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الطاقة النيابية :في األنبار  7بقع

مراجعة شاملة للوزراء في الفصل التشريعي المقبل

سائرون :عبد المهدي يتحمل مسؤولية االخفاق في تقديم
مرشحين ال تنطبق عليهم األهلية والشروط القانونية

بغداد  -وعد الشمري:
أكدت قائمة سائرون ،أمس األحد،
ان مراجعة قريبة جلميع احلقائب
الوزارية ســتجري بعد استكمال
التصويت على مرشحيها ،الفتة
إلى نية مجلس النواب استبعاد
من يثبت عــدم أهليته القانونية
أو العلمية للمنصب ،فيما دعت
األحــزاب الكرديــة وكتلتي احملور
الوطني والقرار العراقي حلســم
أمرهم بشــأن مرشــحي وزارتي
العدل والتربية.
وقال النائب عن القائمة ســام
الشمري ،في حديث إلى "الصباح
اجلديد" ،إن "مجلس النواب سوف
يبــدأ فصله التشــريعي املقبل
بالسعي للتصويت على الوزارات
املتبقية وخالل جلســاته األولى،
بعد إجنــازه ملف املوازنة االحتادية
للعام احلالي".
وأضــاف الشــمري ،أن "عملية
تدقيق سوف تبدأ جلميع احلقائب
الوزارية بشــأن من شغلها ،بعد
اســتكمال الكابينــة ،من أجل
معرفة مؤهالت الترشيح".
وال يستبعد أن "يتم اللجوء خليار
إقالة قســم من الوزراء في حال
ثبــت عدم أهليتهــم ملنصبهم؛
كون هناك مــن ُمرر على عجالة،
ولــم يتــم التأكد من ســيرته
الذاتية".
ويحمــل الشــمري" ،رئيــس
ّ

رئيس الوزراء عادل عبد املهدي
مجلس الــوزراء عادل عبد املهدي
مســؤولية إخفاقه فــي تقدمي
مرشــحني ال تنطبــق عليهــم

الشروط القانونية والعلمية التي
يجب توفرها في شخص الوزير".
أما بخصوص الــوزارات املتبقية

حاليا ً يع ّلق النائب عن ســائرون،
أن "الدفعــة األولــى ســتكون
بالتصويــت على وزيــري العدل

والتربيــة ،بعــد أن أعلــن رئيس
الــوزراء تقــدمي اســميهما إلى
مجلس النواب".

ويواصل الشــمري ،أن "اجللســة
األخيــرة جمللس النواب األســبوع
املاضي أظهرت اســتمرار اخلالف
الكردي حول شــخصية املرشح
لوزارة العدل".
وأكــد ،أن "حزبــي الدميقراطــي
الكردســتاني واالحتــاد الوطني
الكردســتاني عليهما حســم
أمرهما خالل العطلة التشريعية
واستمرار املباحثات للتوصل إلى
مرشح للعدل".
وأكمــل الشــمري بالقــول ،إن
"مرشــحة التربيــة مــا زالــت
مختلــف عليها وعلــى قائمتي
احملــور والقــرار حســم أمرهما
خالل العطلة التشــريعية أيضا ً
لكي نتفرغ بعدهــا إلى الوزارات
األمنية".
بــدوره ،ذكــر النائــب اآلخر عن
القائمــة ،محمــد اجلنابــي ،أن
"النتائــج احلالية بشــأن تأخير
حســم الــوزارات املتبقية جاءت
بضغط من كتل سياسية تسعى
للتضييق على عبد املهدي وفرض
شخصيات معينة".
وتابــع اجلنابي ،فــي تصريح إلى
"الصباح اجلديد" ،أن "هذه األجواء
املشحونة أســهمت في عرقلة
مشروع اإلصالح الذي مت تبنيه من
قبل قائمة سائرون وكذلك إيقاف
البرنامج احلكومي".
تتمة ص2

نائب :انهينا الفصل التشريعي االول ولم نشرع اي قانون باستثناء الموازنة

بغداد ـ الصباح الجديد:
عزا النائــب عن كتلــة االحتاد
الوطني الكردستاني ريبوار طه
امس االحد ،الســبب االساس
لعدم تشــريع مجلس النواب
اي مشــروع قانون خالل فصله
التشــريعي االول باســتثناء

املوازنــة االحتادية الــى االوضاع
السياســية وعدم اســتكمال
الكابينــة الوزاريــة مــع عدم
االتفاق على حســم رئاســات
اللجان البرملانية.
وقــال طــه فــي تصريحــات
صحفيــة تابعتهــا الصبــاح

اجلديد إن "االوضاع السياسية
العامــة بالبلد اضافة الى عدم
اكتمال الكابينــة الوزارية ادت
الى عرقلــة العمــل البرملاني
بشــكل نســبي فــي دورتــه
احلالية" ،مبينا ان "عدم الوصول
الى اتفاق على تسمية رئاسات

تقرير بريطاني :العراق بات محورا لتجارة
االعضاء البشرية

اللجــان البرملانيــة كان احــد
االســباب املهمة التي ادت الى
عرقلة تشــريع القوانني خالل
الفترة السابقة".
واضاف طه ،ان "هنالك الكثير
من القوانني الواجب تشريعها
خــال الــدورة احلاليــة ،لكن

2

وصول نحو  12ألف نازح الى مخيم الهول
على الحدود السورية العراقية

نائب :ناقالت النفط تهدر  130مليون دوالر سنويا
بغداد  -الصباح الجديد:
كشف عضو جلنة الطاقة البرملانية،
جمال احملمداوي ،األحد ،عن هدر مالي
جديد في عقــد الشــركة العربية
لنقل البترول بقيمة  ١٣٠مليون دوالر
سنويا.
وقــال احملمــداوي فــي بيــان تلقت
الصبــاح اجلديد " نســخة منه ،إن
”املعلومــات والوثائــق التي حصلنا
عليها توكد ان شركة ناقالت النفط
قد تسببت بخســارة وهدر في املال

aتقريـر

في عقد العربية للبترول

العام مبــا مقــداره ( )١١مليون دوالر
شهريا ( ١٣٠مليون دوالر سنويا) وذلك
عن تخفيض وخصومات في ســعر
منتــوج زيت الوقود املصــدر (النفط
األسود) بلغت ( ٢٨دوالر للطن الواحد)
وبكمية ( ٤٠٠الف طن شهريا) والذي
يتم بيعه حصريا للشــركة العربية
لنقل البترول بــدون منافس واعتبارا
مــن ( )٢٠١٧/٧/١مــن خــال عقــد
الشراكة بني شركة املذكورة وشركة
الناقالت” .واضاف ان ”هذه اخلســارة

( ١١مليون دوالر شهريا) كانت ناجمة
عن تغيير في عقد بيع النفط األسود
للشركة العربية مقارنة بعقود التي
كانــت تبرمها شــركة الناقالت مع
الشــركات األخرى لبيع هذا املنتوج
قبــل تاريــخ ( )٢٠١٧/٧/١وهي  :منح
خصــم ( ١٣دوالر للطــن) لشــركة
العربيــة بعنوان أجور خــزن وتفريغ
في حــن لم يتم منــح هذا اخلصم
في العقــود الســابقة و تغيير في
معادلة احتساب ســعر زيت الوقود

لالســف فنحن انهينا الفصل
التشــريعي االول ولم نشرع اي
قانون باستثناء املوازنة االحتادية
كون تشــريعها امر ملزم قبل
نهاية الفصل التشريعي" ،الفتا
الى ان "الكتل البرملانية ليست
الوحيدة من يتحمل املسؤولية

لكن الوضع السياسي العراقي
وعدم اتفاق الكتل السياسية
خارج البرملان بشــان الكابينة
الوزاريــة كان لهــا دور كبيــر
بعدم الشروع بالقوانني املهمة
والضرورية".
تتمة ص2

املصــدر في عقد الشــركة العربية
مقارنــة بالعقود التي ســبقته أدت
الى تخفيض سعر بيع الطن الواحد
من زيت الوقود ب ( ١٥دوالر) وكما يلي
فــان املعادلة املســتخدمة من قبل
شــركة ناقالت النفط فــي العقود
التي ســبقت عقد شــركة العربية
هي (ســعر الطن الواحــد = (معدل
الشهري لسعر النفط السود +معدل
الشهري لسعر البنكر )÷...٢
تتمة ص2
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ان القضايــا اجلزائية التي حتقق
بها الهيئة باشــراف احملكمة او

حتى القضايا االخبارية ،تتســم
بالتأخر في االجــراءات لربطها

باجابــات معينــة وتقارير فنية
وتدقيقيــة ممــا يتطلــب وقتا ً

 6مليارات وما يقرب من ربع مليار دوالر
إيرادات النفط لكانون االول الماضي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة النفط عن مجموع
الصادرات النفطيــة وااليرادات
املتحققــة لشــهر كانــون
االول  2018املاضــي  ،بحســب
االحصائية النهائية الصادرة من
شركة تسويق النفط العراقية
(سومـــو)  ،حيــث بلغت كمية
الصــادرات مــن النفــط اخلام
( )115مليونا ً و( )517الف و()974
برميل ( مائة وخمســة عشــر
مليونا ووخمســمائة وســبعة
عشــر الفا وتســعمائة واربعة

وســبعون برميــا)  ،بإيــرادات
بلغت ( )6مليارات و( ) 233مليونا
و ( )592الف دوالر ( ستة مليارات
ومئتــان وثالثة وثالثــون مليونا ً
وخمســمائة واثنان وتســعون
الف دوالر).
وقــال املتحــدث باســم وزارة
النفط عاصم جهاد ان مجموع
الكميــات املصدرة مــن النفط
اخلام لشهر كانون االول املاضي
حققت ارتفاعا ملحوضا مقارنة
بشهر تشرين الثاني املاضي.
تتمة ص2

تمديد خدمة منتسبي الدفاع
من ذوي الشهداء الى  68عاما

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت مؤسســة الشــهداء ان
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي وزير
الدفاع وكالة ،وجه الوزارة بالعمل
على متديد خدمة املنتســبني من
ذوي الشهداء.
وذكــر بيــان للمؤسســة تلقت
" الصبــاح اجلديــد" نســخة
منــه ،ان "وزارة الدفــاع ،وجهــت
دوائرهــا املعنية بتمديــد خدمة
ذوي الشــهداء من العســكريني
واملوظفني املدنيــن الذين يعملون
في وزارة الدفاع الى  68عاماً".
ونقــل البيان عــن مديــر الدائرة
القانونية في مؤسســة الشهداء
عزيــز صــدام احملمــداوي قوله ان
"مجلــس الدولة اتخذ قــرارا ً في
شأن حتديد السن القانوني إلحالة
العسكري املشمول بأحكام قانون

مؤسسة الشــهداء رقم  2لسنة
 2016الى التقاعد".
من جانبه أكد رئيس أركان اجليش
الفريق الركن عثمان علي الغامني
موافقــة رئيــس مجلس الــوزراء
على العمــل مبوجبه وتعميم هذه
الفقرة القانونيــة وتوفيق العمل
مبوجبــه لكافة تشــكيالت وزارة
الدفاع".
ولفــت البيــان الى ان "املــادة 20
سادســا ً مــن قانون مؤسســة
الشهداء رقم  2لسنة  2016نصت
علــى ان يحق للموظــف من ذوي
الشهيد االستمرار في اخلدمة الى
حني بلوغه ســن الثامنة والستني
من العمر اســتثناء مــن احكام
قانون التقاعد املوحد رقم  9لسنة
 ،2014او اي قانــون يحــل محله
بصرف النظر عن مدة خدمته".

نيجيرفان بارزاني :وجود القوات االميركية
ضروري للقضاء على االرهاب

اربيل ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس وزراء إقليم كردستان،
نيجيرفــان بارزاني امس األحد ،أن
الوجود العســكري األمريكي في
العراق ضروري ملســاعدة القوات
األمنية في إطــار مصلحة البالد
طاملا بقي خطر داعش قائماً.
وقال نيجيرفــان بارزاني في مؤمتر
صحفــي عقــده عقــب انتهاء

اجتمــاع مجلــس وزراء اقليــم
كردستان "موقفنا ثابت بضرورة
حل املســائل العالقة مع بغداد
عبر التفاهم واحلوار على أســاس
الدســتور وقــد قطعنا شــوطا ً
كبيرا ً في مباحثاتنا مع احلكومة
العراقيــة وهنــاك تعــاون وثيق
خاصة فيما يتعلق باجلانب األمني
وتبادل املعلومات االســتخبارية

رئيس النزاهة :في آذار المقبل نعلن نتائج التحقيق
بخمسة ملفات مهمة ومكافحة الفساد تتطلب قرارا سياسيا

اجتماع سابق العضاء هيئة النزاهة

بغداد  -الصباح الجديد:
أكــدت جلنــة النفــط والطاقــة
النيابيــة ،امــس االحــد ،ان بغداد
واالنبــار ســتكونان محــط انظار
الشــركات االجنبية الســتخراج
النفــط من اراضيهمــا ،مؤكدة ان
االنبــار متتلك  7بقــع نفطية تعد
االغنى في العالم.
وقال عضو اللجنة محمد كامل ابو
الهيل ،فــي تصريح امس إن “التوتر
االمنــي والظروف الصعبــة التي
عاشــها العراق ابعدت عن االنظار
موضوع اســتثمار االبار او االراضي
احلاويــة علــى النفط فــي بغداد

واالنبار” ،مبينا أن “محافظة االنبار
حتتــوي علــى  7بقــع نفطية تعد
االغنى في بقاع العالم ،اال ان الوضع
االقتصادي جــراء الضعف االمني
كان ســببا ً في عدم االستفادة من
تلك البقع النفطية”.
وأضــاف أبو الهيل ،أن “الشــركات
االجنبيــة االســتثمارية تبحــث
عن مواقع امينة مــن اجل العمل
فيها ،وســتلجأ تلك الشركات الى
االستثمار في املواقع املذكورة خالل
السنوات املقبلة خاصة مع حتسن
الوضع االمني”.
تتمة ص2

طالما بقي خطر داعش قائما

تتعلق "باالستثمار والنفط والسجون والمشاريع المتلكئة والعقارات

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت هيئة النزاهة عزمها،
إعــان نتائج حتقيقــات خاصة
أجرتهــا فــي خمســة ملفات
مهمة خالل شهر آذار املقبل.
وأوضح رئيــس الهيئة القاضي
عزت توفيق جعفــر في تصريح
اطلعــت عليه الصبــاح اجلديد
امــس ،ان هذه امللفــات تتعلق
"باالستثمار والنفط والسجون
واملشــاريع املتلكئــة بعمــوم
احملافظــات اضافــة الــى ملف
تزويــر العقارات" مشــددا ً على
ان "مكافحة الفســاد في البالد
تتطلب قرارا سياسياً".
وقال ان "الهيئة وكجهة رقابية،
لديها اولويــات في العمل ،لكن
ثمرة االجراءات اخلاصة مبكافحة
الفساد تتسم بالبطء ،السيما

نفطية تعد االغنى عالميا

الكمالها".
واضاف ،ان "الهيئة وبرغم ذلك،
ستصدر خالل شــهر آذار املقبل
تقريرهــا اخلــاص بالربــع االول
للعام احلالي ،وسيحوي النتائج
املتحققة ســواء سلبا او ايجابا
مبلفــات االســتثمار والنفــط
والسجون واملشــاريع املتلكئة
في عموم احملافظات ،اضافة الى
ملف التزوير الذي طال العقارات،
مبينــا ان "الهيأة ســيكون لها
مؤشر مبدى ســامة االجراءات
املوضوعة مــن عدمــه او انها
صائبة من خالل املعطيات التي
ستترتب على هذا التقرير سواء
كانت سلبية او ايجابية".
واشــار جعفــر الــى ان الهيئة
مبجال مكافحة الفســاد ،تسير
علــى الطريق الصحيــح ولها

اجراءاتها الكفيلــة باحلد منه،
لكن حجم املشــكلة والفساد
والتحــدي ،كبيــر جــدا ،وعند
املقارنة بني حجم املشــكلة مع
ما يتم اتخاذه من اجراءات ،تكاد
تكون غير ملفتة بنظر الشارع،
عادا مشــروع مكافحة الفساد
قرارا سياسيا واقتصاديا وثقافيا
واجتماعيــا واصالحيــا واداريــا
وتنظيميا".
وتابــع ،انه "وبعد ذلك وحســب
االولويــات ،يأتــي دور االجهــزة
الرقابية كالهيئة وديوان الرقابة
املالية فيما لو استكملت البنى
التحتيــة للمنظومة القانونية
واملؤسســاتية والتشــريعية
والتنظيميــة واالصالحيــة
واالدارية الصاحلة للعمل..
تتمة ص2

حملاربة داعش".
ولفت إلى أنه "نحن في حكومة
إقليم كردســتان نــرى أن وجود
القــوات األميركية فــي العراق
ضروري ملســاعدة القوات األمنية
طاملا بقي داعش في البالد" ،مبينا ً
أن "هــذا الوجود مرتبط مبصلحة
العراق".
وأضــاف" :جنــدد دعمنــا لرئيس

الــوزراء ،عــادل عبداملهدي ونعبر
عــن تقديرنا ملا يبذله من جهود"،
متابعاً" :متلمــس نية جدية من
عبداملهدي حلل املســائل اخلالفية
مــع أربيل ونحــن لن نتــردد في
اســتثمار هذه الفرصة عبر إجراء
املفاوضات مع بغــداد خالل مدة
عام".
تفصيالت ص2

ألول مرة منذ  30سنة ..ارتفاع

نسبة غمر اهوار ذي قار الى % 80
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت مديرية املوارد املائية
في ذي قــار ،األحد ،عن ارتفاع
نســب غمر االهوار الى ،% 80
فيما أكدت مواصلة معاجلة
تصاريــف امليــاه الكبيــرة
الداخلــة للمحافظــة عبر
نهري الغراف والفرات.
وقال مدير عــام املوارد املائية
فــي ذي قــار حســن علي
حســن في تصريح اطلعت
عليه الصبــاح اجلديد امس
 :إن “هطــول كميــات كبيرة
من االمطار تفــوق املعدالت
الطبيعيــة وورود كميــات
تصاريــف عالية عــن طريق
نهر الغراف اســهمت بارواء
مساحات واسعة من االراضي
الزراعية”.
واضاف حســن ،ان “املديرية
تعمل على تدعيم الســداد
واجلداول واالنهار للمحافظة

على كميــات امليــاه وتأمني
املناطق مــن زيادة تصاريفها،
حيــث مت اســتيعاب هــذه
الكميات وتوجيهها بالشكل
الصحيح الى هــور ابو زرك،
حيــث جتــاوزت التصاريــف
الداخلة الى الهــور  30مترا ً
مكعبا ً بالثانية وهذه النسبة
لم تصل الى هذا املســتوى
منــذ ثالثني عامــاً ،فيما بلغ
االغمار فــي الهور الى معدل
يتجــاوز  80باملئة ،وهي جيدة
مقارنة باملدة املاضية”.
وتابــع ان “املــاكات الفنية
والهندسية التابعة للمديرية
تتابع اجراءات توزيع تصاريف
املياه الــواردة الــى احملافظة
عبــر نهري الغــراف والفرات
وتوزيعها بــن مناطق ذنائب
اجلداول واالنهار وزيادة مناطق
اغمار االهوار”.
تتمة ص2
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جملة مفيدة

شؤون عراقية

قال إن الطرفين بحاجة الى عام للتوصل الى اتفاق نهائي حول ملف النفط

نيجيرفان بارزاني :اقليم كردستان لن يضيع
الفرصة لمعالجة المشكالت مع بغداد
عبدالمنعم األعسم

بما اختلفوا عن الحجاج؟
اذا كانــت جرمية احلجاج تتمثــل في البطش
االعمــى «على الهوية» فــا ينبغي ان يقترب
ساستنا من هذا العار ،واذا كان طغيانه يفيض
من خالل خطاباته النارية املليئة بروح االنتقام
واالســتهتار والعدوانيــة فعليهــم تهذيب
خطاباتهم وتنقيتها من شــوائب الكراهية
وبخاصــة تلــك اخلطابــات التــي تلقى في
محافلهم وبني اعوانهم .اما اذا كانت سفالة
احلجاج برزت في التمييز بني الناس على اساس
والئهم وتقربهم من السلطة (احلزب .الكتلة.
الطائفة )..فال حاجــة لتذكيرهم مبعاني هذه
السياســة ،فقد زادوا على احلجاج في تكوين
البطانات حبتني
فمن هو احلجاج؟
احلجــاج بــن يوســف الثقفي والــي العراق
لعبدامللك بن مــروان قبل الف واربعمائة عام،
وهو ،في مصطلح هذه االيام ،مســؤول كبير
في دولة ذلك الزمان ،بلغ من القسوة ما جعله
يتســلى بها ويتلذذ في عذاب ضحاياها ،وكان
يخاطبهم بالقول“ :طاعتي عليكم اوجب من
طاعة اهلل”.
كان احلجــاج خطيبــاً ،ولغويــاً ،يحرص على
اســتعارة كلماته من كالم اهلل ،وينحتها من
حجر النحــو والبالغة ،وتفنن في اختزالها الى
مفردة الثارة هلع الناس الذين يتسلط عليهم،
وتخويفهم ،واذاللهم ،وإخضاعهم ،وليس من
غيــر مغزى ان يتلقب الطغــاة املعاصرون في
حجــاج زمانهم،
الكثير من االحــوال بانهم ّ
وشــاء اخلليفة عمر بــن عبدالعزيز ان يخص
احلجاج بالقــول“ :لو جاءت كل امة مبنافقيها،
وجئنا باحلجاج ،لفزنــا عليهم جميعا” وتذكر
الكتب انــه ملا دخل البصرة فــي طريقه الى
الكوفة ،جلس علــى املنبر باجلامع ،وأمر جنده
(حماياته) بأخذ االبواب ،وإشــهار الســيوف،
وقال للحراس املدججني بالسالح :اذا رأيتموني
أضع العمامة عن رأســي فضعوا سيوفكم
فيهم(فــي املصلني) ثم بــدأ خطبته ،فالقى
عليه الناس احلصى ،فخلع العمامة ووضعها
على ركبتيه ،فجعلت الســيوف تبري الرقاب،
وسالت الدماء الى ابواب املسجد.
في الســايكولوجيا والطب وعلــم التاريخ،
مؤشرات عما بقي من «اثار» احلجاج في سلوك
وثقافة البشــر الذي عاش بينهم ،وساسهم،
وحتكم في رقابهم ،وكذلــك في فنون حكم
احلكام ،وشاءت صفحات التاريخ ان حتدثنا عن
اكثر من حجاج واحد انتجــه اجدادنا ،وهناك
محســنون ،يأتون الشــنائع بلغة
حجاجيون
ّ
ســليمة ،وال تأخذهم الشــفقة في بريء ،او
بعابر ســبيل ،لكنهم،مقابل ذلــك إذالء امام
االقوياء او امام اصحاب النعمة ،وكان احلجاج
يخاطب عبدامللك بقوله“ :إنك عند اهلل افضل
من املالئكة املقربني واالنبياء املرسلني».
احلجاج كان موظفاً ،وكل الذين برأوه من ظنة
القسوة والبطش في العراق وألقوها على عاتق
عبدامللك اخلليفة ارتكبوا واقعة تزوير احلقائق،
مثلهم مثل الذين بــرأوا اخلليفة وافترضوا ان
احلجاج كان وحده املســؤول عن تلك اخلطايا،
فان االســتبداد املركزي يخلق اســتبدادا ً رمبا
اكثر بشاعة في االطراف ،لكن سيرة وسلوك
وايديولوجيــة احلجاج تعطينــا ،إذا ما قرأناها
جيداً ،خطوطا ً من احملاذيــر اخلطيرة في االدارة
والسياســة ،ميكن تلخيصها بعنوان عريض
هو :ان احلكم اجلائر ينتج اتباعا من جنسه.
***********
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تقـرير

السليمانية ـ عباس كاريزي:
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان
نيجيرفــان بارزانــي دعــم حكومة
اإلقليم املطلــق للحكومة االحتادية
برئاســة الدكتور عادل عبد املهدي،
مجــددا تأكيــد حكومتــه ملعاجلة
اخلالفــات العالقة مع بغــداد بنحو
جدي في اطار الدستور العراقي.
واضــاف بارزاني فــي مؤمتر صحفي
عقــده امس االحد فــي اربيل عقب
اجتمــاع جمللس الــوزراء ،أن حكومة
االقليــم بحاجة الى عــام من احلوار
والتفاهم مــع احلكومــة االحتادية
للتوصل الــى اتفاق نهائي حول الية
تسليم النفط الى احلكومة االحتادية،
واشــار الى ان اقليم كردســتان لن
يضيع الفرصة احلالية املتاحة ملعاجلة
املشكالت مع بغداد.
وعبــر بارزاني عن املــه في ان تكون
اربيل وبغداد اخذتا درسا من التجربة
املــرة للمرحلة الســابقة ،وان اليتم
تكرار االخطاء التي شهدتها العالقة
بني اجلانبني ســابقا ،وان يســتثمر
الطرفان اجلدية النهاء جميع اخلالفات
واملسائل العالقة.
واضــاف« ،املهــم االن ان يتوصــل
الطرفان الــى اتفاق حــول كميات
النفط واملباع واملستخرج من االقليم،
قائــاً «اننــا في االقليــم لن نضيع
الفرصة احلالية ملعاجلة املشــكالت
مع بغداد ،واردف «اذا كان هناك سبب
لفهم املشــكالت والسبل الكفيلة
مبعاجلتهــا فان ذلك ال ســبيل له اال
عبر احلوار والتفاهم واذا كنا نرنو الى
العيش فــي اطار الدولــة العراقية،
فذلك يتطلب معاجلة املشكالت مع
بغداد في االطار العراقي.
وقال «موقفنــا ثابت بضــرورة حل
املســائل العالقــة مع بغــداد عبر
التفاهــم واحلــوار علــى أســاس
الدســتور وقد قطعنا شوطا ً كبيرا ً
في مباحثاتنا مع احلكومة العراقية
وهناك تعاون وثيق خاصة فيما يتعلق
باجلانــب األمني وتبــادل املعلومات
االستخبارية حملاربة داعش.

بارزاني :حكومة
االقليم بحاجة الى عام
من الحوار والتفاهم
مع الحكومة االتحادية
للتوصل الى اتفاق
نهائي حول الية تسليم
النفط الى الحكومة
االتحادية

نيجيرفان بارزاني
واكــد بارزانــي ان اقليم كردســتان
بانتظــار ان يدخــل قانــون املوازنة
حيز التنفيذ ،لكــي تتخذ االجراءات
املطلوبة في اطار رفع االدخار االجباري
لرواتب املوظفني ،الفتا الى ان القانون
احلالــي مقارنة بالقوانني الســابقة
هو افضل ،وقدم شــكره للموظفني
واملقاولــن واملواطنــن فــي اقليم
كردســتان الذين قــال انهم حتملوا
االوضاع االقتصاديــة الصعبة التي
واجههــا االقليم ما دفــع بحكومة
االقليم الى تخفيض رواتب املوظفني.
واشــار بارزاني في معــرض رده على
ســؤال ،الى ان الوجود العســكري
األميركي في العراق ضروري ملساعدة
القــوات األمنية فــي إطار مصلحة
البالد ،والقضاء علــى االرهاب ،طاملا

بقي خطر تنظيم داعش قائماً.
وبشأن أحداث شيالدزي ،والتظاهرات
التي شــهدتها واحراق مقار للقوات
التركيــة الــذي اعقــب القصــف
اجلــوي التركــي وادى الى ســقوط
العديــد مــن القتلــى واجلرحى بني
املدنيني ،قال رئيــس حكومة إقليم
كردســتان «ما حدث في شــيالدزي
مؤســف جداً ،ونعلن عــن تضامننا
مع الضحايا ،لكن سياسة حكومة
إقليم كردســتان تتجسد في عدم
اســتخدام أراضينا لزعزعة أمن دول
اجلوار ،الفتا الــى ان حكومة االقليم
قررت تشكيل جلنة حتقيقية للوقوف
على أحداث شيالدزي ومنع تكرارها.
وتابع «لألسف استشــهد عدد من
املواطنني جراء القصف التركي لكن

السؤال هو :أين نفذت تلك الغارات لم
تنفذ في القرى بل في مناطق وجود
حزب العمال الكردستاني حيث تعد
أنقرة هذا الوجود مبــررا ً لعملياتها
ونحن على تواصــل مع تركيا لبحث
هذا األمر» ،مشــددا ً على أن «بعض
قوات املعارضة تتخــذ أراضي إقليم
كردســتان منطلقا ً ملعاداة دول اجلوار
دون األخــذ بنظر االعتبــار مصلحة
اإلقليم ،مبينا ان اقليم كردستان ال
يريد أن يكون طرفا ً في هذا الصراع.
وأشــار إلــى أن «اإلدارات احمللية حتذر
بشكل مستمر املواطنني من العبور
إلــى مناطق وجــود حــزب العمال
الكردستاني جتنبا ً للغارات التركية»،
ذاكرا ً أن «التظاهر حق طبيعي لكن
مظاهرة أمس اســتخدمت من قبل

البعض لتحريف مسارها».
وكان االمني العام لوزارة البيشمركة
الفريــق جبار يــاور ،قد كشــف ان
القصف اجلــوي واملدفعــي التركي
للمناطــق احلدوديــة فــي اقليــم
كردستان تسبب بخسائر كبيرة في
القرى والقصبــات باملناطق احلدودية
املتاخمة لتركيا.
وقال ياور ،في تصريح تابعته الصباح
اجلديد ان القصف التركي والهجمات
البريــة تســبب بتدميــر وتهجير
القرى احلدودية وهدم املستشــفيات
واملدارس والطرق واملواصالت واجلسور
واخيرا قتــل املواطنني املدنيني ،الفتا
الى ان هذه العمليات بدأت منذ عام
 2007ولم تنته حلد اآلن.
واضاف ان وزارة البيشــمركة متكنت

مــن إحصاء العمليات العســكرية
التركيــة خــال الســنوات االربع
املاضيــة ،والتــي شــملت عمليات
القصــف اجلوي من قبــل الطائرات
احلربية ضد املناطــق احلدودية وقرى
اقليم كردســتان ،حيث بلغت 398
عمليــة قصف جوي ،عــدا عن 425
عملية قصف مدفعــي» ،الفتا الى
ان تلك العمليات اسفرت عن مقتل
 20مواطنا مدنيا بريئـــا فـي تلـك
القـرى.
وأوضح ان «العمليات طالت  288قرية
حدودية ،وأحلقت خســائر كبيرة جدا
باملناطق الكردســتانية كافة وهي
مستمرة وكانت آخر تلك الهجمات
ما حصل في ديرلوك وشــيالدزة وادى
الى مقتل  4مواطنني ابرياء.

تتمات ص1
سائرون :عبد املهدي يتحمل
مسؤولية االخفاق في تقدمي
مرشحني ال تنطبق عليهم األهلية
والشروط القانونية
ودعا «عبد املهدي إلــى التخلي عن
الضغوط والســعي لتقدمي أســماء
مهنية الســيما للــوزارات األمنية
وعرضهــا علــى مجلــس النــواب
خالل اجللســات األولــى من الفصل
التشريعي املقبل».
ويستغرب اجلنابي« ،من بقاء حقائب
شــاغرة بالرغم من مرور مدة ليست
بقليلــة مــن تكليف عبــد املهدي
بتشكيل احلكومة».
ويسترســل اجلنابــي ،أن «الكتــل
السياســية كانت قــد اتفقت على
آليــات لتقــدمي الــوزراء لكــن هذه
االتفاقــات مت نقضها بعد وقت وجيز
على إبرامهــا وهــذا بطبيعة احلال
يعطي انطباعات ســيئة عن شكل
الدورة االنتخابية احلالية».
يشــار إلــى أن مجلس النــواب كان
قد فشــل في جلســته األخيرة من
الفصل التشــريعي بالتصويت على
مرشــحي وزارتــي العــدل والتربية
بسبب كسر النصاب.
نائب :انهينا الفصل التشريعي
االول ولم نشرع اي قانون باستثناء

املوازنة
وأعلنت رئاسة مجلس النواب ،امس
الســبت ( 26كانون الثانــي ،)2019
انتهاء الفصل التشريعي االول جمللس
النواب بعد التصويت على مشــروع
قانون املوازنة االحتادية للسنة املالية
.2019
الطاقة النيابية :في األنبار  7بقع
نفطية تعد االغنى عامليا
واكد ان “شركة احلفر العراقية لديها
امكاناتهــا ،لكن اغلب الشــركات
تبحث عن البقــع النفطية القريبة
مــن ســطح االرض ،اذ يحتاج احلفر
العميــق الى مزيد مــن املال واجلهد،
وكلما اجتهــت نحو الشــمال ازداد
عمــق االرض مما يصعب عملية احلفر
الستخراج النفط”.
 6مليارات وما يقرب من ربع مليار
دوالر إيرادات النفط لكانون االول
املاضي
حيث كان مجموع الكميات املصدرة
مــن احلقــول النفطية في وســط
وجنوب العــراق ( )112مليونا و()450
الف و ( )367برميــا  ،بإيرادات بلغت
( )6مليارات و( ) 79مليونا و ( )743الف
دوالر  ،فيمــا كانت الكميات املصدرة
من نفط كركــوك عبر ميناء جيهان

( )3مليــون و( )67الف و( )607برميال ،
بايرادات بلغــت ( )153مليونا و()848
الف و( )207دوالرا .
واوضح جهاد ان معدل سعر البرميل
الواحد بلغ ( )53،962دوالراً.
واشــار الى ان الكميــات املصدرة مت
حتميلها من قبل ( )36شــركة عاملية
مختلفــة اجلنســيات  ،مــن موانئ
البصرة وخــور العميــة والعوامات
االحادية علــى اخلليج وميناء جيهان
التركي.
نائب :ناقالت النفط تهدر 130
مليون دوالر سنويا في عقد
العربية للبترول
وباعتمــاد املعــدل الشــهري لزيت
الوقود والبنكر لثالثة اشهر (تشرين
األول ،تشــرين الثاني ،كانــون األول
 )٢٠١٨يكون السعر= ٢÷)٤٥٠+ ٤٢٠( :
 ٤٣٥دوالر للطن”.
وبــن احملمــداوي ان” وزارة النفــط
غيرت في عقــد الشــركة العربية
معادلة احتساب سعر البيع لتكون
بالطريقــة التالية:ســعر طن زيت
الوقود املصــدر = املعدل الشــهري
لســعر زيت الوقود و باعتماد املعدل
الشــهري لزيت الوقود لثالثة اشهر
(تشرين األول  ،تشرين الثاني  ،كانون
األول  )٢٠١٨فان الســعر ٤٢٠( :دوالر)

فقط أي بتخفيض مقداره ( ١٥دوالر
للطن)”.
واشــار احملمداوي إلى انه “تاسيســا
علــى ذلك قدمنا ســؤاال برملانيا الى
وزارة النفــط تضمن التســاؤل عن
حتديد اجلهة املســؤولة واملقصرة عن
هذا الهدر في املال العام ( ١٣٠مليون
دوالر ســنويا) والتي سمحت بتغيير
وتعديــل معادلة احتســاب ســعر
بيع النفط األســود املصــدر ومنح
خصومات في عقد البيع للشــركة
العربيــة واعتبــارا مــن ()٢٠١٧/٧/١
مقارنة بعقود البيع التي سبقت هذا
التاريخ”.
وتابع “كما طالبنا تزويدنا بنسخ من
عقود بيع النفط األســود قبل تاريخ
( )٢٠١٧/٧/١باإلضافة الى نســخ من
عقد بيع النفط األسود الى الشركة
العربيــة وتزويدنا بكافة الفواتير بيع
النفط األســود لعقود الشــركات
لفترة ســتة اشــهر التي ســبقت
عقد الشركة العربية مع فواتير بيع
للشــركة العربية منذ بداية العقد
ولغاية تاريخه”.
رئيس النزاهة :في آذار املقبل نعلن
نتائج التحقيق بخمسة ملفات
مهمة ومكافحة الفساد تتطلب
قرارا سياسيا

عنــد ذاك فليأتــي اي شــخص او
مســؤول او جهة ليحاسب الهيئة
عن ايــة مبلغ من امــوال العراق قد
يخرج من اخلزينة ،بيد ان البيئة حاليا
غير مهيأة لتحقيق هذا املوضوع».
وافصح رئيس هيئــة النزاهة عن ان
رئيس الوزراء عــادل عبد املهدي جاد
وصادق في ما يقوله ويريده مبكافحة
الفساد ،مشيرا الى ان دائرته اضافة
الى ديــوان الرقابــة املالية ومجلس
القضــاء االعلــى ،جــادون بتجــاوز
اخلطوات االســتباقية واجلريئة ملنع
الفســاد ومكافحته ،لكن املشكلة
بحــد ذاتهــا تتطلب تغييــرا ً وثورة،
باملقابل فان هناك من يجابه ويحاول
وضع العقبات في الطريق ،منوها بان
اجلهات املذكــورة مجتمعة ماضية
بتجاوز مشــكلة الفســاد القدمية
احلديثة واملعقدة جدا ،مشــددا على
ان القرار السياسي ،هو اول اخلطوات
واالســاس مبكافحــة الفســاد في
البالد».
وعن قانــون العفــو واالثــر املترتب
عليه ،لفت رئيس هيــأة النزاهة الى
ان القانون شــمل جميــع املتهمني
مبحددات وقيود ،رغم معارضة الهيئة
واتخاذها موقفا ً ســلبيا ً ازاء املشروع
منذ بدايته عندما كان مشروع قانون،
مذكرا بانه عندما شرع القانون دأبت

الهيئة علــى مفاحتة اجلهات املعنية
ونبهتها الى مخاطر هذا القانون وما
يترتب عليه من أثر».
وافصــح جعفر عن ان «لــدى دائرته
تقريرا ً ســنويا ً لعــام  2017مفصل
به االجــراءات ومضاف لــه ما تبعه
من اجــراءات خالل  ،2018وشــمول
املتهمــن او الفئــات التــي طبقت
عليهم احــكام العفو الذين صدرت
قرارات قضائية بشــمولهم بأحكام
العفو ،مؤكدا انه خالل عشــرة ايام
ستكتمل املسودة النهائية للتقرير
الســنوي لعام  2018والذي فصلت
فيه اعداد من مت شــمولهم بالعفو
وما ترتب عليه مــن اثر مالي ،ليتبني
العــدد النهائــي ملن شــملوا بهذا
العفو».
ألول مرة منذ  30سنة ..ارتفاع
نسبة غمر اهوار ذي قار الى % 80
وبني حسني ،ان “شعبة املوارد املائية
في الفهود تتابــع موقف التصاريف
الداخلــة لهور ابــو زرك الغربي عبر
منافذ ابــو اجلري وابو السميســم
ومتريرهــا الــى قنــاة اللعيوســية
ومشــروع ماء اجلبايش عبــر ناظم
( )AZ24باجتاه مناطق العمايرة والبو
عايش والدبات وناحيــة املنار وقضاء
اجلبايش”.

