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مجلس النواب لن يناقش اليوم

عبد المهدي خالل احتفال الداخلية بعيد الشرطة الـ:97

استكمال الكابينة الوزارية

الفساد عدو ال يقل شراسة عن اإلرهاب وعصابات

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الدائــرة اإلعالمية جمللس
النواب امس األربعــاء ،عن جدول
أعمال اجللســة الـ 24والتي من
املقــرر أن تعقد اليــوم اخلميس ،
فيمــا خال اجلدول مــن التصويت
على استكمال الكابينة الوزارية.
وقالت الدائــرة في بيــان تلقت
"الصباح اجلديد" نســخة منه،
إن "جــدول أعمال جلســة اليوم
يتضمــن اســتمرار مناقشــة
مشروع قانون املوازنة املالية لعام
 ،2019والقراءة االولى ملقترح قانون
تعديــل قانون اخلدمــة والتقاعد

الجريمة تبتغي اكمال ما فشل به داعش

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد القائــد العــام للقــوات
املسلحة عادل عبد املهدي امس
األربعاء ،عزم احلكومة نقل ملف
األمــن في عــدة محافظات من
وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية.
وقــال عبــد املهدي فــي كلمة
لــه خــال حضــوره احتفالية
واســتعراض عيــد تأســيس
الشــرطة العراقية" ،ســتبقى
عيونكم الســاهرة وسواعدكم
القويــة باملرصاد أليــة محاولة
خائبــة مــن العــدو االرهابــي
وعصابات اجلرمية".
وأضــاف عبــد املهــدي" ،نحث
اخلطــى علــى أن تتحمل أجهزة
وقــوى األمن الداخلــي مهمتها
األساسية بدل قوات اجليش التي
أبلت أحســن البالء في مهمات
حفظ األمن والدفاع واالنتصار".
جاء هذا خــال احتفــال كبير،
استعرضت خالله وزارة الداخلية
قطعاتها امس االربعاء ملناسبة
الذكرى الـ  97لتأسيس الشرطة
العراقية.
وحضــر القائــد العــام للقوات
املسلحة عادل عبد املهدي ،هذا
االحتفال الذي تضمن استعراض
كراديس مــن ابطــال الداخلية
مبختلف صنوفهــا ،والذي اقيم
صباح يــوم امس في باحة نصب

الشــهيد في شــارع فلسطني
ببغداد ،بحضور مسؤولي الوزارة
والقادة االمنيني.
وتعهــد رئيــس الــوزراء القائد
العــام للقوات املســلحة عادل
عبد املهدي ،ببــذل اقصى جهد
لدعــم وزارة الداخلية واجهزتها
ومديرياتها وتزويدهــا باالجهزة
واملعدات والتدريب .
وذكر في كلمته التي القاها خالل
حضوره احتفالية عيد الشرطة
العراقيــة بالذكــرى الســابعة
والتســعني لتأسيســها " لقد
استبسل افراد الشرطة وفاجأوا
االرهــاب وقدموا مثــا رائعا في
التضحية دفاعا عن وطنهم  ،ان
الشرطة احمللية واالحتادية تساهم
مــع بقية القــوات املســلحة
واحلشــد الشــعبي والعشائري
والبيشــمركة فــي تعزيز حالة
االمن واالستقرار بعد مشاركتها
الفاعلــة فــي هزميــة داعش ..
وســتبقى عيونكم الســاهرة
وسواعدكم القوية باملرصاد ألية
محاولة خائبة من العدو االرهابي
 ..فأنتم احلماة الســاهرون على
امن الوطن واجملتمع ".
واضــاف " نحن اليوم على اعتاب
مرحلــة جديدة تتطلــب تركيز
اجلهــود علــى تهيئــة االرضية
املناسبة إلطالق مشاريع العمل

األردن ينفي منعه دخول العراقيين ممن
تحمل جوازتهم سمات دخول ايرانية

رئيس الوزراء عادل عبد املهدي
والبناء وحتفيــز االقتصاد وتوفير
فرص العمل  ،وان مشــاركتكم
في هــذا اجلهــد الوطني تتمثل

بتنفيذ القانــون والنظام واالمن
العام للبالد ".
وتابع عبد املهدي " نحث اخلطى

على ان تتحمل اجهزة وقوى االمن
الداخلي مهمتها االساسية بدل
قوات اجليش التي ابلت احســن

البالء في مهمــات حفظ االمن
والدفاع واالنتصار ".
تتمة ص2

ّ
محزبين للوزارات األمنية
أكدت اصرارها على رفض مرشحين

سائرون تحذر من استمرار غياب النواب وتعطيل السلطة التشريعية

بغداد  -وعد الشمري:
أنتقــدت قائمــة ســائرون ،امس
االربعاء ،تعطيل جلسات مجلس
النواب باخالل النصاب برغم عدم
وجــود فقرات خالفيــة في جدول
االعمال ،وفيما كشفت عن وجود

 47نقطــة خالفية حــول املوازنة
يجري حاليا ً تسويتها مع احلكومة،
أكدت أن موقفهــا ما زال ثابتا ً من
املرشحني للحقائب االمنية.
وقــال النائب عــن القائمة غايب
العميري أن اعضاء كتلة ســائرون

العسكرية رقم  3لسنة ."2010
وأضافت الدائرة أن اجلدول يتضمن
أيضاً" ،القراءة األولى ملقترح قانون
تعديــل قانون اخلدمــة والتقاعد
لقوى األمــن الداخليــة رقم 18
لســنة  ،2011والقــراءة األولــى
ملشــروع قانون معاجلة التجاوزات
الســكنية ،ومناقشــة موضوع
تخصيص قطع أراضي ملنتسبي
الداخلي والدفاع".
يشار إلى أن رئاسة مجلس النواب
قــررت ،يــوم امــس االول الثالثاء
تأجيل عقد اجللســة الـــرابعة
والعشرين إلى اليوم اخلميس.

يحضرون اجللسة باســتمرار ،وأن
الكتــل االخرى هي مــن تتحمل
االخالل بالنصــاب وتعطيل عمل
البرملان".
واضــاف العميري ،أن "اســتمرار
اخــال النصاب وعدم مناقشــة

اعضاء كرد في اللجنة المالية يطالبون بتسليم
ملف النفط كامال الى الحكومة االتحادية

القوانني التي تهم املواطن يعطي
انطباعات ســلبية لدى الشــارع
العراقي بأن السلطة التشريعية
غير مكترثة للمصلحة العامة".
وأشــار ،إلــى ان "اللجنــة املالية
وبحسب املعلومات املتوفرة لدينا
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تواصل اجتماعاتها بشــأن قانون
املوازنــة االحتادية بغيــة عرضها
للتصويــت في اقــرب وقت ممكن،
وأنها لم تكن ســببا ً في تعطيل
اجللسات ،كما يدعي البعض".
ولفــت العميري ،إلــى ان "هناك

جلسات لم يكتمل فيها النصاب
برغم أنها لــم تتضمن في جدول
اعمالها نقاط خالفية بني الكتل،
مثــل التصويــت على الــوزارات
الشاغرة"
تتمة ص2

حمودي يوعز بتكريم األسود ..وعبد
اإلله يؤكد دعم األولمبية

15

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نفى الناطق الرســمي باسم وزارة
اخلارجيــة وشــؤون املغتربــن في
األردن الســفير ماجد القطارنة ما
تناقلته بعض وســائل االعالم عن
منع الســلطات االردنية املواطنني
العراقيني ممن يحملون سمات دخول
إيرانية على جوازات السفر اخلاصة
بهم من الدخول الى اململكة.
وقال القطارنة فــي تصريح امس،
إن "هــذا اخلبر إشــاعة عارية عن
الصحة وال أساس لها " وأكد على
ان " األردن ال يضــع أيــة قيود على
األشــقاء العراقيني عنــد زيارتهم
بلدهم الثاني".

وكان وزيــر اخلارجيــة محمد علي
احلكيم أكد خــال لقائه عددا من
االعالميني األربعــاء املاضي مببنى
الوزارة "منع العراقيني ممن يحملون
تأشيرة إيران او سوريا في جوازاتهم
من دخول بعض دول اخلليج واألردن
وبعــض الــدول األوروبيــة" مبينا
ان "موضــوع منــع العراقيني ممن
ميلكون أختام سورية أو إيرانية من
دخول األردن ودول خليجية وأوروبية
صحيح"  ،وأضاف انــه "مت الطلب
من تلك الدول بإلغاء القرار اال انها
رفضت متحججة بأمنها".
ولم تعلق وزارة خارجية البالد على
النفي االردني.

 96طنًا احتياطي العراق من الذهب
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن اجمللس العاملي للذهب ،أمس
االربعاء ،بلوغ احتياطي العراق من
الذهــب  96.3اطنان خالل شــهر
كانون الثاني.
وقال اجمللس في إحصائية نشرها
على موقعه ،إن "احتياطي العراق
من الذهب بلــغ  96.3اطنان خالل
شهر كانون الثاني ،بعد ان اشترى
 6.5أطنــان خالل ايلــول املاضي
من عــام  ،"2018مبينــا ان "هذه
االحتياطيــات متثل  6.4%من باقي
العمالت االخرى".
واضاف ،أن "العراق ما يزال يحافظ
علــى املرتبة  37عامليــا من حيث
هذه االحتياطيــات من اصل 100
دولــة مدرجــة فــي االحصاءات
املاليــة الدوليــة لالحتياطيــات
العامليــة للذهب ،وعلــى املرتبة

اخلامسة عربيا إذ جاء بعد كل من
السعودية ولبنان واجلزائر وليبيا".
واشار اجمللس ،الى ان "احتياطيات
دول العالــم مــن الذهــب ارتفع
لشــهر كانون الثاني مبقدار 135
عن عن شــهر كانون االول املاضي
لتبلغ  33الــف و 872طنا" ،مبينا
ان "الواليات املتحــدة األميركية
احتلــت املرتبة االولــى عامليا من
حيث هــذه االحتياطيــات التي
بلغت  8.133.5طنا ،تليها املانيا بـ
 3.369طنا".
يذكر ان مجلــس العاملي للذهب
والــذي يقــع مقره فــي اململكة
املتحــدة ميتلــك خبرة واســعة
ومعرفة عميقة بالعوامل املسببة
لتغيير الســوق ويتكون اعضاءه
من أكبر شــركات تعدين الذهب
في العالم وأكثرها تقدماً".

أوامر بالقبض نفذ ثلثاها على  406منهم خالل  2018وحده

رئيس الوزراء السابق :المحاصصة في المحافظات وصلت الى تعيين المدرس

مئات يروجون المخدرات في بغداد والتعاطي
وصل المدارس وجامعات اهلية

الكعبي يؤكد ضرورة نقل صالحيات مديريات التربية
الى الوزارة لتجاوز الواقع " المزري "

بغداد  -الصباح الجديد:
كشف قضاة متخصصون مبكافحة
اخملــدرات ،أرقامــا مريعا عــن اعداد
املتاجرين باخملــدرات ومتعاطيها ،ممن
احيلوا الى القضاء ،وصدرت بحقهم
احكامــا ،وأولئــك الذين مــا تزال
اوراقهم قيد النظر ،مشــيرين الى
ان العاصمة بغداد وحدها شــهدت
القبــض علــى  306متهمني مابني

aتقريـر

تاجــر مــروج ومتعاط خــال العام
املاضي وحده ،وصــدور أمر بالقبض
بحق  100آخرين مابني متعاط ومروج
وتاجر ،خالل العام نفسه
وحذر القضاة من تزايد هذه الظاهرة،
مشــيرين إلى أن "اغلب املتعاطني
يتحولون خــال فترة قصيــرة الى
مروجني ،ملا لهذه التجــارة من رواج
يحقق أرباحا السيما للعاطلني عن

العمل"  ،مؤكدين تســجيل حاالت
للتعاطي والترويــج للمخدرات في
إحــدى مــدارس بغــداد وجامعات
اهلية فضالً عن ترويجها في بعض
املقاهي ،مرجحني االستعانة بقوات
مكافحة اإلرهاب ملواجهة هذا اخلطر
وضرب جتار اخملدرات.
وقال القاضــي عقيل ناظم وهو
قاضــي حتقيــق مختــص بقضايا

اخملدرات فــي الرصافــة "مت القبض
على  306متهمني مابني تاجر مروج
ومتعــاط خالل العــام  2018فقط
مقسمني بني  216تاجرا ومروجا و90
متعاطيا ومتت احالــة اغلبهم الى
احملاكم اخملتصة وقد صدرت بحقهم
احكام وصلت الى السجن املؤبد".
تفصيالت ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد عضو هيئة رئاسة مجلس
النــواب حســن كــرمي الكعبي
ضــرورة تفعيــل قــرار مجلس
النواب القاضي بنقل صالحيات
مديريات التربية الى الوزارة وفك
ارتباطهــا من احملافظــة خالل
الفترة القريبــة القادمة  ،فيما
دعا الــى اهميــة توحيد جميع

التعليمــات اخلاصة بالتعيينات
في عموم العــراق واعادة النظر
فــي التعليمــات الصــادرة من
األمانــة العامة جمللــس الوزراء
واحلكومة احمللية في بغداد بهذا
الشــان  ،مبا يســهل في قبول
طلبات املتقدمني ويقدم خدمة
سريعة وناضجة للمواطنني .
وذكــر بيــان ملكتبــه تلقــت

بدعم من منظمة االغذية العالمي التابع لالمم المتحدة

الشروع بتحديث البطاقة التموينية الكترونيا ببصمة إصبع المستفيد

بغداد ـ الصباح الجديد:
افتتــح وزيــر التجــارة محمــد
هاشــم العانــي امــس االربعاء،
املرحلة االولى ملشــروع البطاقة
االلكترونيــة الذكيــة  ،مؤكــدا
حرص الوزارة علــى حتديث نظام
البطاقــة التموينية واعداد اليات
جديدة تاخــذ في نظــر االعتبار
انهاء اشــكاليات نظام البطاقة
التموينية واالعتماد على البطاقة
االلكترونيــة جلمع كل املعلومات
والبيانات .
ونقل بيان للوزارة تلقت "الصباح
اجلديد" نســخة منه عن العاني
القول خــال حفل افتتاح املرحلة
االولــى مــن مشــروع البطاقة
االلكترونيــة الذكيــة بدعــم
واسهام منظمة االغذية العاملي
التابع لــامم املتحــدة ان " نظام
البرنامج احملكم ســيوقف حاالت
التالعب التي حتصل اثناء عمليات
النقل والتجهيز فضال عن جدية

الوزارة لتحديث قاعــدة البيانات
ومشــاركة املواطن في عمليات
التحديــث بعــد وضــع احللول
التكنولوجيــة احلديثة التي تلبي

مفردات البطاقة التموينية في العراق "ارشيف"
املتطلبــات وجتعــل املواطن على في ان " يكون هذا املشروع فرصة
دراية مبا يجهز له من مواد احلصة جديدة لالرتقــاء بنظام البطاقة
التموينيــة ليواكــب التطورات
التموينية"..
واعربت الوزارة في بيانها عن االمل احلديثــة ومنع حاالت التالعب في

اعداد املشمولني فضال عن اختيار
افضل احللول ملواجهة املشاكل ".
من جانبها اكــدت ممثلة برنامج
الغذاء العاملي في العراق ســالي
هايدوك ان البرنامــج يهدف الى
الوصــول الــى نظــام الكتروني
يســهل علــى املواطن اســتالم
مفردات البطاقة التموينية فضال
عــن عملــه لتســهيل عمليات
التدقيق والسيطرة على البيانات.
واوضحــت مديــر عــام دائــرة
التخطيط واملتابعة ابتهال صابط
ان " تطبيــق البرنامــج هو نظام
لتطوير البطاقــة التموينية من
خالل ادخال بصمة االصابع ضمن
قاعدة بيانات البطاقة التموينية
حيث ســتكون التجربــة لفترة
ستة أشــهر في فرع متوين بغداد
املتنبي وفرع متويــن دهوك وعلى
منوذج من الوكالء من خالل حتديث
البيانــات عند مراجعــة املواطن
لهؤالء الوكالء عــن طريق كراس

تعريفي يوزع على العائالت بعدها
يتــم حضور العائلــة من االعمار
فوق  12ســنة لغرض اخذ بصمة
االصابــع وحتديث قاعــدة بيانات
العائالت القدمية بادخال البصمة
عليها ومن ثم جتهيزهم مبفردات
احلصــة التموينيــة وفــق نظام
البطاقة االلكترونية اجلديدة ".
واشــار الى انه " بعد انتهاء فترة
التجربة ســيجري استبيان على
تلك التجربة لتحديد نقاط القوة
والضعــف واملعوقــات للبرنامج
وايجاد احللــول الناجعة حتى يتم
تطبيق املشروع بشكل كامل في
جميع احملافظات ".
هــذا وحضــر حفــل االفتتــاح
الرســمي للمشــروع وكيل وزارة
التجــارة للشــؤون االقتصادية
وادارات الدوائــر والشــركات في
الــوزارة ومدير عــام تكنولوجيا
املعلومات انريــكا بروكاري وممثلي
برنامج االغذية العاملي في العراق.

"الصباح اجلديد" نســخة منه
امس األربعاء،ان" الكعبي ترأس
اجتماعا مببنــى مجلس النواب
بحضور عدد مــن اعضاء جلنتي
التربية واملــرأة النيابية  ،ورئيس
مجلس محافظــة بغداد رياض
العضاض والوكيل اإلداري لوزارة
التربية علي اإلبراهيمي وممثلني
عــن احلكومة واالمانــة العامة

جمللس الوزراء وعدد من املسؤولني
فــي اجلهات املعنية  ،ملناقشــة
وحسم موضوع نقل صالحيات
مديريات التربية الى الوزارة وفك
ارتباطها مــن احملافظة  ،اضافة
الى موضوع الدرجات الوظيفية
التــي خصصــت إلــى جميع
املديريات ".
تتمة ص2

اطفاء خط لنقل الطاقة
اربعة ايام يشمل مناطق
جانب الكرخ في بغداد
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة الكهرباء عن
اطفاء خــط لنقل الطاقة
في العاصمة بغــداد ملدة
اربعة ايــام ،مبينة ان ذلك
سيؤثر على جتهيز الطاقة
فــي جانــب الكــرخ من
بغداد واجزاء من محافظة
االنبـار.
وقــال مدير اعــام الوزارة
مصعب املدرس فــي بيان
تلقــت "الصبــاح اجلديد"
نسخة منه ان " خط نقل
الطاقــة (شــمال بغداد -
غرب بغداد) ( ٤٠٠ك.ف) بدأ
صبــاح يوم امــس االربعاء
ويســتمر ملدة أربعــة ايام
متتاليــة" ،عازيا الســبب

الى "ادخـال محطة شمال
غــرب بغــداد التحويلية
اجلديــدة ( )٤٠٠ك.ف،
الــى منظومــة الكهرباء
الوطنيــة ،كمــا ســيتم
تخفيض االحمــال بحدود
( )٢٥٠ميغاواط ".
واضــاف املــدرس ان "ذلك
سيؤثر على جتهيز مناطق
الكــرخ وجزء من محافظة
االنبــار" ،مشــيرا الــى ان
"ادخــال هذه احملطــة الى
اخلدمة سيسهـــم فـــي
تخفيض االحمال وفـــك
االختناقـــات ،ونقــــــل
الطــــاقات التوليديــــة
اإلضافيــة الــى العاصمة
بغداد".
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جملة مفيدة

شؤون عراقية

طالبوا االقليم بعدم المجازفة بمستحقات ورواتب الموظفين

اعضاء كرد في اللجنة المالية يطالبون بتسليم
ملف النفط كامال الى الحكومة االتحادية

عبدالمنعم األعسم

ٌ
متفائل ..والعكس صحيح

في مطلع هذا العام ،كما في مطلع كل عام ،يســألنا الكثيرون
عما اذا نحن متفائلون حيال املستقبل ..مستقبل العراق طبعا..
فينزل علينا السؤال منزلة سطل ماء على نائم ،ويستعيذ غالبنا
بالشيطان الرجيم خشية ان يقع في غواية اجلواب القاطع فيما
االحداث واملقدمات ما زالت قيد اخملاض بني التفاؤل والتشاؤم.
فاذا كان التشاؤم ،بحسب التعريف املدرسي ،هو التعبير الغريزي
عن القلق حيال املســتقبل ،وعدم الثقة بوعود «احلكومات»حول
االمن واالستقرار والرخاء ،فنحن متشائمون الى ابعد احلدود ،حني
ال جند مشــروعا  ،تطبيقيا ،يختصر حاضرنا الذي يتعثر بالعلل
والنــزوات والنذاالت ،فيمــا نتابع بالصوت والصــورة تلك العلل
والعثرات شــاخصة في احلياة اليومية وعلى الشاشات امللونة،
وندفع عن وجودنا احيــاء ثمنا باهضا ،وال يخفف من ضغط هذا
الشعور املتشائم ما حتقق من جناحات على ساحة املواجهة مع
االرهاب وما نعيشــه من هوامش تدخل في تعريفات املمارســة
الدميقراطية.
واآلن إذ استســلمنا الى «تشخيص» التشاؤم» الذي ياخذنا الى
اخلوف على بالدنا ومصائرنا فاننا نقاوم االستســام الى االنهيار
والتحول الى شــحاذين على ابــواب االمم وذلك بغريزة االمل التي
تسمح احيانا املراهنة على خيوط ضوء في هذه الدوامة.
مقابل ذلك فان الغبار اخلانق ،املســموم ،التخريبي الذي حمله
مشــروع «داعش» االجرامي الى حياتنا انتهى الى خلق نقيضه:
خصومة مجتمعية مع االرهاب ،تتبلور على شكل»امل» ينشق
تعاط بليغ مع احلياة
من افئدة املاليني ويتدفــق ،وإن مبكابدة ،في
ٍ
وحرص على
اليومية ،وحت ٍد ( انفعالــي احيانا) للمخاطر االمنية،
ٍ
اشاعة االسترخاء في نقاط متاس كانت مرشحة للتوتر ،ويعطينا
هذا الشــعور املتفائل أمال (غريزي هو االخر) في عبور «احملنة» إذ
نتابع جتلياته في تفاعل اجلمهور الواســع مع مناسبة استقبال
العام اجلديــد ،وحتدي املمنوعات ،والعبور من فوق التقســيمات
الدينية واالثنية.
نسمات التفاؤل هذه ،قد تكون ممارسة شعورية فا ّرة من احتباس
شديد في احلياة جراء الدوامة التي قذف بها الساسة وسلطتهم
التشــريعية البالد في دوامة مخيفة ،أو هي رجاء يائس مكبوت
ناجت عن مكابدات العيش وازمــات اخلدمات وعواصف الصراعات
السياســية والطائفية ،ورمبا ال تعدو عــن كونها امنية مجانية
تلقــى على قارعة الطريق ،أو جرعة مــن التهدئة اخلادعة يداري
النــاس بها دوامة االخطار وليالي الرعــب واجلثث واملوت ،وغارات
الكوابيس والضغوط.
ان التفاؤل ،في كل االحوال ،غير قابل للتوظيف سياسيا ،وليس
هو منّة من جهــة او من تكية ،كما انه ليــس معادلة رياضية
تنطلق من افتراض اســتُهلك كثيرا عــن «صحوة الضمائر» انه
االمل أو «ثورة االمــل» كما يقول «اريك فروم» ويشــاء «الدوس
هاكســلي» ان يجعل في كتابه (افضل العوالم) من االمل قوة
سحرية لصناعة التغيير.
التفاؤل الذي نتحدث عنه كمخاضات انســانية على ســطح
املشــهد االجتماعي-السياســي اجلديد مصدره املباشر بُقيا
مراهنــة علــى طريقة عقالنيــة ومنضبطة تدار بها شــؤون
الدولة ملنعها من االنهيار خالفا ملنهج اثارة اخلصومات اجملتمعية
واضعاف القوى وإبقاء املشــهد في حالة جتييش ،وانه من زاوية
معينة احساس نبيل وسري باهمية مشروع احلياة الذي تتشبث
به املاليني ورفض االستسالم للتهديد والفساد والتمييز والتجويع
 ،ومواجهة سلمية وانسانية لسطوة العنف ومؤسساته.
هذا على الرغم مــن اننا فقدنا موهبة صناعة التفاؤل منذ زمن
طويل.
ايرين بيتر :
«مجرد كون كل شيء مختلف ال يعني أن شيئاً قد تغيّر».

الســليمانية  -الصبــاح
الجديد  -عباس كاريزي:
حذر اعضاء فــي اللجنة املالية
مبجلــس النــواب العراقي عن
املكــون الكــردي مــن خطورة
رفض حكومة اقليم كردستان
تســليم نفطهــا كامــا الى
احلكومــة االحتادية فــي اطار
قانــون املوازنة االحتــادي للعام
احلالي .2019
وقال عضو اللجنة املالية النائب
عن حركــة التغيير هوشــيار
عبــد اهلل ،ان اعضــاء اللجنة
املالية عقــدوا اجتماعا بهدف
االعــداد والتحضيــر لصياغة
قانون موازنة العام احلالي 2019
والتصويــت عليه ،الذي اشــار
الى انه بحاجة الى اســبوعني
ملناقشــته ومن ثــم التصويت
عليــه ،مطالبــا املعنيــن في
اقليم كردســتان بعدم اجملازفة
والتوصل الى اتفــاق مع بغداد
لتســليم ملف النفط وضمان
حصــة االقليــم مــن املوازنة
االحتادية.
واضــاف اذا ما باعــت حكومة
اقليــم كردســتان  250الــف
برميــل من النفــط يوميا عبر
شركة ســومو فانه بامكانها
رفــع االســتقطاعات وعــودة
مرتبات املوظفــن في االقليم
الى وضعها الطبيعي.
وحذر عبــد اهلل مــن خطورة
اجملازفــة وعدم التــزام حكومة
االقليم باملواد الواردة في قانون
املوازنــة فيما يخص تســليم
النفــط الــى بغــداد وحصول
االقليــم علــى ميزانيتــه من
املوازنة ،ضنا منها بان احلكومة
االحتادية ستســتمر في ارسال
حصة االقليم البالغة االن 317
مليار دينار شــهريا والتي تصل
الى قرابة  400مليار في موازنة
عام .2019
مؤكــدا ان ذلك يعــد مجاوفة
كبيــرة مبقــدرات ومعيشــة
املواطنــن ورواتب املوظفني في
كردســتان ،وانه على حكومة
االقليم ان ال تقحم االقليم وال
تدخل في هكــذا صراعات مع
بغداد ،الفتا الى انه من االن بدات
بعض االصوات ترتفع وتتعالى،

ان اعضاء اللجنة
المالية عقدوا
اجتماعا بهدف
االعداد والتحضير
لصياغة قانون
موازنة العام الحالي
 2019والتصويت
عليه ،الذي اشار
الى انه بحاجة الى
اسبوعين لمناقشته
ومن ثم التصويت
عليه

هوشيار عبد اهلل

رافضة منح االقليم حصته دون
تسليم النفط الى بغداد.
واضاف ان نسبة االقليم وحصة
البيشــمركة ومســتحقات
الفالحني وحصــة االقليم من
القــروض الدوليــة واحتياطي
الطــوارئ ،الذي تتبنــى الكتل
الكردســتاية الدفــاع عنــه
في مجلــس النــواب ،مرتبط
باالســاس مبدى التزام االقليم
بتســليم نفطه الى احلكومة
االحتاديــة ،واردف « اذا لم يلتزم
االقليم فان املوازنة ستفرغ من
احلقوق التــي ندافع عنها نحن
في مجلس النواب».
واوضح عبــد اهلل ،ان الوقت قد
حان امــام حكومة االقليم كي
تعلن موقفها بكل صراحة هل
هي مستعدة لتسليم نفطها
الى بغداد ام ال ،الن االقليم حلد
االن لم يتخــذ اية خطوات في

هذا االجتاه.
ولفت الى وجــود انتهاك صارخ
بحق قــوات البيشــمركة في
مسودة موازنة عام  ،2019التي
لم حتدد حجــم التخصيصات
املالية لها في القانون.
واضــاف ان الدســتور العراقي
واضح باعتبار قوات البيشمركة
قوات حــرس االقليم ،وهي جزء
مــن املنضومــة االمنيــة في
العراق وفقــا لقانون املوازنة ،اال
ان حقوق قوات البيشمركة لم
ترد في قانون املوازنة.
واضــاف وفقــا للمــادة 10
الفقرة ب فانــه مت اعتبار قوات
البيشمركة جزء من منضومة
الدفــاع العراقــي ،ومت اعتماد
تخصيصــات ماليــة لكافــة
صنوف القــوات العســكرية
سوى قوات البيشمركة.
واشار الى ان جدول التخصيصات

ذكر مجلــس االمــن الواطني
،جهــاز اخملابرات الوطنــي،وزارة
ا لد فا ع  ،ا لتســلیح  /و ز ا ر ة
الدفاع،وزارة الداخلیة،التسلیح
/وزارة الداخلیة،هیئــة احلشــد
الشــعبي()112الف عنصــر،
تسلیح هیئة احلشد الشعبي
 ،الفرقــة اخلاصــة  ،جهــاز
مکافحة االرهاب،هیئة املنافذ
احلدودیــة ،دون ان يتم ذكر قوات
البيشمركة.
وفي الســياق ذاته اعلن عضو
مجلــس النــواب عــن احلزب
الدميقراطي بشــار كيكي عن
زيارة يقوم بها وفد من حكومة
االقليم الــى العاصمة بغداد،
ملناقشة مشــروع موازنة 2019
مع املسؤولني في بغداد.
واضــاف كيكــي ان وفــدا عن
وزارتي املاليــة والتخطيط في
حكومة االقليم ســيزور بغداد

للتفاهم مع املســؤولني حول
حصة االقليم من املوازنة.
واشار الى ان وفدا من احلكومة
االحتادية سيزور اقليم كردستان
لنفس الغــرض ،مشــيرا الى
توصل اجلانبني الــى تفاهمات
مشتركة حول امليزانية وحصة
االقليــم واملنافــذ احلدوديــة
والكمارك.
بدوره اكد عضو اللجنة املالية
في مجلس النواب عن اجلماعة
االسالمية في كردستان احمد
حاجي رشيد ،ان اللجنة املالية
قررت اســتضافة ثمانية وزارات
وهيئات ملناقشة قانون املوازنة
معها ،الى جانب دراسة حصة
االقليم من املوازنة.
واضاف حاجي رشيد ان اللجنة
املالية ناقشت االتفاق الذي قال
انه ســري بني حكومة االقليم
ورئيس الــوزراء فــي احلكومة

االحتادية عادل عبد املهدي ،الذي
قــال ان بعض االعضــاء اكدوا
وجوده ،والذي ينص على ان تبيع
حكومــة االقليــم نفطها وان
تســتلم من احلكومة االحتادية
مبلغ  454مليار لرواتب املوظفني
و 67مليار لقوات البيشمركة.
واضاف ان اعضــاء في اللجنة
املالية اكدوا بانهم لن يسمحوا
لرئيس الوزراء بارســال االموال
اخلاصــة باالقليــم اذا لم يبادر
االقليــم بتســليم نفطه الى
احلكومة االحتادية.
وطالــب حكومــة االقليــم
باالسراع في حســم املوضوع
وايجاد صيغــة مالئمة ملعاجلة
املشاكل العالقة مع احلكومة
االحتاديــة ،وخصوصــا ملــف
النفط ،مبا يضمن حصة االقليم
ومســتحقات ورواتب موظفيه
وقوات البيشمركة.

