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بغداد - وعد الشمري:
أكــد حتالــف اإلصــاح واألعمار، 
"غير  رسائل  تلقيه  السبت،  أمس 
رســمية" بقبــول حتالــف البناء 
اجللوس على طاولة احلوار املباشــر 
التي دعــا إليها زعيم تيار احلكمة 
عمار احلكيم، الفتاً إلى أن املباحثات 
املرتقبة يجب أن تشمل حل جميع 
اخلافات بغية إجناح حكومة عادل 

عبد املهدي.
وقــال القيــادي فــي التحالــف 
عبــد اهلل الزيدي فــي حديث إلى 
يعلم  "الكل  إن  اجلديد"،  "الصباح 
بوجود مشكات بني بعض أطراف 
كتلتي اإلصاح والبناء، وهذا األمر 
تفاقــم بعد اخلاف على مرشــح 

وزارة الداخلية".
الزيدي، أن "ســكوت عبد  وأضاف 
املهــدي فــي هــذه املرحلــة عن 
اســتكمال الكابينــة الوزارية قد 
يكون له مبرراتــه؛ من أجل القفز 
علــى املشــكلة التــي أصبحت 

مستعصية".
وأشار، إلى أن "الدعوة التي وجهها 
زعيم حتالف اإلصاح عمار احلكيم 
مؤخراً باجللوس على طاولة واحدة 
ضرورية جداً، كونها ترسم مامح 

حلول جلميع اخلافات".
ويتوقع الزيدي، بــان "حتالف البناء 
ليس لديــه أي اعتراض على احلوار 
املباشــر وتلبية دعوة احلكيم من 

دون شروط".

"الردود  القيادي في اإلصاح،  وأكد 
الرســمية لم تصلنــا بعد، لكن 
اســتمعنا إلى آراء قــادة من كتل 

مختلفة حتّدثوا عن عدم ممانعتهم 
املشاركة في احلوارات املباشرة".

وبني، أن "هكذا حــوار يتطلب في 

داخل  الــرؤى  توحيد  األمــر  بداية 
حتالف اإلصــاح أوالً قبل االنطاق 

للمباحثات مع الطرف اآلخر".

وأورد الزيــدي، أن "جنــاح احلكومة 
مرتبط بتقارب املواقف بني حتالفي 
اإلصاح والبناء، وبخافه لن تكون 

هناك نتائج ايجابية كان ينتظرها 
الشارع العراقي".

وجــدد الدعوة بـــ "العــودة إلى 
تشكلت  التي  السابقة  االتفاقات 
مبوجبها احلكومة ومت تكليف عبد 

املهدي بتشكيلها".
ويــرى الزيــدي، أن احلــل "يكــون 
باجللــوس علــى طاولــة احلــوار 
تشكيل  الســتكمال  فقط  ليس 
الكابينــة الوزاريــة، إمنــا التاقي 

إلجناح احلكومة حتى عام 2022".
ويواصل الزيدي، أن "حتالف اإلصاح 
مستعد للجلوس مع اجلميع، حتى 
النهج  مع من نختلف معــه في 
كونه ميثل جمهورا معينا هو جزء 
من خيار الكتلة السياســية التي 
ينتمي إليها، باســتثناء من عليه 
دعــاوى أمام القضــاء أو مجالس 
حتقيقيــة، فا ميكن احلــوار معه 

بسبب موقفه القانوني".
وأفــاد، بأن "اســتمرار احلــوار أمر 
السياســية  العملية  ايجابي في 
وهــو نســعى إليه لكــي نقطع 
الطريــق أمام أي ســعي خارجي 

لفرض سيناريو معني".
وأكمل الزيــدي بالقول، أن "الوقت 
قــد حــان للجلوس علــى طاولة 
صريحــة بغيــة إيجــاد حلــول 
حقيقيــة لكــي نعطي رســائل 
بأننا جادون في  للشــارع  ايجابية 

توفير اخلدمات".
تتمة ص3

اإلصالح: نجاح الحكومة مرتبط
بتقارب المواقف بين تحالفنا وكتلة البناء

مجلس النواب "ارشيف"
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بغداد - الصباح الجديد:
حددت جلنة النزاهة النيابية، يوم 
غــد االحد، موعــداً إلعان رأيها 
باجمللس األعلى ملكافحة الفساد، 
الــذي شــكله رئيــس مجلس 

الوزراء عادل عبد املهدي مؤخراً.
وقــال عضــو اللجنة يوســف 
الصباح  بيان تلقت  الكابي، في 
اجلديد نســخة منه، إن “اللجنة 
اســتثنائياً،  ســتعقد اجتماعاً 
)غــداً األحــد( ملناقشــة إعان 
االعلى ملكافحة  اجمللس  تشكيل 
الفساد من قبل احلكومة”، مبيناً 
أن “اللجنة ستعلن موقفها من 

تشكيل اجمللس بعد االجتماع”.
ومن جانبه، كشف عضو اللجنة 
طه الدفاعي، “عــزم جلنته طرح 
أربعة ملفات مهمة أمام اجمللس 

األعلى ملكافحة الفساد”.
وقال في تصريح امس : “ســيتم 

مهمة  ملفــات  أربعــة  طــرح 
خطيــرة أمــام اجمللــس األعلى 

ملف  أبرزها  الفســاد  ملكافحة 
مزاد العملة الصعبة واســترداد 

واملشــاريع  املهربــة  االمــوال 
الدولة”،  عقارات  وملف  املتلكئة 
مبيناً أن “احلد من الفساد يحتاج 
إلى تشــريع جملة من القوانني 
للجهات  والســاندة  الداعمــة 

الرقابية احلكومية”.
قوانــني  “تشــريع  أن  وأوضــح، 
املشروع،  غير  والكسب  النزاهة، 
واملفتشني العموميني، سيعطي 
دافعــاً أكبر للجهــات الرقابية 
بواجباتها  للقيــام  التنفيذيــة 

واحلد من الفساد”.
نائب  الدفاعــي وهــو  وأضــاف 
واالعمار،  اإلصــاح  عن حتالــف 
أن “حتالفــه داعم وبقــوة إلقرار 
تلــك القوانــني خــال الفصل 
التشريعي الثاني لتعزيز سلطة 

اجمللس األعلى ملكافحة الفساد.

تقريـر
من بينها مزاد العملة وعقارات الدولة

النزاهة النيابية تعتزم وضع ملفات خطيرة
امام المجلس األعلى للفساد 

بغداد - الصباح الجديد:
وصــف عضــو اللجنــة القانونية 
النيابية، سليم همزة، امس السبت، 
اتهــام بعــض القوى السياســية 
للحكومــة بخــرق القوانــني جراء 
مع  التجاريــة  اتفاقيتهــا  توقيــع 
االردن بغيــر املقبول وغير املشــروع، 
مبينــا انه ال يوجد نص قانوني يجيز 
للبرملان االطاع على االتفاقيات قبل 

توقيعها.
وقال همزة في حديــث نقله املوقع 

االخبــاري "الغد برس"، ان "احلكومة 
العراقية مفتوحة االيدي لكي تقوم 
بعقــد االتفاقيــات مــع دول اجلوار 
وضمن االطر الدستورية والقانونية، 
مبا يخــدم املصالح املشــتركة وان 
الدســتور  مع  تتفــق  االتفاقيــات 
العراقــي وتعتبر اجنــازا كبيرا، النها 

تفتح افاق العراق امام دول اجلوار".
واضــاف ان "مجلس النــواب فقط 
االتفاقيات  متابعــة  صاحية  لديه 
وكيفية اجراء االمور الن احد اعمال 

شــؤون  متابعة  النــواب  مجلــس 
احلكومة واصدار القوانني" مشددا ان 
بان هذه االتفاقيات  "اتهام احلكومة 
غيــر قانونية، هذا امــر غير مقبول 

وغير مشروع".
انه  القانونية،  اللجنــة  وتابع عضو 
"اليوجد نص دستوري وال من النظام 
الداخلي في مجلس النواب فقرة او 
مادة جتيز للبرملان ان يطلع على مثل 
االتفاقيات قبل توقيعها ولكن  هذه 
عندما جتري احلكومة العراقية عقد 

يطلــع مجلس  ان  يجب  اتفاقيــة، 
النواب على مبادئ االتفاقية اما قبل 

ذلك فأنه غير معني".
وكان انتقد النائب حســن ســالم، 
االتفاقيــة  املاضــي،  األربعــاء 
والتي  واالردن  العراق  بني  االقتصادية 
مبوجبها يصــدر العراق نفطا وفق " ً 
معادلة سعرية مرتبطة بسعر خام 
برنت مطروحا منــه تكاليف النقل 

واختاف املواصفات..
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة االتصــاالت، امس 
السبت، بلوغ مجموع ما نصبته 
من اخلطوط الضوئية في بغداد 
واحملافظــات، ما يقــارب املليون 
خط، فيما باشرت حملة جديدة 
الزالة التجاوزات على الشــبكة 

الضوئية ببغداد واحملافظات.
وقــال الوكيل االقدم للشــؤون 
في  البياتي  امير  بالوزارة  الفنية 
تصريح اطلعــت عليه الصباح 

اجلديــد، إن " الــوزارة نصبت ما 
يقرب مــن مليون خــط ارضي 
الضوئية في   )FTTH( لشــبكة 
عمــوم انحاء البــاد، والتي من 
املؤمــل تشــغيلها وفق خطة 
اعدت مســبقا لتقدم سلة من 
اخلدمــات تضاهي اخلدمات التي 
االنترنت  شــبكات  عبــر  تقدم 

واملوبايل حاليا”.
“ســيتم  انه  البياتي،  وأضــاف 
التربيــة  وزارة  مــع  التنســيق 

الطاق خدمــة تعليم االطفال 
املرتبطــة بالشــبكة الضوئية 
بربط املدارس بالشــبكة ضوئيا 
واطاق برامج تعليمية تســهم 
العلمــي  بالواقــع  بالنهــوض 

للطلبة”.
وفي سياق ذي صلة، ذكر البياتي 
ان وزارته “باشــرت حملة جديدة 
الزالة التجــاوزات على اخلطوط 
الضوئية في بغــداد واحملافظات 
االمنية  اجلهات  مع  بالتنســيق 

“اصحاب  ان  الى  العليا”، مشيرا 
ابــراج االنترنت قامــوا بالتجاوز 
على الشبكة الضوئية من خال 
مــد كابات وتقاســيم ضوئية 
الكهرباء  اعمدة  عبر  وبوكسات 
خدمة  لتقدمي  املنازل  واســطح 
الوزارة  كابــات  عبــر  االنترنت 
وموافقة  علــم  دون  الضوئيــة 
املشــروع  الدوائر اخملتصة لكون 

ميثل لهم منافسا كبيرا”.
تتمة ص3

القانونية النيابية: اتهام الحكومة بعدم قانونية
االتفاقية التجارية مع االردن ليس مشروعا

االتصاالت تنصب نحو مليون خط ضوئي
وتزيل تجاوزات وكالء االنترنت

"الرصيف الثقافي" بالموصل يستقطب
3المزيد من محبي األدب والثقافة والفنون حراك الجيل الجديد يدعو الى تشكيل

2جبهة من قوى المعارضة في االقليم

إشارات بقبول الجلوس على طاولة الحكيم الحوارية

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوزراء  ادخل لقــاء رئيس مجلــس 
عــادل عبد املهدي بنظيــره االردني 
عمر الرزاز امس السبت على احلدود 
التعاون  اتفاق  للبلدين،  املشــتركة 

وتبادل املصالح بينهما، حيز التنفيذ، 
ايذانهما للشــاحنات  ســيما بعد 
وافتتاح  احلــدود،  عبــور  التجاريــة 

املنطقة الصناعية املشتركة.
واورد بيــان ملكتــب رئيــس مجلس 

الوزراء عبد املهــدي، تلقت الصباح 
اجلديد نسخة منه، 

نظيره  الســبت،  امس  التقــى  انه 
األردنــي عمــر الــرزاز عنــد احلدود 
اتفاق  لوضــع  األردنيــة  العراقيــة 

البلدين  بني  املصالح  وتبادل  التعاون 
التنفيــذ وافتتــاح املنطقة  حيــز 

الصناعية املشتركة.
وقال مكتب عبــد املهدي إن "رئيس 
عبداملهدي  عــادل  الــوزراء  مجلس 

احلدود  خــط  عند  اليــوم  التقــى، 
العراقية االردنية املشــتركة، رئيس 
وزراء اململكــة االردنية الهاشــمية 
برفقة وفديــن رفيعي  الــرزاز،  عمر 
املســتوى". وأوضح البيان، أن اللقاء 

يأتي من أجل "وضــع اتفاق التعاون 
وتبــادل املصالح بــني البلدين حيز 
التنفيذ وافتتاح املنطقة الصناعية 

املشتركة..
تتمة ص3

عبد المهدي: ستوفر آالف فرص العمل للعراقيين 

اتفاقية التعاون االقتصادي بين العراق واألردن تدخل حيز التنفيذ 

اجتماع للجنة النزاهة النيابية

بغداد - الصباح الجديد:
تســّلم رئيس مجلــس الوزراء 
عادل عبد املهدي امس السبت، 
1300 قطعة نادرة اســتعادتها 

السلطات األردنية.
بيان ملكتــب عبد املهدي  وذكر 
الصباح اجلديد نســخة  تلقت 
منــه، إن “عبد املهــدي وخالل 
تواجــده فــي منفــذ طريبيل 
عمر  األردني  بنظيــره  التقــى 

الرزاز، تسّلم اليوم ١٣٠٠ قطعة 
اثارية ومت توقيع محضر تسليم 
االثارية بعد جلســة  القطــع 
املباحثات املشتركة التي عقدت 

في منطقة احلدود املشتركة”.
وأكــد عبــد املهدي بحســب 
البيــان, أن” هذه االثــار النادرة 
وان كانــت عراقية لكنها ملك 
لإلنسانية وإعادتها ربح للعراق 

واالردن”.

بغداد - الصباح الجديد:
بغداد,  اكد مجلــس محافظة 
امس السبت, ان مشروع القطار 
املعلق قد مت انهاء تفاصيلة مع 
والفرنسية  الكورية  الشركتني 
وبانتظار توقعيه رســميا خالل 
ماكرون  الفرنسي  الرئيس  زيارة 

للعراق الشهر املقبل.
وقــال عضــو اجمللــس ســعد 
املطلبــي في تصريــح امس إن 
“مشروع القطار املعلق مت بحثة 
اجتماع ضم  وتهيئته من خالل 
الشركتيني املنفذتني للمشروع 
وزارة  مع  وكورية  فرنسية  وهما 
النقل, فضال عن بحثه مع رئيس 

الوزراء من قبل الشركتني”.
“املشــروع  أن  املطلبي،  وأضاف 
مكتمل تصميميا حيث مت اجناز 
كافة تفاصيله مع وزارة النقل”، 
اجناز املشروع متعلق   “ أن  مبينا 
مببلغ الـــ 15 % من العقد ومتثل 

نسبة املشاركة العراقية”.
واشــار إلــى أن “وزارة املاليــة 
ســتقوم باضافــة املبلــغ الى 
املدينويــة العراقية حتى يكون 
السيادية  االستحقاقات  ضمن 
العراقيــة”، موضحــا أن “ابرام 
العقد سيتم خالل زيارة الرئيس 
الشــهر  للعــراق  الفرنســي 

املقبل”.

عبد المهدي يتسلم ١٣٠٠ 
قطعة اثارية استعادتها 

السلطات األردنية

مجلس بغداد: ابرام عقد القطار 
المعلق سيوقع خالل زيارة 

ماكرون الشهر المقبل

بغداد - الصباح الجديد:
احلدودية،  املنافــذ  هيأة  أعلنت 
 171" ضبــط  الســبت،  امس 
ســكينة قتالية" لدى مسافر 
أجنبــي فــي منفــذ زرباطية 

احلدودي في محافظة واسط.
وذكر بيان للهيأة تلقت الصباح 
اجلديد نســخة منــه: مت ضبط 
مسافر  بحوزة  السكاكني  تلك 
إيرانــي عند بــاب الدخول إلى 

حسب  مصادرتها  ومتت  العراق، 
مع  املشــترك  الضبط  محضر 
الشعبة الفنية لالستخبارات".

ولــم تشــر الهيــأة الــى الى 
اإلجــراءات التــي اتخذت بحق 
املضبوط ومــا اذا كانت احالته 
الــى القضــاء ام اعادتــه الى 
بلــده على الرغم مــن خطورة 
واالجتار  القتالية،  الســكاكني 

بها.

هيئة المنافذ: ضبط 171 
سكينة قتالية بحوزة مسافر 

أيراني في زرباطية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ايرادت  النفــط  وزارة  حققــت 
بلغت مــا يربو على )6( مليارات 
و)352 ( مليونــا عــن مجموع 
النفط  املصــدرة من  الكميات 
اخلــام لشــهر كانــون الثاني 
الى  اشارت  فيما   ،2019 املاضي 
 113 زادت عن  الكميات  ان هذه 

مليون برميل.
وقالت الــوزارة في بيان تلقت " 
الصباح اجلديد" نســخة منه، 
امــس الســبت إن "مجمــوع 
الصــادرات وااليرادات املتحققة 
لشــهر كانون الثانــي املاضي، 
االولية  االحصائيــة  بحســب 
الصادرة عن شــركة تســويق 
النفــط العراقيــة )ســومو(، 
الصادرات  كميــة  بلغت  حيث 
من النفط اخلــام )113( مليون 
( برميــل،  و)437  الــف  و)111( 
 )6( اكثــر من  بلغت  بايــرادات 
مليــارات و)352 ( مليونا و)753( 

الف دوالر".
الرســمي  املتحــدث  وقــال 
باســم الوزارة عاصم جهاد، أن 
"مجموع الكميات املصدرة من 
النفط اخلام لشهر كانون الثاني 
املاضي من احلقول النفطية في 
وســط وجنوب العــراق بلغت 
)110( مليونا و)245( الفا و)281( 
برميا، اما مــن حقول كركوك 
فقد بلغــت الكميات املصدرة 

)2( مليــون و)315( الفا و)381( 
الكميات  بلغــت  فيما  برميا، 
املصدرة من حقل القيارة )550( 

الفا و)775( برميا ً".
وأشــار جهاد الــى أن "املعدل 
بلغ  للصادرات  الكلــي  اليومي 
برميل"،  الف  و)649(  مايني   )3(
الفتــا الــى أن "معدل ســعر 
 )56,164( بلغ  الواحــد  البرميل 

دوالرا".

6 مليارات وما يزيد على 352 مليون  
دوالر.. ايرادت النفط خالل الشهر الماضي



شؤون عراقية

السليمانية ـ عباس كاريزي:

طالب رئيس حــراك اجليل اجلديد 
شاســوار عبدالواحد، تشــكيل 
جبهــة معارضة قويــة ملواجهة 
هيمنــة احلزبن الرئيســن على 

مقاليد السلطة في االقليم.
وقال عبدالواحد في كلمة ألقاها 
في ملتقى »التعايش« الذي اقيم 
برعاية مؤسســة ناليا اإلعالمية 
الســليمانية،  في  السبت  امس 
ان حراك اجليل اجلديد يكرر دعوته 
لتشــكيل جبهة معارضة قوية 
تتكــون مــن األحــزاب واجلهات 
الراغبة بالبقاء في خانة املعارضة 
وعدم املشاركة بحكومة االقليم.

وتابع عبد الواحد »ان اجليل اجلديد 
بجهد  يعمل  أن  اســتعداد  لديه 
واخــالص كعضو في هذه اجلبهة 
ويقبل قيــادة أي طــرف لها في 
حال توفــر اإلرادة واألرضية واجلرأة 

لإلقدام على هذه اخلطوة«.
وأضــاف أن »احلزبــن الرئيســن 
احلاكمن في االقليم ) الدميقراطي 
الوطني(  واالحتــاد  الكردســتاني 
تســببا من خالل انتهاج سياسة 
احالم  على  القضاء  في  فاشــلة 
بتامن  الشــعب في كردســتان 
العيــش الكرمي لهــم والبنائهم 
عبر خــوض جوالت مــن االقتتال 
الداخلي وثم ارســاء حكم مبني 
علــى احملاصصــة والفســاد لم 
تسلم من آثارها الكارثية اجلوامع 

وأوساط التعليم أيضا.
مــن جانب آخر شــدد شاســوار 
عبدالواحد فــي كلمته بامللتقى 
على ضرورة احلفاظ على التماسك 
اجملتمعي  والســلم  االجتماعــي 
بن  الديني  املكوناتــي  والتعايش 
واجلماعات  الشــرائح  مختلــف 
اخملتلفــة في كردســتان، وتوحيد 
التفرقة  علــى  للقضاء  اجلهــود 
وآفة الفســاد ومتاعب السياسة 
واإلدارة الفاشلة التي تعيق تطور 

اجملتمع، عادا ذلك ضروريا للوصول 
الــى تعايش حقيقــي بعيد عن 

الشعور بالغنب والتهميش.
وبزغ جنم السياسي ورجل االعمال 
الكردي شاسوار عبد الواحد الذي 
عــرف مبعارضة حكومــة اقليم 
كردســتان، اثناء اجراء االستفتاء 
أيلول عام   25 في كردســتان في 
2017 الذي عارضه وبشدة وتزعم 
حراكا  باســم »كال« لالستفتاء، 
قبــل حتويلــه إلى حــراك اجليل 
من  لالعتقال  وتعرضــه  اجلديــد 
قبل الســلطات األمنية الكردية 
مســاندة  بســبب   2017 نهاية 
الكرديــة  املدنيــة  التظاهــرات 
واألنشطة االحتجاجية، كما أقام 
ندوات في كل من بغداد والنجف 

حلث الشــباب على االنخراط في 
السياسة من أجل »تغيير الوجوه 
القدميــة باخــرى جديــدة نزيهة 

وكفوءة«.
بدوره اكد رئيس كتلة حراك اجليل 
اجلديد في برملان كردستان الدكتور 
كاظم فاروق، في تصريح للصباح 
اجلديد، ان رغبة حراك اجليل اجلديد 
تشكيل جبهة لقوى املعارضة في 
الى جمع  تهدف  اقليم كردستان 
قوى واحزاب املعارضة على برنامج 
رئيس حراك  ان  الــى  موحد الفتا 
اجليــل اجلديد فاحت اغلــب القوى 
لتشكيل  السياســية  واالحزاب 
هذه جبهــة معارضة قوية خارج 
االحتــاد والدميقراطي للتقليل من 
ســلطة احلزبن وانهاء هيمنتهم 

وسيطرتهم على مفاصل احلكم 
في االقليم.

وعبــر فــاروق عن اســفه لعدم 
وجود اســتجابة جديــة من قبل 
االحزاب السياســية، التي قال ان 
بعضها حســم امره للمشاركة 
في حكومة االقليم املقبلة، التي 
سيشكلها احلزب الدميقراطي مع 

االحتاد الوطني.
وشدد على ان حراك اجليل اجلديد لن 
اية حكومة يشكلها  يشارك في 
الدميقراطي الكردســتاني وان اي 
هذه  في  يشــارك  حزب سياسي 
احلكومة، ســيكون مبثابة اعطاء 
الشرعية لســلطة احلزبن، الذي 
قال انها فشــلت خالل االعوام ال 
28 الســابقة من حتقيق ادنى قدر 

من الرفاهية لشعب كردستان.
لتشكيل  اجلارية  املباحثات  وحول 
املقبلة اشــار  حكومــة االقليم 
فــاروق، الى ان هــذه االجتماعات 
التــي جتريها احزاب الســلطة ال 
تعــدو كونها مســعى تفاوضي 
للحصول علــى االمتيازات وتوزيع 
املناصــب، وان تلــك االحــزاب ال 
تناقــش علــى حتقيــق مصالح 
اوضاعهم  وحتســن  املواطنــن 
ال  ملــاذا  متســاءال  املعيشــية، 
يقومــون باالصالحــات املطلوبة 
ومن مينعهــم من ذلك، هم فقط 
منشــغلون مبلئ جيوبهم وانهم 
نــوع من االصالح  اي  بان  يدركون 
ســيكون مبثابة انهــاء حتكمهم 

وهيمنتهم على السلطة.

بان  نعتقــد  ال  »نحــن  واضــاف 
ستليها  التي  او  احلالية  الكابينة 
ســتتمكن من اجــراء اي اصالح 
حقيقي، لذا فان الكابينة املقبلة 
اذا لم تكن اســوء فانها لن تكون 

افضل من سابقاتها.
 جدير بالذكر أن حراك اجليل اجلديد 
الذي يقوده شاســوار عبدالواحد 
8 مقاعــد فــي برملــان  ميتلــك 
4 مقاعد في مجلس  كردستان و 
العراقي، أعلــن اختياره  النــواب 
صفــوف املعارضــة فــي اقليم 
التحركات  مع  تزامنا  كردســتان 
وزارية  كابينة  لتشــكيل  اجلارية 
زعيم  جنل  بارزاني  مسرور  برئاسة 
الكردســتاني  الدميقراطي  احلزب 

مسعود بارزاني.

حراك الجيل الجديد يدعو الى تشكيل
جبهة من قوى المعارضة في االقليم

تهدف الى انهاء الهيمنة على مقاليد الحكم في االقليم

شاسوار عبدالواحد

عبد الواحد: ان الجيل 
الجديد لديه استعداد أن 
يعمل بجهد واخالص 
كعضو في هذه 
الجبهة ويقبل قيادة أي 
طرف لها في حال توفر 
اإلرادة واألرضية والجرأة 
لإلقدام على هذه 
الخطوة

قطر الدولة واجلزيــرة الصغيرة تعطي مثاال حيا بتوظيف 
القدرات وحتقيــق االجنازات والتعامل بحرفيــة مع االدارة 
العامة للتنمية وقبل اكثر من خمسة عقود لم يكن احد 
يتوقع ان تتحــول دول اخلليج العربي هذا التحول اجلوهري 
اتساقا مع املواريث القبلية التي كانت سائدة في عقليات 
االســر احلاكمة التي كانت تتحكم مبقاليد السلطة في 
امــارات وممالك اخلليــج وحتى بعد ظهــور النفط بقيت 
توجهات هذه الدول حتت منظومة محافظة حاولت على 
مدى السنوات الســابقة  مقاومة التغيير في التخطيط 
على مستوى االقتصاد الداخلي واالقتصاد اخلارجي وبقيت 
موارد النفط هي العامل االساسي في بنا اقتصاديات هذه 

الدول.
 وباســتثناء دولة الكويت التي ســبقت الدول االخرى في 
تطلعاتهــا نحو االنفتاح على العالــم اخلارجي فان بقية 
دول اخلليج بقيت تدور فــي محيط محدود اليبتعد كثيرا 
عــن االعتماد على الواليات املتحــدة االميركية وبريطانيا 
كحليفن اســتراتيجين ميكــن لهما ان يؤمنــا احلماية 
الكافيــة وتوظيف املصالح االقتصاديــة واملالية معهما 
في صنع االســتقرار فــي هذه املســاحة اجلغرافية وفي 
مطلع التســعينيات انفردت قطر من بن هذه الدول في 
تلمس طريق آخر واكتشــاف مســارات جديدة تغذي من 
اســتقالليتها بن دول اخلليج وبدأت طريق االنســالخ من 
الهيمنة السياســية للملكة العربية الســعودية التي 
كانــت تريد توحيد رؤية دول اخلليــج العربي جتاه القضايا 
االقليميــة والدولية من خالل مجلــس التعاون اخلليجي 
الذي انبثق في الرياض  عام 1981 مع اندالع احلرب العراقية 
االيرانية  تشــاطرها الكويت التــي كانت تتوجس خيفة 
من اقتراب حرائــق حروب صدام من اراضيها وقد كان امير 
الكويت جابــر االحمد الصباح هو صاحب فكرة انشــاء 
مجلــس التعاون وتلقت الرياض هذه الفكرة باســتجابة 
ســريعة وفيما بعد فجر الغزو العراقي للكويت مكامن 
االفكار واالختالف فــي التعاطي مع االحداث التي اعقبت 
هذا الغزو وفقدت الســعودية ســيطرتها على منظومة 
الهيمنة وتبلور بشكل واضح انفراط العمانين والقطرين 
من السرب اخلليجي وان كان بشكل متفاوت حيث فضلت 

عمان التمسك باحليادية واالعتدال في اقصى درجاته.
 فيما فضلت قطر الظهور باستقاللية واضحة شجعها 
في ذلك قفزات االرباح  االقتصاديــة الكبيرة التي جنتها 
من تصديــر الغاز والنفط والتغييرات في هرم الســلطة 
بتولــي االمير حمد بن خليفة ال ثاني شــؤون االمارة عام 
1995الــذ اختط لقطر نهجا سياســيا واقتصاديا ابتعد 
فيه عن املنظومة اخلليجية توجه بتأســيس قناة اجلزيرة 
عام 1996 لتكون منبرا مثيرا اســتقطب فيها الكفاءات 
االعالمية في العالم العربي ولفت فيها االنظار الى عهد 
جديــد في عالم االعالم الفضائي لتكون هذه القناة فيما 

سالحا فعاال للتأثير في الرأي العام.
  واختلف حمد مع السعودية في قضايا عربية واقليمية 
جوهريــة خاصة فيما يتعلق بالعالقة مــع ايران واملوقف 
من حــزب اهلل والعالقة مع نظام صــدام وان حاول حصر 
هذا اخلــالف بأطره الضيقة وفي الوقــت الذي كانت فيه 
قطر تنمي قدراتها في شــتى اجملاالت غير عابئة باخلالفات 
السياســية متكــن القطريــون فيما بعد مــن جتاوز كل 
اخلطوط احلمر التي رســمت لهم ودشنوا في عهد االمير 
متيم عهدا جديدا قطفــوا فيه ثمار تخطيطهم الطويل 
في مجاالت االقتصاد والتعليــم والرياضة متثل بتحقيق 
منو مالــي كبير وارتقاء املراتب العليــا في مجال التعليم 
وفوز عاصمتهم الدوحة باستحقاق تنظيم بطولة كاس 
العالم املقبلة عام 2022 ومواجهتهم وحتديهم للحصار 
اخلليجــي املفروض عليهم من اشــقائهم اخلليجن ومد 

جسور التعاون مع دول تتنازع مع السعودية وتنافسها.
 وانفتــح القطريون  في العالقات مع كل احملاور واالهم من 
ذلك قدرتهم على املناورة والتدخل في الشــؤون الداخلية 
ودعمهم في مراحل مختلفة ألطراف الصراعات الداخلية 
في سوريا والعراق ولبنان ومصر وقد اثمرت هذه السياسات 
عن خارطة جديدة متكنــت فيها قطر من وضع بصماتها 
مــن دون االلتفــات للتهديــدات الســعودية واالقليمية 
والدولية بكبح جماح حتركاتها ووقف اندفاعها نحو واقع 
جديد تريده لإلمارة وشعبها. قطر تصنع مثاال ترفض فيه 
عناوين املســاحة واجلغرافية والتفوق العددي وتؤكد فيه 

صحة املثل الذي يقول )لكل مجتهد نصيب ( .    

لكل مجتهد نصيب

د. علي شمخي 
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تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن مدير عام الشركة العامة لالسناد 
وزارة  تشــكيالت  احــدى  الهندســي 
فؤاد حماد  املهنــدس  واملعادن  الصناعة 
عنزي ان مشــروع مخلفات املعادن يعد 
من املشــاريع االســتراتيجية العمالقة 
التي تسعى الشركة الى االستفادة من 
الهائلة  الكميات  هذا املشروع من خالل 
للسكراب املوجودة في مواقع السكراب 
كمياتها  والبالغــة  للشــركة  التابعة 

)600( الف طن  .
وقال املديــر العام ان الشــركة وضعت 
كل امكانياتها في ســبيل االســتفادة 
من الســكراب من خالل تنفيذ مشروع 
نصب معامل ملعاجلة سكراب السيارات 
ومخلفــات املعــادن حيــث اســتوردت 
الشــركة معمــل الشــريدر ) مفتــت 
الســكراب ( والذي يقوم بأدخال السيارة 
املســقطة الى داخــل املاكنــة ليقوم 
بتقطيعهــا الى قطع صغيــرة ومن ثم 
تصفيتها  ومعاجلتها باستخالص وعزل 
املواد غيــر احلديدية عن احلديد مشــيرا 
الــى ان هذا املعمــل ايطالي املنشــأ ) 
شــركة انديكو االيطالية ( تبلغ كلفته 

االجمالية 10 مليارات دينار .
واضاف املدير العام ان للشركة ) شريدر( 
للحديد  العامــة  للشــركة  تابــع  اخر 
والصلب في البصــرة مت تأهيله من قبل 

الهندسي  لالســناد  العامة  الشــركة 
الســيارات  العمل لتفتيت  الى  وادخاله 
املتهالكة وفصــل احلديد عن بقية املواد  
فضال تأهيل مكائن خاصة بقص وكبس 
الســكراب ومكائن كماشات السكراب 
، موضحا ان للشــركة عقد مع شركة 
مخلفات  مبعاجلة  متخصصــة  ايطالية 
احلديد لتجهيزها مبكائن القص والكبس 
والكماشات . وكشــف املدير العام عن 
وجود عقــود خاصة باملعاجلــة النوعية 
للسكراب خاصة بعد ان اصبحت كميات 
السكراب التستوعبها مواقع السكراب 
حيث ابرمت الشــركة عقدا مع شركة 
مبفتتات  لتجهيزها  عاملية متخصصــة 
ســكراب متنقلة ميكــن حتريكها داخل 
السكراب وتدخل السيارة داخلها تخرج 
في اخر مرحلة حديد فقط مستخلصة 
من اي مواد اخرى اضافة الى ماكنة قص 
السكراب الثقيل الذي يقوم بتقطيعها 
لتكون جاهزة لبيع احلديد الى الشــركة 

العامة للحديد والصلب .
واشار املدير العام الى اتفاق الشركة مع 
للشركة  املســتثمرة  التركية  الشركة 
العامــة للحديــد والصلــب لتمويلها 
باحلديد املعالج وقد مت حتديد سعر احلديد 
بـ 200 دوالر وهو ســعر تنافسي مقارنة 
بالســعر العاملي للحديد الــذي يتجاوز 
الـ300 دوالر وســتقوم الشركة التركية 
باالســتفادة من هذا احلديــد في عمل 
الشــركة العامــة للحديــد والصلب ، 

مؤكدا  ان بيع احلديد املعالج ســيحقق 
للشــركة ايرادات كبيــرة للبلد بصورة 
عامــة والشــركة خاصــة االمــر الذي 
املالية  امليزانيــة  كاهل  عن  ســيخفف 
العامة عــبء جزء من رواتــب موظفي 

الشركة  . 
واضــاف املدير العــام ان مصنع معاجلة 

مخلفات املعادن يتكون من عدة شــعب 
ميــر مــن خاللهــا الســكراب تتضمن 
الشــعبة االولــى امور متابعــة بطاقة 
االوزان للمخلفات احلديدية والســيارات 
املكابس  الــى  الداخلــة  املســتهلكة 
والدولية  الوقائيــة  الصيانــة  ومتابعة 
جلميع املكائن من قسم الصيانة اضافة 

الى شــعبة املناقلــة التي يتــم فيها 
مناقلة السكراب الى داخل املصنع ومن 
ثم مناقلــة املنتج الى اخملــزن بعد ذلك 
تاتي مهمة شــعبة قطــع املعادن التي 
املعدنية  اخمللفات  وقــص  بتقطيع  تقوم 
املتناسقة  غير  واالســماك  االطوال  من 
وحتويلها الى اطوال واســماك يســهل 

كبسها ليتم بعدها حتويلها الى شعبة 
مفتت الســكراب لتقطيعها الى قطع 
على  وجعلها  لكبسها  صغيرة  حديدية 
شــكل باالت قياسية ورزمها في شعبة 

الكبس والرزم . 
على الصعيد ذاته حتدث املهندس محمد 
الشــركة  في  التخطيط  مدير  ابراهيم 
عن مشروع مخلفات احلديد واثرها على 
البيئة قائال ان مشــروع مخلفات احلديد 
يؤثر على البيئة بشكل كبير لذا عمدت 
الشركة الى وضع دراسة جدوى ملشروع 
تدويــر االطارات الذي يعد من املشــاريع 
االســتراتيجية املهمــة للبيئــة حيث 
تتسلم الشــركة مايقرب من 100 الف 
ســيارة في الســنة مبا يعادل 400 الف 
اطار في السنة الواحدة االمر الذي يؤدي 
الى تلوث البيئة مع وجود هذه الكميات 
الهائلة من االطارات التي الميكن حرقها 
املنظمات  تعليمــات  حســب  وطمرها 
العامليــة للبيئــة ومتــت املصادقة على 
املشــروع واحالته الى شــركة اميركية 
املستهلكة  االطارات  بتدوير  متخصصة 
االنتاجية  واخلطوط  باملعدات  لتجهيزها 
للمشــروع مــع اعمال نصــب املعدات 
وتدريــب مالكات الشــركة على العمل 
وتطويــر امكانياتهــم وقدراتهــم في 
هذا اجملال  حيث ســيتم حتويل االطارات 
املســتهلكة الى باودر بقياسات معينة 
ليكون جاهزا لبيعه الى الشركة العامة 

لصناعة االطارات في النجف .

