعرية
البياض ،أو الى شعرية الفراغ ،وهي بتقديري
لعبــة تقترب مــن املغامرة ،إذ يســتدعي
البياض التوق َع والتوهم ،وفعل االشــارات
وطاقة االحــاالت ،تلك التــي ال تقوم على
خديعة اللفظ كما يسميها اجلرجاني ،بل
الى طاقة كثافتهــا التعبيرية ،والى لعبة
الشاعر في افتراض حدس املعنى ،فالبياض
هنا يستدعي حدسا لغويا ،وحدسا نفسيا،
وحدسا يستدعي من القارئ ّ
حتفزا للبحث
عن املعنى الغائب ،أو عبر استعادته لدالالت
مفترضة ،لها عالقة بهواجسه وخساراته
واسئلته..
اجلملــة القصيــرة ُتيل الى رؤيــا طويلة،
يســتعيض فيها الشــاعر عن السطرية
باالنزيــاح الى الفــراغ او البيــاض ،وطبعا
تخضع هذه االحالة االزاحية الى مرجعيات
نفســية وايديولوجية وســحرية ،أو الى
توق واســتيهام نحو االكتمــال ،وهي جزء
من غواية كتابة الشــعر نثــرا ،إذ ال مناص
للشــعر -هنا -ســوى وضع لعبة الكتابة
على وفــق مقترحات قصيــدة النثر ،حيث
القصدية ،وحيث التوتر الداخلي والكثافة،
وهي متثالت تستدعي وعيا بتشغيل البنى
اللغوية عبر بنيــات اجلملة ،وعبر التعاطي
الشعري واالستعاري مع احملذوف ،وااليهامي،
وهي اشــتغاالت حاول الشــاعر الصكر أن
يغامر فيها ،فيغ ّيب البناء الســطري متاما،
وأحضر احملذوف بدالالته واحاالته التي وجدت
في البياض مجالها البصري والتشكيلي.

حسين نهابة
كيف المرأة أن تغزوني بهذة البساطة؟
كيف لها أن تعيد ترتيب كريات دمي
بحسب ألوان ِمزاجها؟
لك أن تفتحي وتغلقي مساماتي
كيف ِ
بحسب
طقوس أنوثتك؟
مبد فراش عطرك املسائي
كيف تفر ّد ِت ّ
عند هيكلي الغارق في صلواته؟
لك أني ربان السفن املنهكة
من قال ِ
وإنك مرفئي املنشود؟
ِ
شفتي لهما ذاكرة فالح
من قال لك أن
َّ
فهبطت عليهما كمطرِ صيفي؟
ِ
من علمك هذا البيان كي ترمي بسحر
كلماتك
في غار اعتكافي
وتعلقيني ،نبيا ً يتلمس أبجدية أنوثتك
بتنسك راهب وحيد؟
ِ
علي من فراديس العشب
ِ
أنت أيتها الهابطة ّ
والسنابل
واملستوية على صدري ،بيدر قمح
أنساك يوماً؟
هل تتوقعني بأن
ِ
هل تظنني بأن رجالً مطعونا ً بعينيك ،مثلي
نسيانك؟
قادرا على
ِ

عيناك آخر َمطافي
وما قبلهما هباء
وما بعدهما خواء
وما بينهما حياتي
فيهما بدايتي
ومنهما نهايتي،
يديك أتأرجح أنا،
ومابني
ِ
طفل نسي الزمان فطامه
بك كسوار.
فظل متع ّلقا ً ِ
حبيبتي التي ليست لي
رحيلك
ُمذ
ِ
وأنا أنتظر شمس النهار
فال تأتي،
رحيلك
ُمذ
ِ
بإسمك كالصغار
وأنا ألثغ
ِ
أشم عطر ثوبك مثلهم متاما ً
كي أستطيع ان أنام،
بك
ومثلهم أحلم ِ
سلتك
أما تأتني لي وفي
ِ
رغيف حب ،ودزينة أقمار؟
أيتها البعيدة إالّ عن قلبي
ليس في جعبة العمرالّ نهار
ادخرته لعيدك
فعودي
وال تبخلي بذاك النهار.

تراثيات

سلسلة مقاالت من كتاب (مجلة لقمان)
شوقي عبد األمير
منذ سنوات وهذه الفكرة قائمة أن
ينشر هذا الكتاب على حلقات في
الزميلــة « الصباح اجلديد « واليوم
يســرني ان اصنع بني يدي صديقي
وزميلي العزيز اسماعيل زاير رئيس
التحرير « مجلة لقمان « وهو كتاب
الذي اســتغرقت في اعداده ست
سنوات وقد جاءت فكرته من غياب
رافــد مهم من روافــد ادبنا ولغتنا
وهو « النثر اجلاهلي «
املفارقــة الكبيــرة تكمــن في أن
الشــعر اجلاهلي وصلنا ولو مجزأ
فــي عدد مــن الكتــب واملعلقات
والدواويــن ،اما النثر فال يوجد حتى
كتاب واحــد يجمعه ،علما ان كان
منتشــرا جدا وميأل اســواق وحياة
العرب قبل االســام كمــا يؤكد
ذلك كل املؤرخــن العرب لكنهم

لم يجمعوا هــذا النثر ولم يعتنوا
به وظل متفرقــا مبعثرا في كتب
التاريخ
مــن هنا تأتــي اهميــة جمع هذا
التراث العظيم ونشــره في كتاب
خاص به .
بالطبــع ان عدم االهتمــام بالنثر
قبل االســام يفسر بنظريات عدة
بعضها شــكلي باعتباره اصعب
للحفظ على الذاكرة الشــفاهية
ولكن هــذه احلجة واهية وال تكفي
واملســألة مرتبطة بظهور االسالم
واملوقف من االدب قبله
شافع بن كليب الصدفي
يتكهن بظهور النبي
قــدم على تبع اآلخــر ملك اليمن
قبل خروجه لقتال املدينة شافع بن
كليــب الصدفي وكان كاهنا فقال
لــه تبع هل جتد لقــوم ملكا يوازي
ملكي قال ال إال ملك غســان قال

فهل جتد ملكا يزيد عليه قال أجده
لبار مبرور ورائد بالقهور ووصف في
الزبور فضلت
أمته في الســفور يفــرج الظلم
بالنــور أحمد النبــي طوبى ألمته
حني يجي أحد بني لؤي ثم أحد بني
قصــي فنظر تبع في الزبور فإذا هو
يجد صفة النبي
سطيح الذئبي يعبر رؤيا
ربيعة بن نصر اللخمي
ورأى ربيعــة بن نصر اللخمي ملك
اليمن وقد ملك بعد تبع اآلخر رؤيا
هالته فلم يدع كاهنا وال ساحرا وال
عائفا وال منجما من أهل مملكته إال
جمعه إليه فقال لهم إني قد رأيت
رؤيا هالتني وفظعت بها فأخبروني
بها وبتأويلها قالــوا له اقصصها
علينا نخبــرك بتأويلهــا قال إني
إن أخبرتكــم بها لــم أطمئن إلى
خبركم عن تأويلهــا فإنه ال يعرف

تأويلها إال من عرفها قبل أن أخبره
بها فقال له رجــل منهم فإن كان
امللك يريد هذا فليبعث إلى سطيح
وشــق فإنه ليس أحد أعلم منهما
فيها يخبرانه مبا ســأل عنه فبعث
إليهما فقدم عليه ســطيح قبل
شق فقال لـه إنـي قـد رأيـت رؤيـا
هالتني وفظعت بها فأخبرني بها
فإنــك إن أصبتها أصبــت تأويلها
قال أفعــل رأيت حممة خرجت من
ظلمة فوقعت بأرض تهمة فأكلت
منها كل ذات جمجمــة فقال له
امللك مــا أخطأت منها شــيئا يا
ســطيح فما عندك فــي تأويلها
فقال أحلف مبا بني احلرتني من حنش
ليهبطن أرضكم احلبش فليملكن
مــا بني أبــن إلى جــرش فقال له
امللك وأبيك يا ســطيح إن هذا لنا
لغائط موجــع فمتى هو كائن أفي
زماني هــذا أم بعده قال ال بل بعده
بحني أكثر من ســتني أو ســبعني

ميضني من السنني قال أفيدوم ذلك
من ملكهم أم ينقطــع قال ال بل
ينقطع لبضع وسبعني من السنني
ثم يقتلــون بها أجمعني ويخرجون
منها هاربني قال ومن يلي ذلك من
قتلهم إخراجهــم قال يليه إرم ذي
يزن يخرج عليهم من عدن فال يترك
أحدا منهم باليمن قال أفيدوم ذلك
من ســلطانه أم ينقطــع قال بل
ينقطع قــال ومن يقطعه قال نبي
زكي يأتيه الوحي مــن قبل العلى
قال وممن هذا النبي قال رجل من ولد
غالب بن فهر بــن مالك ابن النضر
يكون امللك في قومه إلى آخر الدهر
قال وهل للدهر من آخر قال
نعم يوم يجمع فيه األولون واآلخرون
يسعد فيه احملسنون ويشقى فيه
املســيئون قال أحق مــا تخبرنا يا
سطيح قال نعم والشفق والغسق
والفلق إذا انشــق إن ما أنبأتك به
حلق.
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مذكرات الرئيس جالل طالباني
رحلة ستين عام ًا من التكية الى قصر السالم

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

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

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

إعداد :صالح رشيد
ترجمة :شيرزاد شيخاني

في اخلارج بإســمنا ،وكتبنــا لرفاقنا في
الداخل بــأن تلك التوجهات خاطئة وغير
صحيحة ،كذلك إمتنع رفاقنا باجلبل عن
نشر البيان.

بدايات احلرب الداخلية
* وماهــي األســباب التي دعــت قيادة
البارزاني ملعاداة االحتاد الوطني؟
 كما تبني الحقا فإن هؤالء ودون وجود أيةذريعة أو سبب معني حاربونا وقاتلونا ثالث
مرات متتالية .املرة األولى حني إستهدفوا
مفــرزة إبراهيم عــزو وعزت شــنكالي
وعبدالرحمن شنكالي وقاسم محمد و
رفاقهم وعددهم  37كادرا ،وكان هذا عددا
ضخما في تلك الفتــرة من بداية الثورة،
فلم يصل عــدد امللتحقــني بالثورة في
كل أنحاء الســليمانية الى  30شخصا.
املرة الثانية جاءت بعد توقيع إتفاقنا مع
مســعود في دمشــق وعدت حينها الى
كردستان بعد وصول األسلحة من رفاقنا
بكردستان تركيا وأرســلنا مفرزة بقيادة
حسن خوشناو لتسلمها ،ولكن القيادة
املؤقتة نصبت لهم كمينا وقتلوا  9-8من
البيشمركة وأخذوا أسلحتهم وسجنوا
رفاقا آخرين معهــم ،ثم نفذوا جرميتهم
مبساعدة أفراد عشــائر كردية في اجلانب
التركي من جواســيس وعمالء اخملابرات
التركيــة (ميــت) ،وكذلك مــن االغوات
والرجعيني الذين جترءوا بالقول "األسلحة
لنا ،والــرؤوس جلماعة البارزانــي" .واملرة
الثالثة حني قاموا بتنفيذ مجزرة هكاري
وال أريد اخلوض بتفاصيلها ألنها نشــرت
بكراس أصدره نوشــيروان والذي يتطابق
مع وجهة نظري في التعبير الصادق عن
تلك الكارثة.
لثالث مرات متتالية حترشــت بنا جماعة
القيادة املؤقتــة وقاتلتنا ،ولذلك لم يكن
امامنا بد ســوى املواجهة ندا لند ،وقلنا
ماداموا اليكفون عــن محاربتنا في كل
منطقــة يتواجدون فيها ،ســنحاربهم
نحن أيضا فــي مناطق نفوذنــا ،وهكذا
طردنا فلولهم من مناطق كركوك و أربيل
و السليمانية وحصرنا وجودهم مبنطقة
بهدينان فقط ،و بدأنا بتنظيم أنفســنا
في احملافظات الثالث هذه ،وشكلنا فيها
قوات البيشمركة وحققنا تقدما تدريجيا
في أغلب مناطق كردســتان.وكان مقتل
علي عســكري والدكتور خالد والشيخ
حسني و رفاق آخرين من البيشمركة مثل
حسن خوشــناو وإبراهيم عزو ورفاقه قد
أحدث فراغا كبيــرا بصفوفنا وكان لكل
ذلك تأثير كبير على إنعزالنا عنهم.
ويبــدو أنهــم أدامــوا نفــس العالقات
املشــبوهة التي كانت لهم في السابق
مــع األطــراف اخلارجية ،فعلــى اجلانب
اإليراني كان جهاز (الســافاك) يبني لهم
مقرات فــي هورامان ودزلي وسردشــت،
ويســاعدهم في حربهــم ضدنا رغم أن
إيران كانت ملزمة بتنفيذ معاهدة اجلزائر
مع العراق ،فبحســب تلك املعاهدة كان
علــى إيــران أن متتنع متاما مــن تقدمي أي
دعم لنشــاط جماعة القيــادة املؤقتة،
ولكن يبدو أنها إتفقت ســرا مع العراق
لبث الفتنة بيننا ودفعنا للقتال الداخلي
بكردســتان كي ننشــغل بقتل بعضنا
بعضا وال تتاح لنا الفرصة لقتال النظام
العراقي ،وإال كيــف ميكن إليران أن تدعم
قوات البيشــمركة للتحــرك واإلنطالق
من داخل أراضيها وهناك معاهدة بينها
وبني العــراق تنص على وقف دعم أي من
القوات املعارضة ضد احلكومة العراقية.
كما يجــب أن ال نغفل عن املســاعدات
التي قدمها جهاز اإلستخبارات التركية
(ميت) للقيادة املؤقتة ضد الثوار ،ســواء
فــي القضاء علــى مجموعــة إبراهيم
عزو ،أو مســاعدتها في مجــزرة هكاري،
فبالتأكيــد كانــت هناك عالقــة تعاون
متينة بني الطرفني.
وأظهــرت الرســالة التــي بعثهــا املال
مصطفــى للرئيــس االميركــي جيمي
كارتر أنهم مازالوا علــى عالقة باميركا
والدول اجملاورة وأن األمر يفوق مجرد تعاون
إنساني ،بل هي عالقة تبعية مفضوحة
وواضحــة ال ميكــن إعتبارهــا عالقــات
طبيعية بني قوتني سياسيتني.
لقــد كان املال مصطفى يعتبر نفســه
حلد تلــك اللحظة جزءا من السياســة
االميركية ،حتى انه أشار في تلك الرسالة
الى أنه يعادي الشيوعية ،وأنه قام بالثورة
ضد الشيوعيني وحكم عبدالكرمي قاسم
ألن قاســما كان شــيوعيا.وطبعا هذه
اإلدعــاءات لــم تكن لها أي أســاس من
الصحة والهــدف منها هو احلصول على
املساعدة من االميركان ولذلك أشار في
رســالته "أنه يحتاج الى مســاعدتهم،
وأنه (أي البارزاني) هومحل ثقة الشــعب