تتمات ص1
الفساد عدو ال يقل شراسة عن
اإلرهاب وعصابات اجلرمية تبتغي اكمال
ما فشل به داعش
وأكد ان « مستقبل هذه البالد امانة في
اعناقكم  ،وكل ابناء هذا الشعب يثقون
بكم وببقية تشــكيالت قواتنا املسلحة
 ،وندرك جســامة املهام التي تؤدونها في
خدمة شــعبكم  ،وانكم قــادرون على
تنفيذ املهام اجلســام بعون اهلل وكفاءة
القادة والضباط واملراتب كل من موقعه».
واســتطرد بالقول « التفرقوا بني ارهابي
ومجــرم يســتبيح احلرمــات فعصابات
اجلرمية واخلطف والتزويــر تريد ان تكمل
مافشلت به داعش «.
وبني ان « الفساد عدو آخر ال يقل شراسة
عن االرهاب وهدفه تخريب العراق وتبديد
املال العام ومن واجبنــا جميعا حكومة
وشعبا واجهزة قضائية وامنية التصدي
له ومالحقة اجملرمــن املطلوبني للعدالة
وســارقي قوت الشــعب  ،ومــن جهتنا
فقد جمعنــا كل اجلهــود واالمكانيات

تقـرير

واالجهــزة الرقابية حتــت مظلة اجمللس
االعلى ملكافحة الفســاد وسنسخر له
كل ما نستطيع للنجاح في هذه املنازلة
الكبيرة «.
وشــدد عبــد املهــدي « نعاهدكم على
بذل اقصى جهد لدعــم وزارة الداخلية
واجهزتها ومديرياتها وتزويدها باالجهزة
واملعــدات والتدريــب وحتديــث االنظمة
واآلليات التي تس ّرع جهود اخلدمات التي
تقدمونها في شــتى اجملــاالت املتعلقة
باالمن واملرور والتحقيقات واالدلة اجلنائية
واجلــوازات والوثائق والدفــاع املدني وكل
التشكيالت «.
واشار الى ان « اجهزة الشرطة في العالم
قطعت شــوطا كبيرا وبلغت مستويات
عاليــة فــي االداء  ،ونحن نريــد الجهزة
الشرطة بلوغ اعلى الدرجات واملستويات
في االداء والكفاءة والســرعة والدقة في
التنفيذ «.
وبني « اوصيكم وانتم تنفذون مهامكم
بتنفيذ القانون باحتــرام حقوق املواطن

العراقــي وكرامتــه وانســانيته وعدم
التمييز بــن العراقيــن  ،فاملتهم بريء
مالم تثبت ادانته  ،وان جناحكم في مجال
حفظ حقوق االنســان هو اهم واسمى
جناح حتققونه وهو الهدف والغاية «.
وختم عبد املهــدي « اجدد لكم التهاني
بهذا اليوم واســأل اهلل العزيــز القدير
ان يقــوي عزائمكم ويشــد مــن ازركم
وميكنكم من اداء واجبكم الوطني  ،وحتية
لكل شرطي وشرطية ولكل منتسب في
وزارة الداخلية ولكل اخمللصني واملضحني»
.
يذكر أن التاســع من كانــون الثاني عام
 1922شــهد تشــكيل قوات الشرطة
العراقية ،لتنهض مع شــقيقها جيش
العراق الباسل مبهمة حماية امن الوطن
واملواطنني ،واللذين كان لهما عبر التاريخ
مواقف وبطوالت ترســخت فــي تاريخ
قدم
حافل مجيد امتد عقودا ً من الزمنّ ،
فيها كل من اجليش والشــرطة مبختلف
تشكيالتهما أمثلة رائعة في التضحية

والفداء وااليثار واحلرص على أمن الوطن.
سائرون حتذر من استمرار غياب
النواب وتعطيل السلطة
التشريعية
ويســتغرب النائــب عن ســائرون ،ان
«اجللســة االخيرة املنعقدة امس االول
لم تشهد حضورا ً حتى للمبنى جمللس
النــواب من قبل اغلــب االعضاء ،فلم
جند احدا ً في الكافتيريا أو اروقة اجمللس،
واحلاضرون دخلوا االجتماع لكن عددهم
لم يكن كافيا ً لالنعقاد».
وكشــف العميري ،عــن «نية مجلس
النواب رفع  47مقترحا ً لتعديل مشروع
املوازنة إلى احلكومة بغية مناقشــتها
واالتفــاق عليهــا تتضمــن مطالبات
الكتل السياسية بعد أن مت توحيدها».
وأورد ،أن «مجلــس النــواب لــم يتلق
لغاية االن اســماء املرشحني للوزارات
املتبقيــة فــي مقدمتهــا احلقائــب
االمنية ،وما مت تداوله من اســماء حول

تقدمي فالح الفياض للداخلية وسليم
اجلبــوري للدفــاع ورزكار محمد امني
مجرد تســريبات اعالمية لم تصل إلى
مستوى االعالن الرسمي».
وأكمل العميري بالقول ،إن «املؤشرات
االولية تؤكد عــدم امكانية مترير تلك
االسماء حتى لو مت فعالً تقدميها جمللس
النواب».
من جانبها ،ذكــرت النائبة االخرى عن
الكتلة ايناس املكصوصي أن «موقفنا
من املرشــحني للوزارات االمنية ما زال
ثابتا ً ولم يتغير».
واضافــت املكصوصي ،أن «الترشــيح
لوزارة الداخلية على سبيل املثال يجب
ان يكون من املســتقلني ،ملا تتمتع به
هذه املؤسســة مــن خصوصية تهم
االمن اجملتمعي».
وحتدثت ،عن «خرق االتفاق الذي جرى بني
قائمتي ســائرون والفتح بعدم اسناد
احلقائب االمنية إلى اشــخاص ينتمون
إلى احزاب أو لديهم جتربة ســابقة في

ادارة الدولة ولكننا اليوم نشهد اصرارا ً
على اسنداه الداخلية للفياض».
وبينت املكصوصي أن «موقفنا من وزارة
الداخلية ميتد ايضا ً لوزارة الدفاع ،كون
احلقائبتني تتمتعان بخصوصية ويجب
عدم اسنادهما إلى غير اصحاب اخلبرة
والكفاءة».
يشار إلى أن حكومة عادل عبد املهدي
ما زالــت تخلــو مــن وزراء للداخلية
والدفاع والعدل ،فيما توجد شــكوك
حــول حصول وزيــرة التربية شــيماء
احليالي على االصــوات الكافية داخل
مجلس النواب لنيل الثقة.
الكعبي يؤكد ضرورة نقل صالحيات
مديريات التربية الى الوزارة لتجاوز
الواقع « املزري «
واضاف « وانتقد الكعبي الواقع التربوي
املزري الذي تشــهده مختلف مناطق
البالد سيما خالل فترة ارتباط مديريات
التربيــة باحملافظة « ،منوها الى ان نقل

الصالحيــات « امر البــد منه « لتدارك
وتصحيح األخطاء من قبل املســؤول
املعنــي الذي ســتكون له مســاحة
واسعة من حرية اتخاذ القرارات وحتمل
املسؤولية والنتائج  ،فضال عن ان القرار
سيحد من التقاطعات والتدخالت في
العمل والصالحية ».
ودعا الكعبي بحســب البيــان مدراء
التربية الى « تنفيذ القرارات واالجراءات
االصوليــة والقانونية وعــدم تطبيق
األوامر واخملاطبــات اخملالفة لها من اية
جهة كانت».
يذكــر ان صالحيات مديريــات التربية
وصالحيات مديريــات ودوائر تابعة الى
وزارات أخــرى ،جرى نقلهــا لتكون من
صالحيات احملافظات ابان رئاســة حيدر
العبــادي جمللــس الــوزراء بضغط من
مجالــس احملافظات ومجلــس النواب،
ويشــار في هذا الصدد الى ان العبادي
نفســه صــرح بــان احملاصصــة في
احملافظات وصلت الى حد تعيني املدرس.

عصابات تبيع الفتيات في فيس بوك وتستغل األطفال للتسول

الكشف عن احصائية المروجين للمخدرات في بغداد خالل عام واحد
متابعة الصباح الجديد:
أعلن قضــاة متخصصــون مبكافحة
اخملــدرات ،القبض على أكثــر من 525
متهمــا ً بتجــارة وترويج اخملــدرات في
العاصمــة ،وصدور أمــر بالقبض بحق
 100آخرين مابــن متعاط ومروج وتاجر
خالل .2018
وحذر القضاة من تزايــد هذه الظاهرة،
مشــيرين إلــى أن «اغلــب املتعاطني
يتحولون خالل فترة قصيرة الى مروجني،
ملا لهذه التجارة مــن رواج يحقق أرباحا
السيما للعاطلني عن العمل»  ،مؤكدين
تســجيل حــاالت للتعاطــي والترويج
للمخدرات فــي إحدى مــدارس بغداد
وجامعــات اهلية فضالً عــن ترويجها
في بعض املقاهي ،مرجحني االستعانة
بقوات مكافحة اإلرهــاب ملواجهة هذا
اخلطر وضرب جتار اخملدرات.
وقال القاضي عقيل ناظم وهو قاضي

حتقيق مختــص بقضايا اخملــدرات في
الرصافة «مت القبض على  306متهمني
مابني تاجر مروج ومتعــاط خالل العام
 2018فقط مقســمني بــن  216تاجرا
ومروجــا و 90متعاطيــا ومتــت احالة
اغلبهم الى احملاكم اخملتصة وقد صدرت
بحقهم احــكام وصلت الى الســجن
املؤبد».
واوضــح القاضــي عقيــل ان «اغلــب
املتعاطني للمخدرات يتحولون بعد فترة
زمنية الى مروج بهدف الكســب املادي
كون الترويج لهذه املواد يدر أرباحا كبيرة
وكذلك ليتمكنوا من احلصول على هذه
املواد اخملدرة ليتعاطوها بســبب االدمان
عليها «.
وعــن انواع اخملــدرات املنتشــرة يوضح
القاضي اخملتص «سجلنا تعاطي وتداول
انواع كثيــرة من اخملــدرات ،لكن يحتل
الكرســتال املرتبة األولى لهذه التجارة،
وتليه احلبوب والتي تعرف بـ(الصفر ـ )1
تأتي بعدها مادة احلشيشــة فضالً عن

أنواع أخرى».
ويكشــف القاضي عقيل عن «شبكات
تديــر جتــارة اخملــدرات في بغــداد وهي
تنظيمــات خيطية يصعــب الوصول
إليها» ،مؤكدا ً «تفكيــك العديد منها
والقبض على أفرادهــا وغالبا ً ما يكون
جتار اخملدرات حذرين في تعاملهم وال يتم
البيع اال للشخص املوثوق فيه وأن يكون
مزكى من شخص آخر».
وتابع ان «هناك ارتباطا بني الشبكات في
بغداد واحملافظات اجلنوبية» ،موضحا أن
«اخملدرات تدخــل العراق من بعض الدول
منها إيــران ولبنان وبعــض دول اخلليج
وان األهوار تشــكل ممرا ً لعبور هذه املواد
بواســطة املشــحوف وغالبا ً ما يخرج
التجــار من العــراق بجوازات رســمية
ويدخلون عن طريق التهريب ويتم إدخال
املواد عبر أكياس من الرز أو الطحني».
واستطرد أن «هناك طرقا اخرى للترويج
عن طريق النوادي الليلية وفتيات الهوى
مقو جنسي
بحجة ان مادة الكرســتال ٍ

وزاد ان «بعــض جتار اخملــدرات يعتمدون
فــي نقــل بضاعتهــم وترويجها على
العنصر النسوي (الفتيات) خصوصا ً من
محافظة الــى اخرى او من منطقة الى
اخرى لعدم خضوعهن الى التفتيش في
السيطرات واملفارز االمنية باإلضافة الى
اعتمادهم على بعض العناصر االمنية
لكونهم يحملون باجات مما يسمح لهم
املرور في السيطرات دون تفتيش».
على صعيد متصل متارس عصابات االجتار
بالبشر جرائمها عبر دور البغاء وتتواصل
الكترونيا لبيع الفتيات وتهريبهن خارج
البالد بحســب الوقائع القضائية ،فيما
تســتغل تلك العصابــات األطفال في
شبكات التسول .وألقت القوات األمنية
عبر متابعة وإشــراف القضاء القبض
على العديد من العصابات التي اعترفت
ببيــع فتيــات وتأجير أطفــال لغرض
التسول ،فيما أصدرت محاكم اجلنايات
عقوبات رادعة بحق املدانني.
ويقــول قاضي محكمة حتقيــق الدورة

محمد العبدلــي أن «أكثر جرائم االجتار
بالبشــر تتــم حاليا عن طريــق موقع
التواصل االجتماعي (فيس بوك) ،إذ يتم
عــرض الضحايا عبر هــذا املوقع ويبدأ
التفاوض هنــاك» ،لكنه اكد ان معظم
هــذه «املواقع مراقبة مــن قبل مكاتب
االجتــار بالبشــر في الكــرخ والرصافة
فغالبــا ما يتم اســتدراج املتهمني من
اجل الوصول الى الشخص املعني الذي
عــرض الضحية على مواقــع التواصل
االجتماعي للتفاوض معه حول املبلغ».
وبخصــوص قيمــة املبالغ كشــف
العبدلي أنهــا «تتراوح مابــن  3إلى
 4آالف دوالر أميركــي» ،مشــيرا إلــى
أن «اخلاليــا األمنيــة جتــري اتفاقا مع
أصحاب تلك احلسابات وعند التسليم
يتم إلقاء القبض عليهم متلبســن
باجلرم» ،مستشــهدا بـ»قضية تخص
امرأة في بغداد عرضــت فتاة إثيوبية
اجلنسية للبيع بعد ان جلبتها من دولة
لبنان لتعمــل خادمة معها في املنزل،

وبعد مرور  6أشهر مت عرضها للبيع عن
طريــق (فيس بوك) مببلــغ  4آالف دوالر
لكن مكتب االجتار بالبشــر – الرصافة
ألقى القبض عليها بعد عملية أمنية
ومت تصديق أقــوال املتهمــة من قبل
محاكم التحقيق».
وأضاف العبدلــي أن «متهمني آخرين
يعلمــون باالجتــار بالبشــر ويقومون
بالسمســرة والبغاء القــي القبض
عليهم ومت احلكم على قســم منهم
بالسجن ملدة  15سنة وآخرون حكموا
بالســجن املؤبــد ،أما الباقــون فتم
تصديــق اقوالهــم ومن ثــم عرضت
أوراقهم على محكمة املوضوع لينالوا
جزاءهم العادل».
واشــار الى ان «هؤالء يقومون بشــراء
فتيــات مببلــغ  5ماليني دينــار عراقي
ومن ثم يقومون بالسمســرة والبغاء
وإخراجهــن في حفــات خاصة وماله
ومن ثــم عرضهــن للبيــع ألكثر من
شخص».

ووصــف إلقاء القبض وكشــف هذه
الشــبكة بـ»العملية الصعبة» التي
يقول إنها «احتاجــت الى وقت طويل
وســرية تامة وأجنزت باجلرم املشهود»،
ورجح ان تكون «هذه اجلهات مدعومة
من قبل جهات معينة ،قســم منهم
القي القبض عليهم وعددهم ســتة
متهمــن يعملون قبل احــداث 2003
وهم مــن (الغجر) ومهنتهم شــراء
الفتيات ومن ثم السمسرة والبغاء».
يذكر أنه «هذه الشبكة اعترفت ببيع
فتيات الى دول الكويت وقطر واإلمارات
لغرض العمل في النوادي الليلية ،وتتم
عمليــة نقلهم وتزويجهــم من اجل
تسفير الضحايا خارج العراق وان هذه
التفاصيل مت التعــرف عليها من خالل
التحقيق مع عناصر هذه الشــبكة»،
مطالبــا «األجهزة األمنيــة بتطبيق
السرية التامة حول ورود اي معلومات
تخص جرمية االجتار بالبشــر للقضاء
عليها».
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ﺍﻻﻋﻤﺎﺭ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ

ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻭﻣﻔﺮﺩﺍﺗﻬﺎ

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ
ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﺗﺮأس اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻮزارة اﳌﻬﻨﺪس ﺟﺎﺑﺮ اﳊﺴﺎﻧﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋــﺎ ﹰ ﻣﻮﺳــﻌﺎ ﻣﻊ اﳌــﺪراء اﻟﻌﺎﻣــﲔ وﻣﻌﺎوﻧﻲ
اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠــﻮزارة ﻟﻠﺒــﺪء ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻛﻤﺎل
اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﳌﺘﻮﻗﻔﺔ واﻟﺘﻲ ﰎ اﻧﻬﺎء ﻋﻘﻮدﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ
ﻣﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳌﻨﻔﺬة اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺑﻬــﺪف اﻛﻤﺎﻟﻬﺎ
واﳒﺎزﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷــﺮﻛﺎت وزارة اﻻﺳﻜﺎن ﻛﻼ ﺣﺴﺐ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ.
واﺳــﺘﻌﺮض اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻔﻨﻲ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﳌﺮاد اﳌﺒﺎﺷﺮة
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ واﺳــﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﺠﻤﻟــﺎري واﳌﺎء ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﶈﺎﻓﻈــﺎت ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮزارة اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻤﺒﺎﺷﺮة
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ واﳒﺎزﻫﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ وﺣﻔﺎﻇﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺪﺛﺎر اﻟﺬي ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ ﺟﺮاء ﺗﻮﻗﻔﻬﺎ ..
ﻳﺬﻛﺮ ان ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرة ﻫﻲ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﻲ
اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ دوﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﻣﻦ اﺟﻞ اﳒﺎز ﺟﻤﻴﻊ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﶈﺎﻓﻈﺎت

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻧﺎﻗﺸــﺖ وزارة اﻟﺘﺠــﺎرة اﻻﺟﺮاءات
اﳌﺘﺨﺬة ﻓــﻲ ﻣﻨﻬﺎﺟﻬﺎ اﻟﻮزاري اﳌﻘﺮ
ﺿﻤــﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣــﻲ واﻟﺬي
ﺗﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وذﻟــﻚ ﺧﻼل
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪوري اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻓﻲ دﻳﻮان
اﻟﻮزارة .
واوﺿــﺢ وﻛﻴﻞ اﻟــﻮزارة اﻻداري وﻟﻴﺪ
اﳌﻮﺳﻮي ان اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺗﻨﺎول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻔﻘــﺮات اﳌﻌــﺪة ﻓــﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﳊﻜﻮﻣﻲ وﻫﻲ دراﺳﺔ وﺿﻊ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴــﺔ وﻣﻔﺮداﺗﻬﺎ واﻟﺸــﺮاﺋﺢ
اﻻﺳﺎﺳــﻴﺔ اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﲟﺎ
ﻳﺤﺴــﻦ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌــﻮاد وﻣﻨﻊ اي
ﻓﺴﺎد او ﻫﺪر وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﳋــﺎرج ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻔﺮداﺗﻬﺎ
وﺗﺴــﻬﻴﻞ اﺟــﺮاءات ﻣﻨــﺢ اﺟﺎزات
ﺗﺎﺳــﻴﺲ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﺑﺎﺷــﻜﺎﻟﻬﺎ
اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﺳــﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ
ﻣﻮاﻓﻘﺎت ﺧﺎﺻﺔ وﻋﺮض اﻟﺸــﺮوط
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻴﻘﻮم
ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺸﺮوع ﺑﺘﻮﻓﻴﺮﻫﺎ وﻟﺘﺼﺒﺢ
اﻻﺟﺎزة ﻣﻘﺮة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺳــﺎس ان
ﺗﻮﻓﺮت ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻓﻘﺮة
اﻟﺘﻜﺎﻣــﻞ ﻣﻊ دﻳــﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
وﻫﻴﺌــﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻟﻔﺤــﺺ وﺗﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺮﺳــﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺠﺎر
واﺻﺤــﺎب اﳌﻬﻦ اﻟﻜﺒــﺎر واﻟﺼﻐﺎر
ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻐــﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ وﻓﺘﺢ
ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﺨﺎﻃﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﳌﻨﺘﺠــﺔ ﺣﻴــﺚ ﰎ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ ﺗﻠﻚ
اﻟﻔﻘﺮات وﺗﺄﺷــﻴﺮ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻘﺮات ﻓﻲ
ﺿﻮء ﻣﻬﺎم وزارة اﻟﺘﺠﺎرة .
واﺷﺎر وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة اﻟﻰ ان اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﺗﻨــﺎول ﻛﺬﻟﻚ ﺟﻤﻠﺔ ﻣــﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻋــﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ
ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸــﺮﻛﺎت واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ
ﺗﻔــﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎر ﻣــﻦ اﻟﻜﻤﺎرك
واﳌﻨﺎﻓﺬ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ
وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺸــﺮوع اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ
اﻟﺬي اﻗــﺮه ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء وﺑﺪﻋﻢ

ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺟﻤﻠﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ
ﻋﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺬ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺑﺸﻜﻞ
ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ

ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗﻄﻠﻖ ﺗﺴﻮﻳﻖ
ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻐﺪﺍﺩ

ﻣﻔﺮدات اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ »ارﺷﻴﻒ«
وﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺎﳌﻲ
وﻛﺬﻟــﻚ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ داﺋــﺮة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻣﻊ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻐــﺬاء ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﻣﻮاد
اﳊﺼــﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴــﺔ واﺟﺮاءاﺗﻬــﺎ
ﺑﻬﺬا اﻟﺼــﺪد ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﲡﻬﻴﺰ ﺷــﺒﻜﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴــﺔ وﺣﺠﺐ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴــﺔ ﻋــﻦ اﺻﺤــﺎب اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻌﺎﻟــﻲ واﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ واﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت
اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻟﺘﺎﻣﲔ ﻣﻔــﺮدات اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ
ﻋﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ اﻋﻠﻨــﺖ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ
اﳊﺒﻮب ﻓﺮﻳــﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺸــﺘﺮك ﻣﻦ

ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ
واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻗﺴﻢ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
ﻟﺰﻳﺎرة ﻓﺮع وﻣﻄﺎﺣــﻦ ﻧﻴﻨﻮى ووﻛﻼء
اﻟﻄﺤﲔ ﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ زﻣﺎر.
واوﺿﺢ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻬﻨﺪس
ﺟﺎﺳــﻢ اﻟﻌﺎﻣﺮي اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﺸــﻜﻞ
اﺟﺮى اﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎ ﳌﻮاﻃﻨﻲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻋﻦ
ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻄﺤﲔ اﳌﻮزع ﺿﻤﻦ ﻣﻔﺮدات
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮﻗﻮف
ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤــﻞ وﻧﻘﻞ اﳊﺒﻮب ﻣﻦ
اﻟﺴــﺎﻳﻠﻮات اﻟﻰ اﳌﻄﺎﺣــﻦ وﲡﻬﻴﺰ
اﻟﻮﻛﻼء ﺑﺤﺼﺺ اﻟﻄﺤﲔ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ
ﻓﻴﻤــﺎ ﰎ زﻳــﺎرة ﻧﺎﺣﻴﺔ زﻣــﺎر وﺗﻔﻘﺪ
وﻛﻼء اﻟﻄﺤــﲔ ﺑﺎﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ وﻟﻘــﺎء

اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﻌﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﶈﺎﻓﻈﺔ
واﺟﺮاء اﺳــﺘﺒﻴﺎن رﺳــﻤﻲ ﻵراﺋﻬﻢ
ﺣﻮل ﻧﻮﻋﻴــﺔ اﻟﻄﺤﲔ اﳌﻮزع اﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻰ ﺳــﺤﺐ ﳕﺎذج ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻄﺤﲔ
اﺠﻤﻟﻬﺰة ﻟﻠــﻮﻛﻼء ﻟﻐــﺮض اﻟﻔﺤﺺ
اﺨﻤﻟﺘﺒﺮي  ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﺳﺘﻤﺮ ﻟﺴــﺎﻋﺎت اﳌﺴﺎء وﺑﺼﺤﺒﺔ
ﻓﺮﻳــﻖ رﻗﺎﺑــﻲ ﻣــﻦ ﻓﺮع اﻟﺸــﺮﻛﺔ
وﺳــﻴﻘﺪم ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻣﻔﺼــﻼ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟﺰﻳــﺎرة واﳌﻼﺣﻈــﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴــﺎت
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋــﺞ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ  .ﻛﻤﺎ
اﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻦ اﺳــﺘﻤﺮار
اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺠــﺎرة اﳊﺒﻮب
ﺑﺘﺴﻠﻢ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ اﳊﻨﻄﺔ واﻟﺸﻠﺐ

ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﲔ واﳌﺴﻮﻗﲔ  .وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ
ﻋﺎم اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻧﻌﻴــﻢ اﳌﻜﺼﻮﺻﻲ
ان ﺳــﺎﻳﻠﻮ اﺑﻮ ﺻﺨﻴﺮ ﻓــﻲ اﻟﻨﺠﻒ
اﻻﺷــﺮف ﺗﺴــﻠﻢ ﻛﻤﻴﺔ ) (43ﻃﻨﺎ
ﻣﻦ اﻟﺸــﻠﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴــﻠﻢ ﺳﺎﻳﻠﻮ
اﻟﺸــﺎﻣﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴــﺔ ﻛﻤﻴﺔ
) (27ﻃﻨــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺸــﻠﺐ  .واﺿﺎف
اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌــﺎم ان ﺻﻮﻣﻌﺔ ﺧﺎن ﺿﺎري
ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺘﺴــﻠﻢ وﺗﻔﺮﻳﻎ اﳊﻨﻄﺔ
اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ اﻟــﻮاردة ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎء ام ﻗﺼﺮ
ﺣﻴﺚ ﲡﺎوزت اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺘﺴــﻠﻤﺔ اﻟـ
) (45ﻃﻨﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﺴــﻠﻢ ﺣﻨﻄﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ د  1 /ﺑﻜﻤﻴﺔ
ﲡــﺎوزت اﻟـ )  (636ﻃﻨــﺎ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ

اﺳــﺘﻤﺮار ﲡﻬﻴﺰ اﳌﻄﺎﺣﻦ ﺑﺎﳊﻨﻄﺔ
ﺿﻤﻦ اﳋﻠﻄﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺣﻴﺚ ﲡﺎوزت
اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﰎ ﲡﻬﻴﺰﻫﺎ اﻟـ )(556
ﻃﻨﺎ  .ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺮ اﺷﺎر اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻰ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﺮع اﳌﺜﻨﻰ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ اﳌﻄﺎﺣﻦ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺎﳊﻨﻄﺔ اﶈﻠﻴﺔ
واﳌﺴﺘﻮردة و ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻗﺴﻢ
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﺄﻣﲔ
ﺣﺼــﺔ اﻟﻄﺤــﲔ ﺿﻤــﻦ ﻣﻔﺮدات
اﻟﺒﻄﺎﻗــﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴــﺔ ﻣﺒﻴﻨــﺎ ان
اﻟﻜﻤﻴﺔ اﺨﻤﻟﺼﺼــﺔ اﻟﺘﻲ ﰎ ﲡﻬﻴﺰﻫﺎ
ﺑﻠﻐﺖ) (٩٨٧٠ﻃﻨــﺎ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻗﻴﺎم
ﻓﺮع ذي ﻗﺎر ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﻣﻄﺤﻨﻪ ﺳﻮﻣﺮ
ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ) (2005اﻃﻨﺎن .

ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ

ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ

ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻓﺘﺘﺤــﺖ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺼﺮة ﻣﻬﺮﺟﺎن اﳌﺴــﺮح
اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻘﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺴﻢ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮن
اﳉﻤﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻨﺸﺎط
اﳌﺪرﺳــﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﺒﺼﺮة.
وﺑــﲔ اﳌﻜﺘــﺐ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑــﺄن ﺣﻔﻞ
اﻻﻓﺘﺘﺎح ﺷــﻬﺪ ﻋﺪدا ﻣــﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت

ﺠﻤﻟﻤﻮﻋــﺔ ﻣﻦ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
واﻻﻋﻼﻣﻴﺔ رﻛــﺰت ﻋﻠﻰ اﻫﻤﻴﺔ اﻗﺎﻣﺔ
ﻣﺜﻞ ﻫﻜــﺬا ﻣﻬﺮﺟــﺎن اﻟــﺬي ﻳﹸﻌﻴﺪ
اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ اﻟﻰ اﳌﺴــﺮح اﳌﺪرﺳــﻲ ﻣﻦ
ﺧــﻼل اﻟﺘﻌﺎون ﻣﺎ ﺑﲔ ﻛﻠﻴــﺔ اﻟﻔﻨﻮن
اﳉﻤﻴﻠــﺔ وﺗﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺒﺼﺮة وﻟﻠﺴــﻨﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ .
واوﺿــﺢ ﺑﺘﺨﻠــﻞ اﳊﻔــﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
ﺗﻐﻨﺖ ﺑﺤﺐ اﻟﻮﻃــﻦ وﺑﻄﻮﻻت ﻗﻮاﺗﻨﺎ
اﻷﻣﻨﻴﺔ وﺗﻀﺤﻴﺎت اﻟﺸــﻬﺪاء  ،ﻓﻴﻤﺎ

ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺮوض ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﺗﻔﺎﻋــﻞ ﻣﻌﻬــﺎ اﳊﻀﻮر
ﻻﺣﺘﻮاﺋﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ارﺷــﺎدﻳﺔ
وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ.
اﻟﻰ ذﻟﻚ ﺗﺴــﻌﻰ اﳌﺪﻳﺮﻳــﺔ ان ﺗﻨﺘﻘﻞ
ﻋــﺮوض اﳌﻬﺮﺟﺎن اﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺪارس
اﶈﺎﻓﻈــﺔ  ،ﻻﻓﺘــﺎ اﻟــﻰ ﺗﻘــﺪﱘ ١٨
ﻋﺮﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﺴــﺎرح ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﲢﻘﻴﻘﺎ
ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة اﳌﺘﻮﺧﺎة ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت .ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﺧﺮ اﺧﺘﺘﻤﺖ

وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  /اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﳌﺜﻨــﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﻬﺮﺟﺎن اﻟﺴــﻨﻮي
ﻟﻠﺨﻄﺎﺑﺔ واﻟﺸــﻌﺮ ﳌﺪارس اﶈﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺔ اﳌﺮﺣﻮم اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺟﺎﺳﻢ
ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎوة ﲟﺸــﺎرﻛﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ 38
ﻣﺘﺴﺎﺑﻘﺎ .
وذﻛــﺮ اﳌﻜﺘــﺐ اﻹﻋﻼﻣــﻲ أن ﺗﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ اﳌﺜﻨﻰ اﺧﺘﺘﻤــﺖ اﻋﻤﺎل
اﳌﻬﺮﺟــﺎن اﻻدﺑﻲ اﻟﺴــﻨﻮي ﻟﻠﺸــﻌﺮ
واﳋﻄﺎﺑــﺔ ﻟﻔﺌــﺔ اﻟﺒﻨــﲔ واﻟﺒﻨــﺎت

ﳌــﺪارس اﶈﺎﻓﻈﺔ  ،ﺣﻴــﺚ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك
اﺣﺘﻔﺎﻟﻴــﺔ ﺑﻬــﺬه اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ اﻟﹸﻘﻴﺖ
ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻋﺒﺮت ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻻﻣﺘﻨﺎن
واﻟﺸــﻜﺮ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺴﻬﻤﲔ ﻓﻲ اﳒﺎح
ﻫﺬا اﳌﻬﺮﺟﺎن  ،ﻣﺒﻴﻨــﺎ ﹰ ﺑﻘﻴﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴــﺔ ﻹﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋــﺞ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎرﺑﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ
اﻻوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﲔ
اﳌﺪارس وﻟﺸﺘﻰ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ .
واﺷــﺎر اﳌﻜﺘــﺐ اﻻﻋﻼﻣــﻲ اﻟــﻰ ان

اﳌﻬﺮﺟﺎن ﻳﻘﺎم ﺳــﻨﻮﻳﺎ ﺿﻤﻦ اﳋﻄﺔ
اﻟﻮزارﻳــﺔ وﻳﻮﻟــﻲ ﻗﺴــﻢ اﻟﻨﺸــﺎط
اﻟﺮﻳﺎﺿــﻲ واﳌﺪرﺳــﻲ ﻓــﻲ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ اﳌﺜﻨﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا
ﻟﻬﺬه اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ وﺗﺸﺮف ﳉﺎن
ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ  ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺷﻬﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﻬﺮﺟﺎن ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻣﻪ
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪروع واﻟﺸــﻬﺎدات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﲔ واﳌﺪارس اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ
اﻟﻔﻮز ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻓﺴﺎت .

ﻧﺪﻭﺓ ﻋﻦ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻤﺤﺼﻮﻝ ﻗﺼﺐ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺩﻳﺎﻟﻰ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﺴﺎﻥ ﺗﻨﻈﻢ ﻧﺪﻭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﻳﺮﻭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﻧﻔﻼﻭﻧﺰﺍ ﺍﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﻣﻴﺴﺎﻥ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻧﻈﻤــﺖ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﻴﺴﺎن ،ﻧﺪوة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻓﺎﻳﺮوﺳﺎت
اﻻﻧﻔﻼوﻧــﺰا اﳌﻮﺳــﻤﻴﺔ اﻟﻮﺑﺎﺋﻴــﺔ
)) ((Orthomyxo Virusesﲟﺸﺎرﻛﺔ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﲔ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ.
وﺗﻀﻤﻨــﺖ اﻟﻨــﺪوة ﻣﺤﺎﺿــﺮة
أﻟﻘﺎﻫــﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻄﻠــﻚ ﻣﻬﺪي

ﺧﻼوي ﺳــﻠﻂ اﻟﻀــﻮء ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺎﻳﺮوﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ اﻻﻧﻔﻠﻮﻧﺰا
اﳌﻮﺳــﻤﻴﺔ اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ اﻧﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﻔﺎﻳﺮوﺳﺎت اﻟـ  RVAذات اﻟﺸﺮﻳﻂ
اﳌﻔﺮد اﻟﺴﻠﺒﻲ.
واﻋﻄﺖ اﻟﻨﺪوة ﺗﺼﻮرا ﻋﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ
ﻫﺬه اﻟﻔﺎﻳﺮوﺳﺎت اﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﺻﻨﺎف
رﺋﻴﺴــﺔ ﻫــﻲ  C،B،Aوﺗﺸــﻤﻞ

ﺗﻘﺮﻳﺮ

ﻓﺎﻳﺮوﺳﺎت اﻧﻔﻼوﻧﺰا اﻟﻄﻴﻮر ),(H5NI
واﻟﻔﻴﺮوﺳــﺎت اﳌﺴــﺒﺒﺔ ﻻﻧﻔﻼوﻧﺰا
اﳋﻨﺎزﻳﺮ )(H1NI
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻈﻤﺖ ﺷﻌﺒﺔ
اﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴــﺘﻤﺮ ﻓﻲ
ﻛﻠﻴــﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ دﻳﺎﻟﻰ ،ﻧﺪوة
ﻋﻦ اﻻﻫﻤﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﶈﺼﻮل
ﻗﺼﺐ اﻟﺴــﻜﺮ واﻟﻔﻮاﺋــﺪ اﻟﻄﺒﻴﺔ

ﻟﻌﺼﻴﺮه ﺑﺤﻀﻮر ﻋﺪد ﻣﻦ اﺨﻤﻟﺘﺼﲔ
 .وﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻨــﺪوة ﻣﺤﺎﺿﺮة اﻟﻘﺎﻫﺎ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧــﺎدر ﻓﻠﻴﺢ ﻋﻠــﻲ اﳌﺒﺎرك
ﺑﲔ ﻓﻴﻬﺎ اﻫﻤﻴــﺔ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺼﺐ
ﹼ
اﻟﺴــﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ واﻟﻔﻮاﺋــﺪ
اﻟﻄﺒﻴــﺔ ﻟﻌﺼﻴــﺮه وﳒــﺎح زراﻋﺘﻪ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ دﻳﺎﻟﻰ ﻛﻮن اﶈﺼﻮل
زرع ﻓــﻲ اﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ) (12ﻣﻮﻗﻌﺎ ﹰ ﻓﻲ

اﻗﻀﻴــﺔ وﻧﻮاﺣﻲ اﶈﺎﻓﻈــﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﺮادﻳﺔ واﳋﺎﻟﺺ واﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ
واﳊﺪﻳﺪ وﺑﻨﻲ ﺳﻌﺪ وﺑﻠﺪروز وﺧﺎﻧﻘﲔ
واﻣﺎﻛﻦ اﺧﺮى .
وﺑ ﹼﻴﻨﺖ اﻟﻨــﺪوة اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻘﺼﺐ اﻟﺴــﻜﺮ وﻋﺼﻴﺮه
ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺴــﺎﻋﺪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺸــﺮاﻳﲔ وﻛﺬﻟﻚ

اﻻﺣﻤــﺎض اﻻﻣﻴﻨﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﺤﺘﻮي
ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﶈﺼــﻮل وﻳﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺑﻌﺾ اﻧﻮاع اﻟﺴــﺮﻃﺎﻧﺎت
وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﺳــﻜﺮ
اﻟﺪم ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دوره ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻮﻗﻮد
اﳊﻴﻮي واﻟﻌﻠﻒ اﳊﻴﻮاﻧﻲ واﻟﺴــﻤﺎد
اﻟﻌﻀــﻮي واﳌــﻮاد اﻟﺒﻼﺳــﺘﻴﻜﻴﺔ
واﳋﺸﺐ.

