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قال إنه سيقف حجر عثرة أمام محاوالت منح الداخلية للفياض

ضبط مليوني انبولة دوائية بال وثائق وخمس حاويات حلوى مخالفة

اإلصالح :تأخير الوزارات الشاغرة فشل كبير
وتلكؤ دستوري يتحملهما عبد المهدي
بغداد  -وعد الشمري:
عد حتالف اإلصالح واألعمار ،أمس
ّ
االثنــن ،تأخير عرض مرشــحي
الــوزارات الشــاغرة للتصويت
ّ
يشكل فشــاً كبيرا ً ألداء رئيس
احلكومــة عــادل عبــد املهدي،
وحتدث عن اســتمرار احلوارات من
ّ
أجل حســم امللف قبــل نهاية
الفصل التشريعي احلالي ،لكنه
شــدد على وقوفه حجــر عثرة
ّ
أمام تســلم فالح الفياض وزارة
الداخلية.
وقــال النائب عــن الكتلة رامي
الســكيني فــي تصريــح إلى
"الصباح اجلديد" ،إن "ما يحصل
من تأخير فــي الكابينة الوزارية
ّ
يشــكل فشــاً كبيرا ً يتحمله
رئيس احلكومة".
وأضــاف الســكيني ،أن "اآللية
التي مت اعتمادها بعرض احلقائب
للتصويــت بالتقســيط غيــر
صحيحــة ،وتؤشــرا ً ضعفا ً في
عمل عبد املهدي وتلكؤا واضحا ً
في مهامه الدستورية".
وأشــار ،إلــى أن "احلكومة التي
ال تســتطيع أن تكمــل وزاراتها
بالرغم من مرور شــهرين أو أكثر
على موعد تكليف رئيسها كيف
لها مواجهــة التحديــات التي
يعاني مــن البالد في ظل األزمات
احلالية؟".
ورغــم ذلك ،فــأن الســكيني
حتــدث عن "حراك تقــوده القوى
ّ

نزاهة البصرة تصف ملف الموانيء بأوسع

ملف للفساد وتطالب عبد المهدي عدم تجاهله
بغداد  -الصباح الجديد:
دعــا رئيس جلنــة النزاهة في
مجلــس البصــرة محمــد
املنصــوري ،االثنــن ،رئيــس
الوزراء عادل عبــد املهدي الى
اتخاذ قــرارات حازمة بشــان
انهاء ملف الفساد في موانئ
البصرة ،متهما جهات متنفذة
بالهيمنة على مقدرات املوانئ
العراقية ،فيمــا أفادت هيئة
املنافــذ احلدوديــة والهيئــة
العامة للضرائب بضبط اكثر
من مليوني انبولة دوائية غير
مصــرح بها في ميناء ام قصر
الشــمالي ،وحلويــات أطفال
منتهيــة الصالحيــة ضمن

معاون مدير جمرك أم قصر الشمالي يضبط

متلبسًا بتهريب  58طن من زيت المحركات

عادل عبد املهدي
السياســية الفاعلــة من أجل
رأب الصدع ،واالنتهــاء من أزمة
الوزارات املتبقية".
لكنــه دعــا تلــك الكتــل إلى

"عدم التمســك بأسماء معينة
وتعطي عبد املهــدي احلر ّية في
اختيار من يراه مناســبا ً للوزارات
األمنية خصوصا ً وفق االتفاقات

السابقة".
وأكد النائب عــن كتلة اإلصالح،
أن "احلــوارات يجب أن تســبقها
حســن نوايا بأن يكــون اجللوس

على طاولــة املباحثات هو لدعم
احلكومة ومنهــج اإلصالح الذي
يبحث العراقيون عنه".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت هيئــة النزاهــة امس
االثنني ،عن ضبــط معاون مدير
گمــرك أم قصــر الشــمالي
متلبسا ً بتهريب أ َ ْطنان من زيت
احملركات.
وقالــت الهيئة فــي بيان تلقت
"الصباح اجلديد" نســخة منه،
إن فرقهــا ّ
"متكنت مــن إحباط
ْ
نــان من
أط
لتهريــب
محاولــ ٍة
ٍ
ما ّدة زيــت احملرِّكات فــي ميناء
أم قصــر الشــمالي مبحافظة
البصرة" ،مبينــة أن "مالكاتها
في احملافظــة ّ
متكنْت من ضبط

مجلس بغداد :العاصمة تعددية ولن نقبل بأمين لها من خارجها
بغداد  -الصباح الجديد:
اكد مجلــس محافظــة بغداد
امس االثنــن ،أن غالبية اعضاء
اجمللس يرفضون اســناد منصب
امني العاصمة لشــخصية من

خارج بغــداد ,مبينا ان للمجلس
تنســيق عالي املستوى مع كتلة
بغداد النيابية الجل ابعاد املنصب
عن احملاصصة.
وقال عضو اجمللس سعد املطلبي

فــي تصريــح امــس ان " اغلب
اعضاء مجلــس محافظة بغداد
لديهم تنسيق عال املستوى مع
كتلة بغــداد النيابية الجل ابعاد
منصب امني بغداد من احملاصصة

قادر عزيز االتحاد لن يشارك في حكومة
اإلقليم من دون حسم ملف محافظ كركوك

السياسية ".
واضاف ،أن "االجتماع املشــترك
بني نواب الكتلة واجمللس اكد على
ضرورة اسناد املنصب لشخصية
بغدادية على ان يكون مهندســا
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علــي ابراهيم دبعــون ،في تصريح
امــس ،ان "تفعيل قانــون "الدگة
العشــائرية" كان لــه ردود افعال
جيدة على الوضع االمني في جميع
احملافظات ومنها الوضع االمني في
ذي قار الذي شــهد بني شهر كانون
االول وبني كانــون الثاني انخفاضا
كبيرا بالظاهرة ســيما بعد صدور
قانون مــن قبل القضــاء يتعامل

aتقريـر

وثمــن ،قائــد العمليــات "الــدور
الكبيــر للمواطنــن فــي االلتزام
وتطبيــق القانون وتنفيــذ االوامر
من قبــل القوات االمنية في جميع
العمليات وقيادة الشــرطة ،فضال
عن جلوء العشــائر الى احملاكم حلل
مشــكالتهم بدال من اســتعمال
السالح".
تتمة ص3

بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنت مفتشــية الداخلية ،اليوم
االثنــن ،احباط عملية اســتيالء
علــى إرث بالتواطــؤ مــع أمــن
السجل املدني ببغداد ،فيما أفادت
ان وراء محاولــة االســتيالء مرأة
حاولت تغيير نوعها الى ذكر.
وقالت املفتشــية في بيان تلقت
الصبــاح اجلديد نســخة منه ،إن

"مكتــب املفتــش العام لــوزارة
الداخلية متكن من احباط عملية
االســتيالء علــى إرث مبليــارات
الدنانيــر من قبــل امــرأة خالفا ً
للضوابط والتعليمــات بالتواطؤ
مع أمني السجل املدني في إحدى
دوائر األحوال املدنية ببغداد".
واضافــت ان "العملية جاءت على
خلفيــة صدور أوامــر من املفتش

اثر الغارة على مواقع عسكرية في سوريا

اجليش االسرائيلي
الطيران اإلسرائيلي على سوريا
الليلــة املاضيــة ،اســتهدفت

مواقع عســكرية إيرانية بشكل
أساســي" ،وأضاف" :نعمل ضد

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مجلس القضــاء األعلى امس
االثنــن ،البدء مبشــروع عقد الزواج
االلكتروني في بغداد في محكمتي
اســتئناف الكــرخ والرصافــة
االحتاديتــن ،مشــيرا الى مباشــرة
العمل الفعلي به.
وقال مجلس القضاء األعلى ،في بيان
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة منه
إن "اجمللس وجــه بتفعيل احلكومة

االلكترونية وانشــأ نظاما الكترونيا
للتقــدمي على عقود الــزواج وإطالق
العمــل به فــي محاكــم األحوال
الشــخصية التابعــة للقضاء من
بداية العــام احلالي  ، "2019مضيفا
أن "املشــروع أجنــز بجانبــي الكرخ
والرصافة من محاكم بغداد وسيتم
العمل فيه تباعا لبقية االستئنافات
في محافظات العراق كافة".
تتمة ص3

باكـر تتواطـأ مـع أمين السجـل المدني
ببغـداد لتحويلهـا الـى رجـل اعـزب

مواجهة مفتوحة وعلنية بين إسرائيل وايران
وتهديد بالمحو من الوجود

الصباح الجديد -متابعة:
تصاعــدت حــدة التصريحــات
الرســمية بني إســرائيل وايران
امــس االثنــن  ،حــد التهديد
باحملو من الوجود ،اثر اســتهداف
إســرائيل فجــر امــس ،مواقع
عســكرية إيرانية وســورية ،ردا
على اســتهدافها بصاروخ ارض
ارض امس األول األحد.
وحذر رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهــو إيران امس من
العواقب الوخيمة التي ستترتب
على دعواتهــا لتدميــر الدولة
اليهودية.
وأدلــى نتنياهو بها التصريح في
كلمته خــال مراســم افتتاح
مطار جديد جنوبي إسرائيل قرب
احلدود مع األردن.
وقــال إن الغارة التي شــنها
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الزواج االلكترونية في بغداد

احباط اغرب عملية تزوير لالستيالء على ارث بالمليارات

عمليـات الرافديـن  :إنخفـاض كبيـر
َ
بـ"الدكـة العشائريـة" في ذي قـار
معها على وجه اخلصوص على وفق
مواد قانون مكافحة االرهاب".
واوضح انه "ومنــذ تفعيل القانون
في شــهر كانــون االول املاضي مت
اعتقال  13شخصا بتهمة "الدكة
العشــائرية " في ذي قار ،اما خالل
كانون الثاني فســجلنا انخفاضا ً
كبيرا ً حيــث مت تســجيل حالة او
حالتني ومت القبض على الفاعلني".

معماريا ويفهم خصوصية بغداد
لكونها عاصمة تعددية تختلف
عن باقي احملافظات التي لها لون
واحد ،فضال على انها مدينة لها
تاريخ وارث حضاري اليعيه اال من

ّهمني بعمل ّية التهريب باجلرم
املت ِ
املشهود".
واشــارت دائرة التحقيقات في
الهيئة ،في معرض حديثها عن
تفاصيل عمل ّيــة الضبط ،التي
ّ
مذكــر ٍة قضائ ّي ٍة،
متّت مبوجــب
اســتنادا إلى أحكام املا ّدة 340
مــن قانــون العقوبــات ،إلى أ ّن
مالكات مدير ّيــة حتقيق الهيئة
في احملافظة ّ
متكنْت ،بعد مراقبة
وحترٍّ ،مــن ضبط معــاون مدير
گمرك أم قصر الشمالي ورئيس
جلنة الكشــف وأحد أعضائها
متلبســن مبحاولــة تهريــب

محملــ ٍة بثماني ٍة
حاويات
ثالث
ّ
ٍ
وخمســن طنا من مــا ّدة زيت
ات من
احملرِّكات ،إضافة إلى ِّ
كم ّي ٍ
(ماء راديتر).
وأوضحت أن التحقيقات األول ّية
التي أجرتهــا املدير ّية قادت إلى
ّهمني وتواطئهم على
تــو ّرط املت ِ
تهريب احلاويــات التي حتوي ما ّدة
زيت احملرِّكات املســتوردة خالفا
للقانــون  ،وتابعــت أن املتهمني
سيقوا بصحبة املبرزات اجلرم ّية
املضبوطة إلى قاضي التحقيق
اخملتص الذي ق ّرر توقيفهم على
ِّ
ذمة التحقيق.
ّ

مجلس القضاء األعلى يباشر عقود

كان من أهلها".
واشار املطلبي إلى أن "كتلة بغداد
ومجلــس احملافظة ســيعارضان
بكل شدة اذا ما مت اسناد املنصب
لشخصية من خارج احملافظة".

نينوى تقيم مشاهدة حقلية الستعمال
المصائد الفرمونية للحد من "حفار انفاق الطماطة"

السجن  15سنة لمدان بـارتكابها في ميسان

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت قيادة عمليات الرافدين امس
االثنني ان محافظة ذي قار سجلت
إنخفاضاُ كبيرا ً في ظاهرة "الدگة
العشائرية" أثر قرار القضاء االخير
باعتبارها نوعا من اإلرهاب ،في حني
حكمت محكمة جنايات ميســان
بالسجن  15سنة ملدان بارتكابها.
وذكر قائد عمليــات الرافدين اللواء

خمس ارســاليات في ميناء ام
قصر اجلنوبي
وقــال محمد املنصــوري في
تصريح تابعته الصباح اجلديد
 :إن "رئيس الــوزراء عادل عبد
املهدي مطالــب بانهاء أكبر
قضية فســاد فــي محافظة
البصــرة وهــو ملــف املوانئ
وإدارتها واتخاذ اجراءات رادعة".
واضــاف ان "جهــات متنفذة
تســيطر على املوانئ وتعمل
على ادخال جميع املنتجات دون
اي حسيب او رقيب فضال عن
عدم جباية األجور الكمركية
بشكل كبير".
واوضــح املنصــوري ان "احلل

الوحيد للقضاء على الفساد
فــي املوانئ هو منح ســلطة
املوانــئ صالحيــات واســعة
وســحب يد القــوات االمنية
املتعددة من اطار املوانئ ،فضال
عــن ســحب ادارة الكمارك
وسلطتها عليها".
ومن جانبهـــا اعلنــت هيأة
املنافذ احلدودية ،اليوم االثنني،
عــن ضبــط "شــحنة أدوية
بشرية تقـدر بـ  638كارتـون"
خــارج احلرم الكمركي مـــن
قبـل شعبة البحث والتحري
فــي منفــذ مينــاء أم قصر
الشمالي.
تتمة ص3

كل مــن إيران والقوى الســورية
التــي حتــرض علــى العــدوان

اإليراني".
وتابع" :ســنضرب كل من حاول
إيذاءنا ،وكل مــن يهدد بالقضاء
علينــا يتحمــل املســؤولية
الكاملة".
وجــاءت تصريحات نتنياهو ردا
علــى حتذير قائد القــوات اجلوية
اإليرانية عزيز نصير زاده ،الذي أكد
في وقت ســابق من امس االثنني
اســتعداد قوات بــاده ملواجهة
إسرائيل ،وإزالتها من الوجود.
وقــال زادة إن "العــدو ال يجرؤ
على شن عدوان على إيران ،نحن
مستعدون للرد على أي تهديدات
إسرائيلية".
وأضاف "إيران مســتعدة حلرب
ســاحقة مع إســرائيل .قواتنا
املسلحة مســتعدة لليوم الذي
نرى فيه تدمير إسرائيل".

وجاءت تصريحات قائد ســاح
اجلو اإليراني ،ردا على سلســلة
الغارات التي نفذها ســاح اجلو
اإلســرائيلي في ســوريا ،حيث
أسفرت الغارات عن مقتل  4جنود
سوريني وإصابة  6آخرين ،بحسب
بيان وزارة الدفاع الروسية.
وفي السياق احلاد واملباشر نفسه،
قــال وزير االســتخبارات والنقل
اإلسرائيلي يســرائيل كاتس ،إن
بالده دخلت فــي مواجهة علنية
ومفتوحة مع إيران ولن تســمح
لها بتثبيت وجودها في سوريا.
وأكــد أن إســرائيل مســتعدة
لتأجيــج هذه املواجهــة عندما
يتطلب األمر ذلك ،ولم يستبعد
أن تبــذل بالده جهــودا أكبر ملنع
انتشار النفوذ اإليراني في سوريا.
تقرير آخر ص6

العام لوزارة الداخلية جمال طاهر
األسدي مبتابعة ومراقبة عمل دوائر
ومفاصل الوزارة وخصوصا ً اخلدمية
منها ،حيــث أثمرت جهود مكتب
املفتــش العام في مديرية األحوال
املدنيــة واجلــوازات واإلقامة عن
ضبط حالة تزويــر وتالعب وتغيير
في جنس إحدى املواطنات بتغيير
جنســها ورقيا ً في السجل املدني

من انثى الى ذكر ومن مسلمة الى
مسلم وحالتها الزوجية من باكر
الى أعــزب مبوجب قرار وهمي أدرج
في الســجل املدني بالتعاون مع
أمني ســجل إحدى دوائــر األحوال
ببغداد لغرض استيالئها على ارث
عائلتهــا وبواقع ســهمني للذكر
مقابل سهم لألنثى".
تتمة ص3

البرازيل تخاطر بخسارة
سوق اللحوم إذا نقلت
سفارتها إلى القدس

الصباح اجلديد – وكاالت
اوردت صحيفة فايننشــيال
تاميــز البريطانيــة وهــي
الصحيفــة التــي تتنــاول
األعمال التجاريــة الدولية،
وتصــدر من لنــدن امس ،ان
البرازيــل تخاطر بخســارة
موقعها كأكبر دولة مصدرة
للحــوم احلالل فــي العالم،
في حال أقدمــت على نقل
ســفاراتها في إسرائيل من
تل أبيب إلى القدس ،في ظل
حتذيرات عربية وإسالمية.
وحاولــت وزيــرة الزراعــة
البرازيلية تيريزا كريســتينا
فــي حديــث لصحيفــة
"فاينانشــيال تاميز" تهدئة
اخملاوف بهــذا الصدد ،وقالت:
"األسواق اإلسالمية مهمة
ونحن بحاجة إلى فتح املزيد
منها في آســيا ،حيث توجد

بلــدان نتطلع إلــى دخولها
وبينهــا إندونيســيا التــي
يتجاوز تعداد ســكانها 200
مليون نسمة"  ،وأضافت" :ال
تستطيع البرازيل قتال أحد،
ونحن دولة ودودة".
ويســعى رئيــس البرازيــل
اجلديــد جايير بولســونارو
لنقــل ســفارة بــاده إلى
القدس ،وســط حتذيرات من
شــركات اللحوم البرازيلية
من مقاطعة إســامية قد
تزعزع هيمنــة البرازيل على
سوق احلالل.
وصدرت البرازيــل في 2017
حلوم أبقار ودواجن إلى الدول
العربيــة بأكثر من  3.5مليار
دوالر ،وبلــغ فائــض جتارتها
مع الــدول العربية في نفس
العام نحو  7.1مليار دوالر..
تتمة ص3
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عده خطًا أحمر غير قابل للمساومة

د .علي شمخي

قادر عزيز االتحاد لن يشارك في حكومة
اإلقليم من دون حسم ملف محافظ كركوك
نحو تعريف
جديد للفساد
ال ميــر يوم ،مــن دون االعالن عن كشــف ملف
فســاد في احدى مؤسســات الدولة ،ولسوء
احلظ ،فإن اغلب تلك امللفات املعلن عنها ،متثل
هدرا واختالســا وجتاوزا على املال العام ،ومببالغ
طائلة ،تذهب الى جيوب الفاســدين .وال ميكن
ان نتصــور ان ثمة وزارة من وزارات الدولة ،تخلو
من عمليات فســاد او شبهات فســاد ،وهذه
احلقيقــة معروفة للجميع ،برغــم مرور اكثر
من عقد كامل على تشــكيل اجلهات الرقابية
كالنزاهة واملفتش العام والرقابة املالية ،ولكن
مــن دون ان تتمكن تلك اجلهــات من احلد من
عمليات الفســاد التي اعادت البلد الى الوراء.
ولألســف ،ال توجد معاجلة حقيقية ملشكلة
الفساد ،ســوى بعض احملاوالت الترقيعية التي
ال تــؤدي اال الى مزيــد من الفســاد .من تلك
احملاوالت هي تشــكيل او اعــادة تفعيل اجمللس
االعلى ملكافحة الفســاد ،وهــو كيان ال يوجد
نص قانوني او دســتوري مينحه الشرعية ،يرى
فعال نحو احلد
الســيد رئيس الوزراء انه حترك ّ
من الفساد ،وهو تصور ال يســتند الى الواقع،
حيث ان الفاســدين الزالــوا يتوغلون في عمق
الدولة ومؤسســاتها ،دون ان يجــدوا مقاومة
حقيقية ،من اية جهة كانت .تعريف الفســاد،
معروف للجميــع ،وقد نص قانون هيأة النزاهة
رقــم  30لســنة  2011على تعريــف لقضية
الفساد على انها :دعوى جزائية يجري التحقيق
فيها بشــأن جرمية من اجلرائــم اخمللة بواجبات
الوظيفة كالرشوة واالختالس وجتاوز املوظفني
حدود وظائفهم ...هــذا التعريف التقليدي ال
ميكنه ان يسهم في احلد من مكافحة الفساد،
اذ ان الكثير من قضايا الفســاد التي تنظرها
هيــأة النزاهــة ومحاكم التحقيــق اخملتصة
بقضايا النزاهة ،تتعلق مبخالفات ادارية قام بها
موظفون صغار ،وان الكثيــر من تلك القضايا
تثقل كاهل الهيأة واحملاكم ،وتؤدي الى تشتيت
اجلهود نحو االلتفــات الى القضايا االهم وهي
قضايــا الهدر الكبير في املــال العام .صحيح
ان القانون العراقي ،اســبغ حمايته على املال
العام ،مهما كانــت قيمته ،لكن التركيز على
قضايا صغيرة ،وارهــاق هيأة النزاهة بها ،يؤدي
الى عــدم التمكن مــن التفرغ الــى القضايا
الكبيرة التي تشــكل هــدرا حقيقيا في املال
العام .ان التعريف احلقيقي للفســاد ،يجب ان
يكون موجها بالدرجة االســاس للقضايا التي
اثقلت كاهل الدولة ،وتسببت بخسارة اخلزينة
مبالــغ طائلة ،مــن قبل اشــخاص محددين،
مهما كانت صفتهم الوظيفية او احلزبية في
الدولة العراقية ،واال تكون موجهة الى املوظف
البســيط الذي يخطأ دون قصــد في عمليات
حســابية او في تقدير بعض املواقف االدارية،
وبالتالي ،يتم اشــغال الهيأة واحملاكم اخملتصة،
وصــرف مبالغ علــى الورق واجلهــد ،ثم تصدر
احملكمة اخملتصة حكما باالفراج او البراءة ويتم
تصديق ذلك احلكم لعدم وجــود جرمية اصال!
تعريف الفســاد يجب ان ينصــب على قضايا
بعينهــا ،ال ان يكون عشــوائيا ،يختار اجلميع،
مهما ارتكب من فعل .كما ميكن ان يتم اللجوء
الى وســائل قانونيــة اخرى ،بدال من اشــغال
النزاهــة واحملاكــم بالقضايا الصغيــرة ،كأن
يتم اللجوء الــى التضمني االداري او العقوبات
االنضباطيــة .مكافحة الفســاد ،بحاجة الى
ثورة حقيقية ،للسير بها نحو االمام.

الســليمانية –-الصبــاح
الجديد  -عباس كاريزي:
اكــد عضو املكتب السياســي
لالحتــاد الوطني الكردســتاني
قادر عزيز ان حزبه غير مســتعد
للمشــاركة فــي حكومــة
االقليم ما لم يتم حســم ملف
اســتحقاقه في بغداد وحصوله
على منصب محافظ كركوك.
واضاف عزيز في حديث للصباح
اجلديد ،ان االجتمــاع االخير بني
االحتــاد الوطنــي والدميقراطي
الكردســتاني برغــم انــه كان
ايجابيــا ،اال ان الطرفــن ما زاال
بعيدان عن التوصــل الى اتفاق
نهائي.
واشــار الى احلــزب الدميقراطي
يريد ان يعزل اســتحقاق االحتاد
في كركــوك وبغــداد وتأجيله
الــى ما بعد مباحثات تشــكيل
حكومة االقليم ،وهو ما يرفضه
االحتاد ويصر على ان مترر املسائل
العالقــة بني الطرفــن بحزمة
واحدة ،واردف « ال يجوز ان يعارض
احلزب الدميقراطي حصول االحتاد
على منصــب محافظ كركوك
الذي يعــد اســتحقاقا لالحتاد
اضافة الى حصول على وزارة في
احلكومة االحتادية ،بينما يسعى
حلسم ملف تشــكيل حكومة
االقليم مع االحتاد».
واضــاف انه من غيــر املمكن ان
نتفق علــى تشــكيل حكومة
االقليــم بينمــا يقــف احلــزب
الدميقراطــي بالضد من حصول
االحتــاد على منصــب محافظ
كركــوك ،فضال عــن معارضته
حلصول االحتــاد على منصب وزير
العدل في احلكومة االحتادية.
واوضــح قادر عزيز ،ان املشــكلة
االساســية بيننا االن هي حسم
ملف تســمية محافــظ جديد
ملدينــة كركــوك ،واردف» النــه
منذ اكثر من عــام واالوضاع في
محافظة كركوك غير مستقرة،
ومبا ان احلــزب الدميقراطي ميتلك
ثلث اعضاء اجمللس فان بامكانه،
حسم ملف تســمية محافظ
جديد بجلســة واحــدة ،لذا فان
االحتاد غير مســتعد للمشاركة

ان االجتماع االخير
بين االتحاد الوطني
والديمقراطي
الكردستاني برغم
انه كان ايجابيا ،اال
ان الطرفين ما زاال
بعيدان عن التوصل
الى اتفاق نهائي

اجتماع سابق لالحتاد الوطني الكردستاني

فــي حكومــة ال تضمــن لــه
استحقاقه مبحافظة كركوك.
واكد عزيز ان االحتاد الوطني غير
مستعد للمشاركة في حكومة
االقليم ما لم يتم حســم ملف
كركــوك وحصوله على منصب
احملافظ ،وتابع «ان الرأي الســائد
االن في املكتب السياسي واجمللس
القيادي هو عدم املشــاركة في
حكومــة االقليم ،مــا لم يتم
حســم ملف محافظ كركوك
مــع الدميقراطي الــذي بامكان
اعضائه في مجلس احملافظة مع
اعضاء االحتاد الوطني تشــكيل
االغلبية في مجلس احملافظة ما
يضمن حسم ملف احملافظ.
لذا فــان الكــرة االن في ملعب
احلزب الدميقراطي وموافقته على
حسم مسألة محافظ كركوك
لالحتاد الوطني.
وكان احلــزب الدميقراطــي قــد
اعلــن فــي وقت ســابق رفضه
ملقتــرح االحتــاد الوطنــي بربط

بني اســتحقاق الكرد في بغداد
وكركوك وبــن املباحثات اجلارية
في االقليم لتشــكيل احلكومة
اجلديدة.
وحمــل عزيز احلــزب الدميقراطي
مسؤولية تأخر تشكيل حكومة
االقليــم ،الن االحتــاد يطالــب
باســتحقاقه في كركوك وليس
امــرا غير شــرعي ،مؤكــدا ان
مســألة محافظ كركوك خطا
احمــر وان االحتاد غير مســتعد
للمســاومة عليه ،النــه مرتبط
مبصير املواطنني في كركوك ،واذا
كان الدميقراطي يريــد التطبيع
مع االحتــاد الوطني وفانه الميكن
ان يكونــا اصدقاء فــي االقليم
وخصوما فيما يخــص كركوك
وبغداد.
وحول منصــب رئيــس االقليم
ومطالبة احلــزب الدميقرطي به،
قال قــادر عزيز ان هــذا املوضوع
لم يطــرح بــن الطرفــن في
االجتماعــات ،وان االحتاد يعتقد

بان هــذا الطرح ينبغــي ان يأتي
بعد االنتهاء من حوارات تشكيل
حكومة االقليم ،مبشاركة شتى
القوى واالحزاب السياســية بعد
ان يتم حتقيق التوافق بينها على
تعديل قانون رئاسة االقليم ،وهو
ما قال ان الدميقراطي يريد حسمه
مع حــوارات تشــكيل حكومة
االقليم ،عادا ذلك بالعقبة االخرى
التــي تواجه مباحثات تشــكيل
حكومة االقليم.
ولــم يســتبعد عضــو املكتب
السياســي في االحتاد الوطني ان
يوافق االحتــاد الوطني على منح
منصــب رئيس االقليــم للحزب
الدميقراطــي فــي اطــار اتفاق
سياســي ،فيما لــو وافق االخير
علــى منــح منصــب محافظ
كركــوك لالحتاد الوطنــي ،الذي
اعتبــره اولوية بالنســبة لالحتاد
الوطني.
وانتقد عزيز وبشــدة التهم التي
قال ان احلزب الدميقراطي يكيلها

لالحتــاد الوطنــي ،الــذي يقول
فيهــا ان االحتاد ســلم كركوك
الــى احلكومة االحتاديــة ،ويتهم
قيادات فيه باخليانة ،الفتا الى ان
الدميقراطي يروم عبر اطالق تلك
التهم التغطية على فشله في
اجراء االســتفتاء الــذي قال انه
كان خطــأ فادحــا ارتكبه احلزب
الدميقراطي وجــر بقية االحزاب
للوقوع فيه.
وبرء عزيز ساحة االحتاد من اجراء
االستفتاء الذي خلف واقعا جديدا
في محافظة كركــوك ،محمال
رئيس احلزب الدميقراطي مسعود
بارزانــي املســؤولية عــن اجراء
االستفتاء العبثي حتت مسميات
وشــعارات قومية ووطنية واهية
دون دراســة العواقــب والتبعات
التي قال انها كانت سلبية على
شعب كردستان.
واوضــح عزيز ان االحتــاد الوطني
غيــر مســتاء مــن احلــوارات
والتقــارب احلاصــل بــن احلزب

الدميقراطي وحركة التغيير ،في
اطار املباحثات اجلارية لتشــكيل
حكومــة االقليم ،الفتــا الى ان
االحتاد يدرك بان الميكن تشــكيل
حكومة جديــدة في االقليم دون
مشاركته ،معربا عن امله بان ال
يتم تكرار التجارب التي شهدتها
االعوام االربع السابقة ،الفتا الى
ان االحتــاد ليســت لديه خطوط
حمر علــى اي حزب وهــو يرغب
مبشــاركة جميع االطــراف في
حكومة االقليم املقبلة.
وعبر عن اســفه من اســتخدام
احلزب الدميقراطي حلركة التغيير
كورقــة ضغــط علــى االحتــاد
الوطنــي ،مبينــا ان على حركة
التغيير ان التقــع في ذات اخلطا
مرتني وان على احلزب الدميقراطي
ان اليســتغل اخلالفات بني االحتاد
والتغييــر ،وال يلعب بهذه الورقة
وان تعمــل االطــرف كافة على
حتقيق مصالح الشــعب وضمان
حقوقهم.

تجهيز نينوى بـ ١٠٢مليون لتر من المشتقات
النفطية وتأهيل خمسة منافذ توزيعية
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت شــركة توزيع املنتجات
النفطية ،امــس االثنني ،جتهيز
نينوى بـــ ١٠٢مليــون لتر من
املشــتقات النفطيــة وتأهيل
خمسة منافذ توزيعية.
وقال مدير عام الشركة كاظم
مســير ياســن في بيان تلقت
الصبــاح اجلديد نســخة منه،

تقـرير

إن "أكثر مــن ( )١٠٢مليون لتر
من انواع املشــتقات النفطية
مت جتهيزها حملافظة نينوى خالل
كانون االول املاضي مفصال ً تلك
الكميات ب ( )٤٩مليون لتر من
البنزيــن و( )٢٧مليــون لتر من
النفط األبيض و( )٢٦مليون لتر
من زيت الكاز" .
وأوضح ان ا"لكوادر الهندسية

والفنية فــي فرع نينوى تواصل
جهودهــا لتأهيــل محطــات
التعبئة التي تعرضت الى أضرار
أبان الفترة املاضية كاشفا ً عن
تأهيل  ٥محطات لتعبئة الوقود
في احملافظة تأهيال ً شامال ً وعي
محطات ( الثقافة  .الشــهداء،
ابن األثيــر  ،نينوى  ،مســتودع
الوائليــة ) وال يزال العمل جاريا ً

إلعادة تأهيــل املزيد من املنافذ
التوزيعية إلعادة تقدمي خدماتها
ملواطني نينوى" .
وفــي ســياق متصــل قامت
املالكات التفتيشــية في فرع
نينــوى للمنتجــات النفطية
بحســب البيان بـ"إجراء ()٣٦٨
جولة تفتيشــية خالل الشهر
املاضــي مت خاللهــا ضبــط

مبيعات خارج الضوابط وبعض
اخلروقات األخرى إضاف ًة الى زيارة
العديــد من املولــدات واألفران
واخملابز وتثبيــت بعض اخملالفات
ومحاســبة املقصرين ومت إتخاذ
الالزم بحقهم وذلك حرصا ً على
سير العمل بأفضل صورة" .
وتابــع البيــان انه "شــهدت
مخيمات النازحني في محافظة

نينــوى توزيــع مــادة النفــط
األبيض علــى العوائل النازحة
التي تقطــن فيها حيث قامت
اللجان اخملتصة بذلــك بتوزيع
املنتوج علــى مخيمات ( حمام
العليل  ،املدرج  ،اجلدعة ) مجانا ً
ملســاعدتهم علــى مواجهة
فصــل الشــتاء حلــن جتــاوز
أزمتهم".

األمطار الرعدية تنعش تجارتة

«الكمأ « اوجد فرص عمل لمئات األشخاص في مناطق صحراوية ال تخلو من األلغام
متابعة الصباح الجديد:
بعد انحساره خالل العامني املاضيني
بســبب شــح األمطار الرعدية عاد
الكمــأ بكميات كبيرة إلى أســواق
بغداد واحملافظات العراقية وســط
إقبال واسع على استهالكه من قبل
املواطنني بالرغم من ارتفاع أسعاره،
وقد أوجــد الكمأ فرص عمل مؤقتة
ملئات األشخاص الذين انهمكوا في
البحث عنه في مناطق صحراوية ال
تخلو من األلغام.
وفي مناطق شــتى مــن بغداد االن
فأن الكمــأ هو (البضاعة) التي متثل
عالمة فارقة بــن الفواكه واخلضر،
يعــرض على عربــات او يفرش على
االرض بشكل يغري العابرين للتطلع
اليه واالستفسار عن سعره ومن ثم
اجــراء محاوالت لتقليل الســعر او
شراء نصف كيلو من النوع اجليد او
كيلو من احلجم الصغير ،فيما البائع
يحــاول اغراء البعض بشــراء االقل
سعرا النه من النوع غير اجليد ،وفي
اغلب االوقات تراه وكأنه يتباهى ببيع
الكمأ سيما وهو ينادي (ذهب يا جمه
 /الكلمة باللهجة العامية)  ..وحني
سألت احد الباعة عن بيعه اليومي
قال خير واحلمد هلل لكنه اســتدرك

قائــا الفقــراء يتفرجون بحســرة
فيما االغنياء يشــترونه ،فقد اضر
زمن التقشف احلالي ببيعه فهناك
القليلــون الذين يشــترونه وخاصة
الذين يعرفــون فوائده والذين تعودوا
على شــرائه كل ســنة ،وال اخفي
عليك البعض اعتقده بطاطا!.
بائــع اخر قــال عن مصــدر الكمأ
الــذي يبيعه من صحراء الســماوة
اجلنوبية ،الن باديتها ارض يعشقها
الكمأ بعــد ان حرمتنا الظروف من
احلصول على كمأ املنطقة الغربية
في اشارة الى سيطرة تنظيم داعش
عليها والعمليات العسكرية اجلارية
فيها .وعمن يشتري منه الكمأ قال
كل مكونات الشــعب العراقي ،ثم
اردف :الكمأ موســمي وهناك اناس
ينتظرونه فيشتروه مهما كان ثمنه
النهــم يعرفون قيمتــه وهناك من
يعده مــن باب تغيير االكل فمرة في
الســنة ال تؤثر على ميزانية البيت
ثم ان فيه فوائد لــو يعرفها الناس
الشــتروه كلهم فهو يحمي القلب
من اجللطــة ويشــفي العيون من
الرمد.
وعن االسعار قال انها تتراوح ما بني
 10االف دينــار (نحــو  8دوالرات) الى
 70الــف دينار (اكثر مــن  50دوالر)،
وهذه االســعار حسب نوعية الكمأ

وحجمــه فهنــاك ذو حجــم كبير
وهناك ذو حجم صغير وصغير جدا.
وقال جبــار كرمي ،احد ابناء محافظة
الســماوة عن الكمــأ عندهم هذه
السنة فقال :بصراحة  ..صار الداخل
الــى احملافظة ال يســمع اال حديث
الكمأ وال يــرى اال اعدادا كبيرة منه
على االرصفة وفي االسواق بل وتقوم

له ســاحات بيع وجتــار ومضاربون
ومعامالت بيع وشرار وتصدير.
واضاف :قبل هذه االيــام ومع البرق
والرعــد واالمطار هــب الكثير من
مواطنــي احملافظة وســواهم الى
البادية زرافــات ووحدانــا بحثا عن
الكمأ ،استقلوا سياراتهم وحملوا
معداتهم وتسابقوا نحو املساحات

الشاســة لبادية السماوة يقضون
الليالي وااليــام وال يوقفهم اال نفاد
الطعام وكمية احملصول.
وعن خبرته في بيــع الكمأ قال في
مدينة (القائم) احدى مدن محافظة
االنبــار كنــا على احلدود الســورية
نذهب بالعشرات مع متاعنا وخيامنا
ملدة ال تقل عن اربعــة ايام بلياليها

بحثا عنــه في اعماق الصحراء والى
ما فــوق منطقة (الرطبــة) بـ 120
كم ونحمل ما نحصل عليه ويصل
مبيعات البعض منهــا الى املاليني
من الدنانير.
فيما قال أحد جتار الكمأ في ســوق
قضاء الزبير ويدعى قاسم محمد إن
«الكمأ كان نادرا ً في أسواق البصرة
خالل العامني املاضيني بســبب قلة
األمطار الرعديــة ،ولكن خالل العام
احلالــي توفر بكثرة ،بحيث يشــهد
ســوق الزبير يوميا ً بيع ما ال يقل عن
ثمانيــة أطنان ،أكثرهــا تذهب الى
أســواق البصرة ،وبعضها الى دولة
الكويت عبر منفذ سفوان احلدودي»،
مبينا ً أن «تصدير كميات من الكمأ
العراقي بشــكل شــبه يومي إلى
الكويت أدى إلى ارتفاع أســعاره في
أسواق البصرة».
ولفت محمد ،إلى أن «أسعار الكمأ
تختلــف بحســب النــوع واحلجم
واملنطقة التي يجلب منها» ،مضيفا ً
أن «أهالي البصرة والكويت يفضلون
الكمــأ (الزبيدي) الذي يصل ســعر
الكيلو غــرام منه الى  22ألف دينار،
وهو أفضــل من الكمــأ (اخلالصي)
الذي يتراوح ســعر الكيلو غرام منه
ما بني ألف الى عشرة آالف دينار».
وأكــد محمد أن «ســوق الزبير تعد

مركزا ً لتجــارة الكمأ لقرب القضاء
من البادية ،ويوميا ً تشــهد السوق
مــزادات لبيــع الكمــأ باجلملــة»،
موضحا ً أن «جمع الكمأ من البادية
ونقله وبيعه في األسواق أوجد فرص
عمل مؤقتة ملئات األشخاص».
بدوره ،قال بائع الكمأ في سوق الزبير
حمود ثجيل الشــريفي في حديث
لـ الســومرية نيــوز ،إن «العاملني
في البحث عن الكمــأ أكثرهم من
عشائر البدور واجلشعم والشريفات،
وهــم يبذلــون جهــودا ً مضنيــة
ويتعرضون إلى مخاطر خالل رحالت
البحــث عــن الكمــأ» ،موضحا ً أن
«املناطــق الصحراويــة التي يوجد
فيها الكمأ بوفرة حتتوي على ألغام
خلفتها احلــروب ،وبخاصة املناطق
القريبــة من الشــريط احلدودي بني
العراق والســعودية ،وأحد الباحثني
عــن الكمأ لقي مصرعــه قبل أيام
بانفجار لغم أرضي».
يشــار الى أن الكمأ هــو فطر بري
موســمي ينمو في الصحــراء بعد
تســاقط األمطار ،واألمطار وحدها
ليســت كافية لظهور الكمأ ما لم
يرافقها البرق والرعد ،ولذلك يطلق
علــى الكمأ في بعــض دول اخلليج
اسم (بنات الرعد).
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نصبت شبكة ارصاد جوية زراعية متطورة

المحمود يبحث تأمين
الكفالة العالجية للمواطن
وفق الدستور

نينوى تقيم مشاهدة حقلية الستعمال

المصائد الفرمونية للحد من "حفار انفاق الطماطة"
نينوى ـ خدر خالت:
باشــرت مديرية زراعــة نينوى
بنصب وصيانة شــبكة ارصاد
جوية زراعية متطورة في نينوى
لزيادة االنتاج الزراعي فضال عن
اســتفادة اطراف اخرى ترتبط
بالعملية الزراعيــة ،مع اقامة
مشاهدة حقلية في استعمال
املصائد الفرمونيــة للحد من
"حفار انفاق الطماطة".
وذكر مدير زراعة نينوى الدكتور
دريد حكمت طوبيا في بيان وردت
نســخة منه ملراسل "الصباح
اجلديــد" ان "املديرية شــكلت
فريق عمــل متخصص بنصب
وتأهيل شــبكة االرصاد اجلوية
الزراعية التي تعد من محطات
الطقس االوتوماتيكية العائدة
لوزارة الزراعة".
واضاف " مت نصبها في مناطق
زراعيــة مختلفة فــي العراق
ومنها محافظة نينوى حيث مت
اختيار عدة مواقع في احملافظة
من اجل نصب هذه املنظومات
والتي تعد من احــدث املوجود
في العالم ولكونها من منشأ
عاملي اميركي".
وبحســب البيان فــان "معاون
رئيس مهندســن ممتاز حسن
علي مسؤول الفريق في زراعة
نينوى قال ان شــبكة االرصاد
اجلوية الزراعية املوجودة تعطي
قيــاس عناصر الطقــس ذات
التأثير علــى الزراعة مثل درجة
احلــرارة والرطوبة واالشــعاع
الشمســي والضغــط اجلوي
وســرعة واجتاه الريــاح ودرجة
حــرارة التربة ورطوبــة التربة،
وترتبط هــذه املنظومة مبركز
االرصاد اجلوية الزراعية في بناية
الــوزارة حيث يتم نقل البيانات
عبر االقمار الصناعية".
مبينــا ان "احد االهــداف من
نصــب هــذه الشــبكة هــو
بنــاء قاعــدة بيانــات مناخية
زراعــة الســتعمالها الغراض
التخطيط والبحث واالرشــاد
واســتعماالت املياه ،واالراضي

مدير زراعة
نينوى :المديرية
شكلت فريق عمل
متخصص بنصب
وتأهيل شبكة
االرصاد الجوية
الزراعية التي تعد
من محطات الطقس
االوتوماتيكية
العائدة لوزارة
الزراعة

بغداد  -الصباح الجديد:
بحث رئيس احملكمــة االحتادية العليــا القاضي
مدحت احملمود ،خــال لقائه وزير الصحة والبيئة
عالء الدين العلــوان ،امس االثنني ،تأمني الكفالة
العالجية للمواطن وفق الدستور.
وقــال املتحــدث الرســمي للمحكمــة إياس
الســاموك في بيان تلقت الصباح اجلديد نسخة
منــه ،إن " رئيس احملكمة االحتادية العليا القاضي
مدحت احملمود التقى في مكتبه اليوم ،عالء الدين
العلوان وزير الصحة والبيئة".
وأضاف أن "احلديث جرى حول اســس التعاون بني
احملكمــة االحتادية العليــا ووزارة الصحة والبيئة
ومبا يؤمن الكفالة العالجيــة للمواطن ورعايته
صحياً ،وحماية البيئة وسالمتها في ضوء أحكام
الدستور".