على الرغم من انه في قائمة الدول الملتزمة بالمعايير الدولية

تقرير بريطاني :العراق بات محورا لتجارة االعضاء البشرية
الصباح الجديد  -متابعة:
أفاد موقــع “اراب ويكلي” البريطاني ،امس
األحد ،بأن الفقر الناجت عن احلروب في العراق
باإلضافة الى الفساد واالزمات االقتصادية
املتكررة قد جعل من العراق محورا لتجارة
االعضاء البشرية.
ويســلط املوقع في تقرير الضوء على احد
الشباب العراقيني ويدعى “مـحمد” كيف
انه قام برحلة محفوفة باخملاطر من بغداد
الى الســليمانية في كردســتان بسبب
اليأس ،من اجــل احلصول على املال نتيجة
بيعه الحــدى كليتيه من اجل مســاعدة
والديه واخوته التسعة الذين يعيشون في
فقر مدقع.
وقال محـمد البالغ من العمر  20عاما “لقد
فقــدت األمل في العثور علــى أي وظيفة
وأردت رأس مال لبدء عمل جتاري ملســاعدة
عائلتي ”  ،مضيفا ” لقد وعدت مببلغ 6000
دوالر لكنــي لم احصل علــى مبلغ 1250
دوالرا فقــط قضيت جزءا منهــا بالعالج
بعد العملية وســددت ديون عائلتي باملبلغ
املتبقي ولم يتبق لي شيء بعد ذلك”.
وبني التقرير أن “شــبكات مــن املتعاملني
والوســطاء في بغــداد ومحافظات اخرى
يتخفون على شبكة االنترنت حتت مسمى

جمعية خيرية يستغلون الشباب اليائس
والعاطــل عــن العمــل واغرائهــم ببيع
اعضائهم مقابل املال”.
وواصــل محـــمد “لقــد عرضــت بيــع
كليتــي عبر شــبكة إلكترونية متخفية
كمؤسسة خيرية .وكان علي أن أسافر إلى
السليمانية إلجراء العملية اجلراحية  ،التي
أجريت سرا في جناح ردىء في مستشفى
خاص هناك “.
واردف “لقــد كنــت خائفــا واردت الغــاء
الصفقة لكنني تعرضت للتهديد وأجبرت
علــى اخلضوع لعملية جراحيــة مع امرأة
شابة ال بد أن تكون هي املستقبلة” ،مشيرا
الى أنــه ” وبعد اجــراء العمليــة تلقيت
مكاملات رسائل ومكاملات مهددة حتذره من
الكشف عما حدث له في املستشفى “.
ونوه التقرير الى أنــه “يعتقد ان املئات من
العراقيني قــد باعوا كالهــم وغيرها من
األعضاء عبــر جتار في الســنوات القليلة
املاضية”.
ونــوه التقرير الــى أن “حوالــي  ٪ 23من
العراقيني يعيشون في الفقر مبعنى أنهم
يعيشــون على  2.20دوالر في اليوم أو أقل
 ،حسب مؤشــر موندي ،فيما بلغت نسبة
البطالة بني الشــباب حوالــي  18باملائة
بحســب التقارير الرســمية لالمم املتحدة
واحلكومة العراقية فيما رجحت التقديرات

غير الرســمية ان نسبة البطالة قد تصل
الى  30باملائة بني الشباب العراقيني”.
واشــار املوقع إلــى أن “القانــون العراقي
يســمح للناس بالتبرع بأعضائهم ،إال أن
عمليــة بيع االعضاء تعتبر غيــر قانونية،

حيــث تعتبر هذه التجارة غير املشــروعة
مربحة إلى حــد كبير بالنســبة للتجار،
الذيــن يأخذون عــادة ثلثي مبلــغ البيع،
ويذهــب الثلث االخير إلــى املانح” ،مؤكدا
أن ”معظم الناس الذين يشــترون األعضاء

هم عراقيون آخرون  ،ولكن مع انتشار أخبار
الســوق في جميع أنحاء املنطقة  ،كانت
هناك تقارير عن أشــخاص يســافرون من
أنحاء الشرق األوسط للحصول على تلك
االعضاء املباعة”.

ويذكــر في هــذا االجتــاه ان وزارة الصحة
والبيئة اكدت في مناسبات عدة مساعيها
حملابة االجتار باالعضاء البشرية ،ومراقبتها
للمستشــفيات ودور العــاج فــي بغداد
واحملافظــات ،األمر الذي دفــع جتار األعضاء
البشــرية الــى تنشــيط عملهــم على
االنترنيت على ان تنفذ أعمالهم في إقليم
كردستان.
و فــي هذا الصــدد ،كانــت وزارة الصحة
والبيئــة ،أعدت الســبت املاضي ،ضوابط
خاصــة بعملية زراعة االعضاء البشــرية
والتبــرع بها ومبــا يضمن عــدم وجود اي
متاجرة فيها.
وقال مدير هيئة املراكــز التخصصية في
الوزارة الدكتور ســامي شــاتي ان الوزارة
«وإهتمامــا منها بقضية عدم اســتغالل
ضعاف النفــوس لقضية التبرع باالعضاء،
فقد شكلت جلنة لتجديد الضوابط على
ضوء القانون اخلاص مبنــع االجتار باالعضاء
البشرية».
وبــن ،أن «التعليمــات والضوابط حرصت
بشــكل كبير على إيقــاف اي خروقات قد
ترافق عمليــة التبرع وبشــكل يؤدي الى
املتاجرة بها وتهريبها »،الفتا الى ان» اللجنة
املركزية لقبول متبرعي زرع الكلى بالوزارة،
تشرف عليها الهيئة املشكلة ا لعام 2016
وتضم ممثلني من وزارة الداخلية».

وبني شاتي ان «كل شخص يتبرع بأعضائه
فــي عمــوم البالد ،ال بــد ان يتــم التاكد
اوال مــن اهليــة املتبرع وســامة موقفه
القانونــي واالداري لضمان عــدم وجود اي
احتماليــة للمتاجرة باالعضاء البشــرية
من خالل بيعها الى جهات اخرى ،وبالتالي
فان اللجنة تتســلم اوراقــه وتتحقق من
صحتهــا واســتيفائه جلميع الشــروط
اخلاصة باملتبرعني».
في الســياق نفســه ،افصح عن ان البالد
حظيــت مبصداقيــة كبيرة لــدى اجملتمع
واملنظمــات العاملية التي ادخلت اســمه
ضمن قائمــة الــدول امللتزمــة باملعايير
الدوليــة ،فيما ســيتم تقــدمي االجراءات
التي نفذتها البــاد بهذا اجملال الى اجملتمع
الدولي».
واشــار مدير هيئة املراكز التخصصية الى
اســتمرار وزارته بدورها الرقابي ومتابعتها
للمستشــفيات واملراكز فــي القطاعني
العــام واخلاص وفق قانــون زراعة االعضاء
البشــرية في العراق رقــم  11لعام ،2016
منبها على ان اســتئصال ونقل االعضاء
البشرية ،هي عمليات فائقة الدقة وحتتاج
الى خبــرات طبيــة تخصصيــة ومراكز
مجهزة بأحدث االجهزة».

شؤون عراقية
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اقل من نصفهم عراقيون..

وصول نحو  12ألف نازح الى مخيم الهول على الحدود السورية العراقية
نينوى ـ خدر خالت:
شهدت االســابيع الثالث املاضية تدفق
االف النازحني والهاربني من مناطق القتال
بني قوات سوريا الدميقراطية وبقايا فلول
تنظيم داعــش االرهابي مبنطقة الباغوز
السورية ضمن ريف محافظة احلسكة
الســورية ،الذين توافــدوا على مخيم
الهول احلدودي بني العراق وســوريا ،اقل
من نصفهم بقليل يحملون اجلنســية
العراقية ،فيما حذر مصدر امني عراقي
من السماح لهم بدخول العراق من دون
اجراءات امنية مشددة.
وتشــهد منطقة الباغوز معارك ضارية
بني قوات ســوريا الدميقراطية املدعومة
جوا مــن طيران التحالــف الدولي ،وبني
بقايــا تنظيم داعــش االرهابــي الذين
يتحصنــون بآخر جيب ضمــن االراضي
السورية مبحافظة دير الزور السورية.
والهول ،بلدة شرقي محافظة احلسكة،
شمال شرقي ســوريا ،تعد املركز اإلداري
لناحية الهــول املكونة مــن  22بلدية،

وبلغ عدد سكان البلدة  3400نسمة في
تعداد  ،2004ومت االســتيالء على الهول
ووقعت حتت ســيطرة تنظيــم داعش
االرهابي في أثناء احلرب األهلية السورية.
ويقع مخيم الهول غربي قضاء ســنجار
العراقــي ،بنحــو  15كلم فــي اجلانب
الســوري ،ويقطن اخمليم نحــو  27الف
نازيــح بضمنهــم نحــو  960نازحا من
عائالت مسلحي داعش.
وحتدثت مصــادر اعالمية عن وصول نحو
 12الف نــازح في االســابيع الثالث الى
مخيم الهــول ،بضمنهم  5االف عراقي
كانــوا يتواجدون في االراضي الســورية
التي تشهد قتاال بني "قسد" و داعش.
وقــال مصــدر امني عراقــي مطلع في
محافظة نينوى في حديث الى "الصباح
اجلديد"" :نحن نتابع عن كثب ما يحصل
في اجلانب السوري على طول احلدود مع
محافظة نينوى ،ومخيم الهول يحظى
ايضا باهتمامنا".
واضــاف "وصــول نحــو  5االف عراقي
خمليم الهــول منذ اطاللــة العام اجلديد
 2019قادمــن من مناطق تشــهد قتاال

مخيم الهول
بني قســد وداعش ،يؤكد ضــرورة اتخاذ
اشــد االجراءات االمنية واالحترازية قبل
السماح بدخول اي عراقي من هؤالء الى

العراق".
واشــار املصدر االمني الى ان "تساؤالت
كثيرة ميكــن اثارتها هنا ،ماذا كان يفعل

هؤالء مبناطق تخضع لســيطرة داعش
منذ نحو  5ســنوات ،كم هو تاثير افكار
داعش التكفيرية على عقولهم وعقول

اطفالهــم؟ وغيــر ذلك من االســئلة
التحذيريــة التي يجب التفكير بها مليا
قبل اتخاذ اي قرار بحق هؤالء ،والتمترس
خلف شعارات حقوق االنسان وغيره ،الن
امن العــراق ومحافظة نينــوى فوق اية
اعتبارات اخرى".
تابع بالقول " منذ آب /أغسطس املاضي
مت نقــل  3500الجئ عراقــي من مخيم
الهول ،الى الداخــل العراقي ،بعضهم
عادوا ملناطق ســكناهم واخرين فضلوا
العيش مبخيمــات عراقية في محافظة
نينوى ،جنوبي املوصل حتديدا".
ورجح املصدر ان يكــون "هذا العدد من
العراقيــن الواصلــن خمليــم الهول هو
االخير ،ومن املســتبعد ان يصل غيرهم،
الن اغلب العراقيني الذي توجهوا لسوريا
وبالتحديد ملناطق داعــش لديهم ابناء
يقاتلون بصفوف التنظيــم االرهابي او
هــم متورطون بذبــح العراقيني مبناطق
ســيطرة داعش ،ونستثني هنا العائالت
التي هربت من العراق باجتاه ســوريا اثناء
توسع داعش بالعراق ،والذين بقوا مبخيم
الهول منذ حينها الى حني اعادة اغلبهم

للعراق من الذين حتدثنا عنهم آنفا".
وتابع "نحن ال نســتبعد ان يكون املئات
من املقاتلني العراقيني مع داعش قد فروا
من ســوريا نحو دول اخــرى ،وعائالتهم
تتــوزع بني اخمليمات فــي العراق او ضمن
املناطق الســورية ،وهنالك مئات منهم
رمبا قتلوا بضربات جوية للتحالف الدولي
او في املعارك التي خاضها تنظيم داعش
ضد اجليش السوري وقسد وغيرهم من
الفصائل السورية".
ونــوه املصــدر الــى ضــرورة تكاتــف
جهــات عراقية مــن االجهــزة االمنية
واالســتخبارية ،باالضافــة الــى وزارتي
اخلارجية والهجــرة واملهجريــن ،ووزارة
العدل ،للتعامل مــع هذا امللف ،على ان
يكون امن العراق ياتــي بالدرجة االولى،
وان يكون هنالك تشديد امني واجراءات
دقيقة من اجل القبــض على الدواعش
املتورطــن بالــدم العراقــي واحالتهم
للقضاء العراقي كي ينالوا العقاب الذي
يســتحقونه ،مع ابداء االهتمام بعائالت
هــؤالء والتعامل معهم علــى وفق ما
ترتأيه القيادات العراقية الرفيعة".

الملف األمني

سطو مسلح في منطقة الغزالية غربي بغداد * انطالق عملية لتعقب خاليا داعش شمالي ديالى

ضبط  261قنبرة هاون بعملية امنية بسامراء * احباط محاولة تسلل ارهابي من الحدود السورية
بغداد – سطو مسلح
أفاد مصدر امني في الشرطة العراقية
امس االحــد ،بأن مجهولني ســرقوا
مبالــغ مالية من منــزل في منطقة
الغزالية غربي العاصمة بغداد.
وقال املصــدر إن "مجهولني اقتحموا،
في ســاعة متقدمة مــن ليلة امس
االول  ،منــزال ســكنيا فــي منطقة
الغزالية ،غربي بغداد ،وسرقوا مبلغا
ماليا يقــدر بنحو اربعة عشــر الف
دوالر ،ومصوغــات ذهبيــة" ،مبينا ً أن
"املنزل كان خاليا من ســاكنيه وقت
وقوع السرقة"  ،مضيفا ان "االجهزة
االمنية فتحت حتقيقا في مالبســات
احلادث".
ديالى – عملية امنية
اكد مصدر امني في مديرية شــرطة

ديالى امس االحــد عن انطالق عملية
أمنية فــي أطراف ناحيــة ابي صيدا
وبســاتني قرية اخمليسة لتعقب خاليا
داعش اإلرهابية في احملافظة.
وأفاد املصــدر أن قوة أمنية من اجليش،
والشرطة ،واحلشــد بإسناد من طيران
اجليش نفــذت عمليــة لتفتيش قرى
وبســاتني ناحية ابــي صيــدا وقرية
اخمليسة على ضفاف نهر ديالى لتأمني
املناطق ومالحقة العصابات اإلرهابية
 ،موضحة أن عملياتها األمنية تهدف
ملالحقة خاليا عصابات داعش اإلرهابية
ومنعهم من ايجاد مالذات آمنة.
صالح الدين – عملية امنية
أعلــن مركــز اإلعــام األمنــي امس
السبت ،عن ضبط كدس للعتاد يضم
 261قنبــرة هاون بعمليــة امنية في
سامراء التابعة حملافظة صالح الدين .

وقــال املركز انه "بنــا ًء على معلومات
استخبارية دقيقة ،قوة من لواء املغاوير
اخلامس بالشرطة االحتادية ضمن قيادة
عمليات ســامراء متكنت مــن العثور
على كدس عتاد في زور البوحشمه في
منطقة يثرب" ،مضيفــا أن "الكدس
يحتوي علــى  ٢٦١قنبرة هاون عيار ٦٠
و ٨٢ملم مخبأة ببراميل بالســتيكية
من مخلفات عصابات داعش اإلرهابية،
وقد مت رفعها والتعامل معها أصوليا".
االنبار – احباط تسلل
اعلــن مصدر امني في هيئة احلشــد
الشــعبي امس االحد احباط محاولة
تســلل لعناصر تنظيم "داعش" على
احلدود العراقية السورية.
وقال املصدر انــه "بناء على معلومات
اســتخبارية دقيقة قصفت مدفعية
احلشــد الشــعبي واجليــش جتمعــا

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

لعناصر داعــش في اجلانب الســوري
محقق اصابات مباشــرة في صفوف
االرهابيــن" ،مضيفــا أن "االرهابيني
كانــوا ينتــوون التســلل ومهاجمة
القطعــات االمنية علــى احلدود غرب
االنبار".
املثنى – نزاع عشائري
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة
املثنى امس االحد اندالع نزاع عشائري
مسلح في قضاء الرميثة.
وذكر املصدر ان" نزاعا مسلحا وتراشقا
كثيفا بالنيران اندلع في قضاء الرميثة
اثر خالف".
الديوانية – ممارسة امنية
نفذت قوة مشتركة من أقسام شرطة
النجــدة ومكافحــة اإلجــرام ،فضال
عن عدد من بقية تشــكيالت مديرية

شــرطة الديوانية امس االحد ممارسة
أمنية واســعة في عدد مــن مناطق
احملافظة،ضمــن خطة فــرض القانون
ومتابعــة تنفيذ أوامر إلقــاء القبض
الصادرة من القضــاء بحق املطلوبني
ومالحقة اخلارجني عن القانون.
وبينــت املديريــة أن اخلطــة تضمنت
انتشــار املفــارز ونصب الســيطرات
املتحركة والثابتــة وتفتيش العجالت
واألشخاص ،وذلك بهدف احلفاظ على
الوضع األمني املســتتب الذي تعيشه
احملافظة.
ميسان – اطالق نار
كشــف مصــدر امني في شــرطة
محافظة ميســان امس االحــد ،بأن
مدنيا قتــل ،فيما اصيب اخــر بنيران
مسلحني مجهولني وسط احملافظة.
وقال املصدر إن "مســلحني مجهولني

اطلقوا النار ،في ســاعة متقدمة من
ليلــة اول امــس ،جتاه شــخصني في
تقاطع حي الزهراء ،وســط ميســان،
ما أســفر عن مقتل احدهما واصابة
االخر بجــروح" ،مضيفا ان "قوة امنية
طوقت منطقة احلادث ،ونقلت اجلريح
الى مستشــفى قريب لتلقي العالج،
وجثة القتيل الى دائرة الطب العدلي"،
مشيرا الى "فتح حتقيق باحلادث".
ذي قار – اعتقال مطلوب
أعلن جهاز األمن الوطني في محافظة
ذي قار امس عن اعتقال محتال تقمص
دور محام وهو محكوم بالسجن غيابيا
خلمسة أعوام.
وقال مصدر في اجلهاز ان "مفارز األمن
الوطني وبعــد متابعة دقيقة ،متكنت
من االيقاع باحملتال في كمني نصب له
مبدينة الناصرية"  ،موضحا ان "املتهم

مطلــوب للقضــاء العراقــي في 20
قضية جنائية وســبق ان صدر بحقه
حكم غيابي بالسجن خلمسة اعوام".
نينوى – اطالق نار
أفاد مصدر امني في شرطة محافظة
نينوى امس االحد ،مبقتل رجل وزوجته
بنيران مســلحني يرتدون زيا عسكريا
جنوبي املوصل.
وقــال املصــدر إن "مســلحني بــزي
عسكري فتحوا النار ،صباح يوم امس
جتاه رجــل وزوجته في قريــة النداس
عند مفرق عني اجلحش بقاطع اجلزيرة،
شارع بغداد ،جنوبي املوصل ،ما أسفر
عن مقتلهما فــي احلال"  ،مضيفا ان
"قوة امنية فرضت طوقا على منطقة
احلادث ،ونفذت عمليــة دهم وتفتيش
بحثــا عن املنفذيــن الذين فــروا الى
منطقة مجهولة".

لحل قضايا المواطنين وايصال شكواهم
التقى األستاذ نور رعد الجبوري
مدير مكتب النائب  ،،آراس حبيب كريم ،،
والوفد المرافق له بالدكتور عقيل جاسم الموسوي رئيس المفوضية العليا لحقوق االنسان
للحديث عن دور المفوضية وتبنيها للعديد من القضايا اإلنسانية والحقوقية وبحث آلية العمل والتعاون المشترك لحل قضايا المواطنين
وشكواهم .

العنوان ؛.؛
بغداد  -المنصور  -شارع االميرات  -الجهة المقابلة لنادي الصيد
(مجمع المؤتمر الوطني العراقي )
توزيع مدافئ نفطية وكهربائية على 140عائلة متعففة
بتوجيه من النائب آراس حبيب كريم و مع موجة البرد المؤثرة
تم توزيع  140مدفأة نفطية وكهربائية للعوائل المتعففة
الكريمة .
وتأتي هذه المبادرة من ضمن مشروع (واجبنا ) الذي اطلقه
النائب اراس حبيب كريم والذي يهدف الى تقديم الدعم
والمساعدات لقرابة  250عائلة متعففة من محافظة بغداد .

فحص وتوزيع األدوية مجانا على  100طفل
بتوجيه من النائب
 ،،آراس حبيب كريم ،،
وضمن مبادرات مكتبنا في الجانب الصحي وإستجابة لمجموعة
من المناشدات
ستنطلق حملة طبيبك علينا المتعلقة بفحص عدد  100طفل
مع االدوية مجان ًا وعلى نفقة المكتب بالتعاون مع أطباء اطفال
أختصاص .

توفير األدوية ألطفال مرضى الكلى
إستجابة لمناشدة طبيبة األطفال
( د  .دينا الموسوي ) في مستشفى ابن البلدي في بغداد
ساهم مكتب النائب
 ،،آراس حبيب كريم ،،
حملة تبرع لشراء أدوية لالطفال مرضى الكلى لمدة  6اشهر
والبالغ عددهم 26طفل .
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ُ
ﻭﺍﺣﺔ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺼﺪﺭ
ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ
ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻳﺘﺸــﺮف ) ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺼــﺪر ( ﺑﺪﻋﻮﺗﻜﻢ ﳊﻀﻮر
ﺟﻠﺴــﺘﻪ اﳌﻌﺘﺎدة – ﻣﺴــﺎء آﺧﺮ ﺛﻼﺛﺎء ﻣﻦ ﹼ
ﻛﻞ
ﺷﻬﺮ اﳌﺼﺎدف اﻟﺘﺎﺳــﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ
ﺮﺣﺐ ﺑﻜﻢ  ،وﻳﹸﺴﻌﺪ ﺑﻠﻘﺎﺋﻜﻢ ،
اﳉﺎري  ،وﻫﻮ اذ ﻳﹸ ﹸ
وﻳ ﹸ ﹼﺜﻤﻦ ﻣﺪاﺧﻼﺗﻜﻢ  ،ﻳﺰداد اﳝﺎﻧﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ )اﺠﻤﻟﺎﻟﺲ
ﻣﺤﻄﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ(  ،اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ
ﹴ
ﻣﻀﻤﺎر اﻟﺘﺪاول ﺑﺄﻫﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎﻧﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮة .
واﻧﻪ ﻟﺸــﺪﻳﺪ اﻻﻋﺘــﺰاز ﺑﺎﻟــﺮوح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺒﻖ ﺑﻬﺎ أﺟﻮاؤه  ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ اﻧﹼﻪ :اﻟﺼﺪرﹸ اﻟﺮﺣﺐ
 ،واﻟﺬﻫــ ﹸﻦ اﻟ ﹼﻠﻤــﺎح  ،واﻟﻨﻈ ﹸﺮ اﻟﺜﺎﻗــﺐ  ،واﻟﻨﺰﻋ ﹸﺔ
اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﹼ
ﻛﻞ اﻟﺸﻮاﺋﺐ .
ﻓﺄﻫﻼ ﺑﻜــﻢ  ،وﲟﻦ ﹸﲢﺒﻮن أ ﹾن ﻳﻜــﻮن ﻣﻌﻜﻢ ﹺﻣ ﹾﻦ
ﹼ
ﻋﺸــﺎق اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺳــﻤﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺪ
ﺣﺴــﲔ اﻟﺼﺪر اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺳﺎﺣﺔ ﻋﺒﺪاﶈﺴﻦ
اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ .
ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻨﺎء ﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺼﺪر

ﺍﻧﺠﺎﺯ % 92ﻣﻦ
ﺟﺴﺮ ﺍﻟﺼﻘﻼﻭﻳﺔ
ﺍﻟﻜﻮﻧﻜﺮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺒﺎﺭ
ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻋﻠﻨــﺖ وزارة اﻻﻋﻤﺎر واﻻﺳــﻜﺎن واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
واﻻﺷــﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳒﺎز  92%ﻣﻦ اﻋﻤﺎل
ﻣﺸــﺮوع اﻋــﺎدة اﻋﻤــﺎر ﺟﺴــﺮ اﻟﺼﻘﻼوﻳﻪ
اﻟﻜﻮﻧﻜﺮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻻﻧﺒﺎر  ،ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ
ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺮض اﻟﻄﺎرئ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ داﺋﺮة اﻟﻄﺮق واﳉﺴﻮر اﺣﺪى ﺗﺸﻜﻴﻼت
اﻟﻮزارة .وذﻛﺮ اﳌﺮﻛﺰ اﻻﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﻮزارة ان اﻋﻤﺎل
اﳌﺸــﺮوع ﺗﻀﻤﻨﺖ ازاﻟﺔ اﻟﻔﻀــﺎءات اﳌﺪﻣﺮة
) (6,9,10,11وﺗﻜﺴــﻴﺮ اﻟﺪﻋﺎﻣــﺎت اﳌﺘﻀﺮرة
) (9,10وﻗﺒﻌﺎت اﻻﻋﻤﺪة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﺗﻜﺴﻴﺮ
اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻟﺴﺎدﺳــﺔ وﻗﺒﻌﺔ اﻻﻋﻤﺪة وﺻﻮﻻ
اﻟﻰ اﳋﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ وﺻﺐ ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ
ﻟﻘﺒﻌــﺔ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﻟﻠﻤﺤﻮر اﻟﺴــﺎدس وﻗﺒﻌﺎت
اﻻﻋﻤــﺪة ﻟﻠﻤﺤــﺎور )  (10,9,6وﲡﻬﻴﺰ وﻧﺼﺐ
اﻟﺮواﻓﺪ ﻟﻠﻔﻀﺎء اﻟﺴــﺎﺑﻊ ﻋﺪد  9رواﻓﺪ وﺻﺐ
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ ﺳﻄﺢ اﳉﺴﺮ .

ﺍﺗﻼﻑ ) (2880ﻃﻨﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻋﻠﻨــﺖ داﺋﺮة ﺻﺤﺔ ﺑﻐﺪاد اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﻋﻦ إﺗﻼف
اﻛﺜــﺮ ﻣﻦ ) (2880ﻃﻨــﺎ ﻣﻦ اﳌــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﺼﻠﺒﺔ واﻟﺴــﺎﺋﻠﺔ وذﻟﻚ ﻟﻌــﺪم ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ
ﻟﻼﺳــﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸــﺮي ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻨﺼﺮم
. 2018وﻗــﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﺷــﻌﺒﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻓﻲ داﺋــﺮة ﺻﺤﺔ ﺑﻐﺪاد اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر رﻋﺪ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎﺋــﻲ إن اﻟﺪاﺋــﺮة ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺤﻤﻼت
ﻣﻨﻔﺮدة وﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ
اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻋﻠﻰ اﶈﺎل اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق
اﶈﻠﻴــﺔ وﻣﺨﺎزن اﳉﻤﻠﺔ ﻓــﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ
أﺳــﻔﺮت ﻋﻦ إﺗﻼف ) (725366ﻛﻐﻢ ﻣﻦ اﳌﻮاد
اﻟﺼﻠﺒﺔ و) (2160216ﻟﺘﺮا ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ .
واﺿﺎف ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺸﻌﺒﺔ ان اﻟﻔﺮق اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺴــﺤﺐ ) (4464ﻣﻦ اﳌــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ
واﳌﺴــﺘﻮردة ﻟﻐﺮض ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻣﺨﺘﺒﺮﻳﺎ ﻟﺒﻴﺎن
ﺳــﻼﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي ،
ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ان ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺟﺮاء ) (781
ﺣﻤﻠﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺧﻼل اﳌــﺪة اﳌﺬﻛﻮرة  ،اﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﻔﺮق ﺑﺰﻳﺎرة ) (83553ﻣﺤﻼ و)(3925
ﻣﻌﻤــﻼ  ،وان ﻋﺪد اﻟﺒﻄﺎﻗــﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﰎ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠــﲔ ﺧﻼل اﳌﺪة اﳌﺬﻛﻮرة
) .(12543واﺧﺘﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮ ﺷــﻌﺒﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻗﻮﻟﻪ
أن ﻫــﺬه اﳊﻤــﻼت ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣــﻦ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ
داﺋﺮة ﺻﺤﺔ ﺑﻐــﺪاد اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻷﺳﻮاق ﻣﻦ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة واﳌﻮاد اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ
 ،واﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات رادﻋﺔ ﺑﺤﻖ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﲔ ﻟﻀﻤﺎن
ﻋــﺪم ﺗﻜﺮارﻫﺎ  ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺗﻼف ﺗﺘﻢ
ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻄﻤﺮ اﻟﺼﺤﻲ.

ﻣﺤﻠﻴﺎﺕ

ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺃﺳﻌﺪ ﺍﻟﻌﻴﺪﺍﻧﻲ ﻟـ«ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ« :

ّ
ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺮﻟﻴﻮﻥ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﺘﺮﻟﻴﻮﻥ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ 2019

ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ _ ﺳﻌﺪﻱ ﺍﻟﺴﻨﺪ:
ﻗــﺎل ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﺼــﺮة اﳌﻬﻨﺪس
أﺳﻌﺪ اﻟﻌﻴﺪاﻧﻲ ان ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﺼﺮة
ﲟﺮﻛﺰﻫــﺎ وأﻗﻀﻴﺘﻬــﺎ وﻧﻮاﺣﻴﻬﺎ
ﲢﺘﺎج اﻟﻰ  10ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺘــﻲ ﲢﺘﺎﺟﻬــﺎ ﻟﻜﻲ
ﺗﻨﻬﺾ ﺑﺎﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺬي ﻧﺮﻳﺪه ﻟﻬﺎ
وﻳﺮﻳﺪه اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن أﻳﻀﺎ وﺳﻨﻌﻤﻞ
ﲟــﺎ ﰎﹼ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮازﻧــﺔ  2019وﻫــﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺮﻟﻴﻮن
وﻧﺼــﻒ اﻟﺘﺮﻟﻴﻮن دﻳﻨــﺎر وﻧﺮى ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ أﻧــﻪ ﻓﺎﲢﺔ ﺧﻴﺮ
ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ.
أﺷﺮاك رؤﺳﺎء اﻟﻮﺣﺪات اﻷدارﻳﺔ
ﻓﻲ اﻋﺪاد ﺧﻄﻂ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
وأﺿﺎف ﻣﺤﺎﻓــﻆ اﻟﺒﺼﺮة ﻟﻘﺪ ﰎ
ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤــﺎع ﻣﻊ ﻣﺪراء اﻷﻗﻀﻴﺔ
واﻟﻨﻮاﺣــﻲ ﻓــﻲ اﳌﺒﻨــﻰ اﳉﺪﻳﺪ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﶈﻠﻴﺔ وﻧﺎﻗﺸﻨﺎ ﺧﻄﻂ
وﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟــﻲ واﻟﺘﻲ ﰎ
اﻋﺪادﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻠﺪﻳــﺎت اﻟﺒﺼﺮة وﻣﻊ اﻟﺪواﺋﺮ
اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻛﺎﳌــﺎء واﺠﻤﻟﺎري واﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻄﺮق واﳉﺴﻮر وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻷﻧﻨﺎ أردﻧﺎ
ﻓﻲ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم أﺷــﺮاك
رؤﺳــﺎء اﻟﻮﺣﺪات اﻷدارﻳــﺔ ﻓﻴﻬﺎ
وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ أﻋﺪوا وأﻗﺘﺮﺣﻮا
ﻣﻦ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ وﻓــﻖ ﺣﺎﺟﺔ
اﻷﻗﻀﻴــﺔ واﻟﻨﻮاﺣــﻲ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺘﻌﺪدة واﻷﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺘــﻲ ﻫﻴﺄﻧﺎ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬــﺎ ﻷﻏﺮاض
اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎﺷــﺮة ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ
أﺳــﺘﻜﻤﺎل ﻣﺎﻫــﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻠﻰ
وﻓــﻖ ﺿﻮاﺑــﻂ اﻟﻌﻤﻞ وﻧــﺮى ان
ﻫﺬه اﻷﻣﻮال وﺑﺄذن اﷲ ﺳــﺘﺤﻘﻖ
ﻟﻠﺒﺼﺮة ﺷــﻴﺌﺎ ﻣﻬﻤــﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮه
أﻫﻠﻨــﺎ اﻟﺒﺼﺮﻳــﻮن وﺳــﻴﺘﻢ رﻓﻊ
ﻛﻞ اﳌﻘﺘﺮﺣــﺎت واﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻧﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻰ وزارة
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻐﺮض اﻗﺮارﻫﺎ.
أﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺒﻨﺎء اﳌﺪارس
ودﻋﻢ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺼﺤﻲ
وأوﺿــﺢ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﺼــﺮة ﻟﻘﺪ
ﻧﺎﻗﺸــﻨﺎ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ ﻣﻊ رؤﺳﺎء

ﺗﺸﻜﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﻧﺮﻳﺪﻫﺎ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﺑﻌﺪ ﻫﺪﻣﻬﺎ ﻓﻼﺑﺪ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ

ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﺼﺮة ﻳﺘﺤﺪث ﳌﺮاﺳﻞ »اﻟﺼﺒﺎح اﳉﺪﻳﺪ«
اﻟﻮﺣــﺪات اﻷدارﻳﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﺴــﺄﻟﺔ
ﺑﻨﺎء اﳌﺪارس ﻷن اﶈﺎﻓﻈﺔ ﺗﺸــﻜﻮ
ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﳌــﺪارس وﻻﺑﺪ ﻣﻦ
أن ﻳﻘﺎﺑــﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﻨــﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ
اﻫﺘﻤﺎﻣــﺎ ﺑﺒﻨﺎء اﳌــﺪارس وﻧﺮﻳﺪﻫﺎ
ﻣﺪارس ﺟﺪﻳــﺪة وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﺪﻣﻬﺎ وﻣﻦ
ﺛﻢ ﺗﺘــﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨــﺎء ﻓﻼﺑﺪ أن
ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﺒﺪﻳﻞ وﻧﺤﺎول وﺑﺪﻗﺔ
وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أن ﻧﻬﻴﺊ أراﺿﻲ ﻟﺒﻨﺎء
ﻣﺪارس ﺟﺪﻳــﺪة ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﳊﺎﺟﺔ
اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺮﻓﻬــﺎ ﳌﻨﺎﻃﻘﻨﺎ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ
واﻷﻃﺮاف ﻛﻤﺎ اﻧﺼﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﻓﻲ
اﻷﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻓﻠﺪﻳﻨﺎ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ
اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺼﺤﻲ وﺣﺘﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻮﻓــﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴــﺎت وﻣﺮاﻛﺰ
ﺻﺤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺸــﻜﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺺ

اﳊــﺎد ﻓــﻲ اﳌــﻼﻛﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻷﻗﻀﻴﺔ
واﻟﻨﻮاﺣﻲ وﻛﻨــﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ
ﻗﺪ ﻧﺎﻗﺸــﻨﺎ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺸﻜﻞ
دﻗﻴﻖ وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ أﻃﺒﺎء
وﻣــﻼﻛﺎت وﺳــﻄﻴﺔ ﻣــﻦ اﳋﺎرج
وﻟﻜﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺒﺘﺮودوﻻر ﺟﺎءت اﻟﻰ
اﶈﺎﻓﻈﺔ ﺑﻌﺪ  18اﻳﻠــﻮل وﻋﻨﺪﻣﺎ
أردﻧﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻷﻃﺒﺎء واﳌﻼﻛﺎت
اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻨﺎ اﻧﻨﺎ
ﻻﻧﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﺷــﻬﻮر واﳕﺎ
ﻧﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻞ وﺳﻨﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻣﻌﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم .
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺎء واﻹﺳﻜﺎن
وﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻷﺧﺮى ﻗﺎل ﻣﺤﺎﻓﻆ
اﻟﺒﺼﺮة رﲟﺎ ﻳﻌﺪ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻮة اﻧﻨﺎ
ﺗﺄﺧﺮﻧــﺎ ﺑﺄﻳﺠﺎد اﳊﻠــﻮل اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ

ﳌﺸــﻜﻠﺔ اﳌﺎء وﲢﻠﻴﺔ اﳌﺎء وﻟﻜﻨﻨﺎ
ﻧﺆﻛــﺪ ﻟﻬﻢ اﻧﻨــﺎ اردﻧــﺎ ان ﺗﻜﻮن
اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺘــﻲ ﻳﺘــﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﻣﺪروﺳــﺔ وﺑــﻜﻞ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴــﻞ
وﺑﺪﻗﺎﺋــﻖ اﻷﻣﻮر وﻣﺎأردﻧــﺎ ﻟﻬﺎ أن
ﺗﻜﻮن ﻋﺎﺟﻠــﺔ وﺗﺘﻮﻗﻒ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة
وﻟﻬــﺬا ﰎ اﻷﺗﻔــﺎق ﻣﻊ ﺷــﺮﻛﺎت
ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
واﻟﻀﻮاﺑــﻂ اﳌﻌﻤــﻮل ﺑﻬــﺎ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل وﻣﻨﻬــﺎ ﲢﻠﻴﺔ اﳌﻴﺎه ﻓﻲ
ﻣﺸﺮوع )ﻣﺤﻴﻠﺔ( ﻓﻲ أﺑﻲ اﳋﺼﻴﺐ
وﲢﻠﻴﺔ ﻣﺸــﺮوع ﻣﺎء اﻟﺒﺮاﺿﻌﻴﺔ
وﲢﻠﻴﺔ ﻣﻴﺎه أم ﻗﺼﺮ وﺳﻔﻮان ﻓﻲ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻵﺑﺎر ﻷن
اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﺷــﺎرت ﻟﻨﺎ
ﺑﺄن ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤــﺮ ﻻﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻠﻮﺛﺔ وﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺰﻳﻮت وﺳﺘﻜﻮن ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﺣﻔﺮ

اﻵﺑﺎر ﻧﺎﺟﺤــﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﲔ
ام ﻓﺼﺮ وﺳــﻔﻮان وﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
أﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺎء وﻛﻠﻬﺎ ﻣﺪروﺳﺔ
ﺑﺸــﻜﻞ دﻗﻴﻖ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﳌﺎء درﺳــﻨﺎ ﻛﻞ ﻣﺎﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ
ﺗﻮﻓﻴــﺮ ﻃﺎﻗﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴــﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ
وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺸــﻐﻴﻞ ﻣﺸــﺮوع ﻣﺎء
اﻟﻬﺎرﺛﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺣﺰﻳﺮان اﳌﻘﺒﻞ
ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزارة اﳌﻌﻨﻴﺔ
وﻣﻊ اﻟﺴــﻔﻴﺮ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
ﻷن ﻫﺬا اﳌﺸــﺮوع ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻘﺮض اﻟﻴﺎﺑﺎﻧــﻲ  .وﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻫﺬه اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﺧﻄﺔ ﻣﻊ اﻟﺪواﺋﺮ
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻷﳒــﺎح ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺪ
اﻷﻧﺎﺑﻴــﺐ وﻫــﻲ دواﺋــﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻷﺗﺼﺎﻻت وﻏﻴﺮﻫــﺎ وﻟﺪﻳﻨﺎ أﻳﻀﺎ
اﻫﺘﻤــﺎم ﺑﺎﻷﺳــﻜﺎن وﺗﺨﺼﻴﺺ
ﻗﻄﻊ أراض ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻤﻮﻟﲔ

وﻣﻨﻬﻢ ﺷــﺮﻳﺤﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ
ﺳﻴﺴــﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﳌﻌﻠــﻢ وﻫﻴﺄﻧــﺎ ) (2000ﻗﻄﻌﺔ
ﺳــﻜﻨﻴﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ وﻓﻖ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ وﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻌﺎﳉﺎت ﳌﺴﺄﻟﺔ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وان
ﻗﺎﻧــﻮن  252اﻟﺬي وﺿﻊ ﺗﺴــﻌﻴﺮة
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرض ﺗﺼﻞ ﻣﺎﺑﲔ
 50 – 40ﻣﻠﻴﻮﻧــﺎ وﻧــﺮى ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﺘﺴــﻌﻴﺮة ﺻﻌﻮﺑــﺔ وﻻﻳﺘﻤﻜﻦ
اﳌﻮاﻃﻦ ﻣﻦ دﻓﻊ ﻣﺜــﻞ ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ
وﻧــﺮى ان ﺗﺸــﺠﻴﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺎت
اﻷﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨــﺎء وﺣﺪات
ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻷﺳــﻠﻢ وﻗــﺪ ﺧﺎﻃﺒﻨــﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻋﻘــﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌــﺔ أراض
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻷﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻔﺮزﻫﺎ.

ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺩﻭﻟﻴﺎ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻋﻠﻨﺖ ﺷــﺮﻛﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﺣــﺪى ﺷــﺮﻛﺎت وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
واﳌﻌــﺎدن ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ اﻟﺒﺼﺮة
ﻋــﻦ ﻧﺸــﺎﻃﻬﺎ واﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺪ اﻧﺎﺑﻴــﺐ ﻧﻘﻞ اﳌــﺎء ﻋﻠﻰ وﻓﻖ

"ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺪ" ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪ ﺍﻧﺎﺑﻴﺐ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ
اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
واﻓﺼﺢ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻴﺪر
ﻃﺎﻫﺮ ﺟﺎﺳــﻢ ﻋﻦ ﻗﻴﺎم ﻣﻼﻛﺎت
ﺷــﺮﻛﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﺟــﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ
ﻣﻬﻨﺪﺳــﲔ وﻓﻨﻴﲔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ
ﻣﺪ اﻧﺒﻮب ﺑﻄــﻮل ) (7ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات

وﻗﻄــﺮ ) (36اﳒﺎ ﻟﻨﻘــﻞ اﳌﺎء ﻣﻦ
ﻣﺤﻄــﺎت اﻟﻀــﺦ واﻳﺼﺎﻟﻪ اﻟﻰ
اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ
اﻻﺳــﻤﺪة اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ  ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ
اﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻟﻼﻧﺒﻮب
اﻟﻨﺎﻗﻞ واﻋﻤﺎل اﻟﻠﺤﺎم ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل

ﻣﻜﺎﺋــﻦ ﳊــﺎم ذات ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ
وﺣﺪﻳﺜــﺔ وﺣﺴــﺐ اﳌﻮاﺻﻔــﺎت
اﳌﻌﺘﻤــﺪة دوﻟﻴﺎ  ،ﻻﻓﺘــﺎ اﻟﻰ اﳒﺎز
ﻣﺎﻧﺴﺒﺘﻪ ) %(80ﻣﻦ اﻋﻤﺎل اﻟﻌﻘﺪ
اﳌﺬﻛــﻮر واﳌﺒــﺮم ﻣﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺔ
اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳــﺪ واﻟﺼﻠﺐ وان

اﳉﻬﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮة واﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ
ﻻﻛﻤﺎل اﻟﻌﻘﺪ ﺿﻤﻦ اﳌﺪة اﶈﺪدة
واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ) (70ﻳﻮﻣﺎ.
واﺷــﺎر اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد
اﻟﻰ اﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺷــﺮﻛﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺪ
اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﳒﺎزﻫــﺎ اﻟﻜﺒﻴــﺮ ﻓﻲ

اﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﺸــﻐﻴﻞ ﻣﻀﺨﺎت
ﻧﺎﻇﻢ ﻧﻬﺮ اﻟﻌﺸــﺎر ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﺒﺼﺮة  ،ﻣﺆﻛﺪا ان ﺷﺮﻛﺘﻪ ﲤﺘﻠﻚ
اﻹﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴــﺔ واﳋﺒﺮات
واﻟﻜﻔــﺎءات اﳌﺘﺮاﻛﻤــﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺗﺨﺪم اﻟﺒﻠﺪ.

ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗﻘﻴﻢ ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺴﻘﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻗﺎﻣــﺖ وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت /ﻗﺴــﻢ
ادارة اﳉﻮدة اﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ
ﺑﻌﻨــﻮان) اﳋﻄﺔ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ( ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻗﺴﻢ
ادارة اﳉﻮدة اﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺠﻤﻟﻠــﺲ اﻟﻮزراء .وﺟﺮى ﺧﻼل
اﻟﻮرﺷــﺔ ﺗﻘــﺪﱘ ﺷــﺮح واف ﻋﻦ
اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﳋﻄﺔ

ﺗﻘﺮﻳﺮ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ ﻻي
ﻣﺸــﺎرﻳﻊ او اﻋﻤﺎل ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟﺪواﺋﺮ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ،ﻟﻠﻤﺤﺎﺿــﺮ واﺋﻞ ﺟﻮاد
ﻛﺎﻇــﻢ اﺷــﺎر ﻓﻴﻬــﺎ ﻋــﺪدا ﻣﻦ
اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت وآﻟﻴــﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻘﺪﱘ
اﻟﺪﻋــﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻨﺴــﻘﻲ
اﳉﻮدة ﻓﻲ اﻟﻮزارة  ،ﻣﺸــﻴﺪا ﹰ ﺑﻮﺟﻮد
رؤﻳــﺔ ورﺳــﺎﻟﺔ وﻗﻴــﻢ واﺿﺤــﺔ
ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل

ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ
وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻔﺮص ووﺟــﻮد اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت .
واﻛﺪ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻮرﺷﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﺔ اﺧﺮى ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ
اﳋﻄﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻻﻫﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴــﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ
 ، SWOTوﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻻﻫﺪاف
اﻟﻔﺮﻋﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﲢﻘــﻖ اﻻﻫﺪاف
اﻟﺮﺋﻴﺴــﺔ وﲢﺪﻳﺪ اﻻوﻟﻮﻳﺎت وادارة

اﺨﻤﻟﺎﻃﺮ ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ او ﻫﺪف ﻓﺮﻋﻲ
واﳌﺼﺎدﻗﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻮرﺷﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺷﺮح
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﻣﻞء اﺳــﺘﻤﺎرة اﻟﻬــﺪف اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻟﻠﺨﻄﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻞء اﻻﺳــﺘﻤﺎرة
ﻣﻊ ﺗﻘﺪﱘ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﻣﺜﻠﺔ ﳌﺸﺎرﻳﻊ
واﻫﺪاف اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻣﺎﺗﻬﺪف
اﻟﻴﻪ اﳋﻄﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻴﻬﺎ .

ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ

ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺗﻄﻠﻖ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻃﻠﻘﺖ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲢﺴــﻦ اﻻداء واﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ
ﻓــﻲ اﻟﻌــﺮاق )ﺗﻜﺎﻣﻞ( اﳌﻤــﻮل ﻣﻦ
اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
وﺛﺎﺋــﻖ اﻟﻌﻄﺎء اﻟﻘﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻼﻋﻤﺎل
اﻟﺼﻐﻴــﺮة واﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ واﳌﺼﻨﻔــﺔ
ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ وﻣﺒﺎﻟﻎ ﻋﻘﻮدﻫﺎ .
وﻳﻬــﺪف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻟﻰ اﻟﺴــﻤﺎح
ﲟﺸــﺎرﻛﺔ اوﺳﻊ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت اﶈﻠﻴﺔ
واﻻﺟﻨﺒﻴﺔ وﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺆﻫﻼﺗﻪ واﻟﺘﻲ
ﺟﺎءت اﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺳــﺎﺑﻘﺔ
ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌــﺎم واﳋﺎص وﳋﻠﻖ
ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪات ﺗﺘﻤﺎﺷــﻰ ﻣﻊ اﻻﻋﺮاف
اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
واﻛﺪ وﻛﻴﻞ وزارة ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺸﺆون
اﻻدارﻳﺔ ﻗﺎﺳــﻢ ﻋﻨﺎﻳــﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻪ
ﺧــﻼل ﻣﺆﲤﺮ اﻃــﻼق وﺛﺎﺋــﻖ اﻟﻌﻄﺎء
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻋﻠﻰ ان اﻃــﻼق اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻟﻘﻴﺎﺳــﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة
ﺗﻌﺪ ﺧﻄــﻮة ﻣﻜﻤﻠﺔ وراﺋــﺪة ﺿﻤﻦ
اﳋﻄﻮات واﳌﻤﺎرﺳــﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬــﺎ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ
ﺑﺪاﺋــﺮة اﻟﻌﻘــﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض
ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﺎ .
واﺿــﺎف اﻟﻮﻛﻴــﻞ ان داﺋــﺮة اﻟﻌﻘﻮد

اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺳــﺘﻨﻔﺮت اﳉﻬﻮد
واﻟﻜﻔﺎءات اﳌﻮﺟــﻮدة ﻓﻴﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣــﻊ اﳉﻬــﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﻌﺎﻗــﺪات ﻣﺜــﻞ اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﺪوﻟــﻲ
واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻻﺻــﺪار وﺛﺎﺋــﻖ ﻋﻄﺎءات ﻗﻴﺎﺳــﻴﺔ
ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ وﻏﻴــﺮ ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﺪرﻳــﺐ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺘﻤﺜﻼ
ﺑﺎﻟــﻮزارات واﶈﺎﻓﻈــﺎت واﳉﻬﺎت ﻏﻴﺮ
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮزارة وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﺎﻋﻼ وﻣﺆﺛﺮا ﻟﻠﻨﻬﻮض
ﺑﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق .
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻗﺎﻟــﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋــﺎم داﺋﺮة
اﻟﻌﻘﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة
ازﻫﺎر ﺣﺴــﲔ ﺻﺎﻟﺢ ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ
ﺧــﻼل اﳌﺆﲤــﺮ ﺑﻴﻨﺖ ﻓﻴﻬــﺎ ان اﻃﻼق
ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻳﺄﺗﻲ اﺳــﺘﻜﻤﺎﻻ ﳌﺴﻴﺮة
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺸــﺄن
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺻﻼح اﳊﻜﻮﻣﻲ وﻣﺴــﺘﻨﺪا
اﻟﻰ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻨﺎ ﲟﻮﺟﺐ
اﻣﺮ ﺳــﻠﻄﺔ اﻻﺋﺘﻼف اﳌﺆﻗﺘﺔ اﳌﻨﺤﻠﺔ
رﻗــﻢ ) (87ﻟﺴــﻨﺔ  2004وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت
ﺗﺸﻜﻴﻼت وﻣﻬﺎم ودواﺋﺮ واﻗﺴﺎم وزارة
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ رﻗﻢ ) (2ﻟﺴﻨﺔ  2012اﻟﺘﻲ
ﻧﺼﺖ ﻋﻠــﻰ )اﻗﺘﺮاح واﻋــﺪاد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻟﻘﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻻﻧﻮاع اﻟﻌﻘﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ (
 .واﺿﺎﻓﺖ ان وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ
ﺑﺪاﺋــﺮة اﻟﻌﻘــﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻋﻼن اﻃﻼق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﺻﺪار اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻟﺘــﻲ اﺻﺒﺤــﺖ ﻣﻠﺰﻣــﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﳉﻤﻴــﻊ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒــﺪأ اﺟﺮاءاﺗﻬﺎ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﻌــﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم 2016
وﻧﻈﺮا ﻟﻈﻬﻮر اﳊﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﺳﺘﺤﺪاث
وﺛﻴﻘﺘﲔ ﻗﻴﺎﺳــﻴﺘﲔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﺷﻐﺎل
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ وﲟﺎﻳﻨﺴﺠﻢ
ﻣﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﰎ اﺻﺪار ﻫﺎﺗﲔ
اﻟﻮﺛﻴﻘﺘﲔ اﻟﻘﻴﺎﺳــﻴﺘﲔ ﻟﻼﺷــﻐﺎل
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ  .واوﺿﺤﺖ ان
وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﻄﺎء اﻟﻘﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻼﺷــﻐﺎل
اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻗﺼــﺎت اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻦ
ﻛﻠﻔﺔ اﻗﻴﺎﻣﻬــﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠــﺎوز )(5
ﻣﻠﻴــﺎرات دﻳﻨﺎر  ،اﻣﺎ اﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ ﻓﻲ
اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻛﻠﻔﺔ اﻗﻴﺎﻣﻬﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ) (10-5ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ،
ﻣﺸﻴﺮة اﻟﻰ ان وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺳﺒﻖ ان
اﺻﺪرت ) (19وﺛﻴﻘﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻋﻤﺎل
اﻟﺘﺨﺼﺼﻴــﺔ وﻏﻴــﺮ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ .
وﻣــﻦ اﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ان اﳌﺆﲤﺮ ﺷــﻬﺪ
ﺣﻀﻮر رﺋﻴﺲ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟﻌــﺮاق داﻧﺎ
اﳌﻨﺼــﻮري وﳑﺜﻠﻲ اﻟــﻮزارات واﳉﻬﺎت
ﻏﻴــﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑــﻮزارة واﶈﺎﻓﻈﺎت
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﳑﺜﻠﻲ اﻻﲢــﺎدات واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت
واﻟﻘﻄــﺎع اﳋﺎص وﻛﺬﻟــﻚ اﳉﺎﻣﻌﺎت
وﳑﺜﻠــﻲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق .ﻋﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ دﻋﺎ
وزﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﻮري ﺻﺒﺎح

اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ إﻟﻰ ﺗﻜﺎﺗــﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﳉﻬﻮد
اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ زﻳﺎدة اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪم
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
إﻋﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷﻋﻤﺎر ،واﺳﺘﻜﻤﺎل
ﻣﻠﻒ اﻟﻌــﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﲔ اﻟﻰ
ﻣﻨﺎﻃﻘﻬــﻢ اﶈﺮرة.وﻗــﺎل اﻟﻮزﻳﺮ ﺧﻼل
اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ وﻓﺪا ﹰ ﻣﻦ ﳉﻨﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮب آﺳﻴﺎ
)اﻻﺳﻜﻮا( ،ﺣﻴﺚ ﰎ ﺑﺤﺚ ﻣﻠﻔﻲ إﻋﺎدة
اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻻﻋﻤﺎر ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﺮرة،
وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﻣﺤﺪدات رؤﻳﺔ اﻟﻌﺮاق
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ  ،٢٠٣٠اﻟﺘــﻲ
ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ.
وأﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﻋﻠﻰ
أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﳉــﺎن اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺸﺘﺮك
ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،ﻟﺘﻘﺪﱘ أﻓﻀﻞ
اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ،
ﻓﻲ ﺷــﺘﻰ اﺠﻤﻟﺎﻻت.ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ اﺷــﺎد
رﺋﻴﺲ واﻋﻀﺎء وﻓﺪ )اﻻﺳــﻜﻮا( ﺑﺮؤﻳﺔ
اﻟﻌــﺮاق ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ ،٢٠٣٠
ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ اﺳــﺘﻌﺪادﻫﻢ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺟﻤﻴﻊ
اﺷــﻜﺎل اﻟﺪﻋــﻢ اﳌﻤﻜــﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻫﺪاف ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﲔ ان اﻟﺘﻌﺎون
اﳌﺒﺎﺷــﺮ ﺑــﲔ اﳉﺎﻧﺒﲔ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻪ ان
ﻳﺴــﻬﻢ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻘﻄــﺎع اﳋﺎص،
وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤــﻞ ،ﻓﻀﻼ ﹰ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ
ﻋﻮدة ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎزﺣﲔ.
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اكثر من  100جزائري
يرغبون الترشيح
النتخابات الرئاسة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
جتــاوز عــدد الراغبــن فــي الترشــح إلى
االنتخابات الرئاســة اجلزائرية ،املقرر إجراؤها
يــوم  18أبريل املقبل ،الـ  100مرشــح ،بعد
أسبوع من افتتاح باب تقدمي طلبات الترشح،
وفقا لبيانات رسمية .ووفق حصيلة نشرتها
وزارة الداخليــة ،على موقعهــا اإللكتروني،
فإنها تلقت ،حتى مســاء يوم أمس السبت،
 101رســالة يرغب فيها أصحابها الترشح
لالنتخابات ،وهي  13لرؤساء أحزاب سياسية،
و 88ملرشحن مســتقلن .ويعتبر هذا العدد
قياســيا فــي تاريــخ االنتخابــات اجلزائرية
عموما ،مبا فــي ذلك انتخابــات  .2014ومن
بن الشــخصيات البارزة ،التي قدمت طلب
ترشــحها ،عبد العزيز بلعيــد ،رئيس حزب
«جبهة املســتقبل» الذي ترشح عام ، 2014
كما أعلنت حركتا «مجتمع السلم» ،و»البناء
الوطني» اإلسالميتان ترشح رئيسيهما على
التوالي عبد الــرزاق مقري وعبــد القادر بن
قرينة .كذلك أعلن رئيس احلكومة الســابق
ومرشح انتخابات الرئاسة في  2004و، 2014
علي بن فليس ،أعلن ترشحه النتخابات أبريل
املقبل ،إضافة للجنرال املتقاعد علي غديري.
ولم يعلــن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (81
ســنة) ،الذي يحكم اجلزائر منذ  1999حتى
اآلن ،ما إذا كان سيترشــح لوالية رئاســية
خامســة ،كما لم يُرد على دعوات متجددة
ملؤيديه لالستمرار في احلكم .ويشترط قانون
االنتخابات اجلزائري حصول املرشح للرئاسة
على  60ألف توقيع ملواطنن عبر محافظات
البالد اخملتلفة ،أو  600توقيع ألعضاء منتخبن
في مجالس البلديات ،أو في برملانات الواليات،
أو في البرملان اجلزائري بغرفتيه.

إيطاليا ترفض دعوات
منظمات إنسانية الستقبال
قاصرين عالقين في البحر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعــت مجموعة من املنظمــات إيطاليا إلى
اســتقبال مهاجريــن قاصريــن ،أنقذتهم
ســفينة «ســي ووتش  »3اإلنســانية في
البحر املتوسط ،إال أن طلبها ووجه بالرفض
مجددا من وزير الداخلية ماتيو ســالفيني،
الــذي اعتبر أن هــؤالء القاصريــن «يبلغون
 18عامــا ولم يعــودوا أطفــاال» .وأكد مرة
أخرى أن موانــئ بالده ســتظل مغلقة في
وجه املهاجرين .وأنقذت «ســي ووتش 47 »3
مهاجرا بينهم  13قاصرا ،قبالة الســواحل
الليبية .وقالت رافاييــال ميالنو مديرة الفرع
اإليطالي لـ»سيف ذي تشيلدرن» ،إن «هؤالء
الفتيان سبق أن تعرضوا ملا يكفي من العنف
والتجاوزات خالل رحلتهم إلى إيطاليا ،وهم
ضعفاء للغاية».وطالبت برد فوري على النداء
الذي وجهــه قضاء كتانيا في جزيرة صقلية
للســماح لهؤالء القاصرين املوجودين على
منت الســفينة «ســي ووتش  ،»3التي ترفع
علم هولنــدا ،بالنزول في اجلزيرة .وســمح
للســفينة اجلمعة املاضيــة باالقتراب من
صقلية لالحتماء من األحوال اجلوية السيئة
دون الوصول إلى موانئها.ومن جانبها ،وجهت
املفوضيــة العليا لالجئن فــي األمم املتحدة
وصندوق األمم املتحدة للطفولة (يونيســف)
واملنظمة الدولية للهجرات نداء من أجل حل
«عاجل» ملعاناة هؤالء القاصرين ،متحدثة عن
وضع «دقيق» .لكن وزيــر الداخلية اإليطالي
ماتيــو ســالفيني كــرر رفضه اســتقبال
املهاجريــن ،مؤكدا أن القاصريــن الـ 13غير
املرافقــن واملوجودين على منت الســفينة
يكادون يبلغــون  18عاما ولم يعودوا أطفاال.
وقال «لــن أغير رأيــي .إن موانــىء إيطاليا
مغلقة ،وستظل مغلقة أمام مهربي البشر
واملتواطئن معهم».

شؤون عربية ودولية

بعد أسبوع من استهدافها مواقع سورية عدة

ّ
حـسـن نـصـر اهلل يـحـذر إسـرائـيل
مـن «الـتمـادي» عـلـى سـوريـا
متابعة ـ الصباح الجديد:
ّ
حذر األمن العام حلزب اهلل حسن
نصــر اهلل في مقابلــة تلفزيونية
امس االول الســبت إسرائيل من
«التمادي» في ضرباتها على سوريا،
وذلك بعد أسبوع من استهدافها
مواقع سورية عدة ،من ّبها ً من أخذ
املنطقة إلى «مواجهة كبرى» لم
يستبعد أن تصل إلى ّ
تل أبيب.
وفي حوار مباشر أجرته معه على
مدى أكثر من ثالث ســاعات قناة
امليادين التلفزيونية التي تتّخذ من
بيروت مقرا ً لهــا ،قال نصر اهلل إ ّن
عددا ً من األنفاق التي اكتشــفتها
إســرائيل في كانون األول املاضي
حتت أراضيها قرب احلدود مع لبنان
موجود «منذ سنوات طويلة».
وإذ اعتبــر نصــر اهلل أ ّن القصف
اإلســرائيلي الذي اســتهدف ليل
األحد-االثنــن مناطق عــدة في
وجه
ســوريا« ،تطــ ّور خطيــر»ّ ،
«رسالة لنتانياهو ،بأن يكون حذرا ً
فــي التمادي في ما تقــوم به في
سوريا» ،مضيفا ً «ال تخطئ التقدير
وال تأخــذ املنطقــة إلــى حرب أو
مواجهة كبرى»ّ .
وحذر األمن العام
حلــزب اهلل من أنّه «فــي أي حلظة
ميكن أن يُتّخذ قرار بتعاط مختلف
مع االعتداءات اإلســرائيلية على
سوريا ،من جانب القيادة السورية
يضم إلى
ومحور املقاومــة» الذي
ّ
دمشق حزب اهلل وداعمته طهران.
عمــا إذا كان ر ّد
ور ّدا ً على ســؤال ّ
الفعــل قد يطال تــل أبيب ،أجاب
نصر اهلل «في حلظة من اللحظات
ّ
كل شيء ممكن» .وحتدث نصر اهلل
عدة متلي هذا القرار
عن متغ ّيــرات ّ
من بينها اقتراب دمشق وحلفائها
من حسم «املعركة الداخلية» مع
إحكام ســيطرتها على مساحات
واســعة من البالد ،باإلضافة إلى

منذ بدء النزاع في سوريا
في  ،2011قصفت إسرائيل
مراراً أهداف ًا عسكرية
للجيش السوري وأخرى
لحزب اهلل ولمقاتلين
إيرانيين في سوريا،
استهدف آخرها قبل
أسبوع ،وفق الجيش
اإلسرائيلي ،مخازن
ومراكز استخبارات
وتدريب تابعة لفيلق
القدس اإليراني ،إضافة
إلى مخازن ذخيرة وموقع
في مطار دمشق الدولي

حسن نصر اهلل
«حتسن» قدرة الدفاع اجل ّوي السوري
ّ
يتصدى للضربات اإلسرائيلية
الذي
ّ
بشكل متزايد في األشهر األخيرة.
ومنذ بــدء النزاع في ســوريا في
 ،2011قصفــت إســرائيل مــرارا ً
أهدافا ً عسكرية للجيش السوري
وأخرى حلزب اهلل وملقاتلن إيرانين
في سوريا ،اســتهدف آخرها قبل
أســبوع ،وفق اجليش اإلسرائيلي،
مخازن ومراكز استخبارات وتدريب
تابعــة لفيلــق القــدس اإليراني،
إضافة إلى مخــازن ذخيرة وموقع
في مطار دمشق الدولي.
وقال نصر اهلل الــذي يقاتل حزبه
إلى جانب اجليش الســوري بشكل

علني منذ العام « 2013نستطيع
نتحدث عن انتصار كبير وعظيم
أن
ّ
جدا ً وأصبحنا في املرحلة األخيرة»،
موضحــا ً أ ّن األولويــة هي للحل
السياســي في ما يتع ّلق باملناطق
اخلارجة عن سيطرة دمشق.
وفي أول تعليق له بعد اكتشــاف
إسرائيل ألنفاق متتّد من لبنان إلى
أراضيهــا ،لم ّ
يؤكد نصــر اهلل أو
ينف حفر حزبــه لهذه األنفاق وما
إذا كانت هناك أنفاق أخرى لم يتم
اكتشــافها بعد ،الفتا ً إلى أ ّن هذه
املسألة يجب أن تبقى «غامضة».
وقــال نصــر اهلل «اكتشــف
اإلســرائيلي بعد ســنوات طويلة

عددا ً من هذه األنفاق ،وهذا األمر لم
يكن مفاجئا ً لنا ،واملفاجئ أ ّن هذه
األنفاق طال وقتها حتى اكتشفها
اإلســرائيلي».وأضاف أ ّن أحد هذه
األنفاق «يعود عمــره إلى  13أو 14
عاماً» ،ســاخرا ً من كون «اخملابرات
واألجهــزة األمنية اإلســرائيلية
خــالل  14عامــا ً لــم تكتشــف
ّ
«يدل على
وجوده داخل أرضها» ما
فشل اســتخباراتي» إســرائيلي.
وأطلــق اجليــش اإلســرائيلي في
 4كانــون األول/ديســمبر عملية
«درع الشــمال» لتدميــر أنفــاق
متتد عبر احلــدود من
اكتشــفها ّ
لبنان واتّهم حــزب اهلل بحفرها.

وأعلن قبل أســبوعن تدمير ستة
أنفاق ،ميتد آخرها لعشرات األمتار
داخــل إســرائيل ومتّ حفــره على
عمق  55متراً.وقــال نتانياهو قبل
أســبوعن خالل جولة قرب احلدود
مع لبنــان «لقــد منعنــا خطة
حزب اهلل العمالنية الســتخدام
االنفاق إلدخال مــا بن ألف وألفي
مقاتل إلى اجلليل واالستيالء على
قرى ،وســنواصل القيــام بذلك».
وفي املقابلــة التلفزيونية ر ّد نصر
اهلل على نتانياهو متســائالً «هل
ســيعتمد حزب اهلل علــى أربعة
أنفاق إلدخــال اآلالف من مقاتليه
من أجل عملية اجلليل؟» الفتا ً إلى

أي عمليــة ّ
باجتاه اجلليل «حتتاج
أ ّن ّ
إلى ّ
كل احلدود ونحــن نق ّررها في
حال حصول حرب علينا».وإسرائيل
ولبنــان عمليــا ً في حالــة حرب.
وخاض حزب اهلل الذي يتلقّ ى املال
والسالح من طهران وتسهّ ل سوريا
ضد
نقل أســلحته وذخائره ،حربا ً ّ
إســرائيل في العام  2006اندلعت
إثر خطفــه جندين إســرائيلين
بالقرب من احلــدود مع لبنان .ور ّدت
مدمر ،إال
إســرائيل يومها بهجوم ّ
أنّها لم تنجــح في حتقيق هدفها
املعلن في القضاء على حزب اهلل،
ما أظهــر احلزب فــي نهاية احلرب
داخليا ً في موقع املنتصر.

 17قتيال جراء قنبلتين استهدفتا كنيسة بجنوب الفيليبين
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قتل ما ال يقل عن  17شخصا في
اعتداء بقنبلتن استهدف كنيسة
فــي جزيرة جولــو ،معقل جماعة
أبو ســ ّياف اإلســالمية املتطرفة
فــي جنــوب الفيليبــن ،على ما
أعلن اجليــش امس األحد ،بعد أيام
على اســتفتاء محلــي أيد إقامة
حكم ذاتي أوســع للمسلمن في
املنطقة.
وقــال املتحدث اإلقليمي باســم
اجليــش اللفتنانت كولونيل جيري
بيســانا لوكالة فرانــس برس إ ّن
القنبلــة األولــى انفجــرت داخل
الكنيســة أثناء القداس في حن
انفجرت الثانية لدى وصول اجلنود
إلى املكان.
وأظهرت صور نشــرتها الشرطة
احملليــة حطامــا قــرب مدخــل
الكنيسة وآلية عسكرية متضررة.
وقال بيسانا إن «الدافع هو بالتأكيد
 ،اإلرهــاب .هــؤالء األشــخاص ال

تقرير

يريدون السالم».
غيــر أن قائد الشــرطة الوطنية
أوسكار ألبايالدي أعطى حصيلة
مختلفة إذ ذكر ســقوط  19قتيال
و 48جريحا.
وأعلن وزير الدفــاع ديلفن لورنزانا
في بيان «سنستخدم قوة القانون
بالكامل جللب منفذي هذا احلادث
أمام العدالة».
وأفاد اجليش أنه نقل بعض املصابن
جوا إلى مدينــة زامبوانغا القريبة
لتلقي العالج.
وانبثقــت جماعــة أبــو ســ ّياف
اإلســالمية املتطرفــة مــن مت ّرد
انفصالي إســالمي أوقع أكثر من
 150ألــف قتيل منذ ســبعينات
القرن املاضــي في جنوب األرخبيل
ذي الغالبية الكاثوليكية.
وتأسســت جماعة أبو س ّياف في
ّ
تســعينيات القرن املاضي بتمويل
مؤســس تنظيــم القاعدة
مــن
ّ
أسامة بن الدن ،قبل أن تتشرذم إلى

استهداف كنيسة جنوب الفيليبني
فصائل أعلن أحدها والءه لتنظيم
الدولة اإلســالمية.وفي منتصف
تشــرين الثاني الفائــت قتل في
جنــوب الفيليبن خمســة جنود

وجرح  23آخــرون في كمن نصبه
مســ ّلحون من جماعة أبو س ّياف.
وكان ذلك الهجــوم األكثر دموية
للجماعة اإلسالمية املتطرفة منذ

مشــاركتها مع فصائــل جهادية
فيليبينيــة وأجنبية فــي هجوم
على مدينة مراوي في جنوب البالد
في  ،2017ومــا نتج عنه من حرب

شوارع استم ّرت خمسة أشهر بن
القوات املســ ّلحة واجلهادين وأ ّدت
إلى مقتل نحو  1200شخص.
وغالبا ً ما تعمد جماعة أبو س ّياف
إلى خطف أشــخاص واحتجازهم
رهائن وهي ال تتوانــى عن قتلهم
بحــد الســيف إذا لم يتــم دفع
ّ
الفدية املطلوبة إلطالق سراحهم.
وفــي شــباط/فبراير  ،2017قامت
جماعة «ابو ســياف» بقطع رأس
الرهينة االملاني السبعيني يورغن
كانتنــر بعد عــدم االســتجابة
لطلبها دفع فديــة مالية بقيمة
ثالثن مليــون بيــزوس ( 600الف
دوالر) .ووافقت الغالبية في جنوب
الفيليبن األســبوع املاضي على
إقامة حكم ذاتي أوسع للمسلمن
فــي املنطقــة ،بحســب نتائج
استفتاء يأمل كثر أن ترسي سالما
في جنوب البالد الذي شهد معارك
على مدى عقود أســفرت عن آالف
القتلى.

فيما تدافع موسكو عن مادورو

اميركا واالوروبيون يواصلون دعم غوايدو في االمم المتحدة
متابعة ـ الصباح الجديد:
اظهــرت الواليات املتحــدة واالوروبيون
فــي االمم املتحدة دعمــا واضحا مطلع
هذا األســبوع ،خلوان غوايدو الذي اعلن
نفســه رئيســا بالوكالة لفنزويال ،في
حن واصلت روسيا الدفاع عن نيكوالس
مــادورو الذي رفــض اي مهلــة الجراء
انتخابات جديدة.
واذ طالب كل الدول بان تكون «الى جانب
قوى احلرية» ،حذر وزير اخلارجية االميركي
مايك بومبيو الرئيس الفنزويلي الذي لم
تعد واشنطن تعترف به ،من اي مساس
بالدبلوماســين االميركين الذين أمر
بطردهم.
وقــال بومبيــو «ال تختبــروا عزميتنا»،
متحدثــا ايضا عن «دولــة مافيوية غير
شــرعية» ،وذلك خــالل اجتماع جمللس
االمن اســتمر خمس ساعات وجرى بناء
علــى طلب الواليــات املتحــدة والبيرو
وجمهورية الدومينيكان ،رغم محاوالت
موسكو احلؤول دون التئامه.
ولم يبــق الوزير االميركــي وقتا طويال
في االمم املتحدة لتجنب االســتماع الى
كلمة نظيره الفنزويلي خورخي اريازا.
وفي تصريح مقتضب للصحافين لدى
خروجه من اجللســة ،حــض كل الدول
التــي تعترف بغوايدو علــى «وقف كل
تعامالتهــا املالية مع نظــام نيكوالس
مادورو».
وفي موازاة جلسة مجلس االمن ،طالبت

مدريد وباريس وبرلن ولندن وبروكســل
ولشــبونة والهاي مادورو بان يدعو الى
انتخابات خــالل ثمانية ايام حتت طائلة
اعترافها بغوايدو «رئيسا».
وتساءلت روسيا بســخرية «وملاذا ليس
ســبعة ايــام او ثالثــن يومــا؟» ،فيما
رفض اريازا توجيه اي انــذار لبالده قائال
«ال يســتطيع احد ان يحــدد لنا مهال
او ان يقــول لنا مــا اذا كان ينبغي اجراء
انتخابات او ال».
وقــال االحتــاد األوروبــي إنه ســيتخذ
«إجــراءات» في حال عــدم الدعوة الى
انتخابــات «خــالل األيــام املقبلة» في
فنزويال ،لكن بعــض اعضائه على غرار
اليونان ال يزالون يدعمون مادورو.
من جانبه ،طالب وزير اخلارجية الروسي
ســيرغي الفروف في بيان في موسكو
بـ»وضع حد لتدخل مشن وغير مخفي
في شؤون دولة تتمتع بالسيادة».
وفــي نيويورك ،عطلت روســيا والصن
الســبت مشــروع إعالن جمللــس االمن
الدولــي اقترحتــه الواليــات املتحدة،
يهدف إلى تقــدمي «دعم كامل» للبرملان
الفنزويلي بقيادة املعارض خوان غوايدو،
وفق نص مشــروع القرار الذي اطلعت
عليه وكالة فرانس برس.
في املقابل ،أخفقت موســكو في منع
عقد االجتماع في مجلس األمن ،ولم تلقَ
خالل تصويت إجرائي سوى دعم الصن
وجنوب إفريقيا وغينيا االستوائية ،علما ً
بأنها كانت بحاجة إلى اصوات تســعة
أعضاء من أصل خمســة عشر عضوا ً
في اجمللس.

بومبيو في مجلس االمن
اتهامات روسية
واتهم سفير روســيا لدى األمم املتحدة
فاســيلي نيبنزيا امس االول الســبت
«الواليات املتحدة وحلفاءها بالســعي
الى اإلطاحة برئيس» فنزويال.
وفي معرض حديثه عن «االنقالب» ،قال

الدبلوماســي إن األزمة «شأن داخلي»
في فنزويــال.وردا على ذلك ،شــدد وزير
اخلارجية األميركي مايــك بومبيو على
أن «نظام نيكوالس مادورو قمع شعبه»
منذ سنوات .وأضاف ان آالف الفنزويلين
يفرون ،ما يــؤدي إلى زعزعة اســتقرار
املنطقة.