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻃﻠﻘﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺼــﺎﻻت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
إﺣــﺪى ﺗﺸــﻜﻴﻼت وزارة اﻻﺗﺼــﺎﻻت وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺷــﺮﻛﺔ  IQاﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺸــﺮﻳﻜﺔ واﳌﺸﻐﻠﺔ
ﳌﺸــﺮوع اﻟﻨﻔــﺎذ اﻟﻀﻮﺋــﻲ ﻓــﻲ ﺑﻐــﺪاد وﻛﺮﻛﻮك
واﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﻄﻮط اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﳌﺸﺮوع
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻀﻮﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎزل  .وﻗﺪ ﰎ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻫﺬه
اﳋﻄﻮط ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳊﺒﻴﺒﻴــﺔ واﻻورﻓﻠﻲ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
ﻓﻲ ﺟﺎﻧــﺐ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﺑﺒﻐــﺪاد اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﺪد ﺧﻄﻮﻃﻪ
 17اﻟــﻒ ﺧﻂ ﺿﻮﺋﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﻬــﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت
واﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﻨﻮات
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳋﻄــﻮط اﻟﺘﻲ ﰎ
ﺗﺴــﻮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨــﲔ  475ﺧﻄﺎ ﺿﻮﺋﻴــﺎ  .وﻗﺪ ﰎ
اﻓﺘﺘﺎح ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳋﻄﻮط ﻓﻲ
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺬﻛﻮرة وﻛﺬﻟﻚ ﲡﺮي اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻻﻓﺘﺘﺎح
ﻣﻜﺘﺒﲔ اﺧﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اﻻوﻟﻲ
واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ اﳌﻄﻠﻮب ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﳋﺪﻣﺔ  ،اﻣﺎ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﳌﺮاﻛﺰ
اﻟﺘﺴــﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓﺘﻠﻘﻰ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺸﺮوع
ﺻﺪى واﺳﻌﺎ واﻗﺒﺎﻻ ﻟﺪى اﳌﻮاﻃﻨﲔ.

ﻣﻨﺎﺷﺪﺓ

ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻧﻈﺎﺭ ﺩﻭﻟﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻴﺔ :
ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻫﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﺔ وﺑﻮب اﻟﺸــﺎم ﻓﻲ
ﺑﻐﺪاد ﺑﺮدم واﻟﻐﺎء اﳌﺒﺰل اﻟﺬي ﳝﺮ ﲟﻨﺎﻃﻘﻬﻢ واﻳﺠﺎد
ﺑﺪاﺋﻞ ﳌﻴﺎه اﺠﻤﻟﺎري اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺒﺰل
وذﻟﻚ ﻣــﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ اﻧﺎﺑﻴﺐ داﺧــﻞ اﳌﺒﺰل ﺛﻢ ﻳﺘﻢ
دﻓﻨﻬﺎ او رﺑﻂ ﻣﺠﺎري ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺑﺸــﺒﻜﺔ اﺠﻤﻟﺎري
اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺑﻌﺪ ان اﺻﺒﺢ ﻫﺬا اﳌﺒﺰل ﻣﺼﺪرا ﻟﻼﻣﺮاض
واﻟﺮواﺋﺢ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﺮض اﻃﻔﺎل ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻰ اﻣﺮاض ﻋﺪﻳﺪة وﻛﺬﻟﻚ ﺳــﻘﻮط ﻋﺪد ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﳌﺒﺰل .
ان ﻫــﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻋﺎﻧﺖ وﻟﻔﺘــﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ
اﻟﺒﺆس وﺳــﻮء اﳋﺪﻣــﺎت واﳊﺮﻣﺎن وﻫــﻲ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر
ﻣﻌﺎﳉﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺗﺮﻗﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎن ﻫﺬه
اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻐﺎﻟﻲ واﻟﻨﻔﻴﺲ واﻟﺪﻣﺎء ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ
ارض اﻟﻌﺮاق اﻟﻄﺎﻫﺮة وﺟﺎء اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﺗﺮد اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﺰء
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت اﻟﻰ ﻋﺎﺋﻼت ﻫﺆﻻء اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ .
واﻧﺎ ﻫﻨﺎ اﻧﺎﺷــﺪ دوﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺎدﺧﺎل ﺷﺮﻛﺎت
وزارة اﻻﻋﻤﺎر واﻻﺳﻜﺎن واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﻜﻞ ﺛﻘﻠﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻻن ﻫﺬه اﻟﺸــﺮﻛﺎت
ﲤﺘﻠــﻚ اﻻﻟﻴﺎت واﳌﻌﺪات اﻟﺘﺨﺼﺼﻴــﺔ واﻟﻜﻔﺎءات
اﻟﻘــﺎدرة ﻋﻠــﻰ ﲢﻮﻳﻞ ﻫــﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟــﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺪوﻣﺔ وﺟﻤﻴﻠﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة وﺟﻴﺰة ﺑﻌﺪ ان ﻋﺠﺰت
اﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐــﺪاد ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﺑﺴــﻂ اﳋﺪﻣــﺎت ﻟﻬﺬه
اﳌﻨﺎﻃﻖ واﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ ﺑﺎن ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺳــﺘﻨﺠﺢ
ﳒﺎﺣﺎ ﺑﺎﻫﺮا.
اﻻﻋﻼﻣﻲ
ﺟﻌﻔﺮ ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺴﺮائ

ﺍﻃﻼﻕ ﺩﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﻍ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻤﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺒﺤﺚ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﻤﻮﻝ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺑﺎﻻﻋﺎﻧﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﺑﺤﺚ وزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸــﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺎﺳــﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺰﻣــﺎن ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ
ﻋــﺎم اﻻدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣــﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﳒــﻼء ﻋﻠﻲ ﻣﺮاد
وﻣﺪﻳﺮ اﳉﻬــﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻼﺣﺼﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ
ﻟــﻮزارة اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ اﻻﻟﻴــﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺳــﺘﻤﺎرة اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﻮﺿﻮع
اﳌﻌﺎدﻟﺔ واﻻوزان واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﺳــﺘﻤﺎرة
اﻟﻰ اﺳــﺘﻤﺎرة اﺧﺮى واﻻﺟﺮاءات اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴﺪاﻧﻲ واﳌﺴــﺢ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻲ
ﲟﺎ ﻳﺴــﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺳــﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻻﺣﺘﻮاء
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻼﺳﺮ اﻻﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا.
وﻗﺪ ﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠــﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟــﻮزارة ﻣﻦ اﳉﻬــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ وﻏﻴﺮ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،واﻫﻤﻴﺔ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻗﺴــﺎم
اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻼﺣﺼﺎء ﻓﻲ اﳒﺎز ﻣﺸﺮوع
اﻟﺒﺤــﺚ اﳌﻴﺪاﻧــﻲ وذﻟﻚ ﺑﺎﺗﺒــﺎع آﻟﻴﺎت
ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة ﻻﺳﺘﻬﺪاف
اﳌﺴﺘﺤﻘﲔ وﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت.
وﻗﺪﻣــﺖ ﻣﺪﻳــﺮ ﻋــﺎم اﻻدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﺷﺮﺣﺎ

ﻋﻦ ﻣﻬــﺎم وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
اﳌﺴﺢ اﳌﻴﺪاﻧﻲ ،واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳊﻤﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻟﺬي ﻳﺴــﻌﻰ اﻟﻰ وﺻﻮل
اﻻﻋﺎﻧــﺎت اﻟــﻰ اﳌﺴــﺘﺤﻘﲔ اﻟﻔﻌﻠﻴﲔ،
واﻻﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﲢﺴﲔ آﻟﻴﺎت اﻻﺳﺘﻬﺪاف
ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺷــﺒﻜﺎت اﻻﻣــﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻋﺎدة ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺷــﺒﻜﺎت اﻻﻣﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ اﻻوﻟﻮﻳﺎت إذ ﺣﺸﺪت وزارﺗﺎ
اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ ﺧﺒﺮاﺗﻬﻤﺎ ﻟﻀﻤﺎن
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ دﻋﺎ وزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑﺨﺒﺮاء اﻟﻌﺮاق ﻟﻼﻃﻼع ﺑﻌﺪ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ ﲡــﺎرب دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﳊﻤﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻌﻴﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﻧﺎﺟــﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق .ﻛﻤﺎ اﻗﺘﺮح ﺗﺄﺳــﻴﺲ
ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻣــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﻤﺎﻳــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ داﺧﻞ
وزارة اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺪﻻ ﻣــﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﻌﺪ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ واﳌﻼﻛﺎت واﻻﺟﻬﺰة
اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺴــﻬﻞ اﳒﺎز
ﻣﻌﺎﻣــﻼت اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﻻﺳــﺮاع ﻓﻲ اﳒﺎز
اﻻﺟﺮاءات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺸــﻤﻮﻟﻬﻢ ﺑﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻮزارة.
واﻛﺪ اﻟﻮزﻳــﺮ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺪﻳــﻞ ﺑﻌﺾ ﻓﻘــﺮات ﻗﺎﻧــﻮن اﳊﻤﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﳌﺬﻛــﻮر آﻧﻔــﺎ وﺗﻘﻠﻴﺺ
ﻓﻘﺮات اﺳــﺘﻤﺎرة اﻟﺒﺤــﺚ اﳌﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻦ

ﻃﺎﺑﻮر ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻘﻴﺮة ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻻﻋﺎﻧﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﺟﻞ اﻟﺘﻮﺳــﻊ ﻓﻲ ﺷﻤﻮل اﻟﻔﻘﺮاء ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
ان اﻟــﻮزارة ﺟﺎدة ﺧﻼل اﳌــﺪة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴــﻢ اﻻﻣــﻮر اﻟﻔﻨﻴــﺔ وﺣﻞ
ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻮﻗﺎت وﺗﺒﺴﻴﻂ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ
ﺗﺮاﻓﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺳــﺮ
واﻟﻔﺌﺎت اﳌﺸــﻤﻮﻟﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻺﻋﺎﻧﺔ
ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴــﺮ اﺳــﺘﻤﺎرة اﻟﺒﺤﺚ
اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
 ،ﻣﺆﻛــﺪا اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة ﲡــﺎه اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ
ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ  ،ﻣﺸــﺪدا اﻟﻮزﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻫﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻊ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﶈﻠﻴــﺔ وإﺑﻌﺎد
ﻣﻠﻒ اﳊﻤﺎﻳــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻦ اﻳﺔ ﺟﻬﺔ
واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮاﺣﺪ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻋﻠﻨــﺖ ﻫﻴﺌــﺔ رﻋﺎﻳﺔ ذوي
اﻻﻋﺎﻗــﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻮزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻃﻼق
دﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﻣﻦ راﺗﺐ اﳌﻌــﲔ اﳌﺘﻔﺮغ
ﶈﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﲔ واﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﲔ
اﳌﺘﺴﻠﻤﲔ ﺳــﺎﺑﻘﺎ اﳌﺸﻤﻮﻟﲔ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ
اﳌﺎدة  19-2ﻣﻦ ﻗﺎﻧــﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ رﻗﻢ )(38
ﻟﺴﻨﺔ  2013اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻳﻮم اﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء
ﺣﺴــﺐ ﻗﻮاﺋﻢ اﻻﺳــﻤﺎء اﳌﻨﺸﻮرة ﻓﻲ
اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻮزارة.
وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺸﻤﻮﻟﲔ ﺑﺮاﺗﺐ اﳌﻌﲔ اﳌﺘﻔﺮغ
ﻣــﻦ اﳌﺪﻧﻴﲔ ﶈﺎﻓﻈــﺔ ﺑﻐــﺪاد )(5804
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ

) (1502ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻟﺘﺴﻠﻢ رواﺗﺐ اﻻﺷﻬﺮ
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم  2018وﻫﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ
اﻷول وﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻛﺎﻧﻮن اﻷول ﲟﺒﻠﻎ
ﻗــﺪره ) (510اﻻف دﻳﻨﺎر ﻟﻜﻞ ﻣﺴــﺘﻔﻴﺪ.
وﻳﺴــﺘﻤﺮ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺮواﺗﺐ ﳌﺪة ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻣﻞ
ﺑﻮاﻗﻊ ) (450ﻣﺴــﺘﻔﻴﺪا ﻣﺪﻧﻴــﺎ و)(250
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻋﺴــﻜﺮﻳﺎ ﹰ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﺻﺒﺎﺣﺎ وﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟﻮاﺣﺪة واﻟﻨﺼﻒ ﻇﻬﺮا.
وﺳــﻴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺮواﺗﺐ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
اﳌﺪﻧﻴــﲔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋــﺔ اﳌﺮﻛــﺰ اﻟﻌﺮاﻗﻲ –
اﻟﻜﻮري ﲟﻘﺮ اﻟﻮزارة اﻣﺎ اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ
اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﲔ ﻓﺴــﻴﻜﻮن ﺗﻮزﻳﻊ رواﺗﺒﻬﻢ
ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮﻳﺔ
ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻨﻔــﻂ ،ﺑﺤﻀﻮر اﳌﻌﲔ
ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﺟﻠــﺐ ﻫﻮﻳﺔ اﻻﺣــﻮال اﳌﺪﻧﻴﺔ
اﻻﺻﻠﻴــﺔ واﳌﺼــﻮرة ﻟــﻜﻼ اﻟﻄﺮﻓﲔ او
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﻮﺣﺪة ان وﺟﺪت .
ﻳﺬﻛــﺮ أن اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻣﻦ راﺗﺐ اﳌﻌﲔ اﳌﺘﻔﺮغ اﳌﺘﺴﻠﻤﲔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺑﻠــﻎ ) (28463ﻣﺴــﺘﻔﻴﺪا ﹰ ﺑﻮاﻗﻊ )(3962
ﻣﺴــﺘﻔﻴﺪا ﹰ ﻋﺴــﻜﺮﻳﺎ ﹰ و) (24501ﻣﺪﻧﻴﺎ
ﻓﻲ ) (15ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪا إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن
وان اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﳌﺮﺻﻮدة ﻟﺮاﺗﺐ اﳌﻌﲔ
اﳌﺘﻔﺮغ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﳌﺘﺴﻠﻤﲔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻣﻦ اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﲔ واﳌﺪﻧﻴﲔ ﻓﻲ اﶈﺎﻓﻈﺎت
ﺟﺎﻫﺰة وﺳــﻮف ﺗﻌﻠﻦ ﻣﻮاﻋﻴــﺪ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ
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شؤون عربية ودولية

الصفدي يدعو لمحادثات

ردًا على أنشطة معادية ومؤامرات مخطط لها

حول التنف والركبان

عقوبات أوروبية على إيران إثر اتهامها

أردنية روسية أمريكية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعا وزير اخلارجيــة األردني أمين الصفدي إلى عقد
محادثات أردنية روســية أمريكية حول مستقبل
منطقة السيطرة األمريكية في التنف السورية
ومخيم «الركبان».
وقال الصفــدي خالل مؤمتر صحفــي مع نظيره
بعمان« :بحثنا مستقبل
األمريكي مايك بومبيو ّ
منطقة التنف (في ضوء قرار واشــنطن سحب
قواتها من ســوريا) ،بهدف ضمــان ترتيبات حتقق
أمن حدودنا ،ومعاجلة قضية جتمع الركبان».
وأضــاف« :موقفنا هو أن حل هذه القضية يكمن
في عودة قاطنــي الركبان إلى املناطق التي جاؤوا
منها في وطنهم ،ونعتقد أن حوارا أردنيا أمريكيا
روسيا ضروري لتحقيق هذه األهداف».
وشــدد الصفدي على ضرورة إيجاد حل سياسي
يضمن وحدة سوريا وخروج القوات األجنبية منها،
مضيفا أن هزمية داعش «هدف مشترك سنمضي
به ضمن استراتيجية واحدة».

سفارات تلقت طرودا

مشبوهة في استراليا
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكدت الشرطة األسترالية أن عدة طرود مشبوهة
أرســلت إلى ســفارات وقنصليــات أجنبية في
كانبيــرا وملبورن ،بينهــا الســفارتني الهندية
واالميركية.
وقالت الشــرطة« :أجهزة الطــوارئ تعمل على
فحــص الطــرود والتحقيق جار في املالبســات
احمليطة بهذه الوقائع» ،دون أن حتدد الســفارات أو
القنصليات التي وصلتها هذه الطرود.
لكن وســائل إعالم محلية أفادت في وقت سابق
بأن الطرود أرسلت إلى ما ال يقل عن تسع بعثات
دولية فــي ملبورن بينها الســفارات البريطانية
والسويسرية واألملانية والهندية.
وأظهــرت صور لشــبكة « 9نيوز» رجــال إطفاء
ومســعفني عند البعثتني الهنديــة واألمريكية
فــي ملبورن ،ولم ترد تقارير بعــد عن أي ضرر حلق
بالعاملني هناك.
مــن جهتها أكــدت متحدثة باســم املفوضية
البريطانية العليــا أن مكتبها في ملبورن وصله
طرد مشبوه ،وقالت« :نحن على اتصال مكثف مع
الشــرطة االحتادية األسترالية والسلطات احمللية
بخصوص الوضع ...جميع العاملني بأمان»

سجن وزير إسرائيلي

سابق  11عاما بتهمة
ّ
التجسس
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت وزارة العدل اإلســرائيلية امــس األربعاء
أن الوزير الســابق غونني ســيغيف سيق ّر بذنبه
بالتجســس لصالح إيران ونقل معلومات مهمة
ّ
إليها ،مقابل احلصول على حكم بالســجن ملدة
 11عامــا ،مبوجب اتفاق متّ التوصل اليه مع اال ّدعاء
العام.
وكان ســيغيف وزيرا للطاقة والبنى التحتية في
 1995و .1996وحددت جلســة إلصدار احلكم في
 11شباط .وبدأت محاكمة سيغيف في متوز  ،ولم
يرشح الكثير عن االتهامات املوجهة اليه.
وكان ســيغيف وزيرا في حكومة برئاسة إسحق
رابني بعدما انشــقّ عن اليمن املتطرف للتصويت
لصالح اتفاق أوسلو للسالم مع الفلسطينيني.
في العــام  ،2004اتهم مبحاولــة تهريب  30ألف
حبة «إكستاســي» من هولندا الى إسرائيل عبر
استخدام جواز ســفره الدبلوماسي وتزوير مدة
صالحيته.

باستهداف معارضين

متابعة ـ الصباح الجديد:
فرض االحتاد األوروبي عقوبات على
أجهــزة االســتخبارات اإليرانية
امس االول الثالثــاء بعدما اتهم
طهران بالضلوع في مخططات
الغتيــال معارضــي النظام في
األراضــي الهولندية والدمناركية
والفرنسية.
وتزامــن إعالن قــرار التكتل مع
اتهام احلكومــة الهولندية إيران
بالوقــوف وراء مقتــل معارضني
اثنني في  2015و.2017
وكتــب رئيس الــوزراء الدمناركي
الرس لوكــي راسموســن فــي
تغريــدة أنه «من املشــجع جدا ً
اســتخالص أن االحتــاد األوروبي
توافق للتو على عقوبات جديدة
ضــد إيــران ردا ً على أنشــطة
معادية ومؤامــرات مخطط لها
ارت ُكبت في أوروبا ،مبا في ذلك في
الدامنارك».
وأضــاف «االحتــاد األوروبي يبقى
موحدا ً  ،أعمــال من هذا القبيل
غير مقبولة وينبغي أن تكون لها
عواقب».
وتشــمل العقوبات جتميد أموال
وأصــول ماليــة أخــرى تابعــة
لــوزارة االســتخبارات اإليرانية
وأفــراد تابعني لها ،وفــق ما أفاد
مسؤولون.
لكن وزير اخلارجية اإليراني محمد
جواد ظريف اتهم الدول األوروبية
بتوفير مالذات آمنة «لإلرهابيني».
وقال عبر «تويتر» إن «اتهام إيران
ال يعفــي اوروبا من مســؤولية
استضافتها اإلرهابيني».
وقادت الدمنارك اجلهــود الرامية
لفرض العقوبــات بعد اتهامات
بأن طهــران حاولت قتــل ثالثة
معارضــني إيرانيــني على أراضي
الدولة االسكندنافية.
وتســببت عملية مطاردة أمنية
على ارتباط باخملطط الذي يعتقد
أنه كان يســتهدف ثالثة إيرانيني
يشــتبه بانتمائهم إلى «حركة
النضــال العربي مــن أجل حترير
األحواز» ،بإغالق اجلســور وتعليق

وتزامن إعالن
قرار التكتل مع
اتهام الحكومة
الهولندية إيران
بالوقوف وراء
مقتل معارضين
اثنين في 2015
و2017
رئيس الوزراء الدمناركي الرس لوكه
الرحــالت البحرية بــني الدمنارك
والسويد في  28أيلول.
والعــام املاضي ،فرضت فرنســا
عقوبات على شــخصني يشتبه
بأنهما عميالن إيرانيان وغيرهما
مــن وزارة االســتخبارات واألمن
اإليرانيــة .وخلصت أجهزة األمن
الفرنســية إلــى أن مســؤول
العمليات في وزارة االستخبارات
اإليرانيــة أمر بوضــع مخطط
لتفجير جتمع حلركــة مجاهدي
خلــق اإليرانيــة املعارضــة في
إحدى ضواحي باريس في حزيران
العــام املاضي ،وهــو اتهام نفته
طهران بشدة .وقال وزير اخلارجية
الهولندي ســتيف بلوك «عندما
أُعلــن عن العقوبــات ،اجتمعت
هولندا إلى جانب كل من اململكة
املتحدة وفرنسا وأملانيا والدمنارك
وبلجيكا ،بالسلطات اإليرانية».
وأفاد بلوك في رســالة موجهة

إلى البرملان وقعتها كذلك وزيرة
الداخليــة كايســا اولونغرن أن
االجتماع أشــار إلى «قلق جدي
بشــأن تورط إيــران احملتمل في
هــذه األعمــال العدائيــة على
أراضي االحتــاد األوروبــي» .وجاء
في الرسالة «ينتظر من إيران أن
تتعاون بشــكل كامل في تبديد
بواعث القلق احلالية واملساعدة
فــي التحقيقــات اجلنائية عند
الضرورة».
وأضاف بلوك «فــي حال لم يتم
تعاون من هــذا النوع في الوقت
القريب ،فال ميكن استبعاد (فرض)
عقوبات إضافية».
من جهته أشــاد وزيــر اخلارجية
األميركي مايــك بومبيو مببادرة
االحتاد األوروبــي ،معتبــرا ً إ ّياها
يتم
«رســالة واضحة بأنه لــن ّ
التسامح مع اإلرهاب».
ّ
وأكد الوزير األميركي في تغريدة

على تويتــر أ ّن «الواليات املتّحدة
تؤ ّيد بقــ ّوة العقوبــات اجلديدة
وتقف مــع حلفائنــا األوروبيني
في الوقت الــذي نواجه فيه هذا
التهديد املشترك».
من ناحيته ،رأى «اجمللس الوطني
للمقاومــة اإليرانيــة» ،الكيان
القريب من منظمــة مجاهدي
خلــق ،أ ّن العقوبــات األوروبيــة
«خطوة إيجابية وضرورية».
ّ
حــذر فــي الوقت
لكــن اجمللس
ّ
نفســه من أن «الوقت حان لكي
يتخــذ االحتــاد األوروبــي موقفا ً
ّ
ضد هــذه األعمال
حازمــا ً وقويا ً ّ
اإلجراميــة ،مبــا في ذلــك طرد
العمالء اإليرانيني املوجودين على
األراضي األوروبية».
َ
حاسب»
«إيران س ُت
وتعامــل االحتــاد األوروبــي في
املاضي بحذر مــع إيران في وقت

كان يسعى إلنقاذ االتفاق النووي
املبرم مع طهران بعدما انسحبت
الواليــات املتحدة منــه وأعادت
فرض العقوبات على اجلمهورية
اإلســالمية .وقــال الوزيــران
الهولنديان إنــه مت التأكيد خالل
لقاء مــع مســؤولني إيرانيني إن
«االجراءات غير مرتبطة» باالتفاق
النووي اإليراني .وورد في الرسالة
ستحاســب إيران
أنه «مع ذلك،
َ
على جميع األمور التي تؤثر على
االحتاد األوروبي واملصالح األمنية
الدولية» مبــا في ذلــك عمليتا
االغتيــال فــي هولنــدا عامي
 2015و .2017وفي وقت ســابق،
قالــت الشــرطة الهولندية إن
الضحيتني هما علي معتمد (56
عاماً) الذي قتل في مدينة آمليره
وسط البالد في كانون األول 2015
وأحمد مال نيسي ( 52عاماً) الذي
قتل في الهاي في تشرين الثاني

غوتيريش يطلب نشر  75مراقبا للهدنة في الحديدة
الصباح الجديد ـ وكاالت:
طلب األمني العــام لألمم املتحدة
أنطونيــو غوتيريــش امس من
مجلس األمن املوافقة على نشر
نحو  75مراقبا في مدينة وميناء
احلديدة في اليمن ،ملدة  6أشــهر
ملراقبة وقف إطالق النار.
وعلى مجلس األمــن املؤلف من
 15دولة ،اتخاذ إجراء بشأن طلب
غوتيريش بحلول  20يناير اجلاري،
والذي ينتهي فيه تفويض مدته
 30يومــا لفريــق مراقبة مبدئي
بقيادة اجلنــرال الهولندي باتريك
كمارت.
ولم يتم الكشــف بعد عن عدد
أفراد فريق املراقبة املوجود حاليا

في احلديدة بقيادة كمارت ،حيث
اكتفت األمم املتحــدة بالقول إن
أفراد الفريق غير مســلحني وال
يرتدون زيا موحدا.
وفي نهاية العــام املاضي ،طلب
مجلــس األمــن مــن غوتيريش
التوصية بفريق مراقبة آخر أكبر
عددا .وكشــف دبلوماسيون أن
مشــروع القــرار باملوافقة على
مقترح غوتيريش لم تقدمه إلى
اجمللــس حتى اآلن أي مــن الدول
األعضاء.
وفي املقترح الذي قدمه غوتيريش
للمجلس في  31ديسمبر ،وصف
األمــني العــام الفريــق املقترح
املؤلف من  75فــردا بأنه «وجود

خفيف» ملراقبة االلتزام باالتفاق
وبرهنة وتقييم احلقائق والظروف
على أرض الواقع.
وذكــر غوتيريــش فــي املقترح
«ســتكون هناك أيضــا حاجة
ملوارد وأصول مالئمة لضمان أمان
وأمــن أفــراد األمم املتحدة ،مبا في
ذلك مركبات مدرعة وبنية حتتية
لالتصــاالت وطائرات ودعم طبي
مالئم».
وتابع أن بعثة املراقبة األكبر عددا
ستساهم في مساندة «العملية
السياسية الهشــة» ،التي أعاد
إطالقهــا مبعــوث األمم املتحدة
لليمــن مارتــن غريفيــث الذي
يســعى لترتيب جولة أخرى من

احملادثات بــني الطرفني املتحاربني
هذا الشهر.
وأدلى غريفيث ومنســق شؤون
اإلغاثــة بــاألمم املتحــدة مارك
لوكوك بإفادة أمام مجلس األمن
بشــأن الوضع فــي اليمن امس
األربعاء.
هـــذا ودعا غوتيريــش البلدان
اجملاورة لليمـــن إلـى مسـاعدة
املراقبني مـــن خالل «ضـــمان
حـــرية وســرعة الـحركـــة...
من الـــيمن وإلـــيه» ،لـألفـراد
واملعـدات واإلمـــدادات التي متـر
عـــبر حدوده ،إلى جـانب متـركـز
«أفـــراد ومركبــات وطـــائرات
الـدعم على أراضيه».

 .2017وأفــادت تقاريــر إعالمية
هولنديــة أن معتمد كان يعيش
في هولندا باســم مستعار وأنه
في الواقع محمــد رضا كوالهي
صمدي ،الــذي يقــف وراء أكبر
تفجير شهدته إيران عام .1981
وقتل نيســي بإطالق النار عليه
من ســيارةُ ،كشــف الحقا أنها
سرقت من ضاحية خارج روتردام.
وذكرت الشــرطة الهولندية أن
نيسي كان رئيس «حركة النضال
العربــي من أجل حتريــر األحواز»
الداعية إلى اســتقالل منطقة
األهواز في جنوب غرب إيران.
وفــي حزيــران الفائــت ،طردت
هولنــدا موظفــني اثنــني في
الســفارة اإليرانية على خلفية
عمليتي القتل.
واحتجــت طهران آنــذاك على
التحرك الــذي اعتبرته «غير و ّدي
ومدمر» متوعدة بالرد.

الدول تتسابق لدخول نادي المتفوقين

الصين تفتح صفحة جديدة

بعد خمسني عاما ً على هبوط أول إنسان على سطح القمر ،يعود
هذا اجلرم األقــرب إلى األرض إلى اهتمــام وكاالت الفضاء بعدما
ُهجر ســطحه لعقود طويلة .واخلميس ،أنزلت الصني مســبارها
اخلفي للقمر ،وهي امل ّرة األولى
«تشــانغ ايه »-3على سطح الوجه
ّ
بشري هناك..
التي يهبط فيها جهاز
ّ

في تاريخ اكتشاف البشر للقمر

فلكيًا نادرًا في 2019

عطش في عام 2030

قالت وكالة الفضاء الصينية إن مســبارا ً هبط بنجاح على اجلانب
البعيد من القمر اخلميس ،مشــيدة باخلطوة بوصفها أول هبوط
تاريخي هنــاك لبرنامج الفضاء الصينــي .وأوضحت إدارة الفضاء
الوطنية أن املسبار القمري تشــانغ آه -4الذي انطلق في ديسمبر/
كانون األول هبط بسالسة ..

تنتظر األرض ظاهرة فلكية نادرة يتداخل فيها القمر الدموي العمالق
مع اخلسوف الكلي في مشهد مذهل ميكن رؤيتها بالعني اجملردة .ومن
املعــروف أن ظاهرة القمر الدموي العمالق ليســت نادرة ،فهي حتدث
نتيجة اصطفاف الشــمس واالرض والقمر في صف واحد وهو حدث
يتزامن مع اكتمال القمر الذي يعبر عندها في ظل االرض..

يضع االحتباس احلراري األرض أمام أزمات حقيقية لعل أزمة شــح
املياه العذبة أكثرها ضررا ً بالبشر والشجر واألنواع احلية األخرى.
يفيد علماء من جامعة نيو ســاوث ويلز األسترالية أن تغير املناخ
سيسبب فترات جفاف طويلة ونقصا ً في املياه الصاحلة للشرب،
ووصل اخلبراء إلى هذه النتيجة بعد دراسة معطيات..

في مجال غزو الفضاء
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السماء تنتظر حدثًا

األرض تنتظر كارثة
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رحيل أبرز العلماء
ستيفن هوكينغ
و الري روبرتس
و مخترعة «الطابعة
اإللكترونية»
إيفلين بيريزين
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متابعة الصباح الجديد:

عام ميضي ،وســنة جتيء ،وكدأبنا كلما
وقفنــا على احلــد الفاصل بــن آخر امي
الســنة واولها ،نأســى ملا راح ،ونتمنى
للمقبل من دون ان ننتبه الشــياء خفية
حتدث او نفكر باحتماالت ما ســيحدث،
ومن دون ان نــدرك ان آخرين حملوا على
عواتقهــم تدوين الوقائع وتبني التفكير
باالحتماالت.
فــي ملحق زاد هــذا ،ســترون مصداق
مــا ذهبنا اليه ،ألننا آثرنــا ان ننقل على
صفحاته بعــض ما فاتكم ،ولعل اجمل
البدايــات تلــك التي تتنــاول اهم رموز
احلياة....النبات.
دأب عشــاق جمع النباتات على البحث
في العجائــب اخلفية لعالــم النباتات
لقرون طويلة.

وقــد اكتشــف علماء مــن بينهم من
يتعاملون مع احلدائق امللكية النباتية في
لندن «كيو غاردنز» 100 ،نبتة جديدة عام
 .2018وتتضمن قائمتهم ألهم النباتات
املكتشفة حديثا ً نوعا جديدا ً من النباتات
آكلة احلشــرات ،وأنواع جديدة غريبة من
زهرة األوركيد ،إضافــة إلى أنواع جديدة
من النباتات التي تعرش ،حتمل خصائص
طبية فعالة لم تستعمل بعد.

العثور على عشبة في شالل
اكتشــف البروفســور ،أيي ليبيه ،نبتة
متسلقة استثنائية على صخور بالقرب
من شــال في ســيراليون غرب إفريقيا،
وأرسل عينة إلى «كيو غاردنز» اذ صنفت
كفصيلة نباتية جديدة.
وأطلــق علــى النبتــة اســم «ليبيه
غرانديفلــورا» تيمنــا مبكتشــفها
البروفسور أيي ليبيه.

وقال البروفســور لبي بي بي ســي« :إن
لــدى النبتة خصائص فريدة ،ال تشــبه
أي نبتة أخرى في تلك الساللة النباتية،
وهــذا جعلنــي أدرك على الفــور أنني
صادفت شئيا ً فريدا ً واستثنائيا ً للغاية».
وأضاف «سيرتبط اســمي بهذه النبتة
االستثنائية لألبد».
وصنفــت النبتة كنوع مهدد باالنقراض،
ُ
إذ يرى العلمــاء أن املنطقــة ،التي عثر
عليها ،يجري فيهــا الكثير من عمليات
استخراج املعادن إضافة ملشروع الطاقة
الكهرومائية (اســتعمال قوة دفع املياه
لتوليــد الكهربــاء) ،ما يرجــح أنها قد
تنقرض في غضون بضع سنوات.
ويقول البروفســور ليبيه «كل نبتة على
كوكبنــا مهمة جــدا ً لبقائنــا ،وإذا لم
نرع ونحافظ على النباتات ونســمح بأن
تنقرض وتختفي فإن العالم سيخســر،
وبالتالــي نكون غير مدركني لقيمة هذه

النباتات».

آكلة حشرات من جزيرة نائية
يوجد فــي العالم ما يزيد على  150نوعا ً
من النباتات آكلة احلشرات ،لكن النبتة
املكتشفة حديثا ً تعيش فقط في جزيرة
صغيرة اســمها «جزيرة بياك» في «نيو
غينيا» ،وأطلق عليها اســم «نيبينذس
بياك».
وتعد هذه النبتة مهددة بسبب السياحة
في اجلزيرة .ويقول الدكتور،مارتني شيك
عالــم النباتات في كيــو غاردنز « ،تنتزع
تلــك النباتات من موطنهــا في البراري
لكي تباع للسياح العابرين ،وما لم تتخذ
إجراءات جدية حلمايتها ستكون عرضة
لالنقراض».
ويضيــف «واجبنــا أن نحافظ على تلك
النباتــات ألجيــال املســتقبل» .ومتلك
آكالت احلشرات خصائص ترجح إمكانية

استعمالها طبياً ،والتي لم تستكشف
بالشكل الكامل بعد.