واكد املدير العــام ان الكلفة االجمالية 
لهذا املشروع بلغت مليونا و600 الف يورو 
ضمن تخصيصات اخلطة االســتثمارية 
ومن املؤمــل الى ان التشــغيل الفعلي 
للمشــروع ســيبدأ خالل الربع االول من 
العام احلالي ، موضحا ان الشركة عازمة 
للدخول في مجــال املعدات والصناعات 
امليكانيكيــة التــي تخــدم االقتصــاد 
الوطني من خالل توقيع عقود شــراكة 
عربية  مع شركات صناعية متخصصة 
واجنية وفي نية الشركة االستفادة من 
)االهن( املوجود وانشاء مصهر لصهرها 
امانة  اعمال  تخص  منتجات  واستخراج 
بغداد ومنها اغطية اجملــاري اضافة الى 
حتويل االطارات املستهلكة وحتويلها الى 
حبيبات بالستيكية مختلفة القياسات 
واالحجام لالســتفادة منها في تصنيع 
 . مصدات اجلســور واملطبات الصناعية 
يذكر ان الشركة حتتوي على ثالث مصانع 
تشــمل مصنع زمزم الذي يقوم بتصنيع 
ونصب وصيانة  مختلف انواع املضخات 
االروائية ومصنع معاجلة مخلفات املعادن 
ومصنع اللحام والتشــغيل امليكانيكي 
الذي يتم فيه تصنيــع اخلزانات اخملتلفة 
الى  اضافة  احلديدية  واالبراج  والكرفانات 
املســقفات احلديدية اخملتلفــة واجلهات 
املســتفيدة من منتجات الشركة هي ) 
التربية –املوارد املائية – االعمار واالسكان 
– امانــة بغــداد – الزراعــة – الكهرباء- 

القطاع اخلاص (.

كميات هائلة من السكراب موجودة في 16 موقعا في البالد 
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أفــادت وزارة النفــط فــي إيضــاح 
نســخة  اجلديد  الصباح  تســلمت 
منه امس، أن االتفاقــات املبرمة بن 
الــدول وكما هو متعــارف عليه من 
ممثلة  االحتاديــة  احلكومة  صالحيــة 
مبجلــس الوزراء املوقر، وليســت من 
صالحية السيد وزير النفط، مشيرة 
الى ان بعض احملسوبن على الطبقة 
السياســة يعمــدون الى تشــويه 
بتلفيق  العــام  الرأي  امــام  احلقائق 
على  واالفتراءات  واالدعاءات  األكاذيب 
املســؤولن والعاملن فــي القطاع 

النفطي.
وجاء في االيضاح:

في الوقت الذي يحقق فيه العاملون 
في القطاع النفطــي إجنازات كبيرة 
وخطوات مهمــة لالرتقاء بالصناعة 
التحديات  النفطية والغازيــة برغم 

على  والعمل  واالقتصاديــة  األمنية 
الداعمة  املاليــة  املــوارد  تعظيــم 
واملســاندة للموازنة االحتادية وتعزيز 
االقتصاد الوطني، تفاجأ وزارة النفط 
بالتصريحــات املغرضة والســاذجة 
بعض  قبل  مــن  اإلعالمية  واحلمالت 
احملســوبن على الطبقة السياسية 
وبعض املواقع االخبارية، في محاولة 
يائســة »على مــا يبدو« مــن قبل 
احلقائق  لتشــويش  اجلهــات  هــذه 
أمام الــرأي العام من خــالل تلفيق 
على  واالفتراءات  واالدعاءات  األكاذيب 
املســؤولن والعاملن فــي القطاع 
النفطي ، ال لشيء إال لكون مصالح 
هــؤالء  ومن يقف وراءهم قد تضررت 
كثيراً  بعد سلســلة  من اإلجراءات 
واخلطوات الشــجاعة التي اتخذتها 
للحد  مؤخراً  النفطي  القطاع  قيادة 

والتهريب  الفســاد  مــن عمليــات 
واالســتغالل والسرقة والتجاوز على 

الثروة الوطنية.
التصريحــات  بعــض  وبخصــوص 
التحريضية التــي تفتقر الى الدقة 
واملوضوعية من قبل بعض احملسوبن 
على الطبقة السياســة حول إعادة 
التي تنص  التفاهم  العمل مبذكــرة 
على  تزويد العراق للمملكة االردنية 
بالنفط اخلــام و بكميــة )10( آالف 
احلوضيات  عبر  تنقــل  باليوم  برميل 
، واتهام املســؤولن في الوزارة مبنح 
األردن نفطاً مجانياً او بأسعار رمزية ، 
فإن الوزارة تود أن توضح  بأن السياسة 
الى  تهدف  واحلكومة  للدولة  العامة 
الثنائيــة مع دول  العالقــات  تطوير 
اجلوار ومع األشــقاء ، ومبــا يعزز آفاق 
التعاون ويسهم في حتقيق االستقرار 

السياسي واألمني واالقتصادي لدول 
املنطقــة واجلــوار العراقــي ومنها 
اململكــة األردنية الهاشــمية، التي  
شــهدت العالقات معهــا في اآلونة 
األخيــرة تطــوراً كبيــراً أفضى الى 
التوقيع على مذكرة تفاهم شــاملة 
للتعــاون االقتصــادي ، ومبــا يخدم 
املصالح املشتركة، وكان ممّا تضمنته 
مبا يتعلق في مجال النفط والطاقة 
، ومنها إعادة العمل مبذكرة التفاهم 
العراق  املوقعة من قبل رئيسي وزراء 
واالردن فــي 2006/8/15 بنــاًء علــى 
رغبة األشــقاء في االردن ، التي تنص 
علــى تزويدهــم بكميــة )10( آالف 
برميل باليــوم من نفط خام كركوك 
 – مطروح فــي محطــة »الصينية 
بيجــي« في محافظة صــالح الدين 
بســعر  مرتبطة  ومبعادلة ســعرية 

خام برنــت مطروحاً  منــه تكاليف 
، وتنقل  النقل واختــالف املواصفات 

باحلوضيات الى مصفاة الزرقاء. 
وتؤكــد الــوزارة أن االتفاقات املبرمة 
بن الــدول وكما هــو متعارف عليه 
االحتادية ممثلة  من صالحية احلكومة 
مبجلــس الــوزراء املوقــر، وليس من 
صالحية الســيد وزير النفط  ، الذي 
ال يحق له منح النفط لهذه اجلهة أو 
تلك كمــا يدعي البعض، والوزير غير 
مخول أيضاً بإبرام العقود واالتفاقات 
النفطيــة إال ضمــن الصالحيــات 
والقوانن النافذة، وأن الوزارة هي جزء 
بتنفذ  تقوم  االحتاديــة  احلكومة  من 
البرنامج احلكومــي املقرر قدر تعلق 
األمر مبهامها ومسؤوليتها في قطاع 
املصلحة  ومبا يخدم  والطاقة  النفط 

الوطنية.

وفي الوقــت الذي تؤكد فيــه وزارة 
النفط إميانها مببدأ احترام حرية الرأي 
والــرأي اآلخر وحريــة التعبير، فإنها 
ترفض وتدين جميع املمارســات التي  
تأتي في إطار اســتغالل هذا الفضاء 
الدميقراطــي للتشــهير باآلخريــن 
واملسؤولن  احلكومة  الى  واإلســاءة 
باحلق  الــوزارة  وحتتفــظ   ، واألفــراد 
القانوني واملعنوي جتاه جميع اجلهات 
التي تســيء للعاملــن في القطاع 

النفطي. 
وأخيــرأ فإن الــوزارة تؤكــد أن مثل 
هذه احلمــالت التحريضية لن توقف 
االســتثمار  الى  الرامية  خططهــا 
على  والعمل  الوطنية  للثروة  األمثل 
االرتقاء بالصناعة النفطية والغازية 
لتعزيز  املاليــة  اإليــرادات  وتعظيم 

االقتصاد والتنمية الوطنية. 

إيضــاح من وزارة النفط
حول محضر مذكرة التفاهم بين العراق واألردن
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الملف األمني

بغداد – إصابات واعتقال 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس السبت بأن ثالثة اشخاص اصيبوا 
واعتقل 16 اخرون بنزاع عشائري اندلع 

بني طرفني شرقي بغداد.
وقال املصــدر إن "نزاعا عشــائريا بني 
وبنــي كعب ضمن  العكيل  عشــيرة 
منطقــة الفضيليــة شــرقي بغداد 
وتطــورت الى اســتعمال االســلحة 
اخلفيفة واملتوسطة اسفرت عن اصابة 
٣ اشــخاص مــن عشــيرة بني كعب 
باطالق نــار" ، مضيفا انــه مت اعتقال 
١٦ شــخصا من الطرفني وتسليمهم 
اصوليا الــى اجلهــات اخملتصة لغرض 

اجراء املطلوب ".

ديالى – ضبط مواد خطرة 

اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالــى امس الســبت ان جهــاز األمن 
الوطنــي ضبط شــاحنتني محملتني 

مبواد محظورة وخطيرة في احملافظة .
وذكر املصدر ان "جهــاز االمن الوطني 
في ديالى ضبط شــاحنتني نوع )تريلة( 
محملتني مبــادة اليوريا احملظور التداول 
وغير املرســمة كمركياً في ســيطرة 
رئيســة في على طريق بغداد كركوك 
 ، قــرب اخلالــص شــمال بعقوبــة" 
مضيفا انه "مت ضبط وتوقيف سائقي 
الشاحنتني الكمال اإلجراءات القانونية 
بحقهــم" الفتا الى ان "القانون يحظر 
تداول ســماد اليوريا من دون موافقات 
أمنيــة كونه يدخل فــي صناعة املواد 

املتفجرة".

كركوك – عملية امنية 

أعلــن مكتب املفتــش العــام لوزارة 
الداخلية فــي محافظة كركوك امس 
السبت عن اعتقال أحد قيادات تنظيم 
"داعش" بعملية امنية في منطقة حي 
الوحدة إحدى مناطــق قضاء احلويجة 
في احملافظة، واملطلــوب للقضاء على 

وفق املادة 4 إرهاب.
وقــال املكتب انــه مت القبض على أحد 
قيادات داعش اإلرهابية في منطقة حي 
الوحدة إحدى مناطــق قضاء احلويجة 
للقضاء على  واملطلــوب  احملافظة  في 

وفق املادة 4 إرهاب". 

صالح الدين – انفجار عبوة 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
صــالح الدين امس الســبت بأن عبوة 
ناســفة انفجرت على اسرة كانت في 
نزهة بجبال مكحول شمالي احملافظة.

وقال املصدر إن "عبوة كانت موضوعة 
يوم  انفجــرت ظهر  في جبل مكحول 
امس على عائلة من قرية الزوية كانت 
في نزهــة، ما ادى الى وقــوع اصابات" 
، مضيفــا أن "املصابــني مت نقلهم الى 

مستشفى قريب لتلقي العالج". 

االنبار – اشتباك مسلح 
افاد مصدر امني في قيادة قوات حرس 
احلدود في االنبار امس السبت، بأن قوة 
امنية اشــتبكت مع عناصر "داعش" 

قرب احلدود العراقية السورية.
وقــال املصدر  ان "احــدى نقاط الفوج 
15 حــرس حدود  الثالث لــواء مغاوير 
تعرضت الــى هجوم مــن داعش قرب 
احلدود العراقية الســورية، ما ادى الى 
اندالع اشــتباك مســلح بني اجلانبني" 
، مضيفــا ان "القــوة كبــدت عناصر 

واجبرتها على  التنظيم خسائر كبيرة 
الفرار مــن دون ان يتمكنوا من الوصول 
الى الساتر العراقي"، وان "احد عناصر 
شــرطة احلدود قتل واصيب اخر خالل 

االشتباكات". 

ذي قار – دكة عشائرية  
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ذي قار امس الســبت ان مفــارز امنية 
القت القبض على على مطلوبني اثنني 
ارتكابا جرمية "الدگة العشــائرية" في 

قضاء الشطرة التابع حملافظة ذي قار.
وذكر املصدر انــه مت القاء القبض على 
متهمــني اثنني اســتنادا إلحكام املادة 
اإلرهاب  قانــون مكافحــة  ثانيا مــن 
الرتكابهما جرمية الدگة العشــائرية" 
، مشــيرا الــى" إحالــة املتهمني الى 

القضاء".

نينوى – اعتقال ارهابي 
كشــف املتحدث باسم وزارة الداخلية 
امس الســبت عن اعتقال مايســمى 
إســناد مقاومة  وحــدة  بـ"مســؤول 
الطائرات ومفارز الهاونات" لدى تنظيم 
االميــن من مدينة  اجلانب  "داعش" في 

املوصل. 
وقــال متحدث إن "مديرية شــرطة أم 
نينوى  شرطة  لقيادة  التابعة  الربيعني 
القت القبــض على احد عناصر داعش 
اإلرهابية والــذي كان يعمل بصفة ما 
يسمى مســؤول وحدة إسناد مقاومة 
الطائرات ومفارز الهاونات خالل معارك 
حترير نينوى"، مشــيرا الــى أن املعتقل 
"اعترف مبشــاركته القتال ضد قواتنا 
األمنية"، مضيفــا ان "عملية القبض 
عليه متت في منطقــة ) حي ١٧ متوز ( 

في اجلانب األمين ملدينة املوصل .

البصرة – عملية اغتيال 
كشــف مصــدر امنــي في شــرطة 
البصرة امس الســبت ان  محافظــة 
مسلحني مجهولني اغتاال إمراة شمال 

محافظة البصرة.
وذكــر املصــدر ان "املــرأة البالغة من 
العمر 35 عاماً رمياً بالرصاص من قبل 
شخصني بالقرب من منزلها في إحدى 
نواحي شــمال احملافظة" ، مضيفا إن 
"املسلحني فرا الى جهة مجهولة بعد 
إطالق النار على الضحية" الفتا الى ان 
"اجلرمية كانت بسبب خالف شخصي" 
، مشيرا الى أن "األجهزة اخملتصة التي 
وصلت الى مكان احلادث فتحت حتقيقاً 
في اجلرمية ونقلت اجلثة الى دائرة الطب 

العدلي".
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نينوى ـ خدر خالت:

قبل عام ونصــف العام، وعندما 
كان اخلراب والدمــار يعم الكثير 
من اجــزاء مدينــة املوصل، التي 
لم مير سوى أسابيع على االعالن 
عن حتريرها بالكامل، انبرت نخبة 
من مثقفــي املدينة ومن قاماتها 
واالدبيــة وبنشــاط  االعالميــة 
محموم من قبــل مجموعة من 
لتأســيس  املتطوعني  الشــباب 
نهاية  في  الثقافــي"  "الرصيف 
آب / اغســطس من عــام 2017 
في منطقة اجملموعــة الثقافية، 
والتي استمرت نشاطاته واالقبال 
عليه لغاية يومنا هذا، بل ان سوء 
االحــوال اجلوية لم مينع عشــاق 
الفــن واالدب والثقافة من زيارته 
الفرصة،  لهــم  ســنحت  كلما 
كما ان زيادة عــدد املرتادين لهذا 
الرصيف ترتفع وتستقطب املزيد 
االجتماعية في  الشــرائح  مــن 

محافظة نينوى.
احمد  املوصلي  االعالمــي  يقول 
الزيــدي لـ "الصبــاح اجلديد" ان 
"الرصيــف الثقافي في منطقة 
اجملموعة الثقافية بجانب جامعة 
املوصــل، يعــد اول رئــة ثقافية 
مدينتنا  خاللهــا  من  تنفســت 
احلبيبــة اوكســجني احلياة الذي 
كان ممزوجــا برائحة البارود واهات 
الشــهداء االبريــاء ةاجلرحى من 
القــوات  ومنتســبي  املدنيــني 

االمنية البطلة".
واضــاف "البعض راهــن على ان 
هذا الرصيــف مجرد نزوة ثقافية 
وانه  االمــد  واســتعراض قصير 
ال توجد اســباب لدميومته، لكن 
بعــد مضي اكثر من 17 شــهرا 
الباردة  االجــواء  وبرغم  بقليــل، 
فــي شــتائنا احلالــي، اال ان رواد 
في  مستمرون  الثقافي  الرصيف 
زيارته وهنالك جمهور من شــتى 
الذي  التجمع  هذا  يرتاد  الشرائح 
الثقافة  بات نقطة جذب حملبــي 
والفنون واالداب من اهالي املوصل 
نينوى بشكل  اهالي  ومن  خاصة 

عام".
ويرى الزيدي ان "الرصيف الثقافي 
باملوصل بحاجة ماسة الى اهتمام 

احلكومة احمللية واملراكز الثقافية، 
من خالل تقدمي اي دعم، خاصة من 
ناحية توفير معدات لوجســتية 
مثل الكراســي واملناضد الرفوف 
وحتى املظالت التي تقي من املطر 
وشمس الصيف، اضافة الى دعم 
القائمني على هذا النشــاط باية 

وسيلة كانت".
هو  الثقافي  الرصيف  "هذا  وتابع 
بحد ذاته رســالة لــكل من لم 
يعرف املوصــل جيدا وغير مطلع 
علــى حجمهــا وثقلهــا االدبي 
ليس على مســتوى  والثقافــي 
العربي،  املستوى  بل على  العراق، 
النها اجنبت قامات اعالمية نعتد 

بها ويعتد بها ايضا غيرنا".

ان  ومهتمون  متابعــون  ويقــول 
"الرصيــف الثقافي" في املوصل 
انشــئ على غرار شــارع املتنبي 
فــي بغــداد، وشــهد ويشــهد 
وللوحــات  للكتــب  معارضــا 
تشــكيلية محلية وعراقية، مع 
اقامة مســرحيات قصيرة والقاء 
محاضــرات من قبــل مختصني 
فــي مختلــف الفنــون االدبية 

والثقافية.
الرمضاني  الشــاعر جمــال  اما 
فقال فــي تصريح ملركــز نينوى 
االعالمي، تابعه مراسل "الصباح 
اجلديد" انه "تعودنا وتعود )محبو 
الثقافــة والفنــون فــي( مدينة 
املوصل ان ياتون الى هذا الرصيف، 

رصيف الكتــاب، ملا لهم من ولع 
وبنائه على  الفكــر  في حتريــك 
ونرجو  وصحيحة،  سليمة  اسس 
ان تكون هكذا، وهذه حقيقة هي 
ظاهرة طيبة، وبارك اهلل بكل من 
ينقل هذا احلدث بال رتوش، ونحن 

ممتنون جدا ملن ينقل ذلك".
واضاف "نســال اهلل العظيم ان 
يدمي هذه النعمة علينا بهذا االمن 
احلبيبة  املوصل  داخل  في  واالمان 
وهي تزهو فعال مبثقفيها وقرائها 
ومبن يكتب الشعر والنثر، وهنالك 
ملتقيات فــي اماكن اخرى، وهذا 

الرصيف دار للعلم واملعرفة".
امــا الفنان املوصلــي رأفت اجلم 
فقــال "اليوم انا فــي جولة في 

منطقة اجملموعة الثقافية، ولدي 
فكرة كاملــة عن رصيف الكتب 
املبادرة  هذه  عليه،  القائمني  وعن 
من  طيبة  مجموعة  من  اجلميلة 
املثقفني واالدباء من اهالي املوصل 
ينقلوا  ان  جاهدين  يحالون  الذين 
والثقافة  للشباب  الواعي  الفكر 

والتحضر".
يشــتغل  من  "هنالك  انه  مبينا 
ويتعــب مــن دون مقابــل وكل 
غرضهم ايصــال الفكرة وتوعية 
النــاس وبناء مجتمــع متحضر، 
وهذا موضوع يدعو للفرح، وبرغم 
االجــواء البــاردة والطقس البارد 
والتفاصيل اجلويــة االخرى، اال ان 
واجلمهور  بكثرة  موجودين  الناس 

موجــود وهنالك كتب ومن يلقي 
محاضرات وتفاصيل اخرى كثيرة 

برصيف الكتب تشرح القلوب".
اما الروائي املوصلي حسني رحيم  
قال "هذا النشــاط العفوي الذي 
يتبنــاه مجموعة من الشــباب 
لدى  االبداعــي  اجلانــب  يعكس 
الشــاب املوصلي بعــد احلرب، و 
هذه النشاطات ذات طابع عفوي 
وجميل في الوقت نفســه ، وانا 
احيي هــذه اجلهود علــى الرغم 
من االمكانيات البســيطة التي 
يقدمونها لكنهم يقدمون شيئا 
بالوعي وباالستمرار  نوعيا يتعلق 
باحليــاة ضــد التخلــف وضــد 

التراجع".

اعالمي موصلي: 
الرصيف الثقافي في 
منطقة المجموعة 
الثقافية بجانب جامعة 
الموصل، يعد اول رئة 
ثقافية تنفست من 
خاللها مدينتنا الحبيبة 
اوكسجين الحياة 
الذي كان ممزوجا 
برائحة البارود واهات 
الشهداء االبرياء 
ةالجرحى من المدنيين 
ومنتسبي القوات 
االمنية البطلة

"الرصيف الثقافي" بالموصل يستقطب
المزيد من محبي األدب والثقافة والفنون

بعد عام ونصف العام على افتتاحه

اإلصالح: جناح احلكومة 
مرتبط

بتقارب املواقف بني حتالفنا 
وكتلة البناء

مــن جانبــه، ذكــر النائب عن 
اإلصــالح حســن فدعــم في 
تصريح إلــى "الصباح اجلديد"، 
التشــريعي  الفصل  "بداية  أن 
املقبل يجب أن يشهد التصويت 

على الوزارات الشاغرة".
"علــى  أن  فدعــم،  وأضــاف 
ان تستغل  السياســية  الكتل 
أجل  من  التشــريعية  العطلة 
املضي باحلــوارات وإيجاد احللول 

املناسبة".
ولفت، إلى أن "بقاء الوضع على 
القطيعــة لن يجعلنــا نتقدم 
قد  وهكذا  األمــام  إلى  بخطوة 
الشــاغرة  الوزارات  بقية  تبقى 

تدار بالوكالة وهو ما نرفضه".
ويجد فدعم، أن "اخلالفات احلالية 
باملواقف،  التمســك  ســببها 
وعدم تنفيــذ االتفاقات التي مت 
إبرامها قبل تشكيل احلكومة".

يشــار إلى أن حتالفــي اإلصالح 
والبناء لم يتفقا لغاية اآلن على 
برغم  األمنية  وزارات  مرشــحي 
مرور اربعة أشــهر على تكليف 

بتشــكيل  املهدي  عبــد  عادل 
احلكومة.

اتفاقية التعاون االقتصادي 
بني العراق واألردن تدخل حيز 

التنفيذ 
وتنفيذ محضر االتفاق املشترك 
املوقــع في بغــداد نهاية العام 

املاضي ".
وأكد رئيس مجلس الوزراء عادل 
عبد املهــدي من منفذ طريبيل، 
العراق  بني  التجــاري  التبادل  ان 
واالردن ســينعكس ايجابا على 

حركة السوق.
وقــال إن " رئيس مجلس الوزراء 
الرزاز  عمــر  االردنــي  ونظيــره 
الداخلة  الشــاحنات  استقبال 
واعطيا  باالجتاهــني  املنفذ  عبر 

اإلذن مبرورها". 
واعرب عبد املهدي عن "سعادته 
للتبادل  جديدة  مرحلة  بإنطالق 
التجــاري بــني العــراق واالردن 
والتدفق  الشــعبني  ملصلحــة 
الكبير حلركة شــاحنات النقل 
البــري عبــر منفــذ طريبيــل 

احلدودي". 
واكد خالل تفقده منفذ طريبيل 
ان "عوائد حركة النقل والتجارة 

ايجابي  بشــكل  ســتنعكس 
وتنعش سوق العمل في العراق 
ومحافظة االنبار خصوصا وعلى 
طــول الطريق نحــو بقية املدن 
العراقية، الــى نتائجها لصالح 
حتقيق األمن واالستقرار واالزدهار 

االقتصادي" . 
واطلع رئيس مجلس الوزراء على 
املنفذ وعدد  العمل في  "ســير 
وأثرها على  املــارة  الشــاحنات 

مضاعفة االيرادات".
وفــي االنبار كشــف عضو في 
حجم  االنبار،  محافظة  مجلس 
اخلسائر املالية التي تعرضت لها 
توقف  احملافظة ســنويا بسبب 
منفــذ طريبيل خالل ســيطرة 
عصابات داعــش االرهابية على 

مدن احملافظة .
احمد  اجمللس حميد  وذكر عضو 
صحفية  تصريحات  في  هاشم 
امس، ان" محافظة االنبار خالل 
ســيطرة داعش ملــدن احملافظة 
كانت تخسر ســنوياً ما يقارب 
توقف  دينار بســبب  380 مليار 
منفــذ طريبيــل احلــدودي عن 

العمل " .
يذكر ان رئيس الوزراء االردني عمر 
الرزاز، كان زار بغداد في 28 كانون 

العاصمة  الــى  املاضــي،  االول 
بغداد، واجرى مباحثات موّسعة 
مع اجلانــب العراقي ملناقشــة 
سبل حتقيق التكامل االقتصادي 
بني البلدين، وزيادة حجم التبادل 
التجاري، والتوافق حول اإلجراءات 
التي من شأنها تفعيل خطوط 
التجــارة، واســتكمال إنشــاء 
أنبــوب النفــط واملســتوردات 
مبســتوى  واالرتقاء  النفطيــة، 
التعاون في مجــاالت الصناعة 
من  واالســتفادة  واالســتثمار، 
اخلبــرات والكفاءات، وغيرها من 

اجملاالت.
وكانت نتيجــة املباحثات توقيع 
اتفاقيــة اقتصادية بني البلدين 
تضمنــت مجــاالت عــدة من 
أهمها النفط وانشــاء منطقة 

صناعية مشتركة.
ومن بــني ما قاله عبــد املهدي 
في  األســبوعي  مؤمتــره  خالل 
الثالثاء املاضي، إن "العراق يتجه 
االقتصادية  العالقات  لتوســيع 
مع" جميع دول اجلوار"، كاشــفا 
عن "لقاء هام مع اجلانب األردني 

قريًب
يشــار الى ان عبــد املهدي كان 
أعلن اخلميس املاضي )31 كانون 

تنفيذ  أنه سيتم   ،)2019 الثاني 
األردن  مــع  "مهمة"  اتفاقيــة 
تتعلــق بتصديــر النفط وفتح 
يومني،  خــالل  طريبيل  منفــذ 
مبيناً أن هذه االتفاقية ســتوفر 

آالف فرص العمل للعراقيني.

القانونية النيابية: اتهام 
احلكومة بعدم قانونية

االتفاقية التجارية مع االردن 
ليس مشروعا

عادا اياهــا باملؤامرة االقتصادية 
لتدمير اقتصاد البلد والتي يدفع 

ضريبتها املواطن.
تصريح  فــي  ســالم  وحمــل 
"احلكومة  االربعــاء،  صحفــي 
االتفاقيــة  هــذه  مســؤولية 
التــي تنعش االقتصــاد االردني 
وتلحــق الضرر باقتصــاد البلد 
وتدمــر القطــاع اخلــاص الذي 
الى  باالضافة  أبادة،  الى  يتعرض 
تفشــي البطالة البناء الشعب 

العراقي".
باعادة  "احلكومة  سالم  وطالب 
يقف  وان  االتفاقية  بهذه  النظر 

البرملان بالضد منها".

االتصاالت تنصب نحو مليون 

خط ضوئي
وتزيل جتاوزات وكالء االنترنت

وكشــف عــن “تشــكيل جلان 
مركزيــة وفرعية للحد من هذه 
التجــاوزات ومحاولــة التقليل 
منهــا، والتي قامــت بتكثيف 
امليدانية على املسارات  جوالتها 
الرئيســة للشــبكة الضوئية، 
االمنية  القوات  بالتنســيق مع 
بغــداد  لعمليــات  التابعــة 
واملرابطة بتلــك املناطق، والتي 
اللجان هويات  كانت قد منحت 
خاصة تخولهم ومتنحهم القوة 
“ازالة  مؤكــدا  عملهم”،  لدعم 
بعض اخملالفات في بغداد وتوجيه 
االنذار لعدد مــن املتجاوزين مع 
اســتالم تعهدات خطية بعدم 

تكرارها مستقبال”.
وشــدد الوكيل االقدم للشؤون 
وزارته  ان  لالتصــاالت  الفنيــة 
“تتجــه الــى انهــاء موضــوع 
الشــبكة  علــى  التجــاوزات 
الضوئيــة من خــالل متابعتها 
املســتمرة ورفعها عــالوة على 
تشريع قوانني صارمة كالغرامات 
املضاعفــة لكي تكون رادعا ألي 

جتاوزات حالية او مستقبلية”.

تتمات ص1

موجة برد تجتاح العراق 
وهذه المناطق التي 

ستشهد امطارا عصر اليوم

معايير جديدة العتماد 
المجالت العالمية في 

الترقيات العلمية

براءة اختراع في 
االستخدامات الدوائية 

للتطوير الصناعي

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقع املتنبــئ اجلوي صادق عطية ان" موجة باردة 
متوسطة الشــدة تبدأ يوم غد االثنني وتستمر 
لغايــة اخلميس ، وتنخفض فيهــا درجات احلرارة 
واالجواء ســتكون باردة الى شديدة البرودة خالل 

الصباح ".
واضاف عطية على صفحة التواصل االجتماعي ) 
فيس بوك ( ان " تأثير املوجة االكبر يكون في مدن 
شمال البالد وغربها والبادية الغربية، وبصورة اقل 

على مدن الوسط والفرات االوسط واجلنوب ".
وتابع عطية " وقد ذكرنا مبنشــور سابق ان موجة 
من االمطار اخلفيفة الى معتدلة الشدة تشمل 
جميع مدن شمال البالد اضافه الى ديالى وصالح 
الدين ، وتنتهي صباح اليوم االحد ، عدا سليمانية 

تستمر رمبا ملا بعد الظهر ".