* إذن لــم يبق اإلحتاد الوطني موحدا ،بل
تفرق الى أجنحة عدة؟
نعم هــذا صحيح ،حتول اإلحتاد الى ثالثةأجنحة.العصبــة واحلركة اإلشــتراكية
واخلط العــام ،وأقصد باخلط العام أولئك
األعضاء املنتمني الى اإلحتاد الوطني وهم
ليســوا في أي مــن التنظيمني اآلخرين.
وهكذا أعلننا الثورة عام  1976وأرســلنا
عددا كبيرا من رفاقنا الى داخل كردستان
في العام التالــي .وكان يفترض أن أعود
أنا أيضا الى كردســتان خالل عام ،1977
وحتقق ذلك بعد أن عقدنــا إجتماعا مع
األخوة فــي التجمع الوطنــي العراقي
وســافرت لعدة مــرات الى ليبيــا للقاء
القيــادة الليبية وتلقيــت منهم وعودا
باملساعدة والتعاون معنا.
مساعدات ليبيا

أبوزيد عمر دردة

عبدالسالم جلود

أظهرت الرسالة التي بعثها المال مصطفى للرئيس االميركي جيمي
كارتر أنهم مازالوا على عالقة باميركا والدول المجاورة وأن األمر
يفوق مجرد تعاون إنساني ،بل هي عالقة تبعية مفضوحة وواضحة
ال يمكن إعتبارها عالقات طبيعية بين قوتين سياسيتين.
الكردي وزعيمهم طوال خمسني سنة"
ويخاطب كارتر قائــال "أنا أعطيك ثقتي
وأنت إستغللها ملســاعدتنا كي ننهض
من جديد"!
وتبني رسائل أخرى أرسلها املال مصطفى
الــى أشــخاص عديدين والتي نشــرت
معظمهــا فــي الصحف اإلســرائيلية
أنه جدد إتصاالتــه باالميركان عن طريق
(ســتيبان ســوالرتزي) رئيــس اللوبــي
الصهيونــي فــي الواليــات املتحــدة،
وعــن طريقه أيضــا وجــه التحية الى
قــادة إســرائيل وناشــدهم بعدم قطع
املســاعدات الســابقة عنــه ،وأعتقد
بأن العالقــة كانت مســتمرة بني قيادة
البارزانــي وجهــاز اخملابرات اإلســرائيلي
(املوســاد) وأنهم خصصوا له مساعدة
مالية شهرية بقيمة خمسني ألف دوالر
باإلضافة الى تقدمي األســلحة والذخائر
لهم وفتح دورات تدريبية داخل إســرائيل
مبشاركة مسعود وإدريس وعدد كبير من
الكوادر لتشكيل جهاز الباراسنت والتدرب
على أعمال التجســس والتخابر ،وكنت
على يقــني حينذاك بأن تلــك العالقات
لم تنقطــع ،وإال ما الداعــي لكل ذلك
العداء املســتحكم من قيــادة البارزاني
ضد اإلحتــاد الوطني في بدايــات إندالع
الثورة اجلديدة؟فعلى سبيل املثال ،كانت
اخلالفات التي نشــأت بني قيادة البارزاني
وجنــاح املكتب السياســي فــي وقتها
سببها األســاس هو ما روجوه عن وجود
عالقة بيننا وبني احلكومة العراقية آنذاك،
ولكن اعالن الثورة اجلديدة من قبل اإلحتاد
الوطني ضد النظــام وزجه لكل طاقاته
وشعبه بســاحة املواجهة في وقت هم
هربــوا من املواجهة ،هو دليل واضح على
دحض تلك اإلفتــراءات واألكاذيب بوجود
عالقــة بيننا وبــني احلكومــة العراقية.
والســؤال الــذي يطرح نفســه هنا هو
"ملاذا عارضوا الثورة اجلديدة وقتلوا ثوارنا
وطاردونا"؟
كانت القيادة املؤقتة تتعاون مع السافاك
وميت ومخابرات الــدول األخرى من أجل
إخمــاد ثورتنا بكردســتان ،وهذا املوقف
يعود الى ســبب أساســي وهو إعتقاد

عائلة البارزاني بأن كردستان هي ملكهم
وحدهــم وال يجب أن تنطلق أية حركة أو
ثورة إن لم يكونوا هم قادتها! حتى أن املال
مصطفى قال ذات مرة "إذا نهضت يجب
أن ينهض الشــعب معي ،وإذا جلســت
عليهم أن يجلسوا"! وكان املال مصطفى
في عالقاته و تعامله مع اميركا وإسرائيل
وإيــران يريد أن يقول لهــم "بأن مفاتيح
كردستان بيده هو وحده ،وأن الشعب حتت
إمرته متى قال لهــم إنهضوا ينهضون،
وإذا قال لهم اجلســوا يجلســون ،وبناء
عليه يجب أن ال تقوم أية جماعة باحلركة
أو الثــورة من دون موافقتــه وعائلته"؟!
كما يجب حســب وجهة نظــر العائلة
البارزانية أن ال تقود الثورات الكردستانية
جماعــات تقدمية دميقراطيــة أو ثورية
تنهي دورهم العشائري ،فال يسمح ملثل
هذه اجلماعــات أن ترفع راية الثورة وتقود
الشعب للكفاح.
ولهذه األســباب إنقادت جماعة القيادة
املؤقتة كالعميان حلــرب اإلحتاد الوطني،
ولذلــك حتملوا هــذه املرة بــكل وضوح
ودون مواربة كامل املســؤولية التاريخية
إلندالع القتال األخــوي واحلرب الداخلية
بكردســتان ،وظهــرت حقيقتهم أمام
النــاس وأمام القوى الوطنيــة العراقية
املعارضــة في تلك الفتــرة واملؤطرة في
التجمــع الوطنــي العراقي الــذي أدان
وبشدة تصرفات ومواقف القيادة املؤقتة
وحربها الداخلية.
* وما كان رد فعلكــم لتلك التصرفات
من القادة املؤقتة؟
 في احلقيقة بادرنــا كما قلت بطردهممن مناطقنــا ،رغم أننا لم نكن نرد ذلك.
ففي الســنة األولى لم نتحرك ضدهم
وخاصة أنهم كانــوا مهزومني ومنبوذين
من الشــعب بعد إسقاطهم ثورة أيلول،
واألجواء كانت مهيئة لنا لتوجيه ضربة
إليهم ،وخاصة أن الشــعب عموما كان
ضدهــم بســبب مســؤوليتهم بإذابة
الثورة ،ولكننا لن نفعل شيئا ،بل إلتزمنا
باملباديء األساســية لثورات الشــعوب
وقلنا ،بأن العصر احلالي هو عصر الثورات

الوطنيــة والدميقراطيــة ،وأن مثل هذه
الثورات ال تقاد والحتقق أهدافها بقيادات
عشــائرية أو برجوازية ،بل بقيادة جديدة
من املثقفني وطالئع اجملتمع.حتى اننا نأينا
بأنفســنا من ذكر املال مصطفى ســلبا
وإيجابا الى أن إبتدءوا هم بالقتال وخاصة
أننا بعد إستشــهاد إبراهيم عزو وحسن
خوشــناو تأكدنا من نواياهم الســيئة
وســعيهم إلراقة دمائنا والــى اإلقتتال
الداخلــي ،عندها أصدرنــا بيانا أوضحنا
فيه احلقائق للشعب.
القيادة املؤقتة
* وهــل كانت هناك أيــة إختالفات بني
القيادة املؤقتة و قيادة البارزاني؟
 بعــد فترة مــن تأسيســها تعرضتالقيادة املؤقتة الى عدة مشــاكل ،فقد
إدعــت بأنها ليســت تابعــة أو منقادة
للعائلة البارزانيــة ،ولكن املال مصطفى
ذيل رســالته الى الرئيس كارتر بصفته
رئيسا للحزب الدميقراطي الكردستاني،
وهكذا لم يســتطيعوا أن ينكروا رئاسة
البارزاني حلركتهم ،وظهرت احلقيقة حني
أراد ســامي عبدالرحمن أن يستفيد من
عائلة البارزاني ويشــكل حزبا مبساعدة
من مسعود وإدريس ،أو في أسوأ األحوال
ينشــق عنهم ويشكل حزبا جديدا .ومن
جهتها أرادت عائلة البارزاني التي فشلت
في قيادة احلزب والثورة ،أن تستغل سامي
لتطرح نفســها هذه املرة بثوب تقدمي
وحتت إسم آخر بغية إحياء احلزب مجددا
باإلستعانة ببعض الشخصيات والكوادر
املثقفة ،وهكذا إســتغلوا سامي وبعض
الشخصيات األخرى لتقوية احلزب ،وبعد
أن حتقق لهم ذلك طردوا سامي ومن معه،
وثبت بذلك أن العائلــة البارزانية تعتبر
احلزب الدميقراطي الكردستاني مؤسسة
تابعة لها يديرونها كيفما شاءوا.
* دعنا نعــود الى بداية إنطــالق الثورة
اجلديدة بكردستان و دور اإلحتاد الوطني
في الداخل و اخلارج؟
 -حني إندلعــت الثورة إلتحــق بنا عمر