« كينديا غانا» مضادة للسرطان
النبتة اجلديدة ،التي أطلق عليها اســم
«كينديا غانــا» ،تنتمي الــى الفصيلة
نفســها لنباتات حبوب النب .وقد الحظ
علماء «كيوغاردنز» فــي رحلة ميدانية
أنهــا تنمو علــى منحدرات مــن احلجر
الرملي بالقرب من بلدة كينديا في غينيا
بغرب أفريقيا.
وتشير املواد املســتخلصة منها إلى أن
لديها خصائــص دوائية ،ورمبــا مضادة
للسرطان.

نبتة يام من جنوب إفريقيا
مت العثــور على نبتــة «يــام» ذات زهور
أرجوانية في ســتة مواقــع في كوازولو
ناتال في جنــوب أفريقيا .وتصنف بأنها
عرضة لالنقراض.

نبتة من فيتنام
هذه النبتة املكتشــفة حديثــاً ،أطلق
عليها اســم «اوركاريس تريبراكتيات»،
شــوهدت في رحلة استكشــافية إلى
شمال فيتنام ،وبعد ذلك منت في اململكة
املتحدة.
هذه الشــجرة الضخمة شوهدت ألول
مــرة في الغابات االســتوائية في غينيا
غرب إفريقيا.
هذه الشجرة اجلديدة أطلق عليها اسم
«بيمنتا بيرســيليا» وهي مــن فصيلة
نباتات التوابل.


زهرة أوركيد من البراري
النبتة اجلديــدة من نــوع أوركيد أطلق
عليها اسم «بافيوديلوم بابيليو التيكوز»
معرضة لالنقراض بنحوخطر.
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القمر محور اهتمام وكاالت الفضاء في العام 2019

الدول تتسابق لدخول نادي المتفوقين في مجال غزو الفضاء
متابعة الصباح الجديد :

حتى اآلن ،نجحت
ثالث دول في
الهبوط على
سطح القمر،
هي الواليات
المتحدة واالتحاد
السوفياتي
والصين ،ونجحت
واشنطن في
إرسال  12رائدا
هبطوا على
سطحه بين
العامين 1969
و.1972
وتأمل الهند
اللحاق بهذه
الدول ،وتحضّر
مهمة
«شاندرايان
 »2وقوامها
مركبة غير
مأهولة ومسبار
هندي ومسبار
أوروبي صغير
الستكشاف
سطحه.

تطمح الشركة
الهولندية الناشئة
أن توصل أول طفل
إلى الفضاء بحلول
العام ،2024
وكانت أعلنت في
اكتوبر/تشرين األول
 2018ضمن برنامج
رحالتها المخطط
لها ،أنها تبحث
عن متطوعات
مستعدات لخوض
تجربة الحمل
والوالدة في
الفضاء

يعد هبوط المسبار
إنجازاً مهم ًا لبكين
في سعيها للحاق
بروسيا والواليات
المتحدة كي تصبح
قوة فضائية رئيسة
بحلول عام .2030

بعد خمســن عاما ً على هبوط أول
إنسان على سطح القمر ،يعود هذا
اجلرم األقرب إلــى األرض إلى اهتمام
وكاالت الفضاء بعدما ُهجر سطحه
لعقود طويلة.
واخلميس ،أنزلت الصني مســبارها
«تشــانغ ايه »-3على سطح الوجه
اخلفي للقمــر ،وهي امل ّرة األولى التي
ّ
بشــري هناك ،إذ
يهبط فيها جهاز
ّ
كانت تقتصر املهمات السابقة على
اجلانب الذي يبقى مواجها ً لألرض.
وتك ّثف الصني مشاريعها الفضائية
وتنفق عليهــا مليــارات الدوالرات
في مســعى ألن تدخل نــادي الدول
املتف ّوقة في مجال غزو الفضاء ،وأن
تلحق بــاألمم
املتقدمة في هذا اجملال،
ّ
وخصوصا ً الواليات املتحدة.
وســبق أن أرســلت مركبتهــا غير
املأهولة «تشــانغ ايــه  »3في العام
 2013إلى القمر وأنزلت مســبارها
«أرنب اليشــم» على سطحه ،في
اجلانب املواجه لألرض.
أما «تشــانغ ايه  »4فقد هبطت في
اخلفــي يطلق
منطقة مــن اجلانب
ّ
عليها العلماء اســم حوض أيتكن،
وفي متنها مســبار «يوتو  »-2وعدد
من األجهزة من بينها أجهزة أوروبية.
ويقول ميشــال فيــزو الباحث في
وكالــة الفضــاء الفرنســية «في
ّ
كل احلــاالت ،وبصــرف النظر عما
ّ
سيتمكن الصينيون من اكتشافه،
ســيكون األثر العلمي لهذه املهمة
كبيرا».
وتعمــل الصني حاليــا ً على حتضير

مهمــة جديدة «تشــانغ ايه  »5من
املقــرر أن تنطلق إلــى القمر خالل
السنة احلالية.
وحتــى اآلن ،جنحــت ثــاث دول في
الهبــوط على ســطح القمر ،هي
الواليات املتحدة واالحتاد السوفياتي
والصني ،وجنحت واشنطن في إرسال
 12رائدا هبطوا على ســطحه بني
العامني  1969و.1972

وتأمــل الهند اللحاق بهــذه الدول،
وحتضــر مهمــة «شــاندرايان »2
ّ
وقوامهــا مركبــة غيــر مأهولــة
ومسبار هندي ومسبار أوروبي صغير
الستكشاف سطحه.
ويتو ّقــع برنار فوينغ عالــم الفيزياء
الفلكية في وكالة الفضاء األوروبية
أن تنطلــق املهمــة الهنديــة في
شــباط/فبراير .وســبق أن أرسلت

ً
طفل في العام 2024
الفضاء ينجب

أول مولود في الفضاء
يكلف  5ماليين دوالر
متابعة الصباح الجديد :
نشرت شركة "سبيس اليف اوريجن"
األربعــاء  2يناير/كانون الثاني ،تقريرًا
في دورية أتالنتيــك العلمية ،ذكرت
فيه أن البشــرية حتتاج إلــى اختبار
جتربة الوالدة خارج كوكب األرض ،إذا
رغبت في اســتعمار وإعمار كواكب
أخرى في املستقبل.
وتطمح الشركة الهولندية الناشئة
أن توصــل أول طفــل إلــى الفضاء
بحلول العــام  ،2024وكانت أعلنت
في اكتوبر/تشرين األول  2018ضمن
برنامــج رحالتها اخملطــط لها ،أنها
تبحــث عن متطوعات مســتعدات
خلــوض جتربة احلمــل والــوالدة في
الفضاء.
قال كيس مولــدر الرئيس التنفيذي
ومؤسس الشــركة التي يقع مقرها
في أمســتردام "إذا أرادت البشرية أن
تصبح نوعا ً منتشرا ً على الكواكب،
فنحــن نحتــاج إلى تعلــم كيفية
التكاثر في الفضاء".
وتعتزم الشــركة ،إنشــاء "حاضنة

األجنــة الفضائيــة" ،التي ســيتم
إرســالها إلــى الفضــاء حاملــة
البويضات واحليوانات املنوية البشرية
في عام .2021
وأوضحت الشــركة أن األجنة سوف
تتكون وتبدأ في التطور في الفضاء،
على الرغم مــن أن التفاصيل حول
كيفية حدوث ذلك تبقى غامضة.
ستكون املستعمرات البشرية خارج
األرض عدميــة اجلــدوى إن لم ينجح
البشر في التكاثر فيها
وشــرح متحدث باســم الشــركة:
"خالل مهمة من  24إلى  36ســاعة،
ســتلد امرأة على بعد  250ميال فوق
األرض ،مصحوبة بفريق طبي مدرب
من الطراز العاملي".
وأضــاف "ســتؤدي عمليــة اإلعداد
والتحضير بعناية إلى احلد من جميع
اخملاطــر احملتملة ،على غــرار املعدات
املوجــودة علــى األرض للعناية باألم
والطفل".
ومن املتوقع أن تكــون عملية إجناب
أول طفل في الفضــاء مكلفة جداً،

حيث كشفت شركة "سبيس اليف
اوريجن" أن إمنــاء األجنة في الفضاء
ســيكلف ما بني  250ألــف دوالر و5
ماليــن دوالر ،ومــن احملتمــل جدا أن
يكلف إجنــاب طفل في الفضاء أكثر
من ذلك.
وقال إيغبــرت إيدلبروك ،املســؤول
عــن االســتراتيجيات واالبتــكار
فــي الشــركة ،وفقا ً ملوقــع مرصد
املســتقبل ،أن "جناح هذه املهمة قد
يعزز خططنا إلنشــاء مستعمرات
خارج األرض" ،مضيفا ً أنه "ســتكون
املستعمرات البشــرية خارج األرض
عدمية اجلدوى إن لم ينجح البشر في
التكاثر فيها".
بيان صحافي
وأوضحت الشركة في ٍ
أن هــذه التجربة ضرورية للبشــرية
في حال حدوث كارثة ما على األرض،
لضمان استمرار النوع البشري.
وتنتظر الشــركة متطوعات لتنفيذ
املهمــة ووالدة أول طفل في الفضاء،
وحتقيق فكرة كانت ضمن الشطحات
العلمية في أدب وسينما اخليال.

الهند مسبارا ً آخر «شــاندرايان »1
ووضعته في مــدار القمر في العام
 2008لكنه لم يهبط على السطح.
وتنــوي إســرائيل أيضــا الدخــول
على ّ
خط املنافســة ،وهي صممت
املســبار «بيرشيت» البالغ وزنه 150
كيلوغراما ً لهــذه الغاية .ويتوقع أن
يطلق فــي شــباط/فبراير محموال
بصاروخ أميركي من طراز «سبايس

إكس».
ويقول فوينغ إن «هدف إسرائيل من
هذه املهمة هو القول إنها قادرة على
إنزال مسبار على سطح القمر وإنزال
حموالت مفيدة علميا ً وثقافيا».
ويضيف «سيكون العام  2019عاما ً
محوريا ً فــي استكشــاف القمر»،
فبعد املهمات إلى مــدار القمر في
العقد املاضي دخلنا مرحلة جديدة.

ويتابع قائال «نحن أمام بداية نشــوء
قرية قمرية للروبوتات ،مع إرسال دول
عدة مسباراتها إلى هناك».
وتعمــل اليابان أيضا على إرســال
مســبار قمري بني العامــن 2020
و ،2021هدفــه دراســة املناطــق
البركانية هناك.
وتواصل روســيا العمل في برنامج
«لونا  »27اخملصص لدراســة اجلليد
فــي القطــب اجلنوبي مــن القمر،
مبساعدة أوروبية .ومن املقرر انطالق
املهمة في األعوام القليلة املقبلة.
أمــا الواليات املتحدة التي ســبقت
العالم ك ّله بإرسال نيل أرمسترونغ
وبــاز ألدرين إلى ســطح القمر في
 20متوز/يوليــو من العــام  ،1969ثم
أرسلت بعدهما عشــرة آخرين في
مهمات عدة ،فهي تستعد أيضا في
هذا اجملال.
فقد و ّقع الرئيــس دونالد ترامب في
العــام  2017قــرارا ً طلــب فيه من
وكالــة الفضاء األميركية (ناســا)
أن تعــود إلــى القمر ،فــي خطوة
متهيدية لرحــات إلى كوكب املريخ،
باالســتعانة بالقطــاع األميركــي
اخلاص.
وأعلنت الوكالة الشهر املاضي أنها
اختارت تسع شركات خاصة لصنع
مركبــات ونقل معــدات إلى القمر،
على أن تعود الرحــات املأهولة في
العقد املقبل.
ويقــول فوينــغ «القمر هــو القارة
الثامنــة لــأرض ،ميكننــا أن نط ّور
علومنا وتقنياتنــا هناك ،وأن نحقق
تعاون ًــا دوليا ً وأن نســتعمل مواردنا
ونلهــم اجلمهور والشــباب خلدمة
البشرية».

الروبوتات قبل البشر
تسافر إلى المريخ
متابعة الصباح الجديد :
قال إيلون ماســك مؤســس شركة
سبيس إكس إن الذكاء االصطناعي
ســيصل إلى املريخ قبل البشر وأن
احتمال وقوع ذلك أكثر من .30%
وردا على استفســار تقــدم به أحد
مستعملي تويتر ،أوضح اكد ماسك
الذي يطمح الى تأسيس أول قاعدة
على ســطح كوكب املريــخ ،عزمه
في إيصــال التقنيــات اجلديدة إلى
الكوكــب األحمر في موعد يســبق
نقل البشــر الذي ســيتم على أربع
مراحل ،مــن ضمنهــا مرحلة خلق
الوقود والهواء على الكوكب.
ويأمــل املليارديــر األميركي في نقل
مليون شــخص الــى املريــخ على
اعتبــاره كوكبــا ً احتياطيــا ً لألرض
بتكلفــة تصل بــن  100و 200ألف
دوالر للشخص الواحد.
وفي مارس/اذار  2018أطلقت شركة
ســبيس إكــس صاروخا ً مــن طراز
«فالكون  »9ســبق لها اســتعماله
قبــل عــام تقريبــا ً فــي أول إطالق
ناجح لصــاروخ مداري مســتعمل،
وتكللت املهمة بعودة الصاروخ مرة
أخرى والهبــوط على منصة باحمليط

األطلسي.
وكان ماســك في أكثر من مناسبة
عبر عــن مخاوفه جتاه بقاء الروبوتات
وأنظمــة الــذكاء االصطناعي حتت
ســيطرة البشــر وعــدم إطاحتها
بالبشــرية كمــا يحدث فــي افالم
اخليال العلمي ،وأسس من أجل جتنب
تطور هذه األنظمة بشكل معاكس
خلطط البشــر منظمــة أوبن إي آي
لتشــجيع تطوير أنظمة مسؤولة
لتعلم اآللة.
وحذر من خطــر اإلنســان اآللي إذا
أصبح ذكيا ً مبــا يكفي لقتل صانعه
واخلروج مستقبال عن سيطرة البشر،

وأشار إلى أن «درجة تطور هذا الذكاء
في السنوات األخيرة بدأت جتعل منه
أكثر خطورة ممــا نتوقع ،ورمبا يصبح
أكثر خطرا على البشر من األسلحة
النووية».
وتأتي التحذيرات من انتشــار الذكاء
االصطناعي بشــكل سريع ومبتكر
جدا ً في جميع اجملاالت مثل السيارات
ذاتية القيادة وحتى في اجملال الطبي،
حيث دخلت الروبوتات إلى اجلســم
البشري للتشخيص والعالج أيضا.
ويثير التطور التلقائــي في أنظمة
الــذكاء االصطناعــي القريــب من
التكيف البشري الكثير من األسئلة
حــول اخملاوف مــن مســتقبل هذه
البرامج واحتمالية متردها أكثر على
البشر.
ويؤكد قطب وادي سيلكون أنه ميكن
أن يتعرض البشــر للقمــع من قبل
طغاة كمبيوتريني مدركني.
وأوضح أن الســيطرة على الروبوتات
ليست مسألة ميكن حلها بسهولة،
لكنه يؤمن بأن دمج النظم الذكية
مع قدرات البشر سيك ّون مستقبال
مختلفا ً ليس فيه عدائية من جانب
اآلالت.

الصين تفتح صفحة جديدة في تاريخ اكتشاف البشر للقمر
متابعة الصباح الجديد:
قالــت وكالة الفضــاء الصينية إن
مســبارا ً هبط بنجــاح على اجلانب
البعيد من القمر اخلميس ،مشــيدة
باخلطوة بوصفها أول هبوط تاريخي
هناك لبرنامج الفضاء الصيني.
وأوضحــت إدارة الفضاء الوطنية أن
املســبار القمري تشــانغ آه -4الذي
انطلق في ديسمبر/كانون األول هبط
بسالســة الســاعة  02:26بتوقيت
غرينتش وبث أول صــورة قريبة على
اإلطالق للجانب املظلم من القمر.
وحركــة القمــر مرتبطــة بحركة
كوكــب األرض ،إذ يــدور القمر حول
نفسه بالســرعة نفسها التي يدور
بها حــول كوكبنا مما يعني أن جانبه
البعيــد أو «املظلــم» ال ميكن رؤيته
علــى اإلطالق من األرض .وســبق أن
شــاهدت مركبات فضائيــة أخرى
اجلانــب البعيد من القمــر لكن لم
تهبط أي منها عليه.
وقالت الوكالة في بيان على موقعها
اإللكترونــي إن الهبــوط كشــف

الغمــوض احمليــط باجلانــب البعيد
من القمــر و»فتح صفحــة جديدة
في تاريخ اكتشــاف البشر للقمر».
وتضمن البيان صورة ملونة التقطت
بزاوية واســعة حلفرة على ســطح
القمر.
وهبط املســبار ،الذي يضم مركبة
إنــزال وعربة متجولــة ،في منطقة
محددة قرب القطب اجلنوبي للقمر
عند حفرة فــون كارمان بعدما دخل
مــدار القمر في منتصف ديســمبر
كانون األول.
وتشمل مهام املســبار تشانغ آه-4
الرصد الفلكي ومســح التضاريس
والتكويــن الصخــري للقمر وقياس
اإلشــعاع النيتروني والذرات احملايدة
لدراســة البيئة على اجلانب البعيد
من القمر.
يعد هبوط املسبار إجنازا ً مهما ً لبكني
في سعيها للحاق بروسيا والواليات
املتحدة كــي تصبح قــوة فضائية
رئيســة بحلول عــام  .2030وتعتزم
الصني البدء في بناء محطة فضائية

مأهولة خاصة بها العام املقبل.
وبرغــم إصــرار الصــن علــى أن
طموحاتها ســلمية متاما ،تتهمها
وزارة الدفــاع األميركية مبمارســة
أنشــطة تهدف ملنــع دول أخرى من
استخدام أي عتاد موجود في الفضاء
عند وقوع أزمة.
وإلــى جانــب طموحاتهــا املدنية،
اختبــرت بكــن صواريــخ مضادة
لألقمار الصناعية ،وحظر الكونغرس
األميركي على إدارة الطيران والفضاء
(ناسا) التعاون مع نظيرتها الصينية
بسبب مخاوف أمنية.
وفي عام  2003أصبحت الصني ثالث
دولة ترسل إنسانا ً إلى الفضاء على
منت صاروخ مــن إنتاجها بعد االحتاد
السوفيتي السابق والواليات املتحدة،
وقالت في  2017إنها تستعد إلرسال
شخص إلى القمر.
وأكملــت الصني أول هبوط ســلس
علــى القمر فــي عــام  2013لكن
مســبارها «جيد رابيت» بدأ يتعطل
بعد بضعة أسابيع.

9

كنولوجيا

دد )Thu. 10 Jan. 2019 issue (4092

السماء تنتظر حدثًا فلكيًا نادرًا في 2019
متابعة الصباح الجديد :

تنتظــر األرض ظاهــرة فلكيــة نادرة
يتداخل فيها القمــر الدموي العمالق
مع اخلسوف الكلي في مشهد مذهل
ميكن رؤيتها بالعني اجملردة.
ومن املعــروف أن ظاهرة القمر الدموي
العمــاق ليســت نــادرة ،فهي حتدث
نتيجــة اصطفاف الشــمس واالرض
والقمــر في صــف واحد وهــو حدث
يتزامــن مع اكتمال القمــر الذي يعبر
عندها في ظــل االرض فال يعود يتلقى
أشــعة الشــمس التي تضيئه لكن
خالفا ً للشــمس فإن القمــر ال يتوارى
عند اخلســوف التام بل يسطع باللون
االحمر الداكن.
لكن احلــدث الفلكي النــادر فعال هو
اقتران ظهــور قمر الــدم العمالق مع
خســوف كلي للقمر ،ما يجعل األرض
مباشرة بني الشــمس والقمر ،ويعني
هذا أن القمر سيكون في ظل األرض.
وأوضــح عالــم الكواكب فــي إدارة
الطيــران والفضاء األميركية (ناســا)
ريك إلفيتش ،أنه من غير املعتاد حدوث
خســوف كلــي للقمر وقمــر عمالق
معاً ،وعــادة تكون هناك ســنوات بني
اخلســوفات القمرية التي يوجد فيها
قمر عمالق.
وكان آخر خســوف كلي في  27يوليو/
متوز املاضي ،حيث شاهد سكان العالم

ظهور قمر الدم العمالق مع خسوف كلي للقمر

أطول خسوف للقمر خالل القرن احلادي
والعشرين ،فيما يعرف بظاهرة «القمر
الدموي» ،وذلــك في معظم دول قارات
إفريقيا وأوروبا ،وآسيا ،وأستراليا ،واجلزء
الشــرقي ألميركا اجلنوبية ،إضافة إلى
احمليط الهادئ واحمليط األطلسي واحمليط
الهنــدي والقارة القطبيــة اجلنوبية.
وســيكون هذا احلدث النادر على مرأى
نصف ســكان األرض الذين سيحظون
بفرصة استثنائية للحصول على صور
ولقطات للظاهرة الفلكية.
وسيشــاهد ســكان أميركا الظاهرة
فــي  20يناير/كانــون الثاني  ،2019من
الســاعة  7:15مســاء إلى الســاعة
 10:45بتوقيت احمليط الهادئ.
أما ســكان أوروبا وإفريقيــا ،فبإمكان
بعضهــم مشــاهدة هــذه الظاهرة
النادرة ،وستكون منطقة احمليط الهادئ
األكثــر حظا لرؤيــة القمــر العمالق
الدمــوي فــي  21يناير/كانــون الثاني
الســاعة  9:15مســاء بتوقيت احمليط
الهادئ.
ولن يحظى سكان آسيا وأستراليا من
رؤية القمر العمالق الدموي لهذا العام.
وتطلق عادة أسماء عدة على خسوف
القمر من بينها القمر الذئب في يناير/
كانون الثاني ،وقمــر الثلج في فبراير/
شــباط ،وقمر الدودة في مــارس/آذار،
والقمر الوردي في أبريل/نيســان ،وقمر
الزهرة فــي مايو/أيار وقمر الفراولة في
يونيو/حزيران.

استغالل موارد الفضاء يدر عشرات مليارات الدوالرات
متابعة الصباح الجديد:
كشفت دراســة حديثة أن استخراج
املوارد املعدنية مــن األجرام الفضائية
ميكــن أن يضخ فــي اقتصــاد العالم
عشــرات املليارات من الــدوالرات في
املستقبل القريب.
واســتثمار موارد الفضاء ميكن أن يدر
حتديدا ً رقم أعمال مبا بني  73مليار يورو
و 170مليارا مع حلول العام  ،2045لكن
ذلك يتطلب استثمارات ضخمة.
وأعــدت هذه الدراســة مجموعة "بي
دبليو ســي" بطلب من وكالة الفضاء
في دولة لوكسمبورغ ،ونشرت اخلميس.
وقــال ماتيــاس لينك مدير الشــؤون
الدوليــة فــي وكالــة الفضــاء في
لوكســمبورغ "ليس هناك شــك بأن
التقدم س ُينجز ،لكن املسألة هي
هذا
ّ
مسألة وقت".
وميكن أن تســتعمل املوارد الطبيعية
مثــل املــاء وبعــض املعــادن كوقود
للمركبــات وكمــواد لصنــع اآلالت
الفضائية مبا ّ
يخفض التكاليف.
وميكن أيضا ســحب هذه املــوارد إلى
األرض لالســتفادة منهــا في مجاالت
صناعة الســيارات والطب والصناعات

اإللكترونية.
ومن شــأن هــذا القطــاع أن ّ
يخفف
الضغط الكبير على املوارد الطبيعية
احملدودة على األرض.
عالم غامض
واســتند هذا التقرير الى اجلداول التي
أعلنتهــا وكاالت الفضــاء احلكومية
والشــركات اخلاصة عن برامجها حتى
العــام  2045والتــي تتضمــن رحالت
مأهولة إلى القمــر ورحالت إلى املريخ
وإطالق السياحة الفضائية.
وقدر التقريــر عدد الوظائف التي ميكن
ّ
أن تتو ّفر من اســتغالل مــوارد الفضاء
مبا بــن  845ألفا ً ومليون و 800ألف مع
حلول العام .2045
وقد ســنّت لوكســمبورغ في صيف
العام  2017قوانني تتيح عمل الشركات
فيها على اســتغالل موارد الفضاء.إثر
ذلك ،انتقلت إليها نحو عشرين شركة
مهتمة بهذا القطاع.
ّ
النفايات الفضائية تتفاقم
وحذر باحثون قبيل قمة لتنسيق اجلهود
الرامية إلزالة اخمللفات في الفضاء ،من

خطر الكميات املتزايــدة من اخمللفات
التي تتحرك بســرعة كبيرة في مدار
األرض مشــيرين إلى أنها قد تؤدي إلى
كوارث اصطدام باألقمار االصطناعية

وتلحق أضرارا ً كبيرة.
وفي ّ
ظل االعتمــاد املتزايد على األقمار
االصطناعية في مجــاالت االتصاالت
واملالحة وتشــغيل صناعات رئيســة

بينهــا النقــل واملــال والطاقــة ،من
شــأن الكميات املتزايــدة من اخمللفات
الفضائيــة أن تشــكل خطــرا ً على
االقتصادات العاملية.

اذ يوجد ما يقرب عن  170مليون قطعة
من "اخمل ّلفات الفضائيــة" التي تُركت
عقــب مهمات إلى الفضــاء ،بأحجام
متفاوتة من أكبرها كطبقات صواريخ
إلى أصغرها كرقائــق الطالء ،في مدار
األرض مــع بنى حتتيــة فضائية تقرب
قيمتها من  700مليار دوالر.
كما يتم رصــد حركة  22أل ًفا من هذه
اخمللفات ،مع البقايــا الصغيرة القادرة
على التنقل بســرعة تفــوق  27ألف
كيلومتر في الساعة ،ومن شأن القطع
الصغيــرة إحلــاق ضرر كبيــر باألقمار
االصطناعية أو تدميرها.
وقال بن غرين رئيس املركز األســترالي
للبحــوث البيئيــة الفضائيــة الذي
يســتضيف مؤمتــرا ً دوليا ً عــن البيئة
الفضائيــة إن "مشــكلة اخمللفــات
الفضائية تتفاقم سنويا".
وأوضــح أننــا "نفقد ما بــن  3أقمار
اصطناعية إلى  4سنويا ً بسبب حاالت
االصطدام باخمللفــات الفضائية .نحن
على وشــك ،بحســب تقديرات وكالة
الفضاء األميركية (ناســا) فقدان كل
شيء بحلول الســنوات الـ 5إلى الـ10
املقبلة".

نصف مليار شخص في العالم يعانون نقص المياه على مدار العام

األرض تنتظر كارثة عطش في عام 2030
متابعة الصباح الجديد:
يضع االحتباس احلراري األرض أمام
أزمــات حقيقية لعل أزمة شــح
املياه العذبة أكثرها ضررا ً بالبشر
والشجر واألنواع احلية األخرى.
يفيد علماء من جامعة نيو ساوث
ويلز األســترالية أن تغيــر املناخ
سيســبب فترات جفاف طويلة
ونقصا ً في املياه الصاحلة للشرب،
ووصل اخلبراء إلــى هذه النتيجة
بعد دراسة معطيات جمعت من
 43ألف محطة أنواء جوية ،و5300
محطة مراقبة لتدفق مياه األنهار
في  160دولة.
ّ
ظــل االنفجار الســكاني
وفــي
الــري وغيرها من
فــي
واإلفراط
ّ
العوامــل البشــرية ،بجانــب
االحتبــاس العاملي ،إن اســتمرت
وتيرته علــى حالها ،ســتصبح
خزانات امليــاه العذبة الطبيعية
في األرض مهددة باجلفاف.
واتضح للعلمــاء أنه على الرغم
من أن التغيرات املناخية تســبب
هطول أمطار غزيرة ومتكررة ،فإن
مستوى املياه في األنهار الكبيرة
ينخفض ،ما قد يسبب اجلفاف.
ويفســر العلماء أن هذه املفارقة
ناجتة من جفــاف التربة ،حيث أن
زيادة رطوبة التربة تســمح لنحو
 36%من فائــض الرطوبة الزائدة
بالوصول إلى األنهار .ولكن التربة
اجلافة متتص اجلزء األكبر من مياه
األمطار ،ما يقلــل من كمية املاء
املتدفقة إلى األنهار.
كمــا أن التربة تفقــد الرطوبة

نقص املياه في العالم

بســبب ارتفاع درجة حــرارة اجلو،
وهذا يهدد بخلق مشــكالت في
إمداد املــدن واملراكز الســكانية
بامليــاه في جميع أنحــاء العالم.
وفي املقابل ،تســبب زيادة هطول

األمطار حدوث فيضانات في املدن،
ما مينــع ملء خزانــات املياه باملاء
العذب.
في العقود املاضيــة ،أخذت أزمة
املياه بالتمدد فــي العالم .وصار

املنتدى االقتصادي العاملي يدرجها
ضمن التهديــدات العاملية التي
ميكن أن تكــون لها أشــد اآلثار،
مثل الكوارث الطبيعية وموجات
الهجرة والقرصنة املعلوماتية.

وتؤمــن اخلزانــات اجلوفيــة مياه
الشــرب ملــا ال يقل عــن نصف
سكان األرض ،إضافة إلى  40%من
املاء املستعمل في الزراعة.
لكــن هــذه اخلزانــات ال متتلــئ

بســهولة كمــا ميتلــئ أي خزان
بعد هطول املطــر .ولذا فإن هذه
تعد
اخلزانات اجلوفيــة ال ميكن أن ّ
مصدرا ً متجددا ً للمياه.
وبحسب علماء املناخ فإن معظم
مناطق العالم قــد بلغت ذروتها
املائية ،ألن الناس يستعملون كل
املياه املتجددة فــي املناطق التي
يعيشــون فيها ،وأســوأ من ذلك
يفرطون في ّ
ضخ املياه اجلوفية.
ومن شأن ســوء االستعمال هذا
أن يــؤدي لتســ ّرب امليــاه املاحلة
إلى اخلزانات اجلوفيــة ،وأيضا إلى
انهيارات في التربة جتعل عشرات
املدن مثــل جاكرتا ومكســيكو
وطوكيو تغــوص في األرض قليال
كل سنة.
ويعاني نصف مليار شــخص في
العالم من نقص املياه على مدار
العام ،وســيرتفع هذا الرقم مع
تفاقم ظاهــرة التغيــر املناخي
وآثارها على موارد املياه.
ويقول خبراء املنــاخ إن كل درجة
من االرتفاع في حرارة األرض جتعل
 7%من سكان األرض يفقدون 20%
من مواردهم من املياه املتجددة.
ويتعــن على العالم أن يواجه مع
ّ
حلول العام  2030عجزا ً في املياه
بنســبة  40%من احلاجة ،في حال
لم تتخــذ اإلجــراءات الضرورية
لوقف احترار األرض.
وفــي الوقــت نفســه ،يُتو ّقع أن
يرتفع الطلب بنسبة  55%بسبب
النمو الســكاني وخصوصا ًفي
مدن الدول النامية.

كان آخر خسوف
كلي في 27
يوليو/تموز
الماضي،
حيث شاهد
سكان العالم
أطول خسوف
للقمر خالل
القرن الحادي
والعشرين،
فيما يعرف
بظاهرة «القمر
الدموي» ،وذلك
في معظم دول
قارات إفريقيا
وأوروبا ،وآسيا،
وأستراليا،
والجزء الشرقي
ألميركا
الجنوبية،
إضافة إلى
المحيط الهادئ
والمحيط
األطلسي
والمحيط
الهندي والقارة
القطبية
الجنوبية.

بحسب علماء
المناخ فإن
معظم مناطق
العالم قد بلغت
ذروتها المائية،
ألن الناس
يستعملون
كل المياه
المتجددة في
المناطق التي
يعيشون فيها،
وأسوأ من ذلك
يفرطون في
ضخّ المياه
الجوفية.
ومن شأن سوء
االستعمال هذا
أن يؤدي لتسرّب
المياه المالحة
إلى الخزانات
الجوفية ،وأيضا
إلى انهيارات
في التربة تجعل
عشرات المدن
مثل جاكرتا
ومكسيكو
وطوكيو
تغوص في
األرض قليال كل
سنة
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رحيل أبرز العلماء ستيفن هوكينغ و الري روبرتس

و مخترعة «الطابعة اإللكترونية» إيفلين بيريزين
متابعة الصباح الجديد:
رحل عن عاملنــا كوكبة من العلماء
الذين تركوا خلفهم ارثا ً علميا ً كبيرا ً
ومن هوالء العلماء نذكر :
وفاة عالم الفيزياء البريطاني
الشهير ستيفن هوكينغ
توفــي عالــم الفيزيــاء البريطاني
الشــهير ســتيفن هوكينــغ عن
ســن تناهز  76عاماً .وكان أحد أبرز
الفيزيائيني املعاصرين ،إذ قالت عنه
وكالة الفضاء األميريكية «ناسا» ،إن
نظرياته فتحت كونا ً من االحتماالت
يتعني استكشافها.
وافــادت األســرة إن هوكينغ توفي
بســام في أثناء نومــه مبنزله في
كامبريدج في 14مارس.2018
وقــال أبنــاؤه روبرت ولوســي وتيم
«حزنا بشــدة لرحيل والدنا احلبيب
ً
اليوم .لقد كان عاملــا ً عظيما ً
ورجل
غير أعيادي وســيظل عمله وتراثه
مستمرين ألعوام كثيرة «.
وأضافــوا «شــجاعته ومثابرتــه
مــع تألقــه وروح الدعابــة ألهمت
األشخاص في جميع أنحاء العالم».
وكان هوكينــغ ،الذي مت تشــخيص
إصابته مبــرض العصبــون احلركي
املزمــن عندما كان يبلــغ من العمر
 21عاماً ،مما جعله قعيدا ً وفي حاجة
الستعمال تقنية للتواصل ،قد قال
عام  2017لهيئة اإلذاعة البريطانية
« بي بي ســي» « لــم أتوقع أن أصل
لعمــر  75عاما» .وأضــاف حني ذاك
أنه يعتقــد أن أعظــم إجنازاته هو
اكتشــاف أن الثقوب السود ليست
ســود بصورة كاملة ،وهو أمر مهم
« لفهم كيفية حــل التناقض بني

ميكانيكا الكم ونظرية النســبية
العامة».
ونعــت وكالة الفضــاء األميريكية
« ناســا « هوكينــغ ،ووصفتــه «
بســفير العلم» .وقالت ناسا على
صفحتها على موقع تويتر للتواصل
االجتماعي» نظرياتــه فتحت كونا
من االحتماالت نحــن والعالم نقوم
باستكشافها».
وحقق هوكينغ شهرة واسعة عقب
نشــر كتابه « ايه بريف هيســتوري
اوف تامي» عــام  ،1988حيث باع أكثر
من  10ماليني نسخة.
ولد هوكينغ فــي الثامن من كانون
الثاني  /يناير  ،1942وحاز على منحة
جلامعــة أوكســفورد عــام ،1959
وبعد ثالثة أعوام حتــول إلى جامعة
كامبريدج للقيام ببحث بشأن علم
الكونيات .وفي عمــر الـ  ،32حصل
هوكينغ علــى الزمالــة باجلمعية
امللكيــة ،أبــرز معهــد أكادميي في
بريطانيا .وفي عــام  ،1979متّ تعينه
اســتاذا للرياضيــات فــي جامعة
كامبريــدج ،وهو نفس املنصب الذي
شغله إسحاق نيوتن.
وأصبــح هوكينــغ أبرز اخلبــراء في
العالم في مجــال اجلاذبية والثقوب
السوداء-وهي األماكن التي تضغط
فيهــا املــادة لدرجة الوصــول إلى
النقطة التي تنهــار فيها القوانني
االعتيادية للفضاء والزمن.
وفاة الري روبرتس أحد اآلباء
املؤسسني للشبكة اإللكترونية
العاملية
توفي العالم األميركي الري روبرتس،
الذي ســاعد في تصميم وتأسيس
شبكة اإلنترنت ،عن  81عاما ً في 26
ديســمبر /كانون األول بسبب نوبة
قلبية ،حسبما قالت عائلته.