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التعليم العالــي والبحث العلمي، 
الســبت، عن إصدارها معايير جديــدة العتماد 

اجملالت العاملية في الترقيات العلمية.
وذكر بيان للوزارة  تلقت الصباح اجلديد نســخة 
منه امــس، إن “دائرة البحــث والتطوير أصدرت 
معاييــر جديــدة العتمــاد اجملــالت العاملية في 
الترقيات العلمية”، مبينا أن “العمل بها ســيبدأ 
من األحد املوافق الثالث من هذا الشــهر، مبيناً 
ان “هذا اإلجــراء جاء بعد ان تبــني وجود مجالت 
تعتمد النشــر الســريع من دون تقييم مقابل 

مبالغ مالية”.
واضاف البيان، ان “الوزارة ستصدر ايضا تعليمات 
خاصة بالنشــر في اجملــالت العراقيــة الغراض 
الترقيــة، وهناك جهود تبذل بهــذا اإلطار لزيادة 
عدد نقاط النشــر باجملالت العراقية لتقليل عدد 

البحوث املطلوبة للترقية العلمية”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
متكنــت هيئــة البحــث والتطويــر الصناعي 
التابعــة لــوزارة الصناعة واملعــادن ومن خالل 
مركزي بحوث ابن البيطار وبحوث وانتاج االدوية 
البيطريــة التابعني لها من احلصــول على براءة 
اختراع املوســومة بعنوان ) فعالية املستخلص 
 Lantana( املائي لنبات املينا الشــجيري العراقي
Camara L.( كموقــف للنــزف) برقــم )5610( 
املمنوحــة بتاريــخ 30/ 12/ 2018 والصادرة من 

اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية. 
وقــال مدير عام الهيئة املهنــدس عبدالغني ال 
جعفــر ان براءة االختراع تهدف الى اســتخالص 
)كحــول مائــي ( الوراق نبات املينا الشــجيري 
 )Verbenaceae( العراقي والذي ينتمــي لعائلة
ودراســة فعاليته كموقف للنزف ومقارنتها مع 
السيطرة ، مشــيرا الى اجراء كشف كيميائي 
علــى بعــض املكونات مــن اجملاميــع الفعالة 
للمســتخلصات واجراء عدد مــن الفحوصات 
اخملتبرية منها فحص الســمية) LD50(  وكذلك 
اختبار املســتخلص على احليوانــات اخملتبرية اذ 
اظهــر املســتخلص املائي تقــدم ملحوظ فاق 
املســتخلص الكحولي من حيــث القدرة على 
انتاج الصفائح الدموية والكريات الدموية التي 

تعد عوامل الدم الرئيسة.
واضاف املديــر العام كما اثبتــت التجارب قدرة 
بنوعيهــا على حث  النباتيــة  املســتخلصات 
النســيج النتاج عوامل التخثر مع الســيطرة 
وقدرته على ايقاف النزف ، الفتا الى ان نبات املينا 
الشجيري العراقي ميتاز بوفرته فهو نبات طبيعي 
ينتشــر في كل مكان وميكن عمل منه اسيجة 

للحدائق املنزلية. 
من جانبهــم اكد اخملترعــون ان التوجه احلديث 
في البحــث عن مركبــات طبيعيــة ذات أصل 
نباتي لغرض استعمالها كبدائل في التركيبات 
الدوائيــة حيث تركزت الدراســات احلديثة على 
الفعــل الدوائي لهذا النبــات وقابليته العالية 
الكيمياوية  وخواصــه  املعاجلــة  احــداث  على 
الكبيرة التي تؤهله ليكون مساعدا مهما لكثير 

من االدوية على صعيد الصناعات الدوائية .
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صرف وجبة جديدة من 
مستحقات مسوقي محصول 
الشعير العلفي في نينوى

استمارة الكترونية 
للشمول براتب 
المعين المتفرغ

العراق وايطاليا 
يبحثان تعزيز التعاون 
"الجوفية" تنجز حفر 71 بئرا مائية في محافظتي البصرة وذي قارالمشترك بين البلدين

النقل البحري تحصل على شهادة ادارة الجودة للمواصفات الدولية

بغداد _ الصباح الجديد:
املالية  املســتحقات  الزراعــة  وزارة  أطلقــت 
ملســوقي محصول الشــعير العلفي الوجبة 
اخلامســة عشــرة حملافظة نينوى للموســم 
الزراعي 2014 ، ممن ســوقوا محصولهم ملواقع 

تسلم الشركة العراقية إلنتاج البذور  .
واشارت الوزارة الى صرف مستحقات الفالحني 
واملزارعني مســوقي الشعير العلفي للموسم 
الزراعي 2014 مبينة اسماء الفالحني واملزارعني 
املشــمولني بالصــرف والبالغ عددهــم ( 97 ) 
مســوقا الذين لم ترد بحقهم مؤشرات أمنية 
ســلبية مبوجب املعلومات الواردة من مجلس 
والتعليمات  للضوابــط  وفقاً  الوطنــي  األمن 
املعمول بهــا ، فيما تربط قوائم بأســمائهم 
ليتسنى لهم مراجعة مواقع الشركة لتسلم 

مستحقاتهم املالية .

بغداد _ الصباح الجديد:
اطلقت هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات 
اخلاصة في وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
اســتمارة الكترونية خاصة بالشمول براتب 
املعــني املتفرغ.  وقال النائــب االداري لرئيس 
الهيئة علي جعفر احللو ان استمارة الشمول 
انطلقت ابتداء مــن يوم اخلميس املاضي في 

اثناء الدوام الرسمي على مدار االسبوع . 
واوضح ان االستمارة حتتوي على حقول عدة 
تتضمن معلومات تخص املعني واملعوق منها 
حتديد نوع الطلب واملادة القانونية التي يرغب 
املعني في التقدمي عليها والتي حتدد ســبب 
االعاقة ووصفها سواء كانت والدية او نتيجة 
حــادث ارهابي او مروري ، فضــال عن البيانات 
الشــخصية للمعني واملعــوق ، الفتا الى ان 
االســتمارة متوفرة على املوقــع االلكتروني 
الرسمي للوزارة طيلة ايام االسبوع في اثناء 
الدوام الرســمي.  وبني ان اعتماد اســتمارة 
الشــمول االلكترونية توفر علــى فئة ذوي 
 ، االعاقة عنــاء الوصول ومراجعــة الهيئة 
ً الى ان املســتفيد ســيتعرف على  مشــيرا
موعد املراجعة بعد االنتهاء من ملء احلقول 

املوجودة في االستمارة. 

بغداد _ الصباح الجديد:
بحــث وزير التخطيط الدكتــور نوري صباح 
الدليمــي فــي ديوان الــوزارة مع الســفير 
االيطالي في العراق برونو انتونيو باسكوينو، 
والوفد املرافــق له، العالقات املشــتركة مبا 
يخدم مصالح البلدين، ســيما في مجاالت 
ــن الوزير خالل  االقتصــاد واالســتثمار. وثمَّ
اللقاء، جهود البعثــة اإليطالية في العراق، 
داعياً إلى مزيد من اجلهود الدولية، ملساعدة 
احلكومــة العراقية إلعادة اســتقرار واعمار 
املناطــق املتضررة من العمليــات اإلرهابية، 
واالسهام في دعم وتنفيذ املزيد من البرامج 
احليويــة على املســتوى الوطنــي ، موجها 
دعوتــه لرجال األعمــال اإليطاليــني لزيارة 
والتسهيالت  الفرص  واالستفادة من  العراق، 
االســتثمارية التي وجه بها رئيــس الوزراء ، 
ً تقدمي الوازرة ســبل الدعم املطلوبة  مؤكدا

إلجناح هذه االستثمارات.
من جهته أشــاد السفير باســكوينو برؤية 
العــراق للتنمية املســتدامة لعــام ٢٠٣٠، 
ً على عدم ادخار بــالده ألي جهد من  مؤكــدا
شــأنه خدمة العراق، ضمــن األولويات التي 

حتددها احلكومة العراقية. 

البصرة _ سعدي السند:

بعد سلسلة لقاءات مع احلكومة 
احمللية في البصرة  وزيارات ميدانية 
شــهدتها  ولقاءات  وأجتماعــات 
البصــرة في العام املاضي متّ اطالق 
(مشــروع حتاور) من قبــل اجمللس 
الثقافــي البريطانــي فــي قاعة 
الدولي  البصرة  بفندق  الفراهيدي 
الشباب  لفئة  سابقا)  (الشيراتون 
لتطويــر مهاراتهم فــي التواصل  

والتحاور ونقل تطلعاتهم.
تطوير املهارات وتبني القدرات

مشروع (حتاور) حضرته شخصيات 
حكومية وسياســية مع عدد من 
رجــال الديــن ورؤســاء منظمات 
اجملتمع املدني وشيوخ العشائر وقد 
مثّل الدكتــور عبداألمير احلمداني 
واآلثار  والســياحة  الثقافــة  وزير 
باحلضور مدير عــام دائرة العالقات 
الثقافية العامــة في الوزارة فالح 
حســن شــاكر كما حضر وكيل 
عباس  والرياضــة  الشــباب  وزارة 
الوزير بحضور  الشــمري ممثال عن 
سفير االحتاد األوروبي رامون بليكوا 
بعزف  املشروع  فعاليات  بدأت  وقد 

النشيد الوطني ،  
وألقــت بعده الدكتــورة فكتوريا 
لنزي مديــرة فرع العراق في اجمللس 
الثقافي البريطانــي كلمة أكدت 
فئة  يستهدف  املشــروع  إن  فيها 
الشــباب ما بني 15-25 ســنة ومت 
إطالق املشروع ألول مرة في بغداد 
العــام املاضي في أيلــول وبعدها 
فــي املوصل بكانــون األول واليوم 
فــي البصــرة مبينــة ان أهمية 
املشروع تكمن في تعليم الشباب 
مهارات التواصل وإيصال رسائلهم 
بشــكل حضاري مؤثر خاصة بعد 
التظاهرات األخيرة ، مشيرة إلى أن 
اجمللس يقيم العديد من املشــاريع 
التي تطور املهارات وتبني القدرات 

وتطوير التعليم.

ايصال الصوت وفن النقاش
وقالــت لنــزي اننــي زرت البصرة 
أكثــر من مــرة لتهيئــة األجواء 

الصحيحة املطلوبة لهذا املشروع 
الكبير والتقيــت عددا من أعضاء 
احلكومة احمللية هنا وناقشــنا معا 
اقامة املشاريع املستقبلية ومنها 
أنه خاص  مشــروع حتاور وأكدنــا 
لتدريــب الشــباب علــى كيفية 
ايصــال صوتهم وعلى فن النقاش 
، اضافة الى كيفية اطالق مشاريع 
ثقافية تسعى الى تطوير مهارات 
الشــباب ثقافيــا وتهــدف الــى 
تســليط الضوء على البصرة في 

عدة جوانب.

تدريب الشباب العاطل
وأشــارت لينــزي أيضا الــى انها 
التقت خــالل زياراتها الى البصرة 
في العام املاضي املهندس أســعد 
الذي  البصرة  محافــظ  العيداني 

رحب جــدا بفكرة (حتاور) وإمكانية 
اســهام اجمللــس فــي العديد من 
املواهب  بتطوير  اخلاصــة  البرامج 
الشبابية واإلرتقاء بقطاع التعليم 
املواطنة  مشــروعي  خــالل  من   ،
الفاعلــة وحتاور ، وأكــد لنا خالل 
اللقــاء نحــن نرحب بــأي مبادرة 
من شأنها ان تســهم في تطوير 
قطاع التعليم في احملافظة،  كونه 
يعاني من بعض املشكالت الفنية 
واللوجســتية، إضافة إلى حرصنا 
على تدريب الشباب العاطلني عن 
ً لزجهم في ســوق  العمل، متهيدا
العمل،  بعد نيلهم القدر الكافي 
من اخلبرة من خالل مراكز التدريب 
الالمحدود  دعمنــا  وأؤكد  املهني، 
لكم وســعينا إلجنــاح مهمتكم 
احملليــة  احلكومــة  واســتعداد   ،

وبالتعــاون مــع اجلهــات املعنية،  
إلقامة  املناســب  املــكان  بتوفير 
بهذا  املهنــي  للتدريب  مدرســة 

اخلصوص .
وأعربــت للمحافظ خــالل لقائي 
واللقاء  بالزيــارة  عــن ســعادتي 
حيث أنها جــاءت من أجل اإلرتقاء 
مبســتوى التعليم نحــو األفضل، 
وإيجاد احللول للشــباب العاطلني 
عن العمل من خالل مشاريع عمل 
صغيرة ومتوسطة وذلك بالتشاور  
والتنســيق مع احلكومــة احمللية، 
وإطالق برنامجي املواطنة الفاعلة 
وحتاور  وها نحــن نلتقي اليوم في 
هــذا املكان ألطالق مشــروع حتاور 
بعد جنــاح لقاءاتنا الســابقة في 
البصــرة والتي وجدنــا فيها كل 
التشــجيع لهذا املشروع من قبل 

احلكومة احمللية.

يشجع األجيال على قبول اآلخر
االحتاد  ســفير  قــال  جانبــه  من 
األوروبي رامون بليكوا إن املشــروع 
هو منصة للشباب واجملتمع املدني 
الذيــن لديهــم رســالة لتحويل 
تظاهراتهــم وانعــدام الرضا إلى 
مشــروع أكثر بناء من اجل تقدمي 
بعيدا  انه  مبينا  اخلدمات،  وحتسني 
عن التظاهرات هناك طريقة أخرى 
إلســماع األصوات وهذا ما يفعله 

برنامج حتاور.
كما ألقى السيد علي الطالقاني 
كلمــة أكــد فيها علــى  أهمية 
املكونات  بــني  الســلمي  التحاور 
جميعــا ، مبينا أن هذا املشــروع 
املقبلة على قبول  األجيال  يشجع 

اآلخر وزوال العنصرية ، مشيرا إلى 
أن العراق يحتاج إلى برامج تكافح 
مســتقبل  أجل  من  العنصريــة 

أفضل.
املسيحية  الطائفة  عن  ممثل  وقال 
االب مارتن بنيراي ان العراق يحتاج 
على  املشــاريع  هــذه  حتقيق  إلى 
التعايش  الواقع ليتم تفعيل  ارض 
السلمي بني األهل ونسيان احلروب 
ومآســيها مبينا أهمية تطبيقها 

في جميع محافظات العـراق.
وتضمنت احتفالية اطالق مشـروع 
(حتاور) في قاعة الفراهيدي بفـندق 
البصرة الدولي أيضا تقدمي عـــدد 
حيث  الفنيــة  الفعاليــات  مــن 
وصـالت  فرق موسيقية  قدمـــت 
التراثـي  الشعبي  الـفـــن  مـــن 

البصـري .

يرّكز على شريحة الشباب من عمر 15 _ 25

مشروع دولي لتطوير مهارات الشباب 
في التواصل وتوفير فرص العمل 

 يستهدف المشروع 
فئة الشباب ما بين 

15-25 سنة وتم 
إطالق المشروع 

ألول مرة في بغداد 
العام الماضي 

في أيلول وبعدها 
في الموصل في 

شهر كانون األول 
الماضي واليوم في 

البصرة

جانب من احلضور الحتفالية إطالق مشروع (حتاور) للشباب في البصرة

بغداد _ الصباح الجديد:

اعلنــت وزارة الصناعــة واملعادن عن 
التي  النهائية  والتوصيــات  القرارات 
جرى االتفاق عليها في املؤمتر السنوي 
الرابــع لدعــم الصناعــة الوطنية 
وتعزيــز حملــة صنــع فــي العراق 
والــذي عقدتــه الوزارة حتت شــعار 
(دور القطــاع الصناعي فــي تنفيذ 
البرنامــج احلكومــي ) برعاية رئيس 
الوزراء وحضور وزيرها الدكتور صالح 

عبداهللا اجلبوري.
وقــال الناطــق االعالمــي للــوزارة 
عبدالواحد علوان الشــمري ان املؤمتر 
متخــض عنه عــدد مــن التوصيات 
التــام جلميع  في مقدمتهــا االلزام 
املؤسســات احلكومية بشراء املنتج 
احمللي والتأكيد على حماية املنتجات 
العراقيــة من خالل التشــديد على 
تنفيــذ قرارات حمايــة املنتج وفرض 
على  االضافية  الكمركيــة  التعرفة 
على مؤسسات  والتأكيد  املســتورد 
الدولــة كافــة بعدم االســتيراد اال 
واملعادن  الصناعة  وزارة  اعتــذار  بعد 
التخليــص  اجــراءات  وتبســيط 
القطــاع  ملســتوردات  الكمركــي 

واخملتلط  واخلــاص  العام  الصناعــي 
واالعفــاءات املطلقة مــن الضرائب 
والرســوم عنــد اســتيراد املكائــن 
والنصف  االوليــة  واملــواد  واملعدات 

مصنعة وجميع مستلزمات االنتاج.
وتابــع الشــمري بالقــول ان من بني 
التوصيــات ايضا اطــالق حزمة من 
االجراءات واحلوافز الداعمة واملشجعة 
تتضمن  الصناعي  للقطاع  والفاعلة 
النفطية  املنتجــات  تقليل اســعار 
وتعرفة الطاقة الكهربائية والتجهيز 
املستمر للطاقة الكهربائية ، مشيرا 
الــى ان التوصيات جــاء فيها كذلك 
والقوانني  التشــريعات  اســتكمال 
الداعمــة للقطــاع الصناعي والتي 
تشمل اقرار تشريع مشاريع القوانني 
الصغيرة  املشاريع   ، الصناعية  (املدن 
واملتوســطة ، الصناعــات احلربيــة 
، االســتثمار املعدنــي ، مكافحــة 
وزارة  قانــون  تعديــل   ، االحتــكار 
2011)) من  (38 لسنة  الصناعة رقم 
قبل مجلس الوزراء او مجلس النواب 
واالســراع باكمال تشــريع القوانني 
(امللكيــة الفكريــة وتعديــل قانون 
االســتثمار الصناعي رقم (20 لسنة 
وادارة  االعمــال  وحاضنــات   (1998

النفايات) من قبل مجلس الدولة.
وزاد الشمري بالقول ان من بني جملة 

التوصيات ايضا تفعيل عمل مجلس 
التنســيق الصناعــي وتفعيــل دور 
في  االسهام  احلكومية  املؤسســات 

مجلس  وتشكيل  الصناعي  القطاع 
ومجلس حماية  املســتهلك  حماية 
املنافســة على وفق القوانني النافذة 

وتفعيل دورها اضافة الى نقل العمالة 
التمويل  شــركات  فــي  الفائضــة 
الذاتــي واحالتها ضمن مراكز تنمية 

كوزارة  اخرى  مؤسسات  الى  االعمال 
العمل والشــؤون االجتماعية لغرض 
تأهيلهم وتســهيل مهمة توزيعهم 
علــى دوائــر الدولة او تشــجيعهم 
القامة املشــاريع فضال عن استئناف 
عمل جلنة هيكلة الشركات اململوكة 
للدولــة واملشــكلة برئاســة رئيس 
الوزراء لتحويلها لشركات مساهمة 
او خاصة وزيادة نشاط اجلهاز املركزي 
للتقييس والسيطرة النوعية وتقدمي 
الدعــم الكامــل له بانواعــه املادي 
واسناده  والقانوني  والبشري  والفني 
الرقابية الكاملة  مبنحه الســلطات 
تصفية  وكذلك  املستوردات  لفحص 
وبيع املصانع اخلاســرة غير املنافسة 
للقطــاع اخلــاص باســعار رمزيــة 
تلــك الصناعة  الزامــه بتطوير  مع 
وزيــادة تخصيصــات وزارة الصناعة 
االستثمارية املقترحة لتغطية املبالغ 
املطلوبــة لتنفيذ خطــة الوزارة في 
توفير  وتســهيل  احلكومي  البرنامج 
واملتوسط  امليسر  الصناعي  التمويل 
الشمري  واسترسل  االجل.  والطويل 
بالقول ان من قرارات املؤمتر تخصيص 
(%10) مــن موازنــة وزارتــي الدفاع 
والداخلية لــوزارة الصناعة لتغطية 
واملســتلزمات  االعتدة  مــواد  جتهيز 
بتســديد  الوزارات  والــزام  احلربيــة 

مابذمتها من الديون املترتبة لشركات 
القطاع الصناعــي من خالل متويلها 
من وزارة املالية والزام االقليم بتطبيق 
االقتصادية  واالجراءات  السياســات 
واملالية والضريبيــة املتبعة من قبل 
احلكومة االحتاديــة لتحقيق التناغم 
بدال من التضارب الذي ينعكس سلبا 
علــى االداء االقتصادي وانعكاســه 
املباشر على القطاع الصناعي ومنح 
القــروض والتســهيالت املصرفيــة 
القائمــة  الصناعيــة  للمشــاريع 
واجلديدة وبشــروط ميسرة ومن دون 
فائدة كمــا معمول به فــي املبادرة 
الزراعية وقيام اجلهــات ذات العالقة 
بتخصيص مســاحات كافية القامة 
املشــاريع الصناعيــة اجلديــدة في 
باخلدمات  وامدادها  واحملافظات  بغداد 
املطلوبة من خالل مــدن صناعية او 
مجمعــات صناعية واعــادة العمل 
التنســيقي بني اجلامعــات العلمية 
وشــركات وزارة الصناعة كال حسب 
اختصاصه لتبادل اخلبرات وتعشــيق 
اخلبرة االكادمييــة مع العلمية واخيرا 
تشكيل جلنة ملتابعة قرارات وتوصيات 
املؤمتر على ان تشــكل مــن االمانة 
العامة جمللس الوزراء ومجـلس النـواب 
ووزارات الصناعة والتخطيط واملالية 

والقـطاع املـختلط والـخاص. 

اختتام المؤتمر السنوي الرابع لوزارة الصناعة والمعادن

احتفلت بتخرج 19 ربانا وضابطا بحريًا

الزام المؤسسات الحكومية بشراء المنتج المحلي وحماية المنتجات العراقية
تقـرير

احدى املصانع العراقية

منى خضير عباس 
للمياه  العامــة  الهيئــة  تعمــل 
اجلوفيــة علــى تكثيــف جهودها 
وخاصــة  طاقاتهــا  واســتنفار 
الفيحاء  البصــرة  محافظــة  في 
ملســاعدة املواطنــني علــى توفير 
املياه في املناطق البعيدة عن املياه 
السطحية واالســهام املباشر في 
القضاء على شحة املياه التي عانت 

واوضح  اجلنوبية.  احملافظــات  منها 
ان  الهيئة  اإلعالمي فــي  املصــدر 
املالكات الفنية العاملة في البصرة 
اجنزت (14) بئرا خالل شــهر كانون 
االول املاضي اضافة الى فحص (16) 
بئرا بجهود فرقتي حفر (96) و( 111) 
24) مترا  (18ـ  تتراوح مابني  باعماق 
لتوفيــر احلصص املائية في مناطق 
وقــرى متفرقة فــي احملافظة وقد 

شــملت هذه االبار حفر (8) ابار في 
مدارس متعــددة من احملافظة مثل 
بئر مدرســة الفواطــم االبتدائية 
وبئر  االبتدائية  االبداع  وبئر مدرسة 
اضافة  للبنني  الرفعة  متوســطة 
ابار الســتغالل املياه   6 الى حفــر 
العام في  القطــاع  لدعم  اجلوفية 
شــركات االستكشافات النفطية 
/ ابار شــركة نفط البصرة باعماق 

تتراوح مابني (60ـ 75)م .
ومن ضمن نشــاطات فرع البصرة 
اجنــاز (57) بئرا في محافظة ذي قار 
اضافة الى فحــص (54) بئرا وذلك 
لتنشيط الوضع املائي في احملافظة 
ومتكني املواطنني من استغالل املياه 
بطريقــة مثلى لالغــراض املنزلية 
املزروعات  ســقي  وكذلك  اليومية 

وارواء احليوانات . 

بغداد _ الصباح الجديد:
حصلت الشــركة العامــة للنقل 
ادارة  شــهادة  علــى  البحــري 
الدولية  املواصفــة  ضمــن  اجلودة 
وقــال مدير عام   ..(Iso9001:2015)
الشــركة عبــد الكــرمي كنهل ان 

الشــركة العامة للنقــل البحري 
اجلودة  ادارة  شــهادة  على  حصلت 
من قبل شــركة (LMS) ومن جهة 
االعتماد االميركيــة(IAS) املعروفة 
برصانتها واخملولة من االحتاد الدولي 
العام  املدير  لالعتماد(IAF). وأشــاد 

باجلهود املتميزة لفريق تأهيل  وزارة 
بالشــركة  في  والعاملني  النقــل 
بشــعبة اجلــودة ، وحرصهم على 
اجناز هذا العمل الذي يصب في رفع 
ســمعة العراق في احملافل الدولية.  
يذكــر ان شــهادة ادارة اجلودة تعد 

بالشركة وكفاءتها  للتعريف  جواز 
املنافســة مع  ودخولها في مجال 
علــى صعيد  العاملية  الشــركات 
متصــل نظمت الشــركة العامة 
للنقل البحــري احتفاالً في معهد 
املوجة الزرقاء للدراســات البحرية 

في مدينة البصــرة بتخرج 19 من 
واملهندســني  والضباط  الربابنــة 
البحريني.  واكــد املدير العام خالل 
السنوات السابقة كانت الشهادات 
والدورات تقــام ومتنح في األردن اما 
اليوم منحت شهادة تخرج 19 ربانا 

وضابطا ومهندســا داخل العراق ، 
الفتــا الى ان هذه الدورة تعد األولى 
التــي تنظمها الشــركة واملعهد 
في العراق ، مؤكدا ان الشــهادات 
املمنوحــة للمتخرجني معترف بها 

دوليا. 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

تواجــه احلكومة اللبنانيــة اجلديدة، 
التي تشكلت  اخلميس املاضي حتديات 
صعبة، تتمثل في استيعاب التوترات 
اإلقليمي حلزب اهلل،  الدور  الناجتة عن 
والعمل على وضــع إصالحات جدية 

تواجه األزمة االقتصادية في البالد.
ويتمتع حــزب اهلل بثقــل وازن على 
لبنان،  فــي  السياســية  الســاحة 
يســتقيه من دعم إيرانــي كبير أتاح 
التــزود بقوة عســكرية ضخمة  له 
استخدمها لتقدمي دعم ميداني كبير 

للنظام في سورية.
وحزب اهلل هــو التنظيم الوحيد في 
لبنان الذي لم يســلم ســالحه بعد 

انتهاء احلرب األهلية )1990-1975(.
ومشــاركته في احلكومة لها دالالت 
كبيــرة، فاحلــزب يتعــرض لعقوبات 
ماليــة مــن اإلدارة األميركيــة التي 
تعتبــره تنظيماً »إرهابيــاً«، في حني 
أن التوتــر بينه وبني إســرائيل يبقى 
شديداً، واخملاوف تبقى قائمة من تكرار 

حرب 2006 بني الطرفني.
ونال حزب اهلل وزارة الصحة التي أصر 
على تسلمها، مع العلم أن على هذه 
الوزارة أن تنســق مع منظمات دولية 

ومانحني أجانب.
وقال أســتاذ العلوم السياســية في 
اجلامعــة اللبنانيــة األميركية عماد 
ســالمة: »قد يكون من الصعب على 
الدول املانحة عدم التعاطي مع حزب 
اهلل«، معتبراً أن احلزب يســعى لكي 
يصبــح »العباً مرئياً على الســاحة 

السياسية من الصعب جتنبه«.
أمــا احمللل السياســي كــرمي بيطار 
فاعتبر أن متســك حــزب اهلل بوزارة 
الصحة يعود »لكونها إحدى الوزارات 
اخلدماتية األساسية، التي تتيح توزيع 

اخلدمات وكسب ود الناخبني«.
وأعربت واشــنطن أمــس عن قلقها 
من تولي منظمة حزب اهلل اإلرهابية 

حقائب وزارية في احلكومة اللبنانية.
اللبنانية  احلكومة  واشنطن  وطالبت 
بعدم تقدمي أي دعم حلزب اهلل، مؤكدة 
في الســياق ذاته االســتمرار بدعم 
لتحقيق  اللبنانية  األمنيــة  األجهزة 
احلكومة  ودعــت  البــالد.  اســتقرار 
اللبنانية للعمل مبــا يتفق والقرارات 

الدولية اخلاصة بلبنان.
وحّذر مســاعد وزير اخلزانة األميركية 
لشــؤون متويــل اإلرهــاب مارشــال 
بيلينغســليا، في وقت ســابق، حزب 
اهلل اللبنانــي مــن اســتغالل تولي 
وزارة الصحــة، لتحويــل األموال إلى 
مليليشــياته  التابعــة  املؤسســات 

املسلحة.
التيار  ويتمتع حزب اهلل مــع حليفه 

الوطنــي احلــر الذي أسســه رئيس 
اجلمهورية ميشــال عــون، بأكثر من 
ثلث عدد الوزراء، ما يتيح لهما عرقلة 

أي قرار ال يرغبان به داخل احلكومة.
وحصل حــزب اهلل على ثالثــة وزراء، 
في حني حصل التيار الوطني احلر مع 
وزراء محسوبني على رئيس اجلمهورية 

على 11 وزيراً.
برئاسة احلريري  تيار املســتقبل  ونال 
خمســة مقاعد، في حــني نال حزب 
املناهض حلزب اهلل  القوات املسيحي 
الطائفي  التنوع  وبسبب  وزراء.  أربعة 
الدقيق، تتخذ القرارات املصيرية داخل 
احلكومة في أغلــب األحيان بالتوافق 

بعد جتاذبات طويلة.
وعلى احلكومة اجلديدة القيام سريعاً 
بإصالحات ضروريــة إلنهاض اقتصاد 
على شــفير االنهيار، عانى كثيراً من 
التداعيــات االقتصاديــة للحرب في 
ســورية وتدفق أكثر مــن 1.5 مليون 

الجئ سوري الى هذا البلد.
وتصل نســبة الدين العام في لبنان 
الى 141 في املئة مــن إجمالي الناجت 
احمللي، وهــي من أعلى النســب في 
العالم. وفي كانــون الثاني خفضت 
وكالة »موديــز« للتصنيف االئتماني 
تصنيف لبنان، مشــيرة الى »اخملاوف 

من ارتفاع كبير في الدين«.

ومــن املتوقع أن تشــمل اإلصالحات 
وإعادة  العامة  النفقــات  في  خفضاً 
بندان  وهما  الكهربــاء،  تأهيل قطاع 
وردا فــي األولويات خالل املؤمتر الدولي 
ملســاعدة لبنــان، الــذي انعقد في 

نيسان املاضي مببادرة من فرنسا.
بتقدمي  الدولي  اجملتمــع  وعد  باملقابل 
11.5 بليون دوالر على شــكل قروض 
املبالغ على  وهبات. وقد وزعت هــذه 
مشــاريع معينة للبنــى التحتية ال 
بد للحكومة مــن إقرارها اآلن. ورحب 
الرئيس الفرنســي اميانويــل ماكرون 
امس االول اجلمعة بتشكيل احلكومة 
اللبنانيــة. وأكد في بيان رئاســي أن 
فرنسا وقفت في األشهر األخيرة إلى 
جانب الشــعب اللبنانــي وقادته من 

أجل تهيئة ظروف التأليف. 
وقال البيان إن »الرئيس ماكرون يؤكد 
مجددا التزامه سيادة لبنان واستقراره 
أهميــة سياســة  ويؤكــد  وأمنــه 
النــأي بالنفس ومكافحــة االرهاب. 
لبنان  برغبة فرنســا مبواكبــة  وذكر 
علــى طريق اإلصالحــات االقتصادية 
يخص  فيما  خصوصــا  واالجتماعية 
تنفيذ خطة االستثمارات الناجتة عن 
مؤمتر »ســيدر« الذي عقد في باريس 

في نيسان ابريل ٢٠١٨.«
كمــا أشــار مصــدر في الرئاســة 

رئيــس احلكومة  أن  إلى  الفرنســية 
بالرئيس  اتصل  »كان  احلريري  ســعد 
ماكرون خــالل تواجد األخير في مصر 
بدايــة األســبوع املاضــي إلبالغه ان 
مت تشــكيلها وستعلن  قد  احلكومة 
يوم اخلميس، مــا اعتبره املصدر لفتة 
الئقة من احلريري كون ماكرون وفرنسا 
منــذ انتخابــات لبنان التشــريعية 
كانت حاضرة مــن أجل حث األطراف 
اللبنانية، بشكل ودي ومن دون تدخل، 
على أنه من املهم جدا أن يتم تشكيل 
احلكومــة، علــى أن تكــون حكومة 
متوازنة حتترم سياسة النأي بالنفس 
السوري«.  للصراع  بالنســبة  واحلياد 
وكانت باريس حسب املصدر »تضاعف 
اجلهود حلث األطــراف اللبنانية كلما 
التشــكيل  اقتربــت احلكومــة من 
مثلما حصل في كانون االول املاضي، 
عندما اتصل الرئيس ماكرون بالرئيس 
باريس  ميشال عون وباحلريري، وبقيت 
على االتصاالت مع فريقي الرئيســني 
عون واحلريري وأيضا الرئيس نبيه بري 
لهذا الغرض«.  وقال املصدر إن »قصر 
اإليليزيــه كان أعرب عن رغبة الرئيس 
ماكرون بالقيام بزيــارة الى لبنان في 
نهاية شــباط اجلاري، ومت تأجيل هذه 
الزيارة بسبب أحداث فرنسا الداخلية 
وأيضا ألنها ال ميكن أن حتصل من دون 

وجود حكومة فــي لبنان. واآلن وقد مت 
فرنسا  سترسل  احلكومة  تشــكيل 
مبعوثــاً الــى لبنان في ســرعة إما 
من الرئاســة أو وزير اخلارجية أو أحد 
أعضــاء احلكومة للترحيب بســرعة 
باحلكومة اجلديــدة«. وأضاف املصدر: 
الرئيس  زيــارة  إلــى  بالنســبة  »أما 
ماكــرون فمــن املؤكد ان تشــكيل 
احلكومــة في لبنان يجعل الرئاســة 
تطرح السؤال مجددا اذا كان بإمكان 
ماكرون أن يزور لبنــان«، لكن املصدر 
في الرئاسة قال: »حتى هذه اللحظة 
الزيــارة مت تأجيلها وليس هناك موعد 
جديد لها ولكن ال مينع التســاؤل ملا 
ال يحدد؟ فــي املقابل أكد األميركيون 
للجانب الفرنســي أنهم ســيعززون 
االقتصادي  املســتوى  الضغوط على 
وقد حذرهم اجلانب الفرنسي من ذلك 
الن الوضع في لبنــان بالغ الصعوبة 
ألن مــا ميّكن لبنان مــن الصمود، هو 
اســتقرار املصرف املركزي ولذا ينبغي 
بأعمال  االدارة االميركيــة  اال تقــوم 
املصدر  وسأل  االســتقرار.  هذا  تهدد 
عما يفهمــه من اجلانــب االميركي 
حني يقــول إن موقفه إزاء لبنان تطور 
فأجاب بأن اجلانــب االميركي اكتفى 
بالقــول إن موقفه تطــور جلهة أنه 
يعزز الضغــط على »حزب اهلل«. ولم 

يطلب اجلانب االميركي من باريس أي 
شــيء محدد، لكن اجلانب الفرنسي 
سأل األميركيني اذا كانوا سيستمرون 
في التعاون مــع اجليش اللبناني وفي 
مساعدته، وعن مؤمتر »سيدر«، فأكد 
اجلانب األميركي أن التعاون مســتمر 
مع اجليش وعبر »سيدر«.  وقال املصدر 
إن باريس »تســعى الــى العمل مع 
اململكــة العربية الســعودية ودولة 
اإلمارات العربية املتحدة من أجل عدم 
التخلي عن التعاون عبر »سيدر« وعبر 
مؤمتر روما لدعم اجليش اللبناني، حيث 
مببلــغ مئتي مليون  اإلمارات  التزمت 
وهذا مهم«.  للجيــش  أميركي  دوالر 
االميركي  املوقــف  إن  املصــدر  وقال 
مزدوج. فمن جانب هو حازم إزاء »حزب 
اهلل« ومن جانب آخر ال يعّلق التعاون 

والدعم للجيش اللبناني«.
وعن الرسائل االســرائيلية الى لبنان 
عبر فرنســا قال املصدر إن »ال جديد 
فعندما زار الرئيس اإلسرائيلي ريفلني 
باريــس والتقــى ماكــرون حتدث عن 
أنفاق »حزب اهلل«، وأظهر صوراً، وقال 
إن اســرائيل ســتتدخل لتدمير هذه 
األنفــاق على االراضي االســرائيلية. 
ال  االســرائيليني  إن  املصــدر  وقــال 
يخططــون لعمليات علــى األراضي 
اللبنانية حســب معلومــات باريس 

علما أن اســرائيل تقيم ضجة حول 
املوضوع ملناسبة االنتخابات.