دبابة وعلي عسكري والدكتور خالد كما
بينت سابقا ،ثم جاء عمر دبابة موفدا من
احلكومة ،ثم حدثت تطورات مهمة داخل
الثورة .وفي احلقيقــة لم نكن مقتنعني
بتلــك الفترة بهــذه القفزة الســريعة
والتطور احلاصل ،وخاصة إلتفاف كل هذا
العدد الكبيــر حول الثورة ،فقد كان ذلك
احلشــد الكبير يحملنا أعباء ال طاقة لنا
بهــا ويخالف اخلطة التــي أعددناها من
خارج كردســتان للشروع بالثورة ،فكانت
خطتنــا تقضــي أوال بتشــكيل مفارز
مســلحة صغيرة ال يتجاوز عدد أفرادها
عن  15شخصا ،وأن يتم تشكيل 20-10
مفرزة بهــذا العدد في كل محافظة من
محافظات كردستان ،وتنحصر مهماتها
األساســية بتوعيــة الناس وتشــكيل
مجموعات مسلحة جوالة منهم داخل
مناطق كردســتان ،ثم نوجه إهتماماتنا
نحو تشــكيل تنظيمــات احلزبية تقوم
بالتوعيــة وتهيئة الناس لدعــم الثورة
اجلديدة لتتمكن قيادة الثورة تدريجيا من
إســتيعاب املئات ثم اآلالف من املقاتلني.
والى حــني حتقيق ذلك تعمل قيادة الثورة
على تأمني السالح والذخيرة واإلمكانيات
املادية وأجهزة الالسلكي واإلذاعة ،ولكن
خــروج الدكتور خالد وعمــر دبابة وعلي
عسكري ووصول كل تلك األعداد الكبيرة
فجر الوضــع وعرقل خطتنا وفرض علينا
واقعا جديــدا ،فمن جهة كنا ســعداء
إللتحاق كل هذا العــدد بنا وإزدياد أعداد
امللتحقــني باجلبال ،ومــن جانب آخر كنا
منزعجني خاصة عن طريقة هذا التدفق
العشائري والفوضوي نحونا.
تأسيس احلركة االشتراكية
الدميقراطية الكردستانية
* باســم أي تنظيم إلتحــق بكم عمر
دبابة و علي عسكري؟
 حتــت إســم (احلركــة اإلشــتراكيةالدميقراطية الكردســتانية) ،فقد قرروا
إحلاق حركتهم باإلحتاد الوطني ،وكان ذلك
أحد شــروط عمر وعلــي والدكتور خالد
كي يتســنى فيما بعد لرســول مامند

وصالح اليوسفي ومن معهما لينضموا
الى اإلحتــاد الوطني ويكونــوا جزءا منه.
وفــي احلقيقة لم نكــن راضني عن ذلك،
فقــد كانت خطتنــا هي جعــل اإلحتاد
الوطني تنظيمــا جماهيريا كبيرا واحدا
يســتوعب العصبة كتنظيم ماركسي
لينيني وكذلك شــخصيات دميقراطية
ثوريــة أخرى ،أي أن يكــون هناك تنظيم
موحد ،ولكن مجــيء هؤالء األخوة فرض
علينا واقعا قبلناه على مضض ،وخاصة
أن هؤالء إتفقوا في الداخل بهذا الشــأن
مــع آرام وجماعة العصبــة .وحني جاء
عمر دبابــة إلينا في دمشــق وإجتمعنا
نحــن القيادة معه قلنا لــه بأننا راضون
بإنضمام احلركة اإلشتراكية الدميقراطية
إلينا ،ولكننا طلبنا منهم أن يغيروا إسم
احلركة على إعتبار أن (احلركة اإلشتراكية
الدميقراطيــة) هي إســم حلــزب عراقي
آخــر ،أضف الــى ذلك أن هــذه األحزاب
اإلشــتراكية الدميقراطية ال تخوض عادة
الكفاح املســلح وهي على خالف عميق
مع احلركات الشــيوعية ،ولذلك فإن هذا
اإلســم غير مقبــول في بلدنــا ،ولذلك
غيروا اإلســم الى (احلركة اإلشــتراكية
الكردســتانية) وإشــترطنا عليهــم أن
يقبلوا ببرنامج ومنهاج وسياسات اإلحتاد
الوطني.
فــي هــذه الفترة أرســل إلينــا صالح
اليوســفي بيد صــالح بدرالديــن بيانا
أصــدروه فــي الداخــل بإســم احلركة
اإلشــتراكية الكردســتانية ووضعهــا
بداخــل غــالف أصفر ،ولذلك ســميناه
تنــدرا بـ(الرســالة الصفراء)قرأنــا فيه
بعــض املبادئ اإلصالحيــة حيث طرحت
بلغة معتدلــة جتاه احلكومة خاصة حني
يتطرق الى "أن هذه ليست ثورة بل حركة
مســلحة للدفاع عن النفــس جلأ إليها
املواطنون مرغمني للدفاع عن أنفسهم،
وفتح الباب على مصراعيه ألية إتفاقات
أو مصاحلة مع احلكومة".
* وما كان رأيكم جتاه ذلك البيان ككل؟
 أعتبرنــاه بيانا ســيئا ال يتفق وال يعبرعن مواقفنا رغم أن صالح بدرالني نشــره

* وهــل كانــت املســاعدات الليبيــة
مشروطة أم بغير شروط؟
 لم نتسلم تلك املســاعدات أصال ،ألنالرائد عبدالسالم جلود زار بغداد حينذاك
وعقد إتفاقا مع صدام حسني أهم نقاطه
هي عدم تقدمي أي دعم للحركة الكردية،
وبقرار منه منعت املســاعدات عنا ،رغم
أن الليبيني وعدونا باملســاعدة قبل إعالن
الثورة بل أنهم قالوا بأنهم سيحســبون
البيشمركة كجزء من اجليش الليبي من
حيــث تخصيص ميزانية لهــم و رواتب
شــهرية ،و احلق أقــول أن العقيد معمر
القذافــي كتب بخط يــده على طلباتنا
هامشــا يقول فيه "نفذوا جميع طلبات
أخي جالل طالباني".
وبــذل بعــض أصدقائنا هنــاك جهودا
إلطالق تلك املســاعدات منهــم أبوبكر
يونس وأبوزيــد عمــر دردة ،واحلاج أحمد
شحاتة وسالم بوشريدة والعقيد صالح
الدريكي ،ولكن لألســف لم يوافق الرائد
عبدالســالم جلود على ذلك ،وحني بدأنا
الثــورة كان الدعم مقطوعــا عنا متاما
وخاصة مساعدات العقيد القذافي.
لقد كانــت للعقيد القذافــي تصورات
سياسية تقدمية حول املسألة الكردية،
وعبر في مناسبات متعددة عن آرائه جتاه
هذه املســألة ،وقال بصراحة ووضوح “ان
الشعب الكردي له وطنه اخلاص ويسمى
بكردستان ولهذا الشعب احلق في التحرر
والوحدة وتأســيس دولته املستقلة في
الشــرق األوســط جنبا الــى جنب مع
الشــعوب األخرى مــن العــرب والترك،
وتعــرض إلنتقادات عديدة من األوســاط
الشوفينية بســبب هذه املواقف لكنه
لم يبــال ،وهو حقــا كان أول رئيس لبلد
عربي يؤمن بالوجود الكردي وحقه بتقرير
املصير والتحرر ووحدة األمة الكردية.
وكانــت للحركــة الكرديــة عالقات مع
بعــض احلكومــات العربيــة ،حتى مع
ســوريا لم تكن عالقتنا بهذا املســتوى
بحيث تؤمــن بوحدة الكــرد وحقه في
التحرر واإلســتقالل ،بل بنيــت العالقة
على أســاس أن احلكومــة العراقية هي
حكومة رجعية وعدو مشترك لنا ولهم
وعلى هذا األساس نناضل معا إلسقاط
هذا النظام .أما عالقتنــا مع ليبيا فقد
كانت تســتند الى رؤى وأسس سياسية
وآيديولوجية تعتمد نظرية القذافي فيما
يتعلق بحقوق القوميات ،ويقول "ان الكرد
أمة ولها احلق في التحرر واإلســتقالل "
واملهــم أنه لم يعبر عــن رؤيته هذه في
اخلفاء فحســب ،بل أعلنها بكل وضوح
وأشــار إليها في كتاباتــه ،وحتدث بهذا
املوقف في مؤمترات صحفية عديدة منها
مؤمتره املشــترك مع بولنت أجاويد رئيس
الوزراء التركي وكذلك في قصر الكرميلني
مع الرئيس بريجينيف وكررها مبناسبات
أخرى كثيرة.
* بوقف تلك املساعدات الليبية ،كيف
تصرفتم ومن أين حصلتم على األموال
الالزمة إلدارة شؤونكم؟
 لقد إعتمدنا على شــعبنا في الداخلوعلى أنفســنا ،ودبرنا أحوالنا باملساعدة
الضئيلة من سوريا والتي لم تكن تكفي
ســوى تأمني حاجات مقرنا بسوريا .على
كل حال حتملنا الوضع فــي البداية ،ثم
رويدا رويدا حتســنت أحوالنــا املادية بعد
إستمرار وتقدم نضالنا.
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ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺗﻼﻗﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﻏﺪﴽ

ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺪﺙ
ﻓﻼﺡ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ

ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ ﻳﻨﺎﺷﺪ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎﺕ ﺁﺳﻴﺎ
ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻧﺎﺷﺪ وزﻳﺮ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر
اﺣﻤﺪ رﻳــﺎض ،اﻟــﻰ دﻋــﻢ اﳌﻨﺘﺨﺐ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺎس اﱈ اﺳــﻴﺎ
ﺑﻜــﺮة اﻟﻘــﺪم  2019اﻟﺘــﻲ أﻧﻄﻠﻘﺖ
اول أﻣﺲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﺘﺤﺪة.
وﻗﺎل رﻳﺎض ان اﳌﻨﺘﺨــﺐ ﻳﺆدي ﻣﻬﻤﺔ
وﻃﻨﻴﺔ وﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ اﻟﻮﻗﻮف
ﻣﻌــﻪ وﻣﺆازرﺗــﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻟﻬﺪف
اﻷﺳــﻤﻰ ﻟﻬﺬه اﳌﻬﻤــﺔ ،وﻧﺄﻣﻞ ﻣﻦ
ورﺋﻴﺴــﻲ ﻣﺠﻠﺲ
رﺋﻴــﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﹼ
اﻟــﻮزراء واﻟﻨــﻮاب وﺟﻤﻴــﻊ اﻟــﻮزراء
واﳌﺴــﺆوﻟﲔ وأﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ
اﻟﻮﻗﻮف ﻣﻌﻪ ودﻋﻤﻪ ﻣﺎدﻳــﺎ ﹰ وﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﹰ
ﺳﻌﻴﺎ ﹰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ورﻓﻊ
اﺳﻢ اﻟﻌﺮاق ﻋﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻓﻲ اﶈﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
ﻣﺒﻴﻨﺎ ان اﻟــﻮزارة ﻟﻦ ﺗﺄﻟــﻮا ﺟﻬﺪا ﹰ إﻻ
ووﺿﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
اﻟﺬي ﺳــﻴﻮاﺟﻪ ﻧﻈﻴــﺮه اﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣﻲ
ﻳﻮم ﻏــ ﹴﺪ اﻟﺜﻼﺛﺎء ،ﻓﻲ اوﻟــﻰ ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ
ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت اﺳﻴﺎ ..وﺑﲔ
ان اﻟــﻮزارة ﺗﺪﻋﻢ ﺟﻤﻴــﻊ اﳌﻨﺘﺨﺒﺎت
واﻻﻧﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ،ﻣﺎ
ﻳﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﹰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﻮﻧﻬﺎ
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﹰ ﲤﺜﻞ اﻟﻮﻃﻦ.
ودﻋﺎ وزﻳﺮ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﳉﻤﺎﻫﻴﺮ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ووﺳــﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم أﻳﻀﺎ ﹰ اﻟﻰ
اﻟﻮﻗﻮف ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺒﲔ وﺷﺤﺬ ﻫﻤﻤﻬﻢ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﳌﺒﺎراة اﻟﻮدﻳﺔ ﳌﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻣﺎم ﻓﻠﺴﻄﲔ