البيانات بني أطراف هذه الشبكة.
تصميما تكون فيه
ووضع روبرتــس
ً
عناصر الشــبكة موزعــة ،بدال من
النظام املركزي ،وقرر أن يتم تقسيم
البيانات إلى أجزاء صغيرة أو حزم في
أثناء انتقالها إلى وجهتها.
واعتمد هــذا النظــام ،الذي أصبح
معروفا ً باســم نظــام تبديل احلزم
على العمــل الذي أجنزه دونالد ديفيز
في اخملتبــر الفيزيائــي الوطني في
بريطانيا.
وبدأت شــبكة أربانت بأربعة أجهزة
كمبيوتر متصلة في عام  ،1969ثم
منت بســرعة مع انضمام جامعات
ومؤسسات بحثية أخرى إليها.
وكان روبرتــس حريصــا ً أيضا ً على
توظيف شبكة أربانت بنحو عملي،
وشــجع املســتعملني األوائل على
اعتماد البريد اإللكتروني لتحســن
التواصل والتعاون.
اســتمرت أربانت حتى عــام 1983
عندما مت دمجها في اإلنترنت األكبر
وأصبحت جزءا من تلك الشــبكة.
بعد مغادرة مؤسســة «أربا» ،حقق
روبرتــس مســيرة مهنيــة متميزة
في تأســيس وتشغيل سلسلة من
الشبكات املبتدئة.
ستيفن هوكينغ

وفي أواخر ســتينيات القرن املاضي،
أدار روبرتــس قســما ً مــن الوكالة
األميركيــة ملشــروعات األبحــاث
املتقدمة ( ،)Arpaوالتي تولت مهمة
إنشاء شبكة من أجهزة الكمبيوتر،
ت ُعرف باسم «أربانت» .Arpanet
كمــا تولى العالــم الراحل توظيف
مهندســن لبناء واختبــار األجهزة
والبرمجيــات املطلوبة لتشــغيل

الري روبرتس

النظام.
وقدمت شبكة أربانت تقنيات رائدة
لدعــم اإلنترنت مازالت تســتعمل
حتى يومنا هذا.
ويُعرف روبرتس بأنه أحد اآلباء األربعة
املؤسســن لإلنترنت إلى جانب بوب
كان ،وفينت سيرف ،ولني كالينروك.
وكان والدا روبرتس من الكيميائيني،
لكنه اختــار مجــال اإللكترونيات

إيفلني بيريزين

كحقل للدراســة ألنــه كان مجاال
واعدا ً أكثر.
وقال في مقابلة سابقة مع صحيفة
نيويــورك تاميــز األميركيــة «أردت
شــيئا ً جديداً ،ليس شيئا ً قدميا ً مثل
الكيمياء».
ومن التطورات الرئيســة املنسوبة
إلــى روبرتس في هذا اجملال :تخطيط
الشــبكة األصليــة ،وطريقة تبادل

رحيل مخترعة «الطابعة
اإللكترونية» إيفلني بيريزين
عن  93عاماً
رحلت عن عاملنا إيفلني بيريزين ،املرأة
التي اخترعت ما يعده الكثيرون أول
معاجلة نصــوص إلكترونية ،عن 93
عاما ً في الثامن من ديســمبر/كانون
أول في مانهاتن بعد أن رفضت تلقي
العالج من السرطان.
وأطلقــت بيريزين علــى اختراعها
اســم «ســكرتيرة البيانــات» حني
روجته شركتها عام .1971

وطــورت شــركتها «ريداكتــرون»
بحيث ارتفع عدد مســتعمليها من
تسعة أشخاص ليصل  500وعدتها
مجلة «بيزنس ويك» واحدة من كبار
سيدات األعمال في الواليات املتحدة
عام .1976
وكانت قد صممت واحدا ً من أنظمة
حجز الطيران عن طريق الكمبيوتر،
واختبرته شركة يونايتد إيرالينز عام
.1962
وأفــاد متحــف تاريخ احلاســوب أن
النظام عمل ملدة  11عاما ً من دون أي
خلل في نظامه املركزي.
وطــورت أنظمة أخــرى ،منها نظام
مصرفــي آلــي ،وأنظمة حتســب
عمليات الرهان على سباق اخليول.
وقالــت بيريزين فــي مقابلة أجريت
معهــا عــام  ،2015إنهــا اقامــت
مشــرو ًعا خاصا ً بهــا في منتصف
ســتينيات القــرن املاضــي بعد أن
اســتنتجت أن فرصهــا في النجاح
كموظفة تبقى محدودة.
وقالت إنها فكرت في البداية بتطوير
حاسب إلكتروني لعد النقود لكنها
في النهاية اســتقرت على معاجلة
النصوص اإللكترونية.
وكان اجلهاز الذي طورته بارتفاع متر
وفيه لوحة مفاتيح ويوجه إلكترونيا
ويتبعه طابعة ،ويستطيع تسجيل
مــا يطبعه املســتعمل مــن أجل
التحرير في وقتت الحق.
وقد افتقر اجلهاز األولي للشاشــة
وما لبث أن ظهر منافسون له ،مثل
جهاز ليكســيترون ،الذي كان ميلك
شاشــة .وقد ازدهرت الشركة وزاد
الطلب علــى منتجاتها ،لوال الركود
االقتصادي في الســبعينيات الذي
اضطر العمالء الستئجار اآلالت ً
بدل
من شــرائها ،واضطرت بيريزين في
النهاية إلى بيع الشركة.

"وباء"السجائر اإللكترونية يهدد صحة الشباب
متابعة الصباح الجديد:
دعــا كبيــر اجلراحــن األميركيني
إلى خطــوات مشــددة للتصدي
للســجائر االلكترونية مشيرا ً إلى
أن نســب مدخنيها تالمس مرحلة
الوبــاء بني الشــباب مــا يعرض
صحتهم اجلسدية ومنوهم العقلي
للخطر.
وقال اجلراح جيروم آدامز في مذكرة
عامة نادرة "علينــا اتخاذ خطوات
مشــددة حلماية أطفالنا من هذه
املنتجات الشــديدة الفعالية التي

تعــرض جيال ً جديدا ً من الشــباب
خلطر النيكوتني".
وأضاف "الهباء املتأتي من السجائر
اإللكترونية ليس خاليا ً من األضرار"،
الفتا ً إلــى أن "التعرض للنيكوتني
خالل املراهقة قد يضر بنمو الدماغ
الــذي عادة ما يتواصل حتى ســن
اخلامسة والعشرين تقريبا".
وهذه املذكــرة العامة الثانية التي
يصدرهــا كبير جراحــي الواليات
املتحدة منذ تسلمه منصبه قبل
 16شهراً.

وفي املذكرة األولى التي أصدرها في
نيسان/ابريل ،دعا آدامز األميركيني
لتنــاول مادة نالوكســون للوقاية
من اجلرعات الزائدة في ظل االزدياد
اخلطير فــي أعداد الوفيــات جراء
جرعات األفيونيات الزائدة.
وقــد بلـــغ تدخــن الســجائر
اإللكترونيــة نســبا ً قياســية
غير مســبوقة بيـــن الصغـــار
األميركييـن.
وفــي العام املاضي وحده ،ســجل
استعمال الســجائر اإللكترونية

ارتفاعا ً بنســبة  78فــي املئة في
أوســاط تالمذة املرحلــة الثانوية
الذيــن بات واحد من كل خمســة
بينهــم يقــول إنــه يدخــن هذه
الســجائر التــي غالبا ً مــا تكون
بنكهة الفواكه وتســبب اإلدمان
بدرجة عالية.
وفي اجملموع ،تضم الواليات املتحدة
أكثــر مــن  3,6مليون شــاب من
مدخني الســجائر اإللكترونية مبا
يشمل تلميذا ً من كل عشرين في
املراحل املتوسطة.

زالزل وهزات أرضية وثوران براكين وأعاصير

كوارث طبيعية خلفت وراءها أرقامًا عالية من الضحايًا
بغداد ـ الصباح الجديد:
توزعــت الكــوارث الطبيعية التي
ســجلتها روزنامــة  2018وخلفت
وراءهــا أرقاما ً عاليــة من الضحايا
واملصابني واملشــردين واملتضررين،
فضال ً عن اخلسائر املادية.
اذ توزعت الكــوارث بني زالزل وهزات
أرضية وثــوران براكني وأعاصير ،إلى
موجــات برد وحر وعواصــف ترابية
وغباريــة وفيضانــات وانهيــارات
وأمطــار غزيرة ،وكان مــن أبرز هذه
الكوارث الزلــزال الذي ضرب جزيرة
سوالويســي اإلندونيســية وخلف
نحو  1300قتيل.
وهذه أبرز الكوارث الطبيعية حول
العالم التي شهدها عام :2018
 13كانون الثاني :مقتل  20شخصا ً
جراء االنهيارات الطينية الشديدة
في أجزاء من مقاطعة سانتا باربره
بوالية كاليفورنيا األميركية.
 22كانــون الثانــي :واليــة ميناس
غرايس فــي جنوب شــرق البرازيل
تعلــن حالــة الطــوارئ الصحية
بسبب انتشار مرض احلمى الصفراء
القاتل.
 27كانــون الثاني :وفــاة  37طفال
ونقــل نحــو  12ألف مريــض إلى
املستشفيات في الواليات املتحدة
جراء فيروس أنفلونــزا اخلنازير ،وهو

أســوأ تفش لألنفلونــزا منذ عام
.2009
 7شــباط :مقتــل  10أشــخاص
وإصابة  200آخرين فــي زلزال قوي
ضرب تايوان بلغت شدته  6.4درجة.
 2اذار :مقتل  55شــخصا ً في األقل
إثر موجــة البرد وتســاقط الثلوج
القوية في معظم الدول األوروبية.
 11اذار :مقتل  16شــخصا ً وإصابة
العشــرات في صاعقة تسببت في
انهيار كنيسة في رواندا.
 3ايــار :مقتل نحو  100شــخص
وإصابــة العشــرات فــي موجــة
عواصــف ترابيــة شــديدة ضربت
مناطق شمالي الهند.
 25ايــار :مقتل شــخصني وإصابة
 3آخريــن فــي محافظــة صاللة
العمانية نتيجة إعصار “مكونو”.
 6حزيــران :مقتل  27شــخصا ً في
األقل وفقدان العشرات نتيجة ثوران
بركان “فويغو” في غواتيماال.
 18حزيران :مقتل  3أشخاص وإصابة
أكثر من  200آخرين في زلزال ضرب
مدينة أوساكا اليابانية.
 8متوز :مقتل أكثر من  60شــخصا ً
وفقدان العشــرات جراء فيضانات
وانهيــارات أرضيــة فــي مدينــة
هيروشيما غربي اليابان.
 24متوز :اليابــان تعلن وفاة نحو 65
شــخصا ً نتيجة موجــة احلر التي
جتتاح البالد.
 6آب :مقتل  100شخص في األقل

جانب من آثار زلزال جزيرة سوالويسي اإلندونيسية
وإجالء اآلالف مــن منازلهم نتيجة
الزلزال الذي ضــرب جزيرة لومبوك
اإلندونيسية.
 26آب :مقتــل شــخصني وإصابة
أكثر من  200في زلزال ضرب مدينة

كرمنشاه اإليرانية احلدودية.
 5ايلــول :مقتل  10أشــخاص في
األقل نتيجة إعصــار (جيبي) الذي
ضرب مدينة أوساكا غربي اليابان.
 15ايلول :مقتل نحو  59شــخصا ً

جراء إعصار مانكوت العنيف الذي
ضرب جزيرة لوزون الفلبينية.
 15ايلول :مقتل  4أشخاص وإصابة
العشــرات نتيجة إعصار (فلورنس)
الــذي ضرب الســاحل الشــرقي

للواليات املتحدة.
 18ايلــول :أكثر من  100شــخص
يلقــون حتفهم نتيجة الفيضانات
التي اجتاحت نيجيريا.
 24ايلــول :مقتل  4أشــخاص في
األقل إثر هطول أمطار غزيرة تسبب
في سيول شمال شرقي تونس.
 28ايلــول :مقتــل أكثر مــن 400
شــخص وإصابة العشرات نتيجة
زلــزال ضــرب جزيرة سوالويســي
اإلندونيسية.
 2تشــرين االول :ارتفاع عدد ضحايا
زلزال جزيرة سوالويســي إلى 1300
قتيل.
 10تشرين االول :مقتل  16شخصا ً
وتشــريد اآلالف نتيجــة اإلعصار
“مايكل” الذي ضرب أجزاء من والية
فلوريدا شرقي الواليات املتحدة.
 15تشرين االول :مصرع  13شخصا ً
إثر الفيضانــات التي ضربت مدينة
أود جنوبي فرنسا.
 18تشرين االول :مصرع  5أشخاص
وفقدان آخرين إثر فيضانات اجتاحت
عددا ً من املناطق التونسية.
 26تشــرين االول :ارتفــاع حصيلة
وفيات حادث اجنراف حافلة الطالب
فــي ســيول البحر امليــت إلى 21
شخصا ً وإصابة  35آخرين.
 30تشــرين االول 15 :قتيال ً ضحايا
االنهيــارات األرضيــة والفيضانات
الناجمــة عن إعصــار «يوتو» الذي
ضرب الفلبني.

 10تشرين الثاني :مقتل  11شخصا ً
وفقــدان العشــرات نتيجة احلرائق
املدمــرة التي نشــبت فــي غابات
شــمال وجنوب واليــة كاليفورنيا
األميركية.
 10تشرين الثاني :مقتل  12شخصا ً
فــي األقل جــراء األمطــار الغزيرة
والسيول التي ضربت بعض مناطق
األردن.
 11تشــرين الثاني :أكثــر من 200
شــخص يلقون حتفهم في أحدث
موجة لتفشــي مرض “أيبوال” في
جمهورية الكونغو الدميقراطية.
 23تشرين الثاني :مقتل  7أشخاص
ونــزوح اآلالف من منازلهــم جراء
األمطــار الغزيرة والســيول التي
ضربــت محافظــة صــاح الدين
شمالي العاصمة العراقية بغداد.
 26تشرين الثاني 500 :جريح تقريبا ً
في الزلزال الذي ضرب احلدود الغربية
إليران مع العراق ،وبلغت شدته 6.3
درجة على مقياس ريختر.
 16كانــون االول :العاصفة «ديردرا»
جتتاح عــددا ً من املناطق البريطانية
وتتسبب في قطع الكهرباء وإيقاف
املالحة اجلوية في عدد من مطارات
اململكة املتحدة.
 22كانون االول :مقتل  373شخصا ً
وإصابــة العشــرات بعدما ضرب
تســونامي املناطــق الســاحلية
القريبــة مــن مضيق ســوندا في
إندونيسيا.

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
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ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑـ 1.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﴼ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻳﺴﺘﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
ً

ﺍﻟﻴﻮﻡ ..ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻛﺸــﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ،أﻣﺲ
اﻷرﺑﻌــﺎء ،ﻋﻦ ﻋﺰم وزﻳــﺮ اﻟﻨﻔﻂ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺠﻦ زﻧﻐﻨﺔ زﻳﺎرة ﺑﻐﺪاد
اﻟﻴــﻮم اﳋﻤﻴــﺲ ،ﻣﺸــﻴﺮا اﻟﻰ
ان ﻣﺒﺎﺣﺜــﺎت اﻟﺰﻳــﺎرة ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﺎون ﲟﺠﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﻗــﺎل اﳌﺼــﺪر ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳــﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،إن »وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﻳﺰور ﺑﻐﺪاد ﻏــﺪا ﹰ )اﻟﻴﻮم اﳋﻤﻴﺲ(
ﻟﺒﺤــﺚ اﻟﺘﻌــﺎون ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺤﺚ
ﺗﻄﻮﻳــﺮ اﳊﻘﻮل اﳌﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ«.
وﺑﺤﺴــﺐ وﮐﺎﻟــﺔ أﻧﺒــﺎء ﻓﺎرس
اﻹﯾﺮاﻧﯿــﺔ ،ﺳــﯿﺒﺤﺚ »زﻧﻐﻨﺔ«
أﯾﻀﺎ ،إﻧﺸــﺎء ﺧــﻂ أﻧﺒﻮب ﻧﻘﻞ
اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ اﻟﺒﺼﺮة ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق
إﻟﯽ ﻣﺼﻔﺎة »آﺑﺎدان« ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ
إﯾﺮان ،واﳌﺴﺎر اﳌﻌﺎﮐﺲ أي أﻧﺒﻮب
ﻧﻘــﻞ اﳌﺸــﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻣﻦ
آﺑﺎدان إﻟﯽ اﻟﺒﺼﺮة.
وﯾﺘﻀﻤﻦ ﺟﺪول زﯾﺎرة وزﯾﺮ اﻟﻨﻔﻂ
اﻻﯾﺮاﻧــﻲ ،ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻣﻮﺿــﻮع
ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﻐﺎز إﻟــﯽ ﺑﻐﺪاد ،اﳌﺘﻌﺜﺮ
ﺑﺴــﺒﺐ ﻋﺪم ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﺸﮑﻼت
اﳌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻻن.
وﺗﺘﻤﺜــﻞ اﳌﺸــﮑﻼت اﳌﺎﻟﯿــﺔ
اﳌﺬﮐﻮرة ﺑﻌﺪم ﲢﺪﯾﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي
ﺳــﺘﺤﻮل اﻟﯿﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت إﯾﺮان
وﻋﺪم ﲢﺪﯾــﺪ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﲡﺮي
ﺑﻬــﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴــﺪاد ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻓﺘﺘــﺎح اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺼﺮ
) (C.Lﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ،إذ أدت
ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺒﺎب ﻹرﺟﺎء ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻘﺪ
ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﻐﺎز اﻹﯾﺮاﻧﻲ إﻟﯽ اﻟﻌﺮاق.
وأﻋــﺎدت اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت واﺳﻌﺔ
اﻟﻨﻄــﺎق ﺿﺪ إﻳــﺮان ،اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ
ﻳﻮم  7آب اﳌﺎﺿــﻲ ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻳﺰﻭﺭ
ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺤﺚ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ«.

وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻻﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺠﻦ زﻧﻜﻨﺔ

ﻣﻌﻠﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻠﺘﻮﺻــﻞ إﻟــﻰ ﺧﻄــﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ اﳌﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺑﺸــﺄن
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻮوي اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﲔ إﻳﺮان
واﻟﺴﺪاﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ ،أﺷﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻧﺸﺮه ﻣﻌﻬﺪ واﺷﻨﻄﻦ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺸــﺮق اﻷدﻧــﻰ اﻟــﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺻﻔﻘــﺎت اﻟﻄﺎﻗــﺔ ﻣــﻊ إﻳﺮان،
واﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻮردﻫﺎ اﻟﻌﺮاق

وﻳﺴــﺘﻮرد اﻟﻌﺮاق ﻣــﺎ ﺑﲔ 500
ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
وذﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي أﻋﺪه اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻴﻐــﺎواط ﻣــﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء ﻣﻦ
ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻧﺎﻳﺘــﺲ ﺑﺮﻓﻘﺔ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ إﻳﺮان ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺸــﺘﺎء و1200
ﺑﺎﺣﺜﻲ اﳌﺮﻛــﺰ أن »ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﻞ ﻣﻴﻐــﺎواط ﻓﻲ ﻓﺼــﻞ اﻟﺼﻴﻒ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﲔ إﻳﺮان واﻟﻌﺮاق ﻣﺼﺪرا ﹰ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻘــﺎرب  1.2ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻣﺤﺘﻤــﻼﹰ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺴــﻨﺔ ،وﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺷﺮوط
ﺗﺸــﺘﺪ اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ اﻹﻋﻔﺎء اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪﻓﻊ
ﻟــﻮﻛﺎﻻت اﻷﻣــﻦ اﻹﻳﺮاﻧﻴــﺔ ،إذ اﻟﻌﺮاق ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر،
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ إﻳﺮان اﻟﻌﺮاق ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﹰ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﺑﺸﺄن ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎت اﻟﻐﺎز اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ«.

ﻧﻘــﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺷــﺮﻛﺔ »ﺑﻲ
ﭘﻲ ) » (BPاﳋﺎص ﺑـــ »اﳌﺮاﺟﻌﺔ
اﻹﺣﺼﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«
ﻟﻌــﺎم  2018ﺑﺄن ﺻــﺎدرات اﻟﻐﺎز
ﻣﻦ إﻳﺮان إﻟــﻰ اﻟﻌﺮاق ﺑﻠﻐﺖ 154
ﻣﻠﻴــﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌــﺐ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ ،ﳑﺎ
ﺳــﻤﺢ ﻟﺒﻐــﺪاد ﺑﺘﻮﻟﻴــﺪ ﻣﺎ ﻻ
ﻳﻘﻞ ﻋــﻦ  1000ﻣﻴﻐــﺎواط ﻣﻦ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﻣﻊ ﺧﻄــﻂ ﻟﺰﻳﺎدﺗﻬﺎ
إﻟﻰ  4000ﻣﻴﻐــﺎواط .وأﺿﺎف أن

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺸــﺠﻊ ﺑﻐﺪاد
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز
اﻹﻳﺮاﻧﻴــﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل
واﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء
ﹾ
ﺗﺴــﺨﻴﺮ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻟﻮﻓﻴﺮة وﻏﻴﺮ
اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ .وﻳﻬﺪر اﻟﻌﺮاق ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻣﺎ
ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  2.5ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﹰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺮﻗﻪ ،أو
ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  1.55ﻣﻠﻴﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﹰ )ﻋﺸــﺮة أﺿﻌﺎف اﻟﻜﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﻮردة ﻣﻦ إﻳﺮان(.

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﹸﻗﺪر إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﺒﻴﻊ ﺑﻨﺤﻮ 1.6
ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺒﻴﻌــﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر« ،ﻣﺸــﻴﺮا ﹰ إﻟﻰ ان »ﺑﻴﻊ
اﻟﻌﺮاﻗــﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠــﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،اﳌﺒﺎﻟﻎ اﶈﻮﻟﺔ ﳊﺴــﺎﺑﺎت اﳌﺼﺎرف
أﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء ،ﻟﻨﺤﻮ  151.76ﻣﻠﻴﻮن ﻓﻲ اﳋــﺎرج ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴــﻌﺮ 1190
دوﻻر ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺑـ 139.93دﻳﻨﺎرا ﹰ ﻟﻜﻞ دوﻻر ،أﻣﺎ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻨﻘﺪي
ﻣﻠﻴــﻮن دوﻻر ﲟﺰاد اﻟﺜﻼﺛــﺎء ،ﺑﺰﻳﺎدة ﻓﺴــﻴﻜﻮن ﺑﺎﻟﺴــﻌﺮ ﻧﻔﺴــﻪ«.
ﺑﻠﻐﺖ  11.83ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﺗﺮاﺟﻌــﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي
وذﻛﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أن اﻟﻌﺮاﻗــﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠــﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ،
»اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠــﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،اﻟﺜﻼﺛﺎء ،إﻟــﻰ  139.93ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر،
ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻴــﻮم )أﻣــﺲ( اﻷرﺑﻌﺎء ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺑـــ183.02
ﻟﻨﺤــﻮ  151.76ﻣﻠﻴــﻮن دوﻻر ،ﻓﻲ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﲟﺰاد ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ ،ﺑﻨﺤﻮ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺑـــ 139.93ﻣﻠﻴﻮن  43.09ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
دوﻻر ﲟــﺰاد اﻟﺜﻼﺛﺎء ،ﺑﺰﻳــﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ اﻟﺴــﻴﺎق ،أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي،
 11.83ﻣﻠﻴــﻮن دوﻻر« ،ﻣﺒﻴﻨــﺎ ﹰ أن أﻣﺲ ،ﺗﻘﻠﺼﻴﻪ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن
»ﺳــﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺑﻠــﻎ  1190دﻳﻨﺎرا ﹰ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻟــﻜﻞ دوﻻر ،ﻓــﻲ اﳌــﺰاد اﳌﻨﻌﻘﺪ اﳌﺼــﺎرف .وﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻪ:
ﲟﺸــﺎرﻛﺔ  30ﻣﺼﺮﻓﺎﹰ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ »ﺗﻘﺮر أن ﺗﻜﻮن ﻣﺪة ﻧﻔﺎذ ﺧﻄﺎﺑﺎت
ﺷﺮﻛﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﺎﻟﻲ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ« .اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﺎرف
وأﺿﺎف اﻟﺒﻴﺎن ،أن »اﳌﺒﻴﻌﺎت اﳌﻨﻔﺬة ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮﺳــﻂ ﺑﺒﻴﻊ
ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋــﺞ ﻣﺰاد ﻳﻮم ﻏــﺪا )اﻟﻴﻮم( وﺷﺮاء اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﳌﺪة ﺳﺘﺔ
اﳋﻤﻴﺲ« ،ﻣﻮﺿﺤــﺎ ﹰ أن »إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺷــﻬﺮ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺳــﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﻠﻎ  175ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر« .اﺻﺪار ﺧﻄﺎب اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
وﺑــﲔ ،أن »ﺣﺠﻢ اﳌﺒﺎﻟــﻎ اﳌﺒﻴﻌﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ أرﺻﺪة اﳌﺼﺎرف ﻓﻲ اﳋﺎرج ،اﻟﻨﺎﻓــﺬة« .وأﺿــﺎف ،أن »ﺧﻄﺎﺑﺎت
ﺑﻠــﻎ  150.16ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﻓﻲ ﺣﲔ اﻟﻀﻤﺎن ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ50%

ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ«.
وﺧﻄﺎب اﻟﻀﻤﺎن ﻫﻮ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺼﺪره
اﻟﺒﻨــﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠــﺐ اﻟﻌﻤﻴﻞ
ﻳﺘﻌﻬــﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻨــﻚ ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ
اﳋﻄﺎب ﳊﺴــﺎب ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ وﻫﻮ
اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺴــﺪاد ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻨﻪ ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة
ﻣﻌﻴﻨــﺔ .ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ذي ﺻﻠﺔ ،ﺑﺎع
اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺷــﻬﺎدات
إﻳﺪاع إﺳــﻼﻣﻴﺔ ﲟﺒﻠــﻎ  38ﻣﻠﻴﺎر
دﻳﻨﺎر ،وأﺷــﺎر ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟــﻪ إﻟﻰ أن
ﻣﺼﺮﻓﲔ ﻓﺎزا ﺑﺎﻻﺻﺪارﻳﺔ.
وأﻗــﺮ اﻟﺒﻨــﻚ إﺟــﺮاء ﻣــﺰاد ﻟﺒﻴﻊ
ﺷﻬﺎدات اﻳﺪاع اﺳﻼﻣﻴﺔ وﲟﺒﻠﻎ 50
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨــﺎر« ،ﻣﺒﻴﻨﺎ ﹰ أﻧﻪ »ﺟﺮى ﺑﻴﻊ
ﺷــﻬﺎدات ﲟﺒﻠﻎ  38ﻣﻠﻴﺎر ﻣﻦ ﻫﺬه
ﻻﺻﺪارﻳﺔ وﺑﺄﻋﻠﻰ ﺳــﻌﺮ ﻟﻠﻤﺰادات
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ«.
وأﺿﺎف اﻟﺒﻴﺎن ،أن »ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻛﲔ
اﻟــﺬي ﺷــﺎرﻛﻮا ﻓﻲ اﳌﺰاد ﺷــﻤﻞ
ﻣﺼﺮﻓﲔ ،ﻓﺎزا ﺑﺎﻻﺻﺪارﻳﺔ«.
وﻳﺘﺠﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛــﺰي اﻟﻰ اﺻﺪار
ﺷــﻬﺎدات اﻳﺪاع اﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﳕﻮذج اﳌﺮاﺑﺤﺔ ﻟﺘﻜــﻮن اداة ﻣﺎﻟﻴﺔ
اﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ.

ﺗﻘـﺮﻳﺮ

ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺑﺮﻧﺖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻋﻨﺪ  59ﺩﻭﻻﺭﴽ

ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ـ ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ:
ارﺗﻔﻌﺖ أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻧﺤﻮ واﺣﺪ ﺑﺎﳌﺌﺔ أﻣﺲ
اﻷرﺑﻌﺎء ،ﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﻜﺎﺳــﺐ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ
اﳉﻠﺴــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﻵﻣﺎل ﺑﺄن ﺗﺴﻮي
واﺷﻨﻄﻦ وﺑﻜﲔ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻧﺰاﻋﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ.
وﺑﻠﻐــﺖ اﻟﻌﻘــﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﳋﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴــﺎس
اﻟﻮﺳــﻴﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛــﻲ  50.38دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴــﻞ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  60ﺳــﻨﺘﺎ ﲟﺎ ﻳﻌﺎدل  1.2ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ،وﺗﻠﻚ ﻫﻲ اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﺎوز ﻓﻴﻬﺎ اﳋﺎم  50دوﻻرا ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﺻﻌﺪت اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﳋــﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺑﺮﻧﺖ  61ﺳــﻨﺘﺎ أو واﺣﺪا ﺑﺎﳌﺌﺔ إﻟﻰ  59.33دوﻻر
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وزاد ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ وﺧﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴــﺎس ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﺛﻨﲔ ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻓﻲ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻗﻔﺰات ﺳــﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻊ أداء أﺳﻮاق
اﻷﺳــﻬﻢ اﻵﺳــﻴﻮﻳﺔ ،اﻟﺘــﻲ ارﺗﻔﻌــﺖ ﻷﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ وﻧﺼﻒ اﻟﻴﻮم.
ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ،ﺗﺘﻠﻘﻰ
أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻟﻺﻧﺘﺎج
ﺑﺪأت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ  2018ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﺘﺠﻲ اﳋﺎم ﲟﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول
)أوﺑــﻚ( وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ روﺳــﻴﺎ ﻏﻴــﺮ اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ
اﳌﻨﻈﻤﺔ.
ﺗﻬــﺪف اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫــﺎ أوﺑﻚ إﻟﻰ
ﻛﺒﺢ ﺟﻤﺎح ﺗﺨﻤﺔ ﻧﺎﺷــﺌﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺪادات ﺗﺮﺟﻊ
ﻷﺳــﺒﺎب ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ارﺗﻔﺎع إﻧﺘــﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻧﺤــﻮ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ 2018
إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳــﻲ ﻗﺪره  11.7ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻳﻮﻣﻴﺎ.

ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺗﻘﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻓﻲ 2030

ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ـ ﻭﻛﺎﻻﺕ:
رﺳﻢ ﻣﺼﺮف »ﺳﺘﺎﻧﺪرد ﺗﺸﺎرﺗﺮد« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
ﻧﻈﺮة ﻣﺸــﺮﻗﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﻟﻠﺴﻨﻮات
اﳌﻘﺒﻠﺔ ،وذﻛﺮ ﻓﻲ دراﺳــﺔ أﻋﺪﻫﺎ أن روﺳــﻴﺎ
ﲤﺘﻠﻚ ﻛﻞ اﳌﻘﻮﻣﺎت ﻟﺘﺼﺒﺢ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ
أوروﺑﺎ ﺑﺤﻠﻮل .2030
وﺗﻮﻗــﻊ ﻣﺤﻠﻠــﻮ »ﺳــﺘﺎﻧﺪرد ﺗﺸــﺎرﺗﺮد« ،أن
ﻳﺘﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳــﻲ ﺑﺤﻠﻮل  2030ﻋﻠﻰ
اﻗﺘﺼﺎدات ﻋﺎﳌﻴــﺔ راﺋﺪة ﻛﺎﻗﺘﺼــﺎدي أﳌﺎﻧﻴﺎ
واﻟﻴﺎﺑﺎن ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ،
ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ.
وﺣﺴــﺐ اﻟﺪراﺳــﺔ ،ﻓﺈن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ
ﺳــﻴﺘﻘﺪم ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﳌﻘﺒﻞ ﻟﻴﺤﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ
اﻟﺜﺎﻣﻨــﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻓــﻲ  ،2030إذ ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﻠﻎ
ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ،ﺣﺴــﺐ ﺗﻌﺎدل
اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ  7.9ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳــﺘﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻴﺎﺑﺎن وأﳌﺎﻧﻴﺎ إﻟﻰ اﳌﺮﻛﺰﻳﻦ
اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﻌﺎﺷﺮ ،إذ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻷﳌﺎﻧﻴﺎ  6.9ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر
وﻟﻠﻴﺎﺑﺎن  7.2ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر .وﻛﺬﻟﻚ ﺳﺘﺸﻬﺪ
ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﲢﻮﻻت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻛﺒﺮ اﻟﺪول ،وﺗﻘﻮل اﻟﺪراﺳــﺔ إن اﻟﺘﻨﲔ
اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺳﻴﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ رﻳﺎدﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻌﺎﳌــﻲ ﺑﻨﺎﰋ ﻣﺤﻠــﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺒﻠــﻎ 64.2
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر.
ﻛﻤﺎ ﺳــﺘﺼﻌﺪ اﻟﻬﻨﺪ ﻣﺮﻛــﺰا واﺣﺪا ﻟﺘﺰﻳﺢ
اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ اﳌﺮﺗﺒــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،إذ
ﺳــﻴﻘﻔﺰ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟــﻲ ﻟﻠﻬﻨﺪ إﻟﻰ
 46.3ﺗﺮﻳﻠﻴــﻮن دوﻻر ،ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﺳــﺘﺘﺮاﺟﻊ
اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻰ اﳌﺮﻛــﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،إذ ﻣﻦ
اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﻧﺎﲡﻬﺎ اﶈﻠﻲ ﻓﻲ 2030
ﻧﺤــﻮ  31ﺗﺮﻳﻠﻴــﻮن دوﻻر .وﺗﺼﻨﻒ اﻟﺪراﺳــﺔ
اﻟﺪول ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ ﻧﺎﲡﻬﺎ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺑﺤﺴــﺐ ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ،واﻟﺬي ﻳﺄﺧﺬ
ﻓﻲ اﳊﺴــﺒﺎن اﻟﻘﺪرة اﻟﺸــﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻛﻞ
دوﻟﺔ وﻛﻠﻔﺔ ﻣﻌﻴﺸــﺔ اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻗﻴﺎس اﻟﻨﺎﰋ
اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﺳﻤﻲ.