الى ذلك قــال املصدر الفرنســي إن 
االدارة االميركيــة ســتلتقي مجددا 
املســوؤلني اللبنانيني للســعي إلى 
العودة إلى املفاوضات حول ترســيم 
احلدود على اخلــط االزرق. وكان رئيس 
البرملان نبيه بري أصر على مفاوضات 
تضم اخلطــني البحــري والبري معا. 
بعد تشــكيل  أنه  وأكد ســاترفيلد 
احلكومــة ســتعود اإلدارة األميركية 
املفاوضــات للتوصل  إلى دفع هــذه 
الى نتيجة. وقال املصدر عن سياسة 
النأي بالنفس إزاء الوضع في ســورية 
إن احلريري أبلغ الفرنســيني أنها خط 
أحمر بالنسبة إليه، وأن غالبية الوزراء 
عمومــا، قد يلتزمون النــاي بالنفس 
إزاء ســورية على األقل من تعرفهم 
باريــس، وأنه كان من املهم لباريس أن 
تؤكــد حرصها علــى التذكير بالنأي 
بالنفس، وهــذا يعنــي أن يلتزم وزير 
اللبناني جبران باسيل بهذا  اخلارجية 
احلياد وأال يستعجل في زيارة دمشق. 
وذكر املصدر ل«احلياة« أن املســوؤلني 
في باريس سيناقشــون مع باســيل 
األسبوع  يزورها  عندما  املواضيع  هذه 
املقبل للقاء وزيــر اخلارجية جان إيف 

لودريان.

الدين 141 % من إجمالي الناتج المحلي

 »حزب اهلل« واألزمة االقتصادية اهم التحديات
امام الحكومة الجديدة للبنان

طالبت واشنطن الحكومة 
اللبنانية بعدم تقديم أي 

دعم لحزب اهلل، مؤكدة في 
السياق ذاته االستمرار بدعم 

األجهزة األمنية اللبنانية 
لتحقيق استقرار البالد. ودعت 

الحكومة اللبنانية للعمل 
بما يتفق والقرارات الدولية 

الخاصة بلبنان
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متابعة ــ الصباح الجديد :

أعلنت واشــنطن امس تعليق التزاماتها 
املتوّسطة  النووّية  الّصواريخ  في معاهدة 
املــدى املبرمة مع موســكو أثنــاء احلرب 
البــاردة، وبدء انســحابها منهــا بحّجة 
انتهاكهــا من جانب روســيا التي هّددت 

بدورها بسباق تسّلح جديد في أوروبا.
الّصواريخ  منظومة  إّن  واشــنطن  وتقول 
املتوّسطة املدى الروسّية تنتهك املعاهدة. 
كما يقول مسؤولون أميركيون إّن املعاهدة 
تفــرض عليهم قيوداً وتســتثني الصني، 

القّوة اآلسيوّية الّصاعدة.
وأشــار الرئيس األميركي دونالد ترامب في 
بيان، إلى أّنه ابتداًء من الســبت »سُتعّلق 
الواليات املّتحــدة كّل التزاماتها مبعاهدة 
املتوّســطة  النووّية  الّصواريخ  مــن  احلّد 
والبدء في عملّية االنسحاب من املعاهدة 
والتي ســتكتمل خالل سّتة أشهر، إال إذا 
عادت روســيا لاللتزام باملعاهــدة وتدمير 
جميــع الصواريخ واملنّصات واملعّدات التي 

تنتهكها«.
وأضــاف أّن »الواليــات املّتحــدة التزمت 
باملعاهدة بالكامل ملدة تزيد على 30 عاماً، 
لكّننا لن نبقى مقّيديــن ببنودها فيما ال 

تفعل روسيا ذلك«.
ووّقع املعاهدة الرئيس األميركي الســابق 
رونالد ريغان وآخر زعيم لالحّتاد السوفياتي 
ميخائيل غورباتشــيف حلظــر الصواريخ 
التي تُطلق من البّر مبــدى يتراوح بني 500 
و5500 كلــم. وأنهــت املعاهــدة تعبئة 
خطيرة للرؤوس احلربيــة أثارت اخملاوف في 

أوروبا.
من جهتــه، قال وزير اخلارجّيــة األميركي 

مايــك بومبيــو إّن واشــنطن، التي أبدت 
رســمياً قلقها قبل شــهرين، ناقشــت 
انتهاكات املعاهدة مع روسيا أكثر من 30 

مّرة.
وصّرح بومبيو أثناء إعالنــه عن القرار في 
ة  مؤمتر صحافي، أّن »االنتهاكات الروســيّ
تضع حياة ماليــني األوروّبيني واألميركّيني 
فــي خطر أكبــر، وتهــدف إلــى التفّوق 
وتقّوض  املّتحدة  الواليات  على  عســكرّياً 
فــرص حتريك العالقــات الثنائّية في اجّتاه 

أفضل«.
لكّن بومبيو أّكد أّن واشنطن ال تزال راغبة 
في الّدخول في مفاوضات مع روسيا حول 
ضبط األسلحة، وتأمل في أن تلتزم روسيا 

باملعاهدة.
وقال ترامب الحقاً لصحافّيني إّنه يرغب في 
»جلب اجلميع إلى حجــرة كبيرة وجميلة 
والتوّصل إلى معاهــدة جديدة«، لكن في 
الوقت الّراهــن فإّن الواليــات املتحدة »ال 
مُيكن وضعها في وضٍع غيــر مؤات« على 

حّد تعبيره.
وعلــى الضــد مــن رغبــات االميركيني 
بتحقيق التفاوض، أورد الكرملني امس،  إن 
الروســي فالدميير بوتني صرح في  الرئيس 
اجتماع مع وزيــري اخلارجية والدفاع امس 
العمل مبعاهدة  بأن روسيا علقت  السبت 
التي تعود  املدى  املتوسطة  النووية  القوى 
إلى احلرب الباردة بعــد أن اتخذت الواليات 

املتحدة قرارا مشابها.
وأضــاف أن روســيا ســتبدأ العمل على 
بناء صواريخ جديدة مبــا في ذلك صواريخ 
أســرع من الصوت كما طلب من الوزيرين 
عدم البدء في محادثات لنزع الســالح مع 

واشنطن.
وكان الرئيس الروســي فالدميير بوتني أعلن 

أّن انســحاب الواليات املتحدة من  سابقاً 
املعاهدة سُيطلق سباَق تسّلح جديداً.

وصّرحــت املتحّدثة باســم وزارة اخلارجّية 
الروســّية ماريا زخاروفا أّن املسألة ليست 

فــي »حتميل روســيا املســؤولّية ، بل في 
استراتيجّية الواليات املتحدة للتنّصل من 
التزاماتهــا القانونية الدولية في مختلف 
اجملاالت«. وأضافت لقناة التلفزيون العامة 

»روســيا 1« أّن الواليات املتحدة لم تقّدم 
»أي دليــل وال صورة قمــر اصطناعي وال 

شهادة« تثبت وجود انتهاك روسي.
وســارع حلف شــمال األطلســي )ناتو( 

إلى إصــدار بيان يؤّكــد »الدعم الكامل« 
لالنســحاب األميركي من املعاهدة، قائالً 
إّن نظام صواريخ كروز التي تُطلق من البّر 
»9 إم 729« ويُثيــر مداها القلق األميركي، 

تنتهك املعاهدة.
لكّن األوروبيني أّكدوا كذلك مخاوفهم من 
مخاطر انهيار املعاهدة، داعني موسكو إلى 
تبديد مخاوف واشــنطن قبل أن تنسحب 
رســمياً من املعاهدة في آب/أغســطس 

املقبل.
وقالت املستشــارة األملانية أنغيال ميركل 
»بالنســبة إلينا، من الواضح أّن روســيا 
انتهكت هذه املعاهدة. لذا، علينا التحّدث 

مع روسيا«.
األوروبي  االحّتــاد  وزيــرة خارجّية  وصّرحت 
فيديريــكا موغيريني أثنــاء اجتماع وزراء 
خارجية االحتاد في بوخارســت »ما ال نريد 
أن نراه بالتأكيد هو أن تعود قاّرتنا لتصبح 
أرض معركة أو مكانــاً تواجه فيها القوى 

الكبرى بعضها«.
اللتان تخشــيان  والتفيا  ليتوانيا  ودعمت 
مــن تهديــد جارتهما العمالقة روســيا، 

االنسحاب األميركي.
كما واجه ترامب انتقادات في بالده، حيث 
أعــرب الدميوقراطيون عــن قلقهم من أّن 
سياســة الرئيس »أميــركا أوالً« رفضت 

اّتفاقية دولّية أخرى.
وقــال الّنائــب آدم شــيف، رئيــس جلنة 
إّن  النــّواب،  االســتخبارات في مجلــس 
االنســحاب من املعاهدة »يهدد بحشــد 

األسلحة النووية«.
النــواب  مجلــس  رئيســة  واعتبــرت 
الدميوقراطية نانســي بيلوســي أّن »إدارة 
ترامب تخاطر بسباق تسلح وتقّوض األمن 

واالستقرار الدولّيني«.

مخاوف من انهيار مزيد من املعاهدات
مــا زاد مخــاوف أوروبــا، هو حتذيــر كبير 
املفاوضني من اجلانب الروســي، نائب وزير 
اخلارجية ســيرغي ريابكوف مــن أّنه بعد 
انهيــار املعاهدة، فإّن اتفاقيــة أخرى هي 
االستراتيجية  األسلحة  من  احلّد  معاهدة 

)ستارت( مُيكن أن تنهار.
وتنتهي هذه املعاهدة التــي حتّد من عدد 
الرؤوس النووية لدى واشــنطن وموسكو 
عام 2121، وأشــار ريابكوف إلى »ســؤال 

كبير« حول ما مُيكن أن يحدث بعد ذلك.
بدورها، دعت فرنسا التي أسفت للّسجال 
الدائر حــول معاهدة الصواريــخ النووية 
املتوســطة املدى، موسكو وواشنطن إلى 

متديد معاهدة ستارت إلى ما بعد 2021.
رفض مســؤول  تصريح لصحافّيني،  وفي 
أميركي طلب عدم كشف هويته، فكرة أن 
الواليات املتحدة تفتح سباق تسلح، قائالً 
إّن رؤيــة كيفية تصّرف واشــنطن عندما 

تخرج من املعاهدة سيستغرق وقتاً.
ولم تتحــدث الواليات املتحــدة علناً عن 
اخلطوات التي ستتخذها في حال خروجها 
متوســطة  الصواريخ  معاهدة حظر  من 
املــدى. ورغــم أن العالقــات األميركية ال 
تــزال متوترة مع روســيا، إال أن مخططي 
ركزوا بشــكل كبير  األميركيني  الدفــاع 
على الصني بســبب إنفاقها العســكري 
وزيادة جهودها لترســيخ نفوذها  املتزايد، 
في املياه اخملتلف عليها في آســيا. ويقول 
مســؤولون أميركيون إنه لو كانت الصني 
شــريكا في معاهدة احلد مــن الصواريخ 
النووية املتوسطة املدى، فإن نحو %95 من 
صواريخها البالستية وصواريخ كروز التي 
تشكل جزءا جوهريا من استراتيجية بكني 

الدفاعية، تنتهك تلك املعاهدة

يهدد بسباق تسّلح جديد في أوروبا

تعليق معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى بين اميركا وروسيا
تقـرير

احلكومة اللبنانية

واشنطن

مساع إسرائيلية لضمان التمويل األميركي لألمن الفلسطيني
الصباح الجديد ـ وكاالت:

عن  اإلســرائيلي  اإلعــالم  كشــف 
مســاع إســرائيلية حثيثة من أجل 
لقوات  األميركي  التمويل  اســتمرار 
بعــد وقف  الفلســطينية،  األمــن 
الوكالــة األمريكية للتنمية الدولية 
للفلسطينيني  مســاعداتها  كافة 
أمــس االول اجلمعة . وقال مســؤول 

اإلسرائيلية  للقناة  إســرائيلي كبير 
الثانية إن الســفير اإلســرائيلي في 
واشــنطن رون درمر، وسفير الواليات 
املتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان، 
يتوليان شخصيا االهتمام بإيجاد حل 
لهذه املشكلة. وأشار املسؤول إلى أن 
االتصاالت بني إسرائيل ومسؤولني في 
البيت األبيض والكونغرس ستستمر 

خالل األسبوعني القادمني، معتبرا أن 
الذي ميثل مفتاح احلل، هو  الشخص 
رئيس األغلبية اجلمهورية في مجلس 
الشــيوخ ميتش مكونيل الذي يقود 

محاولة لتعديل قانون اإلرهاب.
وحســب املسؤول اإلســرائيلي، فإن 
إلى حل يســاعد من  بالده تتطلــع 
جهــة ضحايــا االعتــداءات التــي 

ينفذها الفلســطينيون في احلصول 
علــى تعويضــات مــن الســلطة 
أخرى  جهة  من  لكنه  الفلسطينية، 
يتيح اســتمرار املســاعدات األمنية 
وأضاف  للفلســطينيني.  األمريكية 
املسؤول أن إسرائيل أوضحت للواليات 
األمنيــة  املســاعدات  أن  املتحــدة 
للفلســطينيني هــي أولويــة عليا، 

بطريقة  القانون  تصحيح  تريد  وأنها 
متكن اســتمرار املساعدات، حتى ولو 
لم يســاعد األمر ضحايا االعتداءات 
التعويضات.  علــى  احلصــول  فــي 
امس  أميركي كبير  وأعلن مســؤول 
االول اجلمعــة أن إيقاف املســاعدات 
األمريكية للفلسطينيني جاء بطلب 
الفلســطينية، بعد  الســلطة  من 

دخول قانــون جديد ملكافحة اإلرهاب 
حيز التنفيذ في الواليات املتحدة.

ومبوجب القانون اجلديد، فإنه ستكون 
بعض اجلهات التي تتلقى املساعدات 
معرضــة  األمريكيــة  االقتصاديــة 
ويتيح  باإلرهــاب.  تتعلــق  لدعــاوى 
القانون اجلديد للمواطنني األميركيني 
رفع الدعاوى أمــام احملاكم األمريكية 

ضــد جهــات تتلقــى مســاعدات 
أمريكيــة لدعمهــا اإلرهــاب. وفي 
أعقاب دخول القانــون حيز التنفيذ، 
بتوقيــف  الفلســطينيون  طالــب 
تعرضهم  خشية  األمريكي  التمويل 
األجهزة  أفقد  مــا  قضائية،  لدعاوى 
األمنية الفلســطينية دعما بقيمة 

60 مليون دوالر.
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بغداد - الصباح الجديد:

الوزراء عادل  رئيس  اصدر مكتب 
عبــد املهدي مســاء امس بيانا 

اكد دخول العراق واألردن
مرحلــة جديدة قوامهــا تعزيز 
الشقيقني  البلدين  بني  التعاون 
في مختلف اجملاالت، ومبا يسهم 
في تعميق العالقات االقتصادّية 
والذي ســينعكس  البلدين  بني 
والرخاء  اإلزدهــار  علــى  ايجابا 

للشعبني األردني والعراقي. 
وجاء في البيان:

برئاســة  العراقي  اجلانبان  عقد 
عبد  عادل  الوزراء  مجلس  رئيس 
رئيس  برئاســة  واالردني  املهدي 
الوزراء عمر الرزاز امس الســبت 
بحضور الوزراء واملســؤولني من 
احلدودية  املنطقــة  في  اجلانبني 
بني الكرامــة وطريبيل اجتماعا 
هاماً لإلعالن عن مرحلة جديدة 
بني  التعــاون  تعزيــز  قوامهــا 
البلدين الشقيقني في مختلف 

اجملاالت.
وذكــر بيان ملكتــب عبد ملهدي 
نســخة  اجلديد  الصباح  تلقت 
منه امس، ان »هذا اإلعالن تأكيداً 
على عمق العالقات االقتصادّية 
والذي ســينعكس  البلدين  بني 
والرخاء  اإلزدهــار  علــى  ايجابا 
للشــعبني األردنــي والعراقي«، 
مؤكدا على رسالة هامة مفادها 
أّن العراق كان وســيبقى منارة 
للحضارة االنسانية وميارُس دورَه 
الريــادّي والطبيعّي في طليعة 
ملواصلة مســيرته  اإلقليم  دول 
يخدم  ومبا  والتقــدم،  البناء  في 
تطلعات شــعبه نحــو الرخاء 

واالزدهار«.
وأضاف البيان ان » اجلانب العراقي 
اثنى على التعــاون الكبير الذي 
ابدته اجلهــات املعنية في االردن 
في احلفاظ على االثار التاريخية 
العراقيــة ذات االهمية البالغة 
العراقية  واحلضــارة  للثقافــة 
حملاوالت  تعرضت  والتي  العريقة 
تهريبهــا الى خــارج العراق ومت 
ضبطهــا في املراكــز احلدودية 
في  املعنية  األجهــزة  من خالل 
األردن عن  يتواَن  األردن، حيث لم 
أثرية  1376 قطعة  نحــو  إعادة 
أصلّية إلــى العراق؛ منها 1200 
قطعــة كانت قد ُســرَِقت من 
املتاحف واملواقع األثرية في أرجاء 
العراق لتعود اليوم إلى موطنها 
العراق  ومكانهــا األصلّي فــي 
مهــد احلضــارات اإلنســانّية، 
احلضارّي  دوره  من  انطالقاً  وذلك 
في احلفاظ علــى الطابع الفنّي 
والثقافّي للحضارات العراقّية«.

األردن على  ان »حفــاظ  وتابــع 
هذه اآلثار واعادتها الى الشعب 
العراقــي ما هــو اال داللة على 
باملوروث  واهتمامه  األردن  حرص 
للشــعب  والثقافــي  الفنــي 
العراقــي، حيــث مت التوافق في 
قطــاع النقل، قــّررت احلكومة 

األردنية إعفاء البضائع العراقية 
املســتوردة عــن طريــق ميناء 
العقبة من )%75( من الرســوم 
التي تتقاضاها سلطة منطقة 
اخلاصة،  االقتصاديــة  العقبــة 
بحيث يصبح املبلغ الذي يدفعه 
العراقي هو نســبة  املســتورد 

(%25( من رسوم املناولة«.
وأوضــح ان »اجلانبــني توافقــا 
علــى توقيــع اتفاق جتــاري ما 
واخلطوط  األردنّية  امللكيــة  بني 
اجلوّيــة العراقّيــة فــي مجال 
 (Code Share( املشترك(  )الرمز 
لتمكني املسافرين على خطوط 
الوصول  من  العراقــي  الطيران 
إلــى وجهات عامليــة مختلفة، 
في  والتعاون  التدريــب  وكذلك 
مجاالت الطيــران والنقل اجلوي 
وتبادل اخلبرات في مجال األرصاد 

اجلوية واملوانئ«. 
وبني انــه »تقرر البــدء بالعمل 
 Door to Door النقــل  بآليــة 
واملنتجات  والبضائــع  للســلع 
النفطية بــني البلدين بدءاً من 
اليوم املوافــق 2019/2/2، بحيث 
الصناعيني  على  التسهيل  يّتم 
والتّجــار ورجــال األعمــال في 
كال البلديــن نقــل ســلعهم 
وبضائعهم من العراق إلى األردن 
والعكس بكلٍف أقل ومددٍ زمنية 
أقصير لتسهيل عملية التبادل 
التجارّي، وذلك بحســب اآلليات 
التي متّ التوافق عليها بني وزارتّي 
النقــل االردنيــة والعراقية ، مما 
يوّفر آالف فرص العمل من خالل 
املنشآت التجارية املساندة التي 
احلركة  هــذه  ستنشــأ خلدمة 

الكثيفة«.
وأضــاف »في القطــاع املالي متّ 
العامة  املبــادئ  على  التوافــق 

لتســوية القضايــا العالقــة 
من  املطلوبة  املالّيــة  واملبالــغ 
كّل طــرٍف لآلخــر، وتشــكيل 
توافقية  تقدم حلوال  فنّية  جلنة 
للملفــات  مقترحــة  نهائيــة 
املاليــة العالقة بــني البلدين«، 
مبينــا انه«نظــراً حلاجة اجلانب 
الكهربائية،  للطاقــة  العراقي 
فقــد متّ التوافق علــى أن يقوم 
اجلانب  بتزويــد  األردني  اجلانــب 
العراقــّي بالكهربــاء من خالل 
الربــط الكهربائــّي. كما اتفق 
الطرفان على أن يتم املباشــرة 
في الدراســات الفنيــة وتأمني 
التمويــل الــالزم ليبــدأ تنفيذ 
ومن  اشهر،  ثالثة  املشروع خالل 
بتصدير  االردن  يبــدأ  أن  املتوقع 
الكهرباء الــى العراق خالل أقل 

من عامني«.
بخصــوص  »امــا  واســتدرك 
العراقي-  النفط  أنبوب  مشروع 
األردني؛ فّتم التوافق على أن يّتم 
البدء بالدراسات الالزمة إلنشاء 
أنبوب  ميّتد  النفط بحيث  أنبوب 
البصرة  مــن  العراقي  النفــط 
ثم  مرورا مبنطقــة حديثة ومن 
إلى ميناء العقبة، وذلك لتمكني 
العراق من تنــوع منافذ تصدير 

النفط لديه«.
واســتطرد »فيما يتعلق بتزويد 
النفــط اخلام العراقــي لألردن ؛ 
فقد توافق اجلانبان على أن يقوم 
اجلانب  بتزويد  العراقــي  اجلانب 
االردني بـــ10 آالف برميل يوميا 
من نفط كركــوك آخذين بعني 
وإختالف  النقل  كلــف  االعتبار 
املواصفات في احتســاب سعر 
باب  الذي سيفتح  األمر  النفط، 
تصدير النفط العراقي الى االردن 
النقل  زيادة حركة  ويساهم في 

والشاحنات لدى اجلانبني«.
وتابع: »فــي القطاع االقتصادّي، 
توافق اجلانبان على قرار مجلس 
الوزراء العراقّي املّتخذ عام 2017 
القاضي بإعفاء قائمة الســلع 
الكمركية،  الرسوم  من  األردنية 
وذلك بعد مفاوضات استهدفت 
ال  التي  الســلع  قائمــة  حتديد 
تسبب ضرراً بالصناعة والزراعة 
احملليــة العراقية، كون الســلع 
املعفــاة ال تُْنَتج في العراق أو أّن 
إنتاَجها ال يغطي حاجة السوق 

العراقية«.
وتابع البيان »فــي إطار التكامل 
والتبادل التجــارّي، اتخذ اجلانبان 
لغرض  اإلجــراءات  مــن  العديد 
الصناعيــة  املنطقــة  انشــاء 
االردنية العراقية املشتركة والتي 
تشّكل فرصة الستفادة املنتجات 
والصناعات العراقية من إعفاءات 
ومزايــا اتفاقيات التجــارة احلّرة 
التــي وقعتها اململكــة األردنية 
الهاشمية مع دول العالم ودخول 
أسواق يتجاوز عدد سكانها املليار 
كبيرة  شــرائية  بقدرة  نســمة 
دون أّي قيــود فنيــة أو كمركية، 
ولتشــّكل فرصة لبنــاء تكامٍل 
صناعي اردني – عراقي مشــترك، 
وهذه اإلجــراءات التي متت تتمثل 
بصدور قرار مجلس الوزراء االردنّي 
موقع  إحداثيات  علــى  باملوافقة 
املنطقــة الصناعّيــة االردنيــة 
اجلانب  العراقية املشــتركة، من 

األردني«.
وأضــاف ان » احلكومــة األردنية 
ألفّي  مساحة  بتخصيص  قامت 
دومن لغايــات إنشــاء املنطقــة 
العراقية  االردنيــة  الصناعيــة 
املشــتركة، قابلة للتوسع لغاية 
العمل  ويجري  دومن  آالف  عشــرة 

على اتخاذ إجراءات مماثلة من قبل 
اجلانب العراقــّي وفي ذات اإلطار، 
وافَق اجلانــُب العراقي على تأجير 
موقع مخصــص إلقامة معرض 
أردنــي دائم داخــل أرض معرض 
املنتجات  لعــرض  الدولي  بغداد 

األردنية«.
وأوضــح »في القطــاع الزراعّي، 
األردنية  الزراعــة  وزارة  تعّهــدت 
في  العراقية  الكــوادر  بتدريــب 
مجــاالت االســتخدام األمثــل 
للمياه في مجال الزراعات املائية 
وكذلــك في  املائــي،  واحلصــاد 
مجــاالت إكثار البــذار املقاومة 
للملوحة وفي مجاالت املكافحة 
احليويــة واســتخدام املبيــدات 
الصديقة للبيئــة. ووافق اجلانب 
األردنّي على منح أفضلّية للسلع 
الزراعية العراقية للدخول لألردّن 
في املواســم التي يشــّح فيها 
الســلع، على  لهذه  األردن  إنتاج 
أّن يقوم العراق مبعاملة الســلع 
الزراعية األردنّية باملثل، باإلضافة 
مستلزمات  تسجيل  توحيد  الى 

االنتاج بني البلدين«.
وأشار الى ان »في قطاع الصحة، 
التــزم اجلانــب األردنــي بتدريب 
العراقيــة  الطبيــة  الكــوادر 
وتســهيل إجراءات احلصول على 
العراقيني،  لألطباء  األردني  البورد 
واســتكمال اإلجــراءات الالزمة 
لتمديــد االتفاقيــة املوقعة بني 
البلدين في العام 2004. كما التزم 
األردّن بتســخير كافة إمكانياته 
واإلداريــة  الفنيــة  وخبراتــه 
لتقــدمي أي مســاعدة يحتاجها 
األشــقاء العراقيــون في جميع 
اجملــاالت الصحية، واالســتفادة 
األردنية في مجال  التجربــة  من 
تسجيل األدوية الطبية وتسهيل 

إجراءات التســجيل والتســعير 
اجلانب  في  الكفــاءة  وفحوصات 
املتبادل(  )التســجيل  العراقــي 
واإلخالء الطبي وكذلك في مجال 
والشــراء  الطبية  التشــريعات 
التأمني  املوحد لألدويــة وتطبيق 

الصحي مبختلف قطاعاته«.
واستطرد ان »اجلانبني اتفقا على 
املعوقات  كافــة  علــى  التغلب 
العالجية  الســياحة  مجال  في 
وتعزيــز التعاون بني املؤسســة 
األردنية  والــدواء  للغذاء  العامة 
العراقية وتســهيل  ونظيرتهــا 
بينهمــا.  التواصــل  عمليــة 
في مجال  التعاون  تعزيز  وكذلك 
االعتمادية لضمان جودة اخلدمات 
الصحية، كما اتفق اجلانبان على 
تبــادل اخلبرات فــي مجال عالج 
التعاون  وتعزيز  السرطان  أمراض 
والتغلب  اجملــال  بينهما في هذا 
توفر بعض  على مشــكلة عدم 
األدوية اخملصصــة لعالج مرضى 
واالستفادة  العراق  في  السرطان 
األردنية في مجال  التجربــة  من 
الطبيــة  اإلجــراءات  حوســبة 

)برنامج حكيم(«.
إجــراءات  »لتســهيل  ان  وبــني 
األعمال  لرجــال  لألردن  الّســفر 
العراقيني، سيقوم األردن بإعتماد 
جهــات عراقيــة مــن فعاليات 
العراقي  الرسمي  القطاع اخلاص 
الستالم طلبات تأشيرات السفر 
إلى األردن، تسهيالً لرجال األعمال 
العراقيــني فــي احلصــول على 
التأشــيرة لألردن، وذلك بالتعاون 

مع السفارة األردنية في بغداد«.
وختم: »مت تكليف وزيري الصناعة 
في كال البلدين لعقد اجتماعات 
شــهرية ملتابعة هــذه القرارات 

والتفاهمات«.

مكتب عبد المهدي: 

العراق واردن دخال مرحلة قوامها تعزيز
 التعاون في مختلف المجاالت

هذا اإلعالن تأكيد 
على عمق العالقات 
االقتصادية بين 
البلدين والذي 
سينعكس ايجابا 
على اإلزدهار 
والرخاء للشعبين 
األردني والعراقي

بوابة احلدود

بغداد - الصباح الجديد:
ارتفعت أسعار النفط %3 بدعم من بيانات قوية 
للوظائف في الواليــات املتحدة وعالمات على أن 
عقوبات أميركية على صادرات فنزويال ســاعدت 

في تقليل املعروض من اخلام.
ولقيت األسعار دعما أيضا من بيانات أظهرت أن 
شــركات احلفر النفطي في أمريكا خفضت عدد 

حفارات النفط هذا األسبوع.
وأنهت عقــود خام القياس العاملــي مزيج برنت 
جلسة التداول مرتفعة 1.91 دوالر، أو 3.14 باملئة، 
لتبلغ عند التسوية 62.75 دوالر للبرميل، منهية 

األسبوع على مكاسب بحوالي 2 في املئة.
وصعــدت عقود خــام القيــاس األميركي غرب 
تكســاس الوســيط 1.47 دوالر، أو 2.73 باملئــة، 
لتبلغ عند التسوية 55.26 دوالر للبرميل موسعة 

مكاسبها على مدار األسبوع إلى 3 في املئة.
وقفزت أســعار النفــط إلى أعلى مســتوياتها 
للجلسة بعد أن قالت شركة بيكر هيوز خلدمات 
الطاقة إن شــركات احلفر النفطي في الواليات 
املتحدة خفضت عدد حفارات النفط النشــطة 
لرابع أســبوع في األســابيع اخلمســة املاضية. 
وكانت بيانات األسبوع املاضي قد أظهرت أن عدد 
احلفارات في يناير كانون الثاني سجل أكبر هبوط 

شهري منذ أبريل نيسان 2016.

الصباح الجديد - وكاالت: 
تراجعت أســعار الذهب متضررة من بيانات قوية 
بشــأن الوظائف في أميركا، لكنها سجلت ثاني 
أسبوع من املكاســب بدعم من تلميح مجلس 
االحتياطي االحتادي إلى أنه سيتأنى في رفع أسعار 
الفائدة. وانخفض الذهب 0.2 باملئة في املعامالت 
الفورية إلى 1317.60 دوالر لألوقية )األونصة( في 
أواخر جلسة التداول بالســوق األمريكي بعد أن 
ســجل في جلســة اخلميس أعلى مستوى في 

تسعة أشهر عند 1326.30 دوالر لألوقية.
وقفز الذهب حوالي 14 باملئة منذ أن هوى إلى أدنى 
مستوياته في أكثر من عام ونصف في أغسطس 
آب، فيما يرجع في الغالب إلى اضطرابات أسواق 
األسهم وتوقعات بأن البنك املركزي األمريكي قد 

يوقف دورة لزيادات أسعار الفائدة.
ومن بني املعادن النفيسة األخرى، صعد البالديوم 
0.5 باملئة إلى 1350.00 دوالرا لألوقية، بينما ارتفع 

البالتني 0.3 باملئة إلى 822.00 دوالرا لألوقية.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التخطيط ان محافظة املثنى تتربع 
في اعلى قمة احملافظات االكثر فقرا، مشيرة الى 
ان اكثر من نصف ســكانها تنهشــهم مخالب 

الفقر.
وقال املتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي 
ان  فــي تصريحــات صحفيــة امس الســبت 
»محافظــة املثنى مازالت تتربــع في اعلى قمة 
احملافظات االكثر فقرا«، مبينا ان »احملافظة ما زالت 
حتتــل املرتبة االولى من بني احملافظــات العراقية 

االخرى باعلى مستوى للفقر وبنسبة 51%«.
واضاف الهنداوي ان »وضع احملافظة مؤلم وترتفع 
نسبة الفقر في بعض مناطقها الكثر من 70%، 
وفيها مليون انسان، اكثر من نصفهم تنهشهم 

مخالب الفقر«.
واشــار الهنداوي الى ان »الوزارة اتخذت خطوات 
مهمــة بالتعاون مــع باقــي الــوزارات االخرى 
للتخفيف من حدة الفقر فيها من خالل شمول 
20 قرية منها بصندوق دعم االجتماعي للتنمية 
واعطــاء احملافظة االولية للمشــاريع فيها خالل 
عام 2019 وخاصة في التعليم والصحة واحلماية 

االجتماعية وغيرها من املشاريع االخرى«.

ارتفاع اسعار النفط 
عالميا 3 % 

انخفاض اسعار
 الذهب 0.2 % 

نصف سكان محافظة 
المثنى تحت خط الفقر 

الصباح الجديد - وكاالت: 

أعلنــت الواليات املتحــدة والصني 
أن مفاوضاتهمــا لتســوية النزاع 
التجاري بينهما أحرزت تقدما كبيرا 
مع اقتــراب املهلة احملددة النتهائها 
في آذار )مارس(، لتجنب زيادة هائلة 
فــي الرســوم اجلمركيــة ميكن أن 

تلحق ضررا باالقتصاد العاملي.
دونالد  األميركــي  الرئيس  وأشــاد 
ترامب بـ«التقــدم الهائل« الذي مت 
»الرائعة«  بالرسالة  ورحب  حتقيقه 
التــي تلقاها من نظيــره الصيني 
شــي جينبينغ الذي أعرب عن أمله 
فــي تعزيز التعــاون. وذكرت وكالة 
أنبــاء الصــني اجلديدة الرســمية 
املفاوضني  أن  اجلمعة  »شــينخوا« 
أحــرزوا  واألميركيــني  الصينيــني 
»تقدمــا مهما« خــالل يومني من 
احملادثــات »الصريحــة والدقيقــة 

واملثمرة« في واشنطن.
من  األخيرة  اجلولــة  اختتام  وبرغم 
شدد  إيجابية،  بتصريحات  احملادثات 
البيت األبيــض على أن مهلة األول 
من آذار )مارس( »القاسية« ما زالت 
لتجنب حصــول تصعيد  قائمــة 
جديــد فــي احلــرب التجارية بني 
البلدين. ويشير خبراء االقتصاد إلى 
أن هذا االحتمال الذي قد يعني زيادة 
بأكثر  األميركية  اجلمركية  الرسوم 
من ضعــف على بضائــع صينية 

بقيمة 200 بليون دوالر، سيشــكل 
ضربة موجعة لالقتصاد العاملي.