صيانة الكابل الضوئي

الرابط بين العراق واالردن
بغداد ـ الصباح الجديد:
باشرت املالكات الهندسيه والفنية في مديرية
اتصاالت االنبار بعمليات الفحص على الكابل
الضوئي في منفذ طريبيل احلدودي وباالشتراك
والتنسيق مع الشركة االردنية لالتصاالت .
وقد متــت عمليات الفحص داخــل املنفذ وفي
االرض احلرام الفاصلة بني البلدين الشــقيقني
متهيــدا" للربط مــع اجلانب االردني الشــقيق
وحســب اتفاقية التعاون املشترك التي وقعت
في بغداد بني وزارتي اتصاالت البلدين.
وتسعى وزارة االتصاالت الى توسيع وزيادة منافذ
الدخول لسعات االنترنت لغرض حتسني اخلدمة
واحلد من ظاهرة التهريب لتلك السعات.

العراق يبحث مع منظمة

وتوفيــر حتليالت واستشــارات
وتوصيات مبا يســهم في دعم
اتخاذ القرار".
وتابــع "اما الغاية االساســية
فهــي زيــادة االنتــاج الزراعي
وحتسني نوعيته وتقليل اخملاطر،
زيادة دخــل املزارعــن ،تقليل
اخملاطر واخلســائر ،املســاهمة
في حتســن االمن الغذائي وان
املســتفيدين مــن الشــبكة
املزارعون ،اخملططون ،الباحثون،
واملســتثمرون
املرشــدون
الزراعيــون ،اجلامعات والكليات
املتخصصة الوكاالت احلكومية
والقطاع اخلاص".
على صعيــد زراعــي متصل،
اقامــت مديرية زراعــة نينوى

مشــاهدة حقليــة حــول
اســتعمال املصائد الفرمونية
فــي احلــد مــن حفــار أنفاق
الطماطة في املزرعة االرشادية
في احلمدانية.
وقالت املديرية انه "استنادا ً الى
توجيهات وزارة الزراعة وبرعاية
دائرة االرشاد والتدريب الزراعي
– قسم ارشــاد وقاية املزروعات
مت تنفيــذ مشــاهدة حقليــة
حــول (( اســتعمال املصائــد
الفرمونية في احلــد من حفار
انفاق الطماطــة )) في املزرعة
االرشــادية فــي احلمدانية يوم
االربعــاء املوافــق 2019-1-16
وبحضور مدير املركز االرشادي
والتدريبــي في نينــوى وممثلي

دائرة االرشاد والتدريب الزراعي
–قســم وقاية املزروعات-بغداد
وممثل احتاد اجلمعيات الفالحية
فرع نينوى ومســؤول شــعبة
زراعــة احلمدانية ومســؤولة
االرشــاد التخصصي – قسم
االرشــاد الزراعي كما حضرها
عــدد مــن املوظفني مــن ذوي
االختصاص  ،ومبشــاركة ()38
فالحا من اهالي املنطقة".
والقى احملاضرة السيد معد نزار
عبد الرزاق  /ماجســتير وقاية
مزروعات والتي تضمنت:
 .1شــرح مفصل عن حشــرة
حفار أوراق الطماطة.
 .2االضرار التي تســببها على
النبات مما يــؤدي الى قلة انتاج

احملصول.
 .3أنــواع املصائد منها مصائد
املراقبة واملصائد الفرمونية.
 .4شــرح مفصل عــن كيفية
استعمالها سواء داخل البيوت
البالستيكية او في احلقول.
 .5املواد املستعملة في املصائد
الفرمونية وكيفية استعمالها
كمــا وضــح احملاضــر كيفية
استكشاف احلشرات املوجودة
فــي احلقل مما يســهل عملية
السيطرة والقضاء عليها.
وفــي اخلتام متــت االجابة على
اسئلة واستفسارات املشاركني
ومت توزيع الفولدرات والنشــرات
االرشــادية وتوجيه املشاركني
على ضرورة التواصل مع الدوائر

الزراعية لالطــاع على احدث
االرشادات الزراعية والتي تصب
مبصلحة عملهم ومبا يســهم
في تطوير الواقع الزراعي.
ويشــار الى ان محافظة نينوى
كانت تعد االولى على مستوى
العراق في انتاج القمح ،وكانت
تسمى ســلة خبز العراق ،لكن
االنتــاج الزراعي تدهــور فيها
لعدة اســباب ،ابرزها مواسم
اجلفاف املتتالية وشح االمطار،
فضال عــن االوضــاع االمنية
املعقدة التــي عصفت بنينوى
في العقديــن املاضيــن ،الى
حني حتريــر احملافظة من قبضة
تنظيم داعش االرهابي قبل عام
ونيف.

الـ  UNDPتعزيز التعاون
في المجال العمراني

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير االعمار واالسكان والبلديات واالشغال
العامة ً
بنكني ريكاني فــي مقر الوزارة مع وفد
منظمة الـــ  UNDPتنفيذ عدد من املشــاريع
املمولة من القرض الياباني .
كمــا مت بحث الســبل الكفيلــة لتعزيز افاق
التعاون املشــترك بــن الــوزارة واملنظمة في
مجــال تنفيذ مشــاريع اعــادة اعمــار البنى
التحتية واخلطط املستقبلية لها  ،اضافة الى
استعراض ومناقشة مراحل العمل في مشروع
ماء البصرة  IQ-P9 ، IQ-P26ومشاريع وسط
وغرب البالد  IQ-P13والتي تشمل مشاريع ماء
سامراء في محافظة صالح الدين ومشاريع ماء
زنبور وبلدروز في محافظة ديالى .

تتمات ص1
اإلصالح :تأخير الوزارات الشاغرة
فشل كبير وتلكؤ دستوري
يتحملهما عبد املهدي
ويستغرب من "استمرار التمسك
مبرشــح وزارة الداخليــة فالــح
الفياض وعدم تقدمي أي مرشح آخر
وكأن العراق قد خال من شخصيات
قادرة على إدارة تلك الوزارة".
ومضى الســكيني ،إلى أن "حتالف
اإلصالح يشــكل اآلن قاطع طريق
بامتياز بوجه وصــول الفياض إلى
وزارة الداخلية وسنكون حجز عثرة
أمام التصويت عليه ،كون اإلصرار
ّ
يشكل انقالبا ً على االتفاقات
عليه
التي مت إبرامها عن شكل الكابينة
الوزاريــة ،وضــرورة أن تبتعــد عن
املتحزبني".
من جانبه ،يتو ّقع النائب عن الكتلة
األخرى ،علي العبودي" ،حسم ملف
الوزارات املتبقية في حكومة عبد
املهدي خالل الفصل التشــريعي
االول وقبل العطلة".
وأضــاف العبــودي ،أن "النــواب
يع ّولــون كثيرا ً علــى نضج القادة

السياســيني مــن أجــل معاجلة
املشــكالت ،والسعي إليجاد حلول
وســطية ترضي جميــع األطراف
بالنســبة للمرشــحني الســيما
للوزارات األمنية".
ويق ّر ،بأن "التقاطعات السياسية
بني حتالفي اإلصالح والبناء ما زالت
موجــودة ،برغم محــاوالت تقريب
وجهات النظر".
ويرجــح العبودي ،بــأن "يلجأ عبد
ّ
املهدي إلى طرح أسماء جديدة غير
التي مت تداولها في وسائل اإلعالم،
أي أنه ســيغ ّير مرشــح الداخلية
الفياض".
وشدد ،على أن "القوى السياسية
املسؤولة عن تقدمي مرشح الدفاع
عليها حتما ً طرح اسم جديد بعد
رفض مجلس النــواب منح الثقة
لفيصل اجلربا".
وأكمل العبودي بالقول ،إن "األوضاع
السياسية بنحو عام توصل رسائل
سلبية إلى الشارع العراقي عن أداء
السلطتني التشريعية والتنفيذية
ما ينبغي معاجلة التلكؤ من خالل

تضافر اجلهــود ،واالنتهاء من ملف
الوزارات الشــاغرة واملضي بتنفيذ
البرنامــج احلكومي بأســرع وقت
ممكن".
يشــار إلى أن أوســاط سياسية
كانت قد تداولــت أنبا ًء عن تأجيل
حســم الــوزارات املتبقيــة وهي
العــدل والداخليــة والدفــاع إلى
الفصل التشــريعي املقبل وذلك
بعد التصويت علــى قانون املوازنة
االحتادية.
نزاهة البصرة تصف ملف
املوانيء بأوسع ملف للفساد
وتطالب عبد املهدي عدم جتاهله
وذكــرت الهيــأة في بيــان ،تلقت
الصبــاح اجلديد نســخة منه ،ان
"الشــحنة من منشأ هندي وبعد
تدقيــق املعاملــة الكمركية تبني
وجود "مليونان وأربعة االف " أنبوله
غير مصــرح بها ،وعدم وجود أجازة
أســتيراد وشهادة منشــأ وفاتورة
للمواد املضبوطة".
وأضافت البيان ان "عملية الضبط

واحالــة القضيــة وفــق محضر
اصولي الى قاضي حتقيق محكمة
ســفوان عبر مركز شرطة كمرك
ام قصر الشمالي التخاذ االجراءات
القانونية الالزمة بحقها".
كمــا أصدرت هيئة اجلمــارك بيانا
تلقت الصباح اجلديد نسخة منه،
أوردت فيــه إن " مركــز جمرك ام
قصر اجلنوبي متكــن من ضبط ( ٥
) حاويات مخالفة حتمل اربع منها
حلويات اطفال وســكاكر واالخيرة
مــواد طبيــة جميعهــا منتهية
الصالحية صينية املنشأ".
وأضــاف البيان أن "جلان الكشــف
اجلمركــي وبالتعاون مع شــرطة
اجلمارك في املركز املذكور ضبطت
احلاويــات ونظمــت محضر ضبط
أصولي بهــا وإحالتها إلى القضاء
حســب القوانــن والضوابــط
النافذة"
واشــارت الهيئة الى ان "هذا يأتي
ضمن إجراءات مشــددة تقوم بها
الهيئة فــي مراكزهــا اجلمركية
للحــد من دخــول املــواد اخملالفة

مجلس القضاء األعلى يباشر
عقود الزواج االلكترونية في
بغداد
وأرفق البيــان بـ"فيديو توضيحي
يبني كيفيــة التقــدمي على عقد
الــزواج االلكترونــي واخلطــوات
املتتابعة ملــلء االســتمارة وإمتام
الفحــص الطبي ومن ثــم حتديد
املوعــد للحضــور إمــام القاضي
وإجراء العقد".

امس االثنــن ان "محكمة جنايات
ميســان قضت حكما بالســجن
 15عاما ضد مدان بارتكاب الدكة
العشائرية عبر قيامه بهجوم على
احد دور املواطنني بواسطة بندقية
كالشنكوف وسط العمارة".
واضاف ان "احملكمة استمعت إلى
اقوال املتهم واألدلــة املتوفرة في
الدعوى التــي كانت كافية الدانته
اســتنادا ألحكام املادة الرابعة 1/
وداللــة املادة الثانيــة  1/من قانون
مكافحة اإلرهاب".

وخاصة التي متس حياة األطفال".

عمليـات الرافديـن  :إنخفـاض
َ
بـ"الدكـة العشائريـة" في
كبيـر
ذي قـار
على صعيد متصل ،قضت محكمة
جنايات ميســان حكما بالسجن
 15ســنة ضد مدان بارتكاب جرمية
الدكة العشائرية ،ولفتت احملكمة
إلى أن احلكم يأتي استنادا الحكام
قانون مكافحة االٍرهاب.
وذكــر بيان جمللس القضــاء االعلى
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة منه

باكـر تتواطـأ مـع أمني
السجـل املدني ببغـداد
لتحويلهـا الـى رجـل
ــدر األرث الذي
وتابعــت "حيــث ُق ّ
حاولت املواطنة االســتيالء عليه
باملليارات ،وقد متكن مكتب املفتش
العام من كشــف خيــوط اجلرمية
وحــاالت التزوير من خــال تدقيق
أوراقها ومستمسكاتها الثبوتية
جميعهــا وثبت بالدليــل القاطع
تزويرهــا جميعا ً وتغيير جنســها

فيها".
الى ذلــك أوقف مكتــب املفتش
العام بحســب البيــان "اجراءات
اصدار القسام الشرعي الذي كانت
تروم املرأة اصداره واتخاذ االجراءات
القانونية بحقها و بحق املتعاونني
معها في التالعب والتزوير".
البرازيل تخاطر بخسارة
سوق اللحوم إذا نقلت سفارتها
إلى القدس
 ،باملقابل تصب جتارتها مع إسرائيل
في صالــح األخيرة ،حيث بلغ عجز
امليزان التجاري للبرازيل معها 419
مليون دوالر.
والشهر املاضي أرسل األمني العام
جلامعــة الدول العربيــة أحمد أبو
الغيط رسالة إلى الرئيس البرازيلي
عبر فيهــا عن قلقه بشــأن نقل
الســفارة ،فيما حــذر رئيس غرفة
التجــارة العربيــة البرازيلية روبنز
هانون مــن "انتقام الدول العربية"
ما سيهدد منتجات اللحوم احلالل
البرازيلية.

الملف األمني

هجوم مسلح في ابو غريب غربي العاصمة بغداد * تدمير نفقين و 3اوكار لداعش في عدد من قرى كركوك

اعتقال  28متهما وضبط مخلفات حربية في بابل * ضبط سيارة ملغمة تركها انتحاري وسط مدينة الفلوجة
بغداد – هجوم مسلح
ذكــر مصــدر امنــي في الشــرطة
العراقية امس االثنــن ،مبقتل مدني
بهجوم مسلح غرب العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "مسلحني مجهولني
فتحوا نيران أسلحتهم الكامتة باجتاه
مدني اثناء مروره بقضاء أبي غريب ،ما
أســفر عن مقتله في احلال" ،مضيفا
أن "قوة أمنية طوقــت مكان احلادث،
فيمــا مت نقل جثة القتيــل إلى دائرة
الطب العدلي".
كركوك – تدمير انفاق
افاد الناطق باسم مركز اإلعالم األمني
امس االثنني العثور على نفقني وثالثة
اوكار كانت تستخدم من قبل تنظيم
"داعش" فــي احدى مناطق محافظة
كركوك وقد مت تدميرهما بالكامل .

وقال الناطق العميد يحيى رســول إن
"مفارز مديرية استخبارات ومكافحة
ارهاب كركــوك العاملة ضمن وكالة
االســتخبارات والتحقيقات االحتادية
في وزارة الداخلية واستنادا ً ملعلومات
استخباراتية وتشكيل فريق مختص
تضبط نفقني وثالثة أوكار وخمســة
خنادق في قرى (دلس الكبير -حشيشة
احلمر) التابعــة لقضاء داقوق ،كانتتســتخدم من قبــل عصابات داعش
اإلرهابية" مت تدميرهما بالكامل .
بابل – اعتقال متهمني
كشف املتحدث الرسمي باسم قيادة
شــرطة محافظة بابل امس االثنني
القبــض علــى  28متهمــا بقضايا
مختلفة وضبط مخلفات حربية في
احملافظة.
وقال العقيد احلقوقــي عادل العناوي

احلســيني ،إنه " في اطــار العمليات
االمنية واالســتباقية نفــذت قوات
من شــرطة بابل عمليات نوعية في
مناطق متفرقة من احملافظة اسفرت
عن اعتقــال ( )28متهمــا ً على وفق
مــواد قانونية متنوعــة"  ،مضيفا ان
" عمليــات االعتقال اســتندت الى
معلومات استخبارية دقيقة جمعتها
قوات الشــرطة عن حتــركات هؤالء
االشخاص ومن خالل تعاون املواطنني
وبالتنسيق مع بقية االجهزة االمنية
االخرى".
صالح الدين – تفجير عتاد
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
صالح الديــن امس االثنــن ان مفارز
امنيــة متكنت من تفجيــر احد أوكار
عصابات داعش اإلجرامية.
وأشــار املصدر الى متكــن قواتها من

ضبط وكر للعصابات اإلرهابية ضمن
منطقة الصينيــة وضبطت بداخله
 ٥صواريخ راجمة و  ٣أحزمة ناســفة
وعبــوة قمعيــة وفتيل ومســطرة
تفجيــر مت جمعهــا وتفجيرها داخل
الوكر بدون حادث يذكر.
االنبار – ضبط ملغمة
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة
محافظة االنبار امــس االثنني العثور
على ســيارة ملغمة وســط مدينة
الفلوجة.
وذكر املصدر ان" القوات االمنية عثرت
على ســيارة ملغمة وســط مدينة
الفلوجة مبحافظة االنبار" ،مشــيرا
الى" فرار االنتحاري الى مكان مجهول
فيمــا تواصــل القوات العســكرية
البحث عنــه بعد ان طوقــت مكان
احلادث ".

كربالء – حترير مختطف
افاد مصدر امني في مديرية شــرطة
محافظة كربالء امس االثنني بتحرير
مختطف واعتقــال خاطفيه  ،مبينا ً
أن ســبب اخلطف هو وجــود "قضايا
عدائية " بني الطرفني.
وقــال املصــدر إن أشــخاصا ً قاموا
"بتســليب عجل مواطن ووضعه في
صندوق العجلة" ،مبين ًة أن "اخلاطفني
فوجئوا بوجود سيطرة أمنية خارجية
ضمن محــور النجف أمامهم ،مما أدى
إلى ارتباكهم وانقالب عجلتهم التي
مت تسليبها من املواطن اخملتطف".
الديوانية – عملية امنية
اكد مصدر امني في شرطة محافظة
الديوانيــة امــس االثنــن ان املفارز
األمنية املتواجدة في سيطرة السدير

القــت القبض بعمليــة امنية على
احد املتهمني واملطلوب للقضاء على
وفــق أحكام املادة الرابعــة من قانون
مكافحة اإلرهــاب خــال محاولته
دخول احملافظة أثناء تدقيق اسمه في
قوائم املطلوبني.
ذي قار – اعتقال مطلوب
كشــف مصــدر امني في شــرطة
محافظــة كربالء امــس االثنني ،عن
اعتقال شــخص "ابتز"  40امرأة على
موقع التواصل االجتماعي (فيسبوك)
وحصل على نصف مليار دينار مقابل
"االبتزاز".
وقــال املصــدر إن "خليــة الصقور
ومديريــة اســتخبارات محافظــة
كربالء ألقيا القبض على شخص في
الناصرية ابتز  40امرأة من محافظات
مختلفــة عبــر موقع فيســبوك"

مضيفا أن املعتقل "حصل على مبلغ
نصف مليار دينار عن طريق االبتزاز .
نينوى – اعتقال ارهابيني
اعلــن الناطق باســم وزارة الداخلية
اللواء سعد معن امس االثنني القبض
على داعشيني اثنني بحوزتهما رمانتني
يدوية وعبوة الصقه امين املوصل.
وقال اللواء معن إن "فوج الرد السريع
الثانــي التابع لقيادة شــرطة نينوى
القى القبض علــى اثنني من عناصر
داعش اإلرهابية مع عجلتهم ويضبط
بحوزتهما مسدس نوع ( طارق حجم
 ٩ملــم ) وكامت صوت ورمانتني يدوية (
دفاعيــة  ،هجومية ) وعبوة الصقة" ،
مضيفا ان "هذه العملية جاءت خالل
جتوال دوريــات الفوج بعد االشــتباه
بالعجلة في منطقة حي اليرموك في
اجلانب األمين ملدينة املوصل".
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ﺍﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻵﺟﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ
ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻦ اﻃﻼق اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺘﺠﺎرة اﳌﻮاد اﻻﻧﺸــﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻊ اﳌﻮاد اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺑﺎﻻﺟــﻞ وﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ
اﻟﻮزارة واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ .
واوﺿﺢ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﳌﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ ان اﻃﻼق اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻻﺟﻞ ﻫﺬا ﰎ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎع ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﻌﺪ اﳌﺸﺎورات اﳌﺴــﺘﻔﻴﻀﺔ ﺑﲔ اﻻﻋﻀﺎء ﺑﺎﻃﻼق
ﺑﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮاد اﻻﻧﺸــﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ وﻣﻦ
دون ﻓﺎﺋــﺪة ﻟــﻜﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة وﺗﺸــﻜﻴﻼﺗﻬﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺔ وذﻟﻚ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺣﻤﻼت اﻻﻋﻤﺎر واﻟﺒﻨﺎء
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺒﻼد .واﺷﺎر اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
اﻟﻰ ﲤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻻﺟﻞ ﻣﺪة )  ( 42ﺷﻬﺮا ﺑﺪﻻ
ﻣﻦ )  ( 24ﺷﻬﺮا ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺗﺴﻠﻢ اﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻣﺎدة ﻛﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺴــﻢ اﳌﺎﻟﻲ
ﺑﺄﺳﺘﻴﻔﺎء راﺗﺒﻪ اﳌﺘﺒﻘﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط
اﻻدارﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ
ﺗﺴﻠﻢ اﳌﻮاد اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﺒﻴــﻊ ﺑﺎﻻﺟﻞ  ،ﻣﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ ﺳــﻼﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮاد
اﻻﻧﺸــﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ
اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

ﺩﺭﻭﺱ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
ﻣﻦ ﺷﺎﺷﺔ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻋﻠﻦ اﳌﻜﺘﺐ اﻻﻋﻼﻣﻲ ﻟﻮزﻳــﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ان ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻌﺮاق اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺪأت ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ دروﺳﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺸﺎﺷﺔ
اﻟﺬﻛﻴﺔ .
واوﺿﺢ اﳌﻜﺘﺐ ان اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ واﻟﺘﻄﻮر اﺻﺒﺢ
اﻻﻗﺮب ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ذﻫﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺮح
واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻋﺮض ﺻﻮر وﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻔﺪﻳﻮ اﻻﻳﻀﺎﺣﻴﺔ
اﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌــﺮض اﻟــﺪروس اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺴﻼﺳــﺔ
ﻟﻠﻄﻠﺒــﺔ ﲟﺎ ﻳﺨــﺪم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ .
واﺿــﺎف ان اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻻن ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﺸــﺎﻫﺪة اﻟﺒﺚ
ﺑﺎﻻوﻗﺎت اﶈﺪدة ﻟﻠﺒﺚ اﳌﺒﺎﺷــﺮ ﻋﺒﺮ ﺷﺎﺷﺘﻬﺎ وﻋﺒﺮ
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮك واﻟﺼﻔﺤﺔ
اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﻬﺎ  ،ﻋﻠﻤﺎ اﻧﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻻن ﳝﻜﻨﻪ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺒﺚ اﳌﺒﺎﺷــﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮك واﻟﻴﻮﺗﻴﻮب
اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻘﻨﺎة.

»ﺍﻟﺪﻟﻴﻤﻲ« ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻃﻠﻊ وزﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﻮري ﺻﺒﺎح اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳــﺘﻌﺪادات اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ اﳉﻬﺎز
اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء ،ﻹﳒﺎز اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴــﻜﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم
 ٢٠٢٠واﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻟﻀﺮورﻳــﺔ ﻟﻠﺠﻬــﺎز ،ﻹﳒﺎز
ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺿﻤــﻦ اﳋﻄﻂ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﻮزارة .ﻛﻤﺎ
اﻃﻠــﻊ اﻟﻮزﻳﺮ ﺧــﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ رﺋﻴﺲ اﳉﻬــﺎز اﳌﺮﻛﺰي
ﻟﻼﺣﺼــﺎء اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺿﻴﺎء ﻋــﻮاد ﻛﺎﻇﻢ واﳌﻼﻛﺎت
اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓﻲ اﳉﻬﺎز  ،ﻋﻠﻰ ﺳــﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ واﳋﻄﻂ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ واﻻﺳﺘﻌﺪادات اﳉﺎرﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻌــﺪاد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴــﻜﺎن ﻋــﺎم  .٢٠٢٠وأﻛﺪ وزﻳﺮ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرة أﻫﻤﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﻗﺪرات ﻋﻤﻞ
اﳉﻬــﺎز ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣــﺔ ورش ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ،
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬــﺎرات اﻻﺣﺼﺎﺋﻴــﲔ ،واﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ
أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﻬﻢ ﻓــﻲ دﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ
وﺳﺮﻋﺔ إﳒﺎزه.إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺑﺤﺚ وزﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺧﻼل
زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻼﺣﺼــﺎء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻠﻘﺎءات
ﻣــﻊ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫــﺎ ﻣﺆﺧﺮاﹰ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ
اﺳــﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺎت ﻋﻤﻞ اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي
ﻟﻺﺣﺼﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ.

ﻣﺤﻠﻴﺎﺕ

ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«.

»ﺍﻟﻘﻤﺔ« ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻗﺎﻣﺔ ﺳﻮﻕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻛﺸــﻒ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟﺪﻛﺘﻮر،
ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷــﻢ اﻟﻌﺎﻧﻲ ﻋــﻦ أﺑﺮز
اﳌﻠﻔــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬــﺎ اﻟﻘﻤﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ اﺧﺘﺘﻤــﺖ
اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓــﻲ ﺑﻴﺮوت اﻣﺲ اﻻﺛﻨﲔ ،
واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  27ﻣﻠﻔﺎ .
وﻗــﺎل اﻟﻮزﻳــﺮ ﻓﻲ ﺑﻴــﺎن ﺻﺪر ﻋﻦ
وزارة اﻟﺘﺠــﺎرة إن »أﺑــﺮز ﻣﻠﻔــﺎت
ﻫﺬا اﳌﺆﲤﺮ أ ﹸﻗﺮت ﻓﻲ ﻣﺆﲤﺮ ﺳــﺎﺑﻖ
ﻋﻘﺪ اﻟﺸــﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﳌﺼﺮﻳــﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة« ،ﻻﻓﺘــﺎ إﻟﻰ أن
»ﺗﻠــﻚ اﳌﻠﻔــﺎت ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺘﻤﻜﲔ
اﳌﺮأة واﻻﻗﺘﺼــﺎد اﳊﺮ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻔﻘﺮ
وإﻳﺠــﺎد اﳊﻠﻮل ﻷوﺿــﺎع اﻟﻼﺟﺌﲔ
اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن«.
وﺗﺎﺑــﻊ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠــﺎرة ﻗﻮﻟﻪ ﻛﻤﺎ أن
ﻫﻨﺎك ﻓﻘﺮات أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺧﺎﺻﺔ اﻻﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ،
إﺿﺎﻓــﺔ إﻟﻰ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻔﻘﺮات
اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻷوﺿﺎع ﻓــﻲ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺨﻄــﻮة ﺗﻬﺪف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺗﻮاﺻﻞ اﻗﺘﺼــﺎدي ﻣﻮﺣﺪ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ
اﻟﺒﻠــﺪان« .وأن »ﻫﻨﺎك ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒــﻞ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻟﻠﻘﺮارات
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت
ﲟﺆﲤﺮ اﻟﻘﺎﻫﺮة« ،وأن »اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﺟﻴﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ«.
وﻗــﺎل اﻟﻮزﻳﺮ إن »اﻟﻘﻤﺔ ﻧﺎﻗﺸــﺖ
اﻳﻀﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺮارات اﳌﻄﺮوﺣﺔ
ﻓﻲ ﺟــﺪول اﻋﻤﺎﻟﻬــﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ
ﺗﻮﺻــﻞ اﻟﻴﻪ ﻛﺒﺎر اﳌﺴــﺆوﻟﲔ ﻓﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺳــﺒﻘﺖ ﻋﻘﺪ
اﺟﺘﻤــﺎع اﻟــﻮزراء واﻟﺘــﻲ ﺗﻬﺪف
اﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«.
وأﺿﺎف اﻟﻮزﻳــﺮ أن »اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﻛﺎن ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﳌﻄﺮوﺣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى ﻛﺒﺎر
اﳌﺴــﺆوﻟﲔ ،واﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى

ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﻘﻤﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻣﻦ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺇﻗﺎﻣﺔ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻱ

اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت

وزراء اﻟﺘﺠــﺎرة واﻻﻗﺘﺼــﺎد ﻻﻋﺪاد
ورﻗــﺔ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﻫــﺎ اﻟﻘﺎدة
اﻟﻌﺮب«.
وأوﺿــﺢ ﺑﻴــﺎن ﻟــﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة،
أن اﻟﻘﻤــﺔ ﻧﺎﻗﺸــﺖ  27ﺑﻨﺪا ﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻬــﺎ ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﻷﻣــﲔ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋــﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻨﻤﻮي
اﻟﻌﺮﺑــﻲ اﳌﺸــﺘﺮك  ،وﺗﻘﺮﻳــﺮ ﻋﻦ
ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻗــﺮارات اﻟﻘﻤﻢ
اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓــﻲ دورﺗﻬﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺑﺎﻟﺮﻳــﺎض  ،2013وﻣﻠﺤــﻖ ﺧﺎص
ﺑﺎﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟــﺪوري ﻟﻠﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«.
ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﻘﻤﺔ ﺑﻨﺪا ﻋﻦ اﻷﻣﻦ
اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﻄﻮرات ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺘﺠﺎرة اﳊــﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻜﺒﺮى
واﺳــﺘﻜﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت إﻗﺎﻣــﺔ
اﻻﲢﺎد اﳉﻤﺮﻛــﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،واﳌﻴﺜﺎق
اﻟﻌﺮﺑــﻲ اﻻﺳﺘﺮﺷــﺎدي ﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ
ﻗﻄﺎع اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ
واﻟﺼﻐﻴــﺮة وﻣﺘﻨﺎﻫﻴــﺔ اﻟﺼﻐﺮ،
واﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  ،2030واﻟﺴﻮق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑــﺎء ،وﻣﺒــﺎدرة
اﻟﺘﻜﺎﻣــﻞ ﺑﲔ اﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ واﻟﺘﺮاث

اﳊﻀﺎري واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
وإدارة اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت اﻟﺼﻠﺒــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑــﻲ  ،ودﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ،واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ .واﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺑــﲔ اﻟﺒﻨﻮد
اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬــﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺠﺎرة ،واﻷﻋﺒﺎء
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ
وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﳌﺴــﺘﻀﻴﻔﺔ،
واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ وﻛﺎﻟﺔ
اﻷﱈ اﳌﺘﺤــﺪة ﻟﻐــﻮث وﺗﺸــﻐﻴﻞ
اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﲔ »أوﻧﺮوا«
وﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻀﻴﻔﺔ

ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﲔ .وﻛﺬﻟﻚ
وﺿــﻊ رؤﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ ،و اﻹﻃﺎر
اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻌﺮﺑــﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌــﺪد اﻷﺑﻌﺎد 2020
  ،2030وﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻸﺳــﺮةﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓــﻲ إﻃﺎر
ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
 ،2030إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــﺐ ﺑﻨﺪ ﺑﺸــﺄن
اﶈﻔﻈــﺔ اﻟﻮردﻳﺔ ) (pinktankوﻫﻲ
ﻣﺒــﺎدرة إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺼﺤــﺔ اﳌﺮأة.
ﻛﻤــﺎ ﻳﺘﻀﻤــﻦ ﻣﺸــﺮوع ﺟﺪول
اﻷﻋﻤﺎل ،اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔــﺎل ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻠﺠﻮء

واﻟﻨــﺰوح ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺒﻨــﻮد اﻻﺧﺮى ﻟﻌﻤﻞ
اﻷﻃﻔﺎل ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﳌﻬﻨﻲ
ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدﻣﺎج
اﻟﻨﺴــﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺴــﻴﺮة
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﶈﻠﻴﺔ ،واﻟﺪورة
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸــﺮة ﻟﻸﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ،2021وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻲ
ﺣﻮل ﺟﻬﻮد ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺪﻋــﻢ ﺗﻨﻔﻴــﺬ أﻫــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ  2030ﺑﺎﳌﻨﻄﻘــﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ واﳌﻨﺘﺪﻳــﺎت )اﻟﺸــﺒﺎب
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ(.

ﺍﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ

ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻭﺍﺳﻂ  :ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻢ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻭﺍﺳﻂ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻛﺸــﻒ ﻣﺤﺎﻓــﻆ واﺳــﻂ ،ﻣﺤﻤﺪ
ﺟﻤﻴــﻞ اﳌﻴﺎﺣــﻲ ﻋــﻦ أن ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
واﺳﻂ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
واﻟﺪﻋــﻢ اﻟــﻰ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء ﻛﻲ
ﲤﻀﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ،وﻓﺎﻗﺖ
اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ
واﺳــﻂ اﻟﻰ اﻟﻮزارة ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺪﻣﻪ أي
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أﺧﺮى .
وذﻛﺮ اﶈﺎﻓــﻆ أن » اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« ﻇﻠﻤﺖ
اﶈﺎﻓﻈــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴــﺰ وﻟــﻢ ﲤﻨﺤﻬﺎ
اﺳــﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ وإﻧﻬﺎ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣــﺮة ﺗﻠﻘــﻲ ﺑﺎﻟﻼﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ »
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴــﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت »
ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﳝﻨﺢ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻟﻜﻞ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺤﺴــﺐ ﻧﻔﻮﺳﻬﺎ وﺑﺪورﻧﺎ
ﺳﻨﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ
ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺟﺮاء اﻟﻨﻘــﺺ اﳊﺎﺻﻞ ﻓﻲ
اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.
وﻗــﺎل اﳌﻴﺎﺣﻲ ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن ﺻــﺪر ﻋﻦ

ﺗﻘﺮﻳﺮ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ«.
وأﻛــﺪ اﳌﻴﺎﺣﻲ أﻧﻪ ﻓــﻮق ﻛﻞ ﻫﺬا ﻓﻼ
وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻻ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ
ﺗﺄﺧــﺬ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒــﺎر وﺟﻮد ﻣﺤﻄﺔ
واﺳــﻂ اﳊﺮارﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﺰﺑﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺪﻋــﻢ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺗﺰﻳــﺪ ﻋﻠــﻰ  2500ﻣﻴــﻜﺎ واط وﻣﺎ
ﺗﺴــﺘﻬﻠﻜﻪ اﶈﻄــﺔ ﻣﻦ وﻗــﻮد ﻣﻦ
ﺣﻘﻠﻲ اﻻﺣــﺪب وﺑﺪرة اﻟﻨﻔﻄﻴﲔ .ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺮ ﺗﻔﻘــﺪ اﶈﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ
ﺣﻲ اﻻﻧﻮار ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻣﺴﺘﺸــﺎر اﶈﺎﻓﻆ
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ واﺋﻞ اﻟﻌﺒــﻮدي  ،واﻟﺘﻘﻰ
ﺑﻌﺪد ﻣــﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﺳــﺘﻤﻊ اﻟﻰ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ وﻣﺸــﻜﻼﺗﻬﻢ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ،
ﻛﻤﺎ وﺟﻪ ﺑﻀﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺴــﻮق واﶈﺎﻓﻈــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
وﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠــﺎوزات ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﺳــﻠﺒﺎ
ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ .ﻛﻤــﺎ ﺗﻔﻘﺪ اﶈﺎﻓﻆ
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ اﻟﻮاﻗــﻊ اﳋﺪﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ

ﻣﻜﺘﺒــﻪ اﻻﻋﻼﻣــﻲ إن » ﻣــﺎ ﲤﺮ ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ واﺳﻂ ﻫﺬه اﻻﻳﺎم ﻣﻦ رداءة
ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ
وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء اﻻﲢﺎدﻳــﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻟﻢ
ﺗﻨﺼﻒ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﳊﺼﺔ اﳌﻘﺮرة «.
وأﺿﺎف ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻧﻠﺘﻘﻲ اﳌﺴﺆوﻟﲔ
ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﺑﺸــﺄن اﻟﻨﺴــﺒﺔ اﻟﻈﺎﳌﺔ
 4.93 %اﻟﺘــﻲ ﲤﻨﺢ ﶈﺎﻓﻈﺔ واﺳــﻂ
ﳒﺪ أن ﺗﺒﺮﻳﺮات اﻟــﻮزارة ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨﻌﺔ ،
ﺑﻞ أﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﻠﻮم وﺗﺮﻣﻲ اﻟﻜﺮة ﻓﻲ
ﻣﻠﻌﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﲔ
اﶈﺎﻓﻈﺎت ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣــﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺣﺴﺐ
اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ«.
وأﺷــﺎر اﻟﻰ أن » ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻇﺎﳌﺔ
وﻻ ﺗﻨﺼــﻒ اﶈﺎﻓﻈﺔ أﺑــﺪا ﹰ ﻓﻬﻲ ﻟﻢ
ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ
وﺗﻨﺎﻣــﻲ اﻻﺣﻤــﺎل ﺑﺼﻮرة ﺳــﻨﻮﻳﺔ
واﻻﺳــﺘﻘﺮار اﻻﻣﻨﻲ اﳌﺸــﺠﻊ ﻟﻔﺘﺢ
ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻟﻪ

اﻧﻮار اﻟﺼﺪر اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪا اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺧﻠﻒ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻜﺮاﻣﺔ ،
واﻟﺘﻘﻰ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﺳــﺘﻤﻊ
اﻟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ وﺷﻜﺎواﻫﻢ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ
واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﳋﺪﻣﻲ واﻟﻨﻘﺺ
اﳊﺎد ﺑﺎﳋﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﳋﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺳﻴﻤﺎ
ﺧﺪﻣﺎت اﺠﻤﻟــﺎري واﻟﺒﻠﺪﻳــﺔ .وأوﺿﺢ
اﳌﻴﺎﺣــﻲ ان ﺧﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﶈﻠﻴﺔ
وﺑﺎﻟﺬات دﻳــﻮان اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ
ﻧﺤﻮ اﳌﻨﺎﻃــﻖ اﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ واﻟﻔﻘﻴﺮة
اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻧﻘــﺺ اﳋﺪﻣﺎت ووﺿﻊ
ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﳉﺎت اﻵﻧﻴﺔ ﻣﻊ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ
ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺸــﻤﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎت
اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ وﻣﻦ ﺑــﲔ ﻫــﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﻠﻒ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﻜﻮت ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺤﻂ اﻫﺘﻤﺎم
ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺈذن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وإﻧﻬﺎء اﳌﻌﺎﻧﺎة.

ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻭﺗﺎﺑﻌﺘﻬﺎ »ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ«

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ
وﻳﻜﺎﻓﺢ ﻣﻦ أﺟــﻞ اﻛﻤﺎﻟﻬﺎ وﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺘﻀﻤــﻦ ﺧﻄﺎب ﻣﺘﺤــﺪث ﻣﺎ ﻓﺮوﻗﺎ
ﻣﻔﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﻓﻘﻪ ،او اﻧﻬﻴﺎرا ﻣﻔﺮﻃﺎ
او ﺣﺬﻓــﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃــﻊ ،أو ﺗﻮﻗﻔــﺎ ﻏﻴﺮ
ﻣﻨﺎﺳــﺐ ،أو ﻧﺒﺮا ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر ،أو اﻳﻘﺎﻋﺎ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ،ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺗﻜﻮن
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﺬرﻣــﺔ أو اﻟﺒﻠﺒﻠﺔ
وﻓﻲ ﻛﺜﻴــﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻟﻬﺬرﻣﺔ ﻓــﻲ ﻧﻄﻘﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻳﻀﺎ ﻣﻦ
اﻟﺘﺄﺗــﺄة أو اﻟﻠﺠﻠﺠﺔ و آﺧــﺮ ﻧﻮع ﻣﻦ
اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻄﻖ ﻫﻮ اﻟﺘﻠﺜﻎ وﻳﻌﺎﻧﻲ
اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ
ﻧﻄﻖ اﻷﺻﻮات اﻟﺼﻔﻴﺮﻳــﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺴﲔ واﻟﺰاي واﻟﺸﲔ ...اﻟﺦ

ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ _ ﺳﻌﺪﻱ ﺍﻟﺴﻨﺪ :
ﺷﻬﺪت ﻛﻠﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺼﺮة ﺧﻼل
اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻘﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺪوات
واﳊﻠﻘﺎت اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ .
ﻓﻘﺪ ﻧﺎﻗﺸــﺖ ﻛﻠﻴــﺔ اﻟﻌﻠــﻮم ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺼﺮة ﺑﺤﺜﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻔﺎءة
ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﻐﺎﻃﺴﺔ
ﻓﻲ إزاﻟﺔ ﻋﻨﺼــﺮي اﻟﻨﻴﻜﻞ واﻟﺮﺻﺎص
وﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣــﺔ .واوﺿﺤﺖ
اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ إﻳﻨــﺎس ﻋﻮﻧﻲ ﻣﻬــﺪي ان
اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻀﻤﻦ دراﺳــﺔ ﻗــﺪرة ﻧﺒﺎﺗﻲ
اﻟﺸﻤﺒﻼن ﻋﻠﻰ ازاﻟﺔ ﻋﻨﺼﺮي اﻟﻨﻴﻜﻞ
واﻟﺮﺻﺎص ﺑﺘﺠﺎرب ﻣﺨﺘﺒﺮﻳﺔ ﻣﻨﻔﺮدة
وﲡﺎرب ﺧﻠــﻂ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
اﺟــﺮاء ﲡــﺎرب ﺗﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ ﻣﺨﺘﺒﺮﻳﺔ
ﻻﺧﺘﺒــﺎر ﻛﻔﺎءة اﻟﻨﺒﺎﺗﲔ ﻓﻲ ﲢﺴــﲔ
اﳌﻴــﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ اﳋﺎرﺟــﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ
ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﺠﺎري ﺣﻤــﺪان  .واوﺿﺤﺖ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻰ ﻗــﺪرة اﻟﻨﺒﺎﺗﲔ ﻋﻠﻰ ازاﻟﺔ
وﻣﺮاﻛﻤﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳــﻦ اﻋﻼه ﺑﻜﻔﺎءة
ازاﻟﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻛﺎن ﻧﺒﺎت اﻟﺸــﻤﺒﻼن
اﻻﻛﻔﺄ ﻓــﻲ ازاﻟﺔ ﻋﻨﺼــﺮي اﻟﻨﻴﻜﻞ
واﻟﺮﺻﺎص ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺒﺎت اﻟﺸﻮﻳﺠﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرب اﳌﻔــﺮدة وﲡﺎرب اﳋﻠﻂ ،
ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
اﻳﻀﺎ ﹰ ان ﻧﺒﺎت اﻟﺸــﻤﺒﻼن ﻛﺎن اﻻﻛﻔﺄ
ﻓﻲ ﻣﻌﺎﳉﺔ وﲢﺴــﲔ ﻧﻮﻋﻴــﺔ اﳌﻴﺎه
اﻟﻌﺎدﻣﺔ .

ﺳﺎرة ﻗﺎﺳﻢ
اﻗﺘﺮاح ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ
وﻧﺎﻗﺸــﺖ ﻛﻠﻴــﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺠﺎﻣﻌــﺔ اﻟﺒﺼــﺮة ﺑﺤﺜــﺎ ﺑﻌﻨــﻮان
إﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ
اﳌﺘﻜﺎﻣــﻞ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ اﻟﺒﺼﺮة
ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺮﱘ ﻋﺒﺪ اﻹﻟﻪ ﺟﺎﺳﻢ.
وأوﺿﺤــﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ان اﻟﻬﺪف ﻣﻦ
اﻟﺒﺤــﺚ ﻫــﻮ اﻗﺘﺮاح إﻃــﺎر ﻣﻨﻬﺠﻲ
ﻣﺘﻜﺎﻣــﻞ ﻟﻺﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺄﺑﻌــﺎده

اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻳﻨﺎس ﻋﻮﻧﻲ

ا ﳌﺘﻤﺜﻠﺔ
ﺑﺎﻻﺳــﺘﻌﺪاد ﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
وﲢﺪﻳﺪ اﻻﲡﺎه اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ
وﺻﻴﺎﻏــﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
وﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ
وﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﺧﺘﺒــﺎر
ﺗﺄﺛﻴﺮه ﻓــﻲ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌــﻲ واﳌﺘﻤﺜﻞ
ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ واﻟﺴــﻠﻮك
ﲡﺎه اﻟﺒﻴﺌــﺔ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﻮارد

اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺗﺮﺷــﻴﺪ اﺳــﺘﻬﻼﻛﻬﺎ
واﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺼﺪﻳﻘــﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
ﺑﺎﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺟﺎء ﻓــﻲ اﻷدﺑﻴﺎت
واﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟــﺪول اﳌﺸــﺎﺑﻬﺔ
واﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻔﻮارق
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
إﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻄﻖ
وﻧﺎﻓﺸــﺖ ﻛﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم
اﻷﻧﺴﺎﻧﻴﺔ )اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻄﻖ(  ،وﻗﺎﻟﺖ

ﻣﺮﱘ ﻋﺒﺪاﷲ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أ .د .ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻋﻴﺴــﻰ ﻛﺎﻃﻊ
ان )اﺿﻄﺮاﺑــﺎت اﻟﻨﻄــﻖ ﻫﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ
اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻟﻠﻐﻮي و ﳝﻜﻦ
ان ﺗــﺆدي اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻄﻖ اﻟﻰ اﻧﺘﺎج
ﻏﻴﺮ ﺳــﻠﻴﻢ وﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌــﻲ ﻷﺻﻮات
اﻟﻜﻼم او ان ﺗﺆﺛﺮ ﺳــﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة
اﻟﺼــﻮت وﻃﺒﻘﺘﻪ وﺟﻬﺎرﺗــﻪ ورﻧﻴﻨﻪ
وﻣﺪه .وﻳﺮﺗﺒﻂ ﻧﻮع آﺧﺮ ﻣﻦ اﺿﻄﺮاﺑﺎت
اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻄﻼﻗﺔ اﻟــﻜﻼم وان ﻣﻦ أﻛﺜﺮ
اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻄﻖ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﺄﺗﺄة

ﺑﻠﻘﻴﺲ
أو اﻟﻠﺠﻠﺠــﺔ واﻟﺘﻠﻌﺜــﻢ واﻟﻬﺬرﻣﺔ
واﻟﻠﺜﻐﺔ وﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﺄﺗــﺄة ﺑﺎﻟﺘﻌﻄﻼت
اﻟﻼارادﻳﺔ اﳌﻔﺮﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻷﻳﻘﺎﻋﻲ
اﻟﺴــﻠﺲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺸــﻜﻞ
رﺋﻴﺲ ﺑﺎﻟﺘﻜــﺮار أو اﻃﺎﻟﺔ اﻷﺻﻮات أو
اﳌﻘﺎﻃﻊ اﳌﺼﺤﻮﺑــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻃﻒ ﻣﺜﻞ
اﳋﻮف واﻟﻘﻠﻖ وﻓﻘﺪان اﻟﺴﻴﻄﺮة.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ اﺧﺮى ﻓــﺎن اﻟﺘﻠﻌﺜﻢ ﻫﻮ
اﺿﻄﺮاب ﻓﻲ اﻟﻨﻄﻖ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﺴــﻚ
اﳌﺘﻜﻠــﻢ ﺑﺎﳉــﺰء اﻷول ﻣــﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
وﺷــﻬﺪت ﻛﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم
اﻟﺼﺮﻓﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ ﺑﺤــﺚ ﺑﻌﻨﻮان)
ﺗﻨﺎﺳــﺮ اﻻﻧﺤﻨــﺎء ﻟﻠﻤﻨﻄﻮﻳــﺎت
اﻟﻬﺮﻣﻴﺘﻴﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﺳﺎرة
ﻗﺎﺳﻢ ﺟﻤﻌﺔ  ،وﺗﻨﺎول دراﺳﺔ اﳋﻮاص
اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺗﻨﺎﺳﺮ اﻻﻧﺤﻨﺎء
اﳌﻬﻤﺔ واﳌﻌﺮﻓــﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﺻﻨﺎف
اﳌﻨﻄﻮﻳــﺎت اﻟﻬﺮﻣﻴﺘﻴــﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺜﺮ
واﻳﻀﺎ ﻋﺮض ﺗﻨﺴــﺮﻳﻦ ﻣﻬﻤﲔ .وﻣﻦ
ﺑﲔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘــﻲ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﰎ اﻳﺠﺎد ﻋــﺪة ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺟــﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﻫﻨﺎك
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺑﻌﺾ اﻻﺻﻨﺎف واﳌﻨﻄﻮﻳﺎت
اﻟﻬﺮﻣﻴﺘﻴــﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴــﺔ و ﻓﻀــﺎء
إﻳﻨﺸﺘﺎﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ.
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ردا» على اطالق االيرانيين صاروخ أرض أرض

تخفيف أحكام اإلعدام
على ستة مدانين
باالرهاب في مصر
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــررت محكمة النقــض املصرية إلغــاء أحكام
اإلعدام الصــادرة على ســتة أشــخاص أدينوا
بتشكيل «خلية إرهابية» وتخفيفه إلى السجن
املؤبد ،حسب ما ذكرت صحيفة األهرام احلكومية
امس اإلثنني.
وقالــت الصحيفة إن «محكمــة النقض قضت
أمــس االول(األحد) بقبــول الطعــن املقدم من
املتهمــني باســتبدال عقوبة اإلعدام بالســجن
املؤبد بالنســبة للطاعنني ورفــض الطعن فيما
عدا ذلــك ،بالقضية املعروفــة إعالميا بــ»خلية
اجليزة اإلرهابية ،على األحكام الصادرة ضدهم من
محكمة اجلنايات باإلعدام واملؤبد».
وكانت محكمــة جنايات اجليزة (غــرب القاهرة)
قضت في 22تشرين األول بإعدام ُ 11مته ًما ،حضر
منهم ستة ،ومعاقبة  14مته ًما آخرين بالسجن
املؤبد الــذي تبلغ مدته في مصــر  25عاما .كما
حكمت بالسجن عشر سنوات غيابيا على قاصر.
وأوضحت الصحيفة أن النيابة العامة كانت دانت
املتهمني ب»جرائم تأســيس جماعة على خالف
القانون ،الغرض منها تعطيل أحكام الدســتور
والقانون ،ومنع مؤسســات الدولة من ممارســة
أعمالها ،واالعتداء على احلرية الشخصية ،وإمداد
اجلماعة مبعونات مالية».
ومنذ اطــاح اجليش بالرئيس االســالمي محمد
مرســي فــي  2013بعــد احتجاجات شــعبية
ضخمة ،تخوض قوات االمن وخصوصا في شمال
ووسط ســيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات
جهادية متطرفة ،بينها الفــرع املصري لتنظيم
الدولة االسالمية (والية سيناء) املسؤول عن شن
عدد كبير من االعتداءات الدامية في البالد.
ومنــذ نهاية  2013وتصنّف الســلطات املصرية
جماعة االخوان املسلمني «منظمة ارهابية».

استفتاء لمنح المسلمين
حكما ذاتيا في الجنوب
المضطرب للفلبين
الصباح الجديد ـ وكاالت:
ادلي أبناء األقلية املســلمة فــي جنوب الفلبني
بأصواتهم امس االثنني في استفتاء طال انتظاره
علــى منحهم حق احلكــم الذاتي ،والــذي يأتي
تتويجا لعملية ســالم إلنهاء عقــود من الصراع
االنفصالي فــي منطقة تعاني من الفقر واجلرمية
والتطرف اإلسالمي.
ويســأل االســتفتاء نحو  2.8مليون شخص في
إقليــم ميندانــاو املضطرب هل يؤيــدون خطة
االنفصاليــني واحلكومة إلنشــاء منطقة تتمتع
بحكم ذاتي حتت مســمى باجنسامورو أو «شعب
مورو» ،وذلك في إشــارة إلى االسم الذي أطلقه
املســتعمرون اإلســبان على ســكان املنطقة
املسلمني.
ويتوقع بشــكل كبير أن تصــوت أغلبية صريحة
«بنعــم» وهو ما ســيمنح صالحيــات تنفيذية
وتشريعية ومالية للمنطقة التي شهدت مقتل
أكثر من  120ألف شــخص خــالل الصراع الذي
اســتمر على مدى أربعة عقــود وجعلها واحدة
من أفقر املناطق في آســيا وعرضة خلطر تسلل
اجلماعات املتطرفة.
وستســتمر احلكومة املركزية في اإلشراف على
الدفــاع واألمن والسياســة اخلارجيــة والنقدية
وتعيني سلطة انتقالية تديرها جبهة حترير مورو
اإلســالمية التي يتوقع أن تهيمن على املنطقة
بعد انتخابات في .2022
وقال مراد ابراهيم رئيس اجلبهة لقناة (سي.ان.ان).
الفلبينية امــس االثنني «نحن واثقون من أن نعم
ستفوز».
وســتكون هذه النتيجة مبثابة دفعــة مطلوبة
بشــدة للرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الذي
مــا زال يتمتع بشــعبية كبيرة بــني الفلبينيني
لكنه يواجه صعوبات حتى اآلن في حتقيق أهداف
برنامجه السياسي الطموح.
ومت التفــاوض على خطة باجنســامورو في عهد
رؤســاء ســابقني ،لكن دوتيرتي الرئيس السابق
لبلدية مدينــة دافاو في ميندانــاو ملدة  22عاما
له الفضل في ضمان حصــول اخلطة على دعم
الكوجنــرس ،وهو األمــر الذي لم تتمكــن اإلدارة
السابقة من حتقيقه.
ومــن املتوقــع أن تعلــن النتيجة بحلــول يوم
اجلمعة .وحث دوتيرتي الناخبني األســبوع املاضي
علــى املوافقة على اخلطة وإظهــار أنهم يريدون
السالم والتنمية والقيادة احمللية التي «متثل حقا
احتياجات الشعب املسلم وتتفهمها».

شؤون عربية ودولية

اسرائيل تستهدف مواقع عسكرية
لدمشق وطهران في سوريا
متابعة ـ الصباح الجديد:
اعلنت اســرائيل انهــا ردت على
اطالق إيرانيني صــاروخ ارض ارض
باستهدافها في وقت مبكر امس
االثنــني ،مواقع للنظام الســوري
وايران في ســوريا ،ما اســفر عن
مقتل  11مقاتال بينهم ســوريان
بحسب املرصد الســوري حلقوق
االنسان.
ومن جهتهــا ،نقلت وكالة االنباء
الســورية الرســمية ســانا عن
«مصدر عســكري» ان الدفاعات
اجلوية الســورية تصــدت امس
االثنني الطالق صواريخ على سوريا،
فيما اكد اجليش الروسي بدوره ان
ضربات اسرائيلية طاولت سوريا.
وحتدث اجليش الروســي عن مقتل
اربعة جنود سوريني واصابة ستة
فيمــا لفت املرصد الســوري الى
مقتل  11مقاتال.
وكان االســرائيليون اتهموا ايران،
حليفــة النظام الســوري ،بانها
اطلقت امــس االول االحد صاروخ
ارض ارض من سوريا على الشطر
احملتل مــن هضبة اجلــوالن .وقال
اجليش االســرائيلي انه مت اعتراض
هذا الصاروخ بواســطة منظومة
«القبة احلديدية».
وقال اجليش االســرائيلي في بيان
«امس االول (االحــد) ،اطلق فيلق
القــدس (التابع للحــرس الثوري
االيراني) الذي ينشط في االراضي
الســورية صــاروخ ارض ارض من
االراضــي الســورية» فــي اجتاه
اجلوالن.
واضــاف ان ايــران «تقــدم بذلك
مجــددا دليال اكيدا علــى نياتها
الفعليــة ترســيخ جذورهــا في
ســوريا ،االمــر الذي يهــدد دولة
اسرائيل واالستقرار االقليمي».
وتابــع «ردا على الهجــوم ،وخالل
الليــل ،هاجمت مقاتالت للجيش
مواقع عســكرية لفيلق القدس
االيرانــي فــي ســوريا وبطاريات
سورية للدفاع اجلوي».
واوضــح اجليــش انه اســتهدف
«مخــازن ذخيــرة وموقعــا فــي
مطار دمشــق الدولــي وموقعا
لالستخبارات االيرانية ومعسكر

تحدث الجيش
الروسي عن
مقتل اربعة
جنود سوريين
واصابة ستة
فيما لفت
المرصد السوري
الى مقتل 11
مقاتال بينهم
سوريان
اسرائيل تستهدف مواقع عسكرية في سوريا
تدريب ايرانــي» لفيلق القدس في
سوريا.
وذكر اجليش االسرائيلي ايضا انه
خالل تنفيذ الضربــات «أطلقت
عشــرات من صواريــخ ارض جو
الســورية ،وردا على ذلك ،مت ضرب
العديــد مــن بطاريــات الدفاع
اجلوي التابعة للقوات املســلحة
السورية».
«تقويض التجذر االيراني»
من جهته حتدث املرصد الســوري
حلقــوق االنســان عــن «قصف
صاروخي اســرائيلي مكثف على
محيــط مطــار دمشــق الدولي
وضواحي العاصمة دمشق وريفها
اجلنوبي واجلنوبي الغربي» .وأضاف
أن «الصواريخ وصلت الى أهدافها
واصابــت مواقــع ومســتودعات
لإليرانيني وحزب اهلل اللبناني».
وقال مصــدر عســكري لوكالة
األنبــاء الرســم ّية الســور ّية
(ســانا) امس اإلثنــني» قام العدو

اإلســرائيلي بضربة كثيفة أرضا ً
وجــواً ،وعبــر موجــات متتالية
بالصواريخ املوجهة».
وأضــاف «علــى الفــور ،تعاملت
منظومــات دفاعنــا اجلــوي مع
املوقــف ،واعترضــت الصواريخ
املعاديــة ،ودمــرت غالبيتها قبل
الوصول إلى أهدافها ،وأسقطت
عشــرات األهــداف املعادية التي
أطلقها العد ّو اإلســرائيلي ّ
باجتاه
األراضي السور ّية».
وقالــت ســانا إن «العــدوان
اإلســرائيلي متّ من فــوق األراضي
اللبنان ّية ومن فــوق إصبع اجلليل
ومن فوق بحيرة طبريا ،واستخدم
مختلــف أنواع األســلحة لديه،
ومتكنــت الدفاعــات اجلويــة من
التصــدي ملعظــم األهــداف
املعادية».
وفــي األشــهر األخيرة ،شــنت
اسرائيل ضربات جوية عديدة على
أهداف عســكرية إيرانية ومواقع
أســلحة يفترض أن تســلم إلى

حزب اهلل.
وقال رئيــس الوزراء االســرائيلي
بنيامني نتانياهو خــالل زيارة إلى
تشــاد «لدينا سياســة محددة
متاما :تقويض جتذر الوجود االيراني
في ســوريا واحلاق الضرر باي جهة
تريد االضرار بنا».
وقبل أســبوع ،اعتــرف نتانياهو
بأن اســرائيل شــنت غــارة على
«مســتودع أســلحة» إيراني في
مطار دمشــق الدولي ،في تأكيد
نادر ملســؤول اســرائيلي لتوجيه
مثل هذه الضربات.
الدور الروسي
ويرى محللــون أن رئيــس الوزراء
االسرائيلي ومسؤولني اسرائيليني
آخرين باتوا يتحدثون بصراحة أكبر
عن سوريا بهدف تعزيز مصداقية
نتانياهو على املستوى األمني مع
اقتــراب االنتخابات التشــريعية
التي ســتجري في التاســع من
نيسان.

لكن اســرائيل تواجه بذلك خطر
الدخــول في تصعيد عســكري
مع سوريا وإيران ،وكذلك إغضاب
روســيا التي تدعم نظام الرئيس
بشار األسد.
وكانت إســرائيل وروســيا قررتا
فــي  2015وضع آليــة «لتجنب
الصدام» بني اجليشني في سوريا.
لكن هذا التنسيق اهتز عندما مت
إســقاط طائرة عسكرية روسية
عن طريق اخلطأ مــن قبل الدفاع
اجلوي السوري بعد غارة إسرائيلية
فــي  17ايلــول  ،2018ومقتل 15
عسكريا روسيا كانوا على متنها.
وأعلنت روسيا على االثر انها تريد
تعزيز الدفاعات اجلوية الســورية
مع تســليم منظومة دفاع جوي
من طراز اس -300الى دمشق.
ومذاك ،حتاول اسرائيل احلفاظ على
تنسيق مع روسيا في موازاة ابقاء
هامش يتيح لهــا تنفيذ عمليات
قصف في االراضي السورية.
وأعلن اجليش االسرائيلي اخلميس

ان ضباطــا اســرائيليني وروس
عقدوا اجتماعات بهدف «حتسني»
التنســيق بني اجليشــني و»جتنب
االحتــكاك» خــالل العمليــات
االسرائيلية ضد ايران في سوريا.
ومنذ بــدء النزاع في ســوريا في
 ،2011قصفــت إســرائيل مرارا ً
أهدافا ً عسكر ّية للجيش السوري
أو أخــرى حلــزب اهلل وملقاتلــني
إيران ّيني في سوريا ،كان آخرها في
الـ 12من الشهر احلالي في مطار
دمشــق الدولي .وتُك ّرر إســرائيل
تصديها ملا تصفه
أنّها ستُواصل
ّ
مبحاوالت إيران الرامية إلى ترسيخ
وجودها العســكري في ســوريا
وإرســال أســلحة متط ّورة إلى
حزب اهلل اللبناني .وتسبب النزاع
الســوري منذ اندالعه في 2011
مبقتل أكثر من  360ألف شخص
وأحــدث دمــارا ً هائالً فــي البنى
التحتية وتســبب بنزوح وتشريد
أكثر مــن نصف الســكان داخل
البالد وخارجها.

تظاهرة مناهضة لالتفاق على اسم مقدونيا في أثينا
الصباح الجديد ـ وكاالت :
تظاهر آالف وسط أثينا أمس االول
االحد ،احتجاجــا ً على اتفاق حول
االســم اجلديد ملقدونيا ،يُرتقب أن
يصادق عليه البرملان قريباً .وجلبت
مئــات الباصــات آالف احملتجــني
من أنحــاء اليونــان ،خصوصا ً من
الشــمال ،إلى وســط العاصمة
وجهتهــا «جلنة
تلبيــة لدعــوة ّ
املكافحة لتأكيد السمة اليونانية
ملقدونيا».

وحمل معظــم احملتجــني أعالما ً
يونانية في ســاحة «سينتاغما»
أمام مبنــى البرملــانُ .
وكتب على
الفتة كبرى «اســتفتاء على اسم
مقدونيــا» .وانتشــر حوالى ألفا
عنصر أمن ،كما واكبت التظاهرة
مروحيات وطائرات مس ّيرة .وأُغلق
وسط أثينا أمام الســيارات ،كما
توقف العمل فــي محطات املترو
القريبة من «سينتاغما».
وبرزت بــني احملتجــني مجموعات

دينيــة أرثوذكســية .وال تشــارك
األحزاب املعارضة لالتفاق وحلكومة
أليكســس تســيبراس ،رســميا ً
في التظاهــرات ،لكنها أعلنت أن
لكل فرد حرية املشــاركة بصفته
الشخصية.
وشــارك في التظاهــرة نواب من
حــزب «الدميوقراطيــة اجلديــدة»
اليمينــي املعارض .وقــال النائب
فوتيني أراباتزي عن احلزب إنه حضر
تلبية لـ»واجب وطنــي» ،علما ً ان

دعوة الى املشاركة وردت أيضا ً على
املوقع الرسمي حلزب النازيني اجلدد
«الفجر الذهبي».
وقالت مشــاركة فــي التظاهرة:
«هنــاك مقدونيــا واحــدة ،هــي
مقدونيــا اليونانيــة» .ويعتبــر
يونانيون ،خصوصا ً ســكان شمال
البالد ،أن اســم مقدونيا جزء من
تراث محض يوناني.
ويســتهدف االتفاق الذي توصلت
إليه أثينا وســكوبيي حول اســم

مقدونيا الصيف املاضي ،إنهاء نزاع
مستمر منذ  30سنة بني البلدين،
وينــص علــى تســمية الدولــة
ّ
البلقانيــة «جمهوريــة مقدونيا
الشــمالية» .وســيناقش البرملان
اليونانــي هــذا األســبوع االتفاق
الذي أبرمــه البرملان املقدوني ،قبل
عرضه لتصويت حاسم في نهاية
األســبوع .وأكد تســيبراس أن «ال
نقاش في حق املواطنني في التظاهر
السلمي في مجتمع دميوقراطي»،

مســتدركا ً أن على «اجلميع التزام
عزل اجملموعــات املتطرفــة التي
ميكن أن تتالعــب بالتظاهرات ،وأن
ميتنعوا عن املشاركة في تظاهرات
ترفع عناوين كراهية» .وبعد انهيار
ائتالفــه احلكومي علــى خلفية
االتفاق ،جنح تسيبراس في تصويت
جتديد الثقة بحكومته في البرملان.
ويبدي ثقة بأن االتفاق على اســم
مقدونيا س ُيق ّر في البرملان بغالبية
ضئيلة.

مجموعة من الروهينجا المسلمين عالقة في أرض حرام
الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلنت الســلطات في بنجالدش
امس االثنني أنهــا منعت  31من
الروهينجــا املســلمني القادمني
من الهند من دخول البالد وأنهم
عالقون في أرض حرام على احلدود،
وذلك في وقت تنفــذ فيه الهند
حملة على الروهينجا.
وقال مســؤول في حــرس احلدود

في بنجالدش إن هؤالء الروهينجا
الذيــن تقطعت بهم الســبل،
وبينهم نســاء وأطفــال ،كانوا
يعيشون في والية جامو وكشمير
الهنديــة .وأضاف املســؤول أنه
رأى بعضا مــن بطاقات هوياتهم
التي أصدرتها وكالة األمم املتحدة
لالجئني فــي الهند .وقــال غالم
كبير القائــد في حــرس احلدود

باملنطقــة إنهم عالقــون على
حدود بنجالدش مع شــمال شرق
الهند منذ يوم اجلمعة.
وتابع أن جولتــني من احملادثات مع
قوة أمــن احلــدود الهندية أمس
االول األحــد بشــأن مصيرهــم
”انتهتــا دون التوصــل ألي قــرار
حاســم“ .وغادر مئات اآلالف من
الروهينجا منازلهم بوالية راخني

في ميامنــار ذات الغالبية البوذية
على مر العقود ،فرارا على األخص
من قمع اجليش والتمييز.
وتوجه الكثيــرون إلى بنجالدش،
حيث يعيش نحــو مليون منهم،
لكن آخريــن انتهى بهم األمر في
الهند وجنوب شــرق آسيا وأبعد
من ذلك .وقال أحد أفراد قوة احلدود
الهندية بوالية تريبورا للصحفيني

أمس االول األحــد إنهم يقدمون
الطعام واملالبــس لهذه اجملموعة
من الروهينجــا ،وبينها  16طفال.
وتشــير تقديرات الهند إلى أن 40
ألفا من الروهينجا يعيشــون في
مستوطنات متفرقة في البالد.
لكن احلكومــة الهندية ،املنتمية
للتيــار القومــي الهندوســي،
تعتبرهم غرباء يقيمون في البالد

بشــكل غير قانوني ويشــكلون
خطرا أمنيا ،وأمــرت بتحديدهم
وترحيلهم .وغادرت مئات األســر
من الروهينجا الهند إلى بنجالدش
منــذ ترحيل ســبعة رجــال من
الروهينجا إلى ميامنار في أكتوبر
تشرين األول .وهذا الشهر أرسلت
الهند أسرة من الروهينجا تضم
خمسة أفراد إلى ميامنار.

نواب يعتزمون طرح مشروع قانون يرغم ماي على تأخير «بريكزيت»
متابعة ـ الصباح الجديد:
حذر وزير التجارة اخلارجية البريطاني
ليــام فوكــس مــن «تســونامي
سياســي» ،إذا لم يحتــرم مجلس
العمــوم (البرملان) تصويتا ً شــعبيا ً
في اســتفتاء  2016الذي أفضى إلى
قرار االنســحاب من االحتــاد األوروبي
نددت
(بريكزيــت) .في الوقت ذاتــه ّ
رئاسة احلكومة مبؤامرات ،بعد اتهام
نــواب بالســعي إلى ســحب ملف
«الطالق» من يد رئيسة الوزراء تيريزا
ماي.
في املقابل ،اعتبر ناطق باســم حزب
العمــال املعــارض أن «ال مفــ ّر» من
أن تطلب بريطانيا مــن االحتاد متديد
موعد تطبيق «بريكزيــت» ،املرتقب
في  29آذار املقبل .وقال 29« :آذار يبعد
 68يوماً ،ولسنا مستعدين له إطالقاً.
سيكون األمر كارثياً» .واعتبر أن ماي
تعرقل تســوية األزمة ،وزاد« :عقلها
مغلق».وســتعرض ماي على النواب

اليوم خطــة جديدة لـــ «الطالق»،
بعدما رفض البرملان بغالبية ساحقة
منتصف الشهر اجلاري االتفاق الذي
توصلت إليه مع بروكســيل .وأوردت
صحيفــة «صنــداي تاميــز» أن ماي
تســعى إلى إبرام معاهدة ثنائية مع
إرلندا ،إللغــاء الترتيبــات املتعلقة
باحلــدود اإلرلندية ،مــن االتفاق الذي
توصلت اليه مع االحتاد األوروبي.
وأشــارت «صنداي تاميز» إلى أن نوابا ً
يعتزمون طرح تعديالت تتع ّلق بنظام
عمــل البرملان ،لعرقلــة خطط ماي
في شأن «الطالق» وانتزاع هذا امللف
منهــا .وأضافــت أن «متآمرين يفوق
عددهم العشــرين» بقيــادة النائب
احملافظ املتمــرد دومينيــك غريفي،
يريدون جتميد الفصل  50من معاهدة
االحتاد األوروبــي ،لعرقلة خطط ماي
في شأن «الطالق».
ويرغــب نــواب آخــرون فــي طرح
مشــروع قانون يرغم ماي على تأخير
«بريكزيــت» ،املقرر في  29آذار ،اذا لم
يتم التوصل الى توافق بحلول نهاية

وزير التجارة اخلارجية البريطاني يحذر من تسونامي سياسي

شباط املقبل .وقالت النائب احملافظة
نيكــي مورغــان« :إذا لــم تتوصل
احلكومة إلــى اتفــاق ،علينا جتميد
الفصل  50لفتــرة محددة ،إلى حني
ّ
التمكن من صوغ توافق واالستعداد
أكثر للخروج» من االحتاد.
واعتبر النائب هيــالري بن ،الذي يدير
جلنة مكلفة «بريكزيت» في البرملان،
أن «النــواب الذيــن يــؤدون عملهم
ليسوا متآمرين ،بل يحاولون التوصل
ّ
حــل للفوضى التي ســ ّببتها
إلــى
رئيســة الوزراء» .لكن ناطقة باسم
رئاســة احلكومة ع ّلقت على تقرير
الصحيفة ،قائلة« :ص ّوت الشــعب
البريطانــي للخــروج مــن االحتــاد
األوروبــي ،ومن األساســي أن يلتزم
الساســة املنتخبون هذا القرار .أي
محاولــة لســحب قــدرة احلكومة
على تأمني الشروط القانونية خلروج
منتظم في هذه اللحظة التاريخية،
أمــر مقلق جــداً» .وأكــدت أن على
«النواب الذين يريدون التزام بريكزيت،
أن يص ّوتوا ملصلحته ،وإال هناك خطر

أن مينع البرملان» االنفصال املرتقب في
 29آذار.
وحــذر فوكــس مــن «تســونامي
سياســي» إذا لــم يحتــرم النواب
التصويت الشــعبي خالل استفتاء
 ،2016وتابع« :البرملان لم يحصل على
حــق خطف عملية االنســحاب من
االحتاد ،بسبب ما قاله البرملان لشعب
هذا البلــد :ن ُبرم تعاقدا ً معكم ،أنتم
ستتخذون القرار وسنحترمه .ما نراه
اآلن هو محاولة بعض الذين عارضوا
دوما ً نتيجة االستفتاء ،خطف اخلروج
من االحتاد ،في ســرقة للنتيجة من
الشعب» .وأضاف« :الفشل في إجناز
بريكزيت ســيؤدي إلى هوة ضخمة
بني البرملان والشــعب ،والى انقسام
فــي نظامنــا السياســي ال ميكن
التكهّ ن بعواقبــه» .وانتقد فوكس
مطالبة حزب العمال رئيسة الوزراء
بأن تستبعد انسحابا ً من التكتل من
دون اتفاق ،معتبرا ً أن «أغبى شــيء»
في مفاوضات هو «التخ ّلي عن أقوى
ورقة في يدنا».