ّ
وأكدت ليما أن «البيرو اســتقبلت 700
ألــف الجئ» ،وهي عضو غيــر دائم في
مجلــس األمن ،فيما شــددت بريطانيا
دمرت بلدا ً
على أن «اشــتراكية مــادورو ّ
بأكمله».
من جهتها ،طلبت غينيا االســتوائية،
العضو غير الدائم في مجلس األمن ،من

األمن العام لــأمم املتحدة أن يتولى دور
حد لأزمة في فنزويال.
الوسيط لوضع ّ
وخالل اجتماع مجلــس األمن ،ندد وزير
بحدة
خارجيــة مادورو ،خورخــي أرييازاّ ،
باملقاربة االميركية جتاه األزمة في بالده.
والواليات املتحدة هي الوحيدة بن الدول
اخلمس الدائمــة العضوية في مجلس
األمن ،التي اعترفت بغوايدو «رئيســا»
بــدال مــن مادورو.وبينما جتري مســاع
دبلوماســية مكثفة حــول هذه األزمة
في أميركا الالتينية ،تشــهد كراكاس
مواجهة بن غوايدو رئيس البرملان الذي
أعلن نفســه «رئيســا» موقتا ،ومادورو
الــذي تولى مهامــه في العاشــر من
كانون الثاني/يناير لوالية رئاســية ثانية
تعتبرها الواليات املتحدة ومعها االحتاد
األوروبي وعدد مــن دول أميركا الالتينية
غير شرعية.
ودعا مــادورو الذي يســتطيع االعتماد
على دعم اجليش إلى «مترد شــعبي ضد
االنقالب» الذي يتهم واشنطن بالوقوف
وراءه .وقال «أيها الشعب ،إلى الشارع!».
وقــال املرصــد الفنزويلــي للنزاعــات
االجتماعية إن تظاهرات االحتجاج ضد
النظام أســفرت عن ســقوط  26قتيال
خالل أربعة أيام.
وصرحت املفوضة السامية لأمم املتحدة
حلقوق اإلنســان ميشــيل باشــليه أن
أكثــر من  350شــخصا أوقفــوا خالل
التظاهرات هذا األســبوع «بينهم 320
يوم  23كانون الثاني/يناير وحده».
ويأتــي تفاقم األزمة السياســية فيما
يعيش هــذا البلد النفطــي الذي كان

مزدهرا ً فــي املاضي ،كارثــة اقتصادية
كبــرى ،ونقصا فــي الغــذاء واألدوية،
ويعاني مــن تضخم قد تصــل قيمته
إلــى  10مالين باملئة في عام  2019وفق
صندوق النقد الدولي.
وعلــى ذي صلة ،وصفــت وزارة الدفاع
الفنزويلية ،انشــقاق امللحق العسكري
بسفارة البالد في واشــنطن ،خوسيه
لويــس ســيلفا ،ورفضــه االعتــراف
بنيكوالس مادورو رئيســا لفنزويال بأنه
«خيانة وطنية عظمى».
واعتبــرت الــوزارة تصريحــات امللحق
العســكري «عمالً من أعمــال اخليانة
واجلنب جتاه الوطن األم املوروث من مح ّررنا
ســيمون بوليفار» .وقال التقرير»لذلك
نرفض تصريحات خوسيه لويس سيلفا
الذي يشغل منصب امللحق العسكري
في الواليات املتحدة».
وأعلن امللحق العســكري في السفارة
الفنزويلية في واشنطن ،خوسيه لويس
سيلفا ،الليلة املاضية« ،قطع عالقته»
مــع نيكوالس مــادورو .بعــد ذلك ،دعا
عناصر القوات املســلحة في البالد إلى
االعتراف برئيــس البرملان ،املعارض خوان
ونصب رئيس
غوايدو ،كرئيس شــرعيّ .
البرملــان املعــارض ،خوان غوايــدو ،يوم
األربعاء في  23يناير اجلاري ،نفسه رئيسا
مؤقتا للدولة بدعم من الواليات املتحدة
التي اعترفت ،مع عدد من الدول األخرى،
به رئيســا بعد دقائق من إعالن نفسه
رئيسا ،وطالبت الرئيس الشرعي مادورو
بتســليمه الســلطة وعدم السماح
بأعمال عنف ضد املعارضة.
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بواقع  280ألف برميل يوميًا من المشتقات النفطية

ماستركارد
قالت شركة بطاقات الدفع األمريكية ماستركارد
إنها ما زالت تخطط للتقــدم بطلب للحصول
على رخصــة مقاصة للبطاقــات املصرفية في
الصني وإنها ُتري ”مباحثات نشطة“ للبحث عن
حلول.
وذكرت الشركة في بيان على موقعها اإللكتروني
أنها ”مستمرة في بذل كل جهد ممكن للحصول
على الرخصة الضرورية لكي تتمكن من الدخول
إلى السوق احمللية“.
وأضافــت انها ”تأمل فــي أن تتمكن من التقدم
بطلب آخر لرخصة مقاصة للبطاقات املصرفية
في املستقبل القريب جدا“.
وذكــرت صحيفــة (بكــن نيــوز) احلكومية أن
ماســتركارد تقدمت بأوراق الطلب في عام 2017
لكنها ســحبت طلبها طوعا ً في حزيران ،2018
وذلك نقال عن مصدر لم تسمه في البنك املركزي
الصيني.
ولم ترد ماســتركارد على الفــور على طلب عبر
البريد اإللكتروني من رويترز للحصول على مزيد
من التعليقات.
وفي تشرين الثاني ،حصلت أمريكان إكسبريس
علــى موافقة ملقاصة البطاقــات املصرفية في
الصني ،لتصبح أول شــبكة أمريكية للبطاقات
حتصل على إمكانية للدخول املباشــر لسوق من
املنتظر أن تصبح األكبر للبطاقات املصرفية في
العالم بحلول .2020

سابك
قال الرئيــس التنفيذي للشــركة الســعودية
للصناعات األساســية (ســابك) أمس األحد إن
الشركة ستواجه املزيد من التحديات هذا العام
بســبب احلرب التجارية العاملية برغم اســتقرار
أسعار بعض منتجاتها في أعقاب انخفاض حاد
قرب نهاية .2018
وأعلنت سابك تراجع أرباح الربع األخير من العام
املاضــي  12.4باملئة لتأتــي دون توقعات احملللني.
وعزت الشــركة الهبوط إلى انخفاض متوسط
أســعار البيع وتراجع حصتها في نتائج شركات
زميلة ومشروعات مشتركة.
وقــال الرئيــس التنفيذي يوســف البنيان خالل
مؤمتر صحافي في العاصمة السعودية” :الحظنا
اســتقرار بعض األســعار وما زالت هناك بعض
التحديات أمامنا“.
وأضاف” :نحن جزء من النظام االقتصادي العاملي
ونتأثر دائما بالتحديات لكن بوسعنا التكيف مع
هذه التوقعات على أفضل وجه“.
وقالت الشــركة في بيان للبورصة إنها حققت
ربحا صافيــا بلــغ  3.24مليار ريال بعــد الزكاة
والضرائب في األشــهر الثالثة حتــى  31كانون
األول ،انخفاضا من  3.7مليار ريال قبل عام.
ويقل الربح عن متوسط التوقعات لثالثة محللني
في استطالع أجرته رفينيتيف وكان ألرباح صافية
 4.92مليار ريال.
وجرى تداول أســهم سابك بارتفاع  0.7باملئة في
أواخر اجللســة الصباحية متعافيا من خســائر
سابقة.

دويتشه بنك
أفادت وكالة «بلومبيرغ» اآلقتصادية األمريكية
أن مصرف «دويتشــه بنك» يجــري محادثات
بلغت مراحل متقدمة للحصول على استثمار
إضافي من قطر ،مع ســعي البنك لتحســن
أوضاعه املالية.
وقالت «بلومبيرغ» ،نقال عن مصادر مطلعة لم
تكشف هويتها ،إن توقيت االستثمار وحجمه
غير واضحني بعد.
وأضــاف تقرير الوكالة أن مــن املرجح أن يأتي
االستثمار من صندوق الثروة السيادي الذي هو
جهاز قطر لالستثمار.
وأحجم متحدث باســم «دويتشــه بنك» عن
التعليق .ولم يتسن حتى اآلن الوصول إلى ممثل
جلهاز قطر لالستثمار للحصول على تعقيب.
ومتلــك األســرة احلاكمة في قطــر  6.1باملئة
بالفعل في مصرف «دويتشه بنك» ،وفقا ملوقع
البنك على اإلنترنت.
وكان مركز قطر للمال أصــدر بيانا في كانون
األول ينأى فيه بنفسه عن تقرير صحافي بأنه
يعتزم زيادة حصته في «دويتشه بنك».

تقـرير

شركـة المشاريـع النفطيـة ترفـع

الطاقـات الخزنيـة لمصفـاة البصـرة
البصرة ـ احسان ناجي:
قال وكيل وزارة النفط لشــؤون
التصفية ان شــركة املشاريع
النفطية أجنزت مشروع تصعيد
الطاقــات اخلزنيــة ملصفــاة
البصــرة بواقع  280ألف برميل
يوميا ً من املشــتقات النفطية
وذلك لسد جزء كبير من حاجة
العراق لهذه املواد.
واملشروع الذي نفذته املشاريع
النفطيــة باجلهــود الوطنية
اخلالصــة معتمــدة علــى
التصاميــم املتوفــرة لديهــا
اضافــة الــى مــا متتلكه من
الطاقات الشــابة التي تعمل
على وفق املواصفات الهندسية
العامليــة ،اجنز لصالح شــركة
مصافي اجلنوب.
وأضاف فياض حســن نعمة ،أن
«هذه اخلزانات التي من شــأنها
رفــع الطاقة اخلزنيــة من 210
ألــف برميــل يوميا ً الــى 280
برميل يوميا ً مت تشــييدها من
قبل شركة املشاريع النفطية»،
عادا ً املشــروع نقطة حتول على
مســتوى تصدير املشــتقات
النفطية.
وبارك وكيل الــوزارة هذا االجناز
والتطور ،آمال ً ان تشــيد وحدات
جديدة ذات تكنولوجيا متقدمة
لرفد االسواق احمللية باملشتقات
النفطية التي يحتاجها العراق.
من جانبه ،قال حســام حسني
ولي مدير عام شــركة مصافي
اجلنوب« :نحتفل اليوم بافتتاح
خزانــات جديدة فــي مصفاة
البصرة املشروع الذي من شأنه
زيادة الســعة اخلزنية لشركة
مصافي اجلنوب».
واضاف« :جرى افتتاح  10خزانات
في مصفاة البصــرة على أمل
افتتــاح اخلزانــات املتبقية في

المشروع الذي نفذته
المشاريع النفطية
بالجهود الوطنية
الخالصة معتمدة على
التصاميم المتوفرة
لديها اضافة الى ما
تمتلكه من الطاقات
الشابة التي تعمل
على وفق المواصفات
الهندسية العالمية

جانب من افتتاح املشروع «عدسة :صفاء جميل /أثير عبد احلسني»

مصفاة الناصرية ..ثالث خزانات،
والعمل جار علــى تنفيذها إذ
بلغت نسب االجناز نحو ،%١٠٠
ومن املؤمــل ان يجري افتتاحها
جميعا في وقت قريب».
ومضى الى القول« ،مت انشــاء
هذه اخلزانات من قبل الشركة
املشــاريع النفطية باعتبارها
شــركة مســاندة لشــركة
مصافي اجلنوب ال ســيما في
اخلطط املســتقبلية ،اذ لدينا
خطة مع املشــاريع النفطية
الجناز وحدات جديدة مثل وحدة
( )CCRووحدة الهدرجة والتي مت
توقيع عقدها مؤخرا».
وأكــد ان «مــاكات شــركة

املشــاريع النفطية تقوم حاليا
بتنفيذ وحدة جديدة وهي وحدة
االزمرة في مصفاة البصرة التي
بلغت نسبة االجناز فيها مراحل
متقدمة».
وأوضــح أن «بجهــود مالكات
شــركة مصافي اجلنوب فنحن
عازمون علــى ان تبقى مصفاة
البصرة االكبر في العراق».
وتابــع« :نتحــدى جميــع
الصعوبــات واملعوقات من اجل
توفير املشتقات النفطية البناء
بلدنا العزيز واســتمرار دميومة
احليــاة وهذا عهــد علينا امام
شــعبنا ووزارتنا في اجناز جميع
املشاريع املناطة بنا ومبساعده

النقد الدولي 10 :ماليين بالمئة
التضخم في فنزويال
الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشف مســؤول في صندوق النقد
الدولي عن توقعات تفيد بأن نسبة
التضخم فــي فنزويال قد تصل إلى
 10ماليــن باملئــة مــع نهاية عام
.2019
وقال مدير قســم شــؤون النصف
الغربــي للكرة األرضية في صندوق
النقد الدولي ،أليخانــدرو فيرنر إن
"قفزة وتائــر التضخم الذي كانت
نسبته قريبة من مليوني باملئة في
 ،2018قد تصل إلى مســتوى نحو
 10ماليني باملئة في عام ."2019
وتشــير معطيات جلنة الشــؤون
املالية في البرملــان الفنزويلي إلى
أن نسبة التضخم في البالد بلغت
نحو  1.7مليون باملئة في عام .2018
وتعيــش فنزويال أزمــة اقتصادية
حــادة ،مبا في ذلك فقــدان العملة
الوطنية لقيمتها وزيادة التضخم.
وأسفرت األزمة عن هجرة أكثر من
 3ماليني شخص من البالد ،حسب

معطيات مكتب املفوض السامي
لشؤون الالجئني لألمم املتحدة.
في الســياق ،صــرح مصدر مطلع
أن املصرف البريطاني رفض إعطاء
الرئيــس الفنزويلــي ،نيكــوالس
مــادورو ،ما قيمتــه  1.2مليار دوالر
من الســبائك الذهبية الفنزويلية
املودعة في البنك.
هذا وأعلن الرئيــس الفنزويلي ،في
شهر كانون األول من العام املاضي،
أن فنزويال لديها احلق في بيع الذهب
على خلفيــة العقوبات األمريكية،
وعــدم التأكــد من عــودة الذهب
الفنزويلي من اململكة املتحدة.
ونقلــت وكالــة "بلومبيــرغ" عن
مصــدر لم يذكر اســمه قوله بأن
القرار بعدم السماح حلكومة مادورو
بسحب الذهب الفنزويلي مت بعد أن
قام مســؤولون أمريكيون كبار ،مبن
فيهم وزير اخلارجية األمريكي مايك
بومبيو ومستشــار الرئيس لألمن
القومي جون بولتون بالضغط على

زمالئهم فــي اململكة املتحدة ملنع
وصول األصول املالية اخلارجية إلى
مادورو.
وأشــارت الوكالة إلى أن املسؤولني
األمريكيــن يحاولون اآلن إرســال
أصــول أجنبية إلى خــوان غوايدو،
الذي نصب نفســه قائمــا مؤقتا
بأعمال رئيس فنزويال ،من أجل زيادة
فرص السيطرة على احلكومة.
وأضافــت الوكالــة أن إجمالــي
االحتياطيــات األجنبيــة للبنــك
املركــزي الفنزويلــي يصــل إلى 8
مليارات دوالر .جزء من هذه األصول
في بنك إجنلترا ،وغير معروف مكان
اجلزء املتبقي من األصول.
هذا ونصــب زعيم املعارضة ورئيس
البرملــان الفنزويلي ،خــوان غوايدو،
األربعاء املاضي ،نفسه قائما مؤقتا
بأعمــال رئيــس فنزويال بــدال من
الرئيس الشــرعي احلالي نيكوالس
مادورو ،وتوالت بعد ذلك ردود أفعال
الدول ما بني مؤيد ومعارض.

اخليرين من شــركة املشــاريع
النفطية».
بدوره قــال املهندس كرمي وحيد
وادي معاون مدير عام شــركة
املشاريع النفطية ،ان «املشروع
الذي نفذته شــركتنا يعد من
املشــاريع املهمة على مستوى
القطــاع النفطــي والذي من
شــأنه رفع الطاقــات اخلزنية
للنفــط اخلــام واملشــتقات
النفطية مــن  210ألف برميل
الى  280ألف برميل يومياً».
وأضــاف ،اخلزانــات تختلف من
ناحية احلجــوم والغرض فمنها
ذات ســقوف متحركــة مت
تصميمها بأحــدث املواصفات

العامليــة الحتوائهــا علــى
منظومة اطفاء تلقائي حديثة
وعــدادات راداريــة متكاملــة
تســتخدم خلزن النفــط اخلام
املســتلم مــن شــركة نفط
البصــرة واملغذيــة لوحــدات
التكرير العاملة إذ تسهم هذه
اخلزانات في زيادة السعة اخلزنية
مــن  140ألــف متــر مكعب
الــى  97,7ألف متــر مكعب،
اضافة الى توفير مرونة كافية
للتخلص من امليــاه املصاحبة
والشوائب من خالل وجود مدة
مكــوث كافية الجــراء عملية
الترســيب والتركيد وتصريف
املياه».

ومضى الى القول ،أن «املشروع
يحتوي أيضا ً خزانات زيت الغاز
وهي ذات سقوف ثابتة شيدت
لتوفير ســعة خزنيــة كافية
الحتواء الزيــادات احلاصلة من
جراء انشاء املشــاريع اجلديدة
لتلبي احتياجات السوق احمللية
من مادة زيت الغاز».
وتابع وحيد« :اضافة الى خزانات
النفــط االبيــض التي شــيدت
الستيعاب الزيادة الناجتة من جراء
انشاء املشــاريع اجلديدة وكذلك
لرفد الســوق احمللية بهذه املادة
وخزانات أخرى ملواد مختلفة مثل
النفثا والريفورميــت والنفايات
النفطية وخزانات لزيت الوقود».

السعودية تسعى لجذب  427مليار
دوالر من خالل برنامج صناعي
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزير الطاقة الســعودي خالد
الفالح إن اململكة تســعى جلذب
اســتثمارات بقيمــة  1.6تريليون
ريال ( 427مليار دوالر) في السنوات
العشــر املقبلة من خالل برنامج
تطوير الصناعة الوطنية واخلدمات
اللوجيستية.
وأضــاف” :يــوم االثنني ســنطرح
مشاريع جاهزة للتفاوض من خالل
غرف الصفقــات تفوق قيمتها 70
مليار ريال“ في إطار البرنامج الذي
يهدف إلى تعزيز قطاعات الصناعة
والتعدين والطاقة واللوجيستيات.
وقال إن اململكة تعتزم في مرحلة
الحقة أن تعلن عن مشروعات في
القطاعات العســكرية وقطاعات
الكيماويات واملشروعات الصغيرة
بقيمة  50مليــار دوالر .ولم يذكر
إطارا زمنيا .وتابع قائال ”ما يطمح
البرنامج اســتقطابه هو تريليون
و 600مليون ريال من االستثمارات“،

مشــيرا إلى أن هــذا هدف طموح
جدا لكنه سيكون على مدى عشر
ســنوات ومن ثم ســيكون هناك
متسع من الوقت لتنفيذه.
وقــال وزير النقل نبيــل العامودي
في املؤمتر الصحفــي إن البرنامج
سيدشــن  60مبــادرة لقطــاع

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
اللوجيســتيات ،بينها خمســة
مطارات جديــدة و 2000كيلومتر
من السكك احلديدية.
وأضاف أن من املأمول أن يســهم
قطــاع اللوجيســتيات مببلغ 221
مليار ريال في الناجت احمللي اإلجمالي
بحلول عام .2020

 8.3مليار دوالر استثمارات بتروناس في صناعة النفط والغاز في العراق

بتروناس ترفع انتاج الغراف النفطي إلى  118.5برميل يوميًا
بغداد ـ الصباح الجديد:
قــال الرئيس االقليمــي لعمليات
العــراق عبــد مالــك بــن جعفر
«حققت شــركة بتروناس املاليزية
العاملة في حقل الغراف النفطي
في محافظة ذي قــار أعلى كمية
تصديــر والبالغــة  118.5برميــل
يوميــاً ،في حني متكنت الشــركة
من حتقيق أعلى انتاج يومي والبالغ
 103.3برميل في كانون االول ٢٠١٨
وذلك بعــد االنتهاء مــن حفر 22
بئراً ،موكدا أن العمليات والصحة
والســامة والبيئــة ( )HSEتظل
العناصر األساســية فــي أعمال
بتروناس إذ نسعى جاهدين لضمان
تشغيل مرافقنا وخدماتنا بأمان ومبا
يتوافق مــع املتطلبات التنظيمية
وممارسات أفضل في مجال الصحة
والسالمة والبيئة.
ومضى الــى القول« :فــي جميع
مشــاريعنا التي تشــهد توسعا ً
سريعا ً ومنواً ،قامت بتروناس بتنفيذ
برامــج اجتماعية وبيئية مختلفة

وبنجــاح ،ومسترشــدين بإطــار
اســتدامة الشــركات لدينا نقوم
بتنفيذ أعمالنا بطريقة مســؤولة
اجتماعيا وشاملة لصالح األجيال
احلالية واملستقبلية».
أوضح ان «الشركة استثمرت نحو
 150ألف دوالر اميركي خالل 2018
ضمن برامج حتت مســمى ()CSR
اخلــاص باملنافــع االجتماعية التي
تستفيد منها منطقة احلقل».
وتعتزم الشــركة توسيع انشطة
األعمــال التجاريــة فــي العراق
والتي تشــمل تطوير التكنولوجيا
واإلنتاج ،وتتضمــن جهود عمليات
االستخراج في الغراف اضافة الى
حقول حلفاية وبدرة.
وذكرت شــركه بتروناس في تقرير
ســابق لها بصفتها مشغل حقل
الغراف النفطــي انها جنحت في
الوصول الى اول انتاج نفطي جتاري
في  31اب  2013بعد توقيعها عقد
خدمة التطوير واإلنتــاج ()DPSC
ملنطقة العقد (الغراف) في شباط
 2010إذ اســتثمرت حتــى االن ما
يقارب  8.3مليــار دوالر في صناعة

النفط والغاز في العراق.
وأكدت الشــركة فــي التقرير ان
«حقــل الغــراف النفطــي ينتج
معدل ســنوي متوسط يصل إلى
100الــف برميل يوميا ،ويســهم
حتى اآلن مببلــغ  178مليون برميل
من الصادرات التراكمية العراقية»،
متوقعــة ان يزيد هــذا املعدل إلى
أكثر من الضعــف ليصل إلى ذروة
اإلنتاج املســتهدفة التي تبلغ 230
ألــف برميــل يوميا ً بحلــول الربع
االخير من عام  2020على توقع بان
يبقى معدل اإلنتاج مســتقرا عند
هذا املستوى ملا بعد عام .2030
وذكر التقريــر ،ان «بتروناس تطبق
أســاليب مبتكــرة للتكنولوجيا
التي تساعدنا على اكتشاف وزياده
مصــادر الطاقــة حتى مــن أكثر
البيئــات صعوبة ,ومتتد سلســلة
القيمــة املتكاملــة اخلاصــة بنا
من االستكشــاف إلى التســويق،
واخلدمات اللوجســتية إلى البنى
التحتية التكنولوجية ،مع مشاريع
في أكثر من  50دولة.
الى ذلــك قال باجــو بيلونك نائب

رئيس شــركه بتروناس للمشاريع
الدولية :بالنســبة لبتروناس كان
بنــاء القدرات دائما أحــد العناصر
األساسية التي تكمن في فلسفتنا
التشغيلية لتطوير املواهب احمللية
أينما ذهبنا ،وخاصــ ًة في املنطقة
التي نعمل فيها حتى اآلن» ،مضيفا
ان «الشــركة متكنت مــن حتقيق
نســبة جناح بلغت  100٪لبرنامج
تدريب املتدربني ( ،)POTواستثمرت
نحــو  550.000دوالر أمريكــي من
خالل تقدمي املنح الدراسية».
وأضاف« :نحن فخورون بأن لدينا ما
يقرب من  600مــن املواهب احمللية
التي تعمل مع الشركة 66٪ ،منها
جزء من فرقنا الفنية هدفنا هو دعم
متطلبــات واحتياجات الطاقة في
العراق بطريقة مســتدامة لفائده
األجيال احلالية واملستقبلية».
اجلديــر بالذكــر ،ان (Petroliam
)Nasional Berhad / PETRONAS
تأسست في عام  1974في ماليزيا،
وهي شــركة متعددة اجلنســيات
للنفط والغاز املتكاملة وتعد واحدة
من بني أكبر الشركات العاملية.
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ﻧﺤﻮ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻋﻤﺮﻭ ﺣﻤﺰﺍﻭﻱ
ﻣﻠﺨﺺ :ﺣﲔ ﺗﻐﻴــﺐ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ،
ﹼ
أو ﺗﺘﻌ ﹼﺜﺮ ﻣﺴﺎرات اﻟﺘﺤ ﹼﻮل ﺑﺎﲡﺎﻫﻬﺎ،
ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﳊﺮﻳــﺎت ،وﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن وﻛﺮاﻣﺘﻪ ،واﳌﺒﺎدرة اﻟﻔﺮدﻳﺔ
وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص.
ﹼ
ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺣﲔ ﻳﺴﺘﻘﺮ ،اﳌﻮاﻃﻨﺎت
واﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ إدارة ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ،
واﻹﺳــﻬﺎم ﺑﺎﻟﺸــﺄن اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻇﻞ
ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت وﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
وﻟﻜﺮاﻣﺘــﻪ ،وﻟﺘﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص وﺑﺤﺚ
ﻣﺸﺮوع ﻋﻦ اﳌﺒﺎدرة اﻟﻔﺮدﻳﺔ.
ﺑﺎﻟﻘﻄــﻊ وﺑﺎﻟﺘﺤــﺮر ﻣــﻦ اﳌﻘﺎرﺑﺔ
اﳌﺜﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺪﳝﻘﺮاﻃﻴــﺔ ،ﺗﺘﻔــﺎوت
ﺣﻈــﻮظ اﻟﻨــﺎس وﺗﺆﺛــﺮ اﻷوﺿﺎع
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
واﳌﻌﻴﺸــﻴﺔ ﻓﻲ درﺟﺎت ﺷﻌﻮرﻫﻢ
ﺑﺎﳊﺮﻳﺎت وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن واﳌﺒﺎدرة
اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﳑﺎرﺳــﺘﻬﻢ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﳊﻴﺎة
اﳋﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ.
إﻻ أن ﲤﻜﲔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﺘﺴﻊ ﺑﺎﻃﺮاد
ﳝﺜﻞ ﻗﺎﻋﺪة أﺳــﺎس ﻟﻠﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ،
وﻳﻘﺘــﺮن ﺑﻬــﺎ دوﻣــﺎ اﻟﺘﺤــﺮر ﻣﻦ
اﳋــﻮف اﻟﻨﺎﺑﻊ إن ﻣــﻦ ﻗﻤﻊ اﳊﻜﺎم
ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻣﲔ أو ﻣﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﳌﻈﺎﻟﻢ
اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ .وﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت،
ﺗﻮﻓﺮ اﳊﺮﻳــﺎت واﳊﻘــﻮق واﻟﻜﺮاﻣﺔ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﳌﺒﺎدرة اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺘﺤﺮر
ﻣــﻦ اﳋــﻮف ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺴــﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺸــﺨﺼﻲ واﻹﺑﺪاع وﺗﺪﻓﻊ
ﺑﺎﻟﺪوﻟــﺔ واﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ اﳌﻌﻨﻴــﲔ إﻟﻰ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺘﻘﺪم.
أﻣﺎ ﺣــﲔ ﺗﻐﻴــﺐ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،أو
ﺗﺘﻌﺜﺮ ﻣﺴــﺎرات اﻟﺘﺤﻮل ﺑﺎﲡﺎﻫﻬﺎ،
ﻓﺘﺘﺮاﺟﻊ ﺿﻤﺎﻧــﺎت اﳊﺮﻳﺎت ،وﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴــﺎن وﻛﺮاﻣﺘﻪ واﳌﺒﺎدرة اﻟﻔﺮدﻳﺔ
وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص.
ﺣﲔ ﺗﻐﻴــﺐ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﳝﺴــﻚ
اﳋــﻮف ﺑﺎﻟﻨــﺎس ﻓﻴﻐﺘــﺎل اﻟﺘﻤﻴﺰ
اﻟﺸــﺨﺼﻲ ،وﻳﻘﺘﻞ اﻹﺑﺪاع ،وﻳﺤﺪ
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺒﺎدرة اﻟﻔﺮدﻳﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺘﻘــﺪم
ﻓــﻲ اﻟﺪوﻟــﺔ واﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ اﳌﻌﻨﻴــﲔ.
ﺣﲔ ﺗﻐﻴﺐ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴــﺔ أو ﺗﺘﻌﺜﺮ
ﻣﺴﺎرات اﻟﺘﺤﻮل ﺑﺎﲡﺎﻫﻬﺎ ،ﺗﻬﻴﻤﻦ
ﺟﻤﻮع ﻣﺤــﺪودي اﻟﻜﻔﺎءة وﻣﺮوﺟﻲ
ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻹﻏﻼق واﻹﻗﺼﺎء
ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﻀــﺎء اﻟﻌــﺎم وﺗﺒﺘﻌــﺪ
ﻃﺎﻗﺔ ﻧﻮر اﳊﺮﻳﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن
اﻟﺘــﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻔــﺮد ﻟﻜﻴﻼ ﺗﻨﺰع
ﻋﻨﻪ إﻧﺴــﺎﻧﻴﺘﻪ وﲢﺘﺎﺟﻬــﺎ اﻟﺪوﻟﺔ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﺸﻴﻊ ﺟﺜﻤﺎن اﻟﺸﻬﻴﺪ اﻣﺠﺪ ﺣﻤﺪوﻧﻪ
واﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ ﻟﻜﻲ ﺗﻮﻓــﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺻﺤﻴﺔ
ﻟﻠﻨﺎس .ﺣــﲔ ﺗﻐﻴﺐ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ أو
ﺗﺘﻌﺜﺮ ﻣﺴــﺎرات اﻟﺘﺤﻮل ﺑﺎﲡﺎﻫﻬﺎ،
ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ
واﳌﺒﺪع واﻟﻔﻨــﺎن واﻷدﻳﺐ ،وﻳﺘﺮﻛﻮﻧﻪ
ﻓﺴــﻴﺤﺎ ﻟﻀﺠﻴﺞ ﻓﺎرغ اﳌﻀﻤﻮن
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻹﻋﻼم ﲢﺖ ﻳﺎﻓﻄﺔ
اﳊﻘﻴﻘــﺔ اﻟﻮاﺣﺪة واﻟــﺮأي اﻟﻮاﺣﺪ
واﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻮاﺣﺪ وﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﻨﺴــﻮب
اﻟﻜﺮاﻫﻴــﺔ واﻟﺘﺸــﻮﻳﻪ واﻟﺘﺨﻮﻳﻦ
وﺗﻮﺿﻊ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ إﺟﺒﺎرﻳﺎ
ﺧﺎرج اﳋﺪﻣﺔ.
ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ،ﻳﺠﺎﻓﻲ
اﻟﺼــﻮاب اﻻﻋﺘﻘــﺎد ﺑــﺄن اﻟﻘﺒﻮل
اﻟﺸــﻌﺒﻲ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴــﻢ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺴــﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ
إﻟــﻰ ﺿﻤﺎﻧــﺎت اﳊﻘــﻮق واﳊﺮﻳﺎت
اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻘﺮ
دﺳﺘﻮرﻳﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ،وﺗﻔﻌﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳــﺎ .ﻓﺒﺠﺎﻧﺐ

ﺿﻤﺎﻧــﺎت اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳــﺎت ،ﺗﺪﻟﻞ
اﳋﺒــﺮات اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ واﳌﻌﺎﺻــﺮة
ﻟﻠﺪﳝﻘﺮاﻃﻴــﺎت ﻋﻠــﻰ أن ﻗﺒﻮﻟﻬــﺎ
اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﻓﻀﻠﻴﺘﻬﺎ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻷﳕﺎط اﻷﺧــﺮى ﻟﻠﺤﻜــﻢ وﻹدارة
اﻟﺸــﺄن اﻟﻌﺎم ﳉﻬﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺘﻘــﺪم واﻟﺴــﻠﻢ
اﻷﻫﻠﻲ .وﻋﺪ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻮ اﻗﺘﺮان
اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت ﺑﺘﺤﺴــﻦ اﻷﺣﻮال
اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺎت وﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ
وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻠــﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﲤﻜﻴﻨﻬﻢ
ﺑﺘﻤﺎﻳﺰاﺗﻬــﻢ ﻣــﻦ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ
ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص واﳌﻨﺎﻓﺴــﺔ ،وﺿﻤﺎن
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
وﻛﺬﻟﻚ ﳑﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻟﻠﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻦ اﳌﺴــﺎواة واﻷﻣﻦ .وﻋﺪ
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴــﺔ ﻫــﻮ اﻗﺘــﺮان اﻹﻗﺮار

اﻟﺪﺳــﺘﻮري واﻟﻘﺎﻧﻮﻧــﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق
واﳊﺮﻳــﺎت ﺑﺘﻨﺎﻣــﻲ اﻟﺘــﺰام اﻟﺪوﻟﺔ
وﻣﺆﺳﺴــﺎﺗﻬﺎ وأﺟﻬﺰﺗﻬــﺎ واﻟﺘﺰام
اﻟﻜﻴﺎﻧــﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺑﺴﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺴﻠﻤﻴﺔ وﻣﺤﺎرﺑﺔ
اﻟﻔﺴﺎد واﺳﺘﻐﻼل اﳌﻨﺼﺐ اﻟﻌﺎم.
أﻣــﺎ ﺣــﲔ ﺗﺨﻔــﻖ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺎت
ﻓﻲ ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ
واﻟﺘﻘــﺪم واﻟﺴــﻠﻢ اﻷﻫﻠــﻲ ،ﻓﺈن
ﺣﻀﻮر ﺿﻤﺎﻧﺎت اﳊﻘــﻮق واﳊﺮﻳﺎت
اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﺤﻮل ﺑﲔ
اﻟﻨﺎس وﺑــﲔ اﻻﻧﺪﻓﺎع اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻧﺤﻮ
ﺗﺄﻳﻴــﺪ أﳕﺎط أﺧــﺮى ﻟﻠﺤﻜﻢ ،ﺗﺒﻨﻲ
ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ اﻟﺸــﻌﺒﻲ ﻋﻠﻰ وﻋﺪ ﻣﻀﺎد،
إن ﺑﺎﺳــﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ واﻟﺘﻘــﺪم
ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠــﺖ اﻟﻔﺎﺷــﻴﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ
واﻵﺳــﻴﻮﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻨﺼــﻒ اﻷول
ﻣﻦ اﻟﻘــﺮن اﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ واﳊﻜﻮﻣﺎت
اﻟﻔﺎﺷﻴﺔ واﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﻔﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،أو ﺑﺈﻧﻘﺎذ

اﻟﺴﻠﻢ اﻷﻫﻠﻲ وﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ
وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﺮر اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ
ﻧﺨﺐ اﻻﺳﺘﻘﻼل )ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﻣﺪﻧﻴﺔ(
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻟﻘــﺮن اﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ،أو ﺑﺨﻠﻴﻂ ﻣﻦ
ﻛﻞ ﻫﺬا وﻣﻌــﻪ اﳊﻨﲔ إﻟﻰ اﻷﻣﺠﺎد
اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ
اﻟﻴــﻮم ﻓﻼدﳝﻴﺮ ﺑﻮﺗﲔ وﻧﺨﺒﺔ ﺣﻜﻤﻪ
ﻓﻲ روﺳﻴﺎ اﻻﲢﺎدﻳﺔ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻛﺎﻟﺼﲔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﻳﺘﻄﻮر ﺑﻬﺎ أﺑﺪا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ
اﺳــﺘﺠﺎﺑﺖ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺴــﺘﻘﺮة ﻣﻦ
اﻟﻨﺎس ﳌﺴــﺎوﻣﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ
ﻗﻀﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ وﺿﻤﺎﻧﻬﺎ
ﻟﻠﺘﻘــﺪم اﻻﻗﺘﺼــﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ وﺗﺨﻠــﻲ
اﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ ،ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋــﺎت
ﺻﻐﻴــﺮة ﻣــﻦ اﳌﻔﻜﺮﻳــﻦ واﻟﻜﺘﺎب
واﻟﺼﺤﻔﻴﲔ واﳊﻘﻮﻗﻴﲔ وأﺳــﺎﺗﺬة

اﳉﺎﻣﻌــﺎت ،ﻋﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒــﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮق
واﳊﺮﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻏﻴــﺮ أن اﻹﺷــﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒــﺮى ﻫﻨﺎ
ﻫﻲ أن اﳋﺒــﺮة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﳌﻌﺎﺻﺮة
ﻷﳕﺎط اﳊﻜــﻢ ﻏﻴــﺮ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﺗﺜﺒﺖ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋــﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺘﻘﺪم واﻟﺴﻠﻢ اﻷﻫﻠﻲ
واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳــﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺮ وﺗﺪﻟﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ
زﺟﻬــﺎ ﺑﺪوﻟﻬــﺎ وﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ
أﺗﻮن أزﻣــﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ.
وﻳﺴــﺘﻔﻴﻖ اﻟﻨﺎس ،وﺑﻌﺪ اﻧﺪﻓﺎﻋﻬﻢ
ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﺘﺨﻠــﻲ ﻋﻦ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ أو
اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻣﻮس اﳌﺮﻏﻮب ﺑﻪ
ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ أو ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﻔﺎﺷﻴﺔ،
ﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎرﺗﻬﻢ ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﺑﻐﻴﺎب
اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺘﻘــﺪم
واﻧﻬﻴﺎر ﺿﻤﺎﻧــﺎت اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت.
ﻫﻜﺬا اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻔﺎﺷــﻴﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ

اﻵﺳــﻴﻮﻳﺔ واﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴــﺔ ،وﻫﻜﺬا ﻛﺎن
اﻟﺴــﺠﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨــﻲ ﻟﻠﻌﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
ﻧﺨﺐ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﻓﺮﻳﻘﻴــﺔ .وﻟﻢ ﻳﺒﺘﻌــﺪ ﻋﻦ ﺧﺒﺮة
ﻓﺸﻞ أﳕﺎط اﳊﻜﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﻓﻲ ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ
إﻻ دول ﻛﺎﻟﺼﲔ وﻟﻬــﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
ﺟﻠﻴــﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳــﺦ واﳉﻐﺮاﻓﻴﺎ
واﳌﺴــﺎﺣﺔ واﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴــﻜﺎﻧﻴﺔ
واﳌــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ودول
ﻣﺜﻞ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺖ اﳕﻮذﺟﺎ
ﺗﻨﻤﻮﻳﺎ ﻧﺎﺟﺤﺎ ﻋﻤــﺎده ﻗﻴﺎدة ﻧﺨﺒﺔ
اﳊﻜﻢ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ وﻧﺸــﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴــﺎد وﺑﻌﺾ
اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﳋﻠﻴﺞ.
ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا ،وأﺳﺠﻠﻪ اﻟﻴﻮم واﳋﺎﻣﺲ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻳﻘﺘﺮب وﻓﻘﺪان
ﺛﻘﺔ اﻟﻨﺎس ﻓــﻲ اﻵﻟﻴﺎت واﻹﺟﺮاءات
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﳋﺒﺮات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻣﻨﺬ  ٢٠١١ﻣﺎ زال ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ،ﻳﻌﻨﻲ
أن اﻷﻣــﻞ ﻓــﻲ ﺿﻤﺎﻧــﺎت ﳊﻘﻮﻗﻨﺎ
وﺣﺮﻳﺎﺗﻨﺎ وﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ
واﻟﺘﻘﺪم واﻟﺴــﻠﻢ اﻷﻫﻠﻲ واﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻘﻮﻳــﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻳﻈﻞ ﻣﻌﻘﻮدا ﻋﻠﻰ
اﺳــﺘﻌﺎدة اﻟﻘﺒﻮل اﻟﺸــﻌﺒﻲ ﻟﺒﻨﺎء
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴــﺔ ﻛﺤﻞ وﲤﻜﲔ آﻟﻴﺎﺗﻬﺎ
وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﻣﻦ إﺣﺪاث ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ
اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ دون اﻧﻘﻄﺎﻋﺎت.
ﻳﻌﻨﻲ ﻫــﺬا أﻳﻀﺎ ﺿﺮورة وﺟﻮد ﻧﺨﺐ
ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴــﺮ ﺑﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺴــﺎرات ﺑﻨــﺎء اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﻓﻲ
ﺳــﺒﻞ ﺳــﻠﻤﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﳌﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻨــﺰوع اﻟﺴــﻠﻄﻮي اﻟﺮاﻫــﻦ ،وﻓﻰ
اﻟﺘﺪرﺟﻴــﺔ اﻟﻀﺮورﻳــﺔ ﻟﻠﺒﻨــﺎء
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃــﻲ ﻟﺘﺠﻨﻴﺐ اﻟﺒﻼد أﺧﻄﺎر
اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴــﺔ ،وﻓﻲ ﻃﺮق
إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ دون ﲡﺎﻫﻞ
ﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
واﻟﺘﻘــﺪم واﻟﺴــﻠﻢ اﻷﻫﻠــﻲ ،وﻓﻲ
إﻣﻜﺎﻧــﺎت اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﻜﺘﺴــﺒﺎت
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﻌﺪة ﺿﻤﺎﻧﺎت
اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت وﺑﲔ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﺎس
اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ دون اﺳﺘﻌﻼء.
ﻋﻤﺮو ﺣﻤﺰاوي
ﺗﺸــﻤﻞ أﺑﺤﺎﺛــﻪ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت
اﳌﺘﻐﻴﹼﺮة ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑــﻲ ،ودور اﳊﺮﻛﺎت
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻛﺎرﻧﻴﻐﻲ ﻟﻠﺸﺮق اﻻوﺳﻂ

ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ
ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻫﻞ ﻣــﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻟﻌﻨﻮان اﺳــﺘﻨﺘﺎج
ﻣﺘﺴــﺮع؟ أم إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﻋﺎﻟﻴــﺔ
اﻻﺣﺘﻤﺎل؟
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴــﺮب ﻣــﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
ﺻﻔﻘــﺔ اﻟﻘﺮن وﻧﺼــﻮص ﻣﺤﺪدة
ﻓﻴﻬــﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ان ﻳﻜــﻮن ﺻﺤﻴﺤﺎﹰ.
اﻟﺘﺴــﺮﻳﺐ ﻳﺘﻢ ﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﳋﺪاع
او ﺗﺴــﻜﲔ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ
اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺴــﺮﻳﺐ
ان اﻟﺼﻔﻘــﺔ ﺗﻘــﻮل ﺑﻘﻴــﺎم دوﻟﺔ
ﻓﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  90%ﻣﻦ أراﺿﻲ
اﻟﻀﻔــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ وان ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ
ﺳــﺘﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﺪس اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ.
ورﲟﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺴﺮﻳﺐ ﳋﺪﻣﺔ أﻫﺪاف
وﻣﻨﺎورات ﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل ،او ﳋﺪﻣﺔ
اﺣﺪ اﻻﲡﺎﻫــﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻓــﻲ ﻇﺮوف
وﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎن اﻟﻘﺎدم.
وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻓﻲ

ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﻪ ﻋﺒــﺮ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﳌﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺪاﻓﻮس،
ﻟﻢ ﻳﻜﺸــﻒ ﻣــﻦ ﺻﻔﻘــﺔ اﻟﻘﺮن،
ﺧﻄﺔ اﻟﺴــﻼم ﻛﻤﺎ أﺳﻤﺎﻫﺎ ،ﺳﻮى
»ان أﺟﺰاء ﻣﻨﻬﺎ ﰎ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ
ﻋﺪة دول ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ،وﻣﻦ
دون ان ﻳﺴﻤﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول.
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ وﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ
اﻟﻘﺮن ﻫﻮ ﻓﻘﻂ اﻷﻓﻌــﺎل واﳌﻮاﻗﻒ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻦ وﺗﻨﻔﺬ ﻓــﻲ ارض اﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ :ﻣﺜﻞ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻘﺪس
ﻋﺎﺻﻤــﺔ ﻟﺪوﻟــﺔ اﻻﺣﺘــﻼل وﻧﻘﻞ
اﻟﺴــﻔﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴــﺔ اﻟﻴﻬﺎ ،وﻣﺜﻞ
اﳌﻮﻗــﻒ اﳌﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ
واﳌﻨﻔﺬ ﻓﻲ ارض اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﺒﺮ اﳌﻮﻗﻒ
واﻟﻘﺮار اﻟﻌﻤﻠﻲ ﲡــﺎه اﻷوﻧﺮوا ،وﻣﺜﻞ
اﳌﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وإﻏﻼق
ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻓﻲ واﺷــﻨﻄﻦ،
وﻣﺜﻞ ..وﻛﻠﻬــﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﺑﻨﺤﻮ ﻗﻄﻌﻲ
ﻫﺪف وﻣﺤﺘﻮى اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺘﺪﻣﻴﺮي
واﻹﻟﻐﺎﺋــﻲ واﻹﳊﺎﻗﻲ ﻟــﻜﻞ اﳊﻘﻮق

واﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻣﻮاﻓﻘﺘــﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن
وﻷﻫــﺪاف اﻟﻨﻀــﺎل اﻟﻮﻃﻨــﻲ او ﺣﺘــﻰ اﻟﺘﻘﺒــﻞ اﳌﺒﺪﺋــﻲ اﳌﻌﻠﻦ
اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻌﻬﺎ.
واﻟﻰ اﳌﻮﻗﻔﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ
واﳌﺮﺣﻠﻲ اﻳﻀﺎ.
اﻟﻌﺎﻣــﻞ اﻷول واﻷﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﳝﻜــﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﻋــﺪم ﺗﻮﻓــﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪ،
ﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن وﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﳌﺘﻜﺮر ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ،ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺼﻔﻘﺔ
ﻟﻄﺮﺣﻬﺎ ،ﻫﻮ ﺛﺒﺎت اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ وﺗﻮﻗﻴﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ اﻟﺮاﻓــﺾ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﺣﻠﻔﺎء أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﲔ.
واﳌﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ .وﳊﺴــﻦ اﳊﻆ ﻓﻬﻮ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫــﺬه اﳌﻮاﻗﻒ واﻟﺘﺄﺟﻴﻞ
ﻣﻮﻗﻒ إﺟﻤﺎع وﻃﻨﻲ وﺣــﺎزم ،ﺑﺪءا ﹰ اﳌﺘﻜﺮر ﻹﻃﻼق ﺻﻔﻘــﺔ اﻟﻘﺮن أﺣﺪ
ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴــﺔ وراء اﻧﺪﻓــﺎع
اﻟــﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ،اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴــﺔ ﺑﺎﲡﺎه ﺗﺮﻛﻴﺰ ﹼ
ﺟﻞ
اﻟــﻰ ﺗﺸــﻜﻴﻼت اﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ اﳌﺪﻧﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ وﺟﻬﺪﻫﺎ ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ .وﻟﻢ ﺗﻨﺠــﺢ اﻹدارة ﻧﺤﻮ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﲢﺎﻟﻒ اﻟﺪول واﻟﻘﻮى
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎل ﺿﻐﻄﻬﺎ ،اﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﻹﻳﺮان ،ﻣﺘﺮاﻓﻘﺎ ﹰ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻟﻲ
ﻓﻲ اﺧﺘﺮاق ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﺑﺎي ﻣﺴﺘﻮى .اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺣﻠﻒ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺛﺒﺎت اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﺷﻜﻞ ﺷــﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﻮ .وان ﻫــﺬه اﳌﻮاﻗﻒ،
ﻋﺎﻣﻼ ﹰ ﻫﺎﻣﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺛﺒﺎت اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺷــﺠﻌﺖ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻏﻴــﺮ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﺑﺼﻔﻘــﺔ اﻟﻘﺮن ،وﻓﻲ ﺻــﺮف اﻧﺸــﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﲡــﺎه ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻓﺸــﻞ ﻣﺤﺎوﻻت اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وﺳﺤﺐ ﻗﻮاﺗﻬﺎ
اﺳــﺘﻘﻄﺎب اي ﻧﻈﺎم ﻋﺮﺑﻲ ﻹﻋﻼن وﺣﻞ ﺧﻼﻓﻬــﺎ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴــﺎ وﺣﻤﺎﻳﺔ

ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ اﻷﻛﺮاد ،وأﻳﻀﺎ ﻓﻲ إﻧﻬﺎء او
ﲢﺠﻴﻢ اﻟﻮﺟﻮد واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ
ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻰ اﳊﺪود اﻟﻘﺼﻮى ،ﺧﺪﻣ ﹰﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ واﳌﻄﺎﻟﺐ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧــﻲ وراء ﺗﺄﺟﻴﻞ أﻣﻴﺮﻛﺎ
ﻃــﺮح ﺻﻔﻘــﺔ اﻟﻘﺮن ،ﻫــﻮ دﺧﻮل
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻴﻖ
ﺑﺎﻧﺸــﻐﺎل دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل ﻓﻲ أﺟﻮاء
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ.
ﻓﺈﻋﻼن اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺳﻴﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ وﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻷﺟﻮاء ﻳﻌﻤــﻖ اﳉﺪل اﳋﻼﻓﻲ
ﺑﲔ أﻃﺮاﻓﻬــﺎ ،وﻳﺆﺛﺮ ﻓــﻲ اﳊﻤﻼت
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻳﻀﺎ.
وﺳﻴﻜﻮن أول اﳌﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
وﲢﺎﻟﻔﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﹰ واﻧﻪ
ﻳﺪﺧــﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺂﻣــﺎل ﻋﺮﻳﻀﺔ
وﺣﻈﻮظ ﻋﺎﻟﻴــﺔ ﺑﺮﺑﺤﻬﺎ ورﺑﺢ دورة
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺘﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.
اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴــﺔ ﺷــﺪﻳﺪة اﳊﺮص
ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﻘﺮار اﳊﻜﻢ ﻓــﻲ دوﻟﺔ

اﻻﺣﺘﻼل وﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻓﻲ
ﻗﻴﺎدﺗﻪ ،وﻟﻦ ﺗﻘــﺪم ﻋﻠﻰ اي ﺗﺼﺮف
ﻳﻌﻴــﻖ ﻫــﺬه اﻵﻣﺎل ﻣــﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ.
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﹰ وان ذﻟﻚ ﻳﺨــﺪم وﻳﺘﻮاﻓﻖ
ﻣﻊ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻠﻮﺑﻲ
اﻟﻴﻬــﻮدي ﻓــﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ واﺳــﺘﻤﺮار
دﻋﻤﻪ ﻟﻬﺎ .وﺳــﻴﻜﻮن ﻫــﺬا اﻷﻣﺮ،
أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴــﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ
ﺑﲔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣــﺐ وﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺣﲔ
ﻳﺸــﺎرك اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﲤﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ
»اﻳﺒﻚ« ﻟﻠﻴﻬﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻓﻲ اﳌﺪة
اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
ﻃــﺮح ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن ﺳــﻴﺆﺟﻞ ،ﲟﺎ
ﻳﺸــﺒﻪ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺪوﻟــﺔ
اﻻﺣﺘﻼل وﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ وﻗﺖ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
اﻻﺋﺘﻼف اﳊﺎﻛﻢ.
وﻣﻦ ﻳﺪري ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺎذا ﻳﺴــﺘﺠﺪ
ﻣﻦ أﻣﻮر واﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹدارة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وأوﻟﻮﻳﺎﺗﻬــﺎ واﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
اﳌﺒﻜــﺮ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳــﻴﺔ

اﻷﻣﻴﺮﻛﻴــﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﻛﻤــﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ
أﻳﻀﺎ ﹰ ﺑﺎﳌﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.
وﻣــﻊ اﺳــﺘﻤﺮار اﳌﻮﻗــﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺸــﺎﻣﻞ ﻓﻲ رﻓﺾ
ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ وﻣﻌﻪ
اﳌﻮﻗــﻒ اﻟﻌﺮﺑــﻲ .وﻣﻊ اﺳــﺘﻤﺮار
ﺗﺼﻠﺐ وﻋﺪم ﺗﻘﺒﻞ أﻃﺮاف واﺳــﻌﺔ
وﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ
وﺑﺎﻟﺬات ﻟﺒﻌﺾ ﺑﻨﻮدﻫﺎ.
ﻓــﺎن ﻃــﺮح وإﻋﻼن ﺻﻔﻘــﺔ اﻟﻘﺮن
ﻣﺮﺷــﺢ ﺑﻘﻮة اﻟﻰ ﺗﺄﺟﻴــﻞ ﻳﻌﻘﺒﻪ
ﺗﺄﺟﻴﻞ ،وﻫﻠﻢ ﺟ ﹼﺮا.
ﻟﻜﻦ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻟﻦ ﳝﻨﻊ ﺗﻮاﺻﻞ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ اﻟﺘﺪﻣﻴﺮي ﲟﻮاﻗﻒ
وﻗﺮارات ﺗﻌﻠﻦ وﺗﻨﻔﺬ ﻓﻲ ارض اﻟﻮاﻗﻊ،
ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺼﻔﻘــﺔ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻗﺪ ﻧﻔﺬت
ﻓﻌﻼ ﻗﺒﻞ اﻋﻼﻧﻬﺎ وﻣﻦ دون اﻟﺘﻔﺎوض
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﻻﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﲔ.
ﻳﻨﺸــﺮ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺟﺮﻳــﺪة اﻷﻳﺎم
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻣﺎﻛﺴﻮﻳﻞ ﻏﻮﻣﻴﺮﺍ
ﻛﺎﻣﺒﺮﻳﺪج
ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ، 2017
أﻋﻠــﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﻓﻲ ﺳــﻮﻣﻄﺮة ﻓﻲ
إﻧﺪوﻧﻴﺴــﻴﺎ ﻋﻦ ﺷــﻲء ﻣﺜﻴﺮ :ﻟﻘﺪ
اﻛﺘﺸﻔﻮا ﻓﺼﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ إﻧﺴﺎن
اﻟﻐﺎب ،ﻟﻴﺼﻞ ﺑﺬﻟــﻚ ﻋﺪد ﻓﺼﺎﺋﻞ
اﻟﻘﺮدة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ.
ﻟﻜــﻦ ﺑﻌﺪ ﻣــﺮور ﻋــﺎم ﻋــﻦ ﻫﺬا
اﻻﻛﺘﺸــﺎف ،ﰎ إﺧﻼء اﳌﻜﺎن اﻟﻮﺣﻴﺪ
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺄوي ﻗﺮدة اﻟﺘﺎﺑﺎﻧﻮﻟﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻋﺪدﻫﺎ  ،800ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﺧﺰان ﻣﻴﺎه
اﻟﺴــﺪود وﻣﺤﻄﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  1,6ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﺑﺮﻏﻢ أن اﳌﺸــﺮوع ﻟﻦ ﻳﺴﺎﻫﻢ إﻻ
ب 1%ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟــﺬي وﺿﻌﺘﻪ اﻟﺒﻼد ،ﻳﻘﻮل
اﻟﻌﻠﻤﺎء أن اﳌﺸــﺮوع ﺳــﻴﺆدي إﻟﻰ
اﻧﻘﺮاض ﻫﺬه اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻨﺎدرة .وﻫﺬا
ﻳﻄــﺮح ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺳــﺆاﻻ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ:
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ؟
ﻟﻴﺴــﺖ إﻧﺪوﻧﻴﺴــﻴﺎ وﺣﺪﻫــﺎ ﻣﻦ
ﻀﺮة
ﻳﻘــﻮم ﺑﻬــﺬه اﳌ ﹸ ﹶ
ﻔﺎﺿــﻼت اﳌ ﹸ ﹺ

ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ .ﻓﺎﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون
ﺳﻴﺸــﻬﺪ اﻧﺘﺸــﺎرا ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق
ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺜﺮ اﻟﺬﻫﻮل ﻫﻮ
أن ﻣﺒﻠﻐﺎ ﺑﻘﻴﻤــﺔ  90ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻرا
ﺳــﻴﻨﻔﻖ ﻓﻲ اﻟﺴــﻨﻮات اﳋﻤﺴﺔ
اﻟﻌﺸﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء أو ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺧﺰاﻧــﺎت ﻣﻴﺎه اﻟﺴــﺪود وﻣﺤﻄﺎت
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺒﻨــﺎء .وﻓــﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ،ﺳــﻴﺘﻢ
إﻧﺸــﺎء اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺧﻼل اﻟﺴــﻨﻮات اﳋﻤﺴــﺔ ﻋﺸــﺮ
اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﺣﺎﻟﻴﺎ.
وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ أن ﺗﺘﻀﺮر اﳌﻮاﻃﻦ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء.
وﺑﺮﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻓﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺘﺮ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻴــﺲ ﹸﻣﻘﺪرا ،وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺨﻴــﺎرات ذﻛﻴــﺔ ،وﻣﺴــﺘﺪاﻣﺔ.
وﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ذﻟﻚ ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن
ﻧﺪرك اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ،
وأن ﳒﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﺧﻼق اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﲢﻠﻴﻞ
اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ واﻟﻌﺎﺋــﺪ ﺟــﺰءا ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻣﺸﺮوع.
وﺣﺎﻟﻴــﺎ ،ﻻ ﻳﺤﺪث ﻫــﺬا ،إذ ﺗﻮﺿﻊ
ﻣﻌﻈــﻢ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ وﺗﻨﺠــﺰ ﺑﻨــﺎء
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴــﻮق اﻟﺬي ﻻ ﻳﺄﺧﺬ

اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻌــﲔ اﻻﻋﺘﺒــﺎر .واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻫــﻲ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳــﻴﻮاﺟﻪ أزﻣﺔ ﳕﻮ
ﻣﺘﺰاﻳﺪة ،أي ،ﺗﺮاﺟﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎم
اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟــﻲ -ﻣﺜﻞ اﳌﻴﺎه اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ،
واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣــﻦ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧــﺎت ،وﺗﺄﺑﻴﺮ
اﻟﻨﺤﻞ -اﻟﺘﻲ ﲢﺎﻓــﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ،وﺗﺸﻜﻞ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ رﻓﺎه اﻹﻧﺴﺎن.
وﻟﺘﻐﻴﻴــﺮ اﻟﻮﺿــﻊ اﻟﺮاﻫــﻦ ،ﻋﻠﻴﻨﺎ
أﻻ ﻧﻌــﺮض »رأس اﳌــﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
»اﳌﹶﻮاﻃــﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳊﺴﺎﺳــﺔ
ﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﻟﻸﺧﻄــﺎر اﳌ ﹸ ﹶﺪﻣﺮة-ﺑ ﹺ ﱢ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻬــﺬه اﳋﻴﺎرات
اﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ .وﲤﺎﻣــﺎ ﻛﻤــﺎ ﺗﺼﺪى
ﻣﻌﻈــﻢ اﻟﻌﺎﻟــﻢ ﻟﻠﻌﺒﻮدﻳــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺸــﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل ،ﻳﻨﺒﻐﻲ
أﻳﻀــﺎ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﺪﻣﻴﺮ اﳌﺴــﺘﻤﺮ
ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ.
وﻗﺪ أدرك ﺑﻌﺾ اﳋﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن
ﻫــﺬا اﻷﻣﺮ ﻣــﻦ ﺧﻼل ذﻛــﺮ ﺑﻌﺾ
اﻷﺿﺮار اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻬﻢ؛
وذﻛــﺮوا ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل ﻏﺎﺑﺔ
اﻷﻣــﺎزون .ﻓﻬﻨﺎك ،أدت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻄﻊ
ﺳﺤﺐ
اﻷﺷﺠﺎر إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ إﻧﺘﺎج ﹸ
اﻟﺒﺨﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒــﺮ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻨﻘﻞ

اﳌﻄﺮ ﻋﺒﺮ ﺟﻨﻮب أﻣﻴﺮﻛﺎ .وﻳﻌﺘﻘﺪ أن
اﳉﻔﺎف اﻟﺬي ﺟﻔﻒ ﺳــﺎو ﺑﺎوﻟﻮ ﻓﻲ
اﺟﻊ ،ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ  2014و 2017ر ﹶ ﹺ
اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ،إﻟﻰ ﻏﻴﺎب »اﻷﻧﻬﺎر
اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ« .وﻛﻤﺎ ﻗــﺎل ﻋﺎﻟﻢ اﳌﻨﺎخ
اﻟﺒﺮازﻳﻠــﻲ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻧﻮﺑﺮ ،إذا ﺗﻮﻗﻔﺖ
ﻣﻀﺨــﺎت اﳌﻴــﺎه اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ
ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ،ﺳﺘﺘﺤﻮل ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗ ﹸﺸﻜﻞ

 70%ﻣــﻦ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺻﺤﺮاء.
وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﲢﺪﻳﺪ رأس اﳌﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﻟﻀﺮوري ﻳﺸﻜﻞ ﲢﺪﻳﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﻄﺎق ﺿﻴﻖ .ﻓﺒﻴﻨﻤــﺎ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﳊﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎزون،
ﻳﺼﻌﺐ إﻇﻬــﺎر ﻗﻴﻤﺔ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
إﻧﺴﺎن اﻟﻐﺎب ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ .وﻟﻜﻦ،
ﻣﻊ ﻣــﺮور اﻟﻮﻗﺖ ،ﺳــ ﹸﻴﻐﻴﺮ ﻓﻘﺪان
اﳌﹶﻮاﻃﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻘﺮدة اﻟﺘﺎﺑﺎﻧﻮﻟﻲ،
ﻣﻜﻮﻧــﺎت اﻟﻐﺎﺑــﺔ ﺑﻨﺤــﻮ ﺟﺬري،
وﺳﻴﻌﺮﻗﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
وﻓــﻲ اﻟﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴــﻪ ،اﻟﻘﻀــﺎء
ﻋﻠﻰ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﻘــﺮدة اﻟﻌﻠﻴﺎ-أﻗﺮب
اﺨﻤﻟﻠﻮﻗﺎت إﻟﻴﻨﺎ-ﺳﻴﻀﻴﻊ ﻣﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ
ﻓﻬﻢ ﺗﻄﻮرﻧﺎ وﺟﻴﻨﺎﺗﻨﺎ ﺑﻨﺤﻮ أﻓﻀﻞ.
وﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟــﻢ اﳌﺘﻘــﺪم ،ﻳﻔﻀــﻞ
ﺑﻌﺾ اﳊﻜﻮﻣﺎت واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳋﻴﺎر
اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ »اﳌﺒﺪأ
اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ« ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻤﻮ .وﻳﻨﺺ اﳌﺒﺪأ
اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﻋــﺎم  1992ﻛﺠﺰء ﻣﻦ
إﻋﻼن رﻳﻮ ﺑﺸــﺄن اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
ﻋﻠﻰ أن– ﺗﻔﺎدي اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺒﻴﺌﻲ أوﻻ،
أﻛﺜﺮ ﺣﻜﻤﺔ وأﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ.
وﻳﻜﻤــﻦ اﻟﺘﺤــﺪي اﳊﻘﻴﻘــﻲ ﻓﻲ

ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻫﺬه اﻟﺮوح ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ ،ﺣﻴــﺚ ﺳــ ﹸﻴﻨﻔﻖ ﻓــﻲ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﳉﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴــﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ .وﻣﻊ ﺣﻠﻮل
ﻋﺎم  ،2050ﺳــﻴﻜﻮن ﻫﻨــﺎك 15.5
ﻣﻠﻴــﻮن ﻣﻴﻞ ﻣــﻦ اﻟﻄــﺮق اﳌﻌﺒﺪة
اﳉﺪﻳﺪة ،وﻫــﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﻔــﻲ ﻟﻠﺪوران
ﺣﻮل اﻟﻜــﺮة اﻷرﺿﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 600
ﻣﺮة .وﺳﻴﺘﻢ إﻧﺸــﺎء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 90%
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻄــﺮق اﳌﻌﺒﺪة ﻓﻲ اﻟﺪول
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟــﻪ ﺿﻐﻄﺎ ﺑﻴﺌﻴﺎ
ﻛﺒﻴﺮا .وﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻣﺎزون ،ﻣﺜﻼ،
ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣــﻦ  53000ﻋﻘﻮد
اﺳــﺘﺨﺮاج اﳌﻌﺎدن ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ
 21%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴــﺎﺣﺔ اﳊﻮض.
وﻓــﻲ ﻏﻴﻨﻴﺎ ،ﺗﻘﻮل ﺗﻘﺎرﻳــﺮ أن ﺧﺰان
ﻣﻴﺎه ﻳﺪﻋﻤﻪ اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻬﺪد
ﻣــﺄوا رﺋﻴﺴــﻴﺎ ﻟﻠﺸــﻤﺒﺎﻧﺰي .وﻓﻲ
ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ ،واﻓﻘﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء
ﺧﺰان ﻣﻴــﺎه وﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺳﻴﻠﻮس
ﻏﻴﻢ ،اﻟﺘــﻲ ﺻﻨﻔﺘﻬﺎ اﻟﻴﻮﻧﺴــﻜﻮ
ﻛﻤﻮﻗﻊ ﺗﺮاث ﻋﺎﳌﻲ.
وﻣــﻊ ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺎﺟــﺎت اﻹﻧﺴــﺎن إﺛﺮ
ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﺴــﻜﺎن وارﺗﻔﺎع اﻷﺟﻮر،

ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎب ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﳌﺰﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻴــﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ .ﻟﻜﻦ ﻓﻲ
ﺣﺎل اﺳــﺘﻤﺮار اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ،
ﺳﺘﺴــﺘﻨﺰف اﳌﺼﺎﻟــﺢ اﻟﻘﺼﻴﺮة
اﻷﻣﺪ اﳌﻤﺘﻠــﻜﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴــﺎن ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ.
وﻣــﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ ﻟﻨﻤﻮ ذﻛﻲ،
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺎت واﻟﺸــﺮﻛﺎت
إدراك دور اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳــﺰ
اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ وﺿﻤــﺎن
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .ﻓﻔﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄــﺎف ،ﻻ وﻟﻦ ﻧﺴــﺘﻄﻴﻊ
اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻋﺎﻟــﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ
ﻓﻴﻬﺎ أي ﻗﻴﻤﺔ.
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻧﻌﻴﻤﺔ أﺑﺮوش
ﻳﺸــﻐﻞ ﻣﺎﻛﺴــﻮﻳﻞ ﻏﻮﻣﻴــﺮا،
ﻣﻨﺼــﺐ زﻣﻴــﻞ ﻟﺪى أﺳــﺒﲔ ﻧﻴﻮ
ﻓﻮﻳﺴﺰ ﻟﻌﺎم  ،2018وﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ
ﺷﻌﺒﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
واﻟﻨﻈــﺎم اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ.
Project Syndicate
www.project-syndicate.org
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ثقافة

دراسة

حلم الطفولة ..أعيدوا إلي طفولتي
يوسف عبود جويعد

الثقافة ومنطق
العقل العلمي*
اذا ما شــئنا توصيف حالنا الثقافي ،في هذه املرحلة،
وقد قطعنا عقدا ونصف من ســقوط سيادة الثقافة
الواحديــة ،فيمكننا ان نقول اننا منر في مرحلة انتقال
ثقافــي معقــدة ،في وســائل التعبير عنهــا ،او في
مضامني االنتاج االبداعي ،بل وميكن ان ال نختلف ونحن
نقرر بان امناطا من االســاليب واملضامني االبداعية في
الشعر والفن التشكيلي واملوسيقى والقصة والرواية
تتصالــح وتتصــارع اآلن في آن واحــد ،وليس ثمة ما
يؤشر الى معركة فاصلة او انتصار نسق من االنساق
املتشابكة ..وإذ نتقبل ،دومنا تشبث ،ما ميكن تسميته
بتعددية اســلوب التعبير ،فاننــا قليال ما نتعامل مع
مضامــن مخالفة برحابة صدر ،وهو ارث ســلبي له
امتــداد بعيد وعميق في الثقافــة الوطنية إذْ تفاقم
مبديــات كبيرة خالل عهــد الدكتاتورية حني ســادت
الرقابة «االمنية» والواحدية الثقافية ولغة التخوين،
وجلأ الكثير من منتجي الثقافة الى الهجرة او الصمت
او «االحتيــال» علــى الرقيــب باللجوء الــى الترميز
والتمويه والتغريب ،هربا مــن االمالءات والتنكيل ،وال
احتدث عمن وضع ابداعه طائعا في خدمة تلك املرحلة
ورموزها.
وفي حني تع ّبر مرحلة االنتقال الثقافي عن نفســها
في اشــكال واضحة للعيان يسهل رصدها مما يصدر
من مطبوعات وكتب فــي االدب والثقافة وما تعرضه
الصــاالت واحملافل من اعمــال وتأمالت ومــا يتمثله
اجلمهور املتعلم من هذه الثقافة في حياته واشواقه
فان طابع الفوضــى واصطدام احلافــات واالنفعالية
التعبيرية هو الســمة املميزة لهذه املرحلة ،فيما ادى
غياب الرقابة الرســمية الى ترك الباب مفتوحا للغث
الثقافــي ،واغاليــط املعلومات والكيفيــات ،واحلال،
فان االرصفــة االرصفة بالكتب واالصــدارات اخلالية
من الف باء شــروط النشر وســامته ،وأنا هنا ال ار ّوج
حلنني الى عهــد الرقابة االمنية الثقافية ،بل ادعو الى
ٍ
وضع معايير لســامة االنتاج الثقافي والى مرجعية
مستقلة لتدقيق وتصويب هذا احلال.
وإذ نتحــدث عن منطــق العقل العلمــي في االنتاج
الثقافــي فاننا ينبغي ان ال ننســى بان زج املنطق في
اجلــداالت ينطوي ،من وجهة نظري ،على عبث ال طائل
منه ،فان جميع قضايا املنطق كما يذهب الفيلسوف
النمساوي فيتغنشــتاين «تقول الشيء نفسه ،أي ال
تقول شيئأ» االمر الذي يدعونا الى القول بان لكل عقل
منطقــه وادواته وجمهوره ،وجوب ان نركز على العقل
العلمــي ومكانة هذا العقل وحتدياته في هذه املرحلة
املعقدة مبواجهة عقل اخلرافــة والضالالت والتهريج
والتلفيق ..واحســب ان للعقل العلمي جتليات كثيرة
اشــير هنا الى ثالث منها لغرض تبســيط املناقشة
وتسهيل التوصل الى تلخيصات نافعة:
 - 1ان العقل العلمي يشــتغل علــى اطالق الثقافة
(وكل مســميات التفكير) الى مديات غير مكتشفة
وال مســكونة بوصفهــا شــكل املســتقبل وفرص
العدالة والرخاء واحلرية ،وذلك بوسائل اجلدل والتجريب
والتعدديــة وعدم اخلوف والتســامح ،خــاف العقل
احملافظ الالعلمي املنكفيء الى املاضي واملاضوية.
 - 2ان العقــل العلمــي نقيض نزعة االتــكال التي
يتخنــدق فيها العقل الالعلمي ،فليس ثمة من يعرف
اردت ان اعرف ،وال ان ينوب عني في ما
بدال مني اذا مــا ُ
يتعلق مبصائري وباالســئلة التي حتيطني ..فان العقل
يستطيع بالتجربة ادراك املعارف املستعصية ويخلق،
بنفسه ،ادوات احلماية من التحديات واالخطار.
 - 3يتجــه العقل العلمــي ،في الثقافــة ،الى اغالق
مســارات االنحدار نحو االســتبداد وشــطب سيادة
ال ِقــوى ،والــى رفض التمييز بني البشــر والشــرائح
واجملتمعات ،واعتبار االنسان حاضرا في صناعة االقدار
وخالقا ً لهــا ،وفي هذا يخوض العقل العلمي الثقافي
صراعا متعدد املســتويات مع العقل الالعلمي الذي
يرخص للمستبد ويســهل االذعان له ويضفي عليه
هالة زائفة من موصوفات االلهام واالقتدار.
*****************************************
*كلمتي الى فعالية العنقاء الثقافية -العمارة -28
2018-12

في اجملموعة النثرية الشــعرية (أعيدوا
إلــي طفولتي)للشــاعر ئاوات حســن
أمــن ،متتدد البنيــة النصية للنصوص
الشعرية ،عبر املســاحة العمرية التي
تبدأ مــن مرحلة الطفولــة لتصل الى
خريف العمر ســن اخلمســن ،فيكون
العالــم االول هو املنطلــق الرحب الذي
يســتمد منه عنفوان النــص وصورته
الداللية التي تنهل منــه احللم ،اخليال،
األمــل ،املســتقبل ،الرحيــق الذي ميده
بالعطاء ،وأكســير احلياة الذي يستمد
منه البقاء واألســتمرارية ،ألنه يجد في
عالم الطفولة البراءة والفطرة واحلرية،
وقد جاءت بنيــة العنونة لتؤكد هذه الر
ؤية من خالل إختياره لنص نثري شــعري
يحمــل مضمون تلــك النصوص ،كونه
يطالب وبأســتغاثة موجهة الى كل من
كان ســبب في ســرقة عالم الطفولة
وإنتزاعــه منــه عنوة أن يعيــد له تلك
الطفولة وأشــياؤه التــي رحلت معه ،
وهو تواق ليعيش بني كنفــه وال يغادره
ألنه يجــد أن رحيل هذا العالم هو رحيل
كل األشــياء التي متنحه سر السعادة،
وهو يســتخدم في صياغته لقصيدته
النثرية اإلنزياحية اخلفيفة غير املبهمة
من تلك التي نحتاج الى فك طالسمها
وسبر أغوارها ،وكذلك إستخدامه ملفردة
شعرية بسيطة وواضحة ،اال أن عمقها
الفنــي والداللــي يكمن فــي صورتها
االيحائية الغائرة في العمق،والتي متنح
املتلقي حالــة من التأمل وســط تلك
اإلنســيابية الرائقة ،وااليقــاع املتتظم
الذي ال تشوبه شــائبة ،أو يعكر صفوه
تلــك التعثرات التي تكمــن في املفردة
الثقيلــة ،فنكون مع النــص ومع وحدة
موضوعه،الذي يبــدأ بالتعريف ويتحرك
متصاعدا ً نحو تفاصيل الثيمة ،وترافقه
في تدوين النص النثري الشعري ،األشياء
التي حتيطه والتي متثل حالة املعايشــة
معه ،الشــارع ،املقهى  ،مقــر العمل،
املكتبة ،البيت ،الكتب،واألشــياء األخرى
التي متر به وهــو يرحل في تدوين النص،
وهو يألســن تلك األشياء لتدخل ضمن
البنــاء النصــي للقصيدة،وحيثمــا ما
إقتضــت الضرورية إلســتحضارها مع
االدوات التي تســتخدم في بناء النص،
وهكذا نكتشــف في عمليــة صياغة
قصيدة النثر للشاعر ئاوات حسن أمني،
هي إتصالها املســتمر بعالم الطفولة،
وهمومه الكبيرة ،وإحساســه املتنامي
بوهــن الكبــر ،وإســتغاثته التي هي
مضمرة حتت بناء النص للبحث املستمر
عن الطفولة ،ألنها اإلنطالقة احلرة التي
يجدها الشاعر خالية من أي قيود ،ويقول
الشاعر في مفتتح ديوانه هذا:
( فــي البداية لم أكن أفكر في النشــر،
بل كانت الكتابــة تدوينا ً حلياتي اخلاصة
ومستلهمة من انها منت في وحدة قاتلة
 ..نتيجــة الوالدة والترعرع داخل اســرة
وجدة ،بال
كالســيكية  ..مكونة من ّ
جد ّ

أم وأب !..
لذلــك خلقت الكتابة عنــدي نوعا ً من
انواع االنكسار والشعور باحلياء ..ما كان
له تأثيــر على كل حياتــي وجتربتي في
الكتابة )...
وهكــذا جنــد هــذا اإلنكســار وهــذا
الشــعورباحلياء والصــدق الفنــي في
صياغــة القصيــدة ادوات تضــاف الى
االدوات االساسية في بنية النص.
ولكي تتضح الرؤية الفنية في مضامني
هذه النصــوص ،فإنه يضــع القصيدة
النثرية (أعيدوا إلــي طفولتي  ..ضجرت
من الكبر) عتبة نصية اولى لنمخر عباب
تلك النصوص ،ولكي نكون على معرفة
تامة بالغاية االساسية التي من خاللها
قدم الشــاعر هذه النصوص الشعرية،
ألنه ومن خالل هذه القصيدة نرحل معه
عبر مراحله العمرية ،الطفولة ،املراهقة،
الشباب ،وعندما يتعدى عمره اخلمسني
عاماً.
حيث نكتشــف ومن خــال فضاء هذا
النص الطفولة:
حشرت حبة حمص
في حنجرتي طفولتي
فسعلت وسعلت
حتى قاموا بضرب
ظهري بيد االيام
وعبأوا حلقي
مبياه مسمومة
فاندفعت حبة احلمص
خارجا ً وارتقت
قامة عمري
وهذا النص يؤكد حضــور ذلك الطفل
الــذي كان يســكن الوحدة فــي ثنايا
النصوص.
ومير على مرحلة املراهقــة بنص قصير
يؤكد سرعة مرورها:
اندمل اجلرح
وإجتزت مرحلة
املراهقة
ليقــدم لنــا وفي هــذا النــص مرحلة
الشباب والدراســة اجلامعية والشهادة
والوظيفة
في اجلامعة
طاردوا عمري
من مدينة ألخرى
في سنني اربع
مليئة بالقلق
ويســتمر الطواف في هذه املرحلة بلغة
شعرية مكثفة مختزلة عميقة املعاني
والدالالت لنصل الى :
أصبحت موظفا ً
علي أبواب السماء
فأغلقوا ّ
وجففوا نبع احلياة
بعدها ننتقل وفــي هذا النص ايضا ً الى
اإلحساس الذي ينتاب املرء عندما يتعدى
عمره اخلمسني :
اليوم تعدى
عمري اخلمسني عاما ً
واصبحت عتاال ً
لدى االيام
أحمل على ظهري
حقيبة حتاكي ذكريات االمس

غالف اجملموعة
فأصبحت كفنار
هوى على وجه البحر
وهكذا نكتشف أن الشعرية والشاعرية،
واإلحساس العميق واالنسيابية العالية
للنص النثري ،تكمن في مدى ما يحمل
الشــاعر من خزين فكري وثقافي وجتارب
حياتية تساهم في إنضاج النص.
وفي النص النثري الشعري القصير ( لك
ما شــئت  ،ولي ايضاً) ،يقدم لنا الشاعر
رؤياه حــول قوة التحمل ،وهــذا الهدوء
الذي يسبق العاصفة أحياناً ،وأن وراء هذا
الصمت بركان يفور :
ليس كل طيران ،
حتليقاً!..
وليس كل غوص
سباحة!..
وليس كل مسامحة
مني ،ضعفاً!..
فانتبهي ..فوراء
علو اجلبل ،منحدر
ووراء رقص الشجر
ألم
ّ
ووراء كتابة قصيدتي
تاريخ ..من االسى!.
ومن الطبيعــي أن منر علــى حالة حب
ووجد وهيام ،مع تلك العالقة الشــفافة
الرائقة وهذا الرابــط النبيل الذي يصل
املــرأة بالرجل ،اال وهو احلــب ،لنقف مع

القصيدة النثرية (قطعة نثرية):
سهرت طوال الليل
قدومك،
أنتظر
ِ
أأنت كذلك..؟
ِ
جعلت النجوم
ِ
واحدة واحدة
مصطفة على طريقك،
أأنت كذلك..؟
ِ
عجيب
احلب له سحر
ٌ
يعطيني السكينة..
والطمأنينة
وكذلك جنــد هذا احلب أصعب اإلختيارت
في القصيدةالنثرية الشــعرية (اصعب
االختيارات):
مباذا تفكر ياصديقي ؟
ألم أقل لك
بأن احلب
عبودية
إختيارية!..
وإال فلماذا
بدلت كل
حريتك
بزنزانة
وعن رؤيته الفكرية واحلسية اللم الفراق
والتي جعلها دروس في قصيدته النثرية
(دروس الفــراق) يقدم لنا صــورة داللية
بالغة العمق:
عندما هم املسافر بالرحيل

رفع قبعته
ورماها خلفه
الغبار الذي احدثته السيارة
ح ّول وجهه الى سراب
وكان يتوارى
شيئا ً فشيئا
الى ان اختفى
من مكان سفره
ويقدم لنا الشــاعر في رحلتنا مع هذه
النصــوص قصيدة نثرية عــن مكتبته
حملــت عنوان (مكتبتــي) والتي يصف
فيها أن كل كتــاب رف في هذا املكتبة
لصديق عزيــز رافقه وحدته ووحشــة
ايامه:
مكتبتي
بيتي الكبير
وحديقتي
املزدهرة،
لوح ذكرياتي
وأيامي اجلميلة
العابرة..
مكتبتي
البوم إبداعات
وهكذا نطــوف في هــذا النص لنعرف
محتوى تلك املكتبة من الكتب وكتابها
فــي العالم الغربــي والعالــم العربي
وشــعراء وكتاب عراقيني بلغة شعرية
شفيفة.
وفي القصيدة النثرية الشــعرية (رحلة
في متاهة احليــاة) حيث نغور في أعماق
الروح عبــر تداعيات متثل تلــك املتاهة
احلياتية :
ستتركها..
ككل شيء جميل.
ستترك..
هذا اجلمال ايضاً..
كشمعة ذابلة ..
كوريقة فصل اخلريف.
يتطاير نسيم شعرك
ليصير مشوشا ً
ويداك ترجتفان
ضمــت اجملموعــة النثرية (أعيــدوا إلي
طفولتي) للشــاعر ئاوات حســن أمني،
عــدد من النصــوص الشــعرية لم منر
عليها تنحى هذا املنحى وقد تزيد عليه
ملا حتمل من مضامني فكرية وإنســانية
وشعرية وحســية عميقة ،تؤكد رؤيته
الواعية ملعنى فن صناعة قصيدة النثر،
التي تتطلب جهد واضــح ووعي كبير،
كما نكتشــف أن عناوين تلك النصوص
متثل احلالة الشــمولية لوحدة املوضوع
والثيمة،وإنها رحلة استمدت قوتها من
العالم االول الطفولــة لتطوف بنا عبر
جتارب حياتية رائقة إستطاعت أن تناجي
نواحي احلياة اخملتلفة ,احلب ,الفراق،حياة
العمل،حيــاة البيت،الشــارع ،املقهى،
وطافت بنــا في متاهــات احلياة،وهكذا
نكتشــف أن قصيدة النثر تعتمد على
مدى إدراك الشاعر لهذا النمط الشعري
املهم
****************************
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شعر

أنطقُ وللبقية الحريق
أنمار مردان
ِ
يــداك املتعاقبتان حتــت مطرقة ِ
اجلمر ِ
يلمحان طويال ً فوق شفتي
ويقتصران ثمالتــي في طفول ِت ِك
املتضخمة ِ
وأنا ال أُجي ُد طبول َ الوصايا
الرمل على جث ِة البدوي
وال لعب َة
ِ
كومة
فــي
ن
الهذيا
وال
ٍ باردة ٍ من
َ

النساء
وال أُحب ُذ ُمقتبل عمري الذي تور َم
بطعناتِه ِ
وال احلصــادَ والظلمــ َة والظهو َر
واملرض واليقظ َة
واالختفا َء
َ
والتجسس
َ
والشرَ
ُ
فيك يُطيح ُ مبالمحي
فكل
شيء ِ
ٍ
تشــتت
ر
تثو
حني
التي
ســمرتي
ُ ُ
ُ
املفتعلة َ...
وأنا أتفاوت في شللي
شفتاك املتخاصمتان في طريقي
ِ

من أعمال الراحل أحمد الربيعي
متتلئان باخلضرة ِ
العشب في صمتي
ويجو ُع
ُ
و ال من مصل ٍ يقذفني بدعائِه ِ

ألجنــو من شناشــيل
ــك
َ
همس ِ
ِ
والوقوف ...
ِ
القطــار ُ الوحيد ُ الذي أرك ُب ٌه هذا

العام
هو صوت ُِك وأنت ِ تضحكني
فلماذا كل ما تشربني غيم ٌة جتوع
؟ ...
قميصك ِ الفلسفي
رفرفة
في
ِ
ِ
القالئد ُ التي تلفظ ُ إمكنتَها
حتما ستكرهني بلعن ِتها
أزاحمها
ألنني
ُ
ُ
أشتبك برأسي
حني
ُ
وأنتقل إلى رفات قدمي..
وحني أرافقُ شعرَ ِك بالظهور

ُ
أجهل األشياء َ
أرقد ُ مبا تبقى من عمري
أنتظ ُر احلريقَ بأية ِ وسيلة ٍ
فتجهــ ُر القيام ُة عن ســباياها
مبخاض عسير ٍ
ٍ
ُ
والنيازك تفر ُ من ثمرِها
وأنا عنيد ٌ بهدوئي
ُ
و
أضحك وأضحك إلى آخر نقطة
يبتلعها املوت مني…
إنهاء الدردشة
اكتب رسالة...