وفي رســالة من شــي إلى ترامب 
قرأها الوفــد الصيني، أكد الرئيس 
شــي أن العالقات بلغــت مرحلة 
»حاسمة«، معربا عن أمله في »أن 
نواصــل العمل معا مــع احملافظة 
جهته،  من  املتبادل«.  االحترام  على 
البلدين  العالقات بني  ترامب  وصف 

بأنها »جيدة للغاية«.
وسيســافر ممثل التجارة األميركي 
روبرت اليتهايزر ووزير اخلزانة ستيفن 
الصني في منتصف  إلى  منوتشني 
)فبراير( لعقد جولة جديدة  شباط 
من احملادثات، بحســب »شينخوا«، 
بينما أكد ترامب أنه سيلتقي شي 

بعد ذلك الستكمال االتفاق.
وقال ترامب »ســيكون علينا وضع 
ذلك على الورق فــي مرحلة ما إذا 
اتفقنا. هناك بعــض النقاط التي 
لــم نتفق عليها بعــد. أعتقد أننا 
ســنتفق. أعتقد أنه عندما ألتقي 
بالرئيس شي، سيكون قد مت االتفاق 

على جميع النقاط«.
وفي وقت يشهد االقتصاد الصيني 
على  القلق  ويخيــم  كبيرا  تباطؤا 
األســواق مــن احتمــال حــدوث 
اضطرابــات جتارية جديــدة، ال يزال 
الكثيــر على احملك في مــا يتعلق 

باحملادثات.
والعــام املاضي، تبادلت واشــنطن 
وبكني فرض رســوم علــى بضائع 

بليون دوالر،   360 بقيمة أكثر مــن 
بعدما أطلق ترامب احلرب التجارية 
جراء الشكاوى املرتبطة باملمارسات 

التجارية غير املنصفة.
وفــي حال لــم يتــم التوصل إلى 
اتفــاق بحلول األول من آذار )مارس(، 
األميركية على  الرســوم  سترتفع 
بضائع صينية بقيمــة 200 بليون 
دوالر مــن 10 إلى 25 في املئة. وقال 
ترامب »لم نتحدث عن متديد املهلة 

النهائية«.
قبيــل محادثــات هذا األســبوع، 
عرضــت بكني اســتئناف عمليات 
شــراء الصويــا األميركــي أحــد 
الصادرات الرئيسة للواليات املتحدة 
الرئيســة. وقد أثار تراجع مبيعاته 
اســتياء  التجارية  احلــرب  خــالل 
واســتؤنفت  األميركيني.  املزارعني 

بعض الصادرات مذاك.
ترامب،  مع  اخلميــس  اجتماع  وفي 

الصيني  الــوزراء  رئيس  نائب  أعلن 
ليو هي أن بالده وافقت على شــراء 
خمســة ماليني طــن إضافية من 
حبــوب الصويــا في اليــوم. وقال 
الرئيــس األميركي لليــو إن »ذلك 
سيســعد مزارعينا بشكل كبير«. 
وأوضــح البيت األبيــض الحقا أن 
عملية الشراء لن تتم بشكل يومي 

في وقت لم يتم حتديد إطار زمني.
وفي وقت الحق، أفادت وكالة األنباء 

الصينيــة أن الوفد الصيني قال إن 
بكني ســتزيد وارداتها من البضائع 
األميركية الزراعية واملصّنعة وتلك 
املرتبطة مبجال الطاقة إضافة إلى 

اخلدمات.
وتعهدت الصني كذلك بزيادة التعاون 
في ملف يشــكل مصــدر امتعاض 
رئيسا للواليات املتحدة - وهو حماية 
املرتبط  والقلــق  الفكرية  امللكيــة 
لكن  للتكنولوجيا.  اإلجباري  بالنقل 
»شــينخوا« لم تذكر رقما للواردات 
أو االجــراءات امللموســة التــي قد 
تتخذها الصني حلماية حقوق امللكية 

الفكرية.
أميركيــون  مســؤولون  ويشــير 
بينهم اليتهايزر إلــى أن أكبر قوتني 
تتســابقان  العالم  في  اقتصاديتني 
علــى الهيمنــة مســتقبال علــى 
فــي مجال  األساســية  الصناعات 
التقنيــات املتطــورة. وفــي إطــار 
التي  التجارية  للممارسات  انتقادها 
تعتبرها غير منصفة، تركز واشنطن 
للتكنولوجيا  اإلجبــاري  النقل  على 
األميركيــة عبر فرض شــروط جتبر 
عقد  علــى  األجنبيــة  الشــركات 
شــراكات مع تلك احمللية وغيرها من 
الطرق التي ترى واشــنطن أن بكني 
تهدف من خاللها إلى سرقة امللكية 

الفكرية األميركية.
وقــال اليتهايــزر اخلميــس إنه »من 
املســتحيل بالنســبة إلــي التنبؤ 
بالنجــاح لكنــه )...( قــد يتحقق«، 

مشــيرا إلى أن احملادثات تطرقت إلى 
وســائل تطبيق أي اتفاق نهائي يتم 
التوصل إليه. وأضاف »أمامنا الكثير 

الذي يجب إجنازه«.
وقبل أكثر من ثالث ســنوات بقليل، 
أطلقــت بكني خطة اســتراتيجية 
حتمل اسم »صنع في الصني 2025« 
وتهدف إلى منح البالد موقعا قياديا 
والروبوتات  الطيــران  مجــاالت  في 
اجليل  وسيارات  االصطناعي  والذكاء 
اجلديد وغيرها من اجملاالت التي يؤكد 
من  تعد  أنها  أميركيون  مســؤولون 
»أثمن ممتلــكات« عالم التكنولوجيا 

واإلبداع في الواليات املتحدة.
وأدت املؤشرات على حتقيق تقدم في 
احملادثات إلى حتســن أسواق األسهم 
بأن  العاملية مع تفاؤل املســتثمرين 
أكبر قوتــني اقتصاديتني في العالم 
اقتصادية.  وقوع كارثة  ســتتجنبان 
واتخــذت بكــني تدابيــر لتحفيــز 
العام  ســجلت  بعدما  اقتصادهــا 
املاضي نســبة منو كانت األقل منذ 
نحو 30 عاما، ما أكد على هشاشة 

موقفها في أي نزاع جتاري.
العدائية  واشــنطن  حتــركات  لكن 
الصينية  حيــال مجموعة هــواوي 
العمالقــة لالتصاالت - التي اتهمها 
مدعون فدراليون في الواليات املتحدة 
هذا األســبوع بالتجسس الصناعي 
وانتهاك العقوبات واالحتيال - هددت 
بنسف احملادثات وقوبلت مبعارضة من 

بكني.

تقـرير

تقدم »كبير« في المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين



آية عبد العزيز

أثارت هزمية احلكومــة البريطانية في 
احلصول علــى موافقة مــن مجلس 
العمــوم البريطاني حالــة من اجلدل 
بشــأن مصيــر خــروج بريطانيا من 
االحتــاد األوروبي، مع اقتراب انتهاء مدة 
املفاوضات التي بدأت في 29 مارس/ آذار 
2017 حتى 29 مــارس/ آذار 2019، من 
دون احلصول على التصويت باخلروج من 
قبل البرملان البريطانــي بأغلبية 432 

صوتًا مقابل 202 وافقوا عليه.
مواجهات حادة داخل مجلس العموم

واجهــت حكومــة »مــاي« حتديــات 
كثيرة منذ توليها الســلطة، جاء في 
مقدمتها حتدي سحب الثقة من قبل 
زعيم حزب املعارضة »جيرمي كوربن« 
داخل مجلس العموم، كما أيده بعض 
الدميقراطيني  حزب  من  السياســيني 
األحــرار، وحزب ويلز، واحلــزب القومي 
اإلســكوتلندي، وحزب اخلضر، إال إنها 
جنت مــن تصويت حجــب الثقة عن 
 306 325 صوتًــا مقابل  بـ  حكومتها 
أصوات، األمر الذي أدى إلى تفادي إجراء 

انتخابات عامة.
وكان رد فعل »مــاي« إبان فوزها، دعوة 
جميع القيادات السياســية للمضي 
قدًما مــن أجل تنفيذ إرادة الشــعب 
البريطاني، مــن خالل عقد اجتماعات 
أحادية ملناقشة البريكست وتداعياته 
وإمكانيــة اخلروج من هــذا املأزق من 
دون تنــازالت، وحتظــى بدعم مجلس 
العمــوم، للعودة إلــى البرملان بخطة 
بديلة متكنهم من كســر حالة اجلمود 

السياسي. )1(
وبالفعل قامت »مــاي« بعقد اجتماع 
مع عددًا من الزعماء من بعض األحزاب 
الدميوقراطي  الوحــدوي  احلــزب  مثل 
األيرلنــدي، والليبرالــي الدميقراطــي 
وحزب العمال. وعلــى الصعيد األخر، 
رفض »كوربن« إجــراء أي مقابلة قبل 
اســتبعاد »ماي« خــروج بريطانيا من 

االحتاد األوروبي من دون أي اتفاق. )2(
البرملان  األوروبي من قرار  موقف االحتاد 

البريطاني
        تبنــي االحتــاد األوروبــي موقًفا 
صارًما من قــرار اخلروج البريطاني ألنه 
يرغب في عدم انســحاب بريطانيا من 
إلى  بعودتها  ويرحــب  األوروبي،  االحتاد 

الوحدة األوروبيــة بوصفها قوة دولية 
كبرى ألنها من أهم القوة االقتصادية 
والنووية والعسكرية عالوة على كونها 
عضًوا في حلف شــمال األطلســي، 
دائم في مجلس األمن.  ولديها مقعد 
كما تسهم في حماية واستقرار األمن 

األوروبي.
       لــذا فقد أعرب »جان كلود يونكر« 
األوروبية عن رغبته  املفوضيــة  رئيس 
االحتاد  بريطانيا من  في تفادي خــروج 
األوروبــي بنحو غير منظــم، موضًحا 
ضرورة تأمني ســبل اخلروج بني اجلانبني 
للطرفني.  الوطنية  املصلحة  لتحقيق 
كمــا أكد بجانــب »دونالد تاســك« 
رئيس اجمللس األوروبي على أهمية قيام 
احلكومــة البريطانية بإظهار حســن 
أبدى  بينما  أقــرب وقــت،  نواياها في 
»تاســك« أســفه لنتيجة التصويت، 
وقــال الحًقا فــي تغريــدة »من ميلك 
الشجاعة ليقول ما هو احلل الشجاع؟ 

)3(

ملفات مثارة
مع اقتراب انتهاء مدة املفاوضات التي 
استمرت عامني، من احملتمل أن تطلب 
احلكومــة البريطانيــة التمديــد من 
قبــل االحتاد األوروبي وفًقــا للمادة 50 
من اتفاقية لشــبونة التي دخلت حيز 
التنفيذ فــي 2009 التي متثل الهيكل 
الدســتوري لالحتاد األوروبــي.  وعليه 
يُثار جدل حول مصير عدد من امللفات 
يأتــي فــي مقدمتهم ملف  املهمة، 

األمن والدفاع األوروبي. 
وهنــا البد من اإلشــارة إلــى نقطة 
مهمة وأن األمن األوروبــي رهن اإلرادة 
السياســية للقوى األوروبية الدولية، 
أي أن عمليــة التكامــل والتعاون في 
هذا اجملال تتجلى فــي مقدرات الدول، 
وقدراتها في حتقيق األمن واالســتقرار 
الداخلي لدول القارة. وهنا ميكن طرح 
تساؤل بشأن ما هو مصير السياسة 
الدفاعيــة واألمنية املشــتركة لدول 
االحتــاد األوروبــي؟ تعــد السياســة 

املشــتركة  واألمنيــة  الدفاعيــة 
لدول االحتــاد األوروبي هــي عبارة عن 
السياسات العامة التي توافقت عليها 
اإلرادات السياســية للــدول الكبرى، 
كما تعد جزء ال يتجزأ من السياســة 
والتي  االحتاد،  لــدول  اخلارجية  األمنية 
اســهمت بريطانيا فــي بلوراتها منذ 
برفضها  الثانية  العاملية  احلرب  انتهاء 
بنمــاذج االندمــاج األوروبــي في هذا 
اإلطــار. وســعيها لتبني سياســات 
موازية حللف شمال األطلسي الداعم 
األساس لألمن األوروبي بقيادة الواليات 

املتحدة األميركية.
وتهدف السياســة الدفاعية واألمنية 
املشتركة على مكافحة اإلرهاب، وردء 
من  األعضاء  الــدول  وحماية  األزمات، 
بجانب  والتجارية،  االقتصادية  األزمات 
الهجينيــة،  للتهديــدات  التصــدي 
اجلرائم  على  عــالوة  املنظمة  واجلرمية 

االلكترونية ومكافحة القرصنة.
مع احتمالية خروج بريطانيا من االحتاد 

الدفاعية  السياســة  تواجه  األوروبي 
واألمنيــة حالــة من اجلد املثــار حول 
حالة  تقســيم  وميكن  مســتقبلها. 

اجلدل على النحو التالي:
-1     احتماليــة تعزيــز السياســة 
الدفاعيــة واألمنية املشــتركة لدول 
بريطانيا،  االحتاد مع احتمالية خــروج 
بالفعــل هنــاك العديد مــن احملللني 
اخلروج  احتمالية  بــإن  يجادلون  الذين 
البريطاني ستســهم بنحو كبير في 
دفــع القوى الدوليــة األوروبية بقيادة 
سياسة  انتهاج  على  وأملانيا  فرنســا 
املقدرات  وأمنية قائمــة على  دفاعية 
األوروبية، مع تزايد االندماج األوروبي في 
هذا اجملال، هو بالفعل ما جتلى في تبني 
ميركل«  »اجنيال  األملانية  املستشــارة 
خطابًا حادًا بشأن هذا األمر يكمن في 
زيادة املقدرات الدفاعية واملســاهمات 
اخملصصــة للناتــو، مع الدعــوة إلى 
االعتماد على النفس في حماية األمن 
الرئيس  اقتراح  بالتوازي مــع  األوروبي. 

الفرنسي »إميانويل ماكرون« لتأسيس 
املبادرات  هــذه  جاءت  أوروبــي.  جيش 
بالتزامــن مع التحول االســتراتيجي 
القارة  في النهج األميركي جتــاه دول 
واعتبار إدارة »دونالد ترامب« إلى الدول 
األوروبيــة تعتمد على واشــنطن في 
حماية أمنها البد وأن يكون له مقابل.

السياســة  احتماليــة ضعــف    2-
الدفاعيــة واألمنية املشــتركة لدول 
االحتاد مع احتمالية خــروج بريطانيا؛ 
إنــه يعتمد  التوجه في  يكمن هــذا 
أن بريطاينــا من أهم القــوى الدولية 
األوروبية التي تساهم في ضمان وأمن 
خروج  فباحتمالية  القارة.  واســتقرار 
بريطانيا من االحتاد من احملتمل أن تتزايد 
االنسحاب  االنفصال على غرار  حاالت 
البريطانــي من االحتــاد، إضافة تنامي 
التي  والشــعوبية  اليمينية  القــوى 
ســتجد فرصــة قويــة فــي تنفيذ 
استراتيجية  بتبني  اخلاصة  أجنداتهم 
مناهضة لسياســات االحتــاد، فضاًل 

عن تراجع القوة النووية والعســكرية 
لبريطانيا بعد اخلــروج ألنها متمركزة 
في اســكتلندا. لــذا مــن املتوقع أن 
اخلروج بشــكل سلبي على  ينعكس 
السياسة الدفاعية واألمنية بل وعلى 

االحتاد األوروبي.
ختاًما، حاولت احلكومة احتواء الهزمية 
من خالل إعادة املباحثات مرة ثانية مع 
نحو  والتوجه  السياســية،  املعارضة 
بروكسل من أجل بحث سبل التسوية 
الســلمية للخروج بدون تنازالت. فقد 
أصبح مصيــر اخلروج مرهون بعدد من 
أبرزها  تتجسد  اليت  الســيناريوهات 
في اخلروج من دون اتفاق ما سينعكس 
علــى االقتصــاد البريطاني بشــكل 
سلبي، كما ســيعزز من تنامي حالة 

عدم االستقرار السياسي.
وفًقا التفاق  الثاني، اخلروج  والسيناريو 
أقصى  بتحقيــق  للجانبني  يســمح 
اســتفادة علــى كافة األصعــدة، ما 
عجــزت عنــه احلكومــة البريطانية 
حتــى اآلن. والســيناريو الثالث الذي 
يواجه حالة من الزخــم داخل اجملتمع 
ثانية  مرة  االستفتاء  إعادة  البريطاني، 
علــى تقرير مصيــر بريطانيــا داخل 
االحتاد، مــا ترفضه احلكومــة بقيادة 
»ماي« زعيمــة حزب احملافظني، بجانب 
الذي  املعارضة »جيرمي كوربن«  زعيم 
يســعى إلى إبــرام اتفــاق جديد مع 

بروكسل للخروج اآلمن االحتاد.

الهوامش:
-1      » تيريــزا مــاي تنجو بصعوبة 
من اقتراع بسحب الثقة في مجلس 
العموم«، هيئــة اإلذاعة البريطانية، 
http://www.bbc.com/.2019/1/16

arabic/world-46893654
-2    »بريكست: تيريزا ماي حتث نواب 
البرملــان على العمل معــا و«تنحية 
هيئة  الشخصية« جانبا«،  املصالح 
 .2019/1/17 البريطانيــة،  اإلذاعــة 
ht tp: / /www.bbc .com/arabic /

world-46900828
-3    » اتفاق بريكســت: ماي تواجه 
بالتصويت على حجب  حتديا جديدا 
الثقة عن حكومتها«، هيئة اإلذاعة 
http://www. .2019/1/16 البريطانية، 

bbc.com/arabic/world-46894503
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نيوهافني 

  لــم أكن من املعجبني بسياســات 
األميركي  الفيدرالي  االحتياطي  بنك 
لســنوات عديدة. فعلــى الرغم من 
شغفي الشخصي العظيم بأول رب 
عمل عملت حلســابه، وتقديري لكل 
ما اكتســبته من خالل عملي هناك 
من تدريــب مهني وحتفيز ِفكري، َضل 
بنك االحتياطــي الفيدرالي الطريق. 
فمــن فقاعة إلى فقاعــة، ومن أزمة 
إلى أخرى، كانت هناك أسباب مقنعة 
على نحو متزايد تدعو إلى التســاؤل 
حــول إدارة االحتياطــي الفيدرالــي 
لالقتصاد األميركي. ويبدو أن هذا بدأ 
يتغير اآلن. فعلى الرغم من صيحات 
االحتجاج من جانب املشــاركني في 
السوق والشــائعات بشأن تهديدات 
غيــر دســتورية مــن جانــب رئيس 
الواليــات املتحدة اخملتــل، ينبغي لنا 
أن نهنــئ االحتياطي الفيدرالي على 
التزامه الراســخ مبا يسمى »تطبيع« 
السياســات. وهــو اآلن يواجه أخيرا 
السابق  رئيسه  أطلقه  الذي  الوحش 
أالن جرينســبان قبل أكثر من ثالثني 
عاما: النهج الذي اتبعه جرينســبان 
في التعامل مع السياســة النقدية 
والذي قدم دعما غير متماثل لألسواق 
املاليــة مــن خــالل تخفيــف قيود 
السياسة بشــكل كبير خالل فترات 
الضيق في الســوق مع التغاضي عن 

الفقاعات خالل فترات الصعود.
منذ انهيار سوق األسهم في التاسع 
 ،1987 األول  أكتوبر/تشرين  من  عشر 
تعلم املستثمرون االعتماد على دعم 
الثابت،  الفيدرالي  االحتياطــي  بنك 
والذي جــرى تبريره علــى اعتبار أنه 
متســق مع ما يَُعد على نطاق واسع 
املزدوج:  البنــك  لتفويض  األســاس 
استقرار األسعار. فمع بلوغ متوسط 
معــدل التضخــم، إذا قيــس على 
مؤشر أســعار املستهلك، نحو 2.1% 
في الســنوات العشرين التي انتهت 
في عام 2017، لــم يعد هناك فعليا 
ما يقيد بنــك االحتياطي الفيدرالي 

ومينعه من استهداف النمو.
وهكذا َفَعل. لكن املشكلة في مناورة 
النمو، أنها مبنية على رمال االقتصاد 
األميركي املتحركــة، االقتصاد الذي 
يعتمــد بنحو متزايد علــى األصول 
والذي بات ُعرضة للفقاعات واألزمات.
راند،  آين  الواقع أن جرينسبان، تلميذ 
الذي  الســوق، هو  يركــز على  الذي 
نصب هــذا الفخ. فمن خالل التماس 
التكتيكية في  الراحة في جناحاتــه 
التصدي النهيار 1987، قرر رفع الرهان 
في أواخر تسعينيات القرن العشرين، 
زاعمــا أن فقاعة الــدوت كوم كانت 
تعكس امنوذجــا جديدا للنمو القائم 
على اإلنتاجيــة في الواليات املتحدة. 
ثم في أوائل العقــد األول من القرن 
احلادي والعشــرين، ارتكب خطأ أشد 
خطــورة، بإصــراره علــى أن فقاعة 
اإلســكان التي تغذت على االئتمان، 

والتي تضخمت بِفعل منتجات مالية 
»مبتكرة«، لم تكن تشــكل تهديدا 
ومع  األميركي.  االقتصاد  ألساسيات 
تســبب كل خطأ جديــد في تعقيد 
ومضاعفــة اخلطــأ الســابق، اتخذ 
االقتصــاد املعتمد على األصول حياة 

خاصة.
مع انتقال قيادة االحتياطي الفيدرالي 
إلى بن برنانكي في عام 2006، دخلت 
للسوق  الداعمة  النقدية  السياسة 
عصرا جديدا أكثر شــجاعة. وأشعل 
انفجــار فقاعة اإلســكان في عهد 
جرينسبان شــرارة أزمة مالية وركود 
غير مســبوق منذ ثالثينيــات القرن 
العشرين. وبوصفه خبيرا أكادمييا في 
أزمة الكساد األعظم في الثالثينيات، 
زعم برنانكي أن االحتياطي الفيدرالي 
كان املســؤول عــن االنهيــار آنذاك. 
وبصفته رئيســا لبنــك االحتياطي 
الفيدرالي األميركي، سارع إلى اختبار 
أميركا تقف  نظرياته في حني كانت 
على شــفا هاوية أخرى. ولألســف، 
لــم يخــل األمر مــن تعقيــد بالغ 
أسعار  انخفاض  فبســبب  اخلطورة: 
االحتياطي  يجد  لم  بالفعل،  الفائدة 
الفيدرالــي احليز الكافــي لتخفيف 
أدوات  باستعمال  النقدية  السياسة 
تقليدية. وعلــى هذا فقد اضطر إلى 
اختراع أداة جديدة: ضخ السيولة من 
ميزانيته العمومية من خالل قدر غير 

مسبوق من املشتريات من األصول.
وكانت التجربة، املعروفة اآلن ببرنامج 
التيســير الكمي، ناجحة ــ أو هكذا 

تصورنا. لكــن االحتياطي الفيدرالي 
اعتقــد مخطئــا أن مــا جنــح في 
أســواق كانت متر بضائقة قادر أيضا 
التعافي  على إحداث قدر كبيــر من 
احلقيقي.  االقتصــاد  فــي  احلقيقي 
الرهان  الفيدرالي  االحتياطــي  فرفع 
عــن طريق الدفع بجــوالت أخرى من 
التيسير الكمي، لكن منو الناجت احمللي 
عند  عالقا  احلقيقي ظــل  اإلجمالي 
مستوى %2 تقريبا من عام 2010 إلى 
عــام 2017 ــ نصف املعــدل املعتاد 

في فترات التعافي الســابقة. عالوة 
على ذلــك، كما فعل عندما انفجرت 
فقاعــة الدوت كوم في عــام 2000، 
على  الفيدرالي  االحتياطــي  أبقــى 
تســاهل السياسة النقدية الشديد 
خالل مدة التوســع فــي مرحلة ما 
بعد األزمة. وفــي احلالتني، عندما بدأ 
االحتياطــي الفيدرالي فــي تطبيع 
السياســات أخيرا، فعل ذلك ببطء، 
واســتمر بالتالي فــي تغذية فقاعة 
الســوق. وهنــا أيضا ترجــع أصول 
إلى  الفيدرالي  االحتياطي  تكتيكات 
أعمال برنانكي األكادميية. فحســب 
زعمــه هو وزميله مــارك جيرتلر من 
جامعــة نيويــورك، في حــني كانت 
السياسة النقدية أداة أكثر فظاظة 
أن متنع نشــوء فقاعات األصول،  من 
فإن أدوات االحتياطي الفيدرالي كانت 
الفوضى  تنظيف  فــي  فعالية  أكثر 
بعد انفجــار الفقاعــات. ويالها من 
لبنك  وبصفته محافظــا  فوضــى! 
االحتياطــي الفيدرالي األميركي في 
د  العقــد األول من القــرن احلالي، أكَّ
برنانكي أن هذا النهــج كان ضروريا 
لتجنب مزالق االنكماش على غرار ما 
حدث في اليابان. واتفق جرينسبان في 
الرأي مع خطاب برنانكي الشهير في 
عام 2004 بعنــوان »مهمة منجزة«. 
االحتياطي  بنك  رئاسة  تولى  وعندما 
الفيدرالي فــي أواخر العقد األول من 
قرننا هذا، ضاَعف برنانكي اجلهود في 
تنفيذ هذه االستراتيجية. من منظور 
األســواق املاليــة، كانت تلــك احلال 

هي الســعادة القصــوى. فقد مكن 
االحتياطي الفيدرالي املستثمرين من 
الســلبي،  للجانب  إعطاء ظهورهم 
التضخم،  علــى  الســيطرة  ومــع 
لــن يكلــف االحتياطــي الفيدرالي 
نفســه عناء تقييد اجلانب اإليجابي. 
وأصبحــت »تأثيرات الثــروة« الناجتة 
عن زيادة قيمة األصول مصدرا مهما 
فلم  احلقيقي.  االقتصــاد  في  للنمو 
يقتصر األمر علــى الدفعة املعنوية 
املصاحبة للشــعور باكتساب املزيد 
مــن الثراء، بــل هناك أيضــا حتقيق 
فقاعات  من  الرأســمالية  املكاسب 
األسهم واســتخالص الثروة بشكل 
مباشر من فقاعة اإلسكان عبر وفرة 
من قــروض الرهن العقــاري الثانوية 
وقروض أسهم املســاكن. وبطبيعة 
احلال، في أوائل العقد األول من القرن 
احلالي، أنتج انحراف املال السهل من 
ِقَبــل االحتياطــي الفيدرالي فقاعة 
دعمت عملية  والتي  هائلة،  ائتمانية 
القائمة  تسييل فورة سوق اإلسكان 
ســارت  وهكذا  االســتدانة.  علــى 
األحــوال، مــن فقاعة إلــى األخرى. 
وكلمــا زاد اعتماد االقتصاد احلقيقي 
على اقتصاد األصول، كلما تعاظمت 
الصعوبات التي يواجهها االحتياطي 
الفيدرالــي في كســر السلســلة 
املتصلة. إلى اآلن. وعلى نحو متوقع، 
أحدث انكســار سوق األسهم احلالي 
قــدرا كبيرا من الهلع مــن أن يتجرأ 
االحتياطي الفيدرالي على االستمرار 
في حملة التطبيع احلالية. لكن هذا 

االنتقاد ال أساس له من الصحة. فلن 
يعيد االحتياطي الفيدرالي ببساطة 
للركود  اســتعدادا  ترســانته  جتديد 
التالي. واملغزى الضمني من التطبيع 
هو أن حتدد األساســيات االقتصادية، 
الداعمة  النقدية  السياســة  وليس 
للســوق، قيــم األصول فــي نهاية 
أن يتخلص  اآلن هــو  املطاف. واألمل 
االحتياطــي الفيدرالــي أخيــرا من 
مخاطر النمــو املعتمد على األصول 
والسلســلة الطويلة من الفقاعات 
املاليــة التــي أحلقــت باالقتصــاد 
األميركي أضــرارا عظيمة على مدار 
الســنوات العشــرين األخيرة. وكما 
حتلى بول فولكر بالشجاعة املطلوبة 
فرمبا  العظيم،  للتضخــم  للتصدي 
يذكــر التاريخ جيروم بــأول بوصفه 
الرجل الــذي اتخذ موقفا شــجاعا 
اخلادعة  اخملاطــر  ضد  القــدر  بنفس 
املصاحبة القتصاد األصول. وإنه ألمر 
رائع أن يعــود املرء إلى اإلعجاب ببنك 
االحتياطــي الفيدرالي األميركي مرة 

أخرى.

ترجمة: إبراهيم محمد علي          
ســتفن س. روتــش عضــو هيئــة 
التدريس في جامعــة ييل والرئيس 
ستانلي  مورجان  ملؤسسة  السابق 
في آســيا. وهو مؤلف كتاب »عالقة 
غير متوازنة: االعتمــاد املتبادل بني 

أميركا والصني«.
بروجيكت سنديكيت

www.project-syndicate.org

 سايمون هندرسون

تصدرت حقــوق املرأة في الســعودية 
عناويــن األخبار في األشــهر األخيرة، 
بعد أن أصبــح باســتطاعتهن قيادة 
الفعاليــات  ومشــاهدة  الســيارات 
املباشرة.  الترفيه  وأنشــطة  الرياضية 
لكن وفقــاً لـ تقريــر »منظمة العفو 
الدوليــة« من 25 كانــون الثاني/يناير، 
فضالً عن تقارير سابقة أخرى، يتعرض 
واالســتغالل  للتعذيب  منهن  البعض 
أثناء احتجازهن تعسفاً  اجلنســي في 
مــن احلكومــة الســعودية. وكانــت 
اخلطيئة الظاهرة لهؤالء الضحايا هي 
ناشــطات سياسيات شاركن  كونهن 
في حمالت دفاعاً عن املزايا التي تتمتع 
بهــا العديد من النســاء حالياً.  لكن 
مســألة املعاملة التــي حتصل عليها 

النساء الســعوديات أوســع من ذلك 
بكثير، كمــا تُظهر القضيــة األخيرة 
لـ رهــف محمد القنــون. فقد هربت 
الفتاة البالغة مــن العمر 18 عاماً من 
عائلتهــا وتوجهت إلــى بانكوك، آملًة 
في الوصول إلى أســتراليا. وقد سمح 
مســؤولون تايالنديــون لدبلوماســي 
سعودي باحتجاز جواز سفرها، ولكنها 
اخللوي، وجنحت في  بهاتفها  احتفظت 
تنظيم حملــة للحصول على اللجوء، 
زاعمًة أن والدتها وشقيقها قد ضرباها. 
وفي غضون أيام، ُسمح لها بالدخول إلى 
كندا، حيث رّحبت بها شــخصياً وزيرة 
كانت  التي  فريالند،  كريستيا  اخلارجية 
تخــوض حرباً دبلوماســية مع الرياض 
منذ الصيــف املاضي، حني اســتنكر 
الســعوديون نشر املســؤولة الكندية 
تغريــدة تُعرب فيها عن قلقها بشــأن 
احترام حقوق اإلنســان.   فهل التقارير 
املقلقة هي مجرد انحرافات في خطط 

اإلصالح التــي يُطلقها حاكم اململكة 
الفعلي، ولي العهــد األمير محمد بن 
سلمان، أم أنها متجذرة بنحو أعمق؟ إن 
ما ميّثل تقدماً في اململكة هو مدهش 
في بعــض األحيان. ففي وقت ســابق 
من هذا الشــهر، أعلنــت وزارة العدل 
الســعودية عن إجــراء يرمي إلى وضع 
حّد ملمارسة إقدام الرجال على تطليق 
وســتقوم  إخبارهن.  دون  من  زوجاتهم 
اآلن محكمة الطالق بإرســال رســالة 
نصية إلى الزوجة السابقة! كما ميكن 
للنســاء التحقق من حالتهن الزوجية 

على موقع إلكتروني رسمي.      
    ويبــدو أن جوهر النقــاش، أن األمير 
محمد بن ســلمان يرغب في احلصول 
على كل الفضــل لقاء اإلصالحات في 
البــالد وال يريد ظهور حركة شــعبية 
حتض علــى التغيير. وقــد تكون هذه 
رؤية حديثة عن اجملتمع السعودي قدمي 
الطراز - اذ أن األب أو اجلّد أو أكبر الرجال 

في العائلة ميلي علــى أفرادها كيفية 
التصّرف. وإذا كان األمر كذلك، قد يكون 
الواقــع اجلديد الذي  هناك تناقض مع 

يبرز على األرض. 
     وتشــير التقارير إلــى أن الرأي العام 
يؤيد بنحو كبيــر إصالحات محمد بن 
سلمان. واســتناداً إلى الشواهد، يبدو 
إحدى  أخبرتنــي  فقد  صحيحــاً.  هذا 
إلــى اململكة عن مدى  الزائرات مؤخراً 
دهشتها بعد أن شــهدت التحول في 
اجملال االجتماعي في الرياض منذ زيارتها 
السابقة.       ولكن من الصعب قياس 
مــا إذا كان ذلك ينطبق خــارج املراكز 
احلضرية  املناطق  في  املزدهرة  الرئيسة 
وفي أوســاط الفئة العمريــة دون 30 
سنة. إن امللك سلمان الذي يتقّدم في 
للزعماء الدينيني  السن يعقد مجلساً 
أســاس  املواطنني على  وغيرهم مــن 
شهري تقريباً. وألنهم ملتحون ومن ذوي 
الشــعر األبيض، فإن أيا منهم ال يبدو 

من النوع الذي قد يســارع إلى حضور 
حفل املغنية األميركية ماريا كاري في 

جدة في 31 كانون الثاني/يناير.
وبعــد أســابيع مــن احلــذر الدفاعي 
الظاهري بعد مقتل الصحفي املنشق 
جمال خاشــقجي وتقطيع جثته في 
الســعودية في اسطنبول  القنصلية 
األول/أكتوبر  تشــرين  مــن  الثاني  في 
اململكة من جديد موقفاً  2018، تتخذ 
هجوميــاً اذ بذلــت جهداً كبيــراً في 
االقتصادي  »املنتــدى  االجتاه خالل  هذا 
العاملي« في دافوس، سويسرا، األسبوع 
املاضي.  وفي هذا الســياق، صرح وزير 
اجلدعان  الســعودي محمــد  املاليــة 
لصحيفة »فاينانشــال تاميز«: »عندما 
ورد هذا املوضوع »مقتل خاشــقجي« 
فــي احلديث، قال كل مــن اجتمعنا به 
إنهم أدانــوا ما حــدث وتوقعوا تقدمي 
املســؤولني إلى العدالــة. ومع ذلك، ال 
ينســحب أي طرف من دون استثناء أو 

يتردد في مواصلة »العمل معنا«.
لكن في أوســاط الوفود املشاركة في 
»منتــدى دافوس«، نقلــت الصحيفة 
التعامل  بشــأن  متباينة  فعــل  »ردود 
أسوًة  فآراء  الســعودية«.  مع  التجاري 
بـ »داخل« قفص العقــاب« أو »حادثة 
مثيرة للجدل للغاية« قوبلت بوجهات 
التــي اعتبــرَت أن »قضية  نظر أخرى 
خاشــقجي أصبحــت مــن املاضي«. 
وقــد يتوقف اخلالف علــى وجهة نظر 
شخصية بشــأن ما إذا كان محمد بن 

سلمان على علم مبخطط القتل.
    وقد يتبنّي أن أبرز من يطلقون األحكام 
بشأن نظرة العالم عن السعودية هم 
النســاء غير الســعوديات. وعلى  من 
الرغم من تعليقات الوزير الســعودي، 
كان لقضيــة خاشــقجي تأثير كبير. 
وقد أخبرني أحد األشخاص خالل مأدبة 
غداء في واشــنطن األسبوع املاضي أن 
»حتى والدتي سمعت اخلبر«. وقد يكون 

مســتثمرون محتملون فــي اململكة، 
للقطاع  اململوكة  الشــركات  وخاصة 
العام، قد درســوا مخاطر التأثير على 
بأموالهم على  الرهان  الســمعة عند 
الضغوط.  وتستمر  بن سلمان.  محمد 
فقــد أعلنت أغنيس كاالمــارد، مقررة 
األمم املتحــدة اخلاصــة املعنية بحاالت 
عن  القضــاء،  نطــاق  خــارج  اإلعدام 
عزمها زيارة تركيا األسبوع املقبل لبدء 
حتقيق مســتقل في ما حصل بالفعل 
خلاشقجي الذي ما زالت جثته مفقودة. 
املرتفعة  املعنويــات  تقابل  أن  وميكــن 
للناشطات السعوديات بانزعاج محمد 

بن سلمان إلى حّد كبير.
 