ﺍﻧﺘﻌﺎﺵ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﺎﻟﻤﻴﴼ

ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﺁﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﺧﺘﺘﻢ اﻟﻮﻓﺪان اﻟﺼﻴﻨﻲ واﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﲡﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻜﲔ اﺳﺘﻤﺮت
أﻃﻮل ﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أﻣــﺲ اﻷرﺑﻌﺎء،
وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻓﺈن اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺳــﺘﹸﻌﻠﻦ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﳑﺎ ﻳﻌــﺰز اﻵﻣﺎل ﻓﻲ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲡﻨﺐ ﺣﺮب ﲡﺎرﻳﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ
ﻗﺪ ﺗﺆدي ﻻﺿﻄﺮاب اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺑﺸﺪة.
وﻗﺎﻟــﺖ وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ إن
اﶈﺎدﺛﺎت اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت ﻟﻴﻮم ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻣﻘﺮرا ﺗﻈﻬﺮ “ﺟﺪﻳﺔ” اﳉﺎﻧﺒﲔ.
وﻗﻔﺰت أﺳــﻮاق اﻷﺳﻬﻢ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
وﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﲢﺬو اﻷﺳــﻮاق ﻓﻲ
أوروﺑــﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤــﺪة ﺣﺬوﻫﺎ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻋــﺰزت ﻣﺤﺎدﺛــﺎت ﻣﻄﻮﻟﺔ
اﻟﺘﻔﺎؤل ﺑــﺄن أﻛﺒــﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺘﺠﻬﺎن ﺻﻮب إﺑﺮام اﺗﻔﺎق.
وﻗﺎل ﺗﻴــﺪ ﻣﻜﻴﻨﻲ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺰراﻋﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺸﺆون اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ إن اﻟﻮﻓﺪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺳــﻴﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻌﺪ
“ﺑﻀﻌﺔ أﻳﺎم ﻃﻴﺒﺔ”.
وﻗﺎل ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق اﻟﺬي
ﻳﻘﻴــﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻮﻓــﺪ“ :أﻋﺘﻘــﺪ أﻧﻬﺎ
ﺳﺎرت ﺑﺸــﻜﻞ ﻃﻴﺐ ..ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻴﺪة
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ” .وﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ.
وﻓﻲ إﻓــﺎدة ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ أﻛﺪ ﻟﻮ
ﻛﺎﻧﻎ اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ

اﻟﺼﻴﻨﻴــﺔ أن اﳉﺎﻧﺒــﲔ اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ
ﲤﺪﻳﺪ اﶈﺎدﺛﺎت ﺑﻌــﺪ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ اﳌﻘﺮر
ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻳﻮﻣﻲ اﻻﺛﻨﲔ واﻟﺜﻼﺛﺎء.
وردا ﻋﻠﻰ ﺳــﺆال ﺑﺸــﺄن ﻣﺎ إذا ﻛﺎن
ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ أن اﶈﺎدﺛﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻌﺒﺔ،
ﻗﺎل :ﻟــﻮ “ﳝﻜﻨﻨﻲ اﻟﻘــﻮل ﻓﻘﻂ أن
ﲤﺪﻳــﺪ اﶈﺎدﺛﺎت ﻳﻈﻬــﺮ أن اﳉﺎﻧﺒﲔ
ﺟﺎدان ﺑﺸﺪة ﻓﻲ إﺟﺮاء اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت”.
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮت اﻷﺳــﺒﻮع
اﳊﺎﻟﻲ ﻫﻲ أول ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﺒﺎﺷــﺮة
ﻣﻨﺬ اﺗﻔﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ وﻧﻈﻴﺮه اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷــﻲ ﺟﲔ
ﺑﻴﻨﻎ ﻓــﻲ ﻛﺎﻧــﻮن اﻷول ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻧﺔ
ﻣﺪﺗﻬــﺎ  90ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻲ اﳊﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﺘﻲ أﺣــﺪث ﻫﺰة ﻓﻲ أﺳــﻮاق اﳌﺎل
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﺟــﺎء اﻟﻴﻮم اﻹﺿﺎﻓــﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎدﺛﺎت
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺆﺷــﺮات ﻋﻠﻰ إﺣﺮاز ﺗﻘﺪم
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ
اﻟﺰراﻋﻴــﺔ واﻟﻄﺎﻗــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤــﺪة وزﻳــﺎدة اﻧﻔﺘﺎح اﻷﺳــﻮاق
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﺎدﺛﺎت
أﺑﻠﻐﺖ روﻳﺘﺮز ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء أن اﳉﺎﻧﺒﲔ
اﺧﺘﻠﻔﺎ ﺑﺸــﺄن إﺻﻼﺣﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ
ﺻﻴﻨﻴــﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬــﺎ إدارة ﺗﺮاﻣﺐ
ﺑﻬﺪف وﻗﻒ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﺴــﺮﻗﺔ
واﻟﻨﻘــﻞ اﻟﻘﺴــﺮي ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،وﺑﺸــﺄن ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺰام
ﺑﻜﲔ ﺑﺘﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ.
وﻛﺎن ﺗﺮاﻣﺐ ﻗﺎل إﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم

اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔــﺎق ﺑﺤﻠﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ آذار ،ﻓﺈﻧﻪ ﺳــﻴﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ
زﻳﺎدة رﺳــﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ  25ﺑﺎﳌﺌﺔ

اﻟﻮﻓﺪان اﻟﺼﻴﻨﻲ واﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺑﻜﲔ
ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻋﻠﻰ واردات ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺑﺸــﺪة .وﺗﻔﺮض اﻟﺼﲔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ
ﺑﻘﻴﻤــﺔ  200ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ رﺳــﻮﻣﺎ ﻣﻀﺎدة ردا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳــﻮم
اﻟــﺬي ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ ﻓﻴــﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

ﻟﻜــﻦ ﻣﻊ اﺧﺘﺘــﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ
ﺑﻜﲔ ﻣﺴــﺎء اﻟﺜﻼﺛﺎء ،ﻏــﺮد ﺗﺮاﻣﺐ
ﻗﺎﺋﻼ “اﶈﺎدﺛﺎت ﻣﻊ اﻟﺼﲔ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ ﻃﻴﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ”.
وﻳﻘــﻮد اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷﻣﻴﺮﻛــﻲ ﺟﻴﻔﺮي
ﺟﻴﺮﻳــﺶ ﻧﺎﺋــﺐ اﳌﻤﺜــﻞ اﻟﺘﺠﺎري
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،وﻳﻀــﻢ اﻟﻮﻓﺪ ﻧﻮاب وزراء
اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺠــﺎرة واﻟﻄﺎﻗﺔ واﳋﺰاﻧﺔ
وﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻛﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ.
وﻳﻘﻮد واﻧﻎ ﺷﻮ ون ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﺼﻴﻨــﻲ اﶈﺎدﺛﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺪور ﻋﻠﻰ
ﻣﺴــﺘﻮى ﻧﻮاب اﻟﻮزراء ﳑﺜﻼ ﻟﺒﻼده،
ﻟﻜﻦ ﻟﻴﻮ ﺧــﻪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴــﺲ اﻟﻮزراء
وأﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﺸــﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
ﺣﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ.
آﺳــﻴﻮﻳﺎ ﹰ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،أﻏﻠﻖ اﳌﺆﺷــﺮ
ﻧﻴﻜﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻟﻠﺠﻠﺴــﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أﻣﺲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻌﺰزت
ﻓﻴﻪ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺆﺷــﺮات ﻋﻠﻰ
إﺣﺮاز ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﲔ
اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺼﲔ ،ﳑﺎ ﻗﻠﺺ
أﺛﺮ ﺿﻌﻒ أداء اﻷﺳــﻬﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺋــﻖ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﳉﻮﻟﺪﻣﺎن
ﺳﺎﻛﺲ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﺎﻣﺎ ﺻﻌﺒﺎ ﻟﻬﺎ.
وارﺗﻔــﻊ ﻧﻴﻜــﻲ  1.1ﺑﺎﳌﺌــﺔ ﻟﻴﻐﻠﻖ
ﻋﻨــﺪ  20427.06ﻧﻘﻄــﺔ ،وﻳﺘﻌﺎﻓﻰ
اﳌﺘﻮﺳــﻂ اﳌﺘﺤــﺮك ﻟﻠﻤﺆﺷــﺮ
اﻟﻘﻴﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ  13أﺳــﺒﻮع إﻟﻰ
 20228.94ﻧﻘﻄﺔ.
أﻋﻄﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎؤل دﻓﻌﺔ ﻟﻠﺴــﻮق
ﻋﻤﻮﻣــﺎ ،ﻣﻊ ارﺗﻔــﺎع  29ﻣﻦ ﺑﲔ 33

ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺷﺮ ﺗﻮﺑﻜﺲ .وﺟﺬﺑﺖ
أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﳌﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻣــﻊ ﺻﻌﻮد أﺳــﻬﻢ ﺑﺎﻧﺎﺳــﻮﻧﻴﻚ
وﻛﻮﻣﺎﺗﺴــﻮ  3.2ﺑﺎﳌﺌﺔ ،وﻛﻴﻮﺳﻴﺮا
 1.5ﺑﺎﳌﺌﺔ.
وﻓــﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﺟــﺎء أداء أﺳــﻬﻢ
ﺷــﺮﻛﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌــﺪات اﻟﺮﻗﺎﺋﻖ
وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴــﻠﻴﻜﻮن دون اﻟﺴﻮق،
ﻣﻊ ﻫﺒﻮط ﺳــﻬﻢ أدﻓﺎﻧﺘﺴــﺖ 2.5
ﺑﺎﳌﺌــﺔ وإﻏﻼق ﺳــﻬﻢ ﺳــﻮﻣﻜﻮ
ﻣﺮﺗﻔﻌــﺎ  0.1ﺑﺎﳌﺌﺔ ﺑﻌﺪ أن اﻧﺨﻔﺾ
 3.2ﺑﺎﳌﺌﺔ ﺧﻼل اﳉﻠﺴﺔ .وزاد ﺳﻬﻢ
ﺳــﻜﺮﻳﻦ ﻫﻮﻟﺪﳒﺰ  0.7ﺑﺎﳌﺌﺔ ﺑﻌﺪ أن
ﺗﺮاﺟــﻊ  2.2ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳــﺎﺑﻖ.
وﻗﺎل اﶈﻠﻠﻮن إن اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻮق ﺳــﺎﻋﺪت ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ ﺑﻞ واﻹﻏﻼق
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.
وﻓﻲ ﻟﻴــﻞ اﻟﺜﻼﺛﺎء ،ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷــﺮ
ﻓﻼدﻟﻔﻴﺎ ﻟﻘﻄﺎع أﺷــﺒﺎه اﳌﻮﺻﻼت
 0.49ﺑﺎﳌﺌﺔ.
وﻳﺘﻮﻗــﻊ ﺟﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳــﺎﻛﺲ ﻋﺎﻣﺎ
ﺻﻌﺒﺎ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺮﻗﺎﺋﻖ وﻻ
ﺳــﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ،ﻓﻲ ﺣﲔ
ﺗﺘﻮﻗــﻊ ﺳﺎﻣﺴــﻮﱋ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﺲ
اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ أرﺑﺎﺣﻬﺎ اﻟﺘﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﲔ.
وارﺗﻔــﻊ اﳌﺆﺷــﺮ ﺗﻮﺑﻜﺲ اﻷوﺳــﻊ
ﻧﻄﺎﻗــﺎ  1.1ﺑﺎﳌﺌــﺔ إﻟــﻰ 1535.11
ﻧﻘﻄﺔ .وﻓﺎق ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺮاﺑﺤﺔ
ﺗﻠﻚ اﳋﺎﺳﺮة ﺑﻮاﻗﻊ  1202إﻟﻰ .861
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ثقافة

دراسة

خصوصية الوعي في « ال احد يشبه حالنا «
ومتوت شجرة في حديقتي
لهذا
أقيم حدادا من الوجع
ومآمت ال تنتهي في قلبي /ص5
الشاعر يحتفظ بقدرته على املتابعة
املوضوعيــة للواقع وبث كل ســخونته
االنفعالية في صوره الشعرية ،فانطلق
صوته صارخا بني احلني واآلخر معبرا عن
احتجاجه وامله بوعي اكتسبه عبر الزمن
كي يحقق مصير االشياء ويصبح لوجود
االنســان معنى عبر الصراع مع الواقع،
فمزج بــن الواقعي والرمــزي وذلك في
اختياره التفصيــات الواقعية املوحية
واملمزوجة برمزية في كثير من قصائده
احملتجة ضد احلرب ومسببيها..
عندما انتهت احلرب
صديقي العريف

علوان السلمان

إن عالم االدراك واملعرفة بالفنون يتضمن
قابلية لتخطــي حواجز الواقــع املادي،
لذلك ال يقف املبــدع عند حد معني في
طموحه للكشــف والتغييــر ،بل يجتاز
املســافات عبر خياله ورؤاه ،والشعر من
الفنون التي تعبر عن دفقة احساســية
واعية يعلن عنها منتج (شــاعر) ينفعل
بفكرتــه املندمجة في الصور حني يكون
مهيئا للتعبير عن جتربته بألفاظ وعبارات
اخــذت مداها واســترخت امــام قارئها
بهــدوء ،فالتعبير عن الوجدان يســتلزم
الفاظا ذات دالالت نفســية وشــعورية
تستمد حياتها من وجودها في سياقها
واتصالها بكلمات أخرى كي تتفاعل معا
وتتأثر وتؤثر بها.
واجملموعــة الشــعرية (ال احد يشــبه
حالنا) للشاعر رياض الغريب استطاعت
ان تفــرش روحهــا بتشــكيل دفقاتها
االحساســية الواعية ،عبــر نصوصها
الســتة والعشــرين نصا والصادرة عن
دار الصــواف ،2018/والتي جســد فيها
الشــاعر اخلــط االســاس لقصيدتــه
بإحاطتها بلحظــات من التوتر التقطها
وجســدها من خالل التناقــض املوجود،
داخل مطبات احلقيقة االنسانية والواقع،
فاملمارسة الشــعرية عنده تعبير زمني
لتحقيق خلــود االشــياء واالحداث من
خالل فكر يحدد املواقف والصور واملشاعر
واالنطباعات ،كون جتربة الشــاعر تعني
ادراكا حســيا وعاطفيا جململ مشكالت
احليــاة ،فقصائــده تســتمد غناها من
خصوصيتها وانســانيتها وقدرتها على
ايصال واقعيتهــا ،ومعاناتها ،وخصبها
بصــوت عميــق ،عمــق املفــردة التي
يستخدمها ،كونه يصور حركة االشياء
من خالل رؤية واقعية واضحة ،مع تفهم
جلوانــب معمقــة تلــف محيطه..ففي
قصائده يعالج عبر رؤيته الشــعرية ما
يحيطه من واقع باستخدام الصورة التي
تشكل عنصر بناء عضوي ..
كلما انفجرت سيارة مفخخة
في ركن من البالد
يتهشم زجاج بيتي

المجموعة الشعرية (ال احد
يشبه حالنا) للشاعر رياض
الغريب استطاعت ان تفرش
روحها بتشكيل دفقاتها
االحساسية الواعية ،عبر
نصوصها الستة والعشرين
نصا والصادرة عن دار
الصواف ،2018/والتي جسد
فيها الشاعر الخط االساس
لقصيدته بإحاطتها
بلحظات من التوتر التقطها
وجسدها من خالل التناقض
الموجود

شعر

غالف الكتاب

وعذابه ،لذا كانت الرؤية الشعرية عنده
ال تعبر عن حالة سيكولوجية ،او موقف
محدد وامنــا تعبر عن احلياة مبتناقضاتها
البالغة ،لذا فأغلب قصائده حتمل هموم
كاتبها التي ارتبطت بتلمســها الواقع
االنســاني فحققــت قيمتهــا الفنية
بربطها اجلدلي بني الشــكل واملضمون،
لترسم جوا ســرياليا صاخبا بظلمته..

اضافة الــى توظيفــه تقانــة اجلملة
التكرارية املدورة كالزمة للتنبيه وتقانة
مالزمة للنــص ،والتي شــكلت حركة
ايقاعيــة مضافــة وداللــة موحية من
شــانها ان تغني النص وتسمو مبكانته
الفنية ،اضافة الى انه يكشف عن بعد
نفسي لذات الشاعرة املازومة..
تقول امرأة ما

اصدار

مجاعة االسئلة ..
حيدر حاشوش العقابي
ُ
الطرقات
روضت االطفال اليتامى
على اجملاعة..
الكل يعلو صوته اال الرغيف
مازال صامتا بأفواههم
املليئة بالذباب ...
تقدست اسماؤك يا عراق
قلت:
ُ
هذي الفخاخ
ستزهر
من اجل عيونك انت
الذئب الذي يهددني
يرجتف
من برد الفريسة
فكل ذئب نهاية
ال تدهشني
بسيفك املر
الصيف
سيذيب جليد وجهك املقنع

قال :تصدق او ال تصدق
انا حامل باحلرب
ضحكت
وقلت :ماذا ستنجب لنا
قال :حربا صغيرة
من يومها
كلما مررت بشارع
رأيت ابن العريف
يتناسل في البيوت
صورا معلقة
من يومها رايته
يسحب اوالدنا
من ربطات أعناقهم اجلميلة
للمقبرة ص 25ـ ص26
البناء الشــعري عند (الغريب) يكشف
عن حقيقة متزق االنســان واغترابه ،عبر
حس موسيقي ارتفع من مستوى االلفة
الى مستوى ايقاظ الغرابة..مع خلوه من
التقعر اللغوي والزخرفــة البيانية..مع
مترد فكري ووجداني ضد الواقع مصحوب
بإحســاس عميق مؤطر بالعذاب واحللم
والســخرية املمزوجة باملــرارة ،كونه ال
يقــف عند ســطح التجربة بــل ينفذ
الــى داخلها محاوال اقامة اجلســور بني
التراث واملعاصرة حني يستمد من التراث
مضامني قصائده بصور مكثفة جتســد
احللم االنســاني في التحــرر من القهر
االجتماعي بارتفاع صيحاته االنفعالية
املتمردة حتى يتعرى التاريخ واضحا على
مرآة احلاضر..
حني انشغلنا باحلرب
تقول أرملة من حروب سابقة:
ما أسعدني
لم أعد وحدي في املقبرة
حني انشغلنا باحلرب
نسينا ان نعلق صورنا
على اجلدران
كلما أردنا اآلن ان نتذكر وجوهنا
نغمض قلوبنا
وننتحب ص 36ـ ص37
كلمات الشــاعر وصوره تكتسب قدرا
كبيرا من الكثافة والثقل ،بحكم تداخل
الصــور املســتمدة مــن الطبيعة مع
االحداث املعاصرة ،فمنح الظواهر وجودا
إنســانيا ذا طابع عاطفي مؤثر ممســكا
باجلذور البعيدة ملأســاة االنسان وحلمه

كــم هي حزينــة تلك االغنيــة (غريبة
الروح)
كان يجدر بنا ان ال نكون هنا
قرب نواح االغنية
تقول امرأة اخرى
كان هنا
لكنه ارتدى الرحيل وغادر /ص60
فالشــاعر يوظف التراث الشــعبي
عبر املفردة واحلكاية الشــعبية واملثل،
وذلك للتعبير عــن دالالت فنية يطمح
الى حتقيقها وهي أما رمز أو إغناء جتربة
شعرية أو ملنح القصيدة أبعادا نفسية
وجمالية مؤثــرة ،ومحاولة ايجاد معادل
موضوعي خلدمة احلاضر ،واختراق الواقع
االجتماعي..وقد سبقه في ذلك الكثير
من الشعراء كالسياب والبياتي وحسني
مردان وغيرهم..
يصــل بالقصيدة الــى ذروة التعبير عن
النفــس التي تعيش حالــة التمزق بني
عوالم المتناهية التناقض ..
نقول :نحن سعداء بغبار الطري
بالظهيرة
وليالي الصيف الباردة
باألصدقــاء وهــم يتلفتــون بكلمات
بسيطة
مثال ( شلونكم اليوم)
(اهلل باخلير اغاتي)
كلمات تشعرنا بوطن /ص 30ـ ص31
ريــاض الغريب يحقق الوحــدة البنائية
لقصيدتــه بترتيب موضوعاتــه ترتيبا
يقــوم على منــو مطرد حتــى تتكامل
لتوضح عاطفتها املســيطرة ،واجتاهها
املركزي..وبذلك يحقــق وحدتها الفنية
بوجود وحدة متكاملة للدافع الذي دفع
الشــاعر لكتابتها والغاية التي يهدف
اليها..متخطيــا حواجز الواقع لتحقيق
ذاته عبر مجموعته هذه والتي عكست
واقعا ذاتيا واجتماعيا ،من خالل الصياغة
الشعرية في توافق وتقاطع خالق ،يحمل
عبق املاضي الذي فرش ظله على حاضر
الشــاعر في صور شعرية ،دخلت القلب
دون استئذان فحققت املتعة واملنفعة.

عندها فقط
ستدوسك
احذية االرامل
على طريق
الهاوية
اقصد طريق املوت
رسمنا فم احلرية
بزيت الدموع املؤجل...
سنستغيث
من الوحدة
في هذا العالم الشائك..
واغصاننا يابسة جدا على سدرة الوطن
ألننا سنبقى
نبحثُ عن وطن حر
وشعب سعيد
الليل والبحر
توأمان
قالت لي احلشائش
املمزوجة بدم القتلى االبرياء

(بناء ثقافة األمل) ..رؤية غربية في اإللهام
وتحقيق النجاح
صدرت حديثا عن مجموعة النيل العربية
للنشر والتوزيع بالقاهرة الطبعة العربية
لكتاب «بناء ثقافة األمل» ،تأليف روبرت
دبار وامييلى جيبســون وهو من إصدارات
مجموعة النيل العربية .األمل هو شعور
عاطفي يتفاءل به اإلنســان ويرجو فيه
نتائج إيجابية حلــوادث الدهر أو تقلباته
حتى وإن كانــت تلكم النتائج اإليجابية
صعبة أو مستحيلة احلدوث.
ويقــ ِّدم الكتاب أكثر مــن فكرة لطالب
املدارس الذين يفتقــرون إلى األمل ،كما
يق ِّدم نظرية ألي مدرســة تسعى إللهام
الطــاب الذيــن ال يحظــون باالهتمام
الكافي وحثهم على مواصلة تعليمهم،
كما يقــ ِّدم النظرية والنظام واملنهجية

ألي مدرسة تسعى إللهام الطالب الذين
ال يحظــون باالهتمــام الكافي وحثهم
على مواصلة تعليمهم.
إن جميــع األطفــال بغــض النظر عن
ِعرقهم ومــدى ثرائهــم يحتاجون إلى
الشــعور باألمن واألمان واحلب واالنتماء
واالســتمتاع بالكفاءة والقــدرة ..وهنا
يقــ ِّدم كل من بــار وجيبســون خارطة
طريق عملية لبناء ثقافة األمل بشــكل
منهجي في املــدارس العامة وفصولها،
ولتحقيــق النجــاح يحتــاج األطفال
الفقراء إلى أشياء تتجاوز حدود التعليم
األكادميي ،إنهم يحتاجون إلى جو مفعم
باألمل.
وبناء علــى عملهما املكثف مع املدارس

ذات األداء املتميز ونسبة الفقراء املرتفعة،
يقدم املؤلفان روبرت .الدكتور بار وإمييلى.
ل .جيبســون برنامــج عمــل لتحويل
املــدارس ذات األداء الضعيف إلى أماكن
تشــع فيها ثقافــة األمل .ويحــ ِّدد هذا
الكتاب العوامل االجتماعية والعاطفية
األساســية التي تقود إلى النجاح وهي
الشــعور بالتفاؤل ،الشــعور باالنتماء،
الشعور بالفخر والتقدير الذاتي والثقة
بالنفس ،والشعور بالهدف.
إن اســتخدام هــذا الدليل اإلرشــادي
األساســي يطمئن املدرســن واملديرين
بســنوات التعليم االثنتى عشــرة إلى
أن الطالب يكبــرون وينجحون ليس في
أيضا.
املدرسة فحسب ولكن في احلياة ً

تراثيات

سلسلة مقاالت من كتاب (مجلة لقمان)
شوقي عبد األمير
منذ ســنوات وهذه الفكرة قائمة أن ينشر
هذا الكتــاب على حلقات فــي الزميلة «
الصباح اجلديد « واليوم يسرني ان اصنع بني
يدي صديقي وزميلي العزيز اســماعيل زاير
رئيــس التحرير « مجلة لقمان « وهو كتاب
الذي اســتغرقت في اعداده ست سنوات
وقد جاءت فكرتــه من غياب رافد مهم من
روافد ادبنا ولغتنا وهو « النثر اجلاهلي «
املفارقــة الكبيــرة تكمن في أن الشــعر
اجلاهلي وصلنا ولو مجزأ في عدد من الكتب
واملعلقات والدواوين ،اما النثر فال يوجد حتى
كتاب واحد يجمعه ،علما ان كان منتشــرا
جدا وميأل اسواق وحياة العرب قبل االسالم
كما يؤكد ذلك كل املؤرخني العرب لكنهم
لم يجمعوا هــذا النثر ولم يعتنوا به وظل
متفرقا مبعثرا في كتب التاريخ
من هنــا تأتي اهميــة جمع هــذا التراث
العظيم ونشره في كتاب خاص به .
بالطبع ان عدم االهتمام بالنثر قبل االسالم
يفســر بنظريات عــدة بعضها شــكلي
باعتبــاره اصعــب للحفظ علــى الذاكرة
الشــفاهية ولكن هذه احلجــة واهية وال
تكفي واملســألة مرتبطة بظهور االسالم
واملوقف من االدب قبله.
شق أمنار يعبر رؤيا ربيعة بن نصر أيضا
ثــم قــدم عليه شــق فقال لــه كقوله
لســطيح وكتمه ما قال ســطيح لينظر
أيتفقــان أم يختلفان قال نعم رأيت حممة

خرجــت من ظلمــة فوقعت بــن روضة
وأكمه فأكلت منها كل ذات نسمة فلما
ســمع امللك ذلك قال ما أخطأت يا شــق
منها شــيئا فما عندك فــي تأويلها قال
أحلف مبا بــن احلرتني من إنســان لينزلن
أرضكم السودان فليغلنب على كل طفلة
البنان وليملكن ما بني أبني إلى جنران فقال
له امللك وأبيك يا شــق إن هذا لنا لغائظ
موجــع فمتى هو كائن أفي زماني أم بعده
قال ال بعده بزمان ثم يســتنقذكم منهم
عظيم ذوشان ويذيقهم أشد الهوان قال
ومن هذا العظيم الشــأن قال غالم ليس
بدنى وال مدن يخــرج عليهم من بيت ذي
يزن قال أفيدوم سلطانه أم ينقطع قال بل
ينقطع برسول
مرســل يأتي باحلق والعدل بني أهل الدين
والفضــل يكون امللك فــي قومه إلى يوم
الفصل قال وما يوم الفصل قال يوم جتزى
فيه الوالة يدعى فيه من السماء بدعوات
يسمع منها األحياء واألموات ويجمع فيه
بــن الناس للميقات يكــون فيه ملن اتقى
الفــوز واخليرات قــال أحق مــا تقول قال
إي ورب الســماء واألرض ومــا بينهما من
رفــع وخفض إن ما أنبأتــك به حلق ما فيه
أمــض فوقع في نفس ربيعــة بن نصر ما
قاال فجهز بنيه وأهــل بيته إلى العراق مبا
يصلحهم وكتب لهم إلى ملك من ملوك
فارس يقال له ســابور فأسكنهم باحليرة
فمن بقيــة ولده النعمان بــن املنذر ملك
احليرة وهو النعمان بن املنذر بن النعمان بن
املنذر بن عمرو بن امرئ القيس بن عمرو بن

عدي بن ربيعة بن نصر.
وفود عبد املسيح بن بقيلة على سطيح
عن ابن عبــاس رضي اهلل عنه قال ملا كان
ليلة ولد النبي ارجت إيوان كسرى فسقطت
منه أربع عشرة شــرفة فعظم ذلك على
أهل مملكته فما كان أوشك أن كتب إليه
صاحــب اليمن يخبــره أن بحيرة ســاوة
غاضت تلــك الليلة وكتــب إليه صاحب
الســماوة يخبره أن وادي السماوة انقطع
تلك الليلة وكتــب إليه صاحب طبرية أن
املاء لم يجــر تلك الليلة في بحيرة طبرية
وكتب إليه صاحب فــارس يخبره أن بيوت
النيرات خمــدت تلك الليلــة ولم تخمد
قبل ذلك بألف ســنة فلما توارت الكتب
أبرز ســريره وظهر ألهل مملكته فأخبرهم
اخلبر فقــال املوبذان أيها امللــك إني رأيت
تلك الليلة رؤيا هالتني قــال له وما رأيت
قــال رأيت إبال صعابا تقــود خيال عرابا قد
اقتحمت دجلة وانتشــرت فــي بالدنا قال
رأيت عظيما فما عندك فــي تأويلها قال
ما عندي فيها وال في تأويلها شــيء ولكن
أرســل إلى عاملــك باحليــرة يوجه إليك
رجال من علمائهم فإنهــم أصحاب علم
باحلدثان فبعث إليه عبد املسيح بن بقيلة
الغســاني فلما قدم عليه أخبره كسرى
اخلبــر فقال له أيها امللــك واهلل ما عندي
فيها وال في تأويلها شــيء ولكن جهزني
إلى خال لي بالشــام يقال له سطيح قال
جهــزوه فلما قدم إلى ســطيح وجده قد
احتضر فنــاداه فلم يجبه وكلمه فلم يرد
عليه فقال عبد املســيح أصم أم يسمع

غطريــف اليمن يا فاضل اخلطة أعيت من
ومن أتاك شــيخ احلي من آل ســن أبيض
فضفاض الرداء والبدن رسول قيل العجم
يهوى للوثن ال يرهب الرعد وال ريب الزمن
فرفع إليه رأســه وقال عبد املسيح على
جمل مشــيح إلى سطيح وقد أوفي على
الضريح بعثك ملك بني ساســان الرجتاج
اإليوان وخمود النيران ورؤيا املوبذان رأى إبال
صعابا تقود خيال عرابــا قد اقتحمت في
الواد وانتشــرت في البالد يا عبد املسيح
إذا كثــرت التالوة وظهر صاحــب الهراوة
وفــاض وادى الســماوة وغاضــت بحيرة
ســاوة وخمدت نــار فارس فليســت بابل
للفرس مقاما وال الشــام لسطيح شاما
ميلك منهم ملوك وملكات عدد ســقوط
الشرفات وكل ما هو آت آت ثم قال إن كان
ملك بني ساســان أفرطهم فإن ذا الدهر
أطوارا دهاريــر منهم بنو الصــرح بهرام
وإخوته والهرمزان وســابور وســابور فرمبا
أصبحوا يوما مبنزلة تهاب صولهم األسد
املهاصير حثوا املطــي وجدوا في رحالهم
فما يقوم لهم ســرج وال كور والناس أوالد
عــات فمن علمــوا أن قد أقــل فمحقور
ومهجــور واخلير والشــر مقرونان في قرن
فاخلير متبع والشر محذور
ثم أتى كســرى فأخبره مبا قاله ســطيح
فغمه ذلــك ثم تعزى فقــال إلى أن ميلك
منا أربعة عشر ملكا يدور الزمان فهلكوا
كلهم في أربعني سنة وكان آخر من هلك
منهم فــي أول خالفة عثمــان رضي اهلل
عنه.
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( لقاء العمر)

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

تضع "الصباح اجلديد" بــني يدي القارئ الكرمي
ما ميكــن أن يوصف مبذكــرات للرئيس الراحل
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

هرب قادة العصبة
واعتقال شهاب شيخ نوري و
رفاقه

عمر فتاح و محمود مال عزت و حمة
جاوشــن و آخرين في السليمانية
يحثهــم علــى العمــل وهكــذا
بدأ كل مــن موقعه علــى تقوية
التنظيم ،وتطورت العصبة شــيئا
فشــيئا بالداخــل وإنتظم العديد
من األعضاء واألصدقــاء و املؤيدين
فيهــا ،و أعتقــد أن عــدد أعضاء
العصبة لــم تكن تتجاوز قبل تلك
الفترة بضعة مئات ،ولكن بعد تلك
احلركة إنتظم األلوف و إلتفوا حول
تنظيمات العصبة و أصبحت بذلك
قوة كبيرة مؤثرة بكردستان.