تراثيات

سلسلة مقاالت من كتاب (مجلة لقمان)
شوقي عبد األمير
منذ سنوات وهذه الفكرة قائمة أن
ينشــر هذا الكتاب على حلقات في
الزميلة « الصبــاح اجلديد « واليوم
يســرني ان اصنع بني يدي صديقي
وزميلي العزيز اســماعيل زاير رئيس
التحرير « مجلة لقمان « وهو كتاب
الذي اســتغرقت في اعداده ســت
سنوات وقد جاءت فكرته من غياب
رافد مهم من روافد ادبنا ولغتنا وهو
« النثر اجلاهلي «
املفارقة الكبيرة تكمن في أن الشعر
اجلاهلي وصلنا ولو مجزأ في عدد من
الكتب واملعلقات والدواوين ،اما النثر
فال يوجد حتى كتاب واحد يجمعه،
علمــا ان كان منتشــرا جــدا وميأل
اســواق وحياة العرب قبل االسالم

كما يؤكــد ذلك كل املؤرخني العرب
لكنهم لم يجمعــوا هذا النثر ولم
يعتنوا به وظــل متفرقا مبعثرا في
كتب التاريخ
من هنا تأتي اهمية جمع هذا التراث
العظيم ونشره في كتاب خاص به .
بالطبع ان عــدم االهتمــام بالنثر
قبل االسالم يفســر بنظريات عدة
بعضها شــكلي باعتبــاره اصعب
للحفظ على الذاكرة الشــفاهية
ولكن هذه احلجــة واهية وال تكفي
واملســألة مرتبطة بظهور االسالم
واملوقف من االدب قبله.
وصية ذى اإلصبع العدوانى
البنه أسيد
ملا احتضر ذو اإلصبع دعا ابنه أسيدا
فقال له يا بنى إن أباك قد فنى وهو
حى وعاش حتى ســئم العيش وإني
موصيك مبــا إن حفظته بلغت في

قومك ما بلغتــه فاحفظ عنى ألن
جانبــك لقومك يحبــوك وتواضع
لهم يرفعوك وابســط لهم وجهك
يطيعوك وال تســتأثر عليهم بشئ
يسودوك وأكرم صغارهم كما تكرم
كبارهم يكرمك كبارهم ويكبر على
مودتــك صغارهم واســمح مبالك
واحم حرميك وأعــزز جارك وأعن من
اســتعان بك وأكرم ضيفك وأسرع
النهضة فــي الصريخ فإن لك أجال
ال يعدوك وصن وجهك عن مســألة
أحد شيئا فبذلك يتم سؤددك.
وصية عمرو بن كلثوم لبنيه
أوصى عمرو بن كلثوم التغلبى فقال
يا بنى إنى قد بلغت من العمر ما لم
يبلغ أحد من آبائى وأجدادي وال بد من
أمر مقتبل وأن ينزل بى ما نزل باآلباء
واألجداد واألمهات واألوالد فاحفظوا
عنــى ما أوصيكم بــه إنى واهلل ما

عيرت رجال قط أمرا إال عير بى مثله
إن حقا فحقا وإن باطال فباطال ومن
سب ســب فكفوا عن الشتم فإنه
أسلم ألعراضكم وصلوا أرحامكم
تعمر داركم وأكرموا جاركم يحسن
ثناؤكم وزوجوا بنات العم بنى العم
فإن تعديتم بهن إلى الغرباء فال تألوا
بهن األكفاء وأبعدوا بيوت النســاء
من بيــوت الرجال فإنه أغض للبصر
وأعف للذكر ومتــى كانت املعاينة
واللقاء ففي ذلــك داء من األدواء وال
خير فيمن ال يغار لغيــره كما يغار
لنفسه وقل ملن انتهك حرمة لغيره
إال انتهكت حرمته وامنعوا القريب
من ظلــم الغريب فإنــك تذل على
قريبك وال يحل بــك ذل غريبك وإذا
تنازعتم فى الدماء فال يكن حقكم
للقــاء فرب رجل خير مــن ألف وود
خير من خلف وإذا حدثتم فعوا وإذا
حدثتم فأوجزوا فإن مع اإلكثار يكون

اإلهذار ومــوت عاجل خير من ضني
آجل وما بكيت مــن زمان إال دهانى
بعده زمان ورمبا شجانى من لم يكن
أمره عنانــي وما عجبت من أحدوثة
إال رأيت بعدهــا أعجوبة واعلموا أن
أشــجع القوم العطوف وخير املوت
حتت ظالل الســيوف وال خير فيمن
ال رويــة له عند الغضــب وال فيمن
إذا عوتب لــم يعتب ومن الناس من
ال يرجى خيره وال يخاف شره فبكؤه
خير من دره وعقوقه خير من بره وال
تبرحوا فــى حبكم فإنه من برح فى
حب آل
ذلك إلى قبيح بغض وكم قد زارنى
إنســان وزرتــه فانقلــب الدهر بنا
فبرتــه واعلموا أن احلكيم ســليم
وأن الســيف كليــم إنــى لم أمت
ولكن هرمت ودخلتنى ذلة فسكت
وضعــف قلبى فأهترت ســلمكم
ربكم وحياكم .

غالف الكتاب
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الحلقة 57

( لقاء العمر)

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

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

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

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

إعداد :صالح رشيد
ترجمة :شيرزاد شيخاني

دعم إيران لعودة االحتاد الوطني
* خالل تلك الفترة القصيرة نســبيا،
إســتطاع اإلحتاد الوطني أن يستعيد
عدة مدن ومناطق سابقة من يد قوات
مســعود البارزاني ،هل تلقيتم دعما
إيرانيا لتحقيق ذلك؟
 فــي البدايــة لــم نســتطع تأمنيإنســحاب منظم كما قلــت ،ولذلك
حاولنا أن جنمع تلك القوات على احلدود
وأن نعود الــى مقرنا القدمي في (ناوزنك)
إلعــادة تنظيمها مجــددا ،وجنحنا في
تنظيم عــدة آالف من البيشــمركة،
وحينها وقعت بعــض الهجمات علينا
ولكننا تصدينا لها ،وكانت إيران وعدتنا
باملساندة لكنها تراجعت ،وقبلها ذهب
كوسرت الى إيران وأبلغهم بأن البارتي
إتفق مع النظام العراقي وأنهم عازمون
علــى مهاجمتنا ،فقــال اإليرانيون "ال
تخافوا ،األســلحة التي تســتخدمها
القوات العراقية ســنجهزكم مبثلها،
إذا جاءوا بالدبابات سنعطيكم دبابات،
وإذا أرســلوا قوات اجليش سنساندكم
بقوات البســييج" .وحسب ما سمعنا
بعد إحتالل العــراق ملدينة أربيل أصدر
محسن رضائي أمرا فوريا بقصف مقر
مســعود البارزاني مبنتجع (سري رش)
بالصواريخ وفعال وجــه تلك الصواريخ
نحوها ،وظن اإليرانيــون في البداية بأن
هجــوم القوات العراقيــة هو مخطط
اميركي جلــر اجليش اإليرانــي الى أتون
املعركة ،ولكن القيادات اإليرانية األخرى
رفضت قصف مقــر البارزاني ،وإال فقد
كان هناك عــدد من القــادة اإليرانيني
الذين هــددوا و قالوا بأنهم ســيزجون
بقوات البســييج الى املعركة و بأنهم
لن يسمحوا للقوات العراقية أن تنتصر
على اإلحتــاد الوطنــي .وكان اإليرانيون
منزعجني مــن عودة قواتنا الى منطقة
(ناوزنــك) داخــل حدودهــم ،وخافوا أن
تتقدم القوات العراقيــة نحوها و تقع
مناطقهــا احلدودية بيد تلــك القوات
املعاديــة وقــد تأتــي معهــا جماعة
مجاهــدي خلــق و الكــرد املعارضني
للنظام اإليراني ،كل ذلك ساهم في أن
تســتعجل إيران مبساعدتنا وتصد تلك
اخملاوف عن حدودها.
* وماذا كانت تلك املساعدات؟
 املســاعدات كانت عبارة عن أسلحةإشــتريناها منهم ،ولكنهم قالوا "من
اآلن فصاعدا ســنقف معكــم ،فقد
أخطأنــا حــني قصرنا فــي دعمكم"
ورفع هــذا املوقف اإليراني من معنويات
البيشمركة ،وعند التخطيط لعملية
العودة كان هناك رأيان:
األول :أن يخــوض اإلحتــاد الوطني حرب
العصابات مع البارتي.
الثانــي :أن نهجم علــى املناطق التي
خسرناها و نستعيدها.
لم تشــاركنا قيادات قوات البســييج
في وضع اخلطة ولكنهم أرسلوا بعض
اخلبراء ملســاعدتنا لوضع خطة (اخلدع)
 ،وأعطونا بعض صواريخ الكاتيوشــا،
ألن عددهــا كان قليال عندنــا .وهكذا
بدأنــا الهجــوم إنطالقا مــن منطقة
(شاناخســي) و (باســني) وحررناهــا
وقضينــا على قوات البارتــي من بكرة
أبيها ،و وصلت قواتنا الى حدود (جوارتا)
و وقعت معركة ساخنة بني (قالجواالن)
و (جوارتا) فإنهزمــوا وهربوا من هناك.
وفــي محور (بينجوين) ســاعدتنا إيران
مــرة أخرى بتأمني األســلحة و الذخائر
و تقدمــت قواتنــا حتت قيــادة فريدون
عبدالقــادر و شــوكت احلاج مشــير
و حــررت (بينجويــن) و (ناباريــز) .وكان
فريدون ،املال بختيار ،ســاالر عزيز ،املالزم
عمــر ،مصطفى جــاورش و مصطفى
ســيد قادر في مقدمة صفوف القوات
املقاتلــة وقامــوا بدور كبيــر في حترير
املناطق وإستعادتها (.)10
هزمية البارتي و هرب
قواتها نحو كركوك
* كيــف إنهزمت قــوات البارتي بهذه
السرعة و الى أين هربوا؟
 حني علموا بتحرك قواتنا حاولوا شنبعض الهجمــات على القــوات التي
يقودها كوســرت في (جوارتــا) ولكن
كوســرت أحلق بهم هزميــة والحقهم

بعض األعمال ألجل التطبيع.
مستقبل الصراع
بني اإلحتاد والبارتي
*بعد جتــاوز تلــك املرحلة بســنتني،
هل تعتقــد بأن الصراع العســكري
سيتحول الى صراع مدني بني البارتي
و اإلحتاد الوطني؟
 من جهتنا كإحتاد وطني قررنا أن يكونصراعنــا مــع البارتي صراعــا منوذجيا
وإيجابيــا ،فبدال مــن القتــال وتبادل
الشــتائم و املهاترات ،نحــول الصراع
واملنافســة الى حالة إيجابية ،ولنبدأها
مــن منافســاتنا احلزبيــة ،و نؤطرها
بإطار السياسية الوطنية والقومية ،و
نحصرها داخل احلكومة بيننا و نتسابق
من أجل خدمة املواطن وحتقيق أمانيه،
ونعمل ألجل توحيد قوات البيشمركة
وجعلها قــوة وطنيــة ،ونتنافس على
مســتوى املنظمات الدميقراطية ،ولنر
من يقــدم اخلدمة األفضــل ويتصرف
بشكل أكثر دميقراطية ويحقق احلريات
أكثر من اآلخر ،دعونا نتنافس هكذا ولنر
من سينتصر في امليدان.
هوشيار زيباري

مادلني أولبرايت

حين علموا بتحرك قواتنا حاولوا شن بعض الهجمات على القوات التي
يقودها كوسرت في (جوارتا) ولكن كوسرت ألحق بهم هزيمة والحقهم
بقواته ،فهربوا نحو جبل (أزمر) ومن هناك الى مدينة السليمانية ،حينها
ظنوا بأن القوات اإليرانية تشاركنا لذلك لم يستطيعوا البقاء في السليمانية.
بقواتــه ،فهربوا نحو جبــل (أزمر) ومن
هناك الى مدينة الســليمانية ،حينها
ظنوا بأن القــوات اإليرانية تشــاركنا
لذلــك لــم يســتطيعوا البقــاء في
الســليمانية .كانت خطتنا تقضي بأن
يتولى جبارفرمان قيادة قوات حترير قضاء
دربنديخــان ،ويتولى فريدون وشــوكت
حتريــر (بينجويــن) ،وكوســرت والرفاق
الذين ذكرتهم يحتلــوا (جوارتا) ومنها
يتقدمون نحو الســليمانية ،و وضعنا
قوة إضافية في (دوكان) لنكمل حصار
قوات البارتي داخل هذه الدائرة .وكانت
هناك قوى أخرى مستقرة في (قردجاغ)
لم تنســحب أصــال من هنــاك ،وكان
رأيي أن تتقدم تلــك القوات نحو بازيان،
ولوجنحت هذه اخلطة لــكان باإلمكان
أن نطوق قــوات البارتي من أربع جهات،
ولكــن تلك القوات لــم تلتزم بخطتي
(وال أريد أن أســمي املســؤول عن ذلك)
ولذلك حدث فراغ مكن قــوات البارتي
من اإلنفالت ،فبعد أن سد طريق دوكان
عليها هربــت نحو (جمجمــال) على
طريق كركوك ،ولكن الناس جميعا هبوا
ضدهم وأنت تعلم بأن املنكسر املهزوم
ما يكــون حاله عند خســارة املعركة،
ولذلك إرتفعت معنويات الناس في تلك
املناطق والحقوا قوات البارتي .فحدثت
الفوضى بصفــوف قواتهم حتى أنهم
لــم يلحقوا بجمــع ملفــات مكتب
تنظيمهم في السليمانية وتركوها في
بيتي وإســتولينا عليها جميعا وهكذا
إنهزمــوا وهربوا الى كركوك يتقدمهم
مســعود البارزانــي ومن هنــاك عادوا
الــى مناطقهم .وبدأوا يبثــون دعايات
كثيرة ضدنــا وبأن هناك عشــرة آالف
من قوات البسييج تساندنا وتشاركنا
فــي املعارك ،وأقولهــا للتاريخ بأن فردا
واحدا من البسييج لم يشاركنا في أي
معركة ماعدا بعض قادتهم شــاركونا
في وضــع اخلطط الهجوميــة وتأمني
األسلحة واملعدات والذخائر لنا.
وأريــد أن أٌقول ،بأنني أعتقــد بأنه كان
هناك نوعا مــن إتفاق بني العراق وإيران،
ألن رفاقنــا جمعــوا قواتهــم وســار
بعضهم نحو مدينة حلبجة لتحريرها،
وأخرى إجتهت نحو أربيل و (ســري رش)
بعد أن حــررت (دوكان) .وقــوات أخرى
بقيادة محمد احلاج محمود ومصطفى
ســيد قادر جاءت مــن (ناوزنك) وحررت
رانية وجبل ( كيورش) وتقضي خطتهم
بالتقدم نحو شقالوة إلستعادتها ،بعد
كل تلك اإلنتصارات وتقدم قواتنا بدأت
التدخالت تتكثف .التدخــل األول جاء
من العراق ،فقد أرســلوا برســالة من

كفري الى جبار فرمان يقولون فيه "الى
جبار فرمــان ،نحذركم من التقدم نحو
أربيل ،ففي حال حدث ذلك سنضربكم
مرة أخــرى" .وفــي ذات الوقت هاتفني
االميــركان ورجوني بأن أتخلى عن حترير
أربيــل وقالــوا "إذا ذهبتم الــى هناك
ســيتدخل العراق فــي املعركة حينها
لن نســتطيع أن نقف مكتوفي األيدي
وســنضطر الى ضربهم ،ونحن اآلن في
مرحلــة اإلنتخابات وصديقكم كلنتون
يخــوض معركــة الرئاســة الثانية و
ســيكون ذلك محرجا له فنرجو منكم
مراعاة هذا الوضــع" .كما أن اإليرانيني
بدورهــم قالوا "التتجــاوزا احلدود التي
وصلتهم إليها حاليا" ،لولم تكن تلك
التدخــالت والتهديدات لكان ســهيال
علينــا املضــي والتقــدم نحــو أربيل
وشــقالوة وحتريرهما ،فقــوات البارتي
إنهارت متاما .على كل حــال ما فعلوه
بنا ،أذقناهم ضعفــني ،عقدنا إجتماعا
وناقشــنا األمر بيننا وتوصلنا الى قرار
بأنه ال ينبغي أن نصم أذاننا عن النداءات
التي تأتينا من أنحــاء العالم" .ولذلك
وقفنا في احلدود التي وصلنا إليها ومع
ذلك عاودت قوات البارتــي هجماتها و
وصلت الى حدود (دوكان) ولكننا أحلقنا
بهم هزمية منكرة وعادوا الى قواعدهم
وإســتقرت القوت جميعا فــي احلدود
احلالية.
الدور التركي في
االقتتال الداخلي
*وهل كانت هناك أســباب أخرى غير
القصف التركي إلنسحابكم؟
 لم يكن إنســحابا باملعنى الصحيح،بــل حاولوا دفعنــا الى الــوراء خطوة
خطوة ،ولكننا صمدنا ولم ننسحب من
أي موقع ،رجاني ديفيد ويلش كثيرا وقال
"أرجوك إخلي ولو جبال أو تلة حتى أتذرع
به لطلــب التفاوض مع األتراك" أجبته
"ال لن ننســحب ،بل ســنواصل قتالنا
شبرا بشــبر فنحن قاتلنا وسنبقى في
مكاننا ولــن نتخلى عنه" .ولكن دبابات
األتراك دخلت بكثافة فــي القتال الى
جانب البارتي ،فعلى سبيل املثال جنحت
تلــك الدبابــات في الصعــود الى (تلة
حمد اغــا) وأخذتها منا ،ثم إســتولت
على منطقة (هيران) ،ومن ناحية أربيل
تقدمت الدبابات صوب وادي (سماقولي)
وإحتلت رواندوز ،كانت الدبابات تأتي من
كل مكان ،والطائرات كانت حتوم فوقنا،
وقوات الكوماندوس التركية ومدافعها
علــى األرض .لقد إســتجمعوا أفضل

طائراتهــم املتقدمة من ضمن قواتهم
في حلــف الناتو من نــوع (اف  15و)16
وكان القصف مستمرا من الصباح الى
املساء.
اتفاقية واشنطن
اتفاقية واشنطن وبني اإلحتاد والبارتي
* بعد فشــل جهود كثيــرة لتحقيق
املصاحلــة إثر معركــة (عاصفة الثأر)
تدخلــت اميــركا وجنحت فــي عقد
إتفاقية واشــنطن لتحقيق الســالم
واملصاحلــة بينكم و بــني البارتي ،هل
لنا أن نعرف كيف حصل ذلك اإلتفاق
و ماهو تقييمك له؟
 جــاءت اإلتفاقية مببــادرة من اميركا،لقد بــذل االميــركان ســابقا جهودا
مضنية مع احلزبــني لتحقيق املصاحلة،
وأرســلوا وفودا عديدة الى كردستان و
باألخص روبرت دويتش الذي جتشم عناء
كبيرا بهذا اجملــال ،ومنذ البداية وافقنا
على جميــع املقترحات التــي قدمها
االميركان ،ولكــن البارتي كان يرفضها
دوما .وبعــد توقيع إتفاقيــة أنقرة في
 1996/10/31تراجــع البارتي مرة أخرى
عن إلتزاماته .وكانــت اإلتفاقية تضم
 17-16مادة وافقنا نحن عليها جميعا،
ووافق عليها أيضا ســامي عبدالرحمن
الذي ترأس وفد البارتــي ،ولكن املكتب
السياســي حلزبه لم يوافق ،وهكذا بدأ
االميــركان باملبادرة ألخذ زمــام األمور
بأيديهم وحاولوا أن يفعلوا شيئا حتى
ال تتعرض جتربة كردســتان الى األنهيار
ويستفيد منه النظام العراقي ،وخاصة
أن البارتي بعد إحتالله أربيل جر النظام
الى أتون املواجهــة وأراد أن يعطيه دورا
في ذلك ،ولكن االميركان حاولوا إفشال
تلك اخملططــات ومنع النظــام من أي
تدخل ،ولذلك إستدعونا الى واشنطن
وأتذكــر أنه في أول لقــاء جمعني مع
مسعود ،كان هو جالسا في غرفة و حني
دخلت عليه تصافحنا بحرارة و جلسنا
معا ،فإســتغرب االميركان هذا اللقاء
احلميــم ألنهم لــم يكونــوا يتوقعون
ذلك.وبعد مناقشات مستفيضة بيننا
وبني البارتي توصلنا الى قبول املشــروع
االميركي الذي أعد بهذا الشــأن ،وكان
االميــركان قدمــوا لنا مشــروعا آخر
فيما سبق وهو مشــروع يلبي معظم
مطالبنا األساسية من حيث إستعادة
األموال و توزيع املساعدات والعودة الى
أربيل .وظن بعض أعضاء البارتي أن هذا
املشــروع صاغه و كتبه الدكتور برهم
صالح و لذلك رفضوه ،فأعد االميركان

مشــروعا بديال ووافقنا عليه و وقعناه
معا ،وأخذوا نص اإلتفاق الى الســيدة
مادلــني أولبرايــت و طلبتنا الســيدة
أولبرايــت فذهبنا إليها أنا و مســعود
بارزانــی و برهــم و هوشــيار زيبــاري.
قدمت الســيدة أولبرايت تهانيها إلينا
وقالت"هــذا إتفاق جيــد ،وأوعدكم إذا
إلتزمتم به فسندعمكم وندافع عنكم
وسنســاعدكم أيضا في إعــادة إعمار
بلدكم ،وأنا على إســتعداد لكي أعلن
اإلتفاق أمام و كاالت األنباء ألؤكد لكم
دعم اميركا ،ولكن لدي بعض الشروط
عليكــم أن تعدونــي باملوافقة عليها
وهي:
أوال :تعدوننــي بأن تطبعوا األوضاع ،وأن
تتحول مدن أربيل ودهوك والسليمانية
الى مدن آمنة للكل.
ثانيا :تصبحون شركاء في املوارد املالية
و توزعونها بينكم بالعدل.
ثالثــا :تقبالن معا بتنظيــم إنتخابات
جديدة.
رابعا :توحدوا احلكومة واإلدارتني.
فــإذا قبلتم بهــذه الشــروط األربعة،
سآتي معكم و أعلن اإلتفاق.
ســبقني مســعود بارزانی بالرد عليها
وقال "نوافق على جميع الشروط وبزيادة
أيضا" و قلت أنا "أضم صوتي الى صوت
كاك مسعود وأقبل جميع شروطكم"،
خرجنا مــن عندها ،ثم أعلــن اإلتفاق
بحضورها ورعايتها.
* ومــا كانــت أهم نواقــص إتفاقية و
اشنطن برأيك؟
أعتقد بأننا تركنــا بعض الثغرات فياإلتفــاق ،منها :تنص املــادة األولى من
اإلتفاق "يجب علــى البارتي أن تعطي
حصة من موارد منفــذ إبراهيم اخلليل
الى اإلحتاد الوطني " لكن املادة لم حتدد
مقــدار احلصة أو نســبتها التي يجب
أن نســتلمها .ولذلك حني جاء الوقت
توزيع احلصص قالوا في البداية أن املوارد
هــي  30مليون ،ثم قالوا أنها  10ماليني
فقط! فلو حددنا احلصة لكان لزاما على
البارتي أن تسلمها لنا كما إتفقنا ولم
نكن نتعرض لكل تلك املشــاكل فيما
بعد .وتطرق اإلتفاق أيضا الى مســألة
(البرملــان اإلنتقالي) لكنه لم يحدد هل
أن املقصــود هو جتديد البرملان القدمي ،أو
هو إنتخاب برملان جديد ،فلو حددنا ذلك
ملــا وقعنا في خالف .وحــول أمن أربيل،
إتفقنا أن تتشــكل هيئة مــن البارتي
واإلحتاد والتركمان واآلشوريني ،ولم نحدد
سقفا زمنيا لذلك ،لو فعلنا ذلك لكان
بإمكاننا أن نســرع عمليــة التطبيع.

وبالطبع كانت هناك ثغرات أخرى يجب
أن نســدها قبل توقيع اإلتفاق ونوضح
النقاط بشكل أفضل ،حتى ال يلوي أي
طرف عنق تلك النصوص مبا يتوافق مع
مصلحته ،وكي اليبقــى لدى أي طرف
حجة أو مبررا للهروب من تنفيذه.
* وماكانــت األهميــة السياســية
لإلتفاق بالنسبة للقضية الكردية؟
 رغم كل الثغــرات التي حتدثت عنها،ولكني أعتبر اإلتفاقيــة خطوة كبيرة
ومهمة جــدا لــو نظرنا إليهــا بعني
املصلحــة القومية و االســتراتيجية،
فهذه هي املرة األولى التي تتدخل فيها
اميركا وعبر وزارة خارجيتها في قضية
خالفية داخلية كردية ،وهي املرة األولى
أيضا التي تهتم اميركا بقضايانا على
أعلى املستويات السياسية ،وتأتي وزيرة
اخلارجية بنفسها لرعاية اإلتفاق وتقدم
تهانيهــا لنا وتســعى لتوحيد الصف
الكردي وتعلن دعم بالدها لإلتفاق .وضم
اإلتفاق أيضا نقاطا وإشارات مهمة جدا
فيما يتعلــق بالفدرالية و الدميقراطية
للعــراق و عــدم الســماح للتدخالت
اخلارجية .وكانــت اإلتفاقية بحد ذاتها
إنتصارا كبيرا للشــعب الكردي ،فأنظر
بنفســك كيف أن اميركا حني تتدخل
حلل أية قضية فــي بلدان العالم فإنها
ترســل موفدا منها ،ولكننــا حظينا
بإهتمام ورعاية وزيرة اخلارجية نفسها.
وأعتقد بأنــه رغم الثغــرات املوجودة
باإلتفاق ولكنه رفع مســتوى القضية
الكردية في احملافل الدولية وأقر بأهمية
القضيــة الكرديــة ونضال الشــعب
الكــردي وإهتمام اميركا بوحدة الصف
الكردي ومستقبل شــعب كردستان.
ولذلــك أعتقد بــأن اإلتفــاق كانت له
أهمية دولية وأســفر عن حتقيق جملة
من اخلطوات اإليجابية ،فقد أنهى القتال
الداخلي الى األبد ،ولم حتدث مصادمات
ومناوشــات إعالمية أو مهاترات بعده،
ثم ســاهم اإلتفاق بالعودة التدريجية
للمشردين من ديارهم ،ثم بدأ إنسحاب
القوات ،ثم شرعنا بتطبيع األوضاع بني
الطرفني.وكان مسعود البارزاني يتحدث
دوما عن ضــرورة وأهمية عــودة الثقة
بيننا ،وبعــد اإلتفاق توصــل قال "اآلن
أنا أثــق بأن مام جالل يريــد حقيقة أن
يتصالح معنا ،وكل املعارك واملواجهات
التي وقعت لم تكن ترضيه أو ترضيني
بل فرضت علينــا ،وكان ذلك بحد ذاته
كســبا مهما" .وبعد ذلك توصلنا الى
عدة إتفاقات منها تفعيل وإحياء اجمللس
الوطني الكردستاني وما تبعها من إجناز

* كثيــرا ما يتــردد القول بــأن اإلحتاد
الوطنــي يتعامــل دائمــا مبرونــة مع
البارتي و بأن مــام جالل يقدم تنازالت
كثيرة للعائلــة البارزانية ،هل تعتقد
بأن هذه التصرفــات تفيد فعال إلقرار
الســالم ،أال تعتقد بــأن ذلك ضعف
منكم؟
 أقر بأن هذه املرونة موجودة عندي وأنيمعتــاد عليها ،ولكنــي أعتبرها تصب
فــي خدمة قضيتنــا القومية وحتقيق
الســالم وهو الهدف األسمى للشعب،
فهذه العائلة حتتــاج الى مواقف تعيد
الثقــة بيننا وتطمئــن قلوبهم جتاهنا
ولذلك أتعامل معهم بهذا األســلوب.
بالنســبة لي لدي عالقــة قدمية جدا
مع العائلــة البارزانية منــذ عهد املال
مصطفــى ،وكانت لي عالقة طيبة مع
الشــيخ أحمد البارزانــي وكذلك مع
العديد من أبنــاء وأحفــاد البارزانيني،
فعلى سبيل املثال كانت عالقتي جيدة
جدا مع الشــيخ صادق ومع عبيداهلل
جنــل البارزانــي .كذلك مع عــدد كبير
من البيشــمركة الذيــن أحاطوا باملال
مصطفى ،وأعتقد بــأن هذه العالقات
ضرورية ومطلوبــة ،وخاصة أنت تعرف
بأن هــذه العائلة تقود وتتــرأس احلزب
الدميقراطــي الكردســتاني وهم قادته
احلقيقيون ،ولذلك فإن حتسني العالقة
مع هذه العائلة سينعكس على حتسني
العالقات بني البارتي واإلحتاد الوطني.
وأعتقــد بــأن مام جالل حــني يتصرف
هكذا فهو اليريد شــيئا لنفســه ،بل
من أجل حتقيق مكســب لكردســتان
وحتقيق أماني شعبه ،وأظن بأن الشعب
بأكمله يدرك هذه احلقيقة ويستوعبها
وال أرى ذلــك ضعفــا منــي ،أما كيف
يفسر أعضاء البارتي هذه العالقة فهم
أحرار ،ولكن اآلن أصبح اجلميع يدرك بأن
اإلحتاد ينطلق من موقع القوة لتحسني
عالقاته معهم.فليس وضع بيشمركتنا
أســوأ من وضعهم ،و حكومتنا ليست
أسوأ حاال من حكومتهم ،فعالقتنا مع
شعبنا أفضل ،ومع تركيا واميركا ويران
والدول العربية تتطور .وكذلك عالقاتنا
مع اإلشــتراكيني الدميقراطيني وخاصة
بعــد أن أصبحنا مرشــحني لعضوية
منظمة اإلشــتراكية الدولية ،ولذلك
فهم مســعود البارزانــي ورفاقه بأننا
لسنا ضعفاء ،بل نحن حريصون عبلى
مصلحة الكرد وحل مشاكله وخالفاته.
* وهــل تعتقد بعد كل هــذا القتال و
املصادمــات أن تنجحــوا فــي توحيد
اإلدارتني و تشكيل حكومة موحدة؟
 حول تأســيس اإلدارة املوحدة أعتقدبأن الفكرة لم تنضج بعد عند البارتي،
وتتذكــر أنه حني شــكلوا حكومتهم
برئاسة نيجيرفان البارزاني كتبت مقاال
وقلت فيه "بأننا مســتعدون لإلنضمام
الى حكومة نيجيرفان و قبوله كرئيس
للحكومــة" .ولكنهــم رفضوا.ولذلك
أعتقد بأن البارتي لم يصل بعد الى قرار
بتوحيد احلكومتني رغم أنهم منزعجون
من هذا اإلنقســام ،ولكنهم لم يصلوا
بعد الى قناعة كاملة بتوحيد اإلدارتني.
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مرض يؤدي إلى فقدان القدرة على الشعور بالزمن

«أليس في بالد العجائب» رواية وأفالم وهلوسة ..
اضطراب يتجسد بأوهام بصرية

متابعة الصباح الجديد:
مغامــرات «أليــس فــي بالد
العجائب» ليست مجرد رواية
لألطفال اقتبست عنها أفالم
ومسلسالت وعروض مسرحية
فقــط ،وإمنــا دخلــت الطب
كمتالزمة صحية نادرة تصيب
بعــض األشــخاص بأعــراض
تشبه الهلوسة.
هــذه الشــخصية اخلياليــة
التــي ابتكرهــا ســنة 1865
عالــم الرياضيــات اإلجنليزي
تشــارلز لوتويدج دودسون حتت
اسمه املســتعار لويس كارول،
ســقطت من خالل جحر أرنب
إلــى عالــم خيالي تســكنه
مخلوقــات غريبــة وصــارت
تتخيل مواقف غريبة ،فاعتمد
الطب على حالتها لتشخيص
مرض حقيقي يصيب البشــر
سمي مبتالزمة أليس.
واكتشــفت أول حالة مرضية
للمــرة األولــى عــام 1952
بواســطة الطبيب النفســي
البريطانــي جــون تــود ،وذلك

بعد سماعه لقصص قصيرة
لوصف األعراض التي ســمع
عنها من أشخاص عاجلهم من
الصداع النصفي والصرع.
واكتســب هذا املــرض النادر
اســمه اآلخر وهو متالزمة تود،
تيمنا ً باســم مكتشفه ،الذي
أوضــح أن أعــراض املصابــن
بــه تتشــابه مع ما مــرت به
شخصية أليس في الرواية من
الهلوسة والتخيل.
وتعرف هــذ املتالزمة بأنها نوع
نادر من االضطرابات العصبية
تــؤدي إلــى مجموعــة مــن
اضطرابات الرؤية واإلحســاس
بالفراغ كما اإلحساس بالزمن،
وهذه األعراض تصيب القسم
املســؤول عن االوامر البصرية
فــي الدمــاغ ،وتتميــز بوجود
تشــوهات بصرية مــع وجود
جهاز بصري سليم.
وتتمثل بتعطيل الرسائل التي
ترســلها العيون إلــى الدماغ
وتظهرها متشوهة ومختلفة
عــن حقيقتها ،ما يــؤدي إلى
حــدوث تشــوه فــي اإلدراك
البصري.