اعالن
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ارتفاع مؤشر سوق
األوراق المالية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى املؤشــر العام لســوق العراق
لألوراق املالية ،جلســة أمس باللون
األخضــر ،ليعود للمكاســب مرة
أخرى ،وسط تراجع السيولة.
وأغلق املؤشر العام للسوق تعامالته
مرتفعا  ،0.47%ليصل إلى مستوى
 493.39نقطة ،مبكاسب بلغت 2.32
نقطة.
وتراجعــت القيمــة املتداولة إلى
 182.3مليون دينــار ،مقابل 248.25
مليــون دينــار بجلســة اخلميس
املاضي.
ومت التــداول على  24ســهما خالل
جلســة اليوم األحد ،ارتفعت منها
 8أســهم مقابل تراجع  6أســهم،
وظلت بقية األسهم دون تغيير.
وتصدر ســهم الشــركة احلديثة
لإلنتاج احليواني ،مكاســب السوق
بارتفاع نســبته  ،7.7%وكانت أعلى
اخلسائر لســهم املصرف العراقي
اإلسالمي ،الذي هبط .7.89%
وسجل ســهم بغداد للمشروبات
الغازية ،أعلى القيم بـ 42.26مليون
دينار ،وكانت أعلى الكميات ملصرف
اخلليج التجــاري بـــ 44.37مليون
سهم.
وأنهى املؤشــر العام لسوق العراق
لــأوراق املالية تعامالت األســبوع
املاضي ،على تراجع نســبته ،3.5%
وهي أعلى وتيرة خســائر أسبوعية
منذ أكتوبر .2018

نمو الصين األبطأ
منذ 1990

الصباح الجديد ـ وكاالت:
توقع محللــون أن تعلــن الصني أمس
االثنني ،تراجع النمو االقتصادي إلى أبطأ
وتيرة له ،خالل  28عاما ً في  ،2018وسط
ضعف للطلب احمللي ورســوم جمركية
أميركية مؤملة ،ما يكثف الضغط على
بكني لتطبيق مزيد من إجراءات الدعم،
لتفادي تباطؤ أشد حدة.
وتؤجــج دالئــل الضعــف املتزايدة في
الصني ،التي أســهمت بنحو ثلث النمو
العاملي في العقد األخير ،اخملاوف بشــأن
اخملاطر ،التــي تهدد االقتصــاد العاملي
وتضغــط على أرباح شــركات مثل أبل
وكبار منتجي السيارات.
وتوقــع محللــون أن يكون ثانــي أكبر
اقتصاد في العالم قد منا بنســبة 6.4%
على أساس ســنوي في الربع املمتد من
تشرين األول إلى كانون األول ،مقارنة مع
 6.5%في الربع السابق ،وهي مستويات
لم يشهدها منذ أوائل  2009إبان األزمة
املالية العاملية.
ومن شأن ذلك أن يهبط مبعدل منو الناجت
احمللي اإلجمالي لعــام  2018إلى ،6.6%
وهو أقل مســتوى له منذ عــام ،1990
انخفاضــا من  6.8%بعــد التعديل في
.2017
وعلى أساس فصلي ،من املرجح أن يكون
النمو قد انخفض إلــى  1.5%في الربع
األخير مــن  ،2018مــن  1.6%في الربع
السابق.

اقتصاد

الكعبي يدعو الى زيادة التخصيصات والمناقالت المالية للعاصمة

مساع لزيادة تخصيصات بغداد في الموازنة إلى  3تريليونات
ٍ
بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد النائب عن محافظة بغداد
ان العاصمــة عانت من نقص
كبير باخلدمات ولم حتصل على
حقوقها الكاملــة التي توازي
مكانتها السياســية ,مشيرا
الــى وجــود مســاعي لزيادة
تخصيصــات العاصمــة في
املوازنة الى ثالثة تريليونات.
وقال ليــث الدليمي في حديث
صحافي ،إن «موازنة العاصمة
جزء من موازنة تنمية االقاليم
واحملافظــات والتــي حــددت
بترليون دينار غير كافية وهناك
مســاعي لزيادتها الــى ثالثة
تريليونــات والتــي نعتقد انها
ايضا غير كافية».
وأضــاف ان «املبالــغ اخملصصة
بحال توزيعهــا على احملافظات
فان بغداد بحاجــة الى مبالغ
اكثر كونها العاصمة والواجهة
السياسية للبلد».
ومضى الى القــول ،أن «بغداد
عانت من نقص كبير باخلدمات
وهي لم حتصــل على حقوقها
الكاملة التي تــوازي مكانتها
السياســية» ،مؤكــدا ان
«العاصمة ينبغي ان تكون لها
خصوصيــة باملوازنة وان تكون
لها موازنــة خاصة بها ،اضافة
الــى اخلصوصيــة باخلدمــات
والدرجــات وجميــع االمــور
االخرى».
وأشــار الدليمي الى أن «نواب
العاصمة ضمــن كتلة بغداد
اخذوا علــى عاتقهم التصدي

موازنة العاصمة جزء
من موازنة تنمية االقاليم
والمحافظات والتي
حددت بترليون دينار غير
كافية وهناك مساعي
لزيادتها الى ثالثة
تريليونات والتي نعتقد
انها ايضا غير كافية

تعامالت مصرفية يومية

لكل ما يتعلــق بحاجة بغداد
وخاصــة اســتحقاقها مــن
املوازنة» ،مؤكدا ً «اننا سنعمل
بكل قــوة على حتقيــق أكبر
الطموحــات التي نســتطيع
حتقيقها للعاصمة وابناءها».
الى ذلــك ،دعــا نائــب رئيس
البرملان حسن الكعبي الى زيادة
التخصيصات واملناقالت املالية
الالزمة الى العاصمة بغداد.

وذكر بيان ملكتبه« :ترأس حسن
كــرمي الكعبــي النائــب االول
لرئيس مجلس النــواب ،أمس
االثنــن ،اجتماع اللجنة املالية
النيابية لبحــث قانون املوازنة
واإلسراع بإقرارها ،مثمنا جهود
اللجنة بتكثيــف اجتماعاتها
صباحا ومســاء إلجنــاز املوازنة
خالل وقت قريب».
واكد الكعبي بحســب البيان

على ضرورة زيادة التخصيصات
واملناقالت املاليــة الالزمة الى
العاصمة بغــداد ،كونها تضم
اكثــر مــن  ٨مليون نســمة
وتســتضيف عــدد كبير من
العراقيــن الــذي يعملــون
ويقيمون فيها مــن احملافظات
مما يشــكل عبئ كبيــر عليها
من ناحية تقدمي اخلدمات ،فضال
عن وجود مشاريع كثيرة المانة

تراجع مبيعاته إلى  186.5مليون دوالر

ثروة أغنى  26شخصًا في
العالم تساوي ما يملكه
نصف البشرية األفقر

المركزي :اعداد شركات الصرافة
تعد األكبر في المنطقة
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن محافظ البنــك املركزي
علي العالق ،امــس االثنني ،عن
امتالك العراق شــركات صرافة
هي االكبر فــي املنطقة وعدد
من دول العالم ،مشددا على ان
ال تكون هذه الشــركات مجرد
"محالت صغيرة".
وقال العالق في املؤمتر العراقي
االول لشــركات الصرافــة،
إن "عــدد شــركات الصرافــة
فــي العــراق تعــد االكبر في
املنطقة ،بل االكبر في العديد
من شــركات املوجودة في دول
العالم" ،مبينا ان "ذلك يعكس
في اهمية هذه الشركات ودورها
وطبيعة الواقـــع االقتصـادي
فـي البلـد".
وأضاف أن "البنك املركزي يقوم
باحلفاظ على اســتقرار ســعر
الصــرف وهو هــدف لتحقيق

تقـرير

النمــو واالســتقرار بشــكل
حقيقي وهو جوهر السياســة
النقديــة بتحقيق االســتقرار
االقتصــادي بالبلد وشــركات
الصرافــة تعمل الــدور املهم
بهذا االطــار واي خلل يحصل
يودي عكس ذلك" ،مشــيرا الى
ان "البنــك يواصل لتطــــوير
هـذه الشركــــات ويجعلهـا
قريبـــة ملواكبـــة التطـورات
بالعالـم".
واشــار العالق الــى ان "البنك
طالب شركات الصرافة باتخاذ
خطــوات تتمثــل بتجميــع
شــركات من قوى قــادرة على
التطويــر ومواكبــة التطــور
العاملي" ،الفتا الــى ان "بعض
الشــركات تغاضــت عن ذلك
السباب عديدة".
واكد العالق ان "العالم يعيش
حاليا فــي عصر وال تصلح فيه

هذه الشــركات ان تكون مجرد
محل صغير يفتح ابوابه بوقت
قصير ويغلــق بوقت معني وامنا
يجب ان تؤدي هذه الشــركات
عمل حيــوي وتقــدمي خدمات
تكــون موازية للمؤسســات
املالية".
يذكــر ان معظــم املصــارف
االهليــة ومكاتــب الصرافــة
بالعراق تعتمد بشــكل كبير
علــى مــزاد البنــك املركــزي
للحصول على اربــاح ومن دون
القيام بعملها االئتماني.
في الســياق ،تراجعت مبيعات
العملــة األجنبيــة بالبنــك
املركــزي العراقي ،أمس االثنني،
إلــى  186.47مليــون دوالر ،في
مقابـــل مبيعــــات بلغــت
 208.95مليـــون دوالر مبـــزاد
يـوم األحـد ،بانخفـاض 22.48
مليـون دوالر.

بغداد بحاجة الى اجناز ســريع
وال بــد مــن ادراج تخصيصات
ضمن موازنة  ٢٠١٩لتنفيذها،
وليتســنى لالمانــة تقــدمي
اخلدمات بشــكل افضل البناء
بغداد».
وشــدد الكعبي علــى «زيادة
تخصيصــات امانــة بغــداد،
للقيــام بواجبهــا التنفيذي
املتمثــل باســتكمال اجنــاز

املشــاريع املتلكئة وإكســاء
وتأهيل الطرق وصيانة وإنشاء
اجملســرات واالنفــاق داخــل
العاصمة».
وأكد علــى «دعم الســلطة
التشــريعية حملافظــة بغداد
واهميــة تعاونهــا الدائم مع
االمانــة مبا يخــدم احتياجات
املواطن ويتناسب وخصوصية
ومكانة العاصمة».

وقال املركزي ،في بيان أمس ،إن
ســعر الصرف بلغ  1190دينارا ً
لــكل دوالر ،في املــزاد املنعقد
مبشــاركة  30مصرفاً ،إضافة
إلى شــركة حتويل مالي واحدة
فقط.
وأضــاف البنــك أن املبيعــات
املنفذة هــي نتائج مــزاد يوم
غد (اليــوم) الثالثــاء ،موضحا ً
أن إجمالــي البيــع الكلي بلغ
 210.48مليون دوالر.
وبلــغ حجــم املبالــغ املبيعة
لتعزيــز أرصدة املصــارف في
اخلارج  185.27مليون دوالر ،فيما
ُقدر إجمالي النقد املبيع بـ1.2
مليون دوالر.
ويكــون بيــع املبالــغ احملولة
حلســابات املصارف في اخلارج
بســعر  1190دينارا ً لكل دوالر،
كما أن البيع النقدي ســيكون
بالسعر نفسه.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت املديرة التنفيذية لـ»أوكسفام
إنترناشــونال» وينــي بيانيمــا ،في
بيان صادر من املنظمــة ،إن «الهوة
التي تتســع بني األثريــاء والفقراء
تنعكس على مكافحة الفقر ،وتضر
وتؤجــج الغضــب في
باإلقتصــادّ ،
العالم».
وطالبت احلكومــات بـ»التثبت من
أن الشــركات واألكثر ثــراء يدفعون
حصتهــم مــن الضرائــب» ،وذلك
مبناســبة نشــر التقرير الســنوي
للمنظمة بشأن التباين في العالم،
قبــل املنتــدى االقتصــادي العاملي
السنوي ،الذي يعقد خالل األسبوع
املقبل في دافوس في سويسرا.
وبحســب تقريــر املنظمــة ،التي
يســتند إلى بيانات مجلة «فوربز»
ومصرف «كريدي ســويس» ،والتي
ينتقد بعض خبراء االقتصاد نهجها،
شــخصا باتــوا ميلكون ما
فإن 26
ً

يســاوي أموال  3.8مليار نسمة هم
األكثر فقرًا فــي العالم ،بعدما كان
عددهم  42عام .2017
لفتت املنظمة إلى أن أثرى رجل في
العالم هــو رئيس «أمــازون» جيف
بيزوس ،الذي بلغت ثروته  112مليار
دوالر في العام املاضي ،بينما «تعادل
ميزانيــة الصحة فــي أثيوبيا واحد
باملئة من ثروته».
بصورة عامة ،أوضح التقرير أن ثروة
أصحاب املليــارات في العالم ازدادت
مبقدار  900مليــار دوالر خالل العام
املاضــي ،بوتيرة  2.5مليــار دوالر في
اليوم ،بينما تراجع ما ميلكه النصف
األفقر من ســكان العالم بنســبة
 11باملئة .كما أفادت أوكســفام عن
تضاعف عدد أصحاب املليارات منذ
األزمة املالية عام  ،2008مشيرة إلى
أن «األثرياء ال ينعمون بثروة متزايدة
فحســب ،بل كذلك بنسب ضرائب
هي األدنى منذ عقود».
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أوابك تتوقع ارتفاع الطلب اآلسيوي على النفط بمقدار  1.5سنويًا
متابعة الصباح الجديد:
توقعــت االمانــة العامــة ملنظمة
البلــدان العربية املصــدرة للنفط
«اوابك» ،أمس االثنني ،ارتفاع الطلب
االســيوي على النفط مبقدار 1.5%
سنويا بني عامي  2020و.2040
وقالت اوابك فــي تقرير اعدته« :من
املتوقع ارتفاع الطلــب على النفط
من قبل الدول االســيوية ليصل الى
 24.3مليون برميل نفط مكافئ في
عام  2020والــى  36.1مليون برميل
مكافئ يوميا عام .»2040
واضافت ان «الصني ســتظل تتصدر
باقي الدول االســيوية للطلب على
الطاقة خالل املــدة بني عامي 2020
و 2040والذي ســينمو اســتهالك
الطاقة فيهــا بنحو  0.8%ســنويا
حسب السياسات اجلديدة و.»1.4%
وأكــدت ان «اســتهالك الطاقة في
الدول االســيوية تضاعف اكثر من
ثالث مرات ليرتفع مــن  28.1مليون
برميل مكافئ نفط يوميا عام 2000
الى  88مليون برميل عام  2016والتي
تضاعــف اســتهالك الطاقة فيها
من اجمالي اســتهالك الطاقة في
العالم الى .»% 33.1
واشارت الى ان استهالك النفط في
الهند ارتفع مبعدل  4.4%ســنويا إذ
تضاعف من  2.6مليون برميل يوميا
عــام  2000الــى  4.5%مليون برميل
يوميا عام .»2016

وانشــئت منظمة األقطار العربية
املصدرة للبتــرول ،كمنظمة عربية
إقليميــة ذات طابع دولــي ،مبوجب
اتفاقيــة مت التوقيع علــى ميثاقها
في مدينة بيروت في  9كانون الثاني
 ،1968بني كل مــن اململكة العربية
الســعودية ،ودولة الكويــت ،ودولة
ليبيا (اململكة الليبية آنذاك) ،وجرى
االتفاق على أن تكــون دولة الكويت
مقرا ً للمنظمة .وانضمت اجلمهورية
العربية السورية وجمهورية العراق
للمنظمــة عــام  ،1972وجمهورية
مصر العربية عام  ،1973واجلمهورية
التونســية في عــام ( ،1982توقف
نشــاطها منذ عام  ،)1987ليصبح
عدد الدول األعضاء  11دولة عربية.
الــى ذلــك ،قــال مســؤول إيراني
ومتحدث باسم مصفاة يابانية أمس
االثنني إن شــركات التكرير اليابانية
حملت خامــا إيرانيا على منت ناقلة،
ّ
لتســتأنف بذلــك الــواردات بعــد
توقف املشــتريات بسبب العقوبات
األمريكية.
واليابــان هي األخيرة بــن أكبر أربع
عمــاء للنفــط اإليراني في آســيا
التي تســتأنف الواردات بعد منحها
اســتثناء من العقوبــات األمريكية
التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين
الثاني .وحافظت الصني والهند على
الواردات بعد تشــرين الثاني ،بينما
توقفت واردات كوريــا اجلنوبية على
مدى أربعة أشــهر واســتؤنفت في
مطلع األسبوع.

أحد احلقول النفطية

وإيــران رابع أكبر منتــج للنفط في
منظمــة البلدان املصــدرة للبترول
(أوبك).
ونقلــت وكالــة أنبــاء اجلمهورية
اإلسالمية عن محافظ البنك املركزي
عبد الناصر همتي قوله ”بعد الصني
وكوريا اجلنوبية والهند وتركيا ،بدأت
اليابان أيضا عملية استيراد النفط

اإليراني“.
وقال متحدث باســم مصفاة فوجي
أويل اليابانية إنها تســلمت شحنة
مــن النفــط اإليرانــي فــي مطلع
األسبوع.
ووفقا للمتحــدث وبيانات رفينيتيف
ايكون ،فإن ناقلــة النفط العمالقة
كيســوجاوا ُح ّملت بنحــو مليوني

برميل مــن النفط اإليراني يوم األحد
ومن املتوقــع أن تصل إلى اليابان في
التاسع من شباط .وقال املتحدث إن
نصف الشــحنة ملك لفوجي أويل
والباقي لشوا شل سيكيو.
وأضاف ”استغرق اســتئناف واردات
النفط اإليراني وقتا“ مضيفا أن أكبر
عقبة كانت احلصــول على موافقة

البنوك على تنفيذ املدفوعات إليران.
وامتنع متحدث باســم شــوا شل
عن التعقيب على صفقات محددة،
مضيفــا أن الشــركة لديهــا خيار
الســتئناف واردات النفط اإليراني إذا
استوفت جميع الشروط.
وبالرغم مــن ذلك ،فــإن الصادرات
اإليرانية لليابان ،رابع أكبر مســتورد
للنفط فــي العالم ،قد ال تســتمر
طويال ،إذ قال مشــتريان في اليابان
إنهما قد يعجزا عن االســتمرار بعد
انتهاء التأمني السنوي على الناقالت
الذي تدعمه حكومة اليابان في آذار.
وقال أحــد املشــترين ”ابتعنا نفطا
بالفعــل حتســبا لعــدم متكننا من
استالم شحنات إيرانية للتحميل في
آذار“.
وهبطــت صــادرات إيــران النفطية
بشدة منذ أن أعلن الرئيس األمريكي
دونالد ترامب في أيار  2018أن الواليات
املتحدة ستنســحب من اتفاق يضع
قيــودا على برنامــج إيــران النووي
وستعيد فرض عقوبات على طهران.
وتوقفت اليابان عن اســتيراد النفط
من إيران في تشرين الثاني مع دخول
العقوبات حيز التنفيذ .وشكل نفط
إيــران  5.3باملئة مــن إجمالي واردات
اخلام اليابانية في .2017
بيــد أن اســتثناءات ُمنحــت ألكبر
مشــتري نفط إيران  -اليابان والصني
والهنــد وكوريــا اجلنوبيــة وتايوان
وإيطاليا واليونان وتركيا  -وتســمح
لهم باستيراد بعض النفط ملدة 180

يوما إضافية.
وتسلمت كوريا اجلنوبية يوم السبت
أول شــحنة نفط إيرانــي في أربعة
أشهر.
على الصعيد ذاته ،حققت اســعار
النفط أعلى مستوى لها منذ بداية
عــام  ،2019بعدما أظهــرت بيانات
أن معدالت اســتهالك املصافي في
الصني ،ثاني أكبر مســتهلك للخام
فــي العالم ،قفــزت إلى مســتوى
قياسي األسبوع املاضي برغم تباطؤ
االقتصاد.
وبلغت العقود اآلجلــة خلام القياس
العاملي برنــت  62.77دوالر للبرميل،
بارتفاع سبعة ســنتات ،أو ما يعادل
 0.1باملئة ،عن التسوية السابقة.
وكان برنت ارتفع في وقت سابق فوق
 63دوالرا للبرميــل للمرة األولى منذ
.2019
وســجلت عقود خام غرب تكساس
الوســيط األميركــي  53.92دوالر
للبرميل ،بارتفاع قدره  12سنتا أو 0.2
باملئة ،وجتاوز اخلام األميركي في وقت
سابق  54دوالرا للبرميل للمرة األولى
هذا العام.
وأظهرت البيانات التي نشرها املكتب
الوطنــي لإلحصــاء الصيني أمس
االثنني أن معدل اســتهالك املصافي
من اخلام بلغ مســتوى قياسيا عند
 603.57مليــون طــن فــي  ،2018أو
ما يعادل  12.1مليــون برميل يوميا،
بارتفاع نســبته  6.8باملئة عن العام
السابق.

ﺍﻓﺎﻕ
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ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ :ﺃﻛﺬﻭﺑﺔ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ
ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻌﺠﺮﻣﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷــﺎﻫﺪت اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي أﻋﺪه
ﻣﺮاﺳــﻞ ﻗﻨــﺎة »ﻛﺎن« اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﻏﺎل
ﺑﻴﺮﻏﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺸﺒﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ
اﻟﺬﻳــﻦ ﻫﺎﺟــﺮوا ﻣــﻦ ﻗﻄــﺎع ﻏﺰة
واﻟﺬﻳﻦ ﲡــﺎوز ﻋﺪدﻫــﻢ ،ﻓﻲ ﻧﺼﻒ
اﻟﺴــﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﺣﺴــﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات
اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ أﻟﻒ ﺷﺎب،
وﺣﺴــﺐ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
ﺿﻌــﻒ ﻫــﺬا اﻟﺮﻗــﻢ ،أﻳﻘﻨــﺖ أن
اﳌﺸــﺮوع اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ
ﻳﺘﺤﻘــﻖ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺑﻨﺠــﺎح ﺑﺎﻫﺮ.
ﻓﻬــﺬا اﳌﺸــﺮوع ﺑﻨﻲ ﻋﻠــﻰ ﻓﻜﺮة
اﻻﺳــﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻷرض واﻻﺳﺘﻴﻄﺎن
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻬﻮﻳﺪﻫﺎ وﺗﻬﺠﻴﺮ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ.
واﻷرﻗﺎم اﻟﻜﺒﻴــﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ
ﻫﺠﺮة اﻟﺸــﺒﺎب ﻣﻦ ﻏــﺰة ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ
أرﻗــﺎم اﻗﻞ ﻧﺴــﺒﻴﺎ ﹰ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻀﻔــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﲟﻌﻨﻰ
أﻧﻨﺎ ﻧﻮاﺟــﻪ ﻛﺎرﺛﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ.
وﳝﻜﻦ اﻟﻘــﻮل ﺑﻜﻞ ﺻﺮاﺣﺔ ووﺿﻮح
ﺑــﺄن ﻫــﺬه اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﻫــﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻼﻧﻘﺴــﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
اﻟﺬي ﺳﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺬي ﻻ ﳕﻠﻚ ﻏﻴﺮه.
اﳌﺆﺳــﻒ واﳌﺜﻴــﺮ ﻟﻼﺳــﺘﻬﺠﺎن
ﺣﻘﻴﻘﺔ ،ﺣﺠﻢ اﻷﻛﺎذﻳﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻖ
ﺑﻬﺎ ﺷــﺘﻰ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺸــﺪق ﲟﻘﺎوﻣﺔ اﳌﺸــﺮوع
اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ -اﻻﺳــﺘﻴﻄﺎﻧﻲ ﺳﻮاء
ﺑﺎﻟﺴﻼح أو ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺳﻠﻤﻴﺔ ،وﻧﺤﻦ
ﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴــﻪ وﲢــﺖ ﻛﺜﺎﻓﺔ
اﻟﺸــﻌﺎرات اﻟﻄﻨﺎﻧــﺔ واﳌﻨﻤﻘــﺔ
واﳉﺬاﺑﺔ ﻧﺤﻘﻖ ﻹﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ،
ﻧﻔﺮغ اﻷرض ﻣــﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺸــﺒﺎب اﳌﺆﻫﻞ واﳌﺘﻌﻠﻢ أي ﻫﺠﺮة
اﻷدﻣﻐــﺔ واﻟﻜﻔــﺎءات واﻟﺬﻳــﻦ ﻻ
ﳝﻜﻦ ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴــﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ دوﻧﻬﻢ.
وﻧﺤﻦ ﺑﺄﻳﺪﻳﻨﺎ أﻏﻠﻘﻨــﺎ اﻷﺑﻮاب أﻣﺎم
ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ودﻓﻌﻨﺎﻫﻢ ﳋﻴﺎرات أﺳﻮأ ﻣﻦ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻬﺠــﺮة أو اﻟﻴﺄس ورﲟﺎ
اﻻﻧﺘﺤﺎر .وﺣﺴــﺐ ﻣﺮﻛــﺰ اﻹﺣﺼﺎء
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﺈن  37%ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻟﺪﻳﻬــﻢ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟﻬﺠﺮة .وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ
ﻏﺰة ﻫﻲ اﻷﻋﻠــﻰ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﻲ ﻇﻞ

ﻫﺠﺮة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲔ اﻟﻰ اﳋﺎرج
ﺣﻜﻢ »ﺣﻤــﺎس« واﳊﻴﺎة »اﻟﺮﻏﻴﺪة«
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬــﺎ رﺋﻴﺲ اﳌﻜﺘﺐ
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛــﺔ إﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ
ﻫﻨﻴﺔ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻔﺸــﻞ ﻓــﻲ أﻋﻈﻢ وأﻫﻢ
ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ وﻫﻲ
ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺻﻤﻮد اﳌﻮاﻃﻨــﲔ ﻋﻠﻰ أرض
وﻃﻨﻬــﻢ ،ﻋﻠﻴﻨــﺎ أن ﻧﺴــﺄل ﻣﺎ ﻫﻮ
ﻣﻌﻨــﻰ اﻟﻨﻀﺎل واﻟﻜﻔــﺎح ،ﻫﻞ ﻫﻮ
ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺧﺮ ﺑﻌﺪد اﻟﺸــﻬﺪاء واﳉﺮﺣﻰ
واﳌﻌﺎﻗﲔ ،أم ﻫــﻮ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮة اﳌﻜﺜﻔﺔ
ﻟﻠﺸــﺒﺎب وﺗﻔﺮﻳﻎ اﻷرض .وﻟﻸﺳﻒ
ﻫﺬا ﻫﻮ ﻟﺴــﺎن ﺣﺎﻟﻨــﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ
ﺷــﻌﺎرات وﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺿﻴﺎع
رﻫﻴﺒﺔ وﻧﻔﻘﺪ ﻛﻞ ﺷﻲء ،وﺑﻌﺪ ﻣﺪة

ﺳﻨﺠﺪ أﻧﻔﺴــﻨﺎ ﻧﺤﺼﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮﻧﺎ
اﻟﻜﺒﻴــﺮة وﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ إﳒــﺎزات ﻻ
ﺗﻜﺎد ﺗﺬﻛــﺮ أﻣﺎم ﺣﺠﻢ اﳋﺴــﺎﺋﺮ.
ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﹰ أﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ
اﻋﺘﺮاف دوﻟﻲ واﺿــﺢ وﻗﺎﻃﻊ ﺑﺪوﻟﺔ
ﻓﻠﺴــﻄﲔ ﻛﺪوﻟــﺔ ﻋﻀــﻮ ﻛﺎﻣﻞ
وﲢﺖ اﻻﺣﺘــﻼل ﻓﻲ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻊ
أن  138دوﻟــﺔ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﻔﻠﺴــﻄﲔ
وﺗﻌﺘــﺮف ﺑﺤﻘﻮﻗﻨــﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
اﻗﺮﺗﻬﺎ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻗﺮارات
اﻷﱈ اﳌﺘﺤــﺪة .واﻟﻮاﻗــﻊ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ
ﺑﺴﺒﺐ دور اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻨﺎﻫﺾ
ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ
إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،أو ﺗﺨﺎذل
اﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ اﻟﺪوﻟﻲ أو ﻫﻮان وﺗﺸــﺮذم

اﻟﻌﺎﻟــﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﺳــﺒﺐ
ﺟﻮﻫﺮي آﺧﺮ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻫﻮ اﻻﻧﻘﺴﺎم
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ .وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن
ﻧﻘﻨﻊ أي ﻃﺮف ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
أﻧﻔﺴــﻨﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﻞ ﺑﺄﻧﻨــﺎ ﻣﺆﻫﻠﻮن
ﻟﺪوﻟﺔ ،وﻧﺤــﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻘﺴــﺎم
ﲢﺖ ﺳــﻠﻄﺘﲔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﲔ ،وﻻ ﳒﺪ
وﺳــﻴﻠﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم
ﺳﻴﺎﺳــﻲ واﺣﺪ وﻧﺤﻞ ﻣﺸــﺎﻛﻠﻨﺎ
اﳌﺴﺘﻌﺼﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ
اﻟﺼﻤﻮد ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ
ﻓــﻲ اﻷراﺿــﻲ اﶈﺘﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﺪس ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻬﺎ ،وﻗﻄﺎع
ﻏــﺰة اﻟﺬي ﻣــﻦ اﳌﻤﻜــﻦ أن ﻳﻜﻮن

راﻓﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺮوع اﻟﻮﻃﻨــﻲ وﻋﻤﺎدا ﹰ واﻟﻘﻴــﺎدة اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘــﻲ
ﻟﻠﻨﻬﻮض ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ،ﺳــﻤﺤﺖ ﺑﺬﻟﻚ وﻣﻮﻟﺖ اﻻﻧﻘﺴﺎم
ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﳌﺴــﺘﻮﻃﻨﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى .وﻟﻜﻦ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ
واﻟﻮﺟــﻮد اﻟﻌﺴــﻜﺮي .وﺑﺈﻣﻜﺎﻧــﻪ ﻫــﺬا اﳊﺪﻳﺚ ،ﺑــﻞ إن اﳌﻬﻢ ﻫﻮ ﻫﻞ
ﺑﻌﺪ إزاﻟﺔ اﳊﺼﺎر وإﻋــﺎدة ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻧﺤــﻦ ﻣﺨﻠﺼــﻮن ﻟﻔﻜــﺮة اﻟﻮﻃﻦ
ﺟﺪﻳــﺪ أن ﻳﻜــﻮن ﻣﺮﻛﺰا ﹰ أﺳﺎﺳــﻴﺎ ﹰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﲢﻘﻴﻖ ﺣﻠﻢ ﺷﻌﺒﻨﺎ
ﻟﻼﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻮﻃﻨــﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﹰ إذا ﺑﺪوﻟﺔ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻌﺪ
أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻴــﻪ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻧﻬﺎء اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ
ﻛﺒﺮى وﰎ ﺑﻨﺎء اﳌﻴﻨــﺎء واﳌﻄﺎر ،وﻛﻞ اﻷراﺿــﻲ اﶈﺘﻠﺔ ﻣﻨــﺬ اﻟﻌﺎم 1967
ﻫﺬا ﻣﺸﺮوط ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻻﻧﻘﺴﺎم .ﳝﻜﻦ وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﺪس اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ وﺣﻞ
ﻟﻨﺎ أن ﻧﺘﺤــﺪث ﻋﻦ اﻻﻧﻘﺴــﺎم ﻣﺎ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ؟ أم
ﺷــﺌﻨﺎ ،وﳝﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻃﺮف أن ﻳﺤﻤﻞ أن اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺮﻣﺘــﻪ ﲢﻮل إﻟﻰ ﻣﺠﺮد
اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ ،واﻗﺼﺪ ﺷــﻌﺎرات ﺟﻮﻓﺎء وﻟﻜﻞ واﺣﺪ أﺟﻨﺪة
ﻫﻨــﺎ »ﺣﻤﺎس« اﻟﺘﻲ ﻧﻔــﺬت اﻧﻘﻼﺑﺎ ﹰ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻨﻔﻮذ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺼﺎﻟﺢ اﳋﺎﺻﺔ؟

اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺎ ﻳﺰال ﻳﺆﻣﻦ
ﺑﺤﻘﻪ اﳌﺸــﺮوع أﺳﻮة ﺑﻜﻞ ﺷﻌﻮب
اﻷرض ،وﻟﻜﻨــﻪ ﻻ ﻳــﺰال ﻣﻨﻜﻮﺑﺎ ﹰ ﻓﻲ
ﻗﻴﺎداﺗــﻪ اﻟﺘــﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﻓــﻲ واد آﺧﺮ،
واﺑﺘﻌــﺪت ﻋــﻦ ﻫﻤﻮﻣــﻪ وﻗﻀﺎﻳﺎه
اﻟﻜﺒــﺮى إﻻ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ
ﻛﺮاﺳﻲ اﳊﻜﻢ واﻟﺴــﻠﻄﺔ وﻳﻨﻌﻢ
ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات .ﻓﺎﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻲ
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺸﺮوع اﳌﻘﺎوﻣﺔ وﻳﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ
ﻏــﺰة ﺑﺪرﺟﺔ أﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﺎﺋﻞ
ﻣﺪﺟﺠﺔ ﺑﺎﻟﺴــﻼح ﻻ ﻳﻬﻤﻪ ﺳﻮى
اﻟﺘﻮﺻــﻞ إﻟﻰ ﺗﻬﺪﺋﺔ ﻣــﻊ اﻻﺣﺘﻼل
ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳــﺘﻤﺮار ﺣﻜﻢ
»ﺣﻤﺎس« ﻓــﻲ ﻏﺰة ،ﺣﺘــﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن
اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﳌﺸﺮوع اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وﻛﻞ اﻟﻌﺒــﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻘــﺎل ﻟﺘﺰﻳﲔ
اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﻘــﺔ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ
أن ﺗﺨﻔــﻲ اﳊﻘﻴﻘــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــﺎت
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن ﺷﺮﻛﺎء ﻓﻴﻬﺎ وﻳﻘﺪﻣﻮن
ﻟﻬﺎ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻛﺎﻷﻣﻮال اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،وﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺣﺼﻠﺖ
ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻓﻬﻲ ﺠﻤﻟﺮد ﲢﺴﲔ ﺷﺮوط
اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ .وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ
ﻻ ﻳﺒــﺪو ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴــﺎدة وﻋﻨﺪ »ﻓﺘﺢ«
ﻋﻠــﻰ وﺟﻪ اﳋﺼــﻮص ﺧﻄﺔ ﺟﺪﻳﺔ
أو ﺗﻮﺟــﻪ واﺿﺢ ﻹﻧﻬﺎء اﻻﻧﻘﺴــﺎم
وﺗﻘﺼﻴﺮ ﻋﻤﺮه ﻏﻴــﺮ ﺗﻜﺮار ﻣﻘﻮﻻت
ﺗﺪﻋﻮ »ﺣﻤﺎس« ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻋﺎم
 .2017وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴــﻤﻊ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﻣﻦ ﻗﻴــﺎدات ﻛﺒﻴــﺮة ﺗﻘــﻮل إﻧﻪ آن
اﻷوان ﻟﺘﻘﻮﻳﺾ ﺳــﻠﻄﺔ »ﺣﻤﺎس«
أو ﺳﻠﻄﺔ اﻹﻧﻘﺴﺎم ،ﻻ ﺗﺮى ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﹰ
واﺿﺤﺎ ﹰ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴــﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ
ﺑﲔ ﻣــﻦ ﻳﻬﺪد ﺑﺎﳉــﻮازات واﻟﻬﻮﻳﺎت
وﺷﻬﺎدات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ،وﺑﻮﻗﻒ ﲤﻮﻳﻞ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﻏﺰة ﻓﻲ ﻛﻞ اﺠﻤﻟﺎﻻت
ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺬﻳﻦ
ﻛﺎﻧﻮا اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻟﺴﻮء اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ،وﺑﲔ
ﻣﻦ ﻳﻘﻮل إن »ﺣﻤﺎس« اﳌﺴــﺘﻬﺪﻓﺔ
وﻟﻴــﺲ اﳌﻮاﻃﻨﲔ .ﻓﻜﻴﻒ ﳝﻜﻦ ذﻟﻚ
وﻫﻞ ﻫﺬا ﺳﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻘﺴﺎم
أم ﻳﻌﻤﻘــﻪ؟ اﻟﻜﻞ ﻳﺘﺼــﺮف ﺑﺮدود
أﻓﻌﺎل واﻟﺸــﻌﺐ ﻳﻀﻴﻊ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ
ﺻﺮاﻋﺎت ﻻ ﻳﺒﺪو أن ﻟﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ.
ﻳﻨﺸــﺮ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺟﺮﻳــﺪة اﻷﻳﺎم
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻟﺘﻬﻮﻳﺪ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ﺗﺘﺠﻪ ﻟﻠﻔﺸﻞ
ﹼ
اﳌﻌﺸﺮ
ﻣﺮوان
ﻣﻠﺨﺺ :ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﹼ
ﲡﺎه اﻟﻨﺰاع اﻟﻌﺮﺑﻲ-اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ أن
ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻻﲡﺎه اﳌﻌﺎﻛﺲ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،أي أن ﺗﺪﻋﻢ ﺑﻘﺎء
ﺑﻌﺪ ﻋﺪة أﺷــﺮ ﻣﻦ اﺣﺘﻼل إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻟﻠﻀﻔــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘــﺪس اﻟﻌﺎم
 ،1967ﺻﺮح داﻓﯿﺪ ﺑــﻦ ﻏﻮرﯾﻮن ،أول
رﺋﯿﺲ وزراء ﻹﺳــﺮاﺋﯿﻞ ﲟــﺎ ﯾﻠﻲ :ﻣﻦ
دون ﻣﻌﺪﻻت ﺟﺮة ﻋﺎﻟﯿﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻟﻠﯿﻮد إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،وﻣﻦ دون ﻣﻌﺪﻻت
وﻻدة ﻋﺎﻟﯿــﺔ ﻟﻠﯿﻮد ﻓﻲ اﺳــﺮاﺋﯿﻞ،
ﻓﻨﺤــﻦ ﻣﺤﻜﻮﻣــﻮن ﻷن ﻧﺼﺒــﺢ
أﻗﻠﯿﺔ ،ﺣﺘﻰ وان اﺳــﺘﻄﻌﻨﺎ اﻟﺘﻐﻠﺐ
ﻋﺴــﻜﺮﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب .ﻻ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ
ﲡﺎل ذه اﳊﻘﯿﻘﺔ.
ﺑﺎﻟﻄﺒــﻊ ،ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎل اﺳــﺮاﺋﯿﻞ أﺑﺪا