*بعد اعتقال شــهاب شيخ نوري،
ألم حتاولــوا التحرك على النطاق
الدولــي ملمارســة الضغط على
احلكومة العراقية إلطالق سراحه
و رفاقه؟
 لألســف لم نكن نعلــم حينهابلجوئهم الى إيران وماحصل هناك
لتسليمهم الى العراق ،فلو علمنا
بنيتهــم بالذهاب الى إيــران وثم
إعتقالهم كنا نســتطيع أن نفعل
شــيئا إلنقاذهــم ،ألن شــاه إيران
حاول في تلــك الفترة أن يتصل بنا
لتبييض وجهه جتــاه اخليانة التي
إرتكبها بحق شعبنا بتوقيعه على
معاهدة اجلزائر و إسقاط الثورة عام
 1975وكنا نستطيع إستغالل ذلك
من أجل اإلفراج عن هؤالء.
* وهــل كان إلعتقالهــم أي تأثير
ســلبي علــى العصبــة و اإلحتاد
الوطني؟
 لقد أحدث غيابهــم فراغا كبيرابصفوف العصبــة وأدى الى تقدم
مجموعتــن أخريــن للواجهــة،
مجموعــة إبراهيم خليــل الذين
أسسوا فيما بعد عصبة الشغيلة،
ومجموعة شاســوار جــالل (آرام)
التي بقيت داخل العصبة ،ولألسف
كانت اجملموعتان تعاديان شــهاب
ورفاقــه ولهما مواقف وآراء مضادة
له .وكانــت آراء إبراهيم خليل هو
األقرب إلينــا نحن مجموعة اجلبل،
ولــو حلقنا بــه لــكان بإمكاننا أن
نصحح بعض توجهاته اخلاطئة وأن
نعيده الى صفــوف العصبة .لكن
آرام إرتكــب بدوره خطــأ حن تلكأ
في اجللوس معهــم ومصاحلتهم
عبــر إقناعهم باحلســنى وبالنقد
الذاتي البناء بغية تصحيح املسار،
لكنه جلأ الى حل آخر ال يتناســب
مــع تصرفــات ومبــاديء الثورين
واملناضلــن الذين يحســبون على
التيار املاركسي اللينيني.
وجمــع آرام تنظيمــات كركــوك
وخانقن والسليمانية حول نفسه
وشكل ما يســمى بلجان اإلقليم
بقيادته وضــم كال من آزاد هورامي
وســاالر عزيز وحكمــت حمة كرمي
الذي عــرف فيما بعد بإســم (املال
بختيــار) ولم ينضــم إليهم رفاق
أربيــل وخاصة عبدالــرزاق محمد
فظلوا مســتقلن عنهم الى حن
إٍستطعنا أن جنمعهم إلينا الحقا.
*هذا يعنــي وقوع خالف بني آرام و
جماعة الكادحني؟
 نعم حــدث ذلك ،فقد إســتغلآرام أحــد أصدقائه ملعاداة اجلماعة،
ولألســف أعدمت احلكومة بعضا
منهم ،ومــا يثير احلزن هــو أن آرام
كان لــه دور مهم داخــل العصبة
لكنه إستهل عمله مبعاداة شهاب
ورفاقه.
صراعات العصبة
* وهل نشروا شــيئا مكتوبا ضد
شهاب؟
 أصدروا منشــورا بإســم (تقريرشــباط) شــنوا من خالله هجوما
عنيفــا علــى شــهاب و رفاقه و
لألســف زيفوا الكثير من احلقائق
والوقائع ،وأوحوا للحكومة بشكل
غير مباشــر بــأن هنــاك تنظيما
ســريا يقوده شهاب شــيخ نوري.
ودافع شــهاب ورفاقه بكل بسالة
عن أنفسهم داخل احملكمة ،وقالوا
نحن جمعية ماركســية لينينية
ولدينــا حلقــات ثقافية ولســنا
تنظيمــا ســريا وال حزبــا ،ولكن
احملكمة واجهتهم بكشــف تقرير
شباط وقالت "هذاهو الدليل على
وجود التنظيم" .كان تقرير شباط

آزاد هورامي

املال بختيار

أصدروا منشورا بإسم (تقرير شباط) شنوا من خالله هجوما عنيفا على شهاب و رفاقه و لألسف
زيفوا الكثير من الحقائق والوقائع ،وأوحوا للحكومة بشكل غير مباشر بأن هناك تنظيما سريا
يقوده شهاب شيخ نوري .ودافع شهاب ورفاقه بكل بسالة عن أنفسهم داخل المحكمة،
وقالوا نحن جمعية ماركسية لينينية ولدينا حلقات ثقافية ولسنا تنظيما سريا وال حزبا ،ولكن
المحكمة واجهتهم بكشف تقرير شباط وقالت "هذاهو الدليل على وجود التنظيم".
ســيئا الى درجــة حــن عدنا من
اخلارج ،ســارعوا بجمعه وإخفائه
عنا ولــم يجرؤوا على نشــره ،ألنه
واجه معارضة شديدة من الشعب
وعندنا أيضا ،وعلموا مسبقا بأنني
ونوشــيروان والرفــاق الذين رجعوا
معنا للداخل لــم نكن راضن عن
ذلك .كان آرام بصدد إجراء تغييرات
جذرية داخل العصبة ،وفي احلقيقة
كان يروم إبعــاد معظم رفاقه عن
العصبــة وإعادة بنائها وفقا ملا يراه
ويريده هو لنفســه( .)3وأتذكر أنه
أرسل عددا من الرســائل الى رفاق
اخلــارج فوضهم فيها بــأن ميثلوه
ويجــروا إتصــاالت مــع منظمات
ماركســية لينينيــة ،ولــم يعرف
بأن مــن بعــث إليهم بالرســائل
كانوا باألســاس منهارين معنويا،
وأنهــم تخلــوا عن الثــورة كونها
ليســت ثورة بروليتاريــة وقيادتها
ليسوا ماركســين لينين ،ولذلك
تخلوا عنها وجلئوا الــى دول أوروبا
ولم تعــد لهم أية عالقــة بالثورة
اجلديدة وقيادتها.ووقعت إحدى تلك
الرسائل بيدي فكتبت له بأن هؤالء
تخلوا عن اإلحتاد الوطني ،ولألسف
كان آرام مشغوال بتكتيكات بعيدة
كل البعد مــن ناحية املضمون عن
مباديء اإلحتاد الوطني.فإســتخدام
العنف ضد معارضــي توجهاتهم
أصبــح ديدنهــم ،وأصبــح مبدأ
أساســيا اليحيدون عنه في تكفير
اآلخرين ،حتى أنهم حن ناقشــوا
مســألة رســول مامنــد واحلركة
اإلشتراكية قالوا بأن األمر اليعالج
كمــا يريد مــام جــالل بالتفاهم
واحلوار وتقدمي التنــازالت ،بل يجب
دعوتهم الــى وليمة ثم إعتقالهم
جميعــا وزجهم بالســجن! وباتت
هذه العقلية تتحكم بتصرفاتهم
وأصبحــت مبــدأ مــن مبادئهم
األساســية ،ومع ذلــك كان آلرام
دورا مهما في نشــر وتوزيع املقاالت

واملنشــورات التي كنت أرســلها
إليهم مــن اخلارج وخصوصا كراس
(اإلحتاد الوطني ملاذا؟) فقد ترجموه
الى اللغة الكردية ووزعوه كما بينت
لهم برســائلي من أجل تأســيس
تنيمات اإلحتاد الوطني بالداخل ،كما
كان له دور في تشكيل املفارز األولى
املسلحة للعصبة داخل كردستان
ووفقا ملــا أبلغناه برســائلنا إليه.
وأعتقد بــأن األخطاء التي إرتكبها
آرام كانت بســبب عــدم تكامله
الفكري وكذلك تغافله عما يجري
في اخلارج والوضع الدولي حينذاك،
ولــو وصلنــا إليه قبــل أن يرتكب
تلك األخطاء لــكان من املمكن أن
نحتويه ونصحــح أخطائه ونخلق
منه قائدا جيــدا للعصبة واإلحتاد
الوطني والثورة الكردســتانية في
تلك املرحلة.
األوضاع املعقدة داخل العصبة
* وما كان دور نوشيروان مصطفى
في املرحلة التي تتحدث عنها؟
 كنت ونوشيروان قد إتخذنا قرارنابالعودة الى كردســتان و إقترحت
عليــه أن يكــون ضمــن الهيئــة
املؤسســة لإلحتــاد الوطني فوافق
على ذلك ،وإتخذ قرارا شجاعا حن
ترك إســتكمال دراسته للدكتوراه
وجاء من فيينا الى دمشق وإجتمعنا
معــا ،ثم ذهــب الى القامشــلي
ليشــرف علــى تنظيــم قــوات
البيشمركة هناك و يؤسس املفارز
األولــى و يقودها نحو كردســتان.
وحــن وصلت أنــا الى كردســتان
إلتقينــا ثانيــة ،و تباحثنــا حول
األوضــاع املزريــة للعصبة وظهور
بعض الشــباب بالواجهة مثل آزاد
هورامي و مال بختيار و ســاالرعزيز
وهم أشخاص غير معروفن قياسا
الى شــخصيات كبيرة و مؤثرة في
احلركة اإلشتراكية مثل عمر دبابة

وعلي عســكري والدكتــور خالد
املعروفــن على نطاق واســع في
أرجاء كردســتان وكانــوا من قادة
الثورة الســابقة باإلضافة الى قادة
عسكرين بارزين مثل سعدي عزيز
(كجكة) وسيد كاكة و طاهرعلي
والــي و مجموعات أخــرى إلتفوا
حول احلركة اإلشتراكية .أما داخل
العصبة فلم تكن هناك شخصيات
مؤثرة ومقبولة ،ولذلك خططنا أنا
ونوشــيروان أن نعود للعمل معهم
وجنمعهم ،وكانــت خطتنا تقضي
بأن يعمل معهم نوشيروان وأن يزج
ببعض الشخصيات املعروفة الذين
عادوا من اخلــارج الى العصبة مثل
الدكتور كمال خوشناو وسيد كرمي
وغيرهــم ممن إنتمــوا الى العصبة
ودخل هــؤالء الى معتــرك العمل
إلنهــاض العصبة ،وفــي احلقيقة
نحن وكل العائدين من اخلارج حاولنا
دعم العصبة لألسباب التالية:
أوال :لكي تنهض كتنظيم و تتقدم.
ثانيا :نقدمي النصح لهم و نرشدهم.
ثالثا :نكتب الرسائل للذين نعرفهم
داخل املدن لكي يساندوا تنظيماتنا
الداخلية.
رابعا :نعيد إلتئــام األعضاء الذين
إنقطعت إتصاالتنا بهم.
خامسا :نســتعجل اللقاء بآرام و
رفاقه كي نتصالح معهم و نعقد
إتفاقا لتنظيم و توزيع العمل بيننا.
وكذلك لندعم و نشــجع الكوادر
التي لم حتصل على فرصة للعمل
مثل بكر احلاج صفر وآخرين.
ولألسف كان هناك أحد رفاقنا الذي
قام بدور ســلبي مــن خالل تفويت
الفرصــة للقاءنا بــآرام ،فقد كان
مقــررا أن يأتي آرام الينا عند املثلث
احلــدودي ويلتفي بالقيــادة ،ولكن
الشــخص املذكور أقنعــه بعدم
اجمليء حتى يأتينا هــو أوال ،وبعد أن
جاءنا كتب رسالة مليئة باإلفتراءات
واألكاذيب على لساننا وأرسله بيد

جاســوس يعمل معلما ودخل الى
تنظيماتنا يبلغ آرام بأننا نعمل ضد
العصبة ،وإستغل اخلالفات القائمة
بينه وبــن نوشــيروان لتأليب آرام
ضدنا ،فقــد كان آرام يتطلع الى أن
يكون هو القائد العام للثورة ،ولكن
نوشيروان قال له "أنت ال متلك اخلبرة
والتجربة الكافية ملثل هذه القيادة،
فأنت لم تخــض معركة بعد ولم
تخبر حياة البيشمركة ،فإبق لفترة
حتــى تكتمل ثم تســتطيع تولي
هذه املســؤولية" وأقولها للتاريخ
أن الدور الذي لعبه هذا الشــخص
وآخرين معه كان له أكبر تأثير على
مقتــل آرام ،فقد ظــل في موقعه
منعــزال عنــا ليس معــه أية قوة
من البيشــمركة حتميه ،كما أن ال
مباالتــه في اإلختفاء ســاهم كل
ذلك في إستشهاده.
إستشهاد آرام
* وما كانت تداعيات إستشــهاد
آرام على العصبة؟
 مما ال شــك فيه أن إستشــهادهكان خسارة فادحة حلقت بالعصبة
وبالثورة معا ،ألننــا كنا نحتاج في
تلك الفترة العصيبة الى كادر مثله،
فهو كان كاتبا مقتــدرا و بإمكانه
أن يقوم بعمل جيد على مســتوى
التنظيمات وكذلك على مســتوى
البيشمركة ،ولذلك كانت خسارته
كبيرة ،ورغم أن موقفه جتاه شهاب
و رفاقه لم يكــن إيجابيا ،حتى أنه
قصر كثيرا في إصدار بيان مبناسبة
إستشهاد شــهاب و رفاقه إال بعد
ضغوطات كبيرة منا و من الشهيد
علي عسكري فحن أعتقل شهاب
و رفاقــه بدأنا في اخلــارج بحملة
قويــة إلدانة اإلعتقــال و املطالبة
بإطــالق ســراحهم ،وجمعنا آالف
التواقيع ألجل ذلــك من البرملانين
والسياسين وكذلك من املنظمات

املعنية بحقوق اإلنســان ومنظمة
العفو الدولية حتى أصبح شهاب
سجن رأي ذلك العام ،وأبرق الناس
مــن جميع أنحاء العالم وأرســلوا
رســائل تنديد للحكومة العراقية،
ولكن صدام صم اذانه عن كل تلك
املناشــدات من الرأي العام العاملي
وأعدمهم ليضيف جرمية أخرى الى
جرائمه الكثيرة في العراق.
* وهــل و فقتــم في مــلء الفراغ
الذي تركه إستشهاد آرام؟
 إستشــهاد آرام شــكل صدمةكبيرة للعصبة وأحدث إرتباكا كبيرا
بصفوفها ،ولذلك إضطر الرفاق الى
عقد إجتماع طاريء لتشكيل جلنة
قيادية للعصبة ،وعقد اإلجتماع في
قرية (شيني) مبشاركة  27كادرا ،ومت
خالله إنتخاب نوشيروان وعدد آخر
لعضوية القيادة وبذل نوشــيروان
جهودا مضنية لفــوز آزاد هورامي
و املــال بختيــار بعضويــة القيادة
وإال مــا كانوا ينجحــون ،كما قدم
بعض الرفاق األخرين الى الصفوف
األماميــة ،وأقولهــا للتاريــخ مرة
أخرى أنــه هو من أصر على إنتخاب
ســاالرعزيز أيضا لعضوية القيادة،
وقال "رغم أنه غير موجود معنا اآلن
ولكني أطلب منكــم أن تنتخبوه
وإذا أردمت أن تعفــوه بإمكانكم ذلك
حن يعود" وكان مصرا على إنتخابه
كعضو قيــادة العصبــة وكذلك
عضوا بقيادة اإلحتاد الوطني.
فــي تلــك املرحلة كانــت عالقتنا
وإتصاالتنــا مــع التنظيمات داخل
املــدن قويــة ومســتقرة ،وكانت
لرسائلي الى عبدالرزاق ورفاق أربيل
نتائج مثمــرة فخرج هــو وبعض
رفاقه الى اجلبــل وكان بينهم عدد
من الكوادر اجليــدة والكفوءة وذوي
خبرة إلتحقوا بصفــوف العصبة
باجلبــل .أما نوشــيروان فقد بعث
برســائل الى الدكتور خسرو خال و

* ومــا كان برأيــك أهــم أســباب
هــذا التطور الالفــت لتنظيمات
العصبة؟
 أعتقد بــأن األمر ال ينحصر بدوريونوشــيروان فقط ،بل الى املنهاج
و املبــاديء التي وضعناهــا معا ،و
كذلك الى النهج الــذي إختطناه
أساسا للعمل داخل اإلحتاد الوطني
و حتديد شعاراته الثورية في التحرر
الوطنــي والدميقراطية والنزول الى
أوساط الشعب وحمل راية النضال
الثوري والوطني والدميقراطي.
كما أن ذيوع صيــت العصبة يعود
الى الروح الفدائية لقادتها وكوادرها
وبيشــمركتها ،وخاصة الدور الذي
قامــوا به ضمــن اإلحتــاد الوطني
واملعــارك البطولية التي خاضوها،
وكذلــك للفعاليات والنشــاطات
التي أبدوهــا داخل املدن ،وخصوصا
ما عرف من صمود بطولي لرفاقهم
الســجناء وســيرهم الى املشانق
بكل إبــاء وفخر .كل ذلك ســاهم
في تطــور العصبة و متتن صفوفه
وســط اجلماهيــر ،فعلى ســبيل
املثــال ألول مرة فــي التاريخ يقف
جمــال رش أمام املشــنقة هاتفا
بحياة املاركسية اللينينية ومببادئ
ماوتســي تونغ وبحيــاة العصبة
واإلحتاد الوطني وكذلك بحياة مام
جالل ،وقد حذفت إسمي من الوصية
التــي تركها مــن بعــده ومنعت
نشــرها ألننا قررنا إنهاء التمجيد
و عبادة الفــرد داخل صفوف اإلحتاد
و اإلكتفــاء فقط بتمجيــد أرواح
الشــهداء .فكانت لبطوالت هذه
اجملموعة صدى واسعا بن اجلماهير
وخاصــة أن جمــال رش أوصى أن
ترتدي والدته وأخواته وأقربائه الزي
األحمر عنــد زيارة قبــره ،وأثر هذا
املوقف على أوساط الشعب وتطور
وتقــدم العصبة وخاصــة مبدينة
السليمانية.
كمــا كانت للسياســات الصائبة
واملباديء األصيلــة للعصبة دورها
أيضــا وســط اجلماهيــر و خاصة
دورها داخل اإلحتاد والثورة عموما مما
دفع بالعديد من الشــباب املثقفن
والعناصــر اجليــدة أن تلتف حول
العصبــة .وكان لنوشــيروان الدور
األبرز بصياغة املبــادئ الصحيحة
للعصبــة وحتديــد تكتيكاتهــا
بحكمة و ذكاء و خاصة دوره القيم
فــي بنــاء العالقة بــن العصبة
و اجلماهيــر باملــدن .فلــو نظرنــا
الى الفتــرة التي ســبقت وصول
نوشــيروان الى كردستان و نقارنها
بالفترة الالحقة لوصوله ســنجد
أنه فــي عموم مناطق كردســتان
لم تكــن هناك ســوى مائة عضو
بالعصبة و كذلك بصفوف الثورة،
ولم تكــن للعصبة دور كبير أو مميز
داخل الثورة ،صحيح أنه كانت هناك
ثالث أو أربع مفارز أولية شــكلوها
و كانت لهــا دورا مهما في توعية
اجلماهير وإن لم يكن على املستوى
املطلوب ،ولكن بعد سنوات قليلة
تصاعد عدد أعضــاء العصبة الى
اآلالف وبيشــمركة العصبة أيضا
أصبحوا بأالالف ولهــم تأثيرا بالغ
على عموم قوات البيشمركة الذين
أصبحوا متأثرين بأفكارها ومبادئها
وشــكلوا القوة األساســية داخل
اإلحتاد والثورة الكردستانية.

14

اخلميس  10كانون الثاني  2019العدد ()4092
(Thu 10 Jan 2019 issue (4092

اعالن

رياضة

15

اخلميس  10كانون الثاني  2019العدد ()4092
)Thu. 10 Jan. 2019 issue (4092

مع الحدث

حصني يعود للتدريبات وتوقعات بتغييرات على التشكيلة في لقاء اليمن

فالح الناصر

حمودي يوعز بتكريم األسود ..وعبد اإلله يؤكد دعم األولمبية
الشــارقة ـ محمد إبراهيم
وعلي حنون*
بــارك رئيــس اللجنــة االوملبية
الوطنية العراقيــة رعد حمودي
لالعبــي منتخبنــا الوطنــي
ومالكهم التدريبي واالداري بالفوز
على فيتنــام في اولــي مباريات
االســود في النهائيات االسيوية
املقامة حاليا فــي دولة االمارات
العربية
وقال عضــو احتاد الكــرة ورئيس
جلنة املنتخبات فالح موســى في
تصريــح ملوفدي االحتــاد العراقي
للصحافة الرياضية ان « حمودي
حث الالعبني على تقدمي االفضل
واكــد ان « امله وامــل اجلماهير
العراقيــة كبير بالالعبــن وانه
يعدهــم بتكــرمي يليق باســود
الرافدين في حالة حصولهم على
اللقب «
وعــرج موســى علــى تقييمه
الداء املنتخــب في املبــاراة فقال
«النتيجة االيجابية هي املهم االن
الننا نبحث عن نقاط وخاصة ان
للفوز في محطة افتتاح مبارياتنا
في اجملموعة الرابعة رونق خاص»
مدونا فــي ذات الوقت مالحظاته
علــى « االداء العــام وخاصة في
الشــوط االول ،الــذي لــم يات
ملبيا للطموح» داعيــا « املدرب
كاتانيتش الــى التعامل بواقعية
اكثر مع مباريات هذه البطولة».
وبني ان »:جتاوز حاجز فيتنام بنجاح
اليعنــي ان االداء كان مميــزا الننا
جميعا سجلنا مالحظات نتمنى
ان ال تتكرر في املبــاراة القادمة»
معربا عن «ثقته بجميع الالعبني
في الظهور مبســتوى افضل في
لقاء اليمــن ،وان يقدموا الصورة
التي تعكس حقيقة امكاناتهم».
من جانبه عبر االمني املالي للجنة
االوملبية ســرمد عبد االله الذي
اتصــل برئيس الوفــد علي جبار
عن ســعادته بالفوز الذي حققه
منتخبنــا الوطني علــى فيتنام
في اولــى مبارياتــه بالنهائيات
االســيوية ..وقال عبــد االله في

جانب من مباراة الوطني أمام فيتنام
حديــث ملوفدي االحتــاد العراقي
للصحافة الرياضية  »:ان اللجنة
االوملبيــة جتدد دعمهــا ملنتخبنا
الوطنــي الذي يتطلــع لتحقيق
نتائج متميــزة في البطولة وهي
جــادة في توفيــر كل ما امكنها
توفيره مــن امكانــات من اجل
بلوغ اهدافه وماوجود السيد رعد
حمودي رئيس اللجنة االوملبية في
االمارات حلضور املباريات والوقوف
خلف اسود الرافدين اال دليل على
مستوى االهتمام باملنتخب الذي
نامل ان يعزز فوزه االول بنجاحات
جديدة في املباريات املقبلة ترسخ
القناعة بــان املنتخب حضر الى
االمــارات لتاكيــد علــو كعب
الكرة العراقية وترسيخ القناعة
بقدرته على ان يكون احد اطراف
التنافس علــى مركز متقدم في
البطولة التي سبق لنا ان احرزنا

لقبها عام . 2007
واثنى رئيس وفد منتخبنا الوطني
علي جبار على النتيجة االيجابية
التي حتققت امام منتخب فيتنام،
متمنيا ان تقف اسرة الفريق على
حواجــز التعثر التــي اخذت من
جرف ادائهم في املباراة والســيما
في الشــوط االول منهــا ،مثنيا
في الوقت نفســه في تصريحه
ملوفدي احتاد الصحافة الرياضية،
على الظهور الناجح للتشكيلة
في شــوط املباراة الثانــي ،عادا
النتيجة الغاية االولى التي يبحث
عنها اجلميع في هذه املرحلة.
واكد جبار انه «ينبغي على اجلهاز
الفنــي للمنتخــب ان يضع في
حساباته احترام جميع املنتخبات
املنافســة لنا ،خاصة اننا وقفنا
علــى التطــور الــذي حققتــه
منتخبات شــرق اسيا في الفترة

االخيــرة وعلينــا ان نتعاطي مع
هذه اجلزئية الفنية بدقة وحنكة
لكي نصيــب اهدافنا» مشــيرا
الى ان «معنويات جميع الالعبني
عالية ولديهم ثقــة كبيرة على
حتقيــق املطلوب منهــم ،مثنيا
علــى دور شــركاء منظومة كرة
القــدم فــي تقدمي صــور الدعم
واملساندة السود الرافدين واخص
بالذكر االعالم بقنواته ومفاصلة
واجلمهــور الوفــي اللذيــن كان
وســيبقى دورهما االيجابي كبيرا
ومؤثرا «.
وقــد اجــرى منتخبنــا الوطني
صباح امس االربعاء وحدة تدريبية
صباحيــة فــي امللعــب الفرعي
ملدينة زايد شــهدت عــودة علي
حصنــي للتدريبــات اجلماعيــة
قبل ان يتوجه ظهــرا الى مدينة
الشارقة التي وصلها ليتخذ من

فندق هوليدي مقرا له استعدادا
ملباراة السبت املقبل التي جتمعه
باليمن في ملعب الشارقة.
واولت وســائل االعــام هنا في
االمــارات اهتماما كبيــرا بالفوز
الثمني الــذي حققــه منتخبنا
الوطنــي على فيتنام وســلطت
اضوائهــا على ما اعقــب املباراة
مــن تصريحات ملالكات االســود
التي حتدثت عن ســيناريو املباراة
وجنــاح املنتخب في حتويل تخلفه
الــى فوز قربــه مــن التاهل الى
دور الســتة عشــر فــي الطريق
لتحقيق تطلعاته في املنافســة
التي تستقطب قسطا وافرا من
املتابعة .
وقــال كاتانيتش ،أنــه صرح قبل
املباراة بأنها ستكون قوية ،البعض
اعتقد أن الفوز علــى فيتنام أمر
ســهل ،لكن في حقيقــة األمر

لقد تابعتهم في الفترة األخيرة،
ويتميزون بالســرعة واالنضباط.
وتابع :في الشوط األول كنا سيئني
للغاية ألن الالعبني لم يعكســوا
شــخصيتهم ،ولم نعرف الوضع
بشــكل واضح ،حيث إنها املباراة
األولى لنــا ،التشــكيلة ضمت
العبني شــباباً ،أحسوا بالضغط،
وقد رغبنا إلى حتسني املستوى في
الشوط الثاني ،والذي كان أفضل
من سابقه
وجتري اليوم ثــاث مباريات ضمن
البطولــة اذ تلتقــي تايالند مع
البحرين في الســاعة الثانية من
بعــد الظهر بتوقيــت بغداد في
ملعب ال مكتوم وتلعب االمارات
مع الهند في الســاعة السابعة
مســاء فــي ملعب مدينــة زايد
الرياضية بابو ظبي ضمن اجملموعة
االولى وتتقابل ســوريا مع االردن
في الساعة الرابعة والنصف في
ملعــب خليفة بن زايد في مدينة
العني ضمن اجملموعة الثانية
كما يبدو فان حلقات املسلســل
املتعلــق باحلصول علــى االي دي
كارد اخلــاص بالتغطية االعالمية
للبطولة لن ينتهــي قريبا فبعد
ان قطعنــا الطريــق الطويل من
الشــارقة الى ابو ظبــي ملتابعة
مبــاراة منتخبنــا امــام فيتنام
امضينــا وقتا طويال ونحن نفتش
في املركــز االعالمي عن بصيص
امل للحصــول على االي دي كارد
ليتم حتويلنا من مــكان الى اخر
ومن خيمة الــى ثانية دون ان جند
ضالتنا مع وجود العشــرات من
االشــخاص املوزعني فــي امللعب
الذين الميلكون ايــة معلومة عن
املوضــوع ولنضطــر بعدها الى
متابعة املباراة مع املتفرجني على
امل ان تكــون احملاولة املقبلة في
ستاد الشــارقة اكثر جدوى  ..من
جانبها اكــدت اللجنة االعالمية
للبطولــة ان اكثــر مــن 2000
صحفي من مختلف اجلنســيات
وصلــوا الــى االمــارات لتغطية
مباريات البطولة.
* موفدا االحتــاد العراقي لإلعالم
الرياضي

السبت ..افتتاح مسبح نادي وسام المجد أكرم مصطفى يتوج بلقب تنس المتقدمين
إعالم البارالمبية:
أعلن النائــب األول لرئيس اللجنة
الباراملبيــة ورئيس نادي وســام
اجملد لرياضة املعاقني خالد رشــك
الكعبي إن املسبح اخلاص بالنادي
سيفتتح في متام الساعة احلادية

العشــر صباح يوم السبت املقبل
املوافق  12كانون الثاني اجلاري.
وأضاف رشــك إن الهيئة اإلدارية
للنــادي وجهت دعــوات لعدد من
املســؤولني في القطاع الرياضي
حلضور االحتفالية التي ستشهد

افتتــاح أول مســبح فــي تاريخ
رياضة املعاقني في البالد ،وقال إن
وســائل اإلعالم املرئية و املقروءة و
املســموعة مدعوة حلضور احلفل
الذي ســيقام في مقر النادي في
منطقة اليرموك.

غدا ..بطولة احداث المصارعة
ابتهاجًا باعياد الجيش والشرطة
بغداد ـ الصباح الجديد:
تقــام صباح يــوم غــ ٍد اجلمعة
على بســاط قاعة املركز الوطني
للمصارعة في املدينة الشبابية،
بطولة احــداث بغداد مبناســبة
اعياد اجليش والشــرطة باشراف
دائرة شــؤون االقاليم واحملافظات/
قســم املوهبة الرياضيــة /املركز
الوطني باملصارعــة بالتعاون مع
إدارة نادي اجلنسية الرياضي.
وقــال عضو املــاك التدريبي في
املركز الوطني للموهبة الرياضية
باملصارعــة ،قاســم حنــون ان
البطولة ستشهد مشاركة  7فرق

هي «املركز الوطني لرعاية املوهبة
الرياضية و 3أندية هي :اجلنســية
والعدل والكهرباء و3منتديات هي:
شباب السالم والبنوك والشعب».
وبني ان البطولة ســتقام لالعبني
املوهوبــن مواليــد ، 2007/2005
وســتجرى منافســاتها يوم غ ٍد
اجلمعة ،وهي فرصة طيبة لالعبني
من هــذه الفئــات للمشــاركة
في النــزاالت ،كمــا تعد محطة
مهمــة للمدربني واحتــاد اللعبة
املركزي النتقاء الكفاءات الواعدة
لتمثيــل منتخب األحــداث في
االســتحقاقات املقبلــة ،واوضح

ان الدعــوة وجهت إلى العديد من
الشخصيات حلضور املنافسات.
وتابع ان املركز الوطني باملصارعة،
قــام بتهيئة جميع األمــور التي
تســهم في جنــاح املنافســات،
كما دأب علــى تنظيم البطوالت
التي شــهدت حتقيق النجاحات
تنظيمــا وفنيا ،موضحــا ً ان إدارة
قســم املوهبة الرياضيــة ،تتابع
ميدانيا التحضيــرات تعمل على
ايــاء البطولة مكانــة متميزة
النها تأتي في ذكرى تأسيس عيد
اجليش العراقي الباسل والشرطة
الوطنية.

تقرير

بغدادـ عبدالكريم ناصر*
اختتمــت وعلى مالعب الشــعب
الدولي بطولــة العراق للمتقدمني
ومبشــاركة اكثــر مــن  50العــب
مثلــوا محافظات العــراق وبغداد
والتي اختتمت بفــوز الالعب اكرم
مصطفى بكأس البطولة وجاء ثانيا
الالعب عادل مصطفى وكالهما من
نادي اجليش امــا املركز الثالث فقد
ذهب الى الالعب علي احمد املغترب
فــي سويســرا واملركــز الرابع من
نصيب العب اجليش علي جاسم ثم
العب كربالء بــركات محمد والعب
املوصل سيف علي سادسا والالعب
الصاعد محمد هاشــم سابعا في
حني حــل العب اربيل علــي ابو زيد

ثامنا وفي ختام البطولة وزع رياض
مهدي رئيس االحتاد العراقي للتنس
الكــؤوس على الالعبــن احلاصلون
على املراكز االربع االولى.
ضمت البطولة العديد من الالعبني
وتعتبر باكورة عمل االحتاد العراقي
للعــام اجلديــد وبحضــور متميز
لالعبني اقليم كردستان اضافة الى
العبي بغداد  ,فقــد بدأت البطولة
بخروج املغلوب حتــى دور الثمانية
وقد صعــد كل من اكرم مصطفى
وعــادل مصطفى وعلي جاســم
وعلي احمــد البهادلي املغترب في
سويســرا وبركات محمد وســيف
علــي جالل ومحمد هاشــم وعلي
ابو زيد ومن اهــم مفاجأة البطولة

خــروج املصنف الثانــي علي خيري
على يد املغترب علي البهادلي.
ونوه الالعب املتميز اكرم مصطفى
واحلاصــل علــى املركــز االول على
ان التدريب الســبب الرئيســي في
احملافظــة على املركــز االول اضافة
الى حرص النــادي نادي اجليش على
توفير كافــة احتياجاتنا اضافة الى
متابعة العميد اســامة الساكني
مســؤول فريــق التنــس واملدربني
وكذلــك التدريبــات اليوميــة مع
الالعبني عــادل وعلي وبركات وعلي
فشكرا للجميع للتنظيم والنجاح
واملستوى الطيب.
* املنسق اإلعالمي الحتاد التنس

اليابان وأوزبكستان يفوزان في أمم آسيا

أبو ظبي ـ وكاالت:
اســتهل املنتخب الياباني ،مشواره
في بطولــة كأس األمم اآلســيوية،
املقامة حال ًيا في اإلمارات ،بانتصار
مثير علــى تركمانســتان بنتيجة
 ،2-3أمــس ،على ملعب اســتاد آل
نهيان ،في اجلولة األولى من مباريات

اجملموعة السادســة.افتتح أرسالن
مايرات أمانوف التســجيل ملنتخب
تركمانستان في الدقيقة  ،26ثم رد
املنتخب الياباني بهدفني سجلهما
يويا أوساكو في الدقيقتني  56و.60
وأضاف ريتســو دوان الهدف الثالث
للمنتخــب الياباني فــي الدقيقة

 ،71قبــل أن يختتــم أحمد أتاييف
التســجيل بالهدف الثاني ملنتخب
تركمانســتان في الدقيقة  79من
ضربة جزاء.
وفي مبــاراة ثانية حقــق منتخب
أوزبكســتان فوز ًا ثمينًا أمام ُعمان،
عندما تخطاه بصعوبة (.)1-2

falahalnasser@yahoo.com

اإلعالم يتألق
باعــداد كبيرة ولشــتى تنوعاته ،فإن
اإلعالم العراقي يسجل حضورا ً مهنيا ً
على درجــة عالية فــي متابعاته من
أرض احلدث في نهائيات امم آسيا ،حيث
اقامت بعض القنوات اســتوديوهات
خاصة لبث برامجها من قلب املالعب
اإلماراتيــة اجلميلــة ،في حــن يدون
الصحفيــون باقالمهم كل شــاردة
وواردة ،فيما يستغل اصحاب الوكاالت
الشــبكة العنكبوتيــة لنقــل اخلبر
السريع واأللتقاطة اجلميلة.
إعالمنــا ،يــدون املشــاركة العراقية
التــي تنال قــدرا ً عاليا ً مــن اإلهتمام
جلميــع الوســائل اإلعالمية ،ســواء
تلك التي حضــرت ميدانيــا ،او التي
تواصل متابعاتها مــن بغداد او بقية
محافظاتنا العزيزة ،فهو يعد ســاندا ً
للنجاحــات ،ينتقد باســلوب بعيدا ً
عن التجريح ،يؤشــر اخللــل من أجل
تصحيحه ،وهذا أسس املهنية.
فــي مالعب اإلمــارات ،يتجــدد أملنا
بأســود الرافدين ان يكونــوا على قدر
املســؤولية ويحققوا التفوق ،ومرحى
لزمالء املهنة هناك ان يواصلوا مسيرة
اإلبداع ،الن اإلعالم شريك حقيقي في
اإلجناز.
يقول الزميل ،جليل العبودي :الشــيء
اجلميل واملثير هو ذلك االلتفات الكبير
حــول منتخب اســود الرافدين الذين
يشــاركون في نهائيات اســيا ،2019
وتوحيد اخلطاب االعالمي الوطني ازاء
تلــك املهمة الوطنيــة اخلالصة التي
ترقبها الشعب العراقي بكل اطيافه
مــن كبير الى صغير ومن شــيب الى
شــباب ومن رجل الى امرأة ،واالجمل
هو «الصمت اخلالفي» الذي كان سائدا
قبل البطولــة وخالل رحلــة االعداد
حيث تنوعــت االراء واختلفت وجهات
النظــر وتباينــت الطروحــات ،ولكن
عندما يجد اجلد يكون اجلميع ســندا
لالســود في منافساتها القارية ،وهذا
هو االنتماء احلقيقي ،واذا كانت هناك
ايــة مالحظات واســتنتاجات معينة
ازاء املشــاركة او بخصوص االداء ميكن
ان تطــرح باســلوب موضوعي يهدف
الى الصالح العام بعيدا عن “قســوة”
الطرح الذي قد يصل لدى البعض الى
«التجريح» وهو ما ال يرتضيه الســواد
االعظم من الشعب او اهل الشأن ،وال
بأس مــن ان نطرح املالحظات ،مقترنة
باملعاجلات حتى يكون النقد ذات جدوى
وفائدة للمنتخب الوطني.