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺮﻱ ﻳﺘﻮﺝ ﺑﻠﻘﺐ  6ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺸﻄﺮﻧﺞ
ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺭﺍﻓـﺪ ﺍﻟﺒﺪﺭﻱ*
ﲟﻨﺎﺳــﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى  98ﻟﺘﺄﺳــﻴﺲ
ﺟﻴﺸﻨﺎ اﻟﺒﺎﺳــﻞ اﻗﺎم ﻧﺎدي اﻟﻬﺪف
اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎﻟﺸــﻄﺮﱋ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎ ﹰ
رﻳﺎﺿﻴﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋــﺔ اﻟﻨﺎدي ﺗﺨﻠﻠﺘﻪ
ﺑﻄﻮﻟــﺔ اﻟﺸــﻄﺮﱋ اﳋﺎﻃﻒ ،ﺣﻴﺚ
ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ  44ﻻﻋﺒﺎ ﹰ وﻻﻋﺒﺔ
وﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻟﻔﺌــﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ،
وﺗﻮج اﻟﻼﻋﺐ ﻣﺤﻤــﺪ ﺻﺒﺮي ﺑﻠﻘﺐ
اﻟﺒﻄﻮﻟــﺔ ﺟﺎﻣﻌــﺎ ﹰ  7ﻧﻘــﺎط وﻫﻲ
اﻟﻌﻼﻣــﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﺑﻌــﺪ ان ﲤﻜﻦ
ﻣــﻦ اﻟﻔــﻮز ﺑﺠﻤﻴﻊ اﳉــﻮﻻت اﻟﺘﻲ
ﺧﺎﺿﻬﺎ ،وﺣــﻞ اﻟﻼﻋﺐ ﺣﻤﻴﺪ ﺧﻠﻒ
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﹰ ﺑﺮﺻﻴﺪ  6ﻧﻘﺎط ،وﺟﺎء ﺳــﻌﻴﺪ
ﻋﺒــﺎس ﺛﺎﻟﺜﺎ ﹰ وﺑﻨﻔــﺲ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻣﻦ
اﻟﻨﻘﺎط ،وﲢﺪث ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺒﺎس رﺋﻴﺲ
ﻧﺎدي اﻟﻬﺪف وﻋﻀﻮ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﻟﻠﻌﺒﺔ ﻗﺎﺋــﻼﹰ :ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﹰ ﻣﻊ اﻟﺬﻛﺮى 98
ﻟﺘﺎﺳﻴﺲ ﺟﻴﺸﻨﺎ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺒﺎﺳﻞ
ودﺣــﺮه ﻟﻘﻮى اﻟﺸــﺮ واﻟﻈﻼم ،ﻓﻘﺪ
ﻧﻈﻢ ﻧﺎدﻳﻨﺎ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎ ﹰ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺑﻬﺬا
اﻟﺬﻛﺮى اﻟﻌﺰﻳــﺰة ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮب ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻌﺮاﻗﻴــﲔ ،ﲤﺜﻠــﺖ ﺑﺎﻗﺎﻣﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﺑﺎﻟﺸﻄﺮﱋ اﳋﺎﻃﻒ وﳉﻤﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت
اﻟﻌﻤﺮﻳــﺔ ﻟﻠﺬﻛﻮر واﻻﻧــﺎث ،وﺟﺮت
ﺣﺴــﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﻓﻴﺸﺮ
ﻣﻦ  7ﺟﻮﻻت ،زﻣﻦ اﳉﻮﻟﺔ  3دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻊ
اﺿﺎﻓﺔ ﺛﺎﻧﻴﺘﲔ ﻟــﻜﻞ ﻧﻘﻠﺔ ﻣﻨﺠﺰة،
وﺷــﺎرك ﻓﻴﻬﺎ  44ﻻﻋﺒــﺎ ﹰ اﻏﻠﺒﻬﻢ
اﺑﻄﺎل اﻟﻌﺮاق اﻟﺴــﺎﺑﻘﲔ ،واﻟﺒﻌﺾ
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌــﻲ اﻟﻠﻌﺒﺔ واﻟﺬﻳﻦ
ﺷــﺎرﻛﻮا ﻓﻲ اﻏﻠﺐ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﺘﻲ
اﻗﺎﻣﻬﺎ اﻟﻨﺎدي ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﹰ ان اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺷﻬﺪت ﺗﻨﺎﻓﺴﺎ ﹰ ﻛﺒﻴﺮا ﹰ ﺑﲔ اﻟﻼﻋﺒﲔ
اﳌﺸﺎرﻛﲔ ،ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺿﺢ ﺻﻮرة
اﻟﺒﻄﻞ اﻻ ﻓﻲ اﳉﻮﻟــﺔ اﻻﺧﻴﺮة ،ﺑﻌﺪ
ان ﺗﺴــﺎوى اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻻﻋﺐ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط،
وﻟﻜﻦ اﳉﻮﻟﺔ اﻻﺧﻴﺮة ﺣﺴﻤﺖ ﻫﻮﻳﺔ
اﻟﺒﻄﻞ ،ﻋﺒﺎس اﺷﺎد ﺑﺠﻤﻴﻊ اﳌﺪرﺑﲔ
اﻟﺬﻳﻦ اﺷــﺮﻓﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻻﻋﺒﻲ
ﻧﺎدي اﻟﻬﺪف وﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴــﻨﻮات

ﺿﺮﻏﺎﻡ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﻨﻀﻢ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ

ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
وﻗﻊ ﻻﻋــﺐ اﳌﻨﺘﺨــﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
وﻧﺎدي رﻳﺰا ﺳﺒﻮر اﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﺿﺮﻏﺎم
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻮﻓﺎت ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﺸــﺮﻃﺔ ،ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﳌﻘﺒﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺪوري اﳌﻤﺘﺎز.
وأﻛﺪ إﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﺻﺤﻔﻴﺔ ،أﻧﻪ وﻗﻊ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ
ﻋﻘﺪ اﻧﻀﻤﺎﻣﻪ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺸﺮﻃﺔ،
ﺑﻌﺪ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪه ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ ﻣﻊ
ﻓﺮﻳﻖ رﻳﺰا ﺳــﺒﻮر اﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﻟﻴﻌﻮد

اﳌﺎﺿﻴﺔ وﻣﻨﻬــﻢ اﻣﺠﺪ ﻋﻠﻲ وﺧﺎﻟﺪ
ﺧﻀﻴﺮ وﻋــﺎدل ﻋﻠﻲ ﺟــﻼل وﺣﻴﺪر
ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ واﳌﺪرﺑﲔ اﳌﺼﺮﻳﲔ ﺳﺎﻣﺢ
ﺻﺎدق واﺣﻤﺪ اﺨﻤﻟﺘــﺎر ،واﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا
ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﻳﻖ،
وﻣﺴــﺎﻫﻤﺘﻬﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻋﺪاد
اﺟﻴﺎل ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﲔ اﳌﻮﻫﻮﺑﲔ ،وﻛﺎن
ﻟﻬــﻢ اﻻﺛﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ دﻋﻢ وﻧﺸــﺮ
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ ،اﺿﺎﻓ ﹰﺔ اﻟﻰ
ﺗﻜﺮﱘ اﻟﻼﻋﺒﲔ اﻟﺬﻳــﻦ ﺗﻮاﺻﻠﻮا ﻣﻊ
ﺑﻄﻮﻻت ﻧــﺎدي اﻟﻬﺪف اﳋﺎﺻﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﻗﺎم اﻟﻨﺎدي وﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻮﻓﺔ
ﺑﺘﻜﺮﱘ ﺟﻤﻴﻊ ﻻﻋﺒﻴــﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺜﻠﻮا
اﻟﻨﺎدي ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻻت اﻟﻌﺮاق ،واﻟﻼﻋﺒﲔ
اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اوﺳﻤﺔ اﻟﺘﻔﻮق
ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟــﺔ اﻟﻌﺮب اﻻﺧﻴــﺮة اﻟﺘﻲ
اﻗﻴﻤــﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﻧــﺲ  ،وﻫﻦ ﺳــﺎرة
ﻣﺴﻌﻮد وﺳﺎﻟﻲ ﻋﺒﺎس وﻧﺒﺎ ﺳﺎﻣﻲ
وﻃﻴﺒــﺔ ﻣﻬﺪي واﻟﻼﻋــﺐ زﻳﺪ ﻋﻼء،
ﻣﺆﻛــﺪا ﹰ ان ﻫﺬا اﳌﻬﺮﺟﺎن اﻟﺴــﻨﻮي
اﻻول ﺳــﻴﻜﻮن ﺗﻘﻠﻴــﺪا ﹰ ﺳــﻨﻮﻳﺎﹰ،
اﺳﺘﺬﻛﺎرا ﹰ ﻟﻬﺬا اﻟﻴﻮم اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺬي
ﳝﺜﻞ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺟﻴﺸﻨﺎ اﻟﺒﺎﺳﻞ.
ﻣﺜﻨﻴــﺎ ﹰ ﻋﻠــﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳉﻬــﻮد اﻟﺘﻲ
ﺑﺬﻟــﺖ ﻓﻲ اﳒــﺎح ﻫــﺬا اﻟﻜﺮﻧﻔﺎل
اﻟﻜﺒﻴــﺮ واﻟﺒﻄﻮﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ اﻗﻴﻤﺖ

ﺗﻘﺮﻳﺮ

ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪوري اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻌﺪ 3
ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﳌﻼﻋﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
وأﻋﺮب ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪ ﻻرﺗﺪاء ﻗﻤﻴﺺ اﻟﺸــﺮﻃﺔ
اﻟــﺬي ﻳﻌــﺪ اﻟﺒﻴــﺖ اﻷول اﻟﺬي
اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺠﻮﻣﻴﺔ،
ﻣﺘﻤﻨﻴــﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ دور إﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة زﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل
ﳊﻠﻢ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﻠﻘﺐ اﻟﺪوري.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻮء
اﻷﺧﻀﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺎدر اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺬي

أﺷــﺮف ﻋﻠــﻰ إﺟــﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﳉﺮاﺣﻴﺔ ﻟﻪ ﻟﻠﻌــﻮدة ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
ﻟﻠﻤﻼﻋــﺐ ،ﺑﻌــﺪ ﻓﺘــﺮة ﻏﻴﺎب
ﻃﻮﻳﻠﺔ.
وأوﺿﺢ أﻧــﻪ اﻧﺨﺮط ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺒﺎت
اﻟﻔﺮﻳــﻖ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ  10أ ﹼﻳﺎم،
ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﺠﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ،ﻗﺒﻴﻞ
اﻟﻌﻮدة ﻣــﻦ ﺟﺪﻳــﺪ ﻟﻠﻤﻼﻋﺐ،
واﻟـــﺘﻲ ﺳــﻴﻜﻮن أﻣـــﺮﻫﺎ
ﺑـــﻴﺪ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ،ﻧﻴﺒﻮﺗﺸــﺎ
ﻳﻮﻓﻮﻓﻴﺘﺶ.

ﺑﺤﺚ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ

ﺗﻮزﻳﻊ اﳉﻮاﺋﺰ
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺸــﻪ ،وﻣﻨﻬﻢ اﳌﺸــﺮف
اﻟﻌﺎم ﺿﻤﻴﺮ ﺟﺒﺎر ﻣﻮﺳﻰ وﻣﺴﺆول
ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﺳــﻮﻳﺲ ﻣﺎﳒــﺮ ،وﺣﻜﺎم
اﻟﺒﻄﻮﻟــﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﺒﺎس
واﻟﺪوﻟﻲ ﺳــﻌﺪ ﻣﺤﺴــﻦ اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ
واﳊﻜﻢ رﻳﻬﺎم ﺳﻌﺪ ﻣﺤﺴﻦ.
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟــﺔ اﻗﻴﻢ ﺣﻔﻞ
اﻻﺧﺘﺘﺎم وﺗﻮزﻳﻊ اﳉﻮاﺋﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺑﺤﻀــﻮر رﺋﻴــﺲ اﻟﻨــﺎدي واﻋﻀﺎء
اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻻدارﻳــﺔ ﻟﻨــﺎدي اﻟﻬﺪف،
واﻣﲔ اﻟﺴــﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎس واﻻﻣﲔ
اﳌﺎﻟﻲ ﻣﻨﻘﺬ رﺷــﻴﺪ ،ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ
اﳉﻮاﺋﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺎﳌﺮاﻛﺰ اﻻوﻟﻰ
وﻫﻢ :اﻟﻼﻋــﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺮي اﳌﺘﻮج
ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ﺑﺮﺻﻴﺪ  7ﻧﻘــﺎط ،واﻟﻼﻋﺐ
ﺣﻤﻴﺪ ﺧﻠﻒ اﻟﺬي اﺣﺮز اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﺮﺻﻴــﺪ  6ﻧﻘﺎط ،واﻟﻼﻋﺐ ﺳــﻌﻴﺪ
ﻋﺒﺎس ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺮﺻﻴﺪ
 6ﻧﻘﺎط اﻳﻀﺎﹰ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺟﻤﻊ  7ﻻﻋﺒﲔ 5
ﻧﻘﺎط اﺣﺘﻠــﻮا ﻓﻴﻪ اﳌﺮاﻛﺰ ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﻊ
وﺣﺘﻰ اﳌﺮﻛﺰاﻟﻌﺎﺷــﺮ وﻫﻢ :ﺣﺴﻮن
ﻧﺎﺟﻲ وﻏﺴــﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ وﻋﺼﺎم
ﻧﻌـــﻤﺔ وﻣﺆﻣﻦ ﺿﻴﺎء واﻣﺠﺪ ﻋﻼء
واﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﺑﺮاﻫـــﻴﻢ وﳒﻢ ﻋﺒـــﺪ
ﺿﻴﻮل.
*اﳌﻨﺴـﻖ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻻﲢﺎد اﻟﺸﻄﺮﱋ