ذه اﳊﻘﯿﻘــﺔ ،وﺣﺎوﻟﺖ اﳌﺴــﺘﺤﯿﻞ
ﻹﺑﻘﺎء ﻏﺎﻟﺒﯿــﺔ ﯾﻮدﯾﺔ داﺧﻞ اﻻراﺿﻲ
اﻟﺘــﻲ ﺗﺴــﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﺎ ،ﲟــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻘﺪس اﻟﺸــﺮﻗﯿﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﻌﺪﻻت ﺟــﺮة ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻓــﻲ اﳌﺎﺿﻲ
ﻣﻦ أﻧﺤــﺎء اﻟﻌﺎﻟــﻢ ،ﻛﺎن آﺧﺮا ﻣﻦ
اﻻﲢﺎد اﻟﺴــﻮﻓﯿﺎﺗﻲ ﺣﯿﻨــﺬاك ،وﻋﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺎء اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ واﻟﻘﺪس اﻟﺸــﺮﻗﯿﺔ ،واﻋﺎدة
ﺗﺮﺳــﯿﻢ ﺣﺪود اﻟﻘﺪس ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠــﻰ أﻏﻠﺒﯿﺔ ﯾﻮدﯾﺔ ﻓﯿــﺎ .ﻟﻜﻦ ﻛﻞ
ذه اﶈــﺎوﻻت ﺗﺼﻄﺪم اﻟﯿﻮم ﺑﺤﻘﺎﺋﻖ
ﻋﻠﻰ اﻻرض ﲡﻌﻞ ذا اﻟﺪف اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺻﻌﺐ اﳌﻨﺎل.
ﻛﻨﺖ ﻗﺪ اﺷــﺮت ﺳﺎﺑﻘﺎ ان اﻟﺘﻌﺎدل
اﻟﺪﯾﻤﻐﺮاﻓــﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴــﻄﯿﻨﯿﯿﻦ
اﻟﻌــﺮب واﻻﺳــﺮاﺋﯿﻠﯿﯿﻦ اﻟﯿﻮد ﻗﺪ ﰎ
اﻟﻮﺻﻮل اﻟﯿــﻪ اﻟﻌــﺎم  2017داﺧﻞ

اﻻراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﺎ إﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﻮاﻗﻊ  5,6ﻣﻠﯿﻮن ﺷــﺨﺺ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ،اي ان اﻻﺳــﺮاﺋﯿﻠﯿﯿﻦ اﻟﯿﻮد
اﻟﯿــﻮم ﯾﺸــﻜﻠﻮن أﻗﻠﯿــﺔ ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ
ﺗﺪرﯾﺠﯿــﺎ ﻣﻊ ﻣــﺮ اﻟﺰﻣــﻦ .اﺿﺎﻓﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓــﺎن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪﯾﻤﻐﺮاﻓﻲ ﻓﻲ
اﻟﻘﺪس ﺑــﺎت اﯾﻀﺎ ﯾﻤﯿــﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ
ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﻟﻔﻠﺴــﻄﯿﻨﯿﯿﻦ .ﻟﻘــﺪ
ﻋﻤﻠــﺖ اﺳــﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻠــﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺒﯿــﺔ ﯾﻮدﯾﺔ ﻛﺒﯿــﺮة داﺧﻞ
اﻟﻘﺪس .وﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﺣﺘﻼل اﺳــﺮاﺋﯿﻞ
ﻟﻠﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ اﻟﻌﺎم  1967وﺿﻤﺎ
ﺑﺸــﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﻋﺎدة ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﺣــﺪود »اﻟﻘﺪس اﻟﻜﺒــﺮى« ،ﻓﺎن ﻛﻞ
ﻣﺤﺎوﻻت اﺳــﺮاﺋﯿﻞ ﻹﺑﻘــﺎء أﻏﻠﺒﯿﺔ
ﯾﻮدﯾــﺔ ﻛﺒﯿﺮة داﺧﻞ ﺣــﺪود اﻟﻘﺪس
اﳉﺪﯾﺪة ﺗﺒﻮء ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺔ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻟﻠﺨﻤﺴﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎ

اﳌﺎﺿﯿﺔ ﻟﻼﺳــﺘﯿﻄﺎن ﻓــﻲ اﻟﻘﺪس
اﻟﺸــﺮﻗﯿﺔ وإرﻏﺎم اﻟﻔﻠﺴــﻄﯿﻨﯿﯿﻦ
ﻋﻠﻰ اﳉﺮة ﻣﻨﺎ ،ﺗﻔﺸﻞ ذه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ
اﻟﯿــﻮم ﻓﻲ ﺿﻤــﺎن أﻏﻠﺒﯿــﺔ ﯾﻮدﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﳌــﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ .وﻗﺪ ﺻﺮح أﺣﺪ
اﻟﻮزراء اﻹﺳــﺮاﺋﯿﻠﯿﯿﻦ اﻟﺴــﺎﺑﻘﯿﻦ
»ان اﻟﻘﺪس اﻟﺸــﺮﻗﯿﺔ ﲤﺜﻞ ﺷﻮﻛﺔ
ﻓﻲ ﺣﻠﻘﻨــﺎ ،ﻻ ﻧﺴــﺘﻄﯿﻊ ﺑﻠﻌﺎ وﻻ
ﻧﺴــﺘﻄﯿﻊ ﻟﻔﻈــﺎ ﺧﺎرﺟــﺎ« .ﺑﻌﺪ
ﺿﻢ اﻟﻘﺪس اﻟﺸــﺮﻗﯿﺔ ﻹﺳــﺮاﺋﯿﻞ
اﻟﻌﺎم  ،1967أﺻﺒﺤﺖ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﯿﻮد
اﻟــﻰ اﻟﻔﻠﺴــﻄﯿﻨﯿﯿﻦ  74اﻟــﻰ 26
ﺑﺎﳌﺎﺋــﺔ .وﻓﻲ اﻟﻌــﺎم  1973وﺿﻌﺖ
ﳉﻨﺔ اﺳــﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ دﻓﺎ اﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ﻋﻦ 5,25
ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ .وﻟﻜﻦ ﺑﺤﻠﻮل  ،2016ﺗﻘﻠﺼﺖ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﯿﻮد اﻟﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ اﻟﻰ
 62ﻣﻘﺎﺑــﻞ  38ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ

ﻣﻦ ﺗﺰاﯾﺪ ﻋــﺪد اﳌﺴــﺘﻮﻃﻨﺎت ﻓﻲ
اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ .ﺑﻌﺒﺎرة اﺧﺮى ،ﻓﺎن
ﻋــﺪد اﻟﻔﻠﺴــﻄﯿﻨﯿﯿﻦ داﺧﻞ ﺣﺪود
»اﻟﻘﺪس اﻟﻜﺒﺮى« ﻗﺪ ﯾﺼﺒﺢ أﻏﻠﺒﯿﺔ
ﻓﻲ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ اﳌﻨﻈﻮر ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﻛﺎﻓﺔ اﶈﺎوﻻت اﻻﺳــﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻟﻮﺿﻊ
ﺣﺪ ﻟﺰﯾﺎدة ﻋﺪد اﻟﻔﻠﺴــﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﻓﻲ
اﻟﻘﺪس .ﯾﺤــﺎول ﺑﻌــﺾ ﻣﻨﺎﺻﺮي
إﺳــﺮاﺋﯿﻞ اﻟﯿــﻮم اﻟﻀﻐــﻂ ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﻮﻧﻐــﺮس اﻷﻣﯿﺮﻛــﻲ ﻟﺘﺮﺣﯿــﻞ
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﺪس
ﻣﻘﺎوﻣــﺔ ﻟﻠﺘﻤــﺪد اﻟﺪﯾﻤﻐﺮاﻓــﻲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ .وﺗﻌﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻮاﻟﯿﺔ ﻻﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪوء ﻣﻦ
اﺟﻞ إﺻﺪار اﻟﻜﻮﻧﻐــﺮس اﻻﻣﯿﺮﻛﻲ
ﺗﺸﺮﯾﻌﺎ ﯾﻌﯿﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ أﻣﻮال اﻟﻮﻻﯾﺎت
اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳــﺘﻤﻨﺢ ﻟﻸﱈ
اﳌﺘﺤــﺪة ﻛﻤﺴــﺎﻋﺪات إﻧﺴــﺎﻧﯿﺔ

ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ اﻟﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺴﺎﻋﺪ
ﻓــﻲ ﲤﻮﯾﻞ ﲡﯿــﺮ اﻟﻔﻠﺴــﻄﯿﻨﯿﯿﻦ
ﺑﺸــﻜﻞ داﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﻔــﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ
واﻟﻘــﺪس اﻟــﻰ دول اﺧــﺮى .وﻣــﻊ
اﻋﺘﻘﺎدي ﺑﺎن ﻓﺮص ﲤﺮﯾﺮ ﻛﺬا ﺗﺸﺮﯾﻊ
ﻣﺎ ﺗﺰال ﺿﻌﯿﻔﺔ ،إﻻ اﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ
أن إﺳــﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ اﻟﻄﺮق ﳌﻨﻊ
ﻗﯿﺎم أﻏﻠﺒﯿــﺔ ﻓﻠﺴــﻄﯿﻨﯿﺔ داﺧﻞ
اﻻراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﺎ.
ﻛﻞ ذه اﳌﻌﻄﯿــﺎت ﺗﻌﯿــﺪ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻣﺎ
ﻗﻠﺘــﻪ ﺳــﺎﺑﻘﺎ .ان اﻻﺳــﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿــﺔ ﲡــﺎه اﻟﻨــﺰاع اﻟﻌﺮﺑــﻲ-
اﻹﺳــﺮاﺋﯿﻠﻲ ﯾﺠــﺐ أن ﺗﻌﻤــﻞ ﻓﻲ
اﻻﲡﺎه اﳌﻌﺎﻛﺲ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ،
أي دﻋﻢ ﺑﻘﺎء اﻟﻔﻠﺴــﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ
ارﺿﻢ .ذه ﻣﺼﻠﺤﺔ أردﻧﯿﺔ ﻋﻠﯿﺎ.
أﺧﺸــﻰ ان ﺗﻜــﺮار اﻟﺘﻤﺴــﻚ
ﺑﺤــﻞ اﻟﺪوﻟﺘﯿــﻦ دون ﺟــﺪ ﻋﺮﺑــﻲ

دﺑﻠﻮﻣﺎﺳــﻲ وﲤﻮﯾﻠﻲ ﻣــﻮاز ﯾﺤﻘﻖ
ﺑﻘــﺎء اﻟﻔﻠﺴــﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ارﺿﻢ
ﻟﻦ ﯾﻨﺠﺢ اﻻ ﻓﻲ اﺳــﺘﻤﺮار اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﳋﻠﻘــﺎ ﺣﻘﺎﺋــﻖ ﻋﻠــﻰ اﻻرض ﲤﻨﻊ
ﻗﯿﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﯿﻨﯿﺔ وﲢﺎول
إﺧﺮاج اﻟﻔﻠﺴــﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻣﻦ
ﹼ
اﳌﻌﺸــﺮ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ارﺿﻢ .ﻣﺮوان
ﻟﻠﺪراﺳــﺎت ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎرﻧﻴﻐﻲ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ أﺑﺤﺎث اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻓﻲ واﺷــﻨﻄﻦ وﺑﻴﺮوت ﺣﻮل ﺷﺆون
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ .ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼ ﹶﺒﻲ وزﻳﺮ
اﳋﺎرﺟﻴﺔ ) ،(2004-2002وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟــﻮزراء ) (2005-2004ﻓــﻲ اﻷردن،
وﺷــﻤﻠﺖ ﺧﺒﺮﺗﻪ اﳌﻬﻨﻴــﺔ ﻣﺠﺎﻻت
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳــﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
اﳌﺪﻧﻲ واﻻﺗﺼﺎﻻت.
ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎرﻧﻴﻐﻲ ﻟﻠﺸﺮق اﻻوﺳﻂ

ﻣﻌﺠﺰﺓ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﺍﻓﺎﺕ
ﺇﻳﻠﻮﺍ ﻟﻮﺭﻭﻥ
ﺑﺎرﻳﺰ
ﻣﻨﺬ  40ﻋﺎﻣﺎ ،ﻓﻲ دﻳﺴــﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮن
اﻷول ،1978 ،أﺻــﺪرت اﻟﻠﺠﻨــﺔ
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟـ 11ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺸــﻴﻮﻋﻲ
اﻟﺼﻴﻨــﻲ ﺑﻌــﺪ دورﺗﻬــﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ رﺳــﻤﻴﺎ ،أﻋﻠﻨﺖ
ﻓﻴﻪ أﻛﺒﺮ ﲡﺮﺑــﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻋﺮﻓﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴﺎن.
وﺑﻠﻐــﺔ اﳋﺸــﺐ اﳌﻔﻬﻮﻣــﺔ ﻟﺪى
اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻄﻠﻌﲔ ﺑﺸﺆون اﳊﺰب
اﻟﺸــﻴﻮﻋﻲ اﻟﺼﻴﻨــﻲ ،أﻋﻠــﻦ ﻗﺎدة
اﻟﺒﻠﺪ ،اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻃﻤﻮﺣﺎت داﱋ ﺷﻴﺎوﺑﻴﻨﺞ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻣﻦ »اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت« ﻏﻴﺮ اﳌﺴــﺒﻮﻗﺔ،
واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﲢﻮﻳــﻞ أﺣﺪ أﻗﻞ
اﻟــﺪول ﺗﻘﺪﻣﺎ إﻟﻰ ﻗــﻮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
راﺋﺪة.
وﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،2014ﲡــﺎوزت اﻟﺼﲔ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ
أﻛﺒﺮ ﻗــﻮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
)ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺷــﺮاء اﳌﺴﺎواة ﻓﻲ
اﻟﻘﻮة( .إذ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل ﻧﺎﲡﻬﺎ اﶈﻠﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻟــﻲ ﻟﻠﻔــﺮد اﻟــﺬي ﻛﺎن أﻗﻞ
 40ﻣﺮة ﻣﻦ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ
ﻋــﺎم  ،1980ﲟﻌﺪل  ،52وﻫﻮ اﻵن أﻗﻞ
ﻣﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ  3.4ﻣﺮات ﻓﻘﻂ )ﺣﺴﺐ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ(.
وﻓﻲ اﳊﻘﻴﻘــﺔ ،ﻋﺮف ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 15%
ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﳕﻮا ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻠﻎ  10%ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد.

ﻟﻜــﻦ ﺻﻌﻮد اﻟﺼﲔ اﻟﺬي ﻳﺴــﺒﺐ
اﳌﺪﻫﺶ أزال ﺛﻼث أﺳــﺎﻃﻴﺮ ﺑﺸﺄن
ﺗﺄﺛﻴــﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي .أوﻟﻬﺎ ،أن
اﻟﻨﻤﻮ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻼ ﻣﺴــﺎواة وﻳﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺴــﻌﺎدة .إذ ﻓﻲ ﻋــﺎم ،1955
اﻓﺘﺮض اﳋﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﺳــﺎﳝﻮن
ﻛﻮزﻧﻴﺘﺲ ،أن ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة
ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﺳــﻴﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ
ﺛﻢ ﻳﺘﺮاﺟﻊ – ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﺮف »«U
ﻣﻘﻠﻮب أو ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺟﺮس -ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺸــﻬﺪ اﻟــﺪول ﺗﻄــﻮرا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ.
وﺗﺆﻛﺪ وﺗﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ
ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﺼﲔ ﻣﻨــﺬ  ،1978ﺻﺤﺔ
ﻫــﺬه اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ أي دوﻟﺔ
أﺧﺮى.
ﻓﺎﻟﺼﲔ ،ﻋﻠﻰ أي ﺣــﺎل ،ﻫﻲ إﺣﺪى
اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌــﺮف أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻓﻲ
ﻋﺪم اﻟﻼ ﻣﺴﺎواة اﻟﻴﻮم .وﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮ
ﺳــﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ،اﺳﺘﻘﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻬﺎ
اﳉﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل ﻳﻘﺎرب  ،0.5ﺑﻌﺪ أن
ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻌــﺪل  0.3ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم
) 1980ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﻨﻲ واﺣﺪ ﻳﻌﻨﻲ أن
اﻟﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ ﳝﻠﻚ ﻛﻞ ﺷﻲء( .وﻓﻲ
اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑــﲔ اﻟﻨﻤﻮ وﻋﺪم
اﳌﺴﺎواة ﻏﺮﻳﺒﺔ.
إذ ﻳﺮﺗﻔﻊ اﳌﻌﺎﻣﻞ اﳉﻴﻨﻲ ﻟﻠﺼﲔ ﻣﻊ
ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻤﻮ ،وﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻌﻪ.
وﺣﺴﺐ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺸﺄن
ﻋﺪم اﳌﺴــﺎواة ،ﻓــﺄن ﺣﺼﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺼﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟـ 10%
اﻷﻏﻨﻰ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣــﻦ  27%إﻟﻰ 41%
ﻓﻲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣﺎ ﺑــﲔ  1978و،2015
وﺗﻀﺎﻋﻔــﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﳌﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ
ﻗﻤﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟـ .1%

وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ
ﺣﺼــﺔ اﻟـ  50%اﻷﻓﻘــﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻮﻃﻨــﻲ اﻟﺼﻴﻨــﻲ ﻣــﻦ  26%إﻟﻰ
 .14%وﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳــﻘﺔ ﻣﻊ
اﳌﺼﺎدر اﻷﺧــﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ اﻧﻪ ﻓﻲ
ﺣــﲔ ارﺗﻔﻊ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  14%ﻓﻲ اﳌﺪة
ﻣﺎ ﺑﲔ  1990و ،2010ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ
اﺠﻤﻟﻤﻮﻋــﺎت اﳋﻤﺴــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ.
وﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻼ ﻣﺴﺎواة
ﻫﺬه ﻧﺴــﺒﻴﺔ ،وﻻ ﻧﻨﻜــﺮ أن اﻟﺼﲔ
ﹶﺣ ﱠﺪت ﻣــﻦ اﻟﻔﻘﺮ اﳌﻄﻠــﻖ .وﻋﺎش
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺗﺘﺴﻢ
ﲟﺴــﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﳌﺴﺎواة واﻟﺒﺆس.
واﻟﻴﻮم ،ﻓﻬﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ
اﻟــﻼ ﻣﺴــﺎواة ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔــﻊ دﺧﻞ
اﻟﻄﺒﻘــﺔ اﻟـ  10%اﻻﻓﻘﺮ ﺑﻨﺴــﺒﺔ
ﺗﻘﺎرب  65%ﻓﻲ اﳌــﺪة ﻣﺎ ﺑﲔ 1980
و.2015
وﻧﻈــﺮا ﻟﻬــﺬا اﻟﺘﻄﻮر ،ﻗــﺪ ﻳﻈﻦ
اﻟﺒﻌﺾ أن اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ ازدادوا ﺳﻌﺎدة
أﻳﻀﺎ .ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻜﺲ ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ .إذ
ﻓﻲ ﻓﺼﻮل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺴﻌﺎدة
ﻟﻌــﺎم  ،2017أﻋﻄــﻰ رﻳﺘﺸــﺎرد.أ.
إﻳﺴــﺘﺮﻟﲔ ،وﻓﻲ واﻧﻎ ،وﺷــﺎن واﱋ،
ﺣﺠــﺔ ﻣﻘﻨﻌــﺔ ﺗﻘــﻮل إن اﻟﻨــﺎﰋ
اﻟﻮﻃﻨــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼــﲔ ارﺗﻔﻊ
ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎروﺧﻲ ،ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺮاﺟﻌﺖ
اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ،
ﺧﺎﺻــﺔ وﺳــﻂ اﻟﻔﺌــﺎت اﻷﻛﺜــﺮ
ﻓﻘــﺮا وﺗﻘﺪﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴــﻦ .وﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ
اﻻﺳﺘﻐﺮاب أﻛﺜﺮ ،أﻧﻪ ﺑﺮﻏﻢ اﺳﺘﻘﺮار
ﻣﻌــﺪل اﻟﺮﻓﺎﻫﻴــﺔ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ

ﻟﻠﺼﻴﻨﻴــﲔ ﻓــﻲ ﻣﺴــﺘﻮى أﻗﻞ ﳑﺎ
ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋــﺎم  ،1990ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ
اﳊﻘﻴﻘﺔ ارﺗﻔﻊ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮ
ﺳــﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﻤﻮ
أﻗــﻞ ﺑﻄﺌﺎ ﳑﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﳌﺪة ﻣﺎ
ﺑﲔ  1990و.2005
واﳋﺮاﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ اﻟﺘﻲ أزاﻟﻬﺎ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﺴــﺮﻳﻊ ﻟﻠﺼــﲔ ،أن اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴــﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﺗﻐــﺬي اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴــﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﳌﻄﺎف.
وﻟﻠﺘﺬﻛﻴﺮ ،ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1989ﻗﺒﻞ ﺷﻬﻮر
ﻓﻘــﻂ ﻣــﻦ اﻧﺘﺼــﺎر اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ

اﻟﺴــﻮﻓﻴﺎﺗﻴﺔ ،ﻗﻤﻌــﺖ اﻟﺼــﲔ
ﻣﻈﺎﻫــﺮة ﻃﻼﺑﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺳــﺎﺣﺔ
ﺗﻴﺎﻧﺎﳕﲔ ،ﻣﺨﻠﻔﺔ  10000ﻗﺘﻴﻞ ﻣﻦ
ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ .وﻣﻨﺬ ذﻟــﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻟﻢ
ﻳﺘﻐﻴﺮ اﳌﺴﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﺑﻞ رﲟﺎ ﻗﺪ
أﺻﺒﺤﺖ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ وﻏﻴﺮ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺼﲔ أﻛﺜﺮ ﳒﺎﻋﺔ.
إن اﻟﺮأﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴــﺔ ﺗﻌﻨﻲ
ﺗﺪﺧﻞ دوﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ
اﳊﻴﺎة اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ.
وﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺗﻴﺴــﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاﻃﻴــﺔ
اﻟﺘﻮﺳــﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﺗﻌﺮﻗﻞ أﺟﻬﺰة
اﻷﻣــﻦ اﻟﻌﺪﻳــﺪة اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﳊﺮﻳﺎت واﳊﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﺑــﺪل أن ﺗﺼﺒــﺢ اﻟﺼــﲔ أﻛﺜــﺮ
دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻧﻮع
ﻣﻦ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺴــﻠﻄﻮﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﻧﺮاﻫﺎ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﺒﺮازﻳﻞ
وﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ واﻟﻬﻨﺪ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان
اﻷﺧﺮى.
وﺧﺘﺎﻣﺎ ،ﻻ ﳝﻜــﻦ ﺑﻌﺪ اﻵن أن ﻧﺪاﻓﻊ
ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺼﻔﺘﻪ أﻓﻀﻞ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ.
إذ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2007وﺻﻒ وﻳﻦ ﺟﻴﺎﺑﺎو،
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء آﻧﺬاك ،اﳕﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻴﻨــﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻏﻴﺮ ﻣﺴــﺘﻘﺮ،
وﻏﻴــﺮ ﻣﺘﻮازن وﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳــﻖ وﻏﻴﺮ
ﻣﺴــﺘﺪام« ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴــﺒﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮه
اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ اﳌﹸﻀﺮ.
وﺑﺮﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻛﺎن اﻷﻣﻞ داﺋﻤﺎ أن ﻳﺘﺒﻊ
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳕــﻮذج »ﻣﻨﺤﻨﻰ
ﻛﻮزﻧﻴﺘــﺲ اﻟﺒﻴﺌــﻲ« ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ
اﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون وﻗﻮع ﻛﺎرﺛﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ أو
اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗﻞ .ﻟﻜﻦ

ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﺤﺪث.
وﺗﻈﻬــﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧﻴﺮة أن اﻟﺼﲔ،
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻨﺰف اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻗﺘﺼــﺎد ﻋﺎﳌﻲ أﺻﺒــﺢ ﻏﻨﻴﺎ
ﺑﺎﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
إذ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2010ﹶﻣ ﱠﺜﻠﺖ اﻟﺼﲔ 14%
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ،
ﻟﻜﻨﻬﺎ اﺳﺘﻬﻠﻜﺖ  17%ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻠﺔ
اﳊﻴﻮﻳﺔ ،و 29%ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري
و 44%ﻣﻦ اﳋﺎﻣﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ .وﻳﺸﻜﻞ
اﺳــﺘﻬﻼﻛﻬﺎ اﶈﻠﻲ ﳉﻤﻴــﻊ اﳌﻮارد
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺛﻠﺚ ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺳﺘﻬﻼك
ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ
رﺑﻊ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﻤﻮع ﻓﻘﻂ.
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ،ﺗﺴــﺎﻫﻢ اﻟﺼﲔ
ﺑﻨﺴــﺒﺔ  28%ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺴــﻴﺪ اﻟﻜﺎرﺑﻮن ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ-أي
ﺿﻌﻒ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
وﺛﻼث ﻣﺮات أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ،
وأرﺑﻊ ﻣﺮات أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪ.
وﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑــﲔ  1978و،2016
ارﺗﻔﻌــﺖ ﻧﺴــﺒﺔ اﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺴــﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﲔ
ﻣﻦ  1,5ﻣﻠﻴﺎر ﻃﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﺎرات،
وﻣﻦ  1.8ﻃــﻦ إﻟﻰ  7.2ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ
ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ  4,2ﻃﻦ.
وﻛﻤﺎ ﻫــﻮ ﻣﻮﺛﻖ ،وﺻﻠﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻴﺎه
واﳌﻴﺎه اﻷرﺿﻴﺔ وﺗﻠــﻮث اﻟﻬﻮاء إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻷزﻣﺔ.
وﻫﺬا ﻳﺸــﻜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﳌﻦ ﻳﻈﻦ أن
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺴــﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ
اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺒﻴﺌﻲ.

ﻓﻌﻠــﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل ،أﻛﺜــﺮ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ إﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻫﻲ
دوﻟﺔ ﺷﻴﻮﻋﻴﺔ.
وﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮﻳــﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـ 19
ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﺸــﻴﻮﻋﻲ اﻟﺬي
ﻋﻘﺪ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻻول ،2017
ﲢﺪث اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷﲔ ﺟﲔ ﺑﲔ
ﻋﻦ » ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻮازن
وﻏﻴﺮ اﻟﻨﺎﺟﻊ وﺗﺰاﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎس
ﳊﻴﺎة أﻓﻀﻞ«.
وأﻛﺪ أن اﻟﺼــﲔ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل
إﻟﻰ »ﺣﻀــﺎرة إﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ« ﺑﺪأت
ﲟﻮﺟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳋﻤﺲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟـ
 13اﻟﺬي وﺿﻊ ﻋﺎم .2016
وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳـﺒـــﺪو ،ﻓـــﻘﺪ اﻧﺘـــﻬﻰ
أﻓـــﻀﻞ اﻧـﻤـــﻮذج ﻟﻠـﻨـــﻤﻮ
اﻻﻗـــﺘﺼﺎدي ﻋﺮﻓــﻪ اﻟﺘـﺎرﻳـــﺦ
اﻟـﺒـﺸـﺮي.
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻧﻌﻴﻤﺔ أﺑﺮوش
ﻳﺸــﻐﻞ إﻳﻠﻮا ﻟﻮرون ﻣﻨﺼﺐ ﻛﺒﻴﺮ
اﻟﺰﻣﻼء اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
وﻣﻨﺼــﺐ أﺳﺘـــﺎذ ﻓـــﻲ ﻣﻌﻬــﺪ
اﻟﺘﺴــﻴﻴﺮ واﻻﺑﺘــﻜﺎر اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﺮﻛﺰ
اﻟﻌﻠــﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ،ﻣـــﻨﺼﺐ
أﺳﺘﺎذ زاﺋﺮ ﻓﻲ ﺟﺎﻣـﻌﺔ ﺳـﺘﺎﻧﻔﻮرد.
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎب أﺻـﺪر ﻣﺆﺧﺮا
ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮان :ﻗﻴﺎس اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ:
اﳌﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻓـﺎﻫﻴﺔ ،واﳌﺮوﻧﺔ
واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟـﻘـــﺮن اﻟـﻮاﺣﺪ
واﻟﻌـﺸـﺮﻳﻦ.
ﺑﺮوﺟﻜـﺖ ﺳﻴﻨـﺪﻳﻜﺖ
www.project-syndicate.org
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ثقافة

دراسة

مكاشفة بين المرأة والرجل في ..الرقص حتى االلم
يوسف عبود جويعد
تبدو للوهلــة األولى وأنا أقــوم بتحليل
رواية «الرقص حتى األلم» للروائية أفراح
ســالم ،أن البؤرة الرئيسية التي تنطلق
من خاللها األحداث التي هي أداة مهمة
من أدوات الســرد ،لم تكن ضمن األدوات
املستخدمة ،إال أن ذلك سرعان ما ينجلي
عندما نكتشف أن بؤرة هذه الرواية تكمن
في ثيماتهــا ،وفي خطابها اإلنســاني،
وفي اإلنســاق الثقافية املضمرة ،عندما
خضم معترك هذا النص املكتوب
ندخل
ّ
بطريقة السارد العليم الذي هو خطاب
إنثوي يتعاطف مع املســيرة الســردية
ملبنى النص ،لنجد أنفسنا مع مجموعة
من النســوة الالتي يحاولــن اخلروج من
ضع َن فيها
الشــرنقة املظلمة التــي ُو َ
بسبب إختالل موازين العالقة اإلنسانية
بالعاطفة النبيلة السامية ،ألننا سوف
نكتشــف خطورة هذا اإلنحراف الكبير
الذي طرأ على تلك العالقة وحتملت املرأة
َت
الوزر األكبــر منه ،كون الروائيــة ُو ِفق ْ
في عمليــة تدوين بدايــة النص الروائي
ليشــكل العتبة النصيــة األولى التي
صنّــاع الرواية
يشــتغل عليها معظم ُ
كونه باب الدخــول األول ملنت النص الذي
يكتشف املتلقي من خالله أهمية النص
الســردي ،ليســاهم بزجه خلوض غمار
املتابعــة التي غال ًبا مــا تتم من خاللها
عملية التمهيد لكشف معالم النص،
ومن ثم لبداية انطالق العملية السردية.
لقد ظهرت بطلة الرواية امرأ ٌة يكتنفها
الغموض والتأمل والتساؤل ،مما اضطرنا
ملتابعــة األحــداث ملعرفة ســرها وهي
ترتدي اخلمار وترقص وســط احلي دون أن
تعير أهمية لــكالم الناس وتعديها ُ
املل
للعادات على التقاليد املتّبعة في اجملتمع
الشرقي.
حتت خمار اسود
« ترقص وســط احلي بني اجلمــوع التي
راحــت تتهافــت ،لتراقبهــا باندهاش،
حاملــة الدف فــي كــف ،تراقصه في
حركة كفها األخــرى بكل خفة ،بعد أن
وضعت املســجل علــى األرض ،لتنطلق
منه موســيقى ألغنية صاخبة ال تنفع
إال للرقص واجلنــون ،اختفى وجهها حتت
خمار أســود ،لم يظهر منــه إال عينيها
الواسعتني ،لم تكن مهتمة بذلك الكم
الغفير من الناس مــن مختلف األعمار،
كل واحد منهم ينظــر إليها بطريقته
اخلاصة ويرسم خياالته كما يشاء ).ص 7
األمر الذي أثار لغط كبير بني سكان احلي،
بني رافض مســتاء غاضب من هذه املرأة
مثل شــيخ اجلامع ،وبني فــرح منتعش
تسحبه هواجس الغرائز واإللتذاذ ملتابعة

الرقص ورؤية تلك املرأة اجلميلة ممشوقة
القوام وهي تستعرض جمال جسدها،
مثــل أحمد وهو أحد شــخوص الرواية
الرئيسية الذي سحره جمالها ،وكذلك
أيضا هذا الرجل الوسيم األنيق.
رشيد ً
هــذا املقطع مــن النص ،ســرعان ما
يحيلنا إلى بنية العنونة «الرقص حتى
األلم» العنوان الذي ال يشــبه ما اعتدنا
على ســماعه مــن أن الطيــر يرقص
مذبوحا من االلم ،ألننا سوف نشعر بأن
ً
هذا الرقص هو تفريغ كبير لشحنة ألم
داخل معظم النســوة اللواتي تعرض َن
لظلم وتهميش وكبــت وتضييق خناق
ورصد ومراقبة وقتل للطموحات واآلمال
واملستقبل .وهكذا فإن هذه املرأة ترقص
الستخراج هذه الشــحنة الكبيرة من
داخلها ،كما هو حال النســوة اللواتي
دخلن ضمــن منت هذا النص ،وســنمر
عليهن عبر رحلتنا هذه.
ّ
الالفت أننا جند في هذا النص أن وحدتي
الزمان واملكان ،شكلتا هالتني ضبابيتني
خاليتني مــن املالمــح الواضحة .وهذا
ســنجده إفتراض ًيا يتوضــح تدريج ًيا
ضمن املسيرة السردية لنعرف أن املكان
هو العاصمة بغداد ،بينما بقي احلي دون

تظل شخصية هند التي توقعنا
من خالل سير األحداث أن يطرأ
عليها بعض التغيير ،لكنها
على العكس من ذلك بقيت
مهمشة مطيعة لزوجها
خوفًـا من ضياعها وضياع
مستقبل أطفالها .ثم ننتقل إلى
المهندسة «وسن» التي تعمل
في إحدى الدوائر الحكومية،
حيث تلتقي برشيد زوج هند
لتنشأ عالقة بينهما دون أن
تعلم ما يحمل هذا الرجل من
أخالق وسلوك منحرف ،كونه
لم يكتف بهذا التصرف المُشين
مع زوجته ،بل إنه استطاع إغواء
«سمر» الشخصية األخرى في
الرواية ،ليفقدها عذريتها.

كبيرة للمتلقــي مبتابعة األحداث ألنها
تلهب حركة املسيرة السردية.