أو أطرافــه ،أحــد األعــراض
املرتبطــة مبتالزمــة أليــس،
التي تدفع املريــض أحيانا ً إلى
اإلحساس بعدم وجود الترابط
املفترض بني عقله وجســمه،
عــاوة علــى االنزعــاج مــن
األصوات االعتياديــة حتى وإن
كانــت منخفضة متا ًما ،بحيث
يشــعر املريض حينئذ وكأنها
أصوات مرتفعة للغاية.
ومت تشــخيص حالــة جديدة
لإلصابة بهــذه املتالزمة لدى
رجل يبلغ مــن العمر  54عاماً،
والذي أكــد أنه يــرى أيقونات
جهــاز الكمبيوتــر تقفز من
الشاشة أمامه.
ووجد األطبــاء أن حالة الرجل
ناجتة عن ورم خبيث في الدماغ،
بينما كانت احلاالت الســابقة
املكتشــفة ناجمة عن إصابة
بالصــرع أو صــداع نصفي أو
عدوى أو حاالت نفسية.
وخضــع الرجــل لعمليــة
الســتئصال الورم تالها عالج
كيميائي وإشــعاعي واختفت
االيقونات التي كانت تقفز من
شاشة الكمبيوتر أمام عينيه.

امللصق الدعائي لفيلم «أليس في بالد العجائب»

وتتأثــر باملرض حــواس أخرى
كاللمــس والســمع ،ويفقد
املريض مبتالزمة «أليس في بالد

العجائــب» أحيانا القدرة على
الشــعور بالزمن ،فيشعر مبرور
الوقت بصورة أسرع أو أبطأ من

احلقيقة.
ويعد شــعور اإلنسان بفقدان
السيطرة على عضالت جسده

البدء بتحضيرات إقامة مهرجان بغداد الدولي الـ  11للزهور
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت أمانــة بغداد عــن البدء
بالتحضيــرات إلقامــة فعاليــات
مهرجان بغداد الدولي احلادي عشر
للزهــور املقــرر اقامته في شــهر
نيسان املقبل.
وذكرت مديريــة العالقات واالعالم
ان امــن بغــداد الدكتــورة ذكرى
علــوش دعــت خــال االجتمــاع
اخلــاص بالتحضيــرات للمهرجان
الى تكاتف اجلهــود وطرح االفكار
واملقترحات العمليــة فيما يتعلق
بالعــرض والتنظيــم وزيادة حجم
املشاركات الدولية واحمللية .

تراثيات:

وبينــت ان مهرجان بغــداد احلادي
عشــر للزهــور الذي ســتنطلق
فعالياته في شــهر نيسان املقبل
ســيقام حتت مظلة اليونســكو
للتربيــة والعلــم والثقافة وادراج
فعالية بغداد عاصمة اإلبداع األدبي
في إطار املهرجان الدولي.
واوضحت ان امانة بغداد شــكلت
في وقت سابق جلنة عليا للمهرجان
برئاســة امني بغداد وعضوية كل
مــن وكيلي امانة بغداد للشــؤون
الفنية والبلدية واملــدراء العامني
لدوائر العالقات واالعالم واملتنزهات
والتشــجير واحلراســات واالمــن

طارق حرب :
عن أمانة بغداد من تاريخ التأسيس سنة 1923
وأمناء بغداد من أول أمني سنة  1923حتى آخر
أمني لسنة  2019مرورا ً بالتطور احلاصل بأمانة
بغداد وآخر تشريع يخص األمانة وهو الدستور
في املادة  124من الدستور الذي فرق بني بغداد
العاصمة وهي بغداد بحدودها البلدية وبغداد
احملافظة وهي بغداد بحدودها اإلدارية.
ال ميكــن أن نتكلم عن أمانة بغداد من دون ذكر
ما ورد عنها في الدليل العراقي الرسمي لسنة
 1936ألنه عاصر األمانة فــي أيامها االولى ،اذ
أورد الدليل عنها أســماء ادارة موظفي األمانة
في تلك الفترة وهم ثمانية فقط وهم محمود
صبحــي الدفتري أمــن العاصمة ،وشــاكر
ســليم معاونه ،وحســن فضلي الســكرتير
وعبد الرزاق شــكارة مديــر اإلدارة ،وعلي رأفت
مهندس األمانة ،وابراهيم حاج حسني احملاسب
واإلجنليزي مستر فيشر مدير االطفاء ،وابراهيم
مهدي معاون املدير.
أمانــة العاصمــة تعد من بلديــات الصنف
االول شأنها شــأن البصرة واملوصل وكركوك
ألغراض الصالحيات والرسوم التي تستوفيها
والواجبات املناطة بها مبوجب قوانني البلديات
ورســومها والقرض املمنوح للبلديات في تلك
الســنة  400الف دينار نصفــه ألمانة بغداد
والشوارع التي مت شقها أو اكمال شقها وهي
شارع امللك غازي أي شــارع الكفاح والشوارع
الفرعية من شارع الرشيد باجتاه الشرق ليلتقي
مع شــارع غازي أو للمحالت االخرى كشــارع
الشــيخ عمر وشارع الشــيخ معروف وشارع
االمام االعظم وشارع السعدون ،ومشروع ماء
قضاء احملمودية ومشــروع ماء وكهرباء سامراء
وتشكيل جلنة اسالة املاء ملنطقة بغداد والتي

مت تشــكيلها ســنة  ، 1924وجلنة ماء الكرادة
الشرقية ســنة  1927وماء الكرخ والكاظمية
ســنة  1834ومراكز جتهيز املياه من نهر دجله
في الصرافية والشاجليه والكرادة وبناء اخلزانات
العالية والعاملني في اســالة ماء بغداد وهم
املستر كابارن رئيس املهندسني وجورج جورجي
مدير احملاسبات العام وعبداهلل الشراف املشاور
القانوني لوزارة الداخلية  ،وعلي رأفت مهندس
أمانة بغداد والدكتور عبد احلميد الطوخي مدير
صحة العاصمة وزكي شاشــا مميز حســابات
وزارة الداخلية وخلف شوقي الداودي سكرتير
املالي لوزارة االقتصاد واملواصالت واملستر ويترن
املدير الهندسي وعلي رؤوف مدير اإلدارة.
وكان من رؤســاء بلديــة بغــداد الثانية عبد
الرزاق الشــيخ قادر وأحمد بيگ الربيعي وعبد
اللطيف بيگ وابراهيم وفي بيگ وعبد الرحمن
أفندي احليدري وهي البلدية التي مت استحداثها
سنة  1879وحتى سنة .1905
أمــا رؤســاء بلديــة بغــداد الثالثــة التي مت
اســتحداثها عند اســتحداث البلدية الثانية
وانتهت بانتهائها فهم عبد اهلل الزيبق واحلاج
محمود أفنــدي التكريتي ،وســليمان أفندي
الزيبق  ،واحلاج محمد چلبي القشطيني.
وفي الشــخصيات التي تولــت منصب أمني
العاصمة بغداد بهذه التسمية صبيح نشأت
الذي تولى هذا املنصب من بداية سنة  ،1923اذ
مت الغاء تأسيس رئيس بلدية بغداد وحل محله
اســم أمني العاصمة بغداد ابتداء من ســنة
.1923
بغداد عرفــت النظام البلــدي ورئيس البلدية
ألول مرة من ســنة  1866قبــل حكم مدحت
باشا لبغداد بســنة حيث صدر نظام الواليات
العثماني سن ٍة، 1864حيث أوجد مجلس ادارة

صبيح نشأت

دوائر خدمية

هواتف تهمك

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

لكل واليــة عثمانية مبا فيها واليــة بغداد ومت
انشــاء أول ادارة بلدية لبغداد في تاريخها وفي
ســنة ، 1877صدر قانون خاص بالبلديات حيث
تألفت بلديــة بغداد من دائــرة ومجلس بلدي
وواجباتها هي واجبــات أمانة العاصمة بغداد
نفسها التي مت تشــكيلها سنة ، 1923وكان
رؤساء بلدية بغداد حتى سنة  1916حيث دخل
اإلجنليز بغداد بعد ســنة من هذا التاريخ هم:
ابراهيم أفندي الدفتري ،وســعيد محمد أمني
الكهيه ،واسماعيل أفندي ،ومصطفى أفندي
اجلميل ،وثابــت أفندي اآللوســي ،ومصطفى
أفندي اجلميل ،ورفعت أفندي الچادرچي ،وعبد
الرحمن أفندي احليدري ،وعزت الفارسي ورفعت
بيگ الچادرچي ومحمد رؤوف أفندي الچادرچي.
وفي فترة حكــم بغداد مــن اإلجنليز مت تعيني
ً
رئيســا لبلدية بغداد
عبد اجمليد بيگ الشاوي
وأول متصرف أي محافظ لها واســتمر اجلمع
بني منصب رئيــس بلدية بغــداد ومتصرفها
ســنة  ،1921اذ مت تعيني رشــيد اخلوجة وسنة
1922توفيــق اخلالدي حتى ســنة  1923حيث
أنفصلت أمانة بغداد عــن احملافظة ومت تعيني
أول أمني حملافظة بغداد.
أما من تولى منصب أمني بغداد من تأسيسها
سنة  1923هو صبيح نشــأت ،وآخرهم كانت
ذكرى علوش .2013
أمــا التشــريعات املنظمة ألمانــة العاصمة
بغداد فقد أصدر االمني االول في ســنة 1923
وبعد تعيينه مباشــرة أمرا ً يتضمن التطعيم
االجباري ضد مرض الهيضة ،اذ في هذه السنة
ألغي اسم رئيس بلدية بغداد وحل محله اسم
أمني العاصمة وتعيني صبيح نشأت كأول أمني
للعاصمة.
وقد أصدر احلاكم املدني برامير االميريكي االمر
 31لسنة  ،2003صالحية رئيس بلدية في أمانة
بغــداد واملذكرة  2لســنة  2004مجلس أمانة
بغداد.
وصدر الدســتور ســنة  2005وتولــت املادة ،
124التي فرقت بني بغداد احملافظة وهي احلدود
اإلدارية أي خــارج بغداد كاحملموديــة والتاجي
وســلمان باك وبغداد العاصمــة وهي احلدود
البلديــة أي قلب بغــداد أو بغــداد التاريخية
من دون االضافات التــي حصلت بعد اإلطاحة
باحلكم امللكي  1958واوجب الدســتور اصدار
قانــون العاصمة بغداد ولم يصدر هذا القانون
الذي يحاول الكثيــرون الوقوف ضده ومعاملة
بغــداد العاصمة من ضمــن محافظة بغداد
التــي ينطبق عليها قانــون احملافظات رقم 21
لســنة  2008كأي محافظة أخرى لكن يبقى
الواجب في تطبيق الدســتور واصــدار قانون
بغداد العاصمة التي لها طبيعة خاصة لوجود
الســلطات االحتادية وألنها تراث وتاريخ بغداد
العاصمة .وما زلنا ونحــن في بداية  2019من
دون قانون للعاصمة بغداد.

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

أفقي

عامودي

 .1نصف النصف  oأمانع
 .2مجموعة متتالية  oأعلو
 .3نصف منار  oالعب تنس أميركي من
أصول ايرانية
 .4متشابهة  oكثير هطول املاء.
 .5ســال (مبعثرة)  oتخطــى مرحلة
الطفولة  oقرأ
 .6أثار انتباهه  oرمي الرماد في العيون
 oنعم (مبعثرة).
 .7ذرة مــن املادة فقدت أو اكتســبت
الكترونا  oنصف مناص  oحرف نصب.
 .8هــدم وســوى باألرض  oتســتحق
الشفقة.
 .9قارة  oلم يعد يذكر.
 .10العب كرة ســعودي ســجل ثالث
أفضل هدف في تاريخ كأس العالم.

 .1جنم التنس االسباني.
 .2اسطورة التنس االملاني.
 .3ازدحم  oماكنة بحث انترنت عاملية
 oنصف واصل.
 .4مبعنــى  oحرف للتأكيد على صحة
رأي.
 .5كون شيئا من املعدن  oاختلف عن
البقية  oسال
 .6العب تنس أميركي معتزل حقق 14
لقبا في تاريخه الرياضي
 .7دهن الطعام(معكوسة)  oيعود عن
رأيه وال يحقق ما وعد (معكوسة).
 .8العب تنس برازيلي  oسهولة
 .9بطلــة كأس العالم في كرة القدم
.1990
 .10لقب املنتخب املصري لكرة القدم.

حظك اليـوم

فنانو العراق يقدمون عرضًا مسرحيًا
في سلطنة عمان
قدمــت الفرقة املركزيــة لتجمع « فنانو العــراق « وضمن
مشــاركته في فعاليات مهرجان الرســتاق للمسرح الذي
يقام في سلطنة عمان مســرحية «مسنون ظرفاء» وسط
حضور جماهيري كبير.
املســرحية من متثيل هيثم ســلمان ؛ ياسر سداوي ؛ سرمد
طه ؛ مصطفى جمــال ؛ أضائة ؛ د .بهاء زهير ؛ اعداد واخراج
د .كرمي خنجر.
ســلطت اضواء املســرحية التــي دارت وجمعــت ما بني
الكوميديا السوداء ومناقشة املشكالت اجملتمعية والبحث
عن ســبل حتويل الصور الســلبية الى ايجابية فاعلة  ،كما
متيز العمل العراقي بادائــه االكادميي من حيث االداء احلركي
والتعبير الصوتي برؤية جمالية ترتقي مبفهوم هذا النوع من
الكوميديا.
ويجدر بالذكر أن مســرحية «مســنون ظرفاء» من األعمال
الفنية املرشحة لنيل اجلوائز املتقدمة في مهرجان الرستاق
العربي للمسرح.
حاكم دبي يكرم طفلة عراقية
قبلت علم اإلمارات
كرم حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم ،الطفلة العراقية
سارة عبد الرحمن ،بعد ظهورها وهي تقبل العلم اإلماراتي،
في أثناء حضورها مباراة املنتخبني اإلماراتي واألسترالي في
ربع نهائي كأس آسيا.
ونشــر مكتب دبي اإلعالمي فيديو عبر صفحته الرســمية
على موقع «تويتر» ،ظهر فيه الشــيخ محمد بن راشد وهو
يعانق الطفلة العراقية ،وأشــار املكتب إلى أن «حاكم دبي
أهداها نسخة من كتابه اجلديد».
وظهــرت ســارة البالغة من العمــر  12عامــاً ،في لقطة
تلفزيونيــة عفوية وهي تقبل العلــم وحتتفل بالهدف الذي
أحرزه علي مبخوت ،وقاد املنتخــب اإلماراتي للفوز والتأهل
إلى نصف نهائي كأس آســيا ،حيث حضرت ســارة املباراة
برفقة والدتها وشقيقتها.
وتقيم الفتاة مع أســرتها في عجمــان ،مبنطقة النعيمية،
وتــدرس في الصف العاشــر بإحدى املدارس في الشــارقة،
وجاءت أسرتها إلى اإلمارات في عام .2006
شركة صينية تكافئ موظفيها
بـ «جبل من المال»
ابتكرت شــركة صينية ،طريقة مميزة ،ملكافــأة موظفيها،
والتي ستجعل كل الشركات األخرى تشعر باحلقد والغيرة
منها.
ومع اقتراب العام الصيني اجلديد أو عيد الربيع ،أنشأ مصنع
للصلب في نانتشــانغ مبقاطعة جيانغشي الصينية ،جبال
حقيق ًيا من األموال النقدية.
ووفقا ً لتقرير صادر في صحيفة «شنغهاي» الصينية ،فقد
بلغت قيمة «جبل املال» مــا يقرب من  44مليون دوالر ،وهي
عبارة عن مكافآت ملا يقــارب  5000موظف ،ما يعني أن كل
موظف حصل على  8آالف و 800دوالر.
وتعد مكافآت نهاية العام طقوســا ً سنوية للشركات ،من
أجل منح العمال واملوظفني حافزا ً قويا ً قبل بدء العام اجلديد،
وتهدف املكافــأة إلى رفع الروح املعنويــة للموظفني ،حتى
يعودوا إلى العمل بأفكار مبتكرة جديدة ،وروح إيجابية.

والتخطيــط واملتابعــة وعدد من
معاوني املــدراء العامني ورؤســاء
االقسام لعدد من دوائر امانة بغداد
ورئيس حترير جريدة صوت بغداد .
واشــارت الــى ان التحضيــرات
تتضمن توجيه دعوات للعديد من
أمناء العواصــم العربية والعاملية
واملنظمات واملؤسســات الدولية
واالقليميــة حلضــور فعاليــات
مهرجان هذا العام كخطوة بإجتاه
ابــراز الوجــه املشــرق للعاصمة
وقدرتهــا علــى تخطــي احملــن
والصعاب ومحاوالت االشرار العبث
بأمنها واستقرارها.

أمانة بغداد وتعيين أول أمين لها صبيح نشأت سنة 1923
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الحمل

الثور

الجوزاء

على الرغم من أنك تدرك حقيقة مشاعرك
جتاه اآلخرين ،إال أنك ال تريد أن يعرفها اآلخرون
أو من حولك بشــكل عام .رمبا يدرك البعض
أنك ال تســمح لهم باالطالع على أسرارك
وحتتفظ بها لنفسك فقط.

متــر اليوم بأزمة معقدة جتعلــك مضطربا وغير
مستقر نفســيا ،ولكن في احلقيقة ،هذه األزمة
ليســت كما تتخيلهــا .ال تضــع طاقتك في
محاولة السيطرة على مشاعرك وأعصابك ،وإال
لن حتقق أي شيء في النهاية.

رمبا يكون أمامك اليوم العديــد من االختيارات،
ولكنك مضطر الختيار واحد من بينهم ،تشعر
ان املســؤولية صعبة وحتتاج إلــى وقت طويل.
تتخلص اليوم من األمور التي كانت ســببا في
حدوث االضطرابات في الفترة املاضية.

السرطان

األسد

الميزان

يجب عليــك اليوم أن تدير شــؤونك بشــكل
عملــي ومنطقي ،ومن املهم جــدا أن تخصص
وقتا ملتطلباتك واحتياجاتك الشــخصية .أنت
مســتعد إلجناز كل مشاريعك اليوم ما دمت في
عزلة عن اآلخرين وعن األجواء الصاخبة.

أنت الشخص الوحيد القادر على اسعاد نفسك
فقــط إذا لم تلتفت إلى قيــود يفرضها البعض
عليك .لسوء احلظ اليوم ،رمبا ال تتمكن من االبتعاد
عن األشخاص الســلبيني ولذلك من الصعب أن
تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة.

يخبــرك اليوم شــخص ما في العمــل بأمر ما
تظنه من وجهة نظرك تافها .لن تنوي إيذاء هذا
الشــخص على اإلطالق ،ولكن أســلوب حوارك
كاف ألن يجــرح مشــاعر هذا الشــخص .كن
لطيفا ورقيقا معه وراع مشاعره.

العذراء

العقرب

القوس

تعتقد اليوم أنه ميكنك االلتزام بكل وعودك
ألن الوفاء بالوعود من أهم مبادئك في احلياة.
تؤثر اليوم بشــكل حيوي علــى من حولك.
رمبا ال تشــعر بالسعادة بســبب األمور التي
يطلبها منك البعض.

تضطر هــذا اليــوم أن تواجه بعــض القضايا
الصعبة التي جتعلك تشــك فــي كل حتركاتك.
تتفاقــم املشــكالت التــي تتعلــق بعالقاتك
خاصة إذا انســحبت منها دون إيجاد حلول لها.
انســحابك قد يجعل من حولك يشعرون بعدم

اجتهــد حتــى تتخلص مــن كل ما يعكر
صفــوك .لن تشــعر هذا اليــوم بالرضا عن
إجنازاتك أو األمور التي حققتها ،وللشــعور
بالرضا عن أدائك عليك أن جتدد من خططك
واستراتيجياتك في العمل.

الجدي

الدلو

الحوت

ال يســتطيع زمالؤك فــي العمل أن يفســروا
أســلوبك الغريــب ،ورمبا يظنون أنك شــخص
ساذج على الرغم من محاوالتك لتوضيح نواياك
احلقيقيــة .ال تتحــدث كثيرا بــل دع تصرفاتك
وأفعالك تثبت لهم احلقيقة بوضوح.

ليســت لديك القــدرة اليوم علــى إجناز أي
مهمة اليوم على الرغم من أن لديك الرغبة
في االنتهاء منها .من األفضل أن متارس بعض
التمارين الرياضية حتى جتدد طاقتك وتشعر
بالنشاط.

تريد أن تبتعد عــن أماكن التجمعات وتضع
حدودا بينك وبني اآلخرين .اســتغل ما لديك
مــن مواهب بطريقــة عمليــة اآلن ،وإن لم
تشعر أنك مبدع أو مميز بدرجة كافية ،عليك
أن حتسن استغالل هذه املهارات واملواهب.

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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رابع لقاء بين الفريقين بتأريخ البطولة

مدرب األردن يعلن

اليوم ..إيران تتربص بالساموراي الياباني

تجديد عقده

عمان ـ وكاالت:
أعلن املدرب البلجيكي للنشــامى ،فيتال بوركلمانز،
مســاء أول امس ،جتديد عقده مع االحتاد األردني لكرة
القدم ،لـ 4سنوات مقبلة.
وجاء إعالن بوركلمانز عبر حسابه على «إنستجرام»،
بعد جلســة جمعته ،أول امس ،مــع األمير علي بن
احلســن ،رئيس االحتــاد ،ووفد املنتخــب األردني الذي
شــارك في كأس آســيا.لكن االحتاد األردني ،لم يصدر
أي تعليق رســمي في هذا الشأن ،حتى اآلن.وسيكون
الهدف األساسي من جتديد عقد املدرب البلجيكي ،هو
الوصول بالنشامى لكأس العالم  ..2022جدير بالذكر
أن منتخب األردن ،ودع كأس آسيا  ،2019بعد خسارته
أمام فيتنام بركالت الترجيح ،في ثمن النهائي.

محرز ..أفضل رياضي من
األولمبية الجزائرية

الجزائر ـ وكاالت:
اختــارت اللجنة األوملبية اجلزائريــة ،رياض محرز ،جنم
مانشستر سيتي اإلجنليزي ،أفضل رياضي لعام .2018
وغاب محرز عــن حفل اجلوائز الــذي نظمته اللجنة
األوملبية اجلزائرية ،مساء اول أمس ،اللتزامه مع فريقه
باملشــاركة في كأس االحتاد اإلجنليزي ،وتسلم اجلائزة
نيابة عنه شقيقه حسني.
ومن جهــة أخرى ،اختيــرت المية معطــوب ،العبة
الكاراتيه ،أفضل رياضية في عام  ،2018بعد حصولها
على امليدالية البرونزية في بطولة العالم التي أقيمت
في العاصمة اإلسبانية مدريد ،اخلريف املاضي.

كوالياريال يعادل رقم

باتيستوتا في الكالتشيو
روما ـ وكاالت:
واصل فابيــو كوالياريال ،جنم ســامبدوريا ،تألقه في
الدوري اإليطالي هذا املوســم ،بعدمــا افتتح أهداف
فريقــه أمام أودينيزي ،اول أمس ،في إطار اجلولة الـ 21
من عمر الكالتشيو.
وذكرت شبكة «أوبتا» لإلحصائيات ،أن كوالياريال جنح
في معادلة رقم النجم األرجنتيني جابرييل باتيستوتا،
الذي سجل في  11مباراة متتالية في الدوري اإليطالي
عام  ،1994وهي أطول سلســلة تسجيل ملهاجم في
الكالتشيو ..ويتصدر كوالياريال ،جدول ترتيب هدافي
الدوري اإليطالــي برصيد  15هد ًفا ،بفــارق هدف عن
الوصيف دوفان زاباتا العب أتالنتا.

ميكيل إلى ميدلزبره
لندن ـ وكاالت:
أعلــن نادي ميدلزبــره اإلجنليزي أنــه تعاقد مع العب
الوســط الدولي النيجيري جون أوبــي ميكيل حتى
نهاية املوســم احلالي.وعاد أوبي ميكيــل ،إبن الـ 31
عاماً ،إلى إنكلتــرا بعد إنتهاء عقده مع فريقه احلالي
تياجنــن تيدا الصينــي املنتقل إليه من تشيلســي
اإلجنليزي قبل عامني.
ودافع قائــد املنتخب النيجيري عن ألوان تشيلســي
خالل  11عامــا ً ( ،)2017 2006-أحــرز خاللها العديد
من التتويجــات أبرزها لقب الدوري مرتني عامي 2010
و 2015ولقــب دوري أبطال أوروبا عــام  2012والدوري
األوروبي «يوروبا ليغ» .2013وحمل أوبي ميكيل شــارة
القائد ملنتخب بالده في مونديال روســيا  .2018علما ً
أنه دافع عن ألوان «النســور املمتــازة» في  85مباراة
دولية ،سجل خاللها  6أهداف وت ّوج معها بطالً لكأس
أمم إفريقيا عام .2013

مفكرة اليوم

نصف نهائي كأس آسيا

إيران ـ اليابان

5:00
مساء
ً

رياضة

لخطف بطاقة النهائي اآلسيوي

أبو ظبي ـ وكاالت:
منذ فوزه بلقــب البطولة للمرة
الثالثــة على التوالــي عام ،1976
لــم يســتطع املنتخــب اإليراني
بلوغ املباراة النهائية لكأس آسيا
برغم وصوله إلــى املربع الذهبي
في خمس من آخر عشــر نســخ
للبطولة.
واآلن ،قد تكون الفرصة ســانحة
أمــام املنتخــب اإليرانــي لبلوغ
النهائي واملنافســة بقــوة على
اللقب في النســخة احلالية التي
تستضيفها اإلمارات ،حيث يلتقي
الفريق نظيره الياباني مساء اليوم
االثنني ،على استاد «هزاع بن زايد»
في العني وذلك فــي أولى مباراتي
املربع الذهبي للبطولة.
وجتمــع املباراة اليــوم بني فريقني
من أكثر املرشــحني للفوز باللقب
كما أنهما يجمعان فيما بينهما
نحو نصــف عدد ألقاب النســخ
ال 16السابقة من البطولة ،حيث
يتصدر املنتخــب الياباني (محاربو
الساموراي) قائمة أكثر املنتخبات
فوزا باللقب برصيد  4ألقاب مقابل
ثالثة ألقاب للمنتخب اإليراني.
ولهذا ،متثل املواجهة بني الفريقني
غدا نهائيــا مبكرا للبطولة علما
بأن مســيرة كل من الفريقني إلى
املربع الذهبــي للبطولة لم تكن
بنفس مســتوى نظيرتهــا عند
اآلخر.
وحقق املنتخــب اليابانــي الفوز
في جميع املباريــات اخلمس التي
خاضهــا في البطولــة حتى اآلن
ولكنه فــاز في كل منهــا بفارق
هــدف واحد وهــو ما ميثــل رقما
قياســيا في تاريخ البطولة بشأن
عــدد مرات الفــوز املتتالي بنفس
هامش الفوز.

لقاء سابق بني إيران واليابان
وعلى مدار مســيرته في البطولة
حتــى اآلن ،لــم يقــدم منتخب
الساموراي بصمة قوية حيث بدا
أن هدف الفريق هــو الفوز بغض
النظــر عــن مســتوى وجمالية
األداء وهــو مــا صرح بــه رئيس
االحتــاد اليابانــي للعبــة مؤخرا
في تصريحات صحفية.وســجل
محاربو الساموراي في مبارياتهم
اخلمــس  8أهــداف مقابــل ثالثة

أهداف اهتزت بها شباك الفريق.
وفــي املقابــل ،كانــت انطالقة
املنتخب اإليراني في البطولة حتى
اآلن أكثر قوة للدرجة التي جعلته
املرشــح األقوى للفــوز في مباراة
الغــد رغم أنه حقــق الفوز في 4
فقــط من املباريــات اخلمس التي
خاضهــا في البطولــة حتى اآلن
وســقط في فخ التعادل السلبي
مع نظيــره العراقي فــي اجلولة

بعد  96عامًا من إخالصه للنادي

ليفربول يفاجئ «مشجعه الوفي»
في عيد ميالده الـ104

لندن ـ وكاالت:
كرمت إدارة نادي ليفربول املشجع
برنارد شيريدان الذي يعتبر من اكبر
مشــجعي الفريق بعدما بعثت له
بدعوة حلضور املبــاراة ضد ضيفه
كريســتال باالس التي انتهت بفوز
أصحاب األرض بأربعة أهداف مقابل
ثالثة أهداف ضمــن اجلولة الرابعة
والعشــرين مــن بطولــة الدوري
اإلجنليزي .ويعتبر برنارد شــيريدان
من أكبر عشاق ليفربول حيث يبلغ
 104أعــوام ،قضى خاللها  96عاما ً
مشجعا ً وفيا ً للنادي .
وجاء تكــرمي إدارة ليفربــول لبرنارد
شيريدان مبناســبة احتفاله بعيد
ميالده الـ  104في  25من شهر يناير
اجلاري  ،إذ بعثت له رســالة حملت
توقيع املــدرب األملاني يورغن كلوب
املدير الفنــي للفريق وتضمنت في
محتواها عبارات الشــكر و الثناء
على الســنوات الطويلة التي ظل

املشجع برنارد شيريدان
خاللهــا وفيــا ً ومخلصــا ً للنادي
حتى فــي احلك أيامه  ،كما اهدته
قميصا ً للفريق عليه رقم  104مع
منتجات تذكارية خاصة بالنادي.
وعاصر هذا املشجع املرحلة الزاهية
التي عرفهــا ليفربول بني منتصف
السبعينات ومنتصف الثمانينات
عندما متكــن من فــرض هيمنته

علــى املالعب اإلجنليزيــة وجتاوزها
إلى املالعــب األوروبية بإحرازه لقب
دوري أبطــال أوروبا مرات عدة  ،كما
عاصــر مرحلة التراجــع مع إطالق
نســخة "البرمييرليغ" في موسم
( )1993-1992وكان شــاهدا ً عــن
عجز الفريق عن الفوز بهذا اللقب
حتى اآلن .

الثالثــة من مباريــات مجموعته
بالــدور األول للبطولة.وقــدم
املنتخب اإليراني ســجال تهديفيا
رائعا في البطولة احلالية حتى اآلن
حيث أحرز العبــوه  12هدفا فيما
لم تهتز شــباكه بأي هدف حتى
اآلن.
وكان تأهــل املنتخبــن اإليرانــي
والياباني إلى هذه املرحلة شــيئا
متوقعا كــون األول هــو متصدر

املنتخبات األسيوية في التصنيف
العاملي الصــادر عن االحتاد الدولي
للعبــة (فيفــا) ،والفائــز بلقب
البطولة  3مرات ســابقة وإن كان
آخرها فــي  ،1976فيما يبرز الثاني
كأكثــر املنتخبات فــوزا باللقب
األســيوي برصيد أربعــة ألقاب.
وفرض املنتخــب الياباني (محاربو
الساموراي) سطوته على بطوالت
كأس آســيا في آخر  3عقود حيث

توج بلقب البطولة أربع مرات كان
أولها في  1992وأحدثها في .2011
وقــال هاجيمي مورياســو املدير
الفنــي للفريق« :خــوض مباريات
صعبــة وقوية والفوز فــي األدوار
اإلقصائية يعزز ثقة الالعبني ويؤدي
أيضا لتطــور مســتوى الالعبني
والفريق».وتولى مورياســو تدريب
املنتخــب اليابانــي بعــد بطولة
كأس العالم  2018بروسيا بهدف
إعادة بناء الفريق.ولكن هذا الفارق
الهزيل للفوز في مبارياته اخلمس
بالبطولة يعني أن الفريق سيعاني
في مواجهة نظيــره اإليراني الذي
تأهــل بجدارة لهــذا الدور.وبرغم
االنتقادات التي يتعرض لها في كل
مرة ،لم يكــف البرتغالي كارلوس
كيــروش املدير الفنــي للمنتخب
اإليراني عــن محاولة وضع فريقه
بعيدا عن دائرة املرشحني لتقليص
الضغوط الواقعة على الالعبني.
ولكن كيروش ليس األول أو الوحيد
من املدربني الــذي يقلل من فرص
فريقــه بهذا الشــكل مــن أجل
تقليــص الضغوط علــى العبيه.
ويفتقد املنتخب اإليراني في هذه
املبــاراة غدا جهــود العبه مهدي
تارمي لإليقاف بسبب اإلنذارات.
وال يقــف ســجل املواجهــات
الســابقة بني الفريقــن بكأس
آســيا في صالح املنتخب اإليراني
حيث التقــى الفريقان ثالث مرات
ســابقة على مدار تاريخ البطولة
وانتهت مباراتان بالتعادل السلبي
فــي  1988و 2004فيمــا انتهت
املباراة األخرى بــن الفريقني بفوز
الســاموراي  0-1على ملعبه عام
.1992وكانــت املباريــات الثــاث
الســابقة في دور اجملموعات فيما
ســتكون املباراة بينهما اليوم هي
أول مواجهــة بينهما فــي األدوار
اإلقصائية.

التهاني تنهال على نعومي أوساكا
العواصم ـ وكاالت:
اســتمرت احلفاوة بفوز نعومي
أوســاكا ،بثاني لقب لها على
التوالــي في البطــوالت األربع
الكبــرى ،وكذلــك بتصــدر
التصنيــف العاملــي لالعبات
التنس ،بعد الفوز بنتيجة 6-7
و 7-5و 4-6على التشيكية بترا
كفيتوفــا في نهائــي بطولة
أستراليا املفتوحة.
وقالــت أســطورة التنــس
األمريكيــة بيلي جــن كينج،
عبــر صفحتهــا علــى موقع
تويتر «تهانينا للبطلة نعومي
أوســاكا ،ينتظرك املستقبل
املشرق ،موهبتك ستأخذك إلى
بعيد».أما الالعبة الفرنســية
أليز كورنيــه ،علقت «يا له من
نهائي ،شــكرًا لكما على تلك
القــوة وااللتزام والشــجاعة،
أنتما مصــدر إلهام لنا ،مرح ًبا
نعومي في صــدارة التصنيف
العاملي».
وقالت األمريكية بيثاني ماتيك

نعومي

عرضا
ساندز «قدمت كفيتوفا
ً
رائ ًعــا ،أعصاب من حديد ،لكن
نعومــي خرجت بتســديدات
عظيمة».أما أســطورة التنس
مارتينــا نافراتيلوفا ،أوضحت
«حســنًا ،عقب تتويج أوساكا
بلقب أمريــكا املفتوحة ،2018

أصبحــت جنمــة ،واآلن عقب
التتويــج بلقــب أســتراليا
ووصولها إلى صدارة التصنيف،
أصبحت سوبر ســتار».وقالت
الالعبة التونســية أنس جابر
«مذهــل ،تهانيا ،ســعيدة من
أجلك».
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متخصصون :إيران وقطر يقدمان األفضل
بغداد ـ الصباح الجديد:
تبدأ اليوم األثنني اولى مباريات دور
نصف النهائي لبطولة كأس االمم
اآلسيوية بنسحتها الـ  17اجلارية
احداثها في دولة اإلمارات العربية
املتحــدة ،فيلعب إيــران واليابان
في الســاعة اخلامسة مساء في
ملعب ستاد هزاع بن زايد في نادي
العني ،في حني تقــام مباراة قطر
واإلمارات في التوقيت ذاته يوم غد
الثالثاء في ملعب ستاد محمد بن
زايد في نادي اجلزيــرة ..وللحديث
عن مباراتي دور نصــف النهائي،
اســتطلعنا اراء عدد من املدربني
فكان االتي:
اخلبير عبد اإلله عبد احلميد ،اوضح
انه يرشح املنتخب اإليراني ليكون
منافسا بقوة على الفوز باللقب،
نظرا ملا ميلكه من كفاءة ومقدرة
كبيرة في املباريات ،وجنح بشــكل
واضح في حتقيــق نتائج ايجابية
في املباريات السابقة ،فاستقراره
التدريبي مينحه مؤشرا ايجابيا في
الفوز على نظيره الياباني في لقاء
اليوم ،ونوعية العبيه تشكل قوة
فوق املستطيل االخضر ،إلى جانب
ان املنتخب اإليراني يعد من صفوة
منتخبات القارة وسجل لنفسه
حضــورا متواصــا في النســخ
االخيرة لنهائيات كأس العالم.
وذكــر ان اللقــاء امــام اليابــان
ســيكون مثيرا ،لكــن كفة إيران
األرجح ،اما املنافسة العربية بني
قطر واإلمــارات ستشــهد إثارة
وندية كما يتوقعها اجلميع ،لكن

عبد العزيز حامت يسدد كرته إلى املرمى الكوري
أهليــة قطر تبدو ارجــح ،نظرا ً ملا
قدمه من مســتويات فنية عالية
في البطولة.
اما املدرب شــاكر محمود فقال:

دور النصــف نهائــي لللبطولة
سيشهد قمتان ،فاملباراة بني إيران
واليابان عالية في نديتها وإثارتها
كما يتوقعهــا اجلميع ،لكن كفة

العبيدي يقرر فتح تحقيق بشأن
ملف المدينة الرياضية في بابل

إعالم الشباب والرياضة
قرر وزير الشــباب والرياضة الدكتور
احمد رياض فتح
حتقيق بشــان ملف
ٍ
املدينــة الرياضية في محافظة بابل،
وذلك عقــب تفقده املدينة الرياضية
وعددٍ من املنشــآت التابعــة للوزارة،
اجلمعة ،وإطالعه على نســب االجناز
املتحققة.
وقال «رياض» انه تفاجيء من نســب
االجناز املثبتة على الورق ،والتي تشير
الى نحــو  62%وبني ما متحقق منها
على ارض الواقع الذي على ضوئه يتم
صرف الســلف املالية ومستحقات
الشركة املنفذة للمشروع.
واضاف الســيد الوزيــر ان التحقيق
سيكشف املتســبب بهذا التقصير
الذي ســيكلف احملافظة اعبا ًء مالية

جانب من الزيارة
كانــوا في غنــى عنها ،كــون موقع
املدينة الرياضية غير مناســب بتاتا ً
القامة املشــروع باكملــه إذ تعاني
املنطقــة التي يتم تنفيذ املشــروع

عليها مــن انعدام اخلدمــات وعدم
وجــود طرق ســالكة للوصــول الى
موقع العمــل فضالً عن املشــاكل
الكثيرة األخرى التي تعترض إكماله،
ولن نتردد فــي إحالة امللف إلى هيئة
النزاهة إذا ما إستوجب األمر ،فشباب
ورياضيو بابل يســتحقون ان تشهد
مدينتهــم وجــود مدينــة رياضية
اســوة مبا موجود بــن قريناتها من
احملافظــات االخرى لذلك ســنعمل
جاهدين الصالح هــذا اخلطأ الذي ال
يغتفر والسعي اجلاد اليجاد حل لهذه
املعضلة واكمال املدينــة الرياضية
التي تتكون وفق اخملططات املعدة من
ملعبي تدريب
وفندق يضم  50غرفة
ٍ
وكراجات لوقوف السيارات فضال عن
مرافق ترفيهية اخرى.