ورﻓﻊ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻣﻄﻠﻮب
ﻣﻨﻬﻢ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﳌﺒﺎراة اﻷوﻟﻰ اﻣﺎم
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﻴﺘﻨﺎم وﲢﻘﻴــﻖ اﻟﻔﻮز اﻟﺬي
ﺳــﻴﻜﻮن ﻣﻔﺘﺎﺣﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﺪور
اﻟﺜﺎﻧﻲ .وأوﺿﺢ رﻳﺎض ان ﻫﺬه اﳌﻨﺎﺷﺪة
واﻟﺪﻋﻮة ﲢﻤﻞ ﻓــﻲ ﻣﻜﻨﻮﻧﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻵﻣﺎل واﻷﺣﻼم ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﻜﺎﺗﻒ
واﻟﻮﺻــﻮل إﻟﻰ ﻣﺮاﺣــﻞ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،وﺳــﺘﻜﻮن ﻓﺮﺻﺔ
ﻣﺜﺎﻟﻴــﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ اﻟﻬﻮﻳــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
وﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﺘﻜﺎﺗــﻒ ﺑﲔ اﺑﻨﺎء
اﻟﻮﻃــﻦ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﻣﻠــﻮن ﺗﻜﺮار
ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﺎﻟﻔﻮز
ﺑﻜﺄس آﺳﻴﺎ  2007وﻛﻠﻨﺎ ﺛﻘﺔ ﺑـ أﺳﻮد
اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ .وﻳﺴــﺘﻌﺪ اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﺑﻘﻮة ﳌﺒﺎراﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ،ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ آﺳــﻴﺎ
 ،2019أﻣﺎم ﻓﻴﺘﻨﺎم ،ﻳﻮم ﻏ ﹴﺪ ..وﺗﺴــﻮد
أﺟــﻮاء إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻌﺴــﻜﺮ اﳌﻨﺘﺨﺐ،
ﺧﺎﺻ ﹰﺔ ﺑﻌﺪ ﻋــﻮدة اﻟﻼﻋﺐ اﳌﺆﺛﺮ ،ﻋﻠﻲ
ﺣﺼﻨﻲ ،إﻟﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺒــﺎت ،ﻋﻘﺐ ﻏﻴﺎب
ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ.وﻣﻦ اﳌﺆﻣﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺼﻨﻲ
ﺟﺎﻫﺰﹰا ،ﳋﻮض ﻣﺒﺎراة اﻟﻴﻤﻦ ،ﺑﺤﺴــﺐ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻃﺒﻴﺐ اﳌﻨﺘﺨﺐ ،ﻗﺎﺳﻢ اﳉﻨﺎﺑﻲ.
وﺗﺒــﺪو ﻣﻌﻨﻮﻳــﺎت أﺳــﻮد اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ
ﺑﺄﺣﺴــﻦ ﺣﺎل ،ﻛﻤﺎ ﺷــﻬﺪت ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﻄﻴﺮان ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق إﻟﻰ اﻹﻣﺎرات ،زﺧ ﹰﻤﺎ
ﻛﺒﻴﺮﹰا ،ﺟﺮاء ﺗﻮاﻓﺪ اﳉﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ،
ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻨﺘﺨﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ آﺳﻴﺎ.وﻗﺪ
أﺷــﺎد اﳌﺪرب ،ﺳﺮﻳﺘﺸﻜﻮ ﻛﺎﺗﺎﻧﻴﺘﺶ،
ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻮاﻓﺪ ،ووﺻﻒ اﳉﻤﻬﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﺑﺄﻧﻪ »ﻋﺎﺷﻖ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم«،

ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﻮﻫﺒﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋــﻦ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌــﺎم ﻟﺪاﺋﺮة
ﺷــﺆون اﻻﻗﺎﻟﻴــﻢ واﶈﺎﻓﻈﺎت
ﺑﻮزارة اﻟﺸــﺒﺎب ﻃﺎﻟــﺐ ﺟﺎﺑﺮ
اﳌﻮﺳﻮي اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻣﻌﺎون اﳌﺪﻳﺮ
اﻟﻌــﺎم ﻣﺪﻳــﺮ ﻗﺴــﻢ اﳌﻮﻫﺒﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴــﺔ ﺳــﻮﻻف ﺣﺴــﻦ
ﺧﺒﻴﺮي اﻟﻮزارة د .ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻣﻞ-
ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻻﲢﺎد اﻻﺳﻴﻮي ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم -وداوود اﻟﻌﺰاوي ﻳﺮاﻓﻘﻬﻤﺎ
ﻣﻌــﺎون ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴــﻢ اﳌﻮﻫﺒﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻜــﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﻜﺎﺑﱳ
اﺣﻤــﺪ ﺟﻤﻌﺔ وﻋﻘــﺪ اﺟﺘﻤﺎع
ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﺑﺤﻀــﻮر ﻣﺪﻳﺮي
اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﻮﻫﺒﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴــﺔ وﻣﻌﺎوﻧﻴﻬــﻢ ﻓــﻲ
اﻻﻟﻌﺎب ﻛﺎﻓﺔ.
وﺟﺮى ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺤﺚ واﻗﻊ
ﻋﻤﻞ ﺗﻠــﻚ اﳌﺮاﻛﺰ و اﺑﺮز ﻣﻼﻣﺢ
ﺧﻄﺘﻬــﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ
اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ ٢٠١٩ﻣﻦ
ﻗﺒــﻞ اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻻﺳﺘﺸــﺎرﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻴــﺎ ﻓــﻲ اﳌﺮﻛــﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﳌﻮﻫﺒــﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴــﺔ،

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ واﻗﻊ ﻋﻤﻞ اﳌﻮﻫﺒﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
واﻟﺮؤى واﻵﻓﺎق اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮو اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﻮﻫﺒــﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ازاء
ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻋﻤــﻞ ﻣﺮاﻛﺰﻫــﻢ
وﺳﺒﻞ ازاﺣﺔ اﳌﻌﺮﻗﻼت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﻌﺘﺮض ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ .ﻛﻤﺎ ﺟﺮى
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
وﻟﻘﺎءات ﻋﻤﻞ دورﻳﺔ ﺑﲔ اﳉﺎﻧﺒﲔ

ﲢﻘﻴﻘــﺎ ﹰ ﻟﻬﺬه اﻻﻫــﺪاف اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﺐ ﲟﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻃﺎر ﺧﺪﻣﺔ
اﳌﻮﻫــﻮب اﻟﺮﻳﺎﺿــﻲ ورﻋﺎﻳﺘــﻪ
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻻﻣﺜﻞ ﺑﺄﻋﺘﺒﺎره ﻏﺎﻳﺔ
وﻫﺪف ﻣﺸــﺮوع رﻋﺎﻳﺔ اﳌﻮﻫﺒﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة.
إﻋــﻼم ﺷــﺆون اﻻﻗﺎﻟﻴــﻢ
واﶈﺎﻓﻈﺎت

falahalnasser@yahoo.com

ﻧﻌﻢ ..ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺃﺟﻤﻞ
ﺳــﺠﻞ اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻷردﻧﻲ اﻟﺸﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ
ﺷــﻮﻃﻪ ﺑﻨﻬﺎﺋﻴﺎت اﻟﻘــﺎرة اﳉﺎرﻳــﺔ أﺣﺪاﺛﻬﺎ
ﻓﻲ اﻹﻣــﺎرات ،أﻣﺲ ،ﻓﻮزا ﹰ ﻣﻬﻤــﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻃﺎح
ﺑﺎﻟﻜﻨﻐﺮ اﻷﺳــﺘﺮاﻟﻲ ﺑﻬﺪف اﳌﺪاﻓــﻊ اﳌﺘﻘﺪم،
أﻧﺲ ﺑﻦ ﻳﺎﺳــﲔ ﻻﻋﺐ اﻟﻨﺎدي اﻟﻔﻴﺼﻠﻲ ،اﻟﺬي
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﳌﺒﺎراة اﻟﺘﻲ
ﺷــﻬﺪت ﺗﻮﻫﺞ ﺣﺎرس اﳌﺮﻣــﻰ اﻟﻌﻤﻼق ،ﻋﺎﻣﺮ
ﺷﻔﻴﻊ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ وﻗﻒ ﺳﺪا ﹰ ﻣﻨﻴﻌﺎ ﹰ اﻣﺎم ﻫﺠﻤﺎت
اﻟﻜﻨﻐﺎرو ،ﺳــﻴﻤﺎ اﻟﻼﻋﺐ ،ﺗــﻮم روﺟﻴﻚ ،ﻻﻋﺐ
ﺳﻴﻠﺘﻴﻚ اﻷﺳﻜﺘﻠﻨﺪي.
اﳌﺒﺎراة ،اﻛﺪت ﻋﻠﻮ ﻛﻌﺐ ﻛﺮة اﻷردن ،ﻓﺎﳌﻨﺘﺨﺐ
اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ ،اﳌﺘﺨﻢ ﺑﺎﶈﺘﺮﻓﲔ ،اﳌﻮزﻋﲔ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ
دورﻳﺎت أوروﺑﺎ اﻟﻜﺒﺮى ،ﻓﻜﺎن ﻻﻋﺒﻲ اﻷردن ،ﻳﺎﺳﲔ
اﻟﺒﺨﻴﺖ ،وﺧﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ ،وﻳﻮﺳﻒ اﻟﺮواﺷﺪة
اﻟﺬﻳﻦ ﺷــﻜﻠﻮا ﺿﻐﻄﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻣﻰ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ،
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻨﻰ ﺳــﻮاﺗﺮ اﻟﺪﻓﺎﻋــﺎت اﶈﻜﻤﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪا
ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﺠﺎﻟﲔ وﻓﺮاس ﺷﻠﺒﺎﻳﺔ ورﻓﺎﻗﻬﻢ
اﻟﺬﻳﻦ أﺛﺒﺘــﻮا ﻛﻔﺎءة وﻣﻘﺪرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
واﻹداء اﳌﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ أوﻟﻰ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼدﻫﻢ
ﺑﺎﶈﻔﻞ اﻟﻘــﺎري ،اذ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﳋﺒﺮاء أن ﻳﻜﻮن ﻟﻸردن
ﺣﻀﻮر إﻳﺠﺎﺑﻲ أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺿﻮء ﻣﺎ أﻓﺮزﺗﻪ ﻣﺒﺎراﺗﻬﻢ اﻻوﻟﻰ.
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ان أول  3ﻧﻘﺎط ،ﺗﻌﺪ ﺛﻤﻴﻨﺔ ،ﺑﻞ ﻣﻬﻤﺔ
ﳌﻨﺘﺨﺐ اﻷردن اﻟﺸــﻘﻴﻖ ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺪرﺑﻪ اﶈﺘﺮف
اﻟﺒﻠﺠﻴﻜــﻲ ﻓﻴﺘﺎل ﺑﻮرﻛﻠﻤﺎﻧــﺲ ،ﻳﺘﻄﻠﻊ ﺑﺜﻘﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠــﺎح ﻓﻲ اﳌﺒﺎراﺗﲔ اﳌﻘﺒﻠﺘﲔ اﻟﻠﺘﲔ
ﺳﻴﻮاﺟﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺳﻮرﻳﺎ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ  10اﳉﺎري،
ﺛﻢ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻓﻲ  15ﻣﻨﻪ.
ﻓﻲ ﺣﲔ ،ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﺒﺎراة اﻻﻓﺘﺘﺎح ،ﺳــﺠﺎﻻ ﹰ ﺑﲔ
اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻀﻴــﻒ ،اﻹﻣــﺎرات ،واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻓﺎﻷﺧﻴﺮ
ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺪف ،ﻣﺤﻤــﺪ اﻟﺮﻣﻴﺤﻲ ،ﺛﻢ أدرك اﻷول
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﺮﻛﻠﺔ ﺟــﺰاء ،وان ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻤﻠﺖ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻂ ،ﻟﻜﻦ ﺟﺮأة اﻟﺼﻔﺎرة اﻷردﻧﻴﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ
ﺣﺎﺿﺮة ،ﻓﺎﺷﺎر ،أدﻫﻢ ﻣﺨﺎدﻣﺔ ،إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﳉﺰاء
اﺛﺮ ﳌــﺲ اﻟﻜﺮة ﻟﻴﺪ اﳌﺪاﻓــﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺮﻫﻮن ،ﻟﻴﺴﺠﻞ أﺣﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻫﺪف ﺣﻔﻆ ﻣﺎء
اﻟﻮﺟﻪ ﻟﻺﻣﺎرات ﻗﺒﻞ دﻗﻴﻘﺘﲔ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﺒﺎراة
وﻟﻴﻨﻘﺬﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺦ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﻷﻓﺘﺘﺎح ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﻨﺴــﺨﺘﻬﺎ اﻟـ  17اﻟﺬي ﺿﻴﻔﻪ اﺳﺘﺎد
ﻣﺪﻳﻨﺔ زاﻳﺪ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺴﺎء أول أﻣﺲ.
ﻳﻘــﻮل اﻟﺼﺤﻔــﻲ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ،ﻋﻤــﺮان ﻣﺤﻤﺪ:
زاﻛﻴﺮوﻧﻲ وﻋﺪ ﻓﻲ اﳌﺆﲤﺮ ﺑﺄن اﻟﺼﻮرة ﺳﺘﺘﺤﺴﻦ،
وأن اﳌﺴــﺘﻮى ﻓﻲ ﻗﺎدم اﳌﺒﺎرﻳﺎت ﺳــﻴﺘﻐﻴﺮ ،وأن
»اﻷﺑﻴﺾ« ﺳــﻴﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺎﹰ ،وﻫــﺬا ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪه..
ﻫﻨــﺎك ﻣﻦ ﲢﺪث ﻋــﻦ اﻟﺘﺸــﻜﻴﻠﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
واﻷﺳــﻠﻮب ،وأﺟﺰم أن اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺳــﻴﻌﺮﻓﻮن أﻳﻦ
ﻛﺎن اﳋﻠﻞ ،ﺳﻴﻄﺮﻧﺎ وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻧﺼﻨﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻔﺮص ،وﻫﺎﺟﻤﻨﺎ وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﺑﺘﻠﻚ اﳋﻄﻮرة،
وﻓﻲ داﺧﻠﻨﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄن ﻣﺴــﺘﻮاﻧﺎ أﻓﻀﻞ
ﻣــﻦ ذﻟﻚ ،وأن ﻓﻲ ﺟﻌﺒﺘﻨﺎ رﺻﻴﺪا ﹰ ﻓﻨﻴﺎ ﹰ أﺟﻤﻞ ﳑﺎ
ﺷﺎﻫﺪﻧﺎه ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻷول.

ﻣﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ

ﻧﻬﺎﺋﻴﺎﺕ ﺃﻣﻢ ﺁﺳﻴﺎ

ﺍﻟﺼﻴﻦ ـ ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎﻥ
ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺝ ـ ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ  4:30ﻋﺼﺮﺍﹰ
ﺇﻳﺮﺍﻥ ـ ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﻣﺴﺎﺀ
7:00
ً

 2:00ﻇﻬﺮﺍﹰ

ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻣﺜﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺃﻓﺘﺘﺎﺡ ﻛﺄﺱ ﺁﺳﻴﺎ 2019

ﻧﺸﺎﻣﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻳﻘﻬﺮﻭﻥ ﺍﻟﻜﻨﻐﺮ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻲ  ..ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ ﻳﻀﺮﺏ ﺑﻘﻮﺓ
ﺃﺑﻮ ﻇﺒﻲ ـ ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﺣﺼﺪ اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻷردﻧﻲ  3ﻧﻘﺎط ﺛﻤﻴﻨﺔ ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻬﻞ ﻣﺸﻮاره ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس أﱈ آﺳﻴﺎ
اﳌﻘﺎﻣــﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﻹﻣــﺎرات ،ﺑﺘﻐﻠﺒﻪ أﻣﺲ
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮه اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ ،ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ) ،(0-1ﻓﻲ
اﳌﺒﺎراة اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﻫﺰاع ﺑﻦ
زاﻳﺪ ﺑﻨﺎدي اﻟﻌﲔ.ووﺿﻊ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ
ﻟﻘﺐ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،اﻷردن ﻓﻲ ﺻﺪارة اﳌﺸﻬﺪ
ﺑﺎﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ أﻳﻀﺎ ﺳﻮرﻳﺎ
وﻓﻠﺴﻄﲔ.
ﻓﻴﻤﺎ ،ﺿﺮب اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻟﻬﻨﺪي ﺑﻘﻮة ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺣﻘﻖ اﻟﻔﻮز اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪي
ﺑﺎرﺑﻌﺔ اﻫﺪاف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺪف واﺣﺪ ﳊﺴﺎب
اﺠﻤﻟﻤﻮﻋــﺔ اﻻوﻟﻰ اﻟﺘــﻲ اﻗﻴﻤﺖ أﻣﺲ ﻓﻲ
ﻣﻠﻌﺐ اﺳﺘﺎد آل ﻧﻬﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﺎدي اﻟﻮﺣﺪة.
ﺳــﺠﻞ ﻣﻨﺘﺨــﺐ اﻹﻣﺎرات،
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ،
ﹼ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ،ﺗﻌﺎدﻻ ﹰ ﻣﺜﻴﺮا ﹰ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه
اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ) (1-1أول أﻣﺲ ﺿﻤﻦ
اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﻛﺄس آﺳﻴﺎ .2019
ﻋﻠــﻰ ﻣﻠﻌــﺐ ﻣﺪﻳﻨــﺔ زاﻳــﺪ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﺑﺄﺑﻮﻇﺒــﻲ ،ﺗﺮﺟــﻢ ﻣﻨﺘﺨــﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ
أﻓﻀﻠﻴﺘــﻪ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﻬﺪف اﻟﺴــﺒﻖ
ﺑﻘــﺪم ﻣﻬﺎﺟﻤــﻪ ﻣﺤﻤــﺪ اﻟﺮﻣﻴﺤــﻲ
) (78ﻗﺒــﻞ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ أﺣﻤــﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻦ
ﺗﻌﺪﻳــﻞ اﻟﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻟﻺﻣﺎرات ﻣــﻦ رﻛﻠﺔ
ﺟﺰاء »ﺟﺪﻟﻴــﺔ« ).(88وﻳﻨﺘﻤﻲ اﳌﻨﺘﺨﺒﺎن
اﻹﻣﺎراﺗــﻲ واﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ أﻳﻀﺎ ﹰ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ واﻟﻬﻨﺪ.
ﻓﺮض اﻟﺘﻌــﺎدل ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ) ،(1-1ﻧﻔﺴــﻪ

ﻋﻠﻰ ﻟﻘــﺎء اﻹﻣــﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ ،اﻟﺬي
ﺟﻤﻌﻬﻤــﺎ أول أﻣﺲ،ﻋﻠﻰ ﺳــﺘﺎد ﻣﺪﻳﻨﺔ
زاﻳﺪ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻓــﻲ اﻓﺘﺘﺎح ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس
آﺳﻴﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ..وﻛﺎن اﻟﺘﻌﺎدل ﻣﺮﺿﻴﺎ
ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻷرض ﻣﻨﺘﺨــﺐ اﻹﻣﺎرات ،وﻟﻢ
ﻳﻜــﻦ ﻣﺰﻋﺠﺎ ﻟﻠﺒﺤﺮﻳــﻦ ،وإن ﻛﺎن اﻷﺧﻴﺮ
ﻓﻮت ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴــﻪ ﻓﺮﺻﺔ اﳋــﺮوج ﻓﺎﺋﺰا
ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻘﺖ ﺷــﺒﺎﻛﻪ ﻫﺪف اﻟﺘﻌﺎدل ﻣﻦ
ﺿﺮﺑﺔ ﺟﺰاء ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .88
وﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌــﺎدل ،ﻓﺈن اﳌﻨﺘﺨﺒــﲔ ﳝﺘﻠﻜﺎن
ﻓﺮﺻﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻫﻞ ﻟــﺪور اﻟـ ،16ﺧﺎﺻﺔ
أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬﻤﺎ ﺗﻀــﻢ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ واﻟﻬﻨﺪ.
وﻳﺴﻠﻂ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﺑﺮز 5
ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺒﺎراة اﳌﺜﻴﺮة:
ﳒﺢ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ إﻧﻘﺎذ ﻧﻔﺴــﻪ
ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة ﺷﺒﻪ ﻣﺤﻘﻘﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑــﺔ ﺟﺰاء ﺛﻤﻴﻨﺔ ،ﻓــﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
 ،88ﺣﻴﺚ ﳌﺴﺖ اﻟﻜﺮة ﻳﺪ ﻻﻋﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ.وﻳﺤﺴﺐ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻷردﻧﻲ
أدﻫﻢ اﺨﻤﻟﺎدﻣﺔ ،ﻗﺮاره اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب
ﺿﺮﺑﺔ اﳉﺰاء ،ﺑﻔﻀﻞ وﻗﻮﻓﻪ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻓﻲ
أرض اﳌﻠﻌﺐ ،وﻣﻨﻬﺎ ﺳﺠﻞ اﻟﺒﺪﻳﻞ أﺣﻤﺪ
ﺧﻠﻴﻞ ،ﻫﺪف اﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺜﻤﲔ.
ﻟﻢ ﻳﻈﻬــﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻹﻣــﺎرات ﺑﺎﻟﺼﻮرة
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺒــﺎراة اﻻﻓﺘﺘﺎح ،وﻗﺪ ﺑﺪت
آﺛﺎر اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ أداء
وﲢﺮﻛﺎت ﻻﻋﺒﻴﻪ ،ﺑﺤﻜﻢ أن اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺗﻘﺎم
ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﻢ ووﺳﻂ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻫﻢ.
واﻓﺘﻘﺪ ﻻﻋﺒﻮ اﻹﻣﺎرات ﻟﻺﻋﺪاد اﻟﻨﻔﺴــﻲ
اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻗﺒﻞ اﳌﺒﺎراة ،ﳑﺎ أﻓﻘﺪﻫﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
واﻟــﺮوح اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ،وﲡﻠﻰ ذﻟــﻚ ﻓﻲ ﻋﺪة

ﻓﺮﺣﺔ ﻻﻋﺒﻲ اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻻردﻧﻲ ﺑﺎﻟﻔﻮز
ﻓﺮص ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ،ﺗﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻠﻲ
ﻣﺒﺨﻮت ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺪد
اﻟﻜــﺮة ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﳌﺮﻣــﻰ وﻫﻮ ﻳﻘﻒ ﻓﻲ
ﻣﻮﻗﻒ ﳕﻮذﺟﻲ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ.
ﻗﺒﻞ اﳌﺒــﺎراة ،ﺻﺒﺖ اﻟﺘﻮﻗﻌــﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻹﻣــﺎرات ﻟﻴﻜــﻮن أﻗــﺮب ﻟﻠﻔــﻮز ،إﻻ أن

ﺷــﺠﺎﻋﺔ اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨــﻲ واﻟﻌﺰﳝﺔ
واﻻﻧﺪﻓﺎع اﻟﺬي ﺗﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻻﻋﺒﻮه ﻣﻜﻨﻬﻢ
ﻣﻦ إﺣﺮاج ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض.
وﺟﺎءت اﻟﻔــﺮص اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ أﻛﺜﺮ وأﺧﻄﺮ،
وﻛﺎن أﺑﺮزﻫﺎ ﺗﺴﺪﻳﺪة ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮ وأﺗﺒﻌﻪ
ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﻣﺤﻤــﺪ ﺳــﻌﺪ اﻟﺮﻣﻴﺤﻲ،

ﻟﻜﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻴﺴــﻰ ﺗﺄﻟﻖ ﻓــﻲ اﻟﺘﺼﺪي
ﻟﻠﻤﺤﺎوﻟﺘــﲔ ﻟﺘﺒﻘﻰ اﻟﻜﻔــﺔ ﻣﺘﻌﺎدﻟﺔ.
وﻟﻜﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳــﻌﺪ اﻟﺮﻣﻴﺤﻲ ﺳﺮﻋﺎن
ﻣﺎ ﻋﻮض ﺗﺴــﺪﻳﺪﺗﻪ ،ﺣﻴــﺚ ﺗﻮج ﺟﻬﻮد
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻬﺪف اﻟﺴــﺒﻖ ﻣﺴﺘﻐﻼﹰ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺸــﺮود اﻟﺬﻫﻨﻲ ﻟﺪﻓــﺎع اﻹﻣﺎرات.أﻫﺪر

إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﳊﻤﺎدي ،ﻓﺮﺻﺔ ذﻫﺒﻴﺔ ﻟﻬﺪف
ﻣﺤﻘﻖ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨــﺐ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺸــﻮط اﻷول ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴــﻠﻢ
ﻛــﺮة ﳕﻮذﺟﻴﺔ ﻣﻦ زﻣﻴﻠــﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﺒﺨﻮت
ﻟﻴﺠﺪ ﻧﻔﺴــﻪ ﺑﻮﺿﻌﻴــﺔ اﻧﻔﺮاد.اﳊﻤﺎدي
ﺳــﺪد اﻟﻜﺮة ﺑــﺪون ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻟﺘﻤــﺮ ﺑﺠﻮار
اﻟﻘﺎﺋﻢ ،وﻟﻮ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺒﺎك
اﳊﺎرس اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺳــﻴﺪ ﺷﺒﺮ ﻋﻠﻮي ،ﻟﺮﲟﺎ
ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎراة .ﻋﺎﻧﻰ
اﳌﻨﺘﺨﺒﺎن ﻣﻦ ﻋﻘﻢ ﻫﺠﻮﻣﻲ واﺿﺢ ،ﻓﺮﻏﻢ
ﻧﻮاﻳﺎﻫﻤــﺎ اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ اﳌﺒﻜــﺮة ،إﻻ أﻧﻬﻤﺎ
ﻋﺎﻧﻴــﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﳋﻴــﺎرات ،وﺻﻌﻮﺑﺔ
ﺑﻨﺎء اﻟﻬﺠﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ،وﺗﻜﺮرت
ﻣﺸــﺎﻫﺪ اﻟﻜــﺮات اﳌﻘﻄﻮﻋــﺔ وإن ﻛﺎن
ﻣﻨﺘﺘﺨﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أﻓﻀــﻞ ﺣﺎﻻ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﳉﺎﻧﺐ.
وﻇﻬﺮ واﺿﺤﺎ ﺳــﻮء اﻟﻠﻤﺴــﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ ،ووﺟﺪا
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﺮاق ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻖ،
ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺠﺤﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻘﻢ
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﺎﺋــﻖ اﻟـ 12اﻷﺧﻴﺮة ﻣــﻦ اﳌﺒﺎراة
واﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻬﺪﻓﲔ.
ووﺟﻪ ﻗﺼﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﻮاز ،رﺋﻴﺲ
اﻻﲢﺎد اﻟﺴــﻌﻮدي ﻟﻜﺮة اﻟﻘــﺪم ،ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ
ﻟﻸﺷــﻘﺎء ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻨﺠﺎح ﺣﻔﻞ
اﻓﺘﺘﺎح ﻛﺄس آﺳــﻴﺎ  ،2019ﻣﺸــﻴﺮا إﻟﻰ
أن اﻟﺒﺪاﻳﺔ أﻋﻄــﺖ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ راﺋﻌﺎ ﺑﺘﻘﺪﱘ
ﻧﺴﺨﺔ ﳑﻴﺰة ﻟﻠﺤﺪث اﻟﻘﺎري اﻟﻜﺒﻴﺮ.
وأﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻻﲢﺎد اﻟﺴــﻌﻮدي ،أن ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻻﲢــﺎد اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﻨﺴــﺨﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺸــﺎرك ﻓﻴﻬــﺎ  24ﻣﻨﺘﺨﺒــﺎ ﻷول ﻣﺮة،

ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻗﻴــﺎدات اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ
واﻟﺸﺒﺎب ،وﻣﺎ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿــﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻠــﻮاء ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻔﺎن
اﻟﺮﻣﻴﺜﻲ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟــﻎ ﻟﺘﺮﺟﻤﺔ رؤﻳﺔ
اﻟﺪوﻟــﺔ ،وﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣــﻪ اﻻﲢــﺎد اﻹﻣﺎراﺗﻲ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺮوان ﺑﻦ ﻏﻠﻴﻄﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺟﺢ.
وأﺷــﺎر اﻟﻔﻮاز إﻟﻰ أن اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺘﻲ
ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ،وﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح
اﳌﻤﻴﺰ ،ﻳﺆﻛــﺪ أن اﳌﻨﺘﺨﺒﺎت اﳌﺸــﺎرﻛﺔ
واﳉﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴــﺔ واﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة
ﻣﻮﻋﻮدﻳﻦ ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ ﳑﻴﺰة ﻷﻛﺒﺮ ﻧﺴﺨﺔ ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺄس آﺳﻴﺎ.
وأﻋﺮب رﺋﻴﺲ اﻻﲢﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻦ أﻣﻨﻴﺎﺗﻪ
ﺑــﺄن ﻳﻮاﻛﺐ اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟــﺔ ﳒﺎﺣﺎ ﻓﻨﻴﺎ
ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺎ وﺻﻠــﺖ ﻟﻪ اﻟﺮﻳﺎﺿــﺔ ﻓﻲ ﻗﺎرة
آﺳــﻴﺎ ،ﻣﺆﻛﺪا ﹰ أن اﻻﲢﺎد اﻟﺴﻌﻮدي وﺿﻊ
ﻛﺎﻓﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻷﺷــﻘﺎء ﻓﻲ
اﻻﲢﺎد اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ ﳒﺎح اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ .ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻳﺴﺘﻌﺪ
ﻃﺎﻗــﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨــﻲ ،ﻹدارة أول
ﻣﺒﺎراة ﻟﻪ ،ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ آﺳــﻴﺎ  ،2019واﻟﺘﻲ
ﺳــﺘﺠﻤﻊ ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣــﻊ اﻟﻔﻠﺒﲔ،
اﻟﻴﻮم اﻻﺛﻨﲔ  ،ﺿﻤﻦ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
وﺳــﻴﻜﻮن ﻧــﻮاف ﺷــﻜﺮ اﷲ ﺣﻜ ﹰﻤــﺎ
ﻟﻠﺴــﺎﺣﺔ ،وﻣﻌﻪ ﻳﺎﺳﺮ ﺗﻠﻔﺖ ،ﻛﻤﺴﺎﻋﺪ
ﺛﺎن ،إﻟﻰ
أول ،وﻣﺤﻤــﺪ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻛﺴــﺎﻋﺪ ﹴ
ﺟﺎﻧﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺑﻊ اﻷردﻧﻲ ،أﺣﻤﺪ ﻣﺆﻧﺲ.
وﺳﻴﺸــﻐﻞ اﳊﻜــﻢ اﻟﺴــﻌﻮدي ،ﺗﺮﻛﻲ
اﳋﻀﻴﺮ ،وﻇﻴﻔﺔ اﳊﻜﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪ اﻹﺿﺎﻓﻲ
اﻷول ،ﺑﺮﻓﻘــﺔ اﳊﻜﻢ اﳌﺴــﺎﻋﺪ اﻹﺿﺎﻓﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،اﻷردﻧﻲ أدﻫﻢ ﻣﺨﺎدﻣﺔ.

حسين الصدر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

ذكرياتي مع السيد الهاشمي
-1آملني وصــول نبا وفــاة العالــم الكبير ايــة اهلل العظمى
الســيدمحمود الهاشمي (الشاهرودي) مساء يوم االثنني 16
ربيــع الثاني  1440هـــ ( ) 2018/ 12/ 24بعــد صراع مرير مع
املرضالعضال الذي اشــتدت وطأته عليه ولــم يتركه حتى
فارقاحلياة .
-2عاش الســيد الهاشــمي اليتم في صغره ،فقــد رحل ابوه
عنهذا الكوكب في وقت كانت األنظار مشــددة اليه ليكون
فياملســتقبل واحدا ً مــن املراجع الكبار في احلــوزة العلمية
فيالنجف األشــرف ،وتــواله بالرعاية ع َّم ُه املرحوم الســيد
حسينالهاشمي – وهو من ّجتار بغداد . -
-3ولم يستمر طويال في دراسته في املدارس الرسمية فاجتهالى
طلب العلم فــي احلوزة العلمية في النجف وبالفعلباشــر
مهماته العلمية واستطاع ان يطوي املراحل الدراسيةبتفوق
-4اال أ َّن شــهرته بــن العلماء لــم تبرز اال من خالل دراســته
عنداالمام الشــهيد ايه اهلل العظمي الســيد محمد باقر
الصدررضوان اهلل عليه ،فقد كان الرجل الثاني في مدرسته
بعدالســيد كاظم احلائري الــذي كان كبير تالمــذة االمام
الشهيدالصدر .
-5وبعــد هجــرة الســيد احلائري فــي أوائل الســبعينات من
النجف ،أصبح املرحوم السيد الهاشــمي ابرز تالمذة االمام
الشهيدالصدر وأكثرهم قربا منه .
-6وقــد عظم في عني الســيد الصــدر كثيرا حــن بلغه انه
عانىمرارة التعذيب الشــديد وابى ان يســجل على نفســه
اعترافاكانت الســلطات القمعية تريد انتزاعه منه بطرقها
الوحشــيةاملعروفة حيث كانوا يريدونه ان يعترف بان السيد
الصدر هورئيس حزب الدعوة اإلســامية ليتم االجهاز عليه
في هذهالتهمة .
-7وفــي الســبعينات مــن القــرن املاضــي اصــدر الســيد
الهاشميكتابه (تعارض األدلة) وفي احلقيقة لم يكن الكتاب
اال صورةباهــرة ملا ميلكه االمام الشــهيد الصدر من عبقرية
ونبوغ فيعلم األصول .
ُ
وأذكــر انّي قلــت للمرحــوم العالمة الشــيخ محمد جواد
مغنيةا ّن الكتاب هو للخاصة فقال بل خلاصة اخلاصة !!..
-8وحــن صدر الكتاب املذكور قرضته بقصيدة نشــرت كاملة
فيديواننــا املطبوع في مصر (لقاء على ضفة الشــعر) وجاء
فيها
جهودك يا محمود خلدها الده ُر
منهج َك ال ِف ْك ُر
ابداعات
وبار َ َك
ٍ ِ
ِ
(علي) واملآثر َج ّم ٌة
فيا بن
وقد ضاق عن تبيانها الع ُّد واحلص ُر
.....
وليس عجبا أ ْن نراك ُمح ّلقا
فاستاذُك العمال ُق سي ُدنا الصدرُ
وما الصدر اال أمة في علومه
فدعني َف َم ْن (زيد) هناك ومن (عمر ُو)
دين محم ٍد
اليه انتهْ ت أعبا ُء ِ
الض ُّر
وبالصدر ِ َع ْن شرِع الهُ دى يُدفع ُ
اذا خَ َّط سطرا ً كان فصالً ُمخ ّلدا ً
ِ
قلب خُ َّط ِم ْن ُح ِّبه َس ْط ُر
وفي ك ِّل ٍ
-9وفي نهاية السبعينيات من القرن املاضي كانت الدالئل تشير
الى ان الدكتاتورية الغاشــمة ماضية فــي طريق املواجهة
الســاخنة مع املرجعية الصاحلة الرشــيدة متمثلة باالمام
الشــهيد الصدر ،لتنتهي باغتياله وحرمــان االمة كلها – ال
العراق وحده – من بركات تلك القيمة احلضارية الكبرى.
وهنا أوعز السيد الصدر الى تلميذه الهاشمي مبغادرة العراق
والتوجه الى (ايران) ليكون املمثل له هناك .
وفي جلســة الوداع  ،يقول الســيد محمود – ناولني االمام
الصدر (ظرفاً) كان يحتوي على رسالة مهمة وشهاد ًة أهم :
أما الرســالة فقد كانت تشــير الى أ َّن السيد الهاشمي هو
الوكيل املطلق لالمام الصــدر  ،وا ّن على وكالئه في مختلف
دول العالم الرجوع الى الســيد الهاشــمي وتســليمه ما
يجتمع لديهم من احلقوق الشرعية ...
وأما الشهادة األهم :
فهي االجــازة اخلطية والتصريح باالجتهاد املطلق للســيد
محمــود وذلك مالم يكن الســيد الهاشــمي قد طلبه من
االمام الصدر .
-10وكان الســيد الهاشــمي يتحرج من االخبار عن تلك االجازة
وهذا ما قام به كاتب السطور للعالقة الوثيقة بينهما
وانت ُِخب الســيد الهاشــمي رئيســا ً للمجلس األعلى عام
 1982واســتمر ذلك لعدة دورات  ..وكانت الرئاسة س ّرية غير
أنها أصبحت علنية بعد ذلك ومت التصريح باســم الســيد
الهاشــمي رئيســا للمجلس ثم آلت الرئاســة الى املرحوم
الشهيد آية اهلل السيد محمد باقر احلكيم .
وملــا كانت املهمــات العلمية مبا فيها األبحــاث العالية في
يســمى في احلــوزات العلمية (بالبحث
الفقه واصوله وما
ّ
اخلارج)حتتاج الى التفرغ لها ،بدأ الســيد الهاشــمي عمليا
بالتركيز على أوضاعه العلمية في قم ،وتَرَ َك حضور جلسات
اجمللس االعلى في طهران ،حتى مت له في النهاية ما أراد حيث
انقطعت الصلة الرسمية باجمللس .
-11ت ّولى السيد الهاشمي رئاسة الســلطة القضائية لدورتني
(اي ملدة عشر سنوات) ..
ولوال ذلك لكان مبقدوره أ ْن يخطو مبرجعيته الدينية خطوات
كبرى .
فالعرف احلوزوي ال يرتاح الى تسنم املراجع مناصب رسم ّية .
-12ثم اختير رئيســا جملمع تشــخيص مصلحــة النظام ،خلفا
للمرحوم الشيخ رفسنجاني .