ســاميون هندرســون: زميــل »بيكر« 
ومديــر »برنامج برنســتاين لشــؤون 
اخلليج وسياسة الطاقة« في معهد 

واشنطن.
معهد واشنطن
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وتحدي الجمود السياسي

في الدفاع عن بنك االحتياطي الفيدرالي

النساء في المجتمع السعودي يمارسن الضغط من أجل التغيير سايمون هندرسون

مجلس العموم البريطاني

بعضهن يعانين برغم النجاحات
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رؤية

تونس - هدى الهرمي: 
لطاملــا كان االهتمام باملســابقات االدبية 
منقطع النظير وزاخرا باستقطاب املبدعني 
اجناسه  مبختلف  االدبي  بالشأن  واملهتمني 
كالرواية والقصة القصيرة والشعر، غير ان 
اجلانب االكبر يظل ُمخصصا للسرد وتتنّوع 
اجلوائــز تبعا لذلك مما يجعــل الكثير حتت 
وطأة شروطها ومعاييرها التي تتعاظم مع 

رهان الفوز واشكالية الرفض.
لكن في خضم هذا الزخم الوافد حتت راية 
االبداع، هل ان رصد اجلوائز يُنصف املؤلفات 
املشــاركة ام انه ينحاز الى جوقة تنحرف 
باجلائزة الى وجهة مغايرة، ال متّت الى التمّيز 
بأي صلة بــل جتتّثه من اصوله ليغدو باهتا 
في بؤرة النشاز، امام االبهار املُوكل الى زيف 
التتويج الغراض اخرى تُشّوه مقاصد االبداع 

ككل.

اجلوائز ودورها في حتفيز االبداع
لقد ظهرت جائزة »البوكر« في نســختها 
العرببــة لتخطــف االضــواء مــن جائزة 
»جنيــب محفوظ« وقيمتهــا 50 ألف دوالر، 
وتأسست سنة 2007 في االمارات العربية 
املتحدة وبدعم من مؤسســة جائزة بوكر 
البريطانيــة، وهي متنح اجلائــزة في مجال 
الرواية حصرا، ثم ظهــرت جائزة كتارا عبر 
ســخاء غير مســبوق، اضافة الى ترجمة 
العمل الفائز وحتويله الى عمل ســينمائي، 
فاوجدت لهفــة جديدة لدى كل من يكتب 

للبحث عــن الفوز والتفّرد، وأصبح اجلميع 
ينتظر اعالن القوائم واسم الكاتب املتّوج.  
  وفي هذا السياق عرفت املسابقات االدبية 
اهتماما بالغا لتشحذ هّمة الكثيرين من 
املبدعني في املشــاركة مبقدرة استثنائية 
فــي التعاطي مع هذا احلــدث االحتفالي 
خصوصا فــي مجال الروايــة، ويوجد في 
دول العالم ما يقارب على 500 جائزة ادبية 
معروفة ذات تاريــخ متواصل و ُمخّصص 
لكل انواع االبــداع، اضافة الى النقد وادب 
االطفال، وتتنّوع اجلوائز تبعا لذلك بحسب 
موطنهــا ولغتهــا ومعاييرهــا وقيمتها 
بدءا مــن جائزة نوبل لــآداب 1901، وهي 
األشهر واالضخم و التي تبلغ مكافاتها ما 
يزيد على مليون يــورو الى جائزة اكوتاغوا 
اليابانية 1935 ثم الى اقصى الغرب لنجد 
جائزة االكادميية االمريكية للفنون و االداب 

و التي تأسست سنة 1915.
ويتفــق الكثير مــن االدبــاء والنقاد على 
قيمة اجلوائز في تشجيع الكتابة الروائية 
ودعم املؤلفات االدبية والترويج لها وزيادة 
للقراءة  التحفيــز  وبالتالــي  مبيعاتهــا 
وهي مثلما أكد الروائي العراقي محســن 

الرملي:
 »انهــا تخدم الكاتب والناشــر من حيث 
مردودها املعنــوي واإلعالنــي واملادي كما 
تخدم القارىء كونها تنّبهه الى اعمال رمبا 
ما كان لينتبــه اليها لوال اجلائزة و بالتالي 
فإن اجلوائز ايجابية لألدب والثقافة بشكل 

عاّم«
إذا فرصد اجلوائز لالعمــال األدبية أّيا كان 

العمــل وجودته، وما  املوقف من جنــس 
يصاحبــه من اللغــط االعالمــي، يُّزخم 
الفضــاء الثقافي بكثير من النقاشــات 
التي قد تخدم االهتمــام الفكري واألدبي 

لدى اجليل الواعد.
و قــد يكــون املنــاخ العام بــدوره عامال 
اساســيا في الدفــع بعنــوان معني الى 
الواجهة مثل التأّثر مبشــهد سياسي ما 
او مخاض اجتماعي يؤطر االقالم لترجمة 
ذلك مبؤلفات تقترن باالحــداث العامة مما 

يؤهلها لالحتفاء بها.

 اجلوائز االدبية بني الصواب واالنحراف  
على الرغــم من جنــاح بعــض املُؤلّفات 
اجلهات  اعتراف  ونيلها  وجماهيريا  اعالميا 
الرسمية، ال ميكن وصف تلك االعمال بأنها 
األفضل واألجود من غيرها في الســاحة 
الثقافية. كمــا ان الّتعاطي مع اجلوائز ال 
يخلو من تأويالت وبحث عن مقاصد خفّية 
تكمن في مضمون اختيار الفائزين وآليات 
التتويــج املُّتبعــة. اضافة الى تشــويش 
وتوجيه افــكار األدباء فصــار كّل هّمهم 
تلبية شــروط اجلائزة والفوز للّصعود على 

املّنصة.
ومن مظاهــر التهاُفت على اجلوائز األدبية 
تّردد اســماء معروفة سنة بعد سنة على 
حساب االســماء اجلديدة واقصائها بطرق 

غير مباشرة.
تقول الشاعرة واالعالمية البحرينية بروين 
حبيب » مثل املُصاب بحّمى وما عاد يهّمه 
اال نفســه، نعيش هلوســات اجلوائز التي 

مُتنح هنا وهناك وبأسماء مختلفة...اسماء 
نعرفها واسماء ال نعرفها. أعمال تستحق 
و اخرى ال تستحق و اكثرها ال يستحق...« 
و ان كانت بروين مــن جلمة حتكيم البوكر 
تنظر الى هؤالء االدباء هذه النظرة فكيف 

ينظر هؤالء الى جلنة التحكيم ؟
 ال تخلــو نتائــج املســابقات االدبية من 
التشــكيك بهــا وقــد ُوجّهــت عديــد 
االنتقادات والُتهم الى جلان التحكيم الذي 
يذهب البعض الى حّد وصف هذه اللجان 
باملتواطئــة مــع بعض األســماء نتيجة 
تردد اســماء بلدان دوم غيرها في القوائم 

الدائم مقارنة  والقصيرة وفوزها  الطويلة 
باخفاق مستمر لبلدان اخرى.

وبالتالي قد تنزلق املســابقات االدبية الى 
اهواء مغايرة عن مسارها الصحيح، وتغدو 
حتــت طائل املعامــالت اخلاصــة واملعايير 
املنحرفة عن جذوة الصواب، مما يؤثر سلبا 
فــي قيمة اجلوائز من الناحيــة االبداعية، 
فقد تكــون املُؤلفات الفائزة أفضل ما تراه 
جلان التحكيم، لكن ليست بالضرورة هي 
أفضل االعمال في الوطن العربي. فهناك 
العديد من االقــالم الواعدة و املُبهرة التي 
تستحق االشــادة بها و دخولها في غمار  

املسابقات حتى ينتبه اليها املتلقي و تأخذ 
العربي في املشهد  التواجد  قســطا من 

الثقافي كخطوة هامة لالبداع.

ثيمة اجلوائز في
حركة النهوض بالثقافة

لقد أوجــدت اجلوائز مبختلف اجناســها 
االدبيــة حركــة ابداعية متجــددة، ترنو 
الرســاء نتاج ثقافي ُمتفّرد يســعى نحو 
بلورة تطلعات ُمستقبلية لالبداع و ضمانا 
لترسيخ االدب العربي الروائي خصوصا، و 
ترجمته الــى لغات العالم و بذلك تتجّلى 

لنا
ثيمة املسابقات فكل تنافس بقطع النظر 
عــن مصداقيتــه يظل كحافــز لالبتكار 
واالبداع، رغم الوالءات السياسية للمثقف 
العربــي واحتكاره احيانا حتت مســميات 
اخرى، ممّا يُضّيق اخلناق على تلك التجلّيات 

احلرة في التعاطي مع االبداع
و يجعلها حتت طائل التوجيه.

 لكن ال ميكن انكار ذلك التالشــي السريع 
لالعمــال الفائــزة رغم جوقــة االحتفاء 
باملُتّوجني وتكرميهم حتى وان كانت جديرة 
بكل املقاييس املعتمــدة من ابداع وجهد 
وخدمة لألدب حســب النقاد واإلعالميني، 
فهــل يُعــّد هذا االمــر ترجمــة لواقعنا 
الثقافي ام انه ينحاز عن جهة املصداقية 
مما يؤثر سلبا في معيار االبداع والتشكيك 

في رسالته كواجهة بارزة لرقي اجملتمع؟

الجوائز األدبية.. بين جوقة االحتفاء والمصداقية

دراسة

اصدارشعر

املاضية هو السبب( ص11.
وفي هذا املقطع متهيد لدخول املتلقي الى 
والصدمات  والرعــب،  واخلوف  الفزع  حاالت 
النفســية الكبيرة التي حدثت في حياته، 
وكانت سبباً في إصابته بهذا الداء اخلطير. 
كما نالحظ إســتحضاره للزمن بشــكل 
ملفــت للنظر وعمليــة اإلنتقالة الكبيرة 
فيه، عندما يتذكــران العمة وهي تتحدث 
عن ابويهما، ومن هو كان الدرويش منهما، 
وتفاصيل اخرى سيجدها املتلقي وهو يتابع 

حركة السرد:
)حلظتها نكون أنا وانِت يا يسار قد أغمضنا 
أعيننا وتركنا العمة حلكايتها وغطسنا في 
بركة النوم، وال نفتح أعيننا اال بعد ســنني 
طوال، بعد أن تكون العمة قد فارقت احلياة 
والدرويش فيصل الذي هو أبي والذي جعلته 
عنوة درويشــاً ووافقتنــي العمة على ذلك 
بحــزن قد فارقها أيضاً بعــد أن أمضى في 
السجن أربع سنوات لم تورثه سوى العلل 
واألســقام وبعد أن نكون نحــن أنا وأنِت يا 

يسار قد كبرنا وشتتنا في دروبها األيام.
هذه اإلنتقالــة الذكية والكبيرة في حركة 

الزمن تؤكــد أن الروائي إســتحضر ادواته 
السردية بشكل متقن. 

ثم نرحل عبر هذا النص السردي الى االحداث 
التي عاشها كرمي في حياته، ولكنها ليست 
إســتعراض فقط، وإمنا من أجل أن يضعنا 
الروائي في مواطن الهلــع واخلوف والرعب 
والقلق والفزع التي حدثت في هذه لرحلة، 
من تلك احلوادث جلب جثمان أخيه )جمال( 
وحاالت البكاء والعويل، ثم إكتشــاف إمه 
بأنها ليســت جثمان جمال،ألن جمال كان 
يحمــل على كتفــه وحمة عنقــود عنب 
أحمــر، وهذه اجلثة خالية من هذا الوشــم 

الوحمي،وحضور أهل الشهيد،ومعرفته:
) وذهبــت يا يســار... رافقتهــم إلى وادي 
السالم، وهناك نبتت في الرئة غصة مهدت 
ملرض الســرطان، لقد أحسست بها تشق 
الرئة األمين حاملا  طريقها وتلتصق بجــدار 
رأيت املرأة الريفية تقلب اللوح املتخشــب 

للرفاة وتنوح كفاختة ثكلى (ص30 
ويبقى جمال إلى اليوم روحاً هائمة يذروها 
اجملهول والنســيان بعد أن قيل لنا بعد ذلك 
بفترة قصيرة بأنه مفقــود وبقيت خالتك 
قبيلة شــجرة عجفاء خاوية تدعي القوة 
والثبات ولكنها تنهار ميتــة إذ مير امامها 

طيف جمال بني احلني واحلني ص31 
وجتدر اإلشارة هنا الى أن مقاطع من السرد 
الروائي لرواية شــباك أمينة، قد إقتطعت 
لتكون ضمن مــن النص الســردي لهذه 
الروايــة، منها أن اســم البطــل في كلتا 
 ) الروايتــني كرمي،وحادثة الســجن و)تنكة 
البراز، وإصابة كرمي باإلســهال، اال أن الفارق 
في ذلك أن فــي الرواية الولى يقوم بعملية 
البــراز في قاعة الســجن بينمــا في هذا 
النص يعطي جلندي السجن مبلغ من املال 
الخراجه الــى املرافق الصحية للســجن، 
وكذلك حديثه مع يســار وهو يسألها بعد 
هــذه الفترة الطويلة، هــل تعرفني بيتكم 
من ضمن احلي، فتقول لــه لو مت وحييت 
ثانية فلن أتوه عن رائحة قميص أبي املعلق 
على حبل الغســيل،ورمبا عمد الروائي الى 
إســتحضارها ألنهــا تدخل ضمن ســياق 
املســببات لهذا ملرض، وكذلك شــخصية 
النــن التي تفــوح منه رائحة البــراز وهو 

يصرخ فاطمة، افتحي الشباك .
ثــم ننتقــل الــى أحــداث حــرب الثمان 
على  الروائي  فيها  توقف  الســنوات،والتي 

مواطن اخلوف والهلع والفزع وهي كثيرة: 
) ثم جــاء االهتزاز الذي اعترى رأســي وأنا 
أتخيــل الرصاصــة تنطلق من املاســورة 
الســوداء وتفجر رأسي مبا فيه من ضجيج(

ص 61 
ثم ندخــل رحلة االلم والعذاب واملعاناة من 
هذ املــرض اخلبيث التي تبدأ في فصل )عام 

الصراع مع الكارسينوما(
) الســيد كرمي فيصل، يؤسفني أن أخبرك 
أنك في املرحلة األخيرة من مرض السرطان، 
الكارسونومية  اخلاليا  يسمى  مرضك  ونوع 
الصغيــرة وهي خاليا شرســة وســريعة 
الدماغ،  نحو منطقة  االنتشــار وخصوصاً 
يؤسفني ياسيد كرمي أن أقول لك أن ماتبقى 
لك في احلياة من عمر محصور بني العشرة 
أشهر والسنة في أفضل االحوال..( ص 88 

وهكــذا نرحــل ارحتالتنــا الكبيــرة نحو 
وزيــادة  املــرض  وتفاقــم  االحــداث  ذروة 
املشــافي وجرع  خطورته،لنكون معه عبر 
الكيمياوي وما حتدثه من آالم في جســده 

وعقله وروحه: 
) في االســبوع الثاني وأكون قد إستعدت 

شــيئاً من قواي أشــد رحالي صوب مالذي 
األثير، علي بــن ابي طالب، أبــات ليلة في 
حماه وتكــون بيني وبينــه أحاديث كثيرة 
ومناجاة، أبثه أملــي ومرضي وتفاقم حالتي 
وأطلب منه العون، وال أنســى في الصباح 
ويكون قلبي وقتها قــد أرتاح وهدأت دقاته 
وغمره إطمئنان وســكينة وهــدوء ان أمر 
على عســال عجــوز في الســوق الكبير، 
أتركه يضع نحالته على صدري،يلســعني 
لسعات رقيقة ثم يودعن احلياة، بعدها أميم 
وجهي نحو كربالء وأبقى مع احلسني وأخيه 
العباس ليلة وفي الصباح اجته نحو طبيبة 
صغيرة تسمى شريفة بنت احلسن(ص 91 

وهذه الرحلة املكوكية القدسية، املفعمة 
باالميان وحب ال بيت النبوة،كانت سبب في 
تخفيف حدة االم املــرض وقتل العديد من 
للخاليا الســرطانية الشرسة، والتي أشاد 
بها الطبيب املعالج في الهند، الذي أكد له 

أن تلك اخلاليا بدأت بالتناقص وانها ســوف 
تندحر، اال أنه يحتاج بإستمرار الى جرع من 

الكيمياوي. 
ومن خالل مبنى هذا النص نكون مع الرمز 
الكبيــر الذي ثبته الروائــي في من النص 
والذي يشير الى هذا التوأم شعنون وبعثون 
اللذان ولــدا لتموت امهــم الصغيرة ابنة 
التسع ســنوات، وفيه إشــارة واضحة بأن 
ســبب بالءنا وخرابنا هم، وهي إشارة رمزية 

واضحة. 
وفــي الفصل االخيــر الذي يحمــل بنية 
العنونــة )أحــالم العبوة الرابعــة( نعيش 
تفاصيل هذا املرض بشــكل تفصيلي، وهو 
ميثــل ذروة االحداث وتأزمها وســيرها نحو 

التصاعد بلغة سردية مفعمة باالوجاع: 
) في الساعة العاشرة صباحاً يحني موعد 
االعطــاء الوريدي للعــالج، احتاج حلظتها 
الى قدر كبير من الصبر ورباطة اجلأش كي 
ال انفجر وأنــا أتطلع بقنوط الى الســبع 
عبوات التي وضعتهن صيدالنية شابة في 
غاية الرقة واجلمــال على الطاولة امللحقة 

بالسرير وفق ترتيب(ص 96 
ومن ضمن هــذه العبوات، تكمــن العبوة 
الرابعــة، تلك التــي لها وقــع خاص لدى 
الداء اخلبيث، وسحر  املرضى املصابني بهذا 
غريب حيث تنقلهــم الى عالم ثاني مليء 

باالحالم والذكريات: 
) ودخلت عوالم غريبــة ما كنت افكر يوماً 
انني ســأراها، ورأيت وجوهــاً غادرتني منذ 
أزمان بعيدة، شاهدت موتى يعودون واحياء 
يلوحــون بتحية الوداع وحــدث ان وجدتني 

سائحاً في اكثر من عشرة بلدان ( ص 97 
وأخيــراً ننتقل الى املقطــع االخيرمن هذا 
النص،والــذي هو ميثل اخلطاب اإلنســاني 

الكبير : 
) كما ترين يايسار أن باالمكان ترميم جسد 
اإلنســان، ولكن هنا، هنــا، صرخت وانا أدق 
على صدري بعنف. هنــا في الداخل كيف 
ميكن إقناع اطفال الكارسينوما املتوحشني 
بالكف عن اللعب اخلشن وعدم قضم االيام 

القليلة املتبقية لي في احلياة( ص 124 
رواية )أحالم العبوة ارابعة( للروائي اســعد 
الالمي، عمل نادر الميكن ان يتكرر،ألننا سوف 
نعيش معه في رحلتــه الصعبة وصراعه 
ومقاومتــه وصبره وامله وعالجــه مع هذا 
املرض اخلبيث الذي فتك بالكثير من الناس 
دون ان يصل الطب احلديث الى عالج نهائي 

له. 
للطباعــة  الرســال  دار  إصــدارات  مــن 
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قد جنــد في روايــة )أحالم العبــوة الرابعة( 
للروائــي أســعد الالمي، أن الرؤيــة الفنية 
لســياق هــذا  النص يســير فــي إجتاهني 
الرواية، االول  مختلفني، ضمن فن صناعــة 
هــو أن القريب من حيــاة الروائي واملتابع له 
في التفاصيل التي عاشــها إثر إصابته بهذ 
املرض اخلبيث، ومعاناته واخلطورة التي دخل 
خضم غمارها بسببه، والتفاصيل التي كان 
ينشــرها عبر صفحات التواصل اإلجتماعي 
عن مراحــل تطورهذا املرض، ســيجد هذا 
املتلقي القريب منه أن هذا النص ينتمي الى 
أدب السيرة، رغم إنضواء الروائي خلف بطل 
هذا النص )كرمي فيصل(، إلننا سوف نكتشف 
أن االحداث هي حياة الروائي عبر رحلة األلم 
والتداعيات التي خلفتهــا الذكريات، بينما 
يجد من هو خارج هــذه الدائرة وليس على 
إطالع بحياة لروائي أن هذا النص الســردي ، 
أحداث تنتمي الى الواقعية النقدية، والوجود 
لصفة ومسحة وبصمة وإسقاطات الروائي 
في من النص، االمر اآلخر أن هذا النص يعد 
مــن أغرب ما كتب من نصوص ســردية في 
العصر احلديث على كل املستويات العاملية 
والعربيــة واحمللية، كون الروائــي يواجه هذا 
الطاغوت الرهيب وهــو مهدد باملوت، وأن ما 
تبقى له من حياة بني عشرة أشهر الى سنة، 
هذا ما أخبره به طبيبــه إثناء رحلة عالجه 
في الهنــد، لينبري بــكل إرادة وقوة ورباطة 
جأش وهو يقاوم االوجــاع واجلرعات املتتالية 
فيكتب عن هــذه احلالة بتلــك التفاصيل 
الدقيقــة،أي حالة مرضــه اخلطير، كما إننا 
ســوف نكتشف أن الشــخوص الرئيسيني 
هما شــخصان فقط،كرمي فيصل ويسار، اال 
أن االحداث التي ُضمــت بهذا النص تنقلنا 
الى ازمنة واماكن كبيرة وواســعة، حيث أن 
يســار جاءت من بلد الغربة وهي إبنة عمته 
لتقف على معاناتــه وتفاصيل حياته بعد 
إصابته بهذا املرض )ســرطان الرئة( وإنتشار 

خالياه اخلبيثة في أرجائها:
)إن الســبب الرئيس لهذا املــرض هو الفزع 
واخلوف والذعر، لقد توصلــت الى ذلك بعد 
غوص عميق في تفاصيل خيوط حياتي التي 
عشت، لم يكن األمر ســهالً بطبيعة احلال 
فأن تســتحضر أيام حياتك، تفرد ساعاتها 
الطويلة على طاولة اإلستقصاء والتشريح 
وتغور بعمق بني ثناياها ليس باألمر اليســير 
وال املريــح علــى اإلطالق، لكننــي توصلت 
بشكل قاطع الى ان الفزع الذي دمغ حياتي 

غالف الرواية

لحظتها نكون أنا وانتِ يا 
يسار قد أغمضنا أعيننا وتركنا 

العمة لحكايتها وغطسنا 
في بركة النوم، وال نفتح 

أعيننا اال بعد سنين طوال، بعد 
أن تكون العمة قد فارقت 

الحياة والدرويش فيصل الذي 
هو أبي والذي جعلته عنوة 

درويشًا ووافقتني العمة على 
ذلك بحزن قد فارقها أيضًا 

بعد أن أمضى في السجن أربع 
سنوات لم تورثه سوى العلل 
واألسقام وبعد أن نكون نحن 

أنا وأنتِ يا يسار قد كبرنا 
وشتتنا في دروبها األيام

تداعيات االلم في.. أحالم العبوة الرابعة

الق المرايا مجموعة شعرية جديدة لفرحان الربيعيتقاطعات..
3 حلية األهواري

ٌ حلية 
تستميل ُ الصبّيات ِ يجمعن َ..

كْذباً نثار َ احلطب
حلية ٌ ال تراها العيون ُ..

يراها الوحيد ُ الذي يشرب ُ..
املاَء اخضر َ من حتت ِ ظلِّ القصب ...

4 املرورفي شارع الرشيد
ٍ حني َ رأيت ُ البحر َ أّول َ مّرة 

دارت مرايا / الشارع ِ الذهبيِّ / ..
هل هذا الرشيد ..؟

ورأيت ُ وجهْي كالزجاج ِ نصاعة ً
وشممت ُ رائحة َ الوريد 

،...
ماعاد َ يجمعنا التراسل ُ بالبريد

اليوم ً جئت ُ لعّلني
..  ) في )الشارع ِ الذهبيِّ

امسك ُ رجفة ً للبحر ِ توصلُني 
ما كان ً لي بحر ٌ..

وال من شارع ٍ كان َ الرشيد ..!...
5 السؤال األول

َمن اشارَ على / روبسبير كومونة /
ان يختار َ اجلهة َ اليسرى من القاعة ..؟

يبدو
ان الرجل َ يجهل ُ في امليراث ِ..

لقد اورثنا عقدة َ احلبل ِ في املشنقة..!

ريسان الخزعلي
1 عالمة في احلُب

ال قدرة َ لك َ على احملو ِ ..

لكّنك َ

ثابت ٌ
في احملِو..

وهذه ِ داّلتي في ان أُحّبك َ...
2 صباحاً  حني رششت ِ احلديقة

ْ هذا الصباح 

كلُّ الشجيرات ِ توارت ْ
واستقامت نبتة ٌ أُخرى على ارض ِ احلديقة ...

 
للنشــر  اجلواهري  دار  عــن  صــدر 
املتنبــي،  شــارع  فــي  والتوزيــع 
مجموعة شــعرية للشاعر فرحان 
صبــري الربيعي، حملت عنوان )الق 

املرايا(، بتسعة وأربعني قصيدة.
الشاعر الربيعي من مواليد ميسان 
/ امليمونة، انهى دراســته اجلامعية 
في كرواتيا، ببعثة حكومية وحصل 
البكالوريــوس ف  علــى شــهادة 

هندسة امليكانيك البحرية.
اصدر مجموعته الشــعرية األولى 
) صــدى النظرات( عام 2011، عضو 
في االحتاد العام لالدباء والكتاب في 

العراق.
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* قبــل وبعد ثــورة 14 متــوز كان احلزب 
الشــيوعي أحــد أهم وأكبــر األحزاب 
السياسية في العراق، فما الذي حصل 
لكــي يتحول الى هذا احلــزب الصغير 
الذي نراه اليوم بعد كل تلك السنوات 
من النضــال، بحيث لم يعــد لهم أي 
دور فــي عملية التغييــر والتحول في 

العراق؟
- قبــل ثــورة 14 متــوز لم يكــن احلزب 
الشــيوعي بالقوة التي تصفه، بل كان 
حزبا صغيــرا، وأعتقد بأن الــدور األكبر 
للحزب كان في أربعينيات القرن املاضي 
وحتديدا بني عامي 1948-1949، ولكنهم 
إنتكسوا بعد ذلك، فكثير من قياداتهم 
خانوا احلزب وكانت خيانتهم ســببا في 
ذلك اإلنكسار. وحني جاء بهاءالدين نوري 
وتسلم ســكرتارية احلزب أوقف مسألة 
اإلعترافات، ورغــم أن حميد عثمان كان 
في الســجن لكنــه لم يعتــرف، وجنح 
بهاءالديــن نوري وحميــد عثمان بإحياء 
احلزب من جديد. أما بعد ثورة 14 متوز فقد 
قــوي احلزب وإزداد نفــوذه وعدد أعضائه 
ومؤيديه بفضل دعم عبدالكرمي قاســم 
له، وأقول بدون مبالغة أن نســبة 65% 
من العراقيني كانوا مع احلزب الشيوعي، 
حتى أنهم فاقوا حزبنا البارتي بكردستان 

بعدد أعضائه وأنصاره.

* ما عدا ذلك ما كانت النقاط املشتركة 
التي جتمعك باحلزب الشيوعي؟

- طبعا هناك مســائل أخــرى دفعتني 
لإلقتراب منهم، ففــي عام 1948 كنت 
أنتخبت ممثال  الثانــوي  األول  في الصف 
عن إحتاد طلبة كويســنجق للمشاركة 
في مؤمتــر الطلبة العــام املنعقد حتت 
رعاية احلزب الشــيوعي، وكنا متعاونني 
مــع الطلبة الشــيوعيني، وكان العراق 
منقســما حينذاك الى جبهتني. جبهة 
القوميني، وجبهة الدميقراطيني، وتألفت 
اجلبهة الدميقراطية من احلزب الشيوعي 
و احلــزب الوطنــي الدميقراطــي و حزب 
الشــعب و البارتي و شــارك ممثلو هذه 

األحزاب في املؤمتر.
كنت في املرحلــة الثانوية حني أنتخبت 
ممثــال عن احلــزب، وكنا نشــكل نصفا 
ثم  الشــيوعيني.  كــوادر  مــع  بنصف 
شــاركت في مؤمتر اإلحتاد العام لطلبة 
العراق الذي عرف مبؤمتر )السباع(، وكانت 
الى  بيننا  والتعاون مســتمرة  الصداقة 
أن أصيب هذا احلزب بإنتكاســة بسبب 

خيانات قياداتهم كما ذكرت آنفا.

*ومــن هــم أولئــك اخلونــة وعلى من 
اعترفوا، وما كان تأثير ذلك على مصير 

احلزب؟
- الذين خانوا حزبهم هم، عبدالرزاق عيد 
ومالك سيف وإعترفا على يهودا صديق، 
وهؤالء اخلونة شهدوا ضد فهد و محمد 
حســن الشــبيبي ومحمد زكي بسيم 
وأعدم السلطات ثالثتهم الحقا. وأصيب 
احلزب بإنتكاســة كبيرة جراء فقد هذه 
القيادات وكانت خالفات ظهرت في تلك 
الفترة بني احلزب الشيوعي و البارتي حول 
مسألة أحقية الشعب الكردي بإمتالك 
حزب خاص به، ورغم ذلك كانت العالقة 
بيننــا نحن الطلبة و احلزب الشــيوعي 
جيــدة ونتعــاون معا، وكنــت دائما مع 
العالقة معهم، ألنني حني دخلت  إدامة 
اجلامعــة وجدت بــأن أكثــر اجملموعات 
الثقافية والتقدمية الناشطة باجلامعة 
و قتذاك هي من الشــيوعيني وكان لهم 
دور مهم في تلك املرحلة. ورغم خالفاتنا 
احلزبية لكننا لم نقطع الصلة والتعاون 
فيمــا بيننــا وعملنا معا على أســاس 

)وحدة الصراع(. 
أما حول مســألة إحتاد طلبة كردستان 
فقــد كانــوا يخلقــون لنا مشــاكل 
ويتحرشــون بنا ويعتقدون بأن تشكيل 
هذا اإلحتاد ســيمزق صفوف إحتاد طلبة 

العراق.