مالمــح مكانية معلومة ألســباب رمبا
ارتأتها الروائية ضرورية .ولكن لو أن هذا
احلي كان بــارز ًا ومعلو ًما ألعطى للنص
دفقًا كبيرًا من الصدق الفني ،أما الزمان
فلقد افترضــه النص بعــد املتغيرات
الكبيرة التي حصلت في البالد.
وإذا ما انتقلنا الى خضم األحداث التي
دونتها الروائية بنفس وطواف متصلني
وبــدون فصــول وعناوين ،بــل جعلتها
فواصــل مؤشــرة بنجيمــات ال حتمل
إنتقاالت كبيرة ،فإننا ســنجد أنفسنا
أمام شــخصية هند زوجة رشيد الذي
يقرف من وجودها ،ويعاملها بإســتعالء
واضــح وال يضمر لهــا أي ود أو محبة،
بينما املعــروف إجما ًعا إن الزوجة حتتاج
من زوجها اإلهتمام الــذي يعزز كيانها
وشــخصيتها ،ومينحهــا دفقـًــا من
الســعادةالتي لم تعثر عليها هند عند
زوجها .
« -أال تعرفــن وضع بعــض األلوان على
وجهــك القبيــح هــذا؟ وهــذا البدن
الســمني! ألم تشــعري بالقرف منه يا
إمــرأة؟ حاولــي اخلالص من هــذا الوزن
الذي بات يوترني ،وذلك الشــعراملبعثر،
افعلي شيئـًا جدي ًدا ،أبدلي تلك املالبس،
تعلمــي الرقص ،الفرفشــة ،الضحك،
دعينــي أرى فيك جمــاال ً لم أعهده من
قبل ».ص 12
تهميش واغواء
وتظل شــخصية هند التي توقعنا من
خالل سير األحداث أن يطرأ عليها بعض
التغيير ،لكنها علــى العكس من ذلك
بقيت مهمشة مطيعة لزوجها خوفـًا
من ضياعها وضياع مستقبل أطفالها.
ثم ننتقل إلى املهندســة «وسن» التي
تعمل في إحدى الدوائر احلكومية ،حيث
تلتقي برشــيد زوج هند لتنشأ عالقة
بينهمــا دون أن تعلــم مــا يحمل هذا
الرجل من أخالق وسلوك منحرف ،كونه
لم يكتــف بهذا التصرف املُشــن مع
زوجته ،بل إنه اســتطاع إغواء «سمر»
الشخصية األخرى في الرواية ،ليفقدها
عذريتها .فتدور األحداث بشكل منتظم
وبإتقــان واضح ،مــن خــال إنتقاالت
الروائية بني األحــداث وحتريك هذا احملور
وذاك ،لنكون مع «عالية» زوجة شــيخ
اجلامع ،الذي ال يتســم بأي صفة دينية
ســوى املظهر ،كونه يأخــذ راتبها حال
اســتالمها ل ُه وال يعطيها شيئًا منه.
وتكبر دائرة األحداث وتتسع ،لنكتشف
أن سبب أحزان «وســن» ومقتها لواقع
ُ
احليــاة،
يتمثل بتســلط أمهــا عليها
ومحاســبتها في كل صغيرة وكبيرة.
وكذلك بســبب العالقة الســيئة بني
أمهــا وأبيها التي وصلــت ملرحلة ترك
األب للبيــت مبن فيــه ،وزواجه من إمرأة

ثانيــة ليتخلــص من تســلط زوجته
ســيئة التعامل .فنشــعر أن األحداث
تسير بوتيرة منتظمة وبإيقاع متناغم
منسجم وفق الســياق الفني من أجل
توضيح الثيمات األساسية التي أرادتها
الروائية أفراح ســالم ،املتمثلة مبعاناة
املــرأة الشــرقية من ظلــم واضطهاد
وتهميش وســلب إلرادتها وشخصيتها
ومنعهــا مــن أداء أدوارها فــي احلياة
كنصف خ ّ
الق وشريك مع الرجل فيها.
شهدت أحداث الرواية حاالت تأزم ،منها
ســوء العالقة بني هند وزوجها رشيد.
كذلك احلــال بني علياء وزوجها شــيخ
اجلامع،وتــأزم حالــة أحمد الــذي بقي
يعيش حالة الوجد والهيام والبحث عن
تلك الراقصة اجلميلة التي سلبت لُ ّب ُه.
كذلك سوء العالقة بني رشيد ووسن.
« ابتسم رشــيد ،بقي ينظر إلى هاتفه
بضع دقائق ،أفاق من شروده على أصوات

صياح وعراك ،هرع من مكانه إلى مصدر
الصوت ليشــاهد علياء تتشــاجر مع
موظفة احلســابات ،حاول أن يفهم ما
سبب املشــكلة ،لم يجرؤ على سؤال
أحدهم ،فهم أن سبب الشجار هو قيام
املوظفة بإعطاء الراتب الشــهري لزوج
علياء الذي أتــى بكامل قيافته الدينية
ومسبحته التي ال تسقط من يده ،تذكر
أنه رأى الشيخ املزعوم عندما كان يقف
مع املوظفني وهو يقدم األعذار ويشكو
حال زوجته املريضــة ،حينها متكن من
إيهام اجلميع وهو أولهم بأنه رجل تقي
وورع يخاف اهلل» .ص 114
تخلــل هــذا النــص مفاجــآت كبيرة
ومهمــة،
فضلت عدم الكشــف عنها
ُ
ألترك للمتلقي متعة إكتشافها ،حيث
تعد املفاجأة داخــل النص من املهمات
الضرورية التي تساهم في شد ومتاسك
االحداث ،إضافة إلى أنها ت ُعطي فرصة

مللمة النفس
عرفت أن هــذه الرواية هي باكورة
لقد
ُ
أعمــال الروائيــة أفراح ســالم ،وإنها
خطــوة موفقة للدخــول إلى عالم فن
صناعــة الرواية .إن اللقــاء الذي مت بني
وســن وعلياء ملراجعة وحتليل حياتهن
وحياة املرأة الشرقية الذي أسهبت فيه
الكاتبة بشكل الفت للنظر ،ي ُ َع ْد حالة
من حاالت املباشــرة ،كون سير األحداث
ودخول الثيمــات وحركة الشــخوص
واألحداث وضحت الفكرة والغاية التي
أرادتها الروائية منهــا ،وكان بإمكانها
أن تــدع حركة الذروة حتتــدم وتتصاعد
أكثر لتصل الرسالة ،وميكن أن متر بهذا
التحليل لكن باختصار واختزال.
«مــع هذا التطــور الذي أســاء اجلميع
اســتخدامه لتتراجع العقول إلى أدنى
مســتوياتها ،تزداد النميمــة والغيرة
واحلقد ،مــع حزني الشــديد للحديث
صدمت،
بهذه الطريقة يا وسن إال إنني ُ
تبعثرت ..أحاول مللمة نفسي من جديد
ألثبت ملن يرغب بكســري وشــدي إلى
القاع بأنني أقوى منه ،ســوف أد ّون كل
صغيرة وكبيــرة ،كل ما قامــوا به من
حولي وما قمت به ســيكون كتابــًــا
حافال ً باملغامــرات املثيرة منها واحلزينة،
سيقول بعضهم بأن البطلة تشبهني
حلد ما ،أو ســيقولون هي أنا ،ال يهمني
سيقال وما ســيكون ،قررت أن أخرج
ما ُ
من تلك الشــرنقة التي أختبئ خلفها
خوفـًا من إعالن أنوثتي وكياني» ص 128
رواية «الرقص حتى األلم» للروائية أفراح
ســالم ،تقدم لنا حياة املــرأة العصرية
وعالقتها مع نصفها اآلخر وما يشوبها
من انحرافات خطيرة تســيء إلى تلك
العالقة اإلنســانية النبيلة ،وباألخص
العالقــة املشــوهة التي نشــأت بني
الزوج وزوجتــه واإلهمــال الكبير الذي
أحــاق باملرأة ،حيث نكتشــف إن الرجل
الشرقي يجهل الكثير من هذا التعامل،
فالزوجة عندما قررت مشاركته حياته
سوا ًءا بإرادتها أم دون إرادتها ،عليه أن ال
يهمل وجودها وعليــه أن يهتم بها من
كل النواحي وأهمها عالقة الود واحملبة.
أفراح سالم أيتها الروائية الواعدة أمتنى
لك التوفيق والنجاح الدائم.
ِ
مــن إصــدارات دار الرســا للطباعــة
والنشر والتوزيع لعام 2019

اصدار

رواية معارك صغيرة للكاتب المغربي نزيه بحراوي
صدرت عن دجار الســاقي رواية ( معارك
صغيرة) ،للكاتب *نزيه بحراوي ،فازت هذه
الروايــة مبنحة آفاق ضمــن برنامج آفاق
لكتابة الرواية ،الدورة الثالثة ،بإشــراف
الروائي جبور الدويهي.

نبذة
فــي صالة املطار يلتقــي زكريا برفيق
عمره وليد ،األول وجهته بيروت والثاني
وجهته كندا.
مصادفة حتمل إلى رأس زكريا خمســا ً
وعشرين ســنة من احلياة في املغرب.
التوجه.
عائلته الصغيرة ،اليســار ّية
ّ

مالعب الطفولة .املدرســة .اللحظات
لتلمــس العالم واكتشــافه.
األولى
ّ
األســئلة حول ماهية الوجود ،والرابط
ّ
بــكل ذلك.
الــذي يجمع السياســة
األحالم التي ال تتوقف...
وتبقى كاميليا ،رفيقة الدراسة ،احللم
األجمل الــذي تنافس طويال ً مع رفيقه

وليــد للفوز بــه ...قبــل أن يصطدم
ّ
كل ذلــك بالواقع حــن تعلن مرحلة
الطفولة نهايتها وتســ ّلم من كانوا
عربي
أطفاال ً إلى عمر الشباب في زمن
ّ
متح ّول.
* نزيــه بحراوي كاتــب مغربي مهتم
ّ
والفن املعاصر.
بالسينما

تشكيل

مدونات الطين( ..قراءة المحو)
في أعمال الفنان موفق السواد
كريم النجار
من األمور املثيرة واملعقدة في عملية الرســم،
هي تلك األســئلة املرتبطة مبوضوعة اجلمال،
وما تعنيه تلك املفردة التــي ّ
تكون أس العمل
على اللوحة التشكيلية ،فما أن يشرع الفنان
في وضع التخطيط املســبق لشــكل العمل
وبناء تصوراته وتوزيع انشــاءاته على قماشــة
اللوحة ،حتى يجابه بسؤال آخر يتعلق ،مباهية
واجلدوى من الرسم؟ ،وكيف يؤسس ملوضوعته
التي تكاد أن تكون واحدة من األشياء العسيرة،
بالذات حني يطوعها خلدمة الغرض والغاية من
(الفكرة ،أو احللم) الذي برق في رأسه ومخيلته،
فما بالك حني يكون الرســم عملية محو تام
ومسبق لكل (االفكار اجلاهزة) وبث وخلق عالم
جديد يكون محــوره البياض واللــون األحادي
احملايد ،مغلفة برســائل مضمرة حتاول ســبر
وقراءة عملية احملو تلك.
املتصفح لصــور اجلداريات القدمية التي تركها
أجدادنــا القدمــاء ،يالحــظ بال شــك عوامل
(التعريــة) والتشــوهات التي تركهــا الزمن
وتقلبات أنوائه على األشــكال والتخطيطات

والنحوت البارزة ،أشــكال هالمية وبقع وحزوز
وأكســدة وغبــار ذو طبقات ســميكة ،تكاد
أن تكون عمال مضافا أيضا ،وموازيا لشــكل
العمل األصلي.
في معرض الفنان والشــاعر موفق الســواد،
الذي أفتتــح عصر يوم األحــد املوافق -1-13
 2019علــى صالة غاليــري ()Out in the field
في أمستردام ،والذي ضم العديد من اللوحات
ومبختلف األحجام ،والذي كان محوره التطلع
والغوص فــي فكرة (قراءة احملــو) تلك القراءة
العســيرة التي جتاهد في فك وكشف بعض
طالسم ما خلفه الزمن واألحداث واألشخاص،
مــن أثر يكاد يصــارع صراعا مريرا ،لتفســير
وكشــف شــيء من وحدات رمــوزه وخيوط
احلياة املشــتبكة حتت طيات وطبقات الرسم
واالمحاء املتعسف حليوات تظهر على شكل
كتابة وحروف غير ذات معنى وال تشكل جملة
فارقة تفسر لنا هذا الغموض املتقصد.
رسائل غارقة في النسيان
يغلف الفنان موفق الســواد لوحته بنتف من
مقاطع رسائل مختلفة االحجام مبثوثة على
ســطوح أغلب أعماله ،يدون عليها نصوصا
وكتابات غائرة ،وبعضها بارزة بحروف نســيت

احد اعمال الفنان

مضامينها ،لكنها تشــكل نســقا جماليا
تاركا أثرا ال ميكن للمحو أن يطاله ،حروف هي
مبثابة حيوات تتحرك أفقيــا وعموديا وتغالب
أن تخــرج مــن أطــار اللوحة واللــون املعتق
الــذي يتماهى مع أشــكال (الرقم واجلداريات
الطينية) احملبوسة في دهاليز وكهوف التاريخ،
لفضــاء أكثر شســاعة وأفقــا ،لتحكي ما
تركــه الزمن من ندوب غائرة في حياة مدونها،
تلك احلكايــات املريرة والســارة أيضا ،املعلن
واملســكوت عنها بذات الوقت ،كلمات طالها

النســيان ،واخرى تدون حلدث مر سريعا خارقا
نسق اللوحة من األعلى لألسفل ،وكأنه يريد
أن يفصح كل شــيء مرة واحدة ودون أن يترك
ضجيجا داال ً عليه.
من املفارقات السارة أحيانا ،وليس في الغالب،
عند الشاعر الفنان ،هي محاوالته احلثيثة في
كتابة القصيدة التصويرية وبث احلياة اجملسدة
في احلروف والكلمات ،وهذا ال يتأتى ملن يشــاء
ذلك ،إن لم يكن متسلحا بعدة الرسم واحلرفة
واحلرفنة واخليــال اخلصب ،وقد أجاد هنا موفق

موفق السواد

الســواد برســم خياالته تلك وإضفاء شيء
من روحه املتوهجة ،رغــم محاولته التعمية
في التجريد والتغريب وتشــتيت املتلقي بني
محاولة قراءة النص املدون على اللوحة ،وفك
بعض الوحدات التجريديــة ذات البعد واللون
الواحد.
بني الرسم واملسرح والشعر
رافق أفتتــاح املعرض برنامــج فعاليات طال
لساعات وسط جمهور غطت به الصالة ،تألق

فيه عازف الكمان العراقي» عضيد « بالتوافق
مع عرض ممســرح إلحــدى قصائد الشــاعر
«موفق الســواد» أداها برشــاقة وإحســاس
تعبيري تصويري أخاذ الفنان املسرحي «صالح
حســن فارس» مجســدا خالل عشــر دقائق
ثنائية الشــاعر والرســام ،بني االستغراق في
اكتشــاف النص الكتابي والبصري وبحركات
تعبيريــة مســتوحات مــن هذيــن الفعلني
(الكتــاب واللوحة) ثم تلتها قراءات شــعرية
لعدد من النصوص قرأتها الشاعرة الهولندية
 Dorien de witوالشــاعر العراقي املقيم في
بلجيكا «مهنــد يعقوب» الذي قرأ بعضا من
قصائده األخيرة ،إضافة لقصيدة مســتوحاة
من إحــدى لوحــات موفق الســواد ،وكذلك
قرأ الشــاعر العرقي املقيم في النرويج علي
إبراهيم صافي ،مجموعة من قصائده ،وأخيرا
ألقى الشاعر الهولندي Tsead Bruinjaبعضا
من نصوصه الشعرية وقصيدة مستوحاة من
أعمال الفنان السواد.
وأختتم الناقد التشكيلي والباحث الهولندي
«  »Floris Schreveبقرائتــه لورقــة نقديــة
ســلط فيها الضوء على جتربة الفنان موفق
لســواد ومرجعياتها الفنية .هذا ويســتمر
املعرض ملدة شهر كامل.
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مذكرات الرئيس جالل طالباني
رحلة ستين عام ًا من التكية الى قصر السالم

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

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

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

إعداد :صالح رشيد
ترجمة :شيرزاد شيخاني

نوشــيروان فلم أعتــرض ،ومع ذلك
أرسل إلي برســالة يقول فيها "مام
جالل أنا أيضــا مثلك غير راض عنها،
كان لفريدون عبدالقــادر الدور األكبر
فــي تأسيســها" .وبعد فتــرة زارنا
فريدون في دمشق وإعترف قائال "نعم
أنــا فعلــت وعلى مســؤوليتي ودون
إستشارة رفاقي بالقيادة".

* حدثتنا عن رأي األميركان واجلبهة
الكردســتانية ،نريــد أن نعرف رأيك
الشخصي فيما حصل؟
 رأيي بينته برســالتي الــى رفاقي،وأعتبــرت العــرض فرصــة تاريخية
مهمــة يجــب أن نســتثمرها و
نشــاركهم فيما يتجهون إليه ،وقد
حبذت الفكرة لسببني:
أوال :أن حترير الكويت مسألة شرعية
يجب أن نؤيدها.
ثانيا :هذه فرصــة لنهوضنا مجددا،
فالناس لم تكن تنتظــر أو تتوقع أن
تندلع اإلنتفاضة ،وحتى لو جنحنا في
تفجيرها فإننا نحتــاج الى ضمانات
دولية ،من دونها ومن دون دعم أمريكي
الميكــن أن نحقق النجــاح املطلوب
ونستمر بحمايتها.
* بعد ما جرى كيف تطورت العالقات
مع اميركا؟
 من هذه البدايات تأسست العالقة،ولكنهــا لــم تصــل الى مســتوى
التفاوض املباشــر.فبعد تلقيهم ردنا
أصبح هناك نوع مــن الفتور وفقدوا
حماســهم للتواصل معنا ،مع ذلك
دعيت الى إجتماع عقد في الكوجنرس
األمريكي ،وأتاحوا لي فرصة للتحدث،
بل أجلســوني بجانب مــدام ميتران
وكنــدال نــزان ومعنا بعــض اخلبراء
وممثلي جلنة العالقات اخلارجية ووزارة
اخلارجية .وبحكــم عالقتي بكل من
بيتر غالبريث و جورج ميتشــل وعدد
آخر من الســيناتورات ســمحوا لي
بالتحدث عن أوضــاع الكرد والعراق.
وفي هذا اإلجتماع طلبت من اميركا أن
تولي إهتماما أكبر بالقضية الكردية
وأن تراعي حقوق شعبنا وتهتم إدارة
الرئيس جورج بوش بالشعب الكردي،
وكانت معركــة حترير الكويت حينها
متواصلة ولم تنته بعد.حينها ألقى
الرئيس بوش خطابا قــال فيه "بعد
ستون ساعة من بدء احلرب إستطعنا
أن نكســر شــوكة اجليش العراقي
ونحرر الكويت بدون أية خسائر تذكر،
ولذلــك قررنا وقف احلرب بشــرط أن
يقبل العراق بشروط اميركا" .وهكذا
رضخ العراق لقبول جميع الشــروط
األمريكية ،وأعطت هــذه التطورات
دفعة أخرى لعالقتنا مع اميركا ،ولكن
حني إندلعــت اإلنتفاضة ســكتت
اميركا ولم تتدخل حلماية املنتفضني،
فحدثت الهجرة املليونية.
وحني بدأت الهجرة كان وفدنا موجودا
باميــركا ،وأحدهــم هــو الدكتــور
لطيف رشــيد ،صادفــوه صباحا في
مبنى اخلارجيــة األمريكية وقالوا له
“العالقة لنا بكــم البتة.حني طلبنا
منكم التعاون لم تســتمعوا إلينا،
لذلــك التنتظروا منــا دوالرا واحدا أو
نرســل جنديا ملســاعدتكم" .ولكن
العالم لم يصمت جتاه تلك املأســاة
الرهيبة ،فقد حتدث الرئيس فرانسوا
ميتران وعدد آخر مــن زعماء العالم
وأبدوا تعاطفهم مع النازحني وأعلنوا
دعمهم للقضيــة الكردية ،وطالبوا
بحلول عاجلة وإتهمــوا جورج بوش
بدعوته الشعب العراقي لإلنتفاضة
ثم تخلى عنهم.
وبعد فتــرة قصيرة قررت واشــنطن
أن ترســل مع قــوات التحالف قوات
عســكرية حلماية املنطقــة ،وإقترح
جون ميجر رئيس الــوزراء البريطاني
إقامــة مناطق آمنة ،وفــي النتيجة
جاءت القوات األمريكية الى املنطقة
وحمت أجواء كردســتان من طائرات
النظام الى حني سقوطه عام ،2003
ثم فرضوا حظــر الطيران في جنوب
العراق أيضا.
* وبعــد هذه األحداث متى كانت أول
سفرة رسمية لك الى اميركا؟
 ال أتذكر الســنة ،ولكــن كانت فيالســنة التي أســتدعت اميركا وفد
اجلبهة الكردســتانية وزرتها بإسم
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جورج ميتشل

بعد فترة قصيرة قررت واشنطن أن ترسل مع قوات التحالف قوات عسكرية لحماية
المنطقة ،وإقترح جون ميجر رئيس الوزراء البريطاني إقامة مناطق آمنة ،وفي
النتيجة جاءت القوات األمريكية الى المنطقة وحمت أجواء كردستان من طائرات
النظام الى حين سقوطه عام  ،2003ثم فرضوا حظر الطيران في جنوب العراق أيضا.
* حــن كنت تــؤدي واجبك كممثل
اجلبهة الكردستانية في اخلارج ،ألم
يؤثــر غيابك على الوضــع الداخلي
باإلحتاد الوطني؟
 ال لم حتدث أية مشكلة ،بل بالعكسكانــوا يقدرون دوري ومــا أقوم به من
نشــاط لصالح اجلبهة والشــعب،
فعلــى ســبيل املثــال ،وجهت عدة
رسائل بإســم اجلبهة الكردستانية
الــى أعضــاء الكوجنــرس األمريكي
وأعضاء البرملــان البريطاني واألملاني،
وكانت ردودهــم جميعا لصالح دعم
احلركــة الكرديــة و تعاطفهــم مع
القضيــة الكرديــة ومازلت أحتفظ
بالعديد من تلك الرسائل..
اإلحتاد وتركيا
* وكيــف بــدأت عالقتــك أو عالقة
اإلحتاد الوطني مع تركيا؟
 هذه قصــة طريفة ســأرويها لكوقد تفوتني بعض التفاصيل ولكني
مازلــت أتذكر نقاطها األساســية.
طلــب صحفــي تركي شــهير جدا
يدعى محمد علــي بيراند اللقاء بي
وبالدكتور عبدالرحمن قاســملو في
باريس وذلك في بدايات عام  1990أي
قبل إحتالل الكويــت بفترة.وفي املرة
الالحقة جاء بيراند الى لندن وإلتقيته
هناك أيضا ،وقال لي"هل أنت مستعد
للقاء شخص مهم يريد مقابلتك"؟
قلت "نعم ولكن بشــرط" ،قال "هل
تثق بي"؟ قلت" :نعم" .وفي احلقيقة
كان شــخصا موثوقا ومحترما وهو
رجل صريح وشــجاع وكنت متأكدا
بأنــه لــن يخدعني.قال "ثــق بأنني
حينما أطلب منــك أن تلتقيهم فأنا
على يقني بــأن األمر يســتحق ذلك
وبأن الرســالة ســتصل الى العنوان
الصحيــح" .كان رئيس الــوزراء في
ذلك احلني ســليمان دمييريل.ومضت
فترة ثم هاتفني ثانية وقال "ســيأتي
شــخص لزيارتك" ،أجبته "أنا حاضر
فليتفضل" ،جاء رجل ومعه الدكتور
لطيــف رشــيد وجلســنا معا في
مطعم إيطالــي حتدثنا حول العالقة
بيننا وبينهــم ،وتطرقنا الى عالقتنا
باألخوة التركمان وكيف أن الشعبني
الكردي والتركي عاشا لقرون طويلة
بوئــام وســالم ،واليحــق أن نعــادي
بعضنا البعض ،وذكرته بأن الكرد هم

الشعب الوحيد الذي ظل مع االترك
الى حني تأسيس اجلمهورية التركية.
وصادف أن امللك احلسني كان في ذلك
الوقت بزيــارة الى تركيا وأســتقبل
هنــاك بحفاوة بالغــة فقلت حملدثي
"أنظر هذا حفيد الشخص الذي عاون
اإلنكليز فــي احلرب ضدكم ولكنكم
تفرشون له الســجادة احلمراء اليوم،
أما نحن أحفــاد أولئك األجداد الذين
ســاندوكم ووقفوا معكــم وضحوا
بدمائهم من أجــل نصرة جبهتكم،
ها أنتــم تعادونهم ،فإمــا تلقونهم
بالســجون واملعتقالت أو تشردوهم
عن ديارهم أو تقتلونهم ،فأين العدالة
من كل ذلــك"؟ رد الرجل "هذا كالم
مؤثر أفجعني فعــال" ،ثم قال "نحن
نحب الكــرد ونريــد أن نضمهم الى
أحضاننا" قلت له "إحضونهم ولكن
ال تعصرونهم ،إحترموهم ومدوا له يد
العون" ،قال "سأنقل هذا الكالم الى
السيد رئيس الوزراء وسأرد عليكم".
زيارة رسمية الى تركيا
* ومتــى حدث التغييــر في العالقة
وهل تلقيــت دعوة رســمية لزيارة
تركيا؟
 بعــد فترة قصيرة جاءني شــخصيدعــى جنكيز جانــدار وهــو أيضا
صحفي وصديق عرفته في لبنان منذ
عــام  1972أو  ،1973إلتقيتــه مبنزل
الدكتور أحمد اجللبــي ،قال "أن أوزال
أرســلني إليــك" ،وكان أحد املقربني
منه بل كان متحدثا بإسمه ،قال "أنا
جئت أسألك إن كنت مستعدا لزيارة
تركيا"؟ فأجبته "نعم أنا مســتعد".
إقترح أن يأتي معــي ممثل عن البارتي
فقلت المانع لدي.
وعينوا األســتاذ محسن دزيي ليكون
ممثلهــم و ذهبنــا معــا الــى تركيا
وإســتقبلونا هنــاك بــكل ترحاب
وتقدير ،وتزامنت الزيارة مع اإلنتفاضة
الشــعبية بكردســتان ولكنها لم
تكتمل بعد.
تباحثنا طويال حول مجمل املســائل
وأبلغونــا "بــأن رئيــس الــوزراء لن
يســتطيع لقائكم هــذه املرة ولكن
بالتأكيد ســيراكم الحقا" ،ومع ذلك
فقد إلتقينا بعدد كبير من املسؤولني
فــي اجليــش واخملابــرات واخلارجيــة
التركية.

تركيا وأوزال ومؤمتر اإلشتراكية
الدولية
* بعد تلك اللقاءات غير الرســمية
أين وصلت العالقة مع تركيا؟
 تواصلــت العالقة بعــد اإلنتفاضةوحني تولى السيد توركوت أوزال رئاسة
اجلمهرية زرت تركيا وإلتقيته( ،)9وأريد
هنا أن أروي قصة ،وهي بعد زيارتي الى
تركيا نشــرت الصحف التركية أنباء
زيارتي وإحتلت عناوينها الرئيســية
"دعوة جالل طالبانــي لزيارة تركيا".
وكان الرئيس أوزال على وشك السفر
الى موسكو ورافقه في الطائرة عدد
من الصحفيــني فســألوه"فخامة
الرئيس هل صحيح بأنكم ستدعون
جالل طالبانــي لزيارة تركيا  .أجابهم
أوزال "لقد جاء ورحل وســندعوه مرة
أخرى" ،فتحولت مانشيتات الصحف
بذلك اليوم الــى "جالل طالباني جاء
ورحل".
وزرت تركيا الحقا أُثناء مفاوضاتنا مع
احلكومة العراقية والتي ترأس وفدها
بتلك اجللسة مسعود بارزاني يرافقه
نوشيروان مصطفى ،وحني علم وفدنا
بعزمي بالســفر الــى تركيا فوجئ
مســعود بارزاني باألمر وإنزعج كثيرا
فأوفد نوشيروان وسامي عبدالرحمن
ليقنعانــي بعــدم الذهاب.ولكنــي
أصريت وقلت "ســأذهب ولن أتراجع،
ألن هناك سببان لسفري ،األول :هناك
مؤمتــر لإلشــتراكية الدولية يعقد
هناك ودعيت إليه ،والثاني :أنا أريد أن
أبني عالقة مــع تركيا ،فأنا أصال غير
مؤمن بأن تنجح مفاوضاتنا مع بغداد
ولذلــك نحتاج الى عالقات حســنة
مع دول اجلوار" .وكان رأي نوشــيروان
من رأيي ،ولكن ســامي حــاول كثيرا
أن يثنيني عن السفر ،ولكني أقنعته
بوجهة نظــري وبأن ذهابي ســيعود
بالفائدة علينا ،فقال نوشــيروان "إذن
أنا لــن أعود الــى بغداد" ،فأرســلنا
كوســرت بدال عنه ونسبناه ممثال عن
اإلحتاد الوطني.
ســافرت الى تركيا عبر طريق ناحية
(خليفان) وإحتلت زيارتي مســاحات
واســعة جدا من الصحــف التركية
التي كتبت تقاريــر جيدة عن الزيارة،
وقبل موعد إنعقاد مؤمتر اإلشتراكية
بيــوم نزلت من غرفتــي الى مطعم
الفنــدق لتناول العشــاء شــاهدت
فيلي براندت رئيس احلزب اإلشتراكي

الدميقراطي األملاني جالســا مع عدد
آخر من الرؤســاء وحــني حملوني هبوا
واقفــني ليســلموا علــي ،فإجتهت
نحوهــم وقال برانــدت "أهال ومرحبا
بك ،وأنا شــاكر لك ألن املؤمتر إشتهر
بفضــل وجــودك هنــا" .فقلت له
"شــكرا لك وأنا بفضلكــم موجود
هنا" .فقال "لســتم وحدكم فنحن
جميعا نؤيد نضالكم و نعتبره مكمال
لنضالنا" .وتطرق بخطابه في املؤمتر
الى قضيتنا ،وألقيــت بدوري خطابا
في ذلــك املؤمتر ،ومن تلــك اللحظة
بدأت عالقتنا مع تركيا تتطور وتزدهر
وخصوصا عالقتي اخلاصة مع الرئيس
تورغوت أوزال.
مؤمتر املعارضة العراقية في بيروت
* في التاســع من آذار  1991عقد في
بيروت مؤمتر للمعارضــة العراقية،
ماذا كان دور اإلحتاد الوطني في ذلك
املؤمتر؟
 أســتطيع القول بأن الدور الرئيسيكان لإلحتاد الوطني ،ذات يوم أرســل
األســتاذ عبداحلليم خدام برســالة
شــفهية إلي يقول فيها "أن الرئيس
يســلم عليك ويطلب منك أن تبذل
جهودك لتوحيــد املعارضة العراقية
وجتمعهم في مؤمتــر ويقول ،أن جالل
عالقته جيــدة مع جميــع األطراف
وهــو الوحيــد القادر علــى أداء هذه
املهمة" .رديت عليــه "إن أراد الرئيس
ذلــك فأنا علــى إســتعداد للتحرك
ولكن لي شــرط ،وهو أن تدلني على
بعثيني إثنــني اليخربا علي مهمتي"!
فالبعثيون إعتادوا أن يخربوا كل جهد
نبذله لتوحيد املعارضة .رد علي "هذا
يعني بأنك التريــد أن تتولى املهمة،
فأنتــم العراقيــون اليوجــد بينكم
عاقلني إثنــني ،فمن أين آتيك ببعثيني
ســوريني عاقلني"؟! .علــى أية حال
جمعنا قوى املعارضة وعقدنا املؤمتر،
وكان لنــا الــدور املميــز فيه.إبتداءا
بجمع اإلســالميني والشيوعيني معا
داخل مؤمتر موحــد وتصويرهما جنبا
الــى جنب ،وظهرت فــي الصورة وأنا
أمســك بيد عزيز محمد وبأخرى بيد
املدرســي.وكان موقف اجمللس األعلى
في ذلك الوقت متشددا ،وأعتقد أنه
لوال الدور واجلهد الــذي بذلناه داخل
املؤمتــر لم يكن ســهال جمع اليمني
واليسار داخل قاعة واحدة.

* ومــع ذلــك لكن املؤمتر لــم يخرج
بنتائج طيبة؟
 ال ،ليس األمــر كما تقول ،بل جنحنافــي تأســيس جبهــة ،وأصبح ذلك
قرارا للمؤمنــر ،وتزامن ذلك مع إندالع
إنتفاضة العراقيني ،ولكن االميركان
تخلــوا حينــذاك عــن محاولتهم
بإسقاط النظام ،وكانت آمال اجلبهة
تلك معلقــة على الــدور األمريكي
بإســقاط النظام لتتولى بعده إدارة
شــؤون البــالد ،ولكن حــني تخلى
االميركان عــن هذا الهــدف حتولت
القــوى اإلســالمية الــى التطــرف
والتشــدد أكثر وحاولــت منذ بداية
اإلنتفاضة أن متســك بزمــام األمور
بنفسها.
*هــذا يعنــي أن القوى اإلســالمية
ارتكبــت خطــأ اســتراتيجيا أثناء
االنتفاضــة ،وخاصــة القــوى
الشيعية؟
 نعــم خاضــت القوى الشــيعيةجتربة اإلنتفاضــة دون أن متتلك اخلبرة
الكافيــة ،إســأل نوشــيروان كيف
إنقبلــوا علينــا ،ورفعوا شــعارات
متطرفــة أخافتنا وأخافت الســنة
أيضا .وأريد أن أروي لك شيئا بهذا اجملال
أثنــاء مفاوضاتنا في بغــداد إلتقينا
باللــواء وفيــق الســامرائي ،وكنت
أعرفه ســابقا ،فخرجنا نتمشى ذات
يوم ألننا كنا مراقبــون بداخل غرفنا
وتتنصت اخملابرات ألحاديثنا وتسجلها
بالكامل ،قلت له "بالناسبة أبو نوال
ملاذا قمعتم اإلنتفاضة بتلك القسوة
والعنف الشــديد ،وخاصة أنكم في
السر كنتم تعارضون صدام" .رد قائال
“لقد فعلنا ذلك دفاعا عن أنفســنا،
لقــد جــاءوا ليذبحــوا أطفالنا في
مهودهم ،وأرادوا إزاحة كل الســنة،
ولذلك نحن في احلقيقة لم ندافع عن
صدام فحسب ،بل دافعنا عن أنفسنا
باملقام األول".
عودة اجلبهة الكردستانية
الى كردستان احملررة
* هــل اســتطاعت اجلبهــة
الكردســتانية أن تــؤدي دورهــا
املرسوم؟
 حني تأسست اجلبهة لم أكن راضياعنها ،ولكــن ألن املهمة إضطلع بها

* كيف ومتى عدمت الى كردستان؟
 بعــد إنتهاء مؤمتر بيروت كنت عازماعلى العودة وأردت اإلستعجال ،ولكن
كانت هنــاك دعوة موجهــة لي من
تركيا فوجدت مــن الضروري تلبيتها،
وإستشــرت رفاقي ألنــه كانت هناك
تكهنات بتدخــل تركيا ،وكان يفترض
أن نطمأنهــم بأن إنتفاضتنا ال تهدف
الــى اإلنفصــال أو تأســيس دولــة
مســتقلة.وحني ذهبت الى تركيا لم
تكن اإلنتفاضة قد إندلعت بكردستان
بعــد ،ولكنهــا تفجرت فــي جنوب
العراق ،ولهذا إستغرقت زيارتي يومني
أو ثالثة.ورجعــت الى كردســتان عن
طريق سوريا ،وحني وصلت زاخو وجدت
إستقباال حارا وحافال وإحتشدت أعداد
ضخمة من جماهير هناك ،و وألقيت
أول خطابي حول اإلنتفاضة ،وأمضيت
الليل هناك ثــم جئت الى دهوك وبدأ
هجوم العراق على املدينة.
*وما كانت أحاسيســك و أنت تعود
ألول مرة الى كردســتان محررة بعد
سنوات النضال الطويل؟
 أســتطيع أن أعبر عن أحاسيســيآنذاك كما يلي:
أوال :من الطبيعي أن يشــعر اإلنسان
بســعادة بالغة حني يحقق إنتصارا،
وخاصة بالنسبة لنا نحن السياسيني
الذين منضي ســنوات طويلة مبعترك
النضال ونتجرع خاللها مرارة الهزائم
وما نواجههــا الصعاب والعقبات في
الطريق بل وحتــى اإلنهيار في بعض
مراحل تلك املســيرة ،وبالطبع نفرح
ومنتليء ســعادة حني نرى شعبنا قد
ثار وإنتفض وحقق حريته ورفع رأسه،
حينها نشعر بقمة السعادة والفرح.
ثانيــا :الرجل منــا يفخر بــدوره في
اإلنتفاضة التــي فجرناها وخططنا
لها وتوجناها بالنصر ،فهي إنتفاضة
شــعب فجرناهــا باإلعتمــاد على
أنفســنا وليس بدعم غيرنا ،فال قوة
أجنبية ســاعدتنا وال جيش ساندنا،
بــل فجرناها وحققنــا النجاح فيها
بسواعد وبهمة شعبنا.
ثالثــا :فرحــت جــدا ألن مهنــدس
اإلنتفاضــة وقيادتهــا كان هو اإلحتاد
الوطني ،وحني حتررت كركوك شعرت
بالفخر ألن قائد التحرير كان نوشيروان
مصطفى ،ولألســف قال هوشــيار
زيباري في تصريح صحفي الحقا "أن
مســعود بارزاني هو من قاد شخصيا
حملة حترير كركوك" .وقد رديت عليه
وكذبته.وأريد هنا أن أشير الى مسألة
مهمة وهي ،كانت اإلنتفاضة مندلعة
خالل يومي 13و 14من شــهر آذار حني
وصلتني رســالة بخط صدام حسني
وكانت رسالة غير معنونة يقول فيها
"نحن مســتعدون للتفاوض معكم
ومناقشــة اخلالفات".وطلــب بــرزان
التكريتي شقيق صدام من سويسرا
أن يلتقينــي ،وكان هذا أحد أســباب
تخلفي وتأخري عن العودة لكردستان،
وخيرنــي برزان لتحديد مــكان اللقاء
كما أريد ســواء في سويســرا أو في
األردن مؤكدا بأن جميع املسائل قابلة
للمناقشة مبا فيها الفدرالية .وأبلغنا
جماعة البارتي وكان هوشــيار زيباري
ومحســن دزيي على وشــك السفر
الى الســعودية وألجل عدم تخلفهم
عن ذلك الســفر رفضوا أمر البارزاني
مبرافقتنــا للذهــاب معا الــى لقاء
بــرزان .وأعتقد بأننا لو قبلنا التفاوض
في ذلك الوقت لــكان وضع كركوك
ســيبقى على ما هو عليــه ،عندها
نستطيع أن نرسخ أقدامنا فيها ألننا
أثناء اإلنتفاضة لم نســتطع تثبيت
أنفسنا بعد.
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دمج النظم الذكية مع قدرات البشر للوقاية من عدائية اآلالت

في المستقبل القريب :الذكاء الصناعي من حق جميع البشر
متابعة الصباح الجديد:
لطاملا عبر املليارديــر األميركي
ايلــون ماســك في أكثــر من
مناسبة عن مخاوفه جتاه خروج
أنظمــة الــذكاء االصطناعي
عن سيطرة البشــر وإطاحتها
بالبشــرية كما يحدث في افالم
اخليال العلمــي ،وملواجهة هذه
اخملــاوف يخطــط قطــب وادي
ســيلكون لربط عقول البشــر
باإلنترنت بهدف إنشــاء ســباق
«األذكياء».
ويقــوم مشــروع «نيورولينك»
ملؤسس شركة ســبيس اكس
على ربط رقائــق الكمبيوتر مع
عقول البشــر لدمجها بالذكاء
االصطناعي.
ويهــدف املشــروع إلــى جتنب
تطور هــذه االنظمــة الذكية
بنحــو معاكس خلطط البشــر
وصد محاوالتها للســيطرة إذا
حــدث هذا في املســتقبل ،عبر
بناء كمبيوتــرات في الدماغ من
خــال الربــط العصبــي ،وهي
تقنيــة مبتكــرة تعتمــد على
الدماغ إلقامة جســر بينه وبني
الكمبيوتر في خطوة تسعى إلى
عالم يصبح فيه اإلنسان واآللة
الشيء ذاته.
وقــال موســك إن «التطلــع

بعيد املدى املرتبط بالشــبكات
العصبية ،يشمل حتقيق تكافل
مج ٍد مع الــذكاء الصناعي .وإذا
كان لدينا مليارات مــن األفراد،
ممن لديهم ارتباط ذو نطاق ترددي

واســع مع الــذكاء الصناعي،
فســيؤدي ذلك إلى جعل اجلميع
يشعرون بالذكاء الشديد».
وأوضح في مقابلة نشرت العام
املاضي «إذا ما وثقنــا باإلجنازات

العلمية ،فإن وضع رباط عصبي
فــي أدمغتنا سيســد أي فجوة
بيننا وبني األلة».
وأضاف أن الســيطرة على آالت
فائقة الذكاء ليســت مســألة

ميكن حلهــا بســهولة ،لكنه
يؤمن بأن دمج النظم الذكية مع
قدرات البشر سيك ّون مستقبال
مختلفا ً ليس فيــه عدائية من
جانب اآلالت.