رديف الطلبة يقفز للمركز الثاني
بغداد ـ الصباح الجديد:
قفز فريــق رديف نادي الطلبة إلى
املركز الثاني في ترتيب فرق الدوري
اخلاص بفئــة الرديف بفوزه أمس
على فريق الفتــح بثالثة أهداف
لهدف واحد وسجل أهداف الفوز
علــي جبــار ومثنى كــرمي وعلي
غازي ،وبحســب مدرب رديف نادي
الطلبة ،نافــع محمد ،فان فريقه
تقدم
إلى املركز الثانــي وله  11نقطة،
فيما لفريــق أمانة بغداد املتصدر
 14نقطة.
وقدم املدرب نافع محمد شــكره
إلــى الالعبني الذيــن تفوقوا في
املباريات وقدموا مســتويات فنية
عالية تؤهلم لتمثيل الفريق األول

إيران االرجح ،اما املواجهة العربية
اخلليجيــة بــن قطــر واإلمارات
البلــد املضيــف فهــي االخرى
ســتنال قدرا عاليا مــن االهتمام

واملتابعة ،وبرأيي فان قطر مرشح
للعبور نحو املباراة النهائية ،وفي
حــال لقاء إيران وقطــر بالنهائي،
ســيحقق املنتخــب اإليرانــي

ربع نهائي كأس العرب

اللقــب ،ملــا ميلكه مــن مؤهالت
وهو منتخب قــوي ويثبت حضورا
ايجابيا في كل بطولة ،فقد ابدى
مدربــه البرتغالي ،كيــروش ،رؤية
فنيــة عميقة للمباريــات ولعب
كل جولة بطريقــة مختلفة مما
اكســب الالعبني اخلبرات والتنوع
فــي اللعب ،وقطر ال يقل شــيئا،
فهو حتت اشراف املدرب اإلسباني،
سانشــيز ،الــذي ترجــم أفكاره
فوق املســتطيل االخضر باالدوات
الشبابية الفعالة التي ينتظرها
الكثير.
من جانبه ،قال مــدرب فريق نادي
زاخو ،كابــن منتخبنــا الوطني
السابق ،احمد كاظم ،انه يرشح
املنتخــب اإليراني للفــوز بلقب
النســخة احلاليــة لنهائيات األمم
اآلسيوية بفضل استقراره الكبير
مع املدرب البرتغالي كيروش ،برغم
ان املنتخب القطري املرشح االخر
للعب في النهائي يلعب مستقرا
بقيادة اإلســباني سانشيز ،لكن
خبــرات العبي إيــران اكبــر ،اما
منتخــب اليابان فهو يعتمد على
تطوير طاقاته الشبابية والتفكير
باملســتقبل ،ســيما التأهل إلى
مونديــال قطــر  2022واملنتخب
اليابانــي وغيــره العديــد مــن
املنتخبات اشتركت في النهائيات
االســيوية احلالية بالعبني شباب
في خطوات تؤكــد عملهم على
املدى البعيد ،اما املنتخب اإلمارات
صاحــب األرض واجلمهور فهو لم
يقدم املســتويات الفنية العالية،
لكنــه يحقق الفــوز ووقف احلظ
بجانبه في العديد من املباريات.

غدًا انطالق الجولة  14من الدوري
الكروي الممتاز باجراء مباراتين
بغداد ـ رافد البدري:
تعــاود يوم غــد الثالثــاء عجلة
الــدوري الكروي املمتــاز بالدوران
بعد توقــف اضطــراري لفترة 6
اسابيع بسبب مشاركة منتخبنا
الوطني بكرة القــدم في بطولة
االمم االســيوية اجلاريــة حاليا ً في
دولة االمارات العربية ،حيث تقام
يــوم غــد مباراتني جتمــع االولى
فريقي البحري وضيفه فريق القوة
اجلوية على ملعــب الزبير،ويحتل
البحري املركز  19برصيد  9نقاط،
فيما للجوية  27نقطة في املركز
الثالث،ويتقابــل فريقــا احلــدود
وامانة بغداد على ملعب التاجي،
وميتلك احلــدود  17نقطة وضعته
باملركز الثامن ،ويحتل امانة بغداد
الترتيب  18برصيد 10نقاط.
وتتواصــل املنافســات بعــد غد
االربعــاء باقامــة مباراتني ،حيث
يشد فريق الديوانية الرحال صوب
محافظــة البصرة للقــاء فريق
امليناء على ملعب الفيحاء ،ويحتل
الفريــق الديوانــي املركزاالخيــر

برصيد  8نقاط ،بينما ميتلك فريق
امليناء البصري  13نقطة وضعته
باملركــز ،12وفي ملعــب النجف
االوملبي ســيكون لقاء الشقيقان
نفط الوســط ونفط ميســان،
ويحتــل الفريق النجفي املركز 11
برصيد  14نقطة ،ولنفط الوسط
 15نقطة باملركز  . 10وتستكمل
مباريات اجلولة يوم اخلميس باقامة
 4مباريات منها ،ففي ملعب الكرخ
ســيكون لقاء اهل الدار وضيفه
فريــق احلســن ،ويحتــل الفريق
الكرخي املركــز الرابع برصيد 27
نقطة ،فيما يحتل فريق احلســن
املركــز  15برصيــد  11نقطــة،
وســيغادر فريق الشــرطة صوب
محافظة السماوة للقاء فريقها
فــي ملعبه ،حيث يتصــدر فريق
الشرطة جدول الترتيب برصيد 30
نقطة ،اما فريق السماوة فيمتلك
 12نقطة في املركــز ،14ويتقابل
فريقــا الصناعــات الكهربائية
وفريق النفط على ملعب التاجي،
ويحتــل الصناعــات الكهربائية

املركز  17برصيــد  11نقطة ،اما
الفريــق النفطــي فيتواجد في
املركز السادس برصيد  20نقطة،
ويحتضــن ملعب النجف االوملبي
لقاء النجف وضيفه اربيل ،وميتلك
الفريــق النجفــي  14نقطة في
املركــز  ،11فيما يحتــل الفريق
االربيلي املركز التاسع برصيد 16
نقطة.
وتختتــم مباريــات اجلولــة يوم
اجلمعــة املوافق االول من شــهر
شــباط املقبــل وذلــك باقامة
املباراتــن املتبقيتــن ،ففي اولى
املباريات يتقابــل فريقا الكهرباء
والــزوراء علــى ملعــب التاجي،
حيث يحتل الكهربــاء املركز 16
برصيــد  11نقطة ،فيمــا ميتلك
فريق الــزوراء  28نقطة في مركز
الوصافة،ويالقــي فريــق الطلبة
ضيفــه فريق نفــط اجلنوب على
ملعب الصناعة ،اذ ميتلك الفريق
الطالبــي  19نقطــة فــي املركز
السابع ،ولنفط اجلنوب  13نقطة
وضعته باملركز .13

أثقال النساء يشارك في غربي آسيا
رديف نادي الطلبة
لنادي الطلبة في املواسم املقبلة.
يشــار إلى ان املدرب نافع محمد
يقود الفريق ويســاعده باســم

تقرير

عبد احلسن وعبد الرحمن محمد
ومــدرب حــراس املرمى غســان
محمد،

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مدرب منتخبنا الوطني برفع
األثقــال للنســاء ،عبــاس احمد،
جاهزيــة العباته للمشــاركة في
بطولة غربي آســيا املقررة ان قام
في سلطنة عمان منتصف شهر
آذار املقبــل ،مبينــا ان  9العبــات
يؤدين التدريبات بانتظام هن ( هدى
وهديل سالم وخديجة إسماعيل

وجلني حازم ومناســك عــاء احم
ورقيــة احمد وزهراء حــامت وتبارك
حامت) ،مبينا ان في محافظة اربيل
هنالك  6العبات متميزات وسيتم
اختيــار االفضل منهــم ألحلاقهن
باملنتخــب الوطني للمشــاركات
املقبلة بينها غربي آسيا ،او بطولة
اســيا في كوريا اجلنوبية شــهر
تشرين االول املقبل وهي مخصصة

لفئتي الشابات والناشئات ،حيث
ميلك العــراق رباعات ميلكن املقدرة
الفنية لهاتني الفئتني.
وذكــر ان االحتــاد الدولــي اعتمد
مشــاركات يتــم فيهــا اخضاع
الرباعــن لـ  6اختبــارات لفحص
املنشطات وفي حال جتاوزها وجمع
تنقيط فأنه ســيكون منافســا
للتأهل إلى أوملبياد طوكيو .2020

بغداد ـ الصباح الجديد:
سمى االحتاد العربي لكرة القدم ،صافرة عراقية
لقيادة أحدى مباريــات دور الربع النهائي لكأس
زايد لألندية األبطال.
وسيقود احلكم الدولي مهند قاسم مباراة اياب
دور الربــع النهائي لكأس زايــد لألندية االبطال
بني النجم الساحلي التونسي والرجاء الرياضي
املغربي والتي ســتقام في تونــس على امللعب
االوملبي بسوســه بالثامن من الشــهر املقبل..
وســيعاون قاســم في املهمــة العربية طاقم
عراقي عربي مكون من حيدر عبد احلسن مساعد
أول وزيد ثامر حكما ً رابعاً ،بينما ســيكون احلكم
املســاعد الثاني محمــد جعفر مــن البحرين،
ســيكون احلكمان االضافيان مــن دولة االمارات
وهم كل من سلطان عبد الرزاق ويعقوب احلمادي.
يشــار إلى أن احلكم الدولي مهند قاسم قاد عاد
من نهائيات آســيا بعد ان قاد مباراة فلســطني
واالردن بدور اجملموعات ،وكذلك مت تســميته في
مباراتني حكم أضافي.

حسين علي واحد

يلتحق بنفط ميسان
بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقد نــادي نفط ميســان ،أول أمس ،مع العب
أمانة بغداد ،حســن علي واحد ،لتعزيز صفوف
الفريق ،قبل غلق باب االنتقاالت الشــتوية.ووقع
واحد الذي يلعب في مركز املهاجم ،على عقد مع
نفط ميســان ملدة موسمني.وسبق لالعب متثيل
العديــد من األندية ،أبرزها القــوة اجلوية وامليناء
وأمانة بغداد واحلسني.وجتري اإلدارة مباحثات جادة
إلبرام صفقات أخرى سيتم الكشف عنها خالل
اليومني املقبلني.
يشــار إلى أن االحتــاد العراقــي ،حــدد الثامن
والعشرين من الشهر اجلاري ،موعدا إلغالق سوق
االنتقــاالت الشــتوية ،قبل اســتئناف مباريات
اجلولــة الرابعة عشــر من الدوري في التاســع
والعشرين من الشهر ذاته.

سوري وإيفواري

ينضمان لكرة الحدود
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي احلدود ،أول أمــس ،تعاقده مع العبني
محترفني جديدين ،قبل إغالق ســوق االنتقاالت
الشتوية.
وقــال عادل نعمة ،مدرب احلــدود ،في تصريحات
صحفيــة « :اإلدارة أكملــت التعاقد مع العبني
خالل ،هما الســوري أحمد البصيــر ،واإليفواري
إبراهيما».ولفت إلى أ َّن «إبراهيما وصلت بطاقته
الدوليــة ،ومن املنتظر أن يصل نهاية األســبوع
املقبل للعاصمة بغداد ،بينما نأمل في حســم
بطاقة السوري أحمد البصير».
وبي «النادي لم يتعاقد مع اإليراني سعيد حيالفي
َّ
بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية تعرضه إلصابة
في العضلة الضامة ما دفعنا للبحث عن بدائل».
يذكر أ َّن باب االنتقاالت الشتوية في العراق ،يغلق
نهاية الشهر اجلاري.

دور اإلعالم في التشجيع
بارتياد المالعب

بغداد ـ الصباح الجديد:
يدعو قســم االعالم واالتصال احلكومي في وزارة
الشــباب والرياضة ،وسائل االعالم حلضور الندوة
التي تقيمها الوزارة بعنوان ( دور االعالم الرياضي
في تشجيع االســر العراقية على ارتياد املالعب)
وذلك في الســاعة العاشــرة من صبــاح اليوم
االثنني على قاعة االحتفــاالت املركزية في دائرة
العالقــات والتعاون الدولي في مقــر الوزارة في
شارع فلسطني.

يقود فريقه مسيمير للفوز ببطولة كأس الدرجة الثانية القطري

رعد عبد اللطيف :أحرزنا اللقب بجدارة والطموح بلوغ دوري النجوم
بغداد ـ الصباح الجديد:
متكــن مدربنــا احملتــرف رعــد عبد
اللطيــف ،من قيــادة فريقــه نادي
مســيمير للفوز بلقب بطولة كأس
الدرجة الثانيــة القطري بعد التفوق
في املباراة النهائية على املنافس فريق
املرخية بســتة أهــداف مقابل هدف
واحــد للمرخية ،ويعد اإلجنــاز كبيرا ً
النه أتى باســتحقاق تام وفقا حلديث
املدير الفني لنادي مسيمير ،رعد عبد
اللطيف.
واضــاف :كل مدرب محتــرف يتطلع
إلى الفــوز واحلصول علــى اإلجنازات،
واملســيرة التــي امضيها مــع فريق
مســيمير تعد متميزة بالنسبة لي،
وجدت الدعم واملســاندة مــن إدارة
النادي واملســؤولني في الفريق الذين
يثقون بامكانات املــدرب العراقي في
الوصول إلــى ابعد مديــات النجاح،
واحلمد هلل كانت املباريات في بطولة
كأس الدرجة الثانية في قطر تأكيدا
ملقدرة فريقي مســيمير فــي اثبات

على منح مدربينــا احملترفني اهتماما ً
واضحــا ً وتعتمد عليهم ســواء في
تاهيــل الالعبني فــي فــرق الفئات
العمريــة او الكبار او املناصب اإلدارية
باألنديــة او اللجان الفنيــة العاملة
باالحتاد القطري لكرة القدم.

الوجــود واحقيته فــي االنتقال إلى
دوري النجوم ،فقد متكــن فريقنا من
إقصاء فريق الوكــرة املتصدر لترتيب
فرق الدرجــة الثانية فــي دور نصف
النهائي لينتقل إلى النهائي ويحقق
اللقب بجــدارة وبفوز ســاحق بعد
مباراة كبيرة حقق فيها العبونا تفوقا ً
واضحاً ،ليتوجوا بالكأس.
لقب وخزائن
واضاف :فــي احلقيقة لم يكن فريقنا
مرشــحا لنيــل اللقــب فــي هذه
البطولــة ،ويعد التفــوق فيها دافعا
كبيرا لفريقنا في دوري الدرجة الثانية
ومنافساتها فدخل اللقب باستحقاق
وجدارة للمرة االولى في خزائن النادي،
برغم ان يبقى األمــل قائما في بلوغ
دوري النجوم القطري الذي ســبق ان
أسهمت في قيادة الفريق إلى اللعب
ضمن ابــرز الفرق القطريــة ،اذ دربت
الفريق ملدة ســنة ونصف الســنة،
واعددته بالشكل الصحيح.
املدير الفني

رعد عبد اللطيف يحمل الكأس
واوضح :اعمل فــي النادي منذ العام
 ،2015ونظرا ً لثقــة اإلدارة بامكاناتي
واحلمد هلل ،قامت بتســميتي مديرا ً

فنيا ً جلميع فرق النــادي بكرة القدم،
وهذا برأيي ثقة كبيرة بامكانات املدرب
العراقــي بالدرجــة االســاس ،ألنني

كمــدرب اتطلع إلى تأكيــد جدارتي
ورفع اسم بلدي في املالعب القطرية
التي تهتم بالكفاءة العراقية وتعمل

الهجوم والدفاع
املدرب احملترف ،حتدث عن رؤيته ملباريات
نهائيات أمم آســيا في دولــة اإلمارات
العربيــة املتحــدة  ،2019فقال :من
وجهة نظري ان اجلانب الهجومي الذي
تعتمده الفرق يحقق الفوز وصوال ً إلى
معانقة األلقاب ،لكن في النســخة
احلالية للبطولة جنــد ان الفرق التي
انتهجت االسلوب الدفاعي قد جنحت
بشكل كبير ،وهناك اساليب متنوعة
للمــاكات التدريبية املشــرفة على
الفرق املشاركة الـ  24في نهائيات امم
آسيا الـ  17اجلارية احداثها حاليا في
مالعب اإلمــارات ،اذ اعتمدت املالكات
التدريبية على خطط متنوعة ،فتميز
العبون بخطف االضواء ونيل االهتمام،
برغم ان اخلط البياني في االداء الفني

يكاد يكون متراجعا للفرق املشاركة
جميعــا ،وفي العموم فانني ارشــح
منتخبي قطر وإيران للعب في املباراة
النهائــي ،فهمــا منتخبــان ميلكان
مؤهالت كبيرة فــي امليدان ،يقودهما
مدربان خبيران ،ايضــا لديهما االدواء
املتميزة التي تصنع النجاح.
دروس وخبرات
ودعا املــدرب احملتــرف ،اجلميــع إلى
االستفادة الكبيرة من مباريات كأس
األمم اآلســيوية ،فهي افرزت دروســا ً
يجب متابعتهــا ،واملالكات التدريبية
بالتأكيد ســتعمل علــى تصحيح
االخطاء التي شــهدت املباريات ،مع
تعزيز اجلوانــب االيجابية ،وكرة القدم
اآلســيوية ،تؤكد تطورا ً واضحا ً لفرق
كانــت تصنف بـ (املغمــورة) ،لكنها
اليوم ليســت كذلك ،بل عملت على
التخطيط الصحيــح وزادت خبراتها
مــن املشــاركات واعتمــدت علــى
الطاقات الشبابية باشراف الكفاءات
االجنبيــة احملترفــة لتبلــغ درجــات
متقدمة من التفوق في عالم الكرة.

حسين الصدر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
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ّ
الم َر ُ
ُ
الحرص َ
ض ُ
المذل!..
--1
هناك منظومة من الســمات والصفــات االيجابية تكون
مبثابة األوسمة التي يُك ّرم بها البارعون واملبدعون في شتى
احلقول .
أليس اجلودُ والكرم في طليعة تلك الصفات ؟
وهل رأيت جوادا ً يذمه الناس ؟
ومــا يقال في اجلود والســماحة ،يقال فــي االيثار والوفاء
والصدق واالخالص وسائر السمات االخالقية الراقية ..
--2
وهنــاك منظومة أخرى مــن الصفات والســمات تقابل
املنظومة احلميدة ..
ُوجب الذ َّم واالحتقار .
انها املنظومة السوداء التي ت ُ
ويقف احلرص في طليعة تلك الصفات السلبية ،والقاسم
املشترك بني اجلنب والبخل واحلرص هو سوء الظن باهلل .
فاحلريص يكاد ال يُصدق أ ْن شيئا مما في يده اذا خرج منها ،
يعود اليها ما يساويه أو ما يزيد عليه..
انه ضعيف االميان واليقني !!..
إ ّن مصدر النعم هو اهلل ســبحانه  ،وكما أنعم اهلل على
االنســان بألوان مــن النعم فيما مضى مــن عمره  ،فانه
لن يتخلى عنه في احلاضر واملســتقبل ،..ولك َّن ذلك كله
بحاجة الى يقني راسخ  ،واعتقادٍ ثابت ال يتزعزع  ،واحلريص
محروم من كل ذلك مبا كسبت يداه !!..
--3
جاء في احلديث عن االمام ابي جعفر الباقر (ع) انه قال :
{ َم َث ُل احلريص على الدنيا كمثــل دودة القز  ،كلما ازدادت
من الق ّز على نفســها ّ
لفا ً  ،كان أبعد لها من اخلروج حتى
غما }
متوت ّ
وقد أخذ الشاعر هذا املعنى فقال :
ألم تر ا َّن املر َء طو َل حيات ِه
يناس ُج ْه
ٌ
حريص على ماال يزال ِ
ينسج دائما
ك ُدو ٌد َكدودِ القزِّ
ُ
فيهلك ّغما ً وَ ْس َ
ُ
ناس ُج ْه
ط ما هو ِ
--4
ولقد جاء في احلديث أيضا :
{ ُحرم احلريص خصلتني ،
ولزمته خصلتان :
ُحرم القناعة فافتقد الراحة ،
وحرم الرضا  ،فافتقد اليقني )
ُ
فال راحة حلريص ،فهو في تعب وشقاء ..
وال يــدع
احلرص لصاحبه مجاال ً للرضا ،فهو مضطرب قلق
ُ
متبرم ساخط حتى حني تنهمر عليه األموال ...
أليســت هذه احلالة املُزرية من أشد احلاالت إيالما للنفس
وإرهاقا ً لها ؟!
وهكــذا يوقع احلرص أصحابه في املط ّبات ،ويدفع بهم الى
احلُفر العميقة بأخطارها :
نفســيا وأخالقيا واجتماعيا فضالً ،عن تبعاتها الشرعية
الوخيمة .
--5
وقد روي عن الرسول االعظم (ص) انه قال :
( أغنى الناس من لم يكن للحرص أسيرا ً )
يتبدى لنا أ ّن احلرص الشــديد هــو الفقر الذي يفر
وهكذا ّ
احلريص منه !!..
وقد وقع فريس ًة له وأسيرا ً بني يديه .
قال املرحوم الشيخ محمد رضا الشبيبي :
َف َف ِقي ٌر َم ْن ِغنا ُه طم ٌع
وغني َم ْن يرى الفق ُر ِغنى
ٌّ
--6
وسئل امير املؤمنني :
أ ُّي ذُ ٍّل ّ
أذل ؟
قال :
احلرص على الدنيا "
وال شيء أنكى من الذل ،فهو م ّر املذاق وال يكاد يُطاق .
--7
وهناك عالمات للشقاء أربع – كما جاء في بعض االحاديث
أولها ُ :جمودُ العني فال تنساب منها الدموع ،!!..
وثانيها  :قسوة القلب فال رقة فيه وال خفقة حنان ،
وثالثها  :شدة احلرص في طلب الدنيا ،
ورابعها  :االصرار على الذنب
أعاننا اهلل واياكم على أنفســنا مــن هذه اآلفات  ،ووفقنا
واياكم لالنابة والطاعات .

الفرقة السيمفونية العراقية
تدمج بين األوركسترا والمقام

أحالم يوسف
احتضنت خشــبة املسرح الوطني
حفال موسيقيا للفرقة السيمفونية
العراقيــة بقيــادة املايســترو علي
خصــاف ،قدمــت خاللهــا الفرقة
مجموعة من السيمفونيات العاملية،
واغان من التراث.
كانــت االفتتاحيــة مــع معزوفة
الطائــر الســارق النقــاق جلياكونو
روسيني ،ثم معزوفة رقصة البكاناال
من اوبرا شمشون ودليلة ،كما عزفت
الفرقة ،السيمفونية األشهر ليوهان
شتراوس ،فالس الدانوب االزرق.
وبعــد تقدميهــم جملموعــة
الســيمفونيات تلك تقدم املايسترو
علي خصــاف محدثــا اجلمهور عن
جتربة تعد جديدة في عالم املوسيقى،
تتمثل بالدمج ما بني األغاني التراثية
وموســيقى األوركســترا ،وطلب من
اجلمهور ابداء الــرأي فيما يخص هذا
النوع من الغناء.
قــدم اخلصاف على املســرح قارئ
املقام منيــر ناظم مــع املطربة غادة
واصــف الذيــن اديــا مجموعة من
األغاني التراثيــة املعروفة ،مبصاحبة
املوسيقى األوركسترالية.
تفاعل اجلمهور كثيرا مع هذا النوع
من األداء ،لكن بعضهم وجد ان الغناء
العراقي ال ميكن ان يؤدى اال مع اآلالت
الشرقية البحت كي تضيف له عبق
التراث األصيــل ،ومنهم عمر اجلبوري
املقيم في هولندا والذي جاء بصحبة
ابنتيه اللتني تــزوران العراق ألول مرة،
اذ قال:
جتربة جميلة ،لكن بصراحة
انا أجد ان االغنيــة العراقية ال ميكن
ان تتكامل جماليتهــا ،اال مع العزف
على اآلالت الشــرقية فحسب ،نعم
كان هناك الة العــود والقانون ،لكن
املوســيقى األوركسترالية كانت هي

الصباح الجديد  -وكاالت:
برغم خطورة االقتراب من التمساح
أو التعامل معه ،إال أن رجال أميركيا من
والية بنســلفانيا فاجأ اجلميع مبا ميكن
لهذا احليوان أن يفعله.
وكشــف جوي هينــي ( 65عاما) أن
متســاحه ،الذي يبلغ طوله خمســة
أقــدام ،يســاعده علــى التعامل مع
اكتئابه ،ومينحه العناق ،وفقا لصحيفة
"نيويورك بوست".
وأوضــح هيني أنه تلقى موافقة من
طبيبه على استخدام التمساح ،الذي
أطلق عليه اسم والي ،ليدعمه عاطفيا

"الجمال ليه ناسه"

براسي عملته" و"جوا قلبه".
وكانــت "نــوال" قــد ســلمت
"ماســتر" ألبومها اجلديد إلى
شركة "روتانا" للصوتيات
واملرئيــات املنتجة له،
وذلك بعــد االنتهاء
مــن تســجيله،
ليدخــل مرحلــة
الطبع قبل الطرح
رسم ًيا ،وتوزيعه في
سوق الـ.CD
ويعــد األلبــوم أول
األعمــال الفنيــة التي
جتمع بــن نــوال الزغبي
وروتانا بعد انقطاع عشــر
سنوات ،وتعاونت "نوال" في
األلبوم ،مع أمير طعيمة ،وأمين
بهجت قمر ،وخالــد تاج الدين،
وعمرو مصطفى ،وندمي الشاعري.

صدور ملصق مهرجان
أسوان ألفالم المرأة
الصباح الجديد  -وكاالت:
كشــفت إدارة مهرجان أســوان الدولي ألفالم
املرأة عن امللصق الدعائي لدورته الثالثة التي من
املقرر أن تنطلق خــال املدة من  20إلى  26فبراير
شباط املقبل.
وقام بتصميم البوســتر الفنان "هشام علي
علي" ،الذي تعمد إظهار مالمح خاصة للملصق،
أولها شعار املهرجان الذي يأتي على شكل وجه
امرأة مبالمح مصرية أصيلة ومميزة ،وظالل املعبد
الفرعوني على جسدها ،وشعرها احلر الذي يظهر
جماله طوق يشبه شريط سينما.
جدير بالذكر أن إدارة مهرجان أسوان السينمائي
الدولي لســينما املرأة أعلنت أنها ستكرم خالل

آل باتشينو
كشفت شــركة سوني
الترفيهيــة ،عــن صــور
جديدة مــن موقع تصوير
فيلــم الدرامــا املنتظر
"Once Upon a Time
 "in Hollywoodللمخرج
كوينتني تارانتينو ،واملقرر
طرحه فــي  26يوليو متوز
املقبل.
وظهر بالصــور ثالثة من
عمالقــة التمثيــل في
هوليوود هم :آل باتشينو
وبــراد بيت وليونــاردو دي
كابريــو ،بجانــب صورة
فرديــة لبطلــة الفيلم
النجمة مارجوت روبي.
تقع أحــداث الفيلم في
واليــة كاليفورنيــا عام

الدورة الثالثة الفنانة الكبيرة محسنة
توفيق ،والفنانة منة شــلبي ،في حفل
االفتتاح ،وخمس شــخصيات نسائية
كان لهن إســهامات عديدة في عالم
الفن السابع.
وســيتم تكــرمي خبــراء الترجمة
"عايدة" و"عزة" و"عبلة" أنيس عبيد
بنات رائــد ترجمة األفــام األجنبية
للغــة العربيــة خالل حفــل ختام
دورته الثالثة التي تقام بدعـــم مـن
وزارتـي الثقافـــة والسياحة ،وبرعاية
اجمللس القومـــي للمـــرأة ،ونقابـــة
السينمائييـن.

 ،1969حيث مقتل املمثلة
(شــارون تيــت) زوجــة
اخملرج رومان بوالنســكي،
بواســطة اجملرم تشارلز
مانسون وأتباعه ورفاقه.
الفيلم بطولة :مارجوت
روبي ،وبراد بيت ،وزوي بيل،
وليوناردو دي كابريو ،ومن
تأليــف وﺇﺧﺮاﺝ كوينتني
تارانتينو.

إيناس كامل

الفرقة السيمفونية العراقية

الطاغية على الصوت واملشهد كله،
لقد اصطحبت ابنتي هنا لتستمعا
الى معزوفات الفرقة الســيمفونية
التي كانت رائعة ،وأيضا لالســتمتاع
باألغاني العراقية التراثية ،بنحو عام
خرجنا سعيدين منتشني بكل اجلمال
الذي رسم على خشبة املسرح.
عزفــت الفرقــة قبــل اخلتــام
موسيقى ولفغانغ اماديوس وموتزارت
ســرنيد الوتريات/ليلة موســيقية
صغيرة ،وايضــا الكابريس اإليطالي
لتشايكوفسكي.

بــدأت فرقــة األوركســترا
الســيمفونية الوطنية فــي العراق
شــوطها املوســيقي في أربعينيات
القــرن املاضــي لكــن مت اإلعالن عن
تأسيسها رســميا ً عام 1959م وتعد
اوركسترا السيمفونية العراقية من
أقدم الفرق الســمفونية في العالم
العربي.
تعرضــت مكتبتها املوســيقية
ومخــازن اآلالت املوســيقية التابعة
لها إلى عملية نهب عقب ســقوط
النظام الســابق في عام  .2003كما

تعرض عدد مــن أفرادها إلى عمليات
خطف ،فــي حني أن البعــض اآلخر
قد قتل نتيجة أعمــال العنف التي
عصفت بالعراق بعــد احتالله كما
وجهــت للبعــض اآلخــر تهديدات
بالقتل ،وفر  29من اعضاء الفرقة إلى
خارج البلد ،لكــن الفرقة حاولت ان
تبقي على نشاطاتها ،وبعد استقرار
الوضــع األمنــي عاودت نشــاطها
الســابق وســط فرح اجلمهور الذي
وجد فيها عودة للحيــاة الطبيعية
في العراق.

تمساح ينقذ صاحبه من االكتئاب

نوال الزغبي تطرح

الصباح الجديد  -وكاالت:
طرحــت النجمة اللبنانيــة نوال الزغبي،
اعــان كليبهــا اجلديد الذي يحمل اســم
"اجلمال ليه ناســه" ،مــن ألبومها اجلديد
الذي لم يتم الكشف عن اسمه حتى اآلن،
واملرتقب طرحــه بالتزامن مع عيد احلب 14
فبراير شباط املُقبل.
وأعلنت روتانا عن اخلبر ،وذلك بعد أن نفت
نوال الزغبي أن يكون اسم ألبومها هو "100
وجع" كما اشيع قبل مدة.
واستقرت نوال الزغبي على تصوير أغنية
واحــدة من األلبــوم على طريقــة الفيديو
كليب ،وهي األغنية الرئيســة له .وتتعاون
"نوال" في كليب ألبومها اجلديد مع مخرج
تركي.
ويتضمن األلبوم عشــر أغنيات من بينها
ســبع باللهجة املصرية ،واثنــن باللهجة
اللبنانية ،وواحــدة باللهجة العراقية ،ومن
بني هــذه األغاني" :اجلمال لناســه" و"اللي

أخبــارهــــــــــم

لعدم رغبته بتناول أدوية االكتئاب.
وقال هينــي :عندما أعود للمنزل
أجد (والي) فأشعر بأن كل شيء
على ما يــرام .طبيبي يعلم
ذلك وتعرف عليه قبل مدة.
وأضاف أن التمســاح
الصغيــر عثر عليه في
أورالنــدو وهــو بعمر
 14شــهرا ،مشيرا
إلى أنــه كان ينمو
آنــذاك مبعدل 16
قدما فــي اليوم
الواحــد ،وعمره

اآلن اربع سنوات.
وذكــر أن "والي"
يــأكل أجنحة
ا لد جــا ج ،
و يشتر ك
فــي
بركــة

بالســتيكية داخل املنزل مع متســاح
أصغر يدعى "سكراوب".
وأشــار الرجــل إلــى أن "والي مثل
الكلب" وأنه لم يسبق له أن أصاب أي
شخص ،كاشفا أن التمساح الصغير
يخاف من القطط.
وبني هيني أنه يصطحب التمســاح
الصغير خارجا فــي أماكن مثل املراكز
الكبــرى ،وألعــاب البيســبول ،إال أنه
اعترف بأن "والي" ما يــزال حيوانا بريا
خطيــرا ،ورمبا ميزق ذراعــه يوما ما وفي
حلظة معينة ،لكنه يقول إنه ال يخاف
منه.

اعلنــت الفنانــة إيناس
كامل انضمامها ألسرة
مسلســل " عايــزه ورد
يا إبراهيــم"  ،من تأليف
مدحت العــدل ،وإخراج
احمد حســن فــي أولى
جتاربه اإلخراجية ،مشيرة
إلى أن املسلسل ينتمي
لنوعيــة املسلســات
الطويلــة ،ومــن املقرر
عرضــه خارج الســباق
الرمضاني وتدور أحداثه
فــي إطــار اجتماعــي
كوميدي خفيف.
ّ
وأكدت إيناس أنها تظهر

خالل الســياق الدرامي
للمسلسل بشخصية
جديدة متا ًما عليها ،ولم
يســبق لها أن تقدمها
قبل ذلك وهي شخصية
"إجنــي" ،فتــاة تعمــل
مذيعة.

جورج كلوني
نفى جنــم هوليوود ،املمثل
جــورج كلونــى ،األنبــاء
التي ترددت مؤخرا ً بشــأن
انفصالــه عــن زوجتــه
احملامية احلقوقية أمل علم
الدين.
وتناقلــت العديــد مــن
الصحف خبــر االنفصال،
بعــد أن نشــرها موقــع
 RadarOnlineوفقا ً ملصدر
خاص بهم ،الــذي قال إن
كلوني يستعد للحصول
على طــاق بقيمــة 520
مليــون دوالر مــن زوجته
أمل كلونــي ،لكنه أكد ان
القصــة ملفقــة وخالية
مــن الصحــة ،وال وجــود
لطــاق بينه وبــن زوجته
أمــل علم الديــن .وذكرت
مجلة "غلوب" األميركية
أن مقربــن مــن كلونــي
ّ
أكدوا عدم حتمله شكاوى

وطلبات أمل املتكررة التي
ال تعجبها حياة هوليوود،
مشــيرين الــى أن كلفة
الطالق تصل الــى بليون
دوالر اميركــي .وبدورهــا
وصفت أمل جنم هوليوود
وردا على تلك الشــائعات
بأنــه "زوج وأب مدهش".
ونفــى موقع "غوســب
كوب" املوضوع برمته ،كما
نفى حمل امل ثاني ًة .وأشار
املوقع الى قول كلوني في
أحــد تصريحاته األخيرة":
أنا زوج أمل كلوني".

سفينة للكبار فقط
الصباح الجديد  -وكاالت:
كشف امللياردير البريطاني ،ريتشارد
برانســون ،مؤخرا ،عــن إطالقه خلط
جديــد خــاص بالرحــات البحرية،
واخملصص لـ "الكبار فقط".
وال يســمح لألطفــال بدخــول
السفينة ،إذ أنها متاحة فقط للركاب
الذيــن تزيد أعمارهم علــى  18عاما،
بحســب صحيفة "نيويورك بوست"
األميركية.
وتتزين الســفينة التي حتمل اســم
"سكارليت ليدي" ،بوسائل الراحة في
اخلارج ،مبا في ذلك اثنني من املنتجعات
الصحيــة ،وبــار ،واســتوديو لرســم
الوشوم.
وعلــى الرغم من أنه لم يجر اإلعالن
عن أســعار تذاكر الرحــات البحرية
اخلاصة بالسفينة ،إال أنه مت اإلشارة إلى
أن املسافرين ســيتمكنون من احلصول
على وجبات مجانية من تسعة مطاعم
على منت السفينة.
ومــن بني املطاعم ،هنــاك "رازل دازل"،
الذي مت تصميمه على شكل سفن احلرب
العاملية الثانية.
كمــا يتوفر في الســفينة ،مركز رياضي،
يحتوي علــى حلقــة مالكمــة ومنطقة

للتدريب في الهواء الطلق.
وإذا كنــت تبحــث عن االســترخاء ،فإن
ســفينة "ســكارليت ليــدي" ،حتتوي على
خيارات احلياة الليلية ،مبا في ذلك صالة على
السطح العلوي ،وملهى ليلي ،وبار.
ويصل ارتفاع ســفينة "سكارليت ليدي"
إلى  278مترا وعرض  38مترا ،فيما تستوعب
أكثر من  27ألف و 770راكبا ،وسيخدم فيها
 1160شخصا .وســتبدأ رحلتها االفتتاحية
إلى مناطق البحر الكاريبي في العام املقبل
.2020

أجمل شرطية في ألمانيا
تدفع ثمن شهرتها
الصباح الجديد  -وكاالت:
تواجه الشــرطية األملانية أدريانا كولزار ،والتي
تُعــد األجمل واألشــهر ،متاعب عديدة؛ بســبب
جمالها وشــهرتها ،وقالت عبر حسابها في موقع
"إنســتغرام"" ،إن حبيبها قرر قطــع عالقته بها،
بسبب شهرتها وزيادة عدد متابعيها".
وأضافت أدريانــا البالغة من العمر  34عاما ،بأن
عالقة ملدة عشرة أعوام انتهت بالفراق ،ألن حبيبها
"وجد نفسه بعالم غير عامله".
وتعرضت أدريانا في وقت سابق ،للتوبيخ من قبل
رؤسائها في العمل ،بسبب شعبيتها الكبيرة على
مواقع التواصل االجتماعي ،والتي أثرت ســلبا على

عملها في سلك الشرطة.
وفي ظل الكلمات التي تســمعها من اآلخرين عنها،
تصف أدرينا نفســها ببســاطة أنها إنســانة ،لديها
مشــاعر ،وتضيف أنها ليســت كاملة أبــداً ،وأحيانا
مختلفة بعض الشيء ،مثل كل واحد منا.
وأصبحت كولزار ،تتمتع بشــعبية كبيرة على مواقع
التواصــل االجتماعي ،بفضــل الصــور والفيديوهات
التي تنشرها عبر حســاباتها الشخصية ،اذ جتاوز عدد
متابعيها على "إنستغرام" ،نصف مليون شخص.
وتواجه في الوقت احلالي موق ًفا صع ًبا بعد اجتماعها
األخير مع رؤســائها في العمل ،حيث خيرت أدريان بني
متابعة عملها كشرطية بدوام كامل ،أو أن تستقيل.