ASSABAH
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الخطاطة الموصلية المغتربة جنة عدنان:

أخبــارهــــــــــم

منذ طفولتي احببت جمال الخط

بريتني سبيرز

ورقيه فغرت في أعماقه

قــررت مغنيــة البــوب
األميركية بريتني ســبيرز،
إلغــاء سلســلة حفالت
فــي الس فيغــاس لتهتم
بوالدهــا املريــض .وكان
يفترض بنجمة البوب التي
اشتهرت في التسعينيات
ومطلع األلفيــة ،وطبعت
جيال كامال من الشــباب،
أن تبدأ في فبراير شــباط
املقبل سلسلة من احلفالت
في أحــد كازينوهات الس
فيغــاس في إطــار عرض
"دومينايشن".
وكتبــت عبــر وســائل
التواصــل االجتماعي "لن
أحيــي حفــات فــي إطار
عرضي اجلديد دومينايشن.
اختــرت إعطــاء األولوية

حاورها سمير خليل:
من مدينة احلدباء ،ام الربيعني حيث
ولــدت وترعرعــت ،وبرغــم غربتها
وبعدهــا عنها ،مازالــت هذه املدينة
عنــوان حنينها ،حالهــا حال الوطن
االم.
حباها اهلل موهبة اخلط العربي ،أدرك
والدهــا إمكانيتها وهــي بعمر أربع
سنوات فقام بتشجيعها ورعايتها.
بــدأت بكتابة اخلط العربي بشــكل
علمي عند اخلامســة مــن عمرها،
وتتلمــذت حينها على يــد اخلطاط
العراقــي املعروف يوســف ذنون في
مدينة املوصل.
انتقلت لدراســة فــن اخلط العربي
لتصل مرحلة االختصاص بإشــراف
أكبــر أســاتذة اخلط العربــي ،أمير
اخلط العربي حامد اآلمدي في تركيا،
وعميد اخلط العربي ســيد ابراهيم
في مصــر ،فحصلت علــى إجازتني
باخلط العربي ،وهي في العاشرة من
عمرها ،فكانت أصغر خطاطة مجازة
في العالم.
شــاركت بالعديــد مــن املعارض
واملسابقات منذ كانت في السادسة
من عمرها وكان الفــوز باملركز األول
من نصيبها دائما.
جنة عدنــان املوصلي اليوم خطاطة
عامليــة تعيش فــي نيوزيلنــدا ،لها
القدرة على الكتابة بكلتي يديها في
آن واحد وبالكفاءة نفسها.
تخصصت في خط الطغراء والثلث
وجلي الثلث.
نالت لقب أصغر خطاطة عاملية وهي
في العاشــرة من عمرها ولها اعمال
كثيرة في االمــارات العربية املتحدة
ونيوزلندا.
*ما الذي شــد جنة عدنان الى هذا
الفن؟
 شــدني جماله وعظمتــه ورقيهوصعوبته ،وصار نوعــا من التحدي،
منذ طفولتــي احببت اجلمال ،وقررت
ان اغور في اعمــاق هذا العالم ألجد
ذاتي هناك.
* انت تعيشني في بيئة تختلف عن
بيئتنــا العربية ،كيف يتذوق الناس
في نيوزلندا ما تسطرين من حروف؟
 نعــم ،هــي بيئة تختلــف جملةوتفصيال عن ذوقنا العربي وتعلقنا

لعائلتــي" .وأوضحت :قبل
أشــهر قليلة أدخل والدي
املستشــفى وكاد ميــوت.
موضحة "سأكرس طاقتي
كاملــة اآلن لعائلتــي".
وكانــت سلســلة هــذه
احلفالت فــي الس فيغاس،
الثانيــة لبريتني ســبيرز
حيث ســبق أن أحيت في
هــذه املدينــة عروضا بني
العامني  2013و.2017

كيفن هارت

جنة عدنان

باحلروف العربية كجمال اخلط ،وأذكر
ان لدي اصدقــاء نيوزلنديني معجبني
مبهارتــي فــي جتويــد اخلــط ،لكن
حيطانهم تخلو من لوحات تشــبه
تلك التي تزيــن حيطان بيتي ،فغالبا
نرى انهم يعلقون لوحات رســم ،الن
اخلــط االجنليزي ال يعــد فنا ميكن ان
يعلق على اجلــدران ،في حني ان اخلط
العربي له هيبته ورهبته على اجلدران.
* اي انــواع اخلطــوط االقــرب الى
ذائقتك وجتدين نفسك فيه؟
اجد نفســي في خط جلي الثلث،اصعب انواع اخلطوط ،واكثرها جماال،
وكذلك الطغراء ،انا اجد نفسي وذاتي
ومتعتــي وراحتــي

النفســية في هذا اخلــط ،برغم انه
عمل مرهــق ،ويحتاج الى صبر كبير،
وحاملا وجدت نفســي جزء منه صار
يدخــل حتى في حمــض الـ"."DNA
نعم الى هذه الدرجة.
*هــل لنــا ان نتعــرف علــى اهــم
اعمالك؟
 اهــم وأضخــم أعمالــي اخلطيةكان نابعــا مــن أثر غربتــي وحنيني
لبلدي ومتســكي بعروبيتي ،بدأت به
عام  2014مشــروع فريــد من نوعه،
"مشــروع خرائط الوطــن العربي"،
حيث قمت بعمل مخطوطات آليات
قرآنية على شــكل خرائــط الدول
العربية كا ّفــة ،ولوحة أخرى خلارطة

الوطن العربي الكبير ،هذا فضال عن
لوحات فنية أخــرى ألماكن تاريخية
و دينية في العراق كملوية ســامراء،
و منارة احلدباء فــي املوصل ،وبعد ان
انتهيــت من هذا املشــروع ،حصلت
على اجازة ثالثة في اخلط العربي من
اســتاذي االول املوصلي يوسف ذنون
حفظه اهلل ســنة  2015وهي اجازة
تقدير عليا.
وعلــى ضوء هــذا ،دعيت الــى دولة
االمارات العربيــة املتحدة في كانون
االول من عــام  2016إلقامة معرض
شــخصي ملشروع (مشــروع خرائط
الوطــن العربي) مبناســبة املهرجان
الدولي للفنون االسالمية الذي اقيم
في مدينة الشارقة.

قــال املمثــل الكوميــدي
كيفن هــارت إنه يفكر في
العدول عن قــراره االعتذار
عن تقدمي حفالت األوسكار
بعدمــا عبــرت مقدمــة
البرامــج الشــهيرة إيلني
ديجينرس عن تأييدها له.
وبعد اختياره لتقدمي حفل
 2019اعتــذر هارت عن هذا
العــرض لالنتقــادات التي
تعرض لها بسبب تغريدات
قدمية كتبها وتنطوي على
مناهضة املثليني جنسيا.
وقالــت ديجينــرس خالل
مقابلــة مــع هــارت في
برنامجهــا (ذي إيلــن
ديجينرس شو) إنها اتصلت
مؤخــرا بأكادمييــة فنــون

وعلوم السينما التي متنح
جوائز األوسكار للدفاع عن
هارت.
وأضافــت ديجينــرس،
أن األكادمييــة التــي
تنظــم احلفــل ردت بأنها
ستشعر"بســعادة غامرة،
إذا قدم هــارت احلفل الذي
سيذاع على الهواء مباشرة
يوم  24فبراير شباط".

نيكول كيدمان
كشــفت جنمــة هوليوود
الشــهيرة نيكول كيدمان
عن اقتراب املوســم الثاني
من مسلســل Big Little
 Liesوذلك خالل حفل توزيع
جوائــز  .CNNومــن املقرر
أن يبدأ عرض املسلســل
على قناة  HBOفي شــهر
يونيو حزيــران املقبل ،وفقا
ملوقــع  ، IndieWireولــم
يكشــف بعد عــن تاريخ
محدد للبدء بعرضه .وتدور
أحداث السلسلة الدرامية
بأجــواء شــاطئ البحــر
الهادئة في مونتيري ،بوالية
كاليفورنيا ،وتستكشــف

املشــكالت التي يواجهها
األفراد املتميزون ،وتشــمل
قائمة املمثلني املشاركني
في هذا املسلسل نيكول
كيدمان ،وريس ويزرسبون،
ولــورا ديــرن ،وشــايلني
وودلي ،وزوي كرافيتز ،وآدم
سكـوت.

تهنئة
بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش
العراقي الباسل اتقدم باسمي
وباسم منتسبي شركة المشاريع
النفطية بأجمل التهاني والتبريكات
ألبناء قواتنا المسلحة بنحو خاص
ولجميع العراقيين بنحو عام .اعاده
الباري على العراقيين باليمن والخير
والبركة ،ورحم الله شهدائنا االبرار
المدير العام رعد رفيق ياسين

تبيع زوجها الذي يسبب السأم بـ  18يورو فقط

الصباح الجديد  -وكاالت:
أثــارت مرأة أملانية جدال واســعا بعدما
عرضــت زوجهــا للبيــع عبر شــبكة
اإلنترنت مقابل  18يورو فقط.
وذكــرت صحيفة "ذا صــن" البريطانية
أن املــرأة عرضت بيع زوجهــا على موقع
"إيباي" اإللكتروني بـ  18يورو فقط ،ألنها
"سئمت" نظرته الســلبية لألمور ،على
حد قولها.

وقالت املرأة البالغة من العمر  40عاما ،من
مدينة هامبورغ ،في إعالنها إنها متزوجة
منذ سبع سنوات ،إال أنها أدركت اآلن أنها
وزوجها "ال ينتميان لبعضهما البعض".
وكتبــت الزوجــة ،التي تعرف نفســها
باالسم املســتعار "دورتي لي"" :عزيزاتي
الســيدات ،إلى من يهمهــا األمر ،خالل
اليومــن األولني لعيد امليــاد ،أدركت أننا
ببساطة ال ننتمي لبعضنا بعد اآلن .أريد

ترك زوجي ،ويســرني أن نتفاوض بشــأن
السعر".
وأضافــت" :ال مقايضة ،ومــن فضلكم،
االستفسارات عبر البريد اإللكتروني".
وقالت إنها وضعت الســعر عند  18يورو
ألنه رقم حظها.
وأوضحت املرأة أن زوجهــا لم يكن يعلم
بشــأن اإلعالن ،حتى نشــرت الصحيفة
البريطانية خبرا بشأنه.

"يسرا اللوزي" توقع عقد بطولة "قمر هادي"
الصباح الجديد  -وكاالت:

وقعت الفنانة يسرا اللوزي بصورة رسمية
على املشاركة في بطولة مسلسل "قمر
هــادى" والــذي يشــاركها البطولة فيه
النجم هاني ســامة ،ومــن املقرر عرضه
في رمضان املقبل  .2019من تأليف إسالم
حافــظ ،وإخراج رؤوف عبــد العزيز ،وإنتاج
شركة سينرجى.
جتســد يســرا دور البطولة النسائية في

العمــل ،الذي يعد التعاون األول بينها وبني
هاني سالمة في الدراما التليفزيونية.
وانطلق تصوير املسلسل االسبوع املاضي،
فــي منطقة ســقارة ،بأحــد الديكورات
األولية للعمل ،على أن ينتقل فريق العمل
بقيادة اخملرج رؤوف عبــد العزيز إلى ديكور
آخر خالل املدة املقبلة.
ويعد مسلســل "قمر هادي" ثالث تعاون
يجمع هاني ســامة ورؤوف عبــد العزيز،

بعدمــا قدمــا معــا ً مسلســلي "فوق
الســحاب" الذي عرض في شــهر رمضان
املاضي ،و"طاقة نور" في شهر رمضان قبل
املاضي ،وحقق العمــان جناحا ً كبيرا ً وقت
عرضهما.
يشار إلى أن مسلسل "قمر هادي" يشارك
في بطولته بجانب يســرى اللوزي وهاني
سالمة كل من حمزة العايلي ،وهادي اجليار،
وآية سماحة ،وعدد آخر من النجوم الشابة.