وأشــار إلى أن «درجة تطور هذا
الذكاء فــي الســنوات األخيرة
بــدأت جتعل منه أكثــر خطورة
ممــا نتوقــع ،ورمبا يصبــح أكثر
خطرا ً على البشر من األسلحة
النووية».
أســس ماســك مشــروع
«نيورولينك» في يوليو/متوز ،2016
لكن التفاصيل بشــأن املشروع
الثوري والغريب ما تزال نادرة.
وذكرت الشــركة على موقعها
فــي شــبكة اإلنترنــت ،إنهــا
تطور «واجهات فائقة الســرعة
وواســعة النطــاق بــن اآلالت
والدماغ ،خللق تواصل بني البشر
وأجهزة الكمبيوتر».
ويوضــح ماســك إن الشــركة
ســتركز أوال علــى التطبيقات
الطبية ،وكذلك تأثيرات أمراض
الدمــاغ ،مثل الصرع .وبعد ذلك،
ســتحدث رقائقهــا الدماغية
ّ
لتطويــر «عالقــة تكافلية» بني
الذكاء الصناعي واإلنسانية.
وعلى الرغم من أن تصور االندماج
بــن دماغ اإلنســان والكمبيوتر
الذي طرح فــي العديد من أفالم
اخليــال العلمــي ،يبــدو مرعبا ً
خاصة وأن فكرة تدفق املعلومات
مباشرة إلى أدمغتنا عبر أنظمة
تعد غريبة ،لكــن رمبا يكون هذا
هو املستقبل بحق عندما تعلو
التســاؤالت عما ســيبقى من
كوننا بشراً.

الرز األبيض يفتقر للعناصرالغذائية
متابعة الصباح الجديد:
ً
مفضل
يعد الرز األبيــض غذاء
للماليــن فــي العالــم ،فهو
سريع التحضير ،ويشعر اجلائع
بالشبع سري ًعا ،وميكن احلصول
عليه مطبوخــا ً في أي مطعم
قريب ،لكن ما ال يعرفه الكثيرون
أن هذا الرز ليــس صحياً ،كما
يؤكد أطباء.
فمن وجهة نظر غذائية صحية،
فإن الــرز األبيض يفتقر للكثير
من العناصــر الغذائية املهمة

التي يفقدها بســبب املعاجلة
قبــل أن يصــل إلــى موائدنا،
مقارنة مــع الرز البني ذي احلبة
الكاملة.
ويقول األطبــاء إن الرز األبيض
يتم هضمه بســرعة ،ويشعر
متناوله بالشبع لفترة قصيرة.
فــي املقابل ،فــإن الــرز البني
يهضــم ببطء ومينح اجلســم
طاقة أكبــر ولفترة أطول ،على
وفــق ما ذكــر موقــع «بيزنس
إنسايدر».

ويؤكد األطبــاء أن الرز األبيض
هــو نــوع مــن الكربوهيدرات
(النشويات) املكررة ،أي منزوعة
العناصــر الغذائية ،وهي مماثلة
لتلك املوجودة في اخلبز األبيض
وخبــز التورتيال ومعظم حبوب
اإلفطار.
وتقــول روكســان ســوكول،
وهي طبيبة في مستشــفيات
كليفالنــد كلينيــك بالواليات
املتحدة ،إنه ينبغي على الناس
ببســاطة أن يطلقوا على الرز

األبيض اســم «الكربوهيدرات
اجملهولة» ،ألنه «مت جتريده من كل
عناصره الغذائية».
ووصفت ســوكول الرز األبيض
بأنــه «كربوهيــدرات مقلدة»،
مشــيرة إلى أنه مصدر قلقها
الغذائــي الرئيســي .ونصحت
عشــاق الرز بالتوجــه إلى الرز
البنــي الــذي يحتــوي علــى
العناصر الغذائية الكاملة.
وتوجد الكربوهيــدرات املكررة
في العشــرات مــن األطعمة

«الحلقة المفقودة» بين

بعد انتظار  5سنوات

اإلنسان القديم والحديث
متابعة الصباح الجديد :
قال علماء آثار ،إنهم متكنوا من
الوصول إلى نتائج مهمة بشأن
رفات بشــرية مثيــرة للجدل،
وأكدوا أن االكتشــاف العلمي
يقــدم جوابــا ً بشــأن حلقة
مفقودة من تاريخ اإلنسان على
األرض.
وبحســب مجلــة «بيليــون
تروبولوجي» فــإن الرفات التي
جرى العثــور عليها في جنوب
إفريقيا تعود إلى مليوني سنة،
ومن املرجح أن تكون مجســدة
لفتــرة انتقاليــة بــن كائن
«أســترالوبيثيكس» املعــروف
بـالقرد اجلنوبي والفصيلة التي
تفرع عنها اإلنسان احلديث.
وأثير اجلدل بشــأن الرفات منذ
عشر سنوات ،أما اليوم ،فيؤكد
العلمــاء أنهــا كانــت مبنزلة
«جســر» بني اإلنســان املبكر
واإلنســان الذي ظهر في وقت
الحق.
وتشكل الرفات حلقة وصل بني
اإلنسان القدمي املعروف بلوسي

الــذي عاش قبــل ثالثة ماليني
سنة و»اإلنســان املاهر» (هومو
هابيليس) الــذي عاش قبل 1.5
و 2.1مليون سنة.
ومبوجــب هــذا االكتشــاف
العلمــي ،فإن اإلنســان ما زال
يتفرع عن ساللة يعود تاريخها
إلى مليوني سنة كاملة ،على
وفق ما ورد في اجمللة العلمية.
واختلف العلماء بشــدة بشآن

الرفات ،في البداية ،في حني قال
البعض إنها نوع غير مكتشف
لكنــه مرتبط باإلنســان ،جزم
آخرون بأنهــا مختلفــة متا ًما
وتنحدر من ساللة أخرى.
لكن هــذا االختالف لــم يعد
ممكناً ،في يومنا هــذا ،إذ رصد
الباحثون عدة صفات مشتركة
بني الرفات املكتشف في جنوب
إفريقيا ونوع اإلنسان احلديث.

املصنعة ،مبا فــي ذلك قضبان
اجلرانــوال واملعكرونة والســلع
اخملبوزة ،مثــل الفطائر ،والبيتزا
والباســتا ،وهي األطعمة التي
تسهم بشــكل كبير في زيادة
الوزن.
وأظهرت نتائــج مراجعة لـ50
دراسة بشــأن النظام الغذائي
وزيادة الوزن ،أنه في املتوســط ،
كلما زادت كمية احلبوب املكررة
التــي يناولها الشــخص ،مثل
اخلبز األبيض والــرز األبيض ،زاد

وزنه.
وعلى النقيــض من ذلك ،كلما
تناول الشخص أطعمة حتتوي
على احلبوب الكاملة ،مثل خبز
القمح الكامل والرز البني ،قل
وزنه ،أو في األقــل حافظ على
وزن محدد لفترة طويلة.
وتشــير العديد من الدراسات
احلديثة إلى أن أفضل األنظمة
الغذائيــة هي تلك التي تعتمد
على احلبوب الكاملة واخلضروات
والبروتينات اخلالية من الدهون.

زراعة يدين في بريطانيا
متابعة الصباح الجديد:
بعد انتظار دام  5سنوات ،أجرت
سيدة األعمال األســكتلندية
مبتورة األطــراف كورين هوتون،
عملية جراحيــة ناجحة لزراعة
يدين.
وتعــد هوتــون ،البالغــة مــن
العمــر  47عاماً ،مــن بني أوائل
البريطانيني الذين يجرون زراعة
يديــن ،بعد أن فقــدت أطرافها
األربعــة عــام  2013مــن جراء
إصابتهــا بالتهــاب رئــوي حاد
وتســمم فــي الــدم كاد يودي
بحياتها.
وعندما أصيبت باملرض ،قال لها
األطباء إن فرصتهــا في البقاء
على قيد احليــاة ال تتعدى  5في
املئة ،لكنهــا ناضلت وواصلت
الكفاح وأسست جمعية لذوي
األطراف املبتورة ،وقامت بالعديد
مــن األنشــطة الرياضية ،مثل
تسلق اجلبال ،حتى أنها أصبحت
أول امرأة مبتورة األطراف األربعة
تتسلق قمتي كيليمنجارو وبن
نيفيس.

ومتكن اجلراحون في مستشفى
ليدز العــام من زراعــة اليدين
بنجاح في عملية استغرقت 12
ســاعة ،وفقا ً ملا ذكرته جمعية
«فايندينــغ يور فيــت» ،املعنية
بذوي األعضــاء املبتــورة ،التي
أسستها هوتون.
وكانــت هوتون ،وهــي من بلدة
رينفروشــاير في اســكتلندا،
تنتظر منذ نحو  5أعوام حصول

األطبــاء على يدين مناســبتني
تتطابقــان معها ،بحســب ما
نقل موقع «سكاي نيوز».
وبعد انتظار طويل وسلســلة
إخفاقــات فــي احلصــول على
يدين مناسبتني ،أبلغها األطباء
األسبوع املاضي أنهم متكنوا من
احلصول على يدين مناســبتني
ومتوافقتني مع زمرة دمها ،ومن
لون جسمها ذاته وحجم يديها.

دراســـات
دراســات
دواء من البروكلي لوقف خلل األعصاب
كشــفت دراســة أســكتلندية حديثــة ،أن براعم
البروكلي قد تكون سببا ً في تطوير دواء مضاد ملرض
«الزهامير» ،بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وذكرت الدراســة ،أنها “متكنت من تطوير دواء فعال
لوقف خلل األعصاب وخاليا الدمــاغ ،الذي قد يؤدي
إلــى اإلصابة بـ” ألزهامير” ،مســتخرج من نســخة
معدلــة ومكثفة مــن فيتامني “أ” ،الــذي يوجد في
اخلضروات مثل براعم البروكلي واجلزر ،وعندما يتحلل
فيتامني “أ” داخل اجلسم ،يتحول إلى مادة كيميائية
تســمى حمض الريتينويك ،وهي أمر حاسم لتطوير
اجلهاز العصبي”.
واضافت الدراســة ،ان ” حمض الريتينويك يشــارك
فــي تطوير عيون الناس وعقولهــم في الرحم ،كما
أنه يظل مهمــا ً لنمو وجتديد األعصاب التي تتحكم
في احلــواس واحلركة ونشــاط الدمــاغ ،وبعد بحث
اســتمر عامني لتطوير فيتامــن “أ” صناعياً ،يأمل
اخلبــراء أن يكونوا على بعد خطــوة واحدة من عالج
مرض ألزهامير ،ومرض باركنســون ،ومرض العصبون
احلركي».
علماء يحاربون السرطان
بـ «سالح» في جسم اإلنسان
يواصل العلماء حربهم ضد السرطان بابتكار تقنيات
جديدة تساعد في القضاء على املرض القاتل ،وآخرها
تقنية واعدة اخترعها باحثون من جامعة كاليفورنيا
بالواليات املتحدة األميركية.
وطور الباحثون في اجلامعة تقنية يأملون من خاللها
بالقضــاء على مرض الســرطان ،باالســتفادة من
«العضيــات االصطناعية الغشــائية» ،والتي تقوم
مبحاكاة آلية عمــل الغدة الزعتريــة ،العضو الذي
تتطور فيه اخلاليا « Tاللمفاوية» من اخلاليا اجلذعية.
والعضيــات اخللويــة أو العضيات الغشــائية ،هي
األجزاء أو األجســام احلية املوجودة في «سيتوبالزم»
اخللية حقيقية النواة.
ومتكن العلماء من تطوير تقنية يحولون من خاللها
اخلاليــا اجلذعية إلــى خاليا ملفاوية قــادرة على قتل
األورام .ومتثل اخلاليا اللمفاوية أســاس اجلهاز املناعي
املقــاوم للعدوى ،كما أنها تتمتع بالقدرة على تدمير
اخلاليا السرطانية.
«وباء العمى « يهدد العالم
أذهلت نتائج الدراســات األخيرة التي أجراها علماء
اجملتمع ،ألنها تشــير إلى أن وباء العمى يهدد العالم
في املستقبل القريب.
وتوصل العلماء إلى هذا االســتنتاج بعد حتليل منط
حيــاة األطفال ونتائجه .فســنة بعد ســنة أخرى،
يبدأ األطفــال بالتعرف على األجهــزة اإللكترونية
كالكمبيوتر والهواتف وغيرها ،واســتعمالها بعمر
أصغر.
ويقضــي األطفال مع هــذه األجهزة فتــرات زمنية
قياســية ،وهذا يؤثر تأثيرًا ســلبيا ً جدا ً في شبكية
العني ويسبب تدميرها.
وأجــرى الباحثون جتربة مماثلة على جــرذان مخبرية،
وضعــت حتت ضــوء يحاكــي الضــوء املنبعث من
شاشات األجهزة اإللكترونية.
وقسمت اجلرذان إلى مجموعتني :األولى حتت مرشح
للضــوء والثانية من دونه .وبعد مضي ثالثة أشــهر،
اكتشف الباحثون ازدياد خطر إصابة اجملموعة الثانية
بالعمى بنســبة  23%بســبب موت خاليا شبكية
العني.
كما اكتشــف العلمــاء أن جفاف العــن يعد من
النتائج الســلبية لإلفراط في استعمال الكمبيوتر
وبقية األجهزة اإللكترونية.
حبة البركة تحد من اآلثار السلبية
لنيكوتين «السجائر»
توصلت دراسة اجراها فريق بحثي مشترك بني املركز
القومــي للبحوث املصرية وكليــة العلوم بجامعة
املنيا فــي صعيد مصــر ،إلى فاعلية مســتخلص
حبــة البركة «الثيموكينون» فــي التقليل من اآلثار
السلبية التي يحدثها نيكوتني السجائر.
وذكرت الدراسة ،أن «التعرض للنيكوتني يسبب حالة
من اإلجهاد التأكســدي في الدمــاغ ،وانعكس ذلك
على نتائج التحليل التي أظهرت زيادة في أكســدة
الدهون ونشاط اإلنزميات اخلاصة باإلجهاد التأكسدي،
وأكد التحليل تأثير النيكوتــن على احلالة املزاجية،
وهذا رمبا يفســر احلالة العصبية التي يكون عليها
املدخنون عند محاوالت اإلقالع عن التدخني».
واضافت الدراســة ،ان « مســتخلص حبــة البركة
“الثيموكينون” يســاعد على منع معظم التغيرات
الناجمة عن النيكوتني ،وساعد في سرعة استعادة
مستويات مقاييس اإلجهاد التأكسدي إلى طبيعتها
عند إيقاف التعرض للنيكوتني ،حيث لوحظ في أثناء
فترة إيقاف التعرض للنيكوتني ،إذ ســاعد في عودة
مستويات املوصالت العصبية إلى طبيعتها».

تقـرير

التكنولوجيا ..تساعد مرضى الشلل على استعمال أجهزة الكمبيوتر اللوحي
متابعة الصباح الجديد :
خلصــت جتربــة حديثــة إلــى أن
املرضــى الذين يعانون من الشــلل
قد يتمكنون يوما ما من استعمال
الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر
اللوحي عن طريق مجــرد التفكير
في حني يريــدون القيــام به وذلك
مبســاعدة أجهزة استشــعار يتم
زرعها في أدمغتهم.
وقــال جاميي هندرســون من كلية
الطــب بجامعــة ســتانفورد في
كاليفورنيا ،إن جتارب ســابقة كانت
قد حققــت بعــض النجــاح في
االستفادة من أجهزة استشعار في
الدمــاغ متصلة بأجهــزة كمبيوتر
معدلة في مساعدة مرضى الشلل
لكتابة مــا يصل إلى ثماني كلمات
في الدقيقة لكــن التجربة احلالية
ركــزت على مســاعدة املرضى في
استعمال أجهزة الكمبيوتر اللوحي
والهواتــف الذكيــة مــن دون أي

تعديالت خاصة عليها.
وأضاف هندرســون في رسالة عبر
البريــد اإللكترونــي ”،رمبا مــا يزال
أمامنا سنوات حتى نصل إلى جهاز
ميكن زرعه وتوافق عليه إدارة األغذية
والعقاقير األميركية حتى يتســنى
توفيــره الســتعماله علــى نطاق
واسع ،إال أنني على قناعة أن معظم
العراقيل التكنولوجيــة قد أزيلت
وسنرى في املستقبل القريب أجهزة
مساعدة تسمح للمصابني بالشلل
بالتحكم في كمبيوتر باســتعمال
أفكارهم فحسب“.
وشملت التجربة ثالثة مرضى فقط
بينهــم اثنان مصابــان بضعف أو
عجز عن حتريك الذراعني والســاقني
بســبب التصلب اجلانبي الضموري
فيما أصيب املريض الثالث بالشلل
بسبب إصابة في العمود الفقري.
وزرع العلماء أجهزة بحجم األسبرين
في منطقة بالدماغ تعرف باســم
القشرة احلركية وهي املسؤولة عن
التخطيط وتنفيذ احلركات اإلرادية.

والهدف مــن زرع اجلهــاز هو رصد
اإلشارات املرتبطة باحلركات املرغوبة
ثم نقــل هذه اإلشــارات إلى جهاز

يعمل بالبلوتــوث ومصمم للعمل
كفأرة كمبيوتر الســلكية متصلة
بجهــاز كمبيوتر لوحــي من طراز

جوجل نكسس  9لم يدخل العلماء
أي تعديل عليه.
ومبساعدة جهاز االستشعار و“الفأرة

“الالســلكية ،متكن املشاركون في
التجربة من االنتقــال عبر البرامج
الشــائعة على جهــاز الكمبيوتر
اللوحي ومن بينها تطبيقات البريد
اإللكتروني والدردشــة وتشــغيل
املوسيقى ونشر مقاطع الفيديو.
كما متكن املرضى من إرسال رسائل
لألقــارب واألصدقــاء وأعضاء فريق
البحث وكذلك لبعضهم البعض،
كما دخل املشــاركون على اإلنترنت
وتفقــدوا حالــة الطقــس وقاموا
بالتسوق اإللكتروني.
وكان أحــد املرضى يعــزف البيانو
واســتطاع عــزف مقطوعــة من
السيمفونية التاسعة لبيتهوفن.
وكتــب الباحثون فــي دورية (بلوس
وان) يقولون إن املشاركني استطاعوا
القيــام مبا يصــل إلــى  22مهمة
حتريك ونقر في الدقيقة باستعمال
تطبيقات مختلفة.
وبالنســبة للتطبيقــات النصية،
استطاع املشاركون كتابة ما يصل
إلى  30حرفا ً في الدقيقة.

وأجــرى التجربة فريق مــن األطباء
والعلماء واملهندسني .وأشار الفريق
من قبل إلى أن اجلهاز املستعمل في
التجربة احلالية قد ميكن األشخاص
من حتريــك أذرع آلية أو اســتعادة
الســيطرة على أطرافهــم بالرغم
من فقدانهم القــدرة على احلركة
بسبب إصابة أو مرض.
وقال ستيفن تشــيز املدير املساعد
لبرنامج احلوسبة العصبية بجامعة
كارنيجي ميلون في بيتسبرج بوالية
بنســلفانيا إن الفريد في التجربة
هو أنها ال تتطلــب تعديل األجهزة
اللوحيــة بل ميكــن تطبيقها على
األجهزة نفســها التي يستعملها
األصحاء.
وأضاف تشــيز الذي لم يشارك في
التجربــة” يعني هذا أنــه لن تكون
هنــاك حاجة لتصميــم برمجيات
خاصة ملســتعملي هذه األجهزة مما
يزيد كثيرًا من عدد التطبيقات التي
سيتســنى لهؤالء املرضى التعامل
معها“.
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رقم مميز للضيوف
في البوندسليجا

ميونيخ ـ وكاالت:
ســجلت مباريات اجلولة  18من الدوري األملاني،
رقما قياسيا مميزا هذا األسبوع ،بعد فوز هيرتا
برلــن على نورنبــرج بنتيجة  1/3مســاء أول
أمس ..وذكرت شــبكة «أوبتا» لإلحصائيات أن
هذه اجلولة عادلت الرقم القياســي املســجل
باسم األسبوع الثاني من موسم 2011/2010
عندمــا حققت  7فرق الفوز خارج أرضها ..وفي
حالة فوز فولفســبورج أمام شالكه في ختام
اجلولة ســيصل عدد انتصــارات الضيوف هذا
األسبوع إلى الرقم .8
جدير بالذكر أن بوروسيا دورمتوند يتصدر الدوري
األملانــي برصيد  45نقطة ،بفــارق  6نقاط عن
مالحقه بايرن ميونخ.

مودريتش يتطلع
للتمديد مع ريال مدريد
مدريد ـ وكاالت:
ينتهي عقد جوهرة ريال مدريد الكرواتي لوكا
مودريتــش في  2020لكــن أفضل العب في
العالم يتطلع لتمديد إقامته في سانتياغو
برنابيــو داحضا ً كل اإلشــاعات التي ربطته
باإلنتقال إلى إنتر اإليطالي.
وســاهم مودريتش بفوز الفريق امللكي على
إشــبيلية أمس في الدوري اإلســباني 0-2
بتسجيله الهدف الثاني.
وقال مودريتش للصحفيني بعد املباراة
«لدي
ّ
عام ونصف العــام على عقدي وأنا هادئ ،ألن
هذا يعد وقتا ً طويالً».مشــيرا ً إلى أن «رغبتي
هي البقــاء هنا ملزيد من الوقت .أنا ســعيد
كما لو أني في اليوم األول».
وفيما يتعلق باملباراة قال «أنا ســعيد للغاية
وأعتقد أننا لعبنا مباراة رائعة ،نحن سعداء
بلعبتنا وســعداء بالنقــاط الثالث».وأضاف
الكرواتــي «نحــن بحاجة إلــى متابعة هذا
املسار ،كنا بحاجة إلى مباراة كهذه إلعطاء
بعض املتعة لنا ولألنصار .أنا شخصيا ً أشعر
أننــي بحالة جيــدة وأشــعر بالرضا».فيما
يتعلق بســباق املنافسة على اللقب ،أضاف
مودريتش« :نحن ال نحتــاج إلى التفكير في
برشــلونة أو حول عدد النقاط التي منلكها.
نحن بحاجة للتفكير كل مباراة لوحدها».
وختم «نحن بحاجة للقتال ولنرى أين سنصل
نهاية املوسم ،هذا ما نحتاج إلى القيام به ،ال
يجب أن ننظر إلى اآلخرين».

مفكرة اليوم

نهائيات آسيا دور الـ 16

كوريا ج ـ البحرين
العراق ـ قطر

 4:00عصراً
مساء
7:00
ً

رياضة

األردن متخصص في الخروج من األدوار اإلقصائية

اليابان تقصي السعودية من دور الـ  16في نهائيات كأس آسيا
أبو ظبي ـ وكاالت:
متكــن منتخب اليابــان من إقصاء
نظيره الســعودي من دور الســتة
عشر لكأس آسيا املقامة حاليا في
اإلمارات ،بالفوز عليه هدف نظيف،
مبلعب الشارقة  ،أمس.
وجــاء هــدف املبــاراة الوحيد في
الدقيقــة  20عــن طريــق املدافع
تاكيهيــرو تومياســو ،ليتأهــل
منتخب اليابــان ملقابلــة فيتنام
في ربــع النهائــي ،بعدما متكنت
من إقصــاء األردن أمــس بضربات
الترجيح.
وهذه هي املرة األولى في تاريخ كأس
آســيا التي يصعد فيها املنتخب
الســعودي ملرحلة خــروج املغلوب
ويفشــل في الوصــول للنهائي.
وتأهل املنتخب الســعودي من دور
اجملموعات في  6نســخ سابقة من
البطولة ،استطاع خاللها الوصول
للمباراة النهائيــة  ،فتوج باللقب
أعــوام ( )1996 ، 1988 ، 1984وحل
وصيفا ً  3مرات أعوام ( 2000 ، 1992
.) 2007 ،
مــن جانب اخــر ،واصــل منتخب
فيتنام ،في حتقيق النتائج اإليجابية
في البطوالت اآلسيوية بآخر عامني،
مبختلف الفئــات ،منذ قدوم املدرب
الكــوري اجلنوبي بارك هاجن ســيو،
فــي منتصــف  ..2017فقد حقق
الفيتناميــون ،فــوز ًا تاريخ ًيا على
األردن أول أمــس ،بركالت الترجيح،
بعد التعادل في األشواط األصلية
( ،)1-1ليتأهــل إلى دور ربع النهائي
من كأس آسيا  2019في اإلمارات.
ويعتبر هذا اإلجنــاز اجلديد ،امتدادًا
لإلجنــازات اجلديدة التــي يحققها
اجليل اجلديد للمنتخب الفيتنامي،
والذي صنعه املدرب الكوري اجلنوبي
بــارك؛ حيث اعتمد فــي البطولة
اآلسيوية على  10العبني انسجموا
منــذ منافســات كأس العالــم

جانب من مباراة السعودية واليابان
للشباب  2017في كوريا اجلنوبية.
ويُعتبــر العب الوســط املوهوب،
جنوين كــواجن هاي ،مــن أبرز العبي
ً
مشــاركا
اجليل اجلديد والذي كان
بفعالية فــي مونديال الشــباب
 ،2017التي انتهــت بخروج فيتنام
من دور اجملموعات بعد اخلسارة من
فرنســا ،وهنــدوراس ،والتعادل مع
نيوزيلنــدا ..وبعدها بعــام،2018 ،
صعــد هذا اجليــل إلــى املنتخب
األوملبــي ،الذي حقــق مفاجأة من
العيار الثقيل في منافسات كأس

آســيا  2018لتحــت  23عا ًما في
الصني.
فقــد وصــل ،للمبــاراة النهائية
وحصــد امليداليــة الفضية ،بعد
تفوقه على أســتراليا ،وسوريا في
دور اجملموعــات ،ثم إخــراج العراق
من دور ربــع النهائي ،وقطر من دور
قبل النهائي ،ليخسر بصعوبة من
أوزبكســتان ،في املباراة النهائية
بنتيجــة ( ..)1-2وفــي منتصــف
 ،2018كرر تفوقه في دورة األلعاب
اآلســيوية بجاكرتــا ،حيث تصدر

اجملموعة الرابعة بالنقاط الكاملة،
 9نقاط ،متفو ًقا على اليابان ،الذي
انتصــر عليــه بهــدف وحيد من
املوهوب جنوين كواجن هاي.
وفي دور  16انتصــر على البحرين
بهدف وحيــد ،ثم بنفس النتيجة
على ســوريا في ربع النهائي ،قبل
أن يخسر من بطل املسابقة كوريا
اجلنوبية فــي دور نصف النهائي،
ليكتفي باملركز الرابع ،الذي يصل
إليه ألول مرة.
جنــاح جيل املوهــوب جنوين كواجن

هاي ،في الوصول إلى دور الثمانية
من كأس آســيا للكبار  ،2019مع
اســتمرار تصاعد مستواه الفني
في كل بطولة آسيوية ،قد يجعل
منتخــب فيتنام في املســتقبل
قطبا ً جديدا ً لقارة آســيا بجانب
اليابــان وكوريا اجلنوبيــة وإيران
وأســتراليا ،التــي تتنافس على
بطاقات التأهل إلى كأس العالم.
وودع املنتخب األردني ،بطولة كأس
آسيا  2019املقامة حاليا باإلمارات،
من دور الـ  ،16بعدما خســر أمام

نظيره الفيتنامــي بنتيجة  4ـ 2
بركالت الترجيــح ،عقب التعادل
 1-1في الوقتني األصلي واإلضافي،
أول أمس ،بإستاد آل مكتوم.وتقدم
منتخب األردن بهدف السبق عبر
بهاء عبد الرحمــن بالدقيقة ،39
وتعادل لفيتنام ،كوجن فيوجن جنوين
بالدقيقة .50
وشــهدت هذه املباراة تســجيل
العديــد مــن األرقــام املميــزة،
ونســتعرضها فــي التقريــر
التالي:األردن بذلــك ودعت كأس
آســيا  3مرات ،التي خاضت فيها
األدوار اإلقصائية ،منها  2بركالت
الترجيح أمام فيتنام ،وأمام اليابان
في .2004اما فيتنام صعدت لربع
النهائي للمرة الثانية بعد تأهلها
في مشاركتها املاضية في ،2007
كما أن هذه املبــاراة تعتبر األولى
في تاريخ فيتنام التي تشارك في
وقت إضافي ،وركالت ترجيح.
جميع أهداف األردن في نســخة
هذا العام جاءت في الشوط األول
عــن طريق  4العبــن مختلفني..
وهدف بهاء عبد الرحمن هو األول
له في كأس آســيا منذ نســخة
 ،2011عندما هز شباك السعودية
فــي دور اجملموعــات ..وهدف كوجن
فيوجن هــو األول الذي تســتقبله
األردن في نســخة هذا العام ،كما
أنه األول منــذ الهدف الذي تلقاه
أمــام اليابان عن طريق كاجاوا في
 2015بدور اجملموعات.
ويعــد ،يوســف راوشــدة أصبح
األكثر صناعة ألهــداف األردن في
هذه النســخة ،برصيــد متريرتني
حاســمتني ،بالتساوي مع موسى
سليمان ..في حني منتخب فيتنام
سدد  7تســديدات أمام األردن في
الوقــت األصلي مــن اللقاء ،وهو
أكثر من عدد تســديدات املنتخب
في أي مبــاراة بدور اجملموعات هذا
العام ( 4أمــام اليمن ،والعراق ،و2
أمام إيران).

دافيد سيلفا يدخل تاريخ مانشستر سيتي بأعلى رصيد من المباريات
لندن ـ وكاالت:
دخل العــب الوســط الهجومي
اإلســباني دافيد ســيلفا تاريخ
نادي مانشســتر سيتي من أوسع
أبوابه ،بعد املبــاراة التي خاضها
مــع الفريق ضــد وولفرهامبتون
في اجلولة الثانية والعشــرين من
بطولة الــدوري اإلنكليزي ،وذلك
بعدما اصبح ميتلــك أعلى رصيد
مــن املباريــات في تاريــخ النادي
بـ"البرمييرليغ".
وكان دافيد سيلفا قد التحق بنادي
مانشســتر سيتي في صيف عام

 2010قادما ً إليه من نادي فالنسيا
اإلســباني مقابل  25مليون جنيه
استرليني.
وخاض دافيد ســيلفا  267مباراة
مع مانشســتر سيتي في بطولة
الــدوري اإلنكليــزي متجــاوزا ً
احلارس االســبق جو هارث مبباراة
واحــدة فقــط  ،ومتجــاوزا ً أيضا ً
زميله احلالي املدافــع البلجيكي
فينسنت كومباني بـ  10مباريات
 ،بعدما لعب األخيــر  257مباراة
رغم انه التحــق بصفوف الفريق
قبل قدوم العب الوسط اإلسباني.

ومبقارنته مــع مواطنيه ممن لعبوا
في إنكلتــرا ،فإن دافيد ســيلفا
يحتــل املركــز الرابع فــي ترتيب
الالعبني اإلســبان األكثر حضورا
في بطولــة الــدوري اإلنكليزي ،
خلف سيســك فابريغــاس الذي
لعب  350مباراة مع ناديي أرسنال
وتشيلســي ،ثم احلارس بيبي رينا
الــذي خاض  285مبــاراة مع نادي
ليفربــول ثم ميــكل أرتيتا الذي
شــارك في  284مباراة مع ناديي
أرسنال وإيفرتون.
ويحتــل دافيــد ســيلفا مركزا

متقدمــا ً فــي ترتيــب الالعبني
اإلســبان صانعي االهداف برصيد
 77متريــرة حاســمة محتال بها
املركــز الثاني خلــف فابريغاس
الذي صنع  111متريرة حاســمة ،و
هو نفس املركز الــذي يحتله في
ترتيب الالعبني اإلسبان الهدافني
في املســابقة برصيــد  54هدفا ً
بعد املتصدر فرناندو توريس الذي
سجل  85هدفا ً مع ناديي ليفربول
وتشيلســي ،ليؤكد بذلك تفوقه
على عــدد مــن املهاجمني على
غرار دييغو كوستا جنم تشيلسي

الســابق و بيدرو رودريغيز النجم
تشيلسي احلالي .
وتزامنت فترة تواجد دافيد سيلفا
في مانشســتر ســيتي مع بلوغ
الفريــق أوج عطائــه وحتقيقــه
نتائج كبيرة خاصة على الصعيد
احمللي ،حيــث كان شــاهدا ً على
إحراز  9ألقاب تشمل لقب الدوري
اإلنكليزي املمتاز ثالث مرات أعوام
 2012و  2014و  2018ولقب الدرع
اخليرية مرتــن و كأس االحتاد مرة
واحدة عــام  2011و كأس الرابطة
ثالث مرات أعــوام  2014و  2016و

.2018
وبرغم انه يبلغ  33عاما ً من عمره
إال ان دافيد سيلفا ال يزال محافظا ً
على إمكانياتــه الفنية ،ومقدما ً
أداء فنيــا ً متميــزا ً جعله ضمن
اخليارات التكتيكية األساســية
للمدرب بيــب غوارديوال الذي يثق
بإمكانياتــه ،وهو مــا جعل إدارة
النادي متدد عقده مع الفريق لغاية
شهر حزيران من عام  2021ليكون
عمره حينها  35عاما ً مما يرشــحه
بإعالنه االعتزال الكروي بقميص
مانشستر سيتي .
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كاتانيتش :لدي ثقة كبيرة بالالعبين

أسود الرافدين تالقي العنابي القطري في مواجهة مفصلية
ابو ظبــي ـ محمد ابراهيم
وعلي حنون*
يخوض اسود الرافدين في الساعة
السابعة من مســاء اليوم الثالثاء
بتوقيت بغــداد مواجهة مفصلية
جتمعهــم بالعنابــي القطري في
ملعب ال نهيان بابو ظبي برســم
دور الســتة عشــر لنهائيات اسيا
بكرة القدم املقامة حاليا في دولة
االمارات العربية .وسيتكفل اجتياز
هذه املواجهة بنجاح ان شــاء اهلل
في بلــوغ دور الثمانية في الطريق
لتحقيــق الغايات التي ينشــدها
االســود ومن يقــف خلفهم من
جمهور واســع يشــحذ هممهم
وميدهم باسباب التفوق والتميز ان
في مســرح املباراة في ابوظبي او
خارجه حيث ينتظــر مئات االالف
من اقصى شمال القلب الى اقصى
جنوبه ومن شــرقه الى غربه جناحا
كرويا جديد ينشــر اجنحة الفرح
ويرســخ القناعة بقدره منتخبنا
على الذهاب بعيدا فــي البطولة
القارية.
وقــد اجــرى منتخبنا يــوم امس
االثنني وحدته التدريبية الرســمية
في ملعــب ال نهيان واســتمرت
لســاعة واحدة مــن الثالثة بعد
الظهر بتوقيت بغــداد وقد تعرض
العبنا احمد ياســن خالل الوحدة
التدريبية الصابة وصفها املنســق
االعالمــي للمنتخب محمد خلف
بالكدمة البســيطة التي لن تؤثر
على تواجد ياســن ضمن اجملموعة
التي سيعول عليها اليوم في حني
كان ملعب سطان بن زايد مسرحا
للوحدة التدريبية التي جرت امس
االول امــا املنتخــب القطري فقد
اجــرى يوم امــس االثنــن وحدته
التدريبيــة في امللعب نفســه من
الساعة اخلامســة مساء بتوقيت
بغــداد وحتى السادســة مســاء

الوحدة التدريبية للمنتخب الوطني حتظيراً ملوقعة قطر
.وستجري اليوم مباراة ثانية ضمن
دور الســتة عشــر جتمع البحرين
بكوريــا اجلنوبيــة في الســاعة
الرابعة عصــرا بتوقيت بغداد في
ملعب راشد بدبي.
من جانبه ،قال رئيس االحتاد العراقي
لكرة القدم عبد اخلالق مسعود أن
كلمات رئيس الوزراء عبر اتصاالته
املستمرة برئاســة بعثة منتخبنا
الوطني تشــكل حافــزا معنويا
كبيــرا ،وهي فــي نفــس الوقت
تُشــرفنا بحمل مسؤولية نسعى

جميعا كمنظومة كروية أن نكون
على قدر حتملها .وأوضح مســعود
في تصريــح ملوفدي االحتاد العراقي
للصحافــة الرياضيــة أن »:هــذه
املسؤولية تدفعنا ملضاعفة اجلهود
في تقدمي كل مــا ميكن تقدميه من
اجل تيســير مهمــة منتخبا في
مبــاراة اليوم أمــام منتخب قطر
في دور الســتة عشــر» مبينا أن
»:معنويات أسرة الفريق عالية وهم
متحمسون خلوض املباراة إلدراكهم
أن الظفــر بنتيجتهــا ســيأخذنا

فوز صعب للزوراء و 3تعادالت
في ذهاب ربع نهائي الكأس
بغداد ـ الصباح الجديد:
اســفرت مباريات ذهــاب دور ربع
النهائــي لبطولــة كأس العراق
بكــرة القدم التــي اقيمت أمس،
عن فــوز الزوراء علــى أمانة بغداد
في ملعب األخير بهــدف من دون
رد حمــل امضاء الســوري احملترف
حسني جويد في الدقيقة  ،57فيما
انتهت  3مباريات بالتعادل ،اذ خرج

اجلوية والنفط متعادلني ســلبيا
في ملعب الصناعــة ،فيما تعادل
نفط ميسان في ملعبه امام فريق
الطلبة بهدف لكل منهما ،األنيق
بكر بالتسجيل في الدقيقة  60عن
طريق عبد القادر طارق ،وتعادل اهل
الدار عبر الالعب وســام سعدون
في الدقيقة  ..67وفي مباراة اخرى
تعادل الكهرباء واحلدود في ملعب

األول بنتيجة  1ـ .1
وستقام مباريات اإلياب يوم السبت
املقبل  26اجلــاري ،فيلعب الطلبة
ونفط ميســان في ملعب الكرخ،
ويلعب الــزوراء وأمانــة بغداد في
ملعب الصناعــة ،ويضيف اجلوية
في ملعبه فريــق النفط ،ويضيف
ملعــب التاجــي مبــاراة احلدود
والكهرباء.