* لكن احلزب الشيوعي ذاته تعرض في 
تلك السنوات الى االنقسام و التمزق؟
- نعم هذار صحيح، ففي الفترة 1953-

1954 إنقسم احلزب الشيوعي الى ثالثة 
الشــيوعي  احلزب  األولــى هي  فصائل. 
بإســم )القاعدة( والذي عد نفســه هو 
األصل وســكرتيره حميد عثمان، وأخرى 
حملت إسم احلزب الشــيوعي العراقي 
)رايــة الشــغيلة( بقيــادة عزيز محمد 
وجمال احليدري، واألخيرة بإســم )وحدة 

الشــيوعيني( بقيادة عزيز شريف. ونحن 
كحــزب البارتي كنا أٌقــرب الى جماعة 
عزيز شــريف ألن موقفــه كان إيجابيا 
معنــا بعد أن أصــدر كتابه )املســألة 
الى  العراق( وتطــرق فيه  الكردية فــي 
حــق تقرير املصيــر للشــعب الكردي 
وسمى الوحدة القسرية املفروضة على 
والقيود(  السالســل  بـ)وحدة  العراقيني 

ودافع بشجاعة عن القضية الكردية.
كمــا أننا لم نقطــع عالقتنا اجليدة مع 
جماعتــي )القاعدة( و )راية الشــغيلة( 
التي تأسست األخيرة توا، وكانوا بحاجة 
ماســة للتقــرب منــا، وكان عبدالرزاق 
وأحتدث  احلقوق  بكليــة  زميلي  الصافي 
معه فــي وقت يقاطعــه رفاقه باحلزب. 
وأسســنا عالقــة أيضــا مــع جماعة 
)القاعــدة( التــي يتولى ســكرتاريتها 
حميد عثمان الذي أقام بدوره عالقة مع 
البارتي بواســطة نزاد عزيز اغا وتأثر به 
الى حد أنه غادر احلزب الشيوعي وإلتحق 
بالبارتي، فإحتل موقعه سالم عادل الذي 
كانت عالقتنا به جيدة أيضا. وقمنا بدور 
مهم وفاعل في تقريــب هذه الفصائل 
بعضها مع بعــض، فكنا فــي البارتي 
نعتبر أنفســنا ماركســيني يســاريني، 
في  مشــتركة  إجتماعات  عدة  وعقدنا 
منزل أحمد حمد أمني دزيي نحثهم على 
الوحدة، و جنحنا فعــال في التقريب بني 
جماعتي وحدة الشــيوعيني و القاعدة، 
وكان األســتاذ إبراهيم أحمد ينصحهم 
و يستمعون الى دعوته لتحقيق الوحدة 
بــني الشــيوعيني لكــي يقــوى احلزب 
ويكون موحدا. وإســتجاب عزيز شريف 
بالوحدة مع  إبراهيم  األســتاذ  لنصائح 
جماعة القاعدة، وفــي الوقت ذاته أبدى 
ســالم عادل أيضا بعــض املرونة بعد أن 
كان الطــرف اآلخر يصفهم باإلنتهازيني 
املنشقني فيردون عليهم بهدوء  واخلونة 
"أن تأســيس حزب بإسم الشيوعي هو 
باألســاس كان خطأ، ومــع ذلك كل من 
ساهم بتأسيســه هم رجال مناضلون 
يجب أن نحتــرم نضالهــم". وهكذا مت 
قبولهم بعد ذلك بقيــادة احلزب، ولكن 
راية الشــغيلة لــم تكن فــي البداية 
الشــيوعينب  مع  للوحــدة  مســتعدة 
االخريــن الى حني تدخــل خالد بكداش 
سكرتير احلزب الشيوعي األسبق بسوريا 

وجنح بضمهم الى الوحدة.

* فضــال عــن خالفاتــه الداخلية، الى 
أين اجتهت عالقة احلزب الشيوعي مع 

البارتي؟
- حــول العالقــة بني احلزب الشــيوعي 
أولهما  مقترحان،  هنــاك  كان  والبارتي، 
تقدم به ســالم عادل الــذي قال "نحن 
مســتعدون إلرسال جميع أعضاء احلزب 
مــن الكرد الــى داخل صفــوف البارتي 
كي جنعل منــه حزبا طليعيا لشــعب 

كردســتان، بشــرط أن يبقــى بعــض 
كوادرهم املتقدمة من املاركسيني معنا 
باحلزب". حتى أنه حدد بعض األســماء 
منهم األســتاذ إبراهيــم أحمد ويكون 
للحزب  السياســي  باملكتــب  عضــوا 
الشــيوعي "وكان يوجه حديثه الي في 
بعض األحيان قائال "شــاب كفء مثلك 
يجــب أن يتبــوأ عندنا منصبــا قياديا 
رد عليهم  البارتي  باحلزب". لكــن  داخل 
وقــال "فلينضــم جميع الشــيوعيني 
واملاركسيني الى حزبنا و يؤسسوا قيادة 
موحدة". مبعنى أن يبقى احلزب الشيوعي 
كحزب مستقل في كردستان وأن تتولى 
قيادة مشتركة تسيير أمور احلزبني، كما 
كان هناك توجه داخــل صفوف البارتي 
وهو أن يقدم سالم عادل ضمانات مؤكدة 
بــأن حزبه لن يرتكب أخطــاء املاضي أو 
ينحرف عن املســار لكــي تتمكن كوادر 

البارتي من اإلنضمام إليه.
وكما قلت ســابقا كان هنــاك نوع من 
التعــاون بيننــا وبني الشــيوعيني أثناء 
مهرجــان عام 1955 وأصبحــت أنا نائبا 
لرئيــس الوفــد العراقــي، وأيضــا في 
مهرجان عام 1957 إستمر التعاون بيننا، 
وكانت عالقتنا جيــدة معهم الى حني 
إنضمام فرع كردستان للحزب الشيوعي 
بقيادة كمال فؤاد وحميد عثمان وصالح 
نوع من  وأعقبــه  البارتي  الــى  احليدري 

الفتور بيننا.

* وهل كانت مشاركتك مبؤمتر )السباع( 
باسم البارتي، أم بصفتك الشخصية 

كأحد الطلبة الكرد؟
- كان املؤمتــر لطلبة العــراق وأعضائها 
ميثلــون املــدارس الثانويــة واإلعدادية، 
أنــا بصفتــي ممثــال عــن  وشــاركت 
كويسنجق، ولكن اجلميع كانوا يعرفون 
وأنني ترشــحت على  البارتي  بأنني من 
عضوا  وأصبحــت  ترشــيحاته،  قائمة 
إحتياطــا بالقائمة، ومؤمتر الســباع لم 
يكن مؤمترا مبعنى الكلمة بل كان أشبه 
بإجتماع موســع إقتصر على جلســة 
إفتتاحيــة واحــدة عقدت في ســاحة 

السباع ببغداد.

* بحســب مــا ســردته لنا مــن قوة 
تنظيم احلزب الشــيوعي من الناحية 
الشعبية، ملاذا لم يستطع هذا احلزب 

برأيك أن يتسلم السلطة بالعراق؟
- أعتقــد بــأن نهجــه كان خاطئا ولم 
يناســب الوضع اإلجتماعي في العراق، 
وإلفتقاره الى قيادة سياســية محنكة 
تضع أسس ومباديء صحيحة للتنظيم. 
ففي فترة ذهب هذا احلزب بعيدا جدا في 
دعمه لعبدالكرمي قاســم حتى أنه رفع 
شعار )ماكو زعيم إال كرمي(، وهذا الشعار 
صاغــه باألســاس عبدالســالم عارف 
لكنهم جعلوه شعارا لهم، وحني تعرض 

قاسم الى حملة عنيفة من أعدائه زادوا 
اجلرعة و قالــوا بأنه ) الزعيــم األوحد(. 
وبنظري فإن هذا احلزب لم يقيم الوضع 
الذي كان عليه بصورة سليمة وعقالنية 
خاصــة فــي تلــك املرحلة مــن احلياة 
تعد مرحلة  والتي  بالعراق  السياســية 
وكان  والوطنــي،  الدميقراطي  التغييــر 
يفترض أن يقرأ ويتفهم الواقع بشــكل 
أفضل ويعلم بأنه اليستطيع أن يتسلم 
مقاليد احلكم بالعراق ألنه ســيتعرض 
الى معاداة جميــع دول اجلوار و املنطقة 
و أن روسيا نفســها لم تكن مستعدة 

للدفاع عنه أو خوض احلرب بسببه.
كان علــى احلزب الشــيوعي أن ينتهج 
سياســة أكثر مرونة ويشــارك ويدعم 
اجلبهــة الوطنيــة وأن اليرتكب أخطاء 
تغضب أو تخيف عبدالكرمي قاسم ألنه 
كان الداعم الرئيسي لهم. وفعال إرتكب 
احلزب الشــيوعي أخطاء بهذا اجملال حني 
عدوا أنفســهم مبثابة األخ األكبر جلميع 
األحــزاب السياســية املتواجــدة على 
جواسيسهم  ودسوا  حينذاك،  الساحة 

بصفوف كل األحزاب. 
فعلى سبيل املثال، شكلوا جماعة داخل 
داخل  الدميقراطــي، وفي  الوطني  احلزب 
البارتي دعمــوا همزة عبداهلل ونزاد عزيز 
اغا، وهذه التدخالت الســافرة أســاءت 
الى عالقتــه بهذين احلزبني، لقد أرادوا أن 
يجعلوا من األحزاب األخرى مجرد أحزاب 
سياســة  وهذه  مصطنعة،  كرتونيــة 

أضرتهم كثيرا.

* أثنــاء الصــراع بــن جنــاح املكتب 
السياســي واملــال مصطفــى إنحــاز 
الشــيوعيون الى صف املال مصطفى، 
ومنــذ تأســيس اإلحتــاد الوطني وحلد 
اليــوم يلزمون جانــب حزبــه، ترى ما 
أســباب هذا الدعم و املوقف اإلحادي 

اجلانب من احلزب الشيوعي؟
- هنا أود أن أٌقول شــيئا..في عام 1964 
)املشــير-البارزاني(  إتفاقية  وقعت  حني 
كان رأي قيادة احلزب الشــيوعي مطابقا 
لرأي املكتب السياسي، بل أنهم أصدروا 
للحزب  كردســتان  فــرع  بإســم  بيانا 
الشــيوعي أعلنــوا فيــه معارضتهم 
لإلتفاقيــة. في هذا الوقت وصلت برقية 
من خروتشوف السكرتير السابق للحزب 
الشيوعي الروسي الى عبدالسالم عارف 
أشاد فيها باإلتفاقية ومدح عبدالسالم 
وإعتبره رجل دولة ممتاز، وبعد إذاعة تلك 
العراقي  الشــيوعي  احلزب  غير  البرقية 
لإلتفاقية. وهناك  وأصبح مؤيدا  موقفه 
مســألة أخرى متعلقــة مبواقف احلزب 
الشــيوعي يفترض أن نطرحها وهي ما 
قاله بهاءالدين نوري بأن "نوري شــاويس 
كان عضــوا باحلزب الشــيوعي ولكننا 

زرعناه داخل البارتي". 
 ،1959 وكان نوري شــاويس معهم عام 

ولكنه لم يذهب معهــم بل ظل داخل 
البارتي، فــإذا صح ما قالــه بهاءالدين، 
فإن نوري شــاويس قام بــدور خطير في 
تأجيــج اخلالفات بني املــال مصطفى و 
املكتب السياسي وصب النار على الزيت 
كما يقــال)2( وأعتقد بأنــه حان الوقت 
ألتكلم وأطلــب من حميد عثمان وعلي 
عبداهلل واآلخرين ممن يعلمون بهذا األمر 
أن يكشــفوا احلقيقة ويدلــوا بدلوهم 
بهــذا اجملال، ألنه لو كانــت هناك عالقة 
وأنهم  الشــيوعي  باحلزب  لنوري  فعلية 
هم من زرعــوه داخل البارتــي، فإن هذا 
احلزب يتحمل مسؤولية كبرى في وقوع 
تلك اخلالفات، وأنه كان يســعى الى بث 
احلركة  داخل  الصراعات  وتأجيج  الفتنة 

التحررية الكردية.
ســبب آخر إلنحياز احلزب الشيوعي الى 
البارتي واملال مصطفى يعود الى اخلالفات 
اآليديولوجيــة بني هذا احلــزب واملكتب 
اإلحتاد  الوقت ومع  السياســي في ذلك 
السياســي  املكتب  ألن  الوطني الحقا، 
ثم اإلحتاد الوطني كانا يشــكالن اجلناح 
اليساري في احلركة التحررية الكردية و 
يعتبران أنفسهما على التهج املاركسي 
اللينينــي، وخاصة حني نشــأت عصبة 
الشــغيلة و إنضمت الى اإلحتاد الوطني 
وهي تنظيم يســاري، ولذلك هم خافوا 
على أنفســهم من نشوء هذا التنظيم 
و منافســتهم في الســاحة الفكرية، 
خصوصا أننا كنا نعتبر أنفســنا ممثلني 
عن الطبقة الكادحة بكردستان، ولذلك 
كانوا يخشونا وليس البارتي الذي تقوده 
عائلة، أضــف الى كل ذلــك دور اإلحتاد 
مع  عالقاتها  كانــت  التي  الســوفيتي 

البارتي أفضل من عالقاتها معنا.

* وملاذا برأيك شــارك احلزب الشيوعي 
اإلدارتن  البارتي عنــد وجود  بحكومة 

املنفصلتن بكردستان؟
- بعد تعرضنا الــى هجوم دبابات صدام 
بواســطة  أربيل  حســني وطردنا مــن 
بأننا  الشــيوعيون  العراقي، ظن  اجليش 
أصبحنــا قــوة ضعيفة لن تقــوم لها 
الى  العودة  وبأننا لن نســتطيع  قائمة، 
الســاحة النضالية مرة أخرى والصمود 
باإلنضمام  أسرعوا  لذلك  البارتي،  بوجه 
الى حكومته في أربيل، فهذا احلزب يلزم 
عادة اجلانب األقوى وظهر ذلك إثر نكسة 
ثورة أيلول حني إنحازوا الى جانب البعث 

وتعاونوا معه باجلبهة الوطنية.

* وهــل تعتقد بــأن احلزب الشــيوعي 
يستطيع أن يقوم بأي دور اليوم في ظل 

حكم ونفوذ األمريكين بالعراق؟
- نعــم أعتقد بأنه قادر على القيام بدور 
تقدمية  دميقراطيــة  سياســية  كقوة 
ويسهم بالعملية السياسية في العراق 
اجلديــد، وأن يؤدي مهمته كقوة صديقة 

للشــعب الكردي، ألنه باألســاس يؤيد 
حق تقريــر املصير وهــو نصير للحكم 
أن نعاونهم  الفدرالي، ومن املهم جــدا 
وينهضوا من  قوتهم  يســتعيدوا  لكي 
جديد ويحتلــوا موقعهم ضمن احلركة 

الدميقراطية في العراق..

قوى املعارضة العراقية

* اآلن نريدك أن حتدثنا عن قوى املعارضة 
العراقية السابقة، وتقيم لنا دورها في 

معارضة صدام حسن؟
- هنــاك نقطنتان يجــب أن نراعيهما 
في تقييم ذلك الــدور، األولى: قدرة تلك 
األحــزاب كل على حــدة. الثانية: جدية 
تلك األحزاب بنضالها ضد النظام، مثل 
حزبنــا الذي خاض نضــاال حقيقيا ضد 
حكومة البعث وأحلقت به أضرارا بالغة، 
أنظر الى الوثائق التي إســتولينا عليها 
بعــد الســقوط لتتأكد عن مســتوى 
العداء الذي يضمــره هذا النظام ضدنا. 
وهنــاك طبعا قوى أخــرى كانت فاعلة 
على الساحة مثل اجمللس األعلى للثورة 
اإلسالمية الذي ناضل وكبد نظام صدام 
خسائر فادحة، كذلك حزب الدعوة الذي 
ناضــل وقدم تضحيات جســيمة بهذا 

اجملال.
أن  إســتطاعت  األخرى  القــوى  وبعض 
تقوم بنشــاطات خارج العــراق، وأنا عن 
نفســي ال أقلل أبدا من أهمية النشاط 
الدبلوماسي في اخلارج فهو مهم بدوره، 
وأعتقد بأن العامل اخلارجي و دور القوى 
املعارضة هو دور حاسم ومصيري، ولذلك 
دور شخصية مثل الدكتور أحمد اجللبي 
أو الدكتورأياد عالوي وغيرهما من الذين 
ناضلوا علــى الصعيد اخلارجي يوازي دور 
القوى الداخلية.على ســبيل املثال بذل 
هؤالء  جهودا كبيرة ومثمرة في أمريكا و 
بأوساط الكوجنرس و املؤسسات األخرى 
حلث اإلدارة األمريكية بالعمل ضد نظام 
صدام، وكان دورهم أكثر فعالية من دور 
بعض أحــزاب الداخل، وهــذا أحد أهم 
التي دفعت أمريــكا لتعادي  األســباب 
نظام صــدام الى حد إســقاطه وحترير 
البلد، فيجب أن ال ننســى تلــك األدوار 

الدبلوماسية.

* حســنا، رغم هذا الدور الفاعل لهذه 
القوى لكنهــا ليســت معروفة على 
النطاق الشــعبي داخل العراق بسبب 
تواجدهم في دول اجلوار أو أوروبا، فماذا 
تعتقد بإمكانهــم أن يفعلوا في ظل 

الوضع احلالي؟
- هــذا يرتبط مبــا يســتطيعون فعله 
اليوم لكســب اجلماهير، فإذا جنحوا في 
إستقطاب اجلمهورعندها سيكون لهم 
دور مميز، ومع ذلك فإن كل قوة تستطيع 
اآلن أن تؤدي دورا وكل حســب حجمها، 

فمثال، احلزب اإلسالمي العراقي وهو حزب 
سني إستطاع أن يستقطب عددا كبيرا 
من أبناء الطائفة السنية، وكذلك احلزب 
الشيوعي يتحرك حاليا وسط اجلماهير 
اإلشتراكية  واحلركة  األنصار،  لكســب 
االعربية بقيادة عبد اإلله النصراوي بدأت 
تتحــرك بدورها، وهناك العشــرات من 
األحزاب و القوى األخرى تسعى إلثبات و 
جودها فلو متكنوا من توحيد صفوفهم 
أعتقد بأنهم يســتطيعون أن يؤسسوا 

حزبا كبيرا ومعتبرا.

املعارضــة  تقيــم مؤمتــري  وكيــف   *
العراقيــة في كل من لنــدن و مصيف 

صالح الدين عام 2002؟
- هذان املؤمتران كانت لهما تأثيرات عدة 

سأجملها مبا يلي:
أوال: مجلــس احلكم احلالي هو ثمرة تلك 
اإلجتماعات فالعديــد من أعضائه هم 
من املشاركني مبؤمتري لندن و صالح الدين 
اللذان انعقدا قبل ضرب العراق في ربيع 

عام 2003..
ثانيا: كان للبرنامج السياسي للمؤمترين 
دورا كبيــرا و فاعال فــي صياغة برنامج 
دميقراطــي برملاني فدرالــي لعراق جديد 
موحد، وفرضه على احلركتني الدميقراطية 
اإلســالمية والقومية العربية و الفضل 
البرنامــج املوحد يعود  في صياغة هذا 

الى املؤمترين املذكورين.
ثالثا: التوافق والتعايش احلالي بني القوى 
السياسية العراقية يعود فضلهما الى 

املؤمترين.
رابعا: التوافق احلالي بني أعضاء مجلس 
احلكم مبختلــف مكوناته هو ثمرة تلك 
اللقــاءات واإلجتماعات التي شــهدها 
املؤمتــران، باإلضافــة الــى دور املؤمترين 
املذكوريــن في حتقيق العمل املشــترك 

إلسقاط النظام الصدامي.

شــاركت  التــي  األحــزاب  ماعــدا   *
باملؤمترين، مــا هي األحــزاب العراقية 
األخرى التــي تؤيد حق تقريــر املصير 
للشــعب الكــردي وصــوال الــى حد 

إنفصال الكرد عن العراق؟
- ليس هناك أي حزب يؤيد إنفصال الكرد 
عن العراق، فكل األحزاب التي شــاركت 
بذينك املؤمترين، أو اخلارجون عنهما أيدوا 
بناء عراق دميقراطي برملاني فدرالي، فمثال 
احلزب اإلسالمي العراقي برئاسة الدكتور 
محسن عبداحلميد وقع معنا بروتوكوال 
الدكتورعبداحلميــد  وقــدم  للتعــاون، 
مشــروعا الى مجلس احلكم ومت قبوله 
يقول "نحن مع عــراق دميقراطي برملاني 

فدرالي حر يحترم اإلسالم ومبادئه".
كمــا أن احلركــة اإلشــتراكية العربية 
أدرجــت ضمــن برنامجها السياســي 
أنــه "يجب منح إقليم كردســتان احلق 
الفدرالــي على أســاس اإلقليم، ومنح 

الالمركزية لبقية أجزاء العراق".
واحلزب الشيوعي العراقي لم يشارك في 
املؤمترين، لكنــه أبدى دعمه الكامل حلق 
تقرير املصير بالنســبة للشعب الكردي 

والدعوة الى عراق فدرالي.

* واآلن ماهي شــروط الشعب الكردي 
للتعامل مع القوى العراقية األخرى؟

- يجب حصر الشروط ببيان هذه القوى 
موقفها مما يلي:

لتحقيــق  إســتعدادها  مــدى  أوال: 
الدميقراطيــة فــي العــراق. ثانيا: مدى 
الفدرالي  النظــام  إســتعدادها لقبول 
وتطبيقه في العراق كما نراه ونســعى 
إليه نحن، مبعنى أن يكون نظاما فدراليا 
قائما على أســاس إقليم له صالحيات 

كاملة بجميع أنحاء كردستان العراق.
* لتحقيق هــذا الهدف هل ترى حاجة 
الى إنشاء جبهة موسعة لضم القوى 

العربية والكردية في العراق؟
- أعتقــد أن هنــاك نوعا مــن التفاهم 
والتوافــق بني القوى العربيــة والكردية 
بهذا اجملــال، فعلى ســبيل املثال هناك 
إتفاق موقع بيننا مع اجمللس اإلســالمي 
األعلــى يتضمــن احلديــث عــن عراق 
دميقراطــي فدرالي برملانــي، ومت التطرق 
أيضا الى مسألة حق تقرير املصير ضمن 

العراق.
وكذلك لدينا إتفاقات مشتركة مع احلزب 
اإلســالمي العراقي واحلزب الشــيوعي 
العراقــي، إذن من املهــم أن تكون هناك 
إتفاقات مماثلة مع بقية القوى واألحزاب 

السياسية العربية في العراق.

تضع "الصباح اجلديد" بــن يدي القارئ الكرمي 
ما ميكــن أن يوصف مبذكــرات للرئيس الراحل 
جــالل طالبانــي، وتتميز املذكــرات وهي عبارة 
عن بوٍح متصل لألســتاذ صالح رشــيد، بأنها 
صــورة مفصلة بل تشــريح سياســي ملرحلة 
حاسمة في تاريخ العراق تشمل السبعينيات 

والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
وعلــى عكــس ما ُعــِرف عــن مام جــالل من 
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف 
بها خــالل ثماني ســنوات من جلوســه على 
مقعد رئاســة اجلمهورية العراقية، فأنه على 
العكس من كل ذلك يدلي بــآراء في غالبيتها 
إشكالية، ونحن ال نتحدث عن املعلومات وسرد 
املعطيات التاريخية لعالقته بصدام حســن 
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد، بل أنه 

يتجاوز الى العالقة مع إيران وســوريا والواليات 
املتحــدة وبقيــة األطراف التــي كان لها متاس 
مع امللف العراقــي في مراحله اخملتلفة، لكننا 
نتحــدث عــن اآلراء املتعلقة بالشــخصيات 
التي رافقته خالل مرحلــة بناء االحتاد الوطني 
الكردستاني وتشكيله للبؤرة السياسية في 
اعقاب عام )1975م( وهزميــة الثورة الكردية أثر 

اتفاق اجلزائر بن الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي 
اتبعها مــام جالل فــي معاجلتــه للتحديات 
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا، ولكنها ال 
تخلو أيًضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام 
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثن 
السياســين واملواطنن على حد سواء العرب 
واالكــراد علــى االطالع على أســرار لــم يجِر 

التطرق اليها في املاضي.
وغني عــن القول أننا في "الصباح اجلديد" نعّد 
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.

مذكرات الرئيس جالل طالباني
رحلة ستين عامًا من التكية الى قصر السالم

) لقاء العمر(
الحلقة 60

إعداد: صالح رشيد
ترجمة: شيرزاد شيخاني
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عبدالكرمي قاسم بهاءالدين نوري

قبل ثورة 14 تموز لم يكن الحزب الشيوعي بالقوة التي تصفه، بل 
كان حزبا صغيرا، وأعتقد بأن الدور األكبر للحزب كان في أربعينيات القرن 
الماضي وتحديدا بين عامي 1948-1949، ولكنهم إنتكسوا بعد ذلك، 

فكثير من قياداتهم خانوا الحزب وكانت خيانتهم سببا في ذلك اإلنكسار.
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متابعة الصباح الجديد: 
تعاني الكثيرات من جفاف كعبّي القدمني 
وللتخّلص من هذه املشكلة  وتشققهما. 
يلجأن إلى طــرق الفرك والكرميات املرطبة، 
إال أن تلــك الطرق قد ال تفيــد في بعض 
األحيان. لــذا ميكن اســتبدالها بوصفات 

طبيعية أكثر فعالية.
وإذا كنــت تعانــني مــن هذه املشــكلة 
جربي خلطة األســبيرين وامللح اإلجنليزي. 
ولتحضيرها حتتاجني إلــى: كوب من امللح 
اخلشــن، 15 حبة أســبيرين، حبة ليمون، 
قطعــة نايلــون مخصص للــف الطعام 

وجوارب من القطن أو الصوف.
عليِك القيام بهذه اخلطوات:

-أضيفي امللح اخلشن إلى 4 ليترات من املاء 

الدافئ وانقعــي قدميك في املزيج ملدة 30 
دقيقة في األقل.

-إطحنــي حبات األســبيرين فــي كوب. 
أضيفي إليها عصير حبة الليمون وامزجي 
جيداً حتى حتصلي على عجينة متماسكة.

-جّففي قدميك وافركي كعبيهما باملزيج 
وبعد ذلك غّلفيهما بنايلون لّف الطعام ثم 

انتعلي اجلاربني.
-إنتظري ملدة 4 إلى 6 ساعات قبل أن تنزعي 

اجلاربني والنايلون.
-إغســلي قدميك باملاء والصابون وطّبقي 
عليهما الكــرمي املرطب ثم انتعلي اجلوارب 
مجدداً.وهكذا ستالحظني مع مرور الوقت 
أن خشــونة كعبي قدميــك أصبحت من 

املاضي.
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فضفضة نسوة 

هناك بعــض العادات االجتماعية التي تتســم 
بالتخلف والســطحية، ودائماً مــا تكون الفتاة 
ضحية لهذه االعتقادات اخلاطئة، اذ شكت أحدى 
الصديقات قبل مدة قصيرة من رفض أهلها لـ » 
حبيبهــا » الذي كانت تنتظر ان يجد فرصة عمل 
كي يتقدم خلطبتها وما ان حقق ذلك وجاء ليطلب 
يدها للزواج، حتى صدم برد االب الذي حتجج بكون 
اختها الكبرى لم تتزوج بعد، وما كان منها اال ان 

حتترم رغبة والدها واحترام مشاعر اختها.
 كانت تكوى بني نارين نار احلبيب الذي هدد بتركها 
إذا لم تقنع والدها بالرجوع عن قراره، ونار العائلة 
التي ترفض تزويج البنــت الصغرى قبل الكبرى 
خوفاً من اجملتمع الذي سيتكلم عن الكبرى ويثير 
العديد من التساؤالت ويطلق الشائعات من دون 

مبرر.
وبالتالي ال جنني غير احلزن والضياع لزهرات فقدن 
احلبيب ال لـ ذنب سوى ان األخت الكبرى لم تتزوج 

بعد.
متجاهلــني ان األخــت الكبرى هي انســانة لها 
مشاعر واحاسيس ورمبا هذه األمور تزعجها أكثر 
كونها كانت السبب في فراق اختها عن حبيبها. 
وســتظل نظرة األخت الصغرى لها بشــيء من 
املالمة واحلــزن، أمور نفســية وضغوطات كثيرة 
تواجههــا الفتاة التــي لم تتزوج فــي مجتمع 
متخلف ينظــر للمرأة على انهــا خلقت للزواج 

فقط.
ففي حال زوجت الصغرى اوالً تظل الكبرى تعاني 
من بعــض الناس املرضى الذيــن يتعمدون كثرة 
التساؤالت التي تسبب احلرج الشديد لها وجتعلها 
عرضة للنظرات واملقارنات في أية مناسبة، األمر 

الذي ينعكس سلباً على نفسيتها وحياتها.
ودائماً يرضخ األهالي ملســايرة اجملتمع وال يقفون 
او حتــى يحاولون تغيير نظرتــِه املريضة لبعض 
األمــور الســطحية التي ممكــن ان تقضي على 
سعادة أبنائهم سواء من االناث او الذكور، فهناك 
الكثير من األمور البسيطة التي جعلها التخلف 
واالســتبداد بالرأي قضايا كبيرة ومنها )فســخ 
اخلطوبــة هذا احلق احملــرم عرفياً عنــد البعض، 
وكذلك الطالق وعدم استقبال البعض لبناتهم 
او يشــترطون عليها ترك اطفالها » لطليقها »، 
إضافة الى رفض فكرة تزويج البنت الصغرى قبل 
الكبرى...و ..و .. وغيرها(، من املشكالت التي تواجه 
الفتاة في بالد ســاد العرف االجتماعي فيه على 

الدين والقانون.

 األخت الكبرى.. 
وظلم المجتمع 

التفاؤل.. يحمي النساء بعد سن اليأس من مرض السكري
متابعة الصباح الجديد: 

أظهرت دراســة أميركية حديثة 
تأثير  لــه  التفــاؤل قد يكون  أن 
وقائــي ضد مرض الســكري من 
النــوع الثاني لدى النســاء بعد 

سن اليأس.
الدراســة أجراها باحثون بكلية 
الصحة العامــة بجامعة إنديانا 
نتائجهــا  األميركيــة ونشــروا 
دورية  مــن  األخيــر  العــدد  في 

»Menopause« العلمية. 
وأوضح الباحثون أن هناك عوامل 
ميكن  الســكري  ملــرض  خطــر 
الغذائي  النظــام  مثل  تعديلها 
والنشــاط البدني والــوزن، لكن 
أخرى  عوامل  هنــاك  املقابل  في 
يصعب التدخــل لتعديلها مثل 
في  والتقدم  الوراثيــة  اجلينــات 

العمر. 
ولكشــف العالقــة بــني احلالة 
وإمكانية  لألشخاص،  النفسية 
الوقايــة مــن الســكري، راقب 
الباحثون حالة 139 ألًفا و924 من 
السيدات بعد ســن اليأس )يبدأ 
من 45 إلى 55 عامــا(، ولم يكّن 
مصابات بالســكري فــي بداية 

الدراسة. 
وعلى مــدار 14 عاًما من املتابعة 
رصد  للمشــاركات،  الســريرية 
ألًفا و240 حالة   21 فريق البحث 
إصابة مبرض الســكري من النوع 

الثاني بينهن. 
املشــاركات،  الباحثون،  وراقــب 
الصفات  إذا كانــت  مــا  ملعرفة 
اإليجابية مثــل التفاؤل ميكن أن 
بالنوع  اإلصابة  تقلل من خطــر 
الثاني من الســكري بني النساء 

بعد سن اليأس. 
ووجــدوا أن النســاء اللواتي كن 
أكثر تفاؤال انخفض لديهن خطر 
اإلصابة مبرض السكري من النوع 

الثاني بنسبة 12 باملئة.
في املقابل، كان النســاء اللواتي 
أكثر عرضة للمشــاعر السلبية 
أكثر عرضة  االكتئابية  واألعراض 
مبــرض  لإلصابــة   9% بنســبة 
لدى  النسبة  وارتفعت  السكري، 
النســاء الالتي لديهن مشــاعر 
إلى  %17. إضافة  إلــى  عدائيــة 
العالقة  أن  الدراسة  وجدت  ذلك، 
ومرض  العدائيــة  املشــاعر  بني 
الســكري كانت أقل قــوة لدى 

النساء البدينات. 
وقالت جوهــوا لــوه، قائد فريق 

البحث إن »املشــاعر الســلبية 
والعدائية مرتبطــة بزيادة خطر 

اإلصابــة مبــرض الســكري بني 
اليأس، بغض  النساء بعد ســن 

الصحية  السلوكيات  عن  النظر 
الرئيسية«.

وأضافت أن »األعراض االكتئابية، 
واملشــاعر العدائية ال تزيد خطر 
مرض السكر وحسب؛ بل تفاقم 
أعراض متالزمة التمثيل الغذائي 

بني النساء بعد سن اليأس«.
ويعد الشــخص مصابًا مبتالزمة 
التمثيل الغذائــي إذا كان يعاني 
من ثالث مشــكالت صحية على 
األقل من احلاالت التالية: السمنة 
في منطقة البطن، ارتفاع ضغط 
الســكر  نســبة  ارتفاع  الــدم، 
في الــدم، انخفاض مســتويات 
الكوليســترول »اجليــد«، ارتفاع 

مستويات الدهون الثالثية.
ووفقاً ملنظمــة الصحة العاملية 
فإن الســكري من النــوع الثاني 
يظهــر جّراء فــرط الــوزن وقّلة 
النشاط البدني، ومع مرور الوقت 
ميكن للمســتويات املرتفعة من 
السكر في الدم أن تزيد من خطر 
والعمى  القلب،  بأمراض  اإلصابة 

واألعصاب والفشل الكلوي. 
بالنوع  املقابل، حتدث اإلصابة  في 
قيام  عنــد  الســكري  من  األول 
املناعــي في اجلســم  النظــام 
بتدمير اخلاليــا التي تتحكم في 
مســتويات الســكر فــي الدم، 
وتكون معظمها بني األطفال.      
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السعودية تعين امرأة في منصب 
»غير مسبوق«

افادت وســائل اعالم سعودية، ، ان مركز السعادة 
التابع ألمانة منطقة حائل عني الهنوف سليمان 
هليل، مبنصب مديــرة وحدة جودة خدمة العميل 

في املركز.
واضافــت ان الهنــوف وكلت اليهــا مهام رصد 
ســعادة املواطنني وحتليل جودتها في أثناء تقدمي 
»عكاظ«  البلدية.ووفقــا لصحيفــة  اخلدمــات 
الســعودية، »جــاء دخول الهنــوف كأول عنصر 
نســائي ضمن فريق رجالي مكون مــن 11 رجال 
بقيادة أمني منطقة حائل رئيســا ملركز السعادة، 

وينوب عنه وكيل األمانة لشؤون اخلدمات.
وأضافــت الصحيفة أن »الهنوف ســتعمل في 
حتليل جودة اخلدمات املتاحــة للمواطنني خاصة 
في 10 خدمات رئيســية يندرج حتت كل منها 10 
خدمــات فرعية وهي: النظافــة، الطرق، احلدائق، 
السيول واألمطار، املرافق، اإلصحاح البيئي، اإلنارة، 

املنظور البصري، التجهيز، صدى اخلدمات«.

الرجال أكثر كذبًا من النساء
كشفت دراسة أملانية جديدة كشفت، أّن »الرجال 
يكذبون نحو200 مرة في اليوم ألسباب متنوعة«، 
الفتًة إلى أّن »%42 من جميــع الرجال و %38 من 
جميع النســاء كذبوا فــي التجــارب التي متّت 

دراستها«.