مفكرة اليوم

نهائيات أمم آسيا

البحرين ـ تايالند
األردن ـ سوريا
الهند ـ اإلمارات

 2:00ظهراً
 4:30عصراً
مساء
7:00
ً

كأس الرابطة اإلنجليزية

مساء
مانشستر سيتي ـ ألبيون 10:45
ً

احتفظ بالجائزة للعام الثاني على التوالي

فرحة مضاعفة لمصر بنيل صالح جائزة أفضل العب إفريقي
العواصم ـ وكاالت:
منح هداف ليفربول اإلنكليزي محمد
صالح بالده مصــر فرحة مضاعفة،
بنيله أول أمس جائــزة أفضل العب
فــي إفريقيا للعــام الثانــي تواليا،
وذلك بعد ساعات معدودة على نيل
الفراعنة شرف استضافة كأس األمم
األفريقية صيف .2019
وبعد منافســة مع جنــوب إفريقيا،
صوتــت اللجنة التنفيذيــة لالحتاد
القــاري التي اجتمعــت الثالثاء في
العاصمة الســنغالية دكار ،لصالح
استضافة مصر البطولة املقررة بني
 15حزيــران و 13متــوز املقبلني ،وذلك
بعد ســحبها من الكاميــرون على
خلفيــة التأخر في إجناز أعمال البنى
التحتية ومنشــآت املالعب ،إضافة
الــى مخاوف مــن الوضــع األمني.
وبعد ساعات معدودة من العاصمة
الســنغالية أيضا ،وقــع اخليار على
صالح كأفضل العــب إفريقي للعام
الثاني تواليا.
وقال صالح بعد تتويجه اثر تســلمه

اجلائزة من رئيــس ليبيريا وجنم بالده
الســابق جورج ويا «ال أصدق بأنه مر
عــام على احرازي اجلائــزة .كما قلت
دائما ،هذه اجلائزة هامة جدا بالنسبة
لي ،أنا أعشــقها وكنــت أحلم بها
منذ الصغر .أنا فخور بإحرازها مرتني.
أهديها الى عائلتي ،زمالئي ،اجلماهير
الى كل من ساعدني ألصل الى هنا».
وختم «أتوجه بالشــكر ألبناء وطني
مصر ،وأهدي هــذا اجلائزة الى وطني
مصر».
وعلــى غرار عــام  ،2017تفوق صالح
على زميله في ليفربول الســنغالي
ســاديو مانيه واملهاجــم الغابوني
ألرســنال اإلنكليــزي بيار-إمييريــك
أوباميانغ.
وســبق للمهاجم املصري البالغ 26
عاما أن تــوج هذا العام بجائزة هيئة
االذاعــة البريطانية «بي بي ســي»
ألفضل العب في إفريقيا ايضا.
وبعد أن أصبــح العــام املاضي أول
مصري ينــال هذه اجلائــزة منذ بدء
منحها بالشــكل احلالي عام ،1992
والثانــي على اإلطــاق بعد محمود
اخلطيب الذي نالهــا عام  1983حني

صالح

كانــت تنظمهــا مجلــة «فرانس
فوتبول» الفرنســية (من  1970حتى
 ،)1994حقق صالح اجناز أن يكون أول
العب من شــمال القارة ينال اجلائزة
مرتني متتاليتني.وعادل إبن الـ 26عاما
اإلجناز الذي حققه السنغالي احلاجي
ضيــوف ( 2001و ،)2002والكاميروني
صامويل إيتو ( 2003و )2004والعاجي
يايا توريه ( 2011و.)2012
ونال توريه اجلائــزة أربعة أعوام تواليا
( ،)2014-2011وهــو رقــم قياســي
يتقاسمه مع إيتو الذي توج بها ولكن
ليس ملــرات متتالية.وســجل صالح
 44هدفــا في مختلف املســابقات
لليفربــول خــال املوســم املاضي
الــذي كان األول له في «أنفيلد» بعد
انتقاله من نادي روما اإليطالي.
وبعد بداية بطيئة في املوسم احلالي
ضمن الدوري اإلنكليزي املمتاز ،سجل
اجلنــاح األمين  13هدفــا ،بهدف أقل
من متصدري ترتيــب هدافي الدوري،
أوباميانغ ومهاجــم توتنهام الدولي
اإلنكليزي هاري كاين.
وســجل صالح أيضا هدف الفوز في
مرمى نابولي اإليطالــي في أنفيلد

الشهر املاضي والذي قاد به ليفربول
إلــى الدور ثمــن النهائي ملســابقة
دوري أبطــال أوروبا ،بعدما ســاهم
العام املاضــي في بلوغ فريقه املباراة
النهائية للمسابقة القارية ،قبل أن
يخسر أمام ريال مدريد اإلسباني.
وتعرض صالح فــي النهائي إلصابة
فــي الكتف في الشــوط األول أثرت
على مشــاركته في مونديال روسيا
 ،2018مــا انعكس ســلبا على أداء
املنتخب املصري الذي كان يشارك في
النهائيات للمرة األولى منذ  28عاما.
وغــاب صالح عن املبــاراة األولى ضد
األوروغواي ،قبــل أن يخوض املباراتني
ضد روسيا والسعودية ،وسجل هدفا
في كليهمــا دون أن يجنب منتخب
بالده اخلسارة واخلروج من الدور األول.
وبعــد أن أحرز اجلائزة عــام  2015حني
كان العبا في بوروسيا دورمتوند األملاني،
اكتفــى أوباميانغ باملركز الثالث للعام
الثاني تواليا لكنــه تواجد بني أفضل
ثالثة العبني فــي القارة للعام اخلامس
تواليا ،مقابل ثالث مرات متتالية لزميل
صالح في ليفربــول مانيه الذي يبحث
عن تتويجه األول.

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

العسكرة االلزامية

من كثرة القهر والضيم نشرت قبل اسابيع عمودا ً حتت
عنوان "لــدي حلم" وهي عبارة مارتن لوثر كينغ (زعيم
حركة احلقوق املدنية للزنــوج االميركان) وكان حلمي
متواضــع جدا ً مقارنــة مبا دغدغ مخيلــة ذلك احلالم
الكبير ،اذ حصرته بامكانية حجب وظيفة التشــريع
عــن البرملان العراقي احلالي ،ملا ميكن ان يشــكله ذلك
"احلق" من خطر على حاضر ومســتقبل شعوب هذا
الوطن املنكوب وبنحو خاص شــريحة الشــباب منه.
ولم مير وقت طويل على ذلك حتى تأكدت هواجســي
ومخاوفي ،واملستندة الى معرفة ومتابعة لنوع هموم
واهتمامــات هــذه الطبقة السياســية والتي لعبت
بتطلعات العراقيني املشروعة "شاطي باطي".
حيث نشــرت وكاالت األنباء يوم االثنني ( )2019/1/7أول
الغيث والذي جاء على لسان رئيس جلنة االمن والدفاع
النيابية..." :صــار من الضروري ان ميــرر قانون اخلدمة
االلزامية ،ملــا له من أهمية كبيرة للشــباب العراقي
في تطوير مهاراتهــم وفتح آفاق كبيــرة لهم" هذه
"البشــرى" زفها لألجيال احلالية واملقبلة املستشــار
االعالمي لــوزارة الدفاع قائالً" :ان هــذا القانون يأخذ
باالعتبار املؤهالت الدراسية والظروف الشخصية ...مع
االخذ بنظر االعتبار ان كان معيالً لعائلته."..
هكذا ينظر القوم لطبيعة مشاكلنا ،وهكذا يضعون
خارطــة طريــق الولياتهم ومشــاريع قوانينهم التي
ستشرع األبواب ليتحول انسداد اآلفاق احلالي والعجز
عن حــل ومواجهة أهم حتديات مــا يطلقون عليه بـ
(مرحلة العدالــة االنتقالية) مبثل هذه العطابات التي
عفــا عليها الزمــن ،متوهمني ان كبســوالتهم هذه
ســتعيد للعراقيني حلمتهم الوطنية وتشرع االبواب
بعد فراق طويل؛ الســتقبال "الكمره والربيع" .هكذا
تتم حوســمة أمر أكثر القضايا وامللفات الشــائكة،
والتي تفاقمت بشــكل ال مثيل لــه بفضل محدودية
وضيق افق وشراهة هذه الطبقة السياسية وممثليها
في شتى امليادين املدنية منها والعسكرية.
طبعا ً االصرار على اعادة طرح مثل هذه التشــريعات،
والتي متثل فــي جوهرها هروبا ً فاضحــا ً عن مواجهة
التحديات الفعلية ووعــي علل كل هذه الهزائم التي
رافقتنا زمن النظام املبــاد ومع ورثته احلاليني؛ لم يأتي
من فراغ ،وهو مؤشــر ال يتناطح عليه كبشــان عما
ستفضي اليه االحوال ،برفقة كتل وجماعات يقبع في
قعر أولوياتهم هموم امتالك دولة وقانون ومؤسســات
حديثة ،تنهض بهذا البلد املنكوب من وسط االنقاض
واحلرائق واحلــروب ،بزعامات ومــاكات تنبري ملواجهة
حتديات عصرها ال هموم الرســائل اخلالدة وهلوســات
القوافــل الغابرة .مــع مثل هؤالء املشــرعني والكتل
واجلماعــات التي تتحكم بهم ،لن ينضح اال هذا النوع
من التشــريعات ،التي تبعث الروح لقيم العســكرة
والثكنات والتي يصر ممثليهــا احلاليني على االعتصام
بعروتهــا رغم أنف كل هــذا اخلراب املادي والبشــري
والقيمي الذي احلقته مبكاريد هذا الوطن القدمي.
هذه املرة اريد التكلم معكم بشكل آخر ،يدفعني لذلك
ما تتميزون به عن سياسيو العالم ،طبعا ً اطالق صفة
السياسي عليكم فيها الكثير من الظلم واالجحاف
بحق هذه املفــردة ،فانتو وين ورواد النشــاط الوطني
والسياســي وين ،لكن ومبا ان الصدفــة التاريخية قد
فعلت فعلها على تضاريسنا املبتالة باتعس التجارب
فــي تاريخها احلديــث؛ فال مناص من مكاشــفتكم
بحقيقة ما تقومون به على أرض الواقع .ان التشــريع
الوحيد واالساس الذي مبقدوره مواجهة كل هذا التردي
والفساد والتشرذم ومينح األجيال احلالية واملقبلة أمالً
باملســتقبل؛ هو قانون احزاب حديث يؤســس الحزاب
تضم كل العراقيني من دون متييز على اساس "الهويات
القاتلة" وهذا ما ال تطيقونه!...

اعتراف المرأة للرجل بحبها ..مسألة ظرف
أحالم يوسف
عــادات واعراف وتقاليــد كثيرة
نشــأنا عليها ،بعضها يتوافق مع
افكارنــا والبعض االخــر يتقاطع
معهــا بســبب املتغيــرات التي
حصلت على حياتنا ،لكننا مجبرون
على تطبيقها واالمتثال اليها كي
ال نتهــم باننا أبناء عاقون بخروجنا
عن الطريق الذي رسمته لنا.
من بني التقاليد واألعراف موضوع
العالقة بني الرجــل واملرأة ،فالكرة
دائما مبلعب الرجل ،االعتراف باحلب
وطلب الزواج يجــب ان يبادر به هو
دونها .لكن اليــوم بعض الفتيات
كســرن حاجز تلك التقاليد ،وبادرن
هن الى االعتراف بحبهن للشــاب،
فما الذي حدث؟ وهل يتقبل الشاب
فكرة ان تعترف له فتاة بحبها حتى
وان كان يبادلها املشاعر؟
طرحنــا الســؤال علــى بعض
الشــباب ومن كال اجلنسني فكانت
ردودهم:
اصيل عبد االله طالب في اجلامعة
املســتنصرية املرحلة الرابعة ،ذكر
انه مر بهذه التجربة قبل ســنة ،اذ
قامت احــدى زميالته باالعتراف له
بحبها ،وقال:
فوجئــت كثيرا باملوضــوع ،نعم
كنت معجبا بها جدا ،وفرحت ألنها
كانت أشــجع مني ،وتولدت بيننا
عالقة محترمــة وجميلة وتوقعت
انها فتاة مثاليــة لكونها صريحة
وواثقة بنفسها لكن املشكلة انها
طوال مدة العالقة كانت تردد جملة
هل كنت جتاملنــي عندما وافقت
على العالقــة ،وهل ان اعترافها لي
اجبرني على املوافقــة ،وهل وهل..
الــى ان وصلنا الى طريق مســدود
فقد ســبب لها موضوع االعتراف
عقدة ،اذ كانت تشــك بكل تصرف
وبكل ردة فعل تبــدر مني ،فوجدنا
نحن االثنني ان قطع العالقة أفضل

صرَّحــت الفنانــة هنــد
صبري أ َّن تواجدها في عيد
ميالد الفنانة نادية لطفي
نابع من حبها لها اذ أن َّها
من الفنانات العظيمات.
وقالــت أن َّهــا تشــرفت
بحضــور عيــد ميالدها
وتقــدمي التهنئــة لهــا
مباشرةُ ،مشيرة أ َّن نادية
لطفي تعد من أســاتذة
التمثيــل فــي الوطــن
العربي ،وهــي مثل أعلى
لكثير من النجمات.
وأضافــت أن َّها ســعيدة
بحصول نادية لطفي على

شخص ،ما يجعلها مثالية للتنقل
في األماكــن الوعرة ،أو بالنســبة
لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة.
كمــا أن تلك الســيارة ميكن أن
تســتعمل فــي أحــداث الطوارئ
والكــوارث ،للوصــول إلــى أماكن
وعرة ،وتنفيذ مهمــات إغاثة وإنقاذ
محتملة.
وقال املتحدث باســم الشــركة
الكوريــة اجلنوبيــة ،إن هيونــداي
اعتمــدت رســميا التكنولوجيــا
األساســية لعمل تلك الســيارة،
وســتبدأ في وقت قريب بتصنيعها

جائزة الدولــة التقديرية،
ُمؤ َّكــدة أن َّها تســتحق
التكــرمي .وأ َّكــدت هنــد
صبري أن َّها مازالت تصور
مشــاهدها فــي فيلــم
"الفيل األزرق  "2مع نيللي
كرمي ،وكرمي عبد العزيز.

روبرت دي نيرو

للطرفني.
ســألنا ايضــا احــدى الشــابات
اجلميالت "رشــا علي" ،هل ميكن ان
تبادر الى االعتراف بحبها الى رجل
ما في حال احست بذلك ،ام تكتفي
بلفت انتباهــه وتنتظر مبادرته هو
فأجابت:
بصراحــة شــديدة ،ال أدري ،فانا
في بعض املواقــف أكون مندفعة،
قد يجذبني شخص ما لدرجة أني
ابادر باالعتراف لــه ،وقد أعجب به
وانتظر مبادرتــه ،ال أدري ،فالظرف
يحكــم وطبيعــة الرجــل حتكم

أيضا ،هناك بعض الرجال الواثقني
املثقفني الذيــن يقدرون قيمة املرأة
عندما تعترف لهــم باحلب ،وهناك
من ميتلك شــخصية جميلة ويبدو
انه مثقف ومتحضر ،لكنه يتحفظ
علــى موضوع ان تعتــرف له امرأة
بحبها.
التقاليد التــي تربينا عليها هي
احلاكــم الرئيس في هــذا املوضوع
وغيره مــن املوضوعات ،فالشــاب
الــذي يتحفظ علــى حالة اعتراف
املرأة له بحبها ،او انه يرفض رفضا
قاطعا تلك احلالة ،ال ميكن ان نلومه،

فقــد تربى علــى ان الرجل هو من
يقوم بتلك املبــادرة ،وان املرأة التي
تكســر تلك القاعدة ،يوجد لديها
خلل بطبيعة التربية التي تلقتها
في بيتها.
يجــب ان نعلم ان كل شــعوب
األرض صنعت تقاليدها بنفســها
كي تتــاءم مع الظــروف احمليطة
بهم ،وكي تيسر امورهم ،فان أعاق
أحدها امر ما يجب علينا تغييره او
إصالحه ،فالتقاليــد حتكمنا نعم،
لكن علينا بحد معني ان نحكمها
نحن ،ونوظفها للمصلحة العامة.

غوغل :لن تحتاج إلى إصبعك بعد اآلن
الصباح الجديد  -وكاالت:
"لن حتتــاج إلى إصبعــك بعد اآلن"،
بتلــك الكلمات حتدث عدد مــن املواقع
اإللكترونية عن القنبلة "الذكية" التي
فجرتها شركة "غوغل" األميركية.
ونشــر موقــع "ســي نــت" التقني
املتخصص تقريرا يرصد فيه "القنبلة"،
التي فجرتها "غوغل" خالل مشاركتها
في معرض اإللكترونيات االســتهالكية
"ســي آي إس  "2019فــي مدينة الس
فيغاس األميركية.
وأوضــح املوقــع التقنــي أن مؤمتــر
"غوغل" تركز بصورة كبيرة على إظهار

أخبــارهــــــــــم
هند صبري

املزايا اجلديدة ،التي دعمت بها الشــركة
مســاعدها الرقمــي الذكــي "غوغل
أسيستانت".
ولــن يحتاج املســتخدم ،أن ميســك
الهاتــف بــن يديه فــي أثنــاء قيادته
السيارة ،لينشــغل فقط بالطريق الذي

"السير والمشي والزحف" لسيارة من هيونداي
الصباح الجديد  -وكاالت:
عرضــت شــركة "هيونــداي"
الكورية اجلنوبية أول ســيارة خاصة
بها ،ميكنها أن تســير ،أو متشي ،أو
تزحف ،مــا يجعلها جتمــع ما بني
السيارة والروبوت في آن واحد.
وظهــرت ســيارة "هيونــداي
الســلحفاة" ،وفقا لشــبكة "إن
دي تي في" ،وهي تســتند على اربع
قوائم.
وقالت هيونداي إن القوائم األربعة
تســاعد الســيارة على اجتياز أي
تضاريس صعبة ميكن أن يواجهها أي
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رسميا.
ونشــرت هيونداي مقطع فيديو،
وهــي تتحرك بســهولة على أنواع
متعددة من التضاريس ،من األسطح
امللســاء إلى األســطح احلادة إلى
الصخرة.
وقالــت هيونــداي إن الســيارة
اجلديــدة مــن هيونــداي ميكن أن
تسير بطريقتني مختلفتني ،األولى
أطلقــت عليها "وضــع الزواحف"،
والتي تتحرك بها مثل السحلية ،أما
الثانية فهو "وضع الثدييات" ،التي
متد أرجلها للتحرك مثل اإلنسان.

أمامه ،وكل ما ســيحتاجه الشــخص،
أن يطلــب من "غوغل أسيســتانت" أن
يذهب به إلى املنزل.
كما ميكــن أن تتلقــى اخلرائط أيضا
شــتى األوامر مــن املســتخدم ،خالل
رحلته ،مثــا أن يطلب منهــا توجيهه

خالل الرحلة إلــى أقرب محطة وقود ،أو
إلى أقرب سوبرماركت.
وأوضحــت "غوغل" أيضا أن املســاعد
الذكي اخلاص بها ،سيدعم بصورة كاملة
العمل على معظم تطبيقات التراسل
الفوري "الدردشــة" ،مثل "واتســآب"،
و"فيس بوك ماســنجر" ،و"هانغ آوتس"،
و"فايبر" ،و"تلغرام" ،والرســائل النصية
القصيرة ،بحيث أن املستخدم لن يحتاج
ألن يتوقف بالسيارة أو ميسك هاتفه ،بل
سيقرأ له املساعد الرسالة التي وصلته،
ويتمكن من الــرد عليها من دون احلاجة
إلى اإلمساك بهاتفه.

وصف النجــم روبرت دي
نيرو ،الرئيــس األميركي
دونالــد ترامــب مــرارا
بـ"اخلنزيــر واملهــرج
واخملادع" ،وأضاف دي نيرو
في مقابلــة حديثة مع
صحيفــة "الغارديــان"
وصفا آخر ،منتقدا ترامب
وقائــا إنــه "عنصــري
بالدرجة األولــى" .وقال
"عندمــا ترى شــخصا
مثل ترامب يصبح رئيسا
فكرت أنه رمبا ســيتغير،
لكنه ازداد ســوءا .أظهر
لي أنه عنصري حقيقي.
ظننــت أنــه لكونه من
نيويــورك ســوف يفهم
التنوع فــي املدينة لكنه

أصبح أســوأ مــن ذلك
بكثيــر" ،وكان دي نيــرو
واحدا من الشــخصيات
العامــة العديــدة التي
تلقت قنبلة أنبوبية في
البريد من أحــد مؤيدي
ترامب في تشرين األول/
أكتوبــر ،لكن مت اعتراض
القنبلة ،واعتقل اجلاني
في وقت الحق.

نشوى مصطفى
قالــت الفنانة نشــوى
مصطفــى :أ َّن هنــاك
من يُحــاول زعزعة أمن
الوطن ،وســرقة فرحة
املصريني فــي كل عام
ومع أعيــاد امليالد اجمليد،
َّإل أننا أقوى من أي إرهاب
وأقوى من كل من يحاول
سرقة فرحتنا.
وقالــت الفنانــة فــي
تصريــح خــاص إلــى
أحد املواقــع اإلخبارية
املصريــة :نحــن فــي
غايــة األســف واحلزن
الستشهاد الرائد الذي
ضحــى بحياتــه مــن
أجــل أن يســعد غيره
ويحميهمّ ،إل أن َّه بطل
من األبطال الذين ضحوا

مــن أجل مصــر والذي
سينعم بجنة اخللد".
وفــي ســياق منفصل
أعلنت الفنانة نشــوى
مصطفى عن مشــروع
تقدميها لبرنامج جديد
ســيكون اجتماعيا وبه
حملة كوميدية ،وسيبث
على شاشة قنوات "دي
إم ســي" ويحمل اسم
"امي وال مراتي"

نجوم تمردوا على كالسيكيات السجادة الحمراء
الصباح الجديد  -وكاالت:
لم يعــد البعض يتابــع حفل توزيع
جوائز "غولدن غلوب" ملعرفة الفائزين أو
متابعة املشاهير الذين يحبونهم فقط،
بل باتوا ينتظرون بحماســة رؤية األزياء
واإلطالالت الفريدة واملميزة التي اختارها
النجوم.
واختلفت اختيارات وإطالالت النجوم
خالل السنوات املاضية ،إذ حاول الكثير
منهم اخلروج عن نطاق األزياء التقليدية
التــي تتضمــن فســاتني الســهرة
الكالســيكية أو البدالت الرســمية،
والتوجــه نحــو األلــوان الصاخبــة

واإلطالالت الغريبة وغير املألوفة.
وال تتركــز إطالالت جنمات الســينما
علــى الــزي املثالي فحســب ،بل وجه
البعــض اهتمامه إلــى تفاصيل أخرى
مثل اجملوهــرات الغريبــة التي تضيف
إلى اإلطاللــة النهائية طابعــا ً خاصا ً
ومميزاً ،كأوشــحة الــرأس ،أو اجملوهرات
باهظة الثمن ،التي قــد تذكرنا أحيانا ً
بشخصيات تاريخية.
وقررت بعض النجمات في حفل جوائز
الغولدن غلوب التمــرد على املعتاد في
عالم األزيــاء واحلفالت ،إذ قامت املمثلة
ســارا جيســيكا باركر ،مثالً ،بكســر

قاعدة ارتداء الكعب العالي في احلفالت
واختارت ارتــداء حذاء شــبيه بأحذية
راقصي الباليه.
أمــا فيمــا يتعلق باإلطــاالت التي
حملت رساالت اجتماعية صاخبة ،فقد
قام عــدد من جنوم هوليــوود بالرد على
فضيحــة " "METOO#التي هزت عالم
الفن في عام  ،2018بارتداء أزياء سود.
وتابعــت بعض النجمات متردهن على
كالسيكيات الســجادة احلمراء بارتداء
فساتني قصيرة بدال ً من الطويلة ،بينما
قرر آخرون مثل املمثلة إميا ستون ارتداء
السروال بدال ً من الفساتني املعتادة.

صباح الخير  ..يالوله !
قد يتفق معي الكثير منكم..في أننا
صرنا نفتقد الكثيرا من األحاسيس
واملشــاعر اجلميلة التي كانت تراودنا
أثناء ممارســتنا للطقوس الصباحية
التي توارثناها عن ابائنا واجدادنا  ،هل
النها كانت مفعمــة باأللفة واحملبة
والتلقائية والبســاطة  ،وهذا ماكان
يضيف على صباحاتنــا  ..روحا ً وأمالً
وتفــاؤال ً باليوم اجلديــد ..أم أن هناك
أسباب اخرى تؤدي لذلك !
التفسيراملنطقي لكل مايحدث لنا
في ذلك جنده عنــد علماء االجتماع
والطب النفســي  ..فهــم خير من
يفســر مايحــدث لنا مــن ظواهر
تاثيــرات صوراملاضي التــي تختزنها
الذاكرة على شــخصية االنســان
وبناءه الفكري وسلوكه املستقبلي ،
هناك من يعزوه الى أختالف الفترات
الزمنية وضريبــة العمرواحلنني الى
مرحلة الطفولة و"الصبى والشباب
"..كمــا يقــول املوســيقار الراحل
محمد عبــد الوهاب  .هناك من يجد
أن طبيعة وثقافة اجملتمعات العربية
وأميانها باملقوالت الشهيرة " منو ابو
باجر " أو اجلملة الشــهيرة " البارحة

أحســن من اليوم واليوم أحسن من
باجر " هي التــي جعلتنا في حنيني
دائم الى
املاضــي التليد ..الن املاضي حســب
هذه النظرية بانه أفضل من احلاضر !
هناك أشياء تظل عالقة في ذاكرتنا
وذكرياتنا مهما امتــدت بنا االعمار
كمــا يحدث مع قضية "احلب االولي
" فــي زمن املراهقــة ...بل أن بعض
هذه الذكريات واالحداث تتقد شيئا
فشــيئا مهمــا كان موضوعهــا أو
أهميتها  ..بحيث أنها تثير الشجون
وتهيــج املواجــع وتفتــح االبــواب
مشرعة  ..لعالم من اخليال واالحالم
واحلكايــات اجلميلــة واحلزينة في آن
واحد !
باتت هذه االســئلة تتردد في ذهني
وخاطــري  ....في مناســبات كثيرة
 ،خصوصــا عندمــا أفتــح أجفاني
على صباح جديد  ..ألجده ال يشــبه
الصباحــات االخرى  ..وهنــا يتكرر
السؤال ..؟
هــل حقيقــة بدءنا نفقــد ونفتقد
الصباحات اجلميلة وأشراقات الفجر
املعلنة ؟

يســرح بي اخليال أحيانا  ..الى عقود
مضــت  ..الى ..أســتذكار املشــهد
الصباحي حمللتنا فــي جانب الكرخ ..
حيــث كانت تتعالى أصــوات القراء
العرب وهي تصدح عبــر أثير املذياع
"الراديو " للمحال واملقاهي واملطاعم
....امثال  ..عبد الباسط عبد الصمد
أو املنشاوي او احلصري والشعشاعي
أومصطفــى محمــود أوالبهتيني ،
هذه االصوات كانت متتــزج باصوات
القــراء احملليــن الراحلــن  ..أمثال
احلافــظ مهــدي أو احلافــظ خليل
أســماعيل او احلافظ صــاح الدين
أو ســعيد القلقالي أو محمود عبد
الوهاب وغيرهــم  ..اصواتهم كانت
تضيف ملسات روحانية جميلة على
االجواء العامة للحي أو الزقاق .صباح
كل يوم
متتــع نظــرك مبشــاهدة أطبــاق
و"صواني " القيمروالكاهي وتشريب
الباقالء بالدهن أوشــوربة العدس أو
الباجة أوالشــاي بالفحم ومشاهد
اخلبز والصمون احلارالــذي يخرج توا ً
مــن الفــرن أو "التنور " أو أنتشــار
"كاسات" اللنب الرائب " ابو الكشوة

" أو مشاهد عربة أبو الكبة  ..املتنقل
 ..أواملطاعــم التي تقــدم ..البيض
املقلي  ..أو"السلق " وحركة الشارع
التي تتحــول تدريجا الــى زيادة في
حركــة املــارة والســيارات  ..نكهة
االحياء الشعبية واملطاعم واملقاهي
 ..و"بسطيات " االكالت واملشويات ..
وعلى راســها التكة و املعالك  ..كنا
نســمع من يطلب باعلى صوته "فد
شيشــن معالك ..وطماطة شوي ".
كانت
كراجــات العالوي احللــة أو النهضة
تعج بحملة احلقائب ،وباصات النقل
العــام "املصلحة ســواء"احلمراء "
ذو الطابــق الواحــد او الطابقــن ..
كانت تلتزم بتوقيتــات الوصول الى
محطاتهــا  ..بدقة متناهية  ،وهناك
عدد من النسوة يفترشن االرض لبيع
" القيمر احمللي "  ..طقوس وعادات ...
تقاليد دئبنا وتعودنا عليها  ..أصوات
تتكرر فــي ذاكرتنا  ..هنــاك أصوات
أصحــاب احملال وهم يــرددون "يافتاح
ياحليــم يارزاق ياكــرمي ...أو "صبحنا
والصبح هلل " !
أغاني الصباح كانت تشنف اسمعانا

 ..باغنيــات حفظناهــا عــن ظهر
قلب ..منهــا "صباح اخلير يا لولة "..
للمطربة ملك محمــد او" يصباح
اخلير" الم كلثــوم او" ..ياحلو صبح..
نهارنا فل " للمطرب محمد قنديل !
الأدري ملاذا قفزت الــى ذاكرتي اخلالة
"عمشــة " وأنا أكتب عن صباحاتنا
املاضية  ..هل النها كانت ضمن دائرة
التكوين او املشهد الذي كنا نراه كل
يوم ونتعايــش معه  .قد يكون هناك
من يعاتبني ويقول لي  ":عمشة منو
..عبالنا راح حتجي على فيروز ..لو زهور
حســن لو وحيدة خليــل لو صوفيا
لورين لو بريجيت باردو !!
"عمشة" ســيدة طاعنة في السن
 ،كانــت تبكر صبــاح كل يوم لتبيع
الباقالء "على درب اليمرون"  ،تواظب
على اجللوس في أحد أركان "الدربونة
" ..أضطــرت هذه الســيدة أن تُعيل
أسرتها بعد رحيل زوجها  ،ماان كانت
تضع عدتها وادواتها ..على االرض ..من
طباخ نفطي قدمي وقدر كبير ..وصحن
 ..حتــى يقبــل الزبائــن ويتقاطرون
عليهــا من رجــال ونســوة واطفال
وهم يحملون "االطبــاق" الفرفورية

او املصنوعــة مــن "الفافون"فضالً
عدد مــن أرغفة اخلبز " اليابســة "
لتقوم اخلالة "عمشــة " بدسها في
التشريب الساخن للباقالء واخراجها
من القدر بعد أن يتشبع باملاء ومن
ثم وضعــه من جديــد في "
املاعون" مع بضع من
الباقالء ورشه "بالبطنج " ..
كل ذلك مقابل أجور قليلة
!مشــهد كان يتكرر يوميا
 ..بحيــث كنت املس الســعادة
مرســومة على وجــوه كل من
يحظى بطبق باقــاء من اخلالة
"عمشة " قبل تفاذه !
الاعــرف ..ملــاذا قفزت "عمشــة
"الى واجهة الذاكــرة ..؟ هل النها
كانت متثل لنا صورة املرأة العراقية
ومعاناتها وقســوة الظــروف التي
أحاطت بهــا ! رمبا هناك من يقول أن
اخلالة "عمشــة " كانت محظوظة
النها لــم تفقــد ابنا فــي "جرمية
ســبايكر" او احلروب الطائشة التي
اكلت االخضر واليابــس أو حتى في
"مســطر" العمال الــذي كان ميتزج
فيه الفطور بدماء العمال االبرياء !

• ضوء
هنــاك مــن يعشــق البقــاء فــي
"الكهــوف "  ..وهناك من يعشــق
"الصباحات اجلميلة" !


عاصم جهاد