أسود الرافدين ..حتى ال يتكرر المشهد
نعمت عباس*
لكل ال نخرج مــن التصفيات
كما خرجنا باألمس من منتخب
قطر في دبي حتت إشراف املدرب
العراقــي عدنان حمــد عندما
نزل أرض امللعب العبونا بتعالي
وبغرور بطل آســيا وخســرنا
املبــاراة بكل اســتحقاق على
الرغم من املساندة اجلماهيرية

مــن العراقيني الذيــن حضروا
املباراة من كافة أرجاء العالم.
علينــا أن نتعلم الدرس ونلعب
بــكل إمكانياتنا و بكل عزميتنا
وإصرارنا ونحقق طموحات بلدنا
العزيــز خاصة ونحــن مؤهلني
للفــوز إذا لعبنا بــروح الفريق
الــذي لعب أمــام إيــران ولوال
احلــارس اإليراني لكان الفوز من

نصيبنا .
دعوة إلى كل الالعبني أن يلعبوا
بــدون ضغوطات وبدون خوف او
تردد وكلنا ثقــة مبالكنا الفني
و اإلداري و الطبــي و اإلعالمــي
األنيــق أن يحققــوا طموحات
شعبنا األبي.
* مدرب عراقي محترف

إلى مرحلة متقدمــة باجتاه تلبية
طموحات جماهيرنــا الوفية التي
تواصل مســاندتها لألســود في
معترك آسيا».
ولفت إلــى أن »:مباراة قطر مهمة
ليســت فقط ألنها حاسمة وإمنا
ألنها ســتكون املؤشــر احلقيقي
الذي يعكس توجهاتنا ورؤانا بشان
إعــادة الســاحرة املســتديرة إلى
جادة حتقيــق النتائــج االيجابية»
مضيفا أن »:توفيــق اجلهاز الفني
في محطات الــدور األول وتصاعد

مســتوى األداء اجلماعــي للفريق
يبرهــن أن اختيــار كاتانيتش كان
موفقا» مشيرا إلى أن »:إدارة االحتاد
ســعت إلبعاد العبينا عن األجواء
الســلبية واملؤثــرات التي ميكن أن
تأكل مــن جــرف تركيزهم على
مباراة قطر من خالل إجراءات إدارية
هي في جوهرها تصب في مصلحة
منتخبنا الذي هــو اآلن في مهمة
وطنية كبيرة».ونفى مســعود أن
»:يكــون املنتخب قد تلقى الدعم
من أية جهة لغاية اللحظة سوى

دعــم اللجنــة االوملبيــة وتواصل
رئيســها رعد حمــودي معه ،إلى
جانــب مبــادرة مصــرف الطيف
اإلســامي األخيرة» متابعا »:لكن
مع عســر احلــال فان االحتــاد لم
يبتعد عــن دعم األســود باملتوفر
من اإلمكانات» معربــا عن تفاؤله
بصدد النتيجة التي ســيخرج بها
منتخبنا من لقاء قطر ،مشددا في
هذا اجلانب على أن »:تشكيلتنا إذا
ما أدت باالندفــاع الذي قدمته في
مبــاراة إيران فان كســب النتيجة
سيكون أمرا حاضرا» الفتا إلى انه
»:باستثناء اإلصابة التي تعرض لها
احمد ياســن فان جميع الالعبني
جاهزون وأتوقعها مباراة ندية لكن
إن شاء اهلل يكون حسمها عراقيا»
مؤكدا انه »:في حال اجتزنا احلاجز
القطــري فإنني أتوقــع أن يذهب
أســودنا بعيدا فــي البطولة التي
تتواصل فــي دولة اإلمارات العربية
املتحدة .
وتأهلت إيران إلى الدور ربع النهائي
بفوزها على ٌعمــان بهدفني دون رد
في املبــاراة التي جرت على ملعب
محمــد بــن زايــد في أبــو ظبي،
وأصبحــت ثالــث املتأهلــن لدور
الثمانية في النســخة احلالية من
البطولة.وسجل للمنتخب االيراني
علي رضا جهانبخش في الدقيقة
( )32وأشكان ديجاغاه في الدقيقة
( 41من ركلة جــزاء) و أهدر النجم
العمانــي اخملضرم أحمــد مبارك
(كانو) ضربة جــزاء في اللحظات
االولــى للمبــاراة وهــو مــا اربك
املنتخب العماني قبل ان يتســبب
خطــا دفاعي فــي انهيــار حلم
العمانيني في االستمرار باملنافسة
..ويلتقي املنتخــب اإليراني في دور
الثمانية يوم اخلميــس املقبل مع
نظيره الصيني ،الــذي تغلب على
املنتخب التايالندي .1 / 2
* موفدا االحتاد العراقي للصحافة
الرياضية

«الدكتوراه» للحكم األتحادي أمجد صبحي
بغداد ـ الصباح الجديد:
حصــل احلكــم االحتــادي أمجد
صبحــي ،على شــهادة الدكتوراه
في «فلسفة العلوم االقتصادية»،
عن اطروحة نوقشــت في جامعة
واســط  /كليــة اإلدارة واإلقتصاد
قســم اإلقتصــاد حتت عنــوان (
ديناميكية اإلســام وقدرته على
تفــادي وحل املشــكالت واألزمات
املالية املعاصرة ماليزيا وإيران حالة
دراسية).
وتألفت جلنــة املناقشــة من» أ.د
ســعيدعلي محمد العبيدي من
كليــة اإلدارة واالقتصــاد /جامعة

أمجد صبحي
األنبار رئيســا ً وعضويــة أ.د احمد
ياســن عبــد مــن كليــة اإلدارة

واالقتصــاد /اجلامعــة العراقيــة
بغداد ،وأ.م .د سعد صالح عيسى
من كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة
تكريــت وأ.م.د صالح مهدي كلية
اإلدارة واالقتصاد جامعة واسط ،وأ.
م .د سالم منعم من كلية اإلعالم/
جامعة واســط ،وأ.د رحمن حسن
علي من كليــة اإلدارة واالقتصاد/
جامعة واسط مشرفا».
أســرة صحيفة «الصباح اجلديد»
تبــارك للحكــم أمجــد صبحي
احلصول على شــهادة الدكتوراه،
متمنــن لــه التوفيــق والنجاح
الدائم.

الرميثي يكرم المشجع مهدي الكرخي

أبو ظبي ـ وكاالنت:
كرم اللــواء محمد خلفان الرميثي،
رئيس الهيئة العامة للرياضة ،نائب
رئيس اللجنة العليا احمللية املنظمة
لبطولة كأس آسيا لكرة القدم في
اإلمــارات  ،2019املشــجع العراقي
مهدي الكرخي ،والذي يؤازر أســود
الرافدين بكافة احملافــل اإلقليمية

والقاريــة والدولية منذ أكثر من 50
عاماً.
وأشاد الرميثي خالل لقائه بالكرخي
مبقــر مجلــس أبوظبــي الرياضي،
مبواقــف املشــجع املميــزة وحبه
الكبير لإلمارات قيادة وشعبا ،مبينا ً
أن التجمع اآلسيوي كشف للجميع
مدى حب وعشق جماهير املنتخبات

اآلســيوية لإلمارات التي تقدم كل
أسباب الســعادة والراحة لكل من
يعيشون على أرضها وضيوفها.
وتابــع« :اإلمــارات برؤيــة القيادة
احلكيمة ،رسخت مكانتها بطليعة
دول العالــم بتعايــش اجلميع من
مختلــف الثقافات فــي أرض زايد
بتسامح ومحبة وسالم.

لجنة الصاالت تنظم دورة تدريبية  level 2في بغداد
بغداد ـ عدي صبار*
من املؤمل ان تنطلق ،يوم غ ٍد األربعاء
في بغداد  ،الدورة التدريبية االسيوية
لكرة الصــاالت املســتوى الثاني (
 )level 2مبشاركة  17مدرباً ،وتستمر
لغاية التاسع والعشرين من الشهر
اجلاري ..وقال رئيس جلنة كرة الصاالت

 ،غالب الزاملي :ان هذه الدورة جاءت
بنا ًء على اخلطة التي وضعتها جلنة
الصاالت في االحتاد كرة القدم  ،والتي
تتضمن إقامة دورات تدريبية مكثفة
لتطويــر مدربي األندية املشــاركة
بالدوري املمتاز والدرجة األولى لكرة
الصاالت  ،والهــدف منها بناء جيل

مــن املدربــن يكونــون قادرين على
النهوض بواقع اللعبة.
وأشــار الى :ان هذه الــدورة يحاضر
فيها احملاضر العراقي ،وميض شامل ،
بعد أن مت تكليفه بشكل رسمي من
قبل االحتاد اآلسيوي بصفته محاضرا
معتمدا لديهم ،وأضاف الزاملي :أن

 17مدربــا ً من مختلــف محافظات
العراق يشاركون فيها .
مردفــا  :أن مدير قســم الشــؤون
الفنيــة والتطوير ،الدكتور حســام
املؤمــن ،ومدير الــدورة ،علي عيس،
أكمــا كل االســتعدادات التي من
شــأنها إجناح هذه الــدورة  .مقدما

شــكره وامتنانه إلى وزارة الشباب
والرياضة لتســهيلها كل اإلجراءات
التي ســاهمت بإقامتها على إحدى
قاعاتها التخصصية.
في الســياق نفســه ،ذكــر احملاضر
اآلســيوي ،وميــض شــامل  :إنــه
أشــرف على الدورة التدريبية level

 1قبل عدة أيام في مدينة الشــارقة
اإلماراتية ،شارك فيها  13مدربا من
اإلمارات ،فضال عن اثنــن اجنبيني،
أحدهــم برتغالــي واآلخــر برازيلي.
مبينا.
* املنسق اإلعالمي للجنة الصاالت

داعيًا إلى غلق المساحات واللعب بنزعة هجومية أمام قطر

كاظم الربيعي :االعتماد على مهاجم واحد ال يؤهلنا للفوز في كأس آسيا
بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد اخلبيــر الكــروي ،الدكتور،
كاظم الربيعــي ،ان االعتماد على
العب واحد فــي خط الهجوم هو
مهند علي ،شيء صعب ال يؤهلنا
للفوز في مبــاراة اليوم امام قطر،
وبلــوغ الهدف القــاري والتتويج
بالكأس ،حيث يبدو (ميمي) وحيدا
بني كماشة الدفاعات ،سيما امام
إيران ،وكان معزوال ً عن بقية زمالئه
في امللعب بتكتيك محترف ابدع
فيــه العبي إيــران عندما طبقوا
خطة متميــزة باشــراف املدرب
البرتغالي ،كارلوس كيروش.
وانتقــد الربيعي ،طريقــة االداء
الدفاعية واللعب من اجل التعادل
التــي انتهجها مــدرب منتخبنا
الوطنــي احملتــرف الســلوفيني،
ستريشكو كاتانيتش ،حيث لعب
املنتخــب اإليراني علــى التعادل
ايضا واحكم قبضته في الشوط

االول بطريقة اللعب بضغط عالي
في ملعبنا ،مما عزل صفوفنا وحد
من اخلطورة التــي ميلكها العبنا
الشاب ،مهند علي ،وفي وقت كنا
نطمح ان يتم اشراك العب اضافي
يعزز مقدرتنــا الهجومية ويحرر
(ميمي) مــن القيــود الدفاعية،
اخرجه املدرب في خطوة من وجهة
نظري غير موفقة ،وفي الشــوط
الثاني ســحب العبينا البســاط
من حتت اقدام العبي إيران ،سيما
في اخر  20دقيقة ،وكان املفروض
ان نبادر إلى اللعب الهجومي من
أجل الفوز وتصدر الترتيب ،اال اننا
استســلمنا للطريقة الدفاعية
وخرجنا بتعادل سلبي.
العبونا واالنتاج
ودعا ،املــاك التدريبــي ملنتخبنا
الوطنــي ان يعمــل علــى منح
الالعبني محمد داود وعلي حصني

كاظم الربيعي
فرصة كبيرة في مباراة اليوم امام
املنتخب القطري ضمن دور الـ ،16
ملا ميلكانه من قدرات في الصفوف

االماميــة ،وعلى اجلانبني ،ســيما
اليســار الذي يجيــد اللعب فيه
حصني مبهارة عالية جدا ،ويكون

منتجا ً للغاية ،كمــا ضرورة عدم
الوقوع في الشرود الذهني لبعض
العبي منتخبنا ،سيما جهة عالء
مهاوي الذي يتقــدم ،لكنه يترك
فراغات خلفــه ،وكذلك عدم ترك
مساحات مناسبة لتحرك العبي
قطــر الذين ميلكــون املهارات في
اجلناحــن والثقــة فــي االختراق
والتســديد ،وفي مقدمتهم املعز
علي واكرم عفيــف وعبد العزيز
حــامت وخوخي بو عــام ،ورفاقهم
ممن يؤدون بتميز فوق املســتطيل
االخضر بقيادة املدرب اإلســباني
فليكــس سانشــيز الــذي يبدو
مستقرا ً بشــكل كبير مع فريقه
قطر.
السماسرة واإلعالم
واضاف :من النقاط الضرورية التي
يجب علينــا اتخاذهــا قبل لقاء
اليوم امام قطر ،هي ابعاد الالعبني

عن سماســرة االحتراف واإلعالم
الذي يفتعل املشــكالت في قبل
هكذا مباريات مهمــة ،فاإلعالم
كما هــو معــروف يؤثر ســلبيا
اذا كان بشــكل مكثــف ،ولدينا
بعض الالعبني الشــباب الذين ال
ميلكون ثقافة التعامل األحترافي
مع اإلعالم ،إلــى جانب ان هنالك
موجة حتركات يقودها سماســرة
األحتراف للتأثير علــى العبينا او
العبــي املنتخبات األخرى من أجل
تشتيت أفكارهم فوق املستطيل
األخضر.
واوضح :ســنلعب املبــاراة بدعم
حكومــي وشــعبي كبيريــن،
ومبســاندة جماهيرية واســعة،
وهــذه نقــاط تعزيز قوة الســود
الرافدين فــي قطع تذكرة القطار
املؤدي إلى دور الثمانية من بطولة
نهائيات أمم آســيا اجلارية في دولة
اإلمارات.

الشباب والرياضة

تبحث دعم المالكمة
بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير الشــباب والرياضة ،أمس ،مع نائب رئيس
احتاد املالكمة واقع للرياضة العراقية.وجاء في بيان
مقتضب ان وزير الشــباب والرياضة استقبل نائب
رئيــس احتاد املالكمــة صبــاح الكناني.وأوضح أن
اللقاء كان مثمرا ،مشيرا الى أن اجلانبني بحثا سبل
تطوير واقع الشباب والرياضة وعودتها إلى عهدها
السابق.
من جانبه ،قال صباح الكناني في تصريح صحفي «
ان االجتماع كان مثمر  ،مؤكدا ً ان السيد الوزير ابدى
ارتايحه وتفهمه جلميع االمور من خالل استجابته
جلميع الطروحات ومنها الســعي ببناء بنى حتتيه
تخدم الرياضة العراقية بصورة عامة وعمل برامج
متكاملة لتطوير الشــباب واملساهمة في تطوير
مرافق ايجابية لهم .واضــاف الكناني « كان لقاء
الوزيــر ايجابيا ســعينا من خاللــه ايصال صوت
الرياضي املظلوم وهذا واجب علينا ايصاله .
ومــن جهة اخرى التقى الشــيخ صبــاح الكناني
السيد عصام الديوان وكيل وزير الشباب والرياضة
وبحــث معه تطــورات االحــداث الرياضــه واخر
االســتعدادات الجراء انتخابــات املكتب التنفيذي
للجنة االوملبية.

الجوية يتعاقد مع

النيجيريين ويليام وموسيس
المكتب اإلعالمي لنادي الجوية:
أنهت جلنة التعاقــدات بنادي القوة اجلوية الرياضي
تعاقدها الرســمي مــع العبني محترفــن لتعزيز
صفــوف فريق كرة القــدم خالل فتــرة االنتقاالت
الشــتوية احلالية ،حتضيرا لالســتحقاقات املقبلة
واملهمة التي تنتظر الفريق.
وذكرت جلنة التعاقدات بالنادي  :أن الهيئة االدارية
للنــادي اكلمت تعاقدها الرســمي مــع املهاجم
النيجيري « وليام اكوركيــت» العب االنتاج احلربي
املصري وهو من املهاجمــن اجليدين والذي خطف
االنظــار في الــدوري املصــري ،واآلن الالعب اصبح
ضمن صفوف القوة اجلوية.
وأوضحــت اللجنــة  :أن االدارة اتفقت مبدئيا ً مع
النيجيري االخر «ايدو موسيس» العب حرس احلدود
املصري والذي يجيد اللعب كصانع لعب في وسط
امللعب ،بانتظار التوقيع الرسمي معه خالل االيام
املقبلة ،وهــذه الصفقتان ســتكون اضافة قوية
لصقور القوة اجلوية خالل الفترة املقبلة.

حسن جاسم يعزز دفاعات
فريق نادي الحسين

بغداد ـ عمار عبدول*
تعاقد فريق نادي احلســن مع الالعب حســن جاسم
قادمــا من فريق نــادي اجليش الذي ينافــس في دوري
الدرجة االولى البغدادي.
من جانــب اخر ،اختتم فريق احلســن بكــرة القدم،
اخلميــس ،معســكره التدريبي فــي محافظة اربيل
في لقاء جمعــه مع أصحاب الــدار انتهى ملصلحة
املضيف بهدف وحيد ..املدرب املساعد لفريق احلسني
زياد قاسم قال في حديثة للمركز اإلعالمي للنادي إن
فريق احلسني أنهى معسكره التدريبي في محافظة
اربيل والذي اســتمر ملدة ســبعة أيام.وأضاف قاسم:
أن الفريق خــاض وحدات تدريبيــة مكثفة صباحية
ومســائية فيما خاض مباراة جتريبية واحدة فقط مع
فريق اربيل في ختام املعسكر ،مبينا ً أن املعسكر وضع
الفريق بالشــكل املطلوب خاصة بعد أن عمل الكادر
التدريبي بقيادة املدرب عادل عجر على معاجلة النقاط
التي شخصها في املباريات املاضية من الدوري املمتاز..
وفي ختام حديثة شــكر قاسم القائمني على النادي
خاصة بعد جناح املعســكر التدريبي والذي حقق من
خالله االســتفادة املطلوبة لالعبني من اجل وضعهم
في الفورمة.
* إعالم نادي احلسني الرياضي

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

في انتظار البغدادي

حتى ال يذهــب الظن بكم بعيدا ً عن نــوع "البغدادي"
الــذي ننتظــر ،وتترقبه ســجاالت ومؤمتــرات الكتل
االعالمية؛ نقول انه شــخص ينتمــي لعائلة بغدادية
ومولود فيها كي يتقلد منصب امني العاصمة (بغداد).
هكذا أكتشف القوم اهمية وضرورة هذا احلل واملنقذ ملا
آل اليه حال هذه املدينة ،بعد عقود مريرة من االنحطاط
والتدهور القيمي واملعماري واالجتماعي واجلمالي ،بعد
سلسلة من الغزوات الهمجية والردات احلضارية والتي
متكنت من جعل ســافلها عاليها .للوهلة االولى يبدو
هذا االقتراح منســجما ً وما تهدهده مخيالت ومتنيات
العديد منا حول امكانية استرداد هذه املدينة املنكوبة
لشيء من محطاتها اجلميلة.
لكن ومع قليل من التريــث في التعاطي مع مثل هذه
االقتراحات ،جندها ال متلك ادنى اهتمام مبثل هذه االحالم
البطرانة ،وهي وكما عودتنا هذه الطبقة السياســية
ال تخــرج عن نطــاق املناكفات والصراعات املســتمرة
بني الكتل املتنفذة لالســتحواذ على املناصب واملواقع
الدسمة ،وهذه املرة تدور حول موقع "يبيض ذهب".
ان موضــوع اســترداد العاصمــة لعافيتهــا وهويتها
احلضاريــة ال ميكن ان يحصــل مبثل هــذه االقتراحات
الفنطازية ،ومن يعي شيئا ً قليالً من محنة هذه املدينة
وباقي مدن العراق ،ال ميكن له تقبل مثل هذه احللول ،فاي
"بغدادي" ولو امتلك قدرة سوبرمان اخلارقة ،لن يتمكن
من اختراق هذه الشبكات االخطبوطية للفساد وانعدام
املعايير املعتمدة واجملربة في نهوض االمم واملدن .وهذا ما
يعرفه العراقيون وال سيما "البغداديون" منهم ،كما ان
هذا العنــوان (البغدادي) ال مينح حامله منظومة واحدة
ومتناغمــة من القيم والتقاليد واالفــكار ،فهناك غير
القليل ممن تنطبق عليهم شروط هذا العنوان (مسقط
الرأس واالنتماء الســرة تســكن املدينة) مثقلون بقيم
وتقاليد القوافل الغابرة وهناك بعض احملطات املفصلية
في تاريخنا احلديث تفصح عن ذلك بوضوح تام.
اذن مســألة انقاذ العاصمة بغداد؛ حتتاج الى شــروط
ومتطلبات عديدة ترتبط بوشائج وثيقة بكل ما حصل
في العراق بكل مدنه وقصباته وتضاريســه املمتدة من
الفاو لزاخو ،وهــذا ما ال تطيقه الطبقة السياســية
احلالية ،هذه الطبقة املتفننة بتحوير وفتل عنق االزمات
واملشــاكل ورميها على شــماعة اآلخرين ،وكما أشرنا
مرارا ً فهم يجيــدون صنعة اعاقــة بعضهم للبعض
اآلخر.
اذن املشكلة الفعلية ال عالقة لها بنسب وحسب هذا
املرشح ملنصب امني العاصمة ،حتى لو عثرت احلفريات
الساللية على من تنحدر ساللته للقافلة التي رافقت
ابو جعفر املنصور نفسه .الن ادارة مثل هذه املسؤولية
(امانة بغــداد) كما غيرها من املســؤوليات والتحديات
التــي تواجهنا ،حتتاج الى حزمة مــن التحوالت اجلذرية
في شتى ميادين احلياة املادية والقيمية ،حتوالت مغايرة
ملا شــهدناه من كرنفاالت ومؤمترات للعشائر والقبائل
والطوائف وامللل ،حتت رعاية هذه الطبقة السياســية
التي تلقفت مقاليــد امور بغداد وباقــي املدن والقرى
واملناطق العراقية بعد ما يفترض انه حتول صوب النظام
الدميقراطــي والتعددية واحلداثة والتنمية الشــاملة،
لتجعل منه عرســا ً تســترد القبائــل والطوائف فيه
فتنتها وســطوتها .ان هذا التدهــور واالنحطاط الذي
عصف باملدن العراقية وعلى رأســها العاصمة بغداد،
لم يكن وليد حلظــات أو محطات عابرة ،وما حصل من
دمار ملدنية بغداد ونسيجها االجتماعي وذائقة سكانها
وانتشــار عشــوائياتها وســطوة ما يعرف بـ "حثالة
الريــف وأوباش املــدن" عليها ،ال ميكــن مواجهته مبثل
هذه العطابات البائســة واالســتدارات القاتلة للكتل
واجلماعات جتاه بعضها البعض اآلخر ،والذي ســينتهي
عاجال أم آجال الى حيث "السلة الواحدة".

اختاروا األفضل لعام 2018

صحفيو البصرة يحتفون بعيدهم المائة والثالثين

البصرة  -الصباح الجديد:
احتفلــت األســرة الصحفيــة في
البصرة فــي قاعة املركــز الثقافي
النفطي بالذكرى الثالثني بعد املائة
لعيــد الصحافة فــي البصرة ،وهي
الذكرى الســنوية لصدور أول جريدة
في البصرة في  18كانون الثاني عام
.1889
بــدأت االحتفالية بعزف النشــيد
الوطني من اجلوق املوســيقي لقيادة
شــرطة البصــرة ،ثم قراءة ســورة
الفاحتــة على أرواح شــهداء العراق
ومنهم شهداء الصحافة العراقية،
ومن ثم تالوة معطــرة من آي الذكر
احلكيم.
ألقى الزميــل عباس الفياض نقيب
الصحفيني في البصرة كلمة شكر
فيها احلضــور وبــارك للصحفيني
جميعــا عيدهم الســنوي ،مؤكدا:
ان البصــرة ومنــذ انطالقــة أول
جريدة فيها قبــل  130عاما ،أجنبت
الكثيــر من األســاتذة والصحفيني
الكبار ،ويســهم في اجناح املشهد
الصحفــي رواد مبدعــون مهنيون
محترفــون مازالوا يرفــدون العمل
الصحفــي بعطاءاتهــم وخبراتهم
وتنوع كتاباتهــم ،اضافة الى اجليل
اجلديد من شبابنا الصحفي الواعد،
مســجلني شــكرنا لكل من يبدع،
ويزداد القا مهنيــا في ميدان العمل
الصحفــي ،ومــن شــتى أجيالنــا
الصحفية املبدعة.
بعــد ذلك قــرأ ع ّريفا احلفــل طارق
صالح ،وشــهلة محمــد ،عددا من
برقيــات التهانــي وكلمــات احملبة
واالحتــرام والتقديــر للصحفيــن
البصريني ،وجاءت من عدد من أعضاء
مجلس النواب ،ومســؤولني مدنيني
وعســكريني ،ومن منظمات اجملتمع
املدني.
أعقبها فيلم وثائقي عن الصحفيني

الصباح الجديد  -وكاالت:
يعتقد البعــض أن األزياء الرجالية
متيل عاد ًة إلى الطابع الكالسيكي
أو "الكاجــوال" مــع االحتفــاظ
علــى احلياد ّية في احلالتــن ،إال أن
األزياء الغريبة التي رصدناها خالل
فعاليــات أســبوع باريــس لألزياء
الرجاليــة ،الــذي يُقــام حال ًيا في
العاصمة الفرنســية خيــر دليل

تقدم اســرة حتريــر الصباح اجلديد ،احــر التعازي الى
الزميــل عادل الصفار بوفاة والده تغمده اهلل برحمته
الواسعة واسكنه فسيح جناته والهم ذويه ومحبيه
الصبر والسلوان .
انا هلل وانا اليه راجعون
تقدم اســرة حترير جريدة الصباح اجلديد احر التعازي
للزميل الناقد علوان الســلمان بوفاة والدته تغمدها
اهلل برحمته الواسعة واسكنها فسيح جناته والهم
ذويها الصبر والسلوان .
انا هلل وانا اليه راجعون

تكرمي الصحفيني

في البصــرة وأنشــطتهم ودورهم
املشــرف فــي خدمــة مجتمعهم
وعراقهم ،أعقبه مشــهد مسرحي
جميــل قدمه عــدد من الشــباب
املبدعني.
كما كــرم شــهداء الصحافة في
البصــرة ،واملتوفــن ،والصحفيــن
ثم
الــرواد ،والصحفيــن املتميزينّ .
قدمت مجموعة مــن الفرق الفنية
املوســيقية أغنيات باملناســبة من
التراث والفلكلور الشــعبي .والقى
الزميل فرات صالح مســؤول اعالم
شــركة نفط البصرة برقية تهنئة

على أن ال حدود لالبتكار في مجال
املوضة ،وأن األفكار الغريبة قد جتد
مكان ًا لتنفيذها فــي مجال األزياء
أيضا.
الرجالية ً
حتملنــا مجموعــة تصاميــم
 Undercoverخلريــف  2019إلــى
أجواء أوروبا في القرن السابع عشر،
اذ
تضمنــت أزياء وأكسســوارات
ّ

مــن وزير النفط ثامــر الغضبان الى
صحفيي البصرة بعيدهم السنوي،
مباركا لهم دورهم املشــرف وروعة
أدائهم املهني في خدمة اجملتمع.
وعلى هامش االحتفاليــة مت افتتاح
عدد مــن املعارض للكتــاب والصور
الفوتوغرافية واملعروضات التراثية.
وأعلنت النقابــة في البصرة ،اختيار
افضــل الصحفيــن لعــام ،2018
وفازالزميل ســعدي السند مراسل
(الصبــاح اجلديــد) فــي البصــرة،
بأفضــل صحفي فــي فــن كتابة
التقرير الصحفي،كما فــاز الزمالء

عمار الصالــح بجائزة أفضل حتقيق
اســتقصائي ،وعلي محسن أفضل
مراســل إذاعــي ،وماجــد البريكان
أفضل مراســل وكالــة الكترونية،
وريسان الفهد أفضل وكالة إخبارية
الكترونيــة ،وجناح العابــدي أفضل
مراســلة ،ومحمــد حســن أفضل
مراسل رياضي ،ومحمود عبد العزيز
أفضــل مصــور تلفزيونــي ،ونبيل
اجلوراني أفضل مصــور فوتوغرافي،
وطارق فالح أفضل محرر ،وشــهلة
محمد افضل محررة ،وقدم لهم درع
التميز واالبداع.

مــن وحي إطالالت الفرســان التي
أصبحت مبتكرة في عصرنا احلالي،
ممــا جعلها أحــد أكثــر العروض
غرابة ضمن أســبوع باريس لألزياء
الرجالية.
ملسات من اإليجابية حملها فيرغل
آبلو ،املدير اإلبداعي لألزياء الرجالية
فــي دار  ،Louis Vuittonجملموعتــه
مــن األزياء اخلاصــة بخريف ،2019

وقد أهدى عرضه ألســطورة الغناء
مايكل جاكسون كتح ّية إلى رؤيته
اإلنسان ّية.
أما أغرب تصاميمه فقد جاءت على
شــكل معطف متّ تنفيذه بخامة
معدن ّيــة فض ّية ،وجرى تنســيقه
مع ســروال وحذاء باللون الرمادي،
إضافــة إلى نظــارات شمســ ّية
وحقيبة سفر.

أريانا جراندي متهمة بالسرقة
الصباح الجديد  -وكاالت:
اتهمــت املطربــة والنجمــة
األميركيــة الشــهيرة أريانــا
جرانــدي ،البالغة مــن العمر
 26عاما ،بالســرقة وذلك بعد
أن كشــفت املغنيــة العاملية
برنســيس نوكيا أن حلن أغنية
 7Ringsقريب من حلن أغنيتها
.MINE
وكانت املطربــة العاملية نوكيا
قــد نشــرت عبــر صفحتها
اخلاصــة علــى أحــد مواقــع
التواصــل اإلجتماعي مقطع
فيديو ظهرت فيه وهي تستمع
إلــى األغنيتني لتع ّلــق عليه
قائل ًة :هــل هذا يبــدو مألو ًفا
لك؟ ألنه مألوف جدا بالنسبة

مطعم يحذر زبائنه :فكروا مرتين قبل زيارتنا

حتذيرنا فــي إحباطكــم ،ولكن ال
شيء أهم من سالمتكم".
وفسر البعض حتذير مطعم "ليون"
أنه ســيبدأ بإبعــاد الزبائن عنه إذا
كانوا مصابني بحساسية شديدة،
ولكن خرج متحدث باسم الشركة
لينفي أن األمر ليس كذلك ،واعتذر
قائــا " نأســف إذا كانــت بعض

أخبــارهــــــــــم
براد بيت
عــادت قصــة ارتبــاط
النجــم األميركي براد بيت
ومواعدته بشــكل ســري
للنجمــة جوليــا روبرتس
لتكــون محــط اهتمــام
الصحافة العامليــة ،التي
تصــر علــى مالحقتهما
لكشف حقيقة عالقتهما.
وأكــد مصــدر ملوقع New
 Weeklyان النجمــن
اللذين شــاركا فــي فيلم
 ،The Mexicanال ينفصالن
عــن بعضهما فــي احلياة
الواقعيــة ،ســيما وانهما
أصدقــاء منــذ ســنوات
طويلــة ،ولكن فــي اآلونة
األخيــرة حدثــت بعــض
األشــياء بينهمــا بنحــو
مقرب وملحوظ.
وأضــاف املصــدر :لقــد

أصبحا يتحدثان ويتراسالن
باســتمرار ،ليــس فقــط
بشأن املسائل املهنية ،بل
يساعدها بيت على تخطي
أي توتــر أو مشــكالت في
حياتها الشــخصية ،في
حني ســاعدته هــي ايضا
فــي تخطي أزمــة طالقه
األخير مــن زوجته النجمة
أجنلينا جولي ،ومدته بالقوة
واإلرادة الستكمال معركة
الطالق واحلضانة معها.

صابرين

الغرابة تطغي على أزياء الرجال في أسبوع الموضة

تعزية

الصباح الجديد  -وكاالت:
في إجراء نــادر احلــدوث ،حذر أحد
املطاعــم زبائنه من القــدوم إليه،
ودعاهم إلى التفكير بعناية شديدة
قبل اتخاذ قرار تناول الطعام لديه.
وقصــد املطعم بتحذيــره ،الزبائن
الذيــن يعانــون من احلساســية
املفرطــة مــن بعــض الطعــام،
وفقــا لصحيفــة "ذا إندبندنــت"
البريطانية.
وقــال جون فينســنت ،الشــريك
املؤســس لسلســلة مطاعــم
الوجبــات الســريعة ،إنه "مـــن
املستحيـــل ضمـــان خلـــو
أطباقـه بالكامـــل مـن مسببات
احلساسيـة".
وكتــب في منشــور علــى موقع
"ليــون" اإللكترونــي" :إن فكــرة
التســبب بأي ضرر ألحــد ضيوفنا،
مروعــة ،ولذلك نطلــب من هؤالء
الذين يعانون من احلساسية اجلدية
أن يفكروا بعناية بشــأن اختيارهم
تناول الطعام معنا".
وتابــع" :نحــن نقدر مدى تســبب
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احلوادث النادرة واملنعزلة قد جعلت
التحذير يساء فهمه".
ويأتــي حتذيــر سلســلة مطاعم
"ليون" ،بعد وفاة زبونة تدعى ناتاشا
إدانان البيــروس ،البالغة من العمر
 15عاما ،التــي كان لديها رد فعل
حتسســي مميت على ســاندويتش
بريت ماجر في عام .2017

لي .أليســت هذه األغنية التي
أطلقتها مــن قبل ،وحتكي عن
النســاء ذوات البشرة السمراء
وشعرهم؟ هذا يبدو أبيض.
وقامت أيضــا ً بنشــر تغريدة
أحد املتابعني الذي يتهم فيها
غراندي بســرقة أحلان أغنيات
ألبومها من أغانــي نوكيا ،في
حــن لم يصــدر إلــى اآلن أي
تصريح من أريانا جراندي بشأن
املوضوع.
وكانــت النجمــة واملطربــة
األميركيــة أريانــا جراندي ،قد
طرحــت األغنيــة الثانية من
ألبومهــا اجلديد الــذي يحمل
اســم  Thank U, Nextبعنوان
 ،7Ringsمؤخــرا ،وانتشــر

الفيديو كليب بســرعة كبيرة
ليعتلي قائمــة الترندات على
"تويتــر" ،محققًــا في غضون
اربع ساعات فقط ما يقرب من
 3.5مليون مشاهدة على موقع
يوتيوب.
ووصــف تقريــر ملوقــع ،TMZ
املعني بأخبار املشاهير الفيديو،
بأنه رسالة لتمكني اإلناث ،اذ إن
األغنية مســتلهمة مما حدث
مع أريانا فــي احلقيقة ،عندما
أقامــت بصحبــة صديقاتها
حفلة صاخبــة بعد انفصالها
عــن حبيبها بيت دافيســون،
واشــترت لهــا ولصديقاتها
ســبعة خوامت خطوبة ،لتثبت
أنها ال تنتظره من الرجال.

اكتشف سر برودة
األطراف في الشتاء
الصباح الجديد  -وكاالت:
يواجه بعض األشخاص صعوبات كثيرة
فــي فصل الشــتاء ،أبرزها شــعورهم
الدائم ببرودة أجسادهم ،خاصة األطراف.
وأورد موقع "هيلث" عدة حاالت قال إنها
أســباب الشــعور بالبرودة حتى عندما
يكون اجلــو مناســبا ،او بدرجــة برودة
اعتيادية ،مؤكدا على أن بعضها يشــير
إلى إصابة الشــخص ببعض األمراض،
خاصة إذا كان يشــعر بأن أطرافك تكاد
تتجمد.
وأوضح املوقع أن النساء تشعر بالبرودة
أكثر من الرجال ،في حني يكون مرضى
الســكري ،واألشــخاص ،الذين يعانون
من مشــكالت الغــدة الدرقية ،األكثر
إحساســا بتجمد االطــراف .النحافة
الزائدة أيضا جتعل اجلســم يفتقر إلى
املســتوى الكافي من الدهون املطلوبة
لعزلك عن درجات احلرارة الباردة ،كما أن
نقص الغذاء يعني أن اجلســم ال ميتلك
ســعرات حرارية كافيــة حلمايته من

البرودة ،ما يجب جتنبه من خالل
تناول غذاء مناسب.
كذلك يعد نقــص احلديد في
اجلسم سببا رئيسا بشعورك
بالبرودة الدائمــة ،ألن معادن
احلديــد لهــا دور مهــم في
قدرة خاليا الــدم احلمر على
نقــل األكســجني إلى كل
خاليــا اجلســم ،بصــورة
تنعكــس علــى قدرتها
علــى مقاومة البرودة،
ولتجنب ذلك يجب
تنــاول األطعمة،
التي حتتوي على
هــذا املعــدن
و خا صــة
ا لبـــــيض
واألسماك.

وقد غلــب على الفيديو
اللون الــوردي في املالبس
واإلضــاءة الــذي يُنظــر
إليه عــادة علــى أنه لون
أنثوي ،كما استعانت أريانا
بصديقاتهــا ليظهــرن في
الفيديو كليب.

ّ
أكدت الفنانة صابرين ،أنها
ســعيدة باشــتراكها في
جلان حتكيم مهرجان املركز
الكاثوليكــي ،املُقرر إقامته
في الشــهر املقبل ،مشيرة
أنه مــن املهرجانات القوية،
التي تُعقد كل عام .وقالت
صابرين إن هناك مجموعة
من الفنانني ،التي تشــترك
معهم في جلان التحكيم،
منهم مصطفى شــعبان،
ومجــدي كامــل ،وإلهــام
شاهني .وأوضحت أنها تقرأ
حال ًيا مجموعة من األعمال

الختيار أفضلها في الدراما،
مضيفة أنها تنتظر عرض
اجلزء الثاني من مسلســل
"أفراح إبليس" ،التي تقوم
ببطولته مع الفنان جمال
سليمان.

مدحت صالح
كشــف الفنــان مدحت
صالح عن ســعادته بردود
األفعــال اإليجابيــة عن
احللقات األولــى من اجلزء
الثاني من مسلســل "أبو
العروســة" .وقال صالح
في تصريح خاص إلى أحد
املواقع اإلخبارية املصرية:
إ َّن شــخصية "جابــر"
الذي أقدمهــا في العمل
ســيكون بها العديد من
التطورات واملفاجآت.
يُذكــر أ َّن مسلســل "أبو
العروســة" ينتمــي إلى
نوعية الـ 60حلقة ،وعرض
اجلزء األول منه قبل شهر
رمضان املاضي.
وشارك في بطو لتــه

ســيد رجب ،وسوســن
بدر ،ورانيا فريد شــوقي،
ونرمني الفقــي ،ومدحت
صالــح ،ومحمــد عادل،
ومحمــود حجــازي ،ووالء
الشريف ،وكارولني عزمي،
ومن إخراج كمال منصور،
وتأليف هاني كمال ،ويتم
عرض اجلــزء الثاني حاليا
على قناة . dmc