وكانت الدراسة قامت بتقييم شامل لبيانات 565 
دراسة حول »خيانة األمانة«، وقد أظهرت النتائج 
»صحة الفرضيــة العلمية القائلــة بأن الرجال 
يكذبــون أكثر من النســاء، حتى لــو كان الفرق 

صغيراً«.
وأوضحت الدراسة أّن »الكذب عند الرجال يتأتى 
من أســباب مرتبطة باجملاملة أو بالبرغماتية«، 
الفتة إلى أّن »الناس يضطرون للكذب 200 مرة 
في اليوم كمعدل وســطي، ألسباب متنوعة. 
وفي كثير من األحيان يكون ذلك من باب اجملاملة 
براغماتية  ألسباب  أيضاً  ولكن  والدبلوماسية، 

من أجل بلوغ غاية ما«.
ومع هذا، فقــد أّكدت الدراســة أّن »امليل إلى 
للكذب يعتمــد على العمر«، مشــيرة إلى أّن 
»األشــخاص األصغر ســناً يكذبــون أكثر من 
الكبــار«. وفي هذا اإلطار، يلفت فيليب غيرالخ، 
وهــو عالم في معهد ماكــس بالنك للتنمية 
البشــرية وأحد املشــرفني على الدراســة، أن 
»كبار السن عادة هم من ميتثلون أكثر للقواعد 
واألعراف االجتماعية، فيما يحاول صغار السن 
خلق حقائــق بديلة ترتكز في األســاس على 

آرائهم الشخصية بدل احلقيقة«.

عن طريق الواتساب
سيدة تعثر على أمها بعد رحلة 

بحث استمرت نحو 60 عامًا

»لم أعد يتيمة« بهذه الكلمات أعربت امرأة في 
الثمانني من عمرها عن ســعادتها لدى عثورها 
على والدتها، بعد رحلة بحث استمرت نحو 60 

عاماً«.
واســتمرت إيلني ماكني في البحث عن والدتها 
البيولوجية طوال 61 سنة، لتنجح في العثور 
عليها حية وهي تبلغ الـ 103 أعوام«.ولم تعثر 
ماكني على أمها فقط، بل اكتشــفت أيضا أن 
لديها شقيقني يبلغان من العمر نحو70 عاماً«.
وكانت ماكني تســعى للعثور على أقاربها في 
الدم، »ألنها باتت تشــعر بالوحدة«، كما رغبت 
في معرفة تاريخها الطبي بحيث ميكنها حتديد 

أي مشكالت طبية محتملة البنتيها«.
ولتحقيق ذلك، استعانت بعالم وراثة وجينات، 
وجنحت أخيراً في العثور على والدتها بعد إجراء 

اختبار احلمض النووي«.
وقالت املرأة التي تبلغ من العمر 81 عاماً، والتي 
تعيش مــع زوجها روالند وابنتيهــا وابنها في 
دبلن، إنها »كانت تشــعر بأنها وحيدة بال أبوين 

وال أشقاء أو شقيقات، وال حتى أقارب الدم«.
وعــن اللقاء الذي جمــع االبنة بأمهــا، قالت 
ماكــني إنها لم تتمكن بعد مــن زيارة والدتها 
قريًبا لعمليــة جراحية في  ألنها ســتخضع 
عينها، لكنها »أجــرت لقاء معها عبر الهاتف 
، عن طريق برنامج التراسل الفوري«الواتساب« 

بالرغم من ضعف سمع األم«.

 لهن

متابعة الصباح الجديد : 
غطــت معظــم وســائل االعالم 
الفريدة  الســورية  احلملة  العربية 
من نوعها »خلي البدر يطلع شهر« 
رواجــا كبيــرا منذ اطالقهــا قبل 
امام  وصمدت  يوماً  خمسة عشــر 
كل اآلراء املنتقــدة بعــدم امتالك 
النســاء اجلرأة الكامنة للخروج من 

دون مكياج.
هذه احلملة التي أطلقتها منظمة 
»الباحثون السوريون«، جتعل النساء 
يخضن حتدياً من نوع خاص، من خالل 
االمتنــاع عن وضع مســتحضرات 

التجميل على وجوههن، 
وتوضــح الصيدالنيــة ربــى خلف 
)26 ســنة(، املســؤولة عن احلملة، 
وهــي خريجة كليــة الصيدلة من 
بدمشــق  الدولية  العربية  اجلامعة 
الطبية  الهندســة  كلية  وخريجة 
من جامعة دمشــق، إضافة لكونها 
طالبة ماجســتير فــي إيطاليا، أن 
هنالــك مجموعة تضم كل أعضاء 
يتناقشون  الســوريون«  »الباحثون 
فيها بنحو دائــم، وكان احلديث دائراً 
نهاية العام املاضي عن حملة تتعلق 
بالرجــال بتشــجيعهم على عدم 
حالقة الذقن خالل شــهر تشــرين 
الثانــي، وضمــن التعليقــات التي 
وردت بــن األعضاء حينهــا اقتراح 
بإطالق حملة »نو ميك آب جنيوري«، 
وتضيــف أن الفتيات فــي اجملموعة 
أحبنب الفكرة وحتّمسن لها، وحّضرن 

ثم  والنصف  الشــهر  نحــو  لهــا 
أطلقنها بداية العام احلالي.

وتذكر خلــف، مديرة فريق الكيمياء 
والصيدلة في »الباحثون السوريون«، 
أن احلملة بدأت من الشباب ووصلت 
للفتيات، والهدف منها هو تسليط 
الضوء على مخاطر مســتحضرات 
التجميــل، أما الهــدف الثاني فهو 
تعزيــز ثقافــة اجلمــال الطبيعي، 
وتقول: »ما نريــد إيصاله أن الفتاة 
في حال خرجت مــن دون أي مكياج 
ستكون جميلة، ويجب أن يحترمها 
اآلخرون ويتجنبوا ســؤالها: هل أنت 

مريضة أو متعبة؟«.
وتشــدد الدكتــورة خلــف على أن 
احلملة ال تعنــي توقف الفتيات عن 
وضع املكياج طيلــة الوقت وال عن 
بالبشــرة،  العناية  مســتحضرات 
وإمنــا التوقف لشــهر واحد فقط، 
وهذا سينعكس بنحو إيجابي على 
أجســادهن ألنــه ســيبعدهن عن 
املواد الكيمياوية ملدة شــهر كامل، 
وبالتالي ستكتشــف املشــاركات 

الفرق بأنفسهن.
وبخصوص التعليقات السلبية التي 
أو كمشــاركات،  تلقوها كمنظمة 
أوضحت الدكتورة خلف أن املواجهة 
تكون بالشــرح للطــرف الثاني بأن 
تتســبب  الســلبية  تعليقاتهــم 
املشاركات،  بأذى نفســي لعدد من 
فالبعض قد يعــد أن كالمه مجرد 
مزحــة، لكن األمر أبعد من هذا ألنه 

سيجرح مشاعر اآلخرين. 
وطالبت خلف النــاس باالبتعاد عن 
هــذه التعليقات الســلبية خاصة 
على الصفحــة العامة التي تضم 

نحو مليوني متابع.
وبالنســبة لدور الشــباب في دعم 
أنه  الدكتــورة خلف  أكدت  احلملة، 
كبير؛ ألن دعمهم لها وتشجيعهم 
للفتيات باالبتعاد عن هذه املساحيق 
واحلديث عن مخاطر املكياج سيترك 
أثــراً إيجابيــاً فــي شــخصيتهن 

ويشجعهن على املتابعة.
وأشــارت الدكتــورة خلــف إلى أن 
البشــرة واألجســام تختلــف من 

شخص آلخر، وكذلك األمر بالنسبة 
التــي  التجميــل  ملســتحضرات 
التفاوت  هــذا  وأمام  نســتعملها، 
نتيجة فيزيولوجية  وللحصول على 
جيدة نحتاج لفتــرة أطول من يوم 
أو يومــن كي نلمس أثر التوقف عن 

استعمال مستحضرات التجميل.
يجب  بتحدٍّ  نقوم  »عندما  وأضافت: 
أن يحمل شــيئاً من الصعوبة، وإال 

 .» كيف سيكون اسمه حتدٍّ
حديثها:  خلــف،  الدكتورة  وتابعت 
أن َمْن ترغب في املشــاركة باحلملة 
ميكن أن تســتعمل إطار احلملة مع 
صورتها وتنشــرها مع الهاشتاغات 

اخلاصــة باحلملة، وتؤكــد أنهم في 
ينشروا  لن  الســوريون«  »الباحثون 
أي صورة دون التواصل مع صاحبتها 

واحلصول على موافقتها.
بالبشــرة بشــكل  االعتناء  وعــن 
صحيح، ذكــرت أن أهم خطوة هي 
شــرب املاء بكميات كبيرة من أجل 
الترطيــب ألن البشــرة أكثر عضو 
في اجلســم يحتاج للترطيب، كما 
موضعية  مرطبات  استعمال  يجب 
مــن كالكرميات التي تتناســب مع 
نوع البشــرة، ومن الضروري فحص 
البشــرة بن الفينة واألخرى، إضافة 
لغســل الوجه واستعمال الواقيات 

الشمســية بنحو دائــم حتى في 
الشتاء.

مــن جانبها توضح آية إســماعيل 
ومتطوعة  صيدلــة  طالبة  احلامد، 
بعدة جمعيات، أنها التزمت باحلملة 
ألنها تعرضت قبل مدة ألذية أصابت 
مســتحضرات  بســبب  عيونهــا 
لديها  هــي  وبالتالــي  التجميــل، 
جتربة مســبقة ســيئة مــع هذه 
املستحضرات، لهذا حينما اطلعت 
على فكرة احلملة قررت أن تكون من 
على  تعمل  وأن  املشــاركات،  ضمن 
تشــجيع الفتيات على االبتعاد عن 

املكياج حتى ال يتعرضن ألي أذى.
 وأضافــت: »كل شــيء أجمل على 
طبيعتــه، ويجــب علــى الفتاة أن 
تتقبل نفســها كما هي وأال تنتظر 

ردة فعل اآلخرين نحوها«. 
وعــن تعليقات الناس لهــا حينما 
رأوهــا أول مرة من دون مكياج قالت، 
ظنوا أني مريضة لكن الحقاً اعتادوا 
علــّي، وباتوا يشــعرون بأني أجمل 

هكذا، كما أني أبدو أصغر سناً.
ومتنت لو تتوقــف الفتيات عن وضع 
ألنها جعلتهن  التجميل؛  مساحيق 
متشابهات وألغت اجلمال الطبيعي، 
وتؤكد أنها أمــام النتائج اإليجابية 
التي حصلت عليها ستســتمر من 
دون مكيــاج ألن االبتعاد عنه جعل 
أكثر  وأصبحــت  تتنفس  بشــرتها 
راحــة، وتختــم بأنهــا حتافظ على 
بشــرتها باســتعمال مواد للوقاية 

وتنظيف للبشــرة عــن طريق بخار 
املاء مرة كل أسبوع.

أمــا إميان أوجلــة، وهــي طالبة أدب 
فرنســي مــن اجلزائر، فقالــت إنها 
باألصل لم تكن تضع املكياج بنحو 
كبير، لكن بعــد احلملة تخلت عنه 
بشــكل تام، وتضيف: »إننا جميعاً 
بشر ولدينا عيوب في بشرتنا، ويجب 
أن نتصالــح مع هذا األمــر ونحاول 
ال  الصحيحة  بالطــرق  معاجلتهــا 

بإخفائها مبستحضرات التجميل«.
وأضافت أيضاً أنها في فترة املراهقة 
ظهرت لهــا حبوب علــى وجهها، 
املكياج،  وكانت تخفيها باستعمال 
أضّرتها،  أنها  اكتشفت  لكن الحقاً 
لهذا بــدأت تعزز ثقتها بنفســها، 
التجميل  مستحضرات  عن  وتبتعد 
وتكثر من شرب املاء ومتارس الرياضة، 
لم تسلم جتربة إميان من االنتقاد، اذ 
تقول أغلب الفتيات اللواتي تعرفهن 
يرفضــن اخلــروج مــن دون مكياج، 
ويشــجعنها على وضعه، وتضيف 
ســاخرة: »هن يقلن لي إني بالوضع 
احلالي لن ألفت نظر الشــباب لي«، 
كما أن احلملة نفســها لم تسلم 
الســخرية  وعبارات  االنتقادات  من 
والفتيات  الشــباب  التــي أطلقها 
على حد سواء، وانتشرت عبر مواقع 
منشــورات  االجتماعي  التواصــل 
تعتبــر أن الفتيات مــن خالل هذه 
احلملة سيشبهن الشباب وأنها قد 

جتلب لهن اخلدمة اإللزامية.

حملة »خلي البدر يطلع شهر« تصمد امام االراء المنتقدة 

 النساء اللواتي كن أكثر تفاؤال انخفض لديهن خطر اإلصابة

متابعة الصباح الجديد: 
هــل تســعني إلــى تقويــة 
حواجبــك وتكثيفها وما زلت 
تبحثني عــن طريقة طبيعية، 
ســهلة وســريعة اليِك احلل 
السهل والسريع واالقل تكلفة 

وهو » القرنفل » . 
منّو شعر  القرنفل  يحفز  كيف 

حواجبك؟
 يعمل القرنفل على حتفيز منو 
ملحوظ  بنحو  حواجبك  شعر 
من خالل إتباع اخلطوات التالية:

- حمصي مجموعة من عيدان 
القرنفل ثــّم ضعيها في وعاء 
كبيــر وإطحنيها جيــداً كي 

تصبح ناعمة.
- أضيفــي بعدهــا ملعقــة 
زيــت اخلــروع  صغيــرة مــن 
الطبيعي واخلطي املزيج جيداً 

حّتى يتماسك.
- مّدي اخلليــط على حواجبك 
مستخدمة فرشاة مخصصة 

نصف  ملدة  واتركيه  للحواجب 
ساعة كي يجّف متاماً.

بعدهــا حاجبيك  إغســلي   -
جيداً باملاء الفاتر.

- كــّرري هــذه العملية مرتني 
بعدها  وستحصلني  أسبوعني 

على النتائج املرجوة.
عيــدان  تســتعملني  كيــف 
حواجبك  لتقويــة  القرنفــل 

وتكثيفها؟
حّضــري عــوداً مــن القرنفل 
نار  ثّم حّمصيــه على  اجملّفف 
عالية ملدة دقيقــة واحدة، ثّم 
اتركيه ملــّدة 10 دقائــق ليبرد 
الكحل،  بعود  شبيهاً  ويصبح 
العود  بعدها هذا  إســتعملي 
بشــكل  حاجبيــك  لرســم 
طبيعي ومــلء فراغاتهما كي 
وجاذبية،  كثافــة  أكثر  تبدوان 
كّرري هــذه العملّية أكثر من 
أّن  حتمــاً  وســتالحظني  مّرة 
حاجبيك باتا أكثر قّوة وكثافة.

القرنفل..لتقوية
 حواجبك وتكثيفها

لجمالِك سيدتي

االسبرين .. للتخلص من خشونة القدمين
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أبو ظبي ـ وكاالت:

أفضل  قطــر  منتخب  حقــق 
اجناز كروي فــي تاريخه باحرازه 
كأس آســيا 2019 لكرة القدم 
للمــرة االولى، بعد فــوزه في 
النهائــي على اليابــان حاملة 
اللقــب أربــع مــرات 3-1  أول 
أمس في أبوظبي، في ظل أزمة 
مع  قطر  تعيشها  دبلوماسية 

جيرانها اخلليجيني.
)12( وعبد  وســجل املعز علي 
العزيز حــامت )27( وأكرم عفيف 
)83 من ركلة جزاء( أهداف قطر، 
مينامينو  تاكومــي  ولليابــان 
إلى  األول رصيده  ليرفــع   ،)69(
الرقــم  محطمــا  أهــداف   9
واحدة  نســخة  في  القياسي 

لإليراني علي دائي )1996(.
النهائيــات  قطــر  وخاضــت 
قطيعة سياســية  في ظــل 
وســائل  علــى  واجتماعيــة 
التواصل منذ حزيران 2017 مع 
السعودية  اخلليجيني  جيرانها 
واإلمــارات والبحرين، بســبب 
اتهــام تنفيــه حــول دعمها 

منظمات متطرفة.
لكن خالفــا ملباريات »العنابي« 
في هذه البطولــة والتي غاب 
عنــه جمهوره، حضــر اآلالف 
لدعمــه فــي ملعــب مدينة 
زايد الرياضيــة معظمهم من 
ســلطنة عمان حملوا اعالما 
عمانيــة وقطريــة، فبلغ عدد 

املتفرجني أكثر من 36 ألفا.
كاملة  عالمــة  قطر  وحققت 
نادرة، إذ فازت في سبع مباريات 
الشــمالية  وكوريا  لبنان  على 
والعــراق وكوريا  والســعودية 
مســجلة  واإلمارات،  اجلنوبية 
19 هدفا واهتزت شباكها مرة 
يتيمــة في النهائــي، لتخلف 
استراليا املتوجة في 2015 على 

ارضها.. وقال مدربها االسباني 
فليكس سانشــيز »ال ميكنني 
التعبيــر بكلمات. لقد واجهنا 
فريقا رائعا، سجلنا هدفني في 
الشوط االول واضطررنا للدفاع 

في الثاني«.
إلى ذلــك، رمبا لم يكــن أكثر 
جماهيــر  مــن  املتفائلــني 
»العنابــي«، يتوقــع أن تصدق 
هيرنانديز،  تشــافي  توقعــات 

أسطورة برشلونة، وجنم السد 
انطــالق بطولة  احلالــي، قبل 
آســيا 2019.فقد توقع الدولي 
خــالل  الســابق،  اإلســباني 
برنامــج تلفزيونــي، اصطدام 
نهائي  فــي  باليابــان،  قطــر 
يكتف  القارية.ولم  البطولــة 
بذلك، بــل تنبأ أيًضــا بتتويج 
باللقــب  العربــي  املنتخــب 
تاريخه. اآلسيوي، ألول مرة في 

وهو ما حــدث بالفعل، عندما 
على   )1-3( »العنابــي«  انتصر 
للدهشة  »الساموراي«.واملثير 
بشكل أكبر، هو تطابق توقعات 
تشافي إلى حد بعيد، مع سير 
أحــداث البطولة، حيــث تنبأ 
اجلنوبية  لكوريــا  قطر  بإزاحة 
بإيران  اليابان  وإطاحة  والعراق، 

والسعودية.
ولــم تؤخــذ تخمينــات جنم 

البلوجرانا السابق، على محمل 
اجلد، قبل انطالق البطولة، في 
ظل تواجد منتخبات متمرسة، 
»العنابي«. وأكثر خبــرة مــن 

املنتخب  بينما ال يحظى  وهذا 
القطــري بتاريــخ كبيــر، في 
لكن  اآلســيوية،  املنافســات 
تشــافي أذهل اجلميع مجددًا، 
إبان  يذهلهــم  أن  تعــود  كما 

تألقه بقميص البارسا.

 من جانبه، حّطم جنم منتخب 
قطر املعز علي الرقم القياسي 
التاريخي لإليراني علي دائي في 
نهائي  في  واليابان  قطر  مباراة 
.2019 اإلمارات   - آســيا  كأس 
ورفع املعــز علي )22 عاماً( عدد 
احلالية  النســخة  في  أهدافه 
إلى تســعة أهــداف ليصبح 
صاحــب أكثر عدد من األهداف 
في بطولــة واحدة بفارق هدف 
علي  اإليرانية  األســطورة  عن 

دائي.
بحركة  علــي  املعــز  ووضــع 
مزودجــة رائعــة فريقــه في 
املقدمة مــع الدقيقة 12 بعد 
متريــرة حاســمة مــن أفضل 
صانع ألعاب في البطولة أكرم 

عفيف.
وتسلم املعز علي جائزة هداف 
تسعة  سجل  بعدما  البطولة 
العب  أكثــر  ليصبح  أهــداف 
نســخة  في  أهدافا  يســجل 
واحدة ببطولة كأس آسيا لكرة 
اإليراني  علــى  متفوقا  القدم، 
على دائي الذي ســجل ثمانية 
أهداف في نســخة 1996 التي 
أقيمت في اإلمارات. وتقاســم 
املعز علي صدارة هدافي العرب 
في بطــوالت كأس آســيا مع 
اإلماراتي علــي مبخوت، علما 
بأن مبخوت ســجل خمســة 
 2015 أهــداف فــي نســخة 
النسخـة  فـي  أهـداف  وأربعة 

احلاليـة.
 وتوج ســعد الشــيب، حارس 
أفضــل حارس  بجائزة  قطــر، 
مرمى فــي البطولــة، بعدما 
تلقت شــباكه هدفــا وحيدا 
فقط والــذي جاء فــي املباراة 
النهائية، وحصــل على جائزة 
دوالر.  آالف  مالية قدرها عشرة 
قائد  يوشــيدا،  مايا  وتســلم 
اللعب  جائزة  الياباني  املنتخب 

النظيف.

نبوءة تشافي تذهل آسيا

قطر تحقق اإلنجاز وتحرز لقبها األول على حساب اليابان

قطر تتوج بالكأس اآلسيوية

مدريد ـ وكاالت:
أتلتيكو  مدافع  مع  برشــلونة،تعاقده  أعلن 
مينيرو البرازيلي، إميرسون أباريسيدو، على أن 

ينضم للفريق الصيف املقبل.
وقال البارسا، في بيان عبر موقعه الرسمي: 
»اتفق برشــلونة مع أتلتيكــو مينيرو على 
ضم إميرسون أباريســيدو، في األول من متوز 
2019، حتى صيف عام 2024«.وأوضح النادي 
الكتالوني أن الالعب البرازيلي، صاحب الـ20 

عاًما، سينضم له مقابل 12 مليون يورو.
األمين،  الظهير  أباريســيدو مركز  ويشــغل 
ويلعب حالًيا مع منتخــب البرازيل، حتت 20 
عاًما، فــي بطولة كوبــا أمريكا.وأبرز املوقع 
الرســمي للبلوجرانا، أن أباريســيدو يجري 
تشبيهه بالالعب الســابق لبرشلونة، داني 
ألفيس.ومن املقرر أن ينتقل أباريســيدو إلى 
ريال بيتيس اإلسباني، بعقد إعارة حتى نهاية 
املوسم احلالي، وذلك وفًقا لالتفاق الذي مت بني 

الفريق األندلسي وأتلتيكو مينيرو.

برشلونة يضم 
شبيه داني ألفيس
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بغداد ـ عدي صبار*
أستقبل وزير الشــباب والرياضة 
الدكتور احمد رياض العبيدي في 
مكتبه، الســيد رئيس جلنة كرة 
الصاالت "غالــب الزاملي" ونائبه 
دكتور "حســام املؤمــن"، وتناول 
اجلانبان خالل هــذا اللقاء الكثير 
من القضايا، أهمها ســبل دعم 

كرة الصاالت العراقية.
وحتــدث "الزاملي" عــن اإلجنازات 
الصاالت على  التي حققتها كرة 
الصعيدين احمللي والقاري، والتطور 
إلى  أيضا  وتطــرق  فيها،  احلاصل 
مســألة رعايــة وزارة الشــباب 
والرياضة الى كــرة الصاالت، من 
القاعات  إحــدى  خالل تخصيص 

التابعة للوزارة لهذه اللعبة.
معالي وزير الشباب والرياضة من 
جانبه أكــد على أهمية احتضان 
جميــع األلعــاب ومنهــا كــرة 
الصــاالت، حيث بــن في مجمل 
حديثة إلى ان الوزارة تســعى إلى 
تقدمي كل أنواع الدعم اللوجستي 

باعتبارها  الصاالت،  إلى جلنة كرة 
والتي حتتاج  املتطورة  األلعاب  من 
إلى وقفة جادة من قبل املؤســس 
الرياضية احلكومية في توفير كل 
احتياجاتهــا، ومنهــا تخصيص 
قاعة، تكون مكان مناسب إلقامة 
ملنتخباتها  الداخلية  املعسكرات 

الوطنية.
وفــي الســياق ذاته ذكــر دكتور 
رئيــس  نائــب  املؤمــن  حســام 
اللجنــة: أن لعبة كــرة الصاالت 

بــدأت باالنتشــار، خصوصــا أن 
اللجنــة وضعت خطة متكاملة، 
الســتقطاب الشــباب وضمهم 
إلى األندية املشاركة في دورياتها، 
الوزارة  وقوف  على ضرورة  مشددا 
معها، باعتبارها املؤسسة األولى 
إيجاد  وحتاول  الشباب،  ترعى  التي 

فرص عمل لهم.

للجنــة  اإلعالمــي  املنســق   *
الصاالت

إعالم اتحاد الكرة الطائرة
اكد رئيــس االحتاد املركــزي للكرة 
الطائــرة جميل العبــادي ان النية 
تتجه لدى احتــاد اللعبة بإبعاد نادي 
غاز اجلنــوب من منافســات األدوار 
النهائية نتيجة عــدم إيفاء النادي 
املتعلقة  املالية  بااللتزامات  املذكور 
لدى االحتاد االسيوي للكرة الطائرة.

وأضــاف العبادي: ان احتــاد اللعبة 
تلقى إشعارا رسميا يتضمن حرمان 
الوطنية  واملنتخبات  االندية  جميع 
من املشــاركة في أية بطولة قارية 
ادارة  وذلك بســبب عدم تســديد 

غــاز اجلنوب  الغرامــة املالية التي 
فرضها االحتاد االسيوي نتيجة عدم 

بطولة  منافســات  في  مشاركته 
أندية اسيا بنسختها السابقة.

»الطائرة« يهدد بابعاد غاز الجنوب من النهائيات

بغداد ـ الصباح الجديد:
ســمى احتــاد الرماية فــي اللجنة 
الباراملبيــة وفــده للمشــاركة في 
بطولة كأس العالم املقررة ان تنطلق 
في مدينة العن اإلماراتية للمدة من 
13 ولغاية 24 شــهر شــباط اجلاري، 
وبحسب رئيس احتاد الرماية، الدكتور 
الوفد سيكون  ان  عبداحلسن،  نعيم 
برئاسة، بالســم باقر، وسنان جميل 
مدربا، و6 العبن، حيــث يضم فريق 
البندقية الهوائية حسن علي وزينب 
كاظم وفرح عبد الكرمي وسارة عباس، 

ولفعالية املسدس الهوائي علي جنم 
احلسن،  عبد  واوضح  اكرم.  وســهد 
ان املنتخــب الوطنــي لرمايــة اقام 
معســكره التدريبي في قاعة املركز 
التدريبي في قاعة اللجنة الباراملبية 
باملدينة الشــبابية ابتداء من يوم 15 
موعد  ولغاية  املاضــي  الثاني  كانون 
ســفر الفريق يوم االربعــاء املقبل 6 
فترة  اجلاري، حيث ســيكمل  شباط 
التدريبي  االعــداد فــي معســكره 
القصيــر بالعــن الذي يســبق بدء 
املنافسات الرسمية. وبن: احتادنا يثق 

بقدرات الالعبن الذين سيدافعون عن 
ألوانه في احملفل الدولي املقبل، سيما 
ان املشاركن بينهم صاحبة الوسام 
البرونــزي فــي البطولة االســيوية 
االخيرة بجاكارتا وهي الالعبة ســارة 
عباس، إلى جانــب زمالئها املتميزين 
الذين حققــوا العديد من النجاحات 

في مشاركات سابقة.
واشــار إلى ان احتاده سيشارك ايضا 
في بطولتي بولندا شهر آيار، وكرواتيا 
شــهر متوز املقبلن، وهمــا بطولتن 

مؤهلتن إلى أوملبياد طوكيو 2020.

بغداد ـ محمد حمدي:
متكن نادي االتصــاالت ممثل املالكمة 
العراقية من حتقيق نتائج كبيرة في 
بطولــة البقعة الدولية اخلامســة 
اختتمت  التــي  للمالكمة  عشــرة 
امس االول في عمان االردن مبشاركة 
ســبع دول وستة عشــر ناديا . وبن 
مدرب نــادي االتصاالت الكابنت طارق 
حلو ان العبينا االبطــال وهم اربعة 
العبن فقط استحوذوا على االنظار 

والنتائج معا نظرا للمستوى املتقدم 
بشــهادة  املبهرة  ونتائجهم  لهــم 
وســائل االعالم وخبــراء اللعبة في 

البطولة .
نــادي  ،شــارك  بالقــول  واضــاف 
البقعة  بطولــة  فــي  االتصــاالت 
للمالكمة  عشرة  اخلامسة  الدولية 
بفعالية وســط العبي مصر واالردن 
ولبنان  واالمارات  واليمن  وفلسطن 
ومتكن العبــو نادي التصاالت األربعة  

مرتضى كوبي وكرار كاظم وجاسم 
كاظم وعقيل مامــون من الصعود 
إلى النهائي جميعهم بعد الفوز في 
وبالتالي  النهائي  وشبه  التصفيات 
حصد ثالث ميداليات ذهبية وواحدة 
فضية ، وحقق مالكمنا الذهب عن 
طريق مرتضى كوبــي وزن ٥٢ وكرار 
كاظم ســهم وزن ٦٩وعقيل جبار، 
وزن ٩١ فيما نال جاســم كاظم وزن 

٨١ ميداليته الفضية الوحيدة.

إعالم المديرية
زار وفــد املديريــة العامــة للتربية 
برئاسة  املدرسي  والنشاط  الرياضية 
محمد يوسف عابد مدير عام التربية 
الرياضية والنشــاط املدرســي وجنم 
عبود مدير قســم الرياضة املدرسية 
العامة واألســتاذ صادق  املديرية  في 
االزيرجــاوي معــاون مدير القســم 

والدكتــوره فاتــن غــامن مســؤولة 
العراقي  االحتاد  مقر  التدريبية  املراكز 
املركزي لكرة الطائــرة. وذكر املكتب 
اإلعالمــي للمديرية العامة أن الزيارة 
تهدف للتعاون املشــترك بن املديرية 
وعمل  العراقــي  واالحتــاد  العامــة 
برتكــوالت مشــتركة لتطوير لعبة 
كــرة الطائرة وعمــل دورات ملعلمي 

ومدرســي التربيــة الرياضية خلدمة 
أساس  تعد  والتي  املدرسية  الرياضة 
الرياضة العراقية ، كما أكد الســيد 
املدير العام على اهتمام وزارة التربية 
بالتنسيق الكامل مع كافة االحتادات 
احلكومية  واملؤسســات  الرياضيــة 
والغير حكوميــة للنهوض بالرياضة 

املدرسية واالهتمام الكامل بها.

تعاون بين المديرية العامة للتربية 
الرياضية مع اتحاد الطائرة

قبضات االتصاالت تحصد ثالثة أوسمة 
ذهبية في بطولة البقعة الدولية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت جلنة املســابقات في االحتاد 
املركزي لكرة القدم، جدول مباريات 
اجلولــة الـ 15 مــن املرحلة االولى 
لدوري الكرة املمتــاز وينطلق يوم 
غٍد االثنن الرابع من شــهر شباط 
اجلاري باقامة مباراة فريقي احلسن 
باملركــز  يقــف  األول  والبحــري، 
السادس عشر وله 11 نقطة، فيما 
للثاني 9 نقــاط وهو في املركز الـ 

20 االخير في الالئحة.
وجترى بعد غــٍد الثالثاء، 5 مباريات، 
فيلعب الشــرطة املتصدر وله 33 
نقطة امام فريقــي بغداد باملركز 
الســابع عشــر ولــه 11 نقطة، 
ويلتقــي اجلويــة صاحــب املركز 
30 نقطة بفريق نفط  الثالث وله 
الوســط الــذي يحتــل الترتيب 
العاشــر وله 16 نقطة في ملعب 
في  اربيل  ويلعب  الدولي،  الشعب 
ملعبه فرانسوا حريري امام امليناء، 
اهل الدار ميلكون 16 نقطة باملركز 
الـ 11، ويتأخر ضيفه مبرتبة واحدة 

وبنقطتن في الترتيب.
ويتواجــه احلدود الذي يقف باملركز 
20 نقطــة امام فريق  الثامن وله 
التاســع  الترتيب  النجف صاحب 
يضيفها  واملبــاراة  نقطة   17 وله 
مباراة  وتقــام  التاجــي،  ملعــب 
الديوانية والكرخ في ملعب األول، 
عشــر  التاســع  باملركز  املضيف 
10 نقاط،  ما قبل االخير برصيــد 
فيما الضيف باملركز الرابع وله 30 

نقطة.
 4 6 شــباط،  وتقام يــوم االربعاء 
الشــعب  مواجهات، ففي ملعب 
الــزوراء وصيف  يلعــب  الدولــي 

32 امام فريق  الالئحة بنقاطه الـ 
وله  الالئحة  نفط ميسان خامس 
24 نقطــة، ويتواجه نفط اجلنوب 
برصيــد 13 نقطة وفــي الالئحة 

13 بفريق الســماوة صاحب املركز 
النفط  ويلتقي  12 نقطة،  وله   14
سادس الترتيب وله 23 نقطة امام 
الكهربــاء الذي يقــف باملركز 15 

وله 11 نقطة في مباراة يضيفها 
الصناعات  امــا  الصناعة،  ملعب 
امام نظيره  الكهربائية فيلتقــي 
الطلبة في ملعــب التاجي، االول 

الثامن  باملركــز  11 نقطة  ميلــك 
عشــر وللثانــي 22 نقطة باملركز 

السابع.
يشار إلى ان نتائج اجلولة السابقة 

شــهدت فــوز الشــرطة علــى 
مضيفه الســماوة باربعة أهداف 
من دون رد، ســجل منها عالء عبد 
الزهــرة )هدفن( واحملتــرف املالي، 
ديالو، ومهند علي، فيما  احلســن 
بهدف  الكهرباء  علــى  الزوراء  فاز 
عالء عبــاس، واجلوية على البحري 
بثالثــة أهدفــا لهــدف، ســجل 
للمضيــف، محمد داود، وللضيف 
علي يوسف وسعد ناطق ومحمد 
قاســم من جزاء، وتعــادل امليناء 
والديوانية ســلبيا ونفط الوسط 
ونفط ميسان بالنتيجة ذاتها، وفاز 
بهدفن  احلسن  فريق  على  الكرخ 
محمود خليل ورافد مؤيد والنفط 
على الصناعات الكهربائية بهدف 
محمــد داود، واحلــدود على أمانة 
واحد،  هدف  مقابل  بهدفن  بغداد 
اياد وفاضل  ســجل للفائز عباس 
مقــداد من ركلة جزاء وللخاســر 

مصطفى كرمي.
وفــاز الطلبة على نفــط اجلنوب 
باربعة اهداف لهدف، سجل مروان 
حســن )هاتريــك( وامجد كلف، 
وللخاسر باسم علي، وفاز النجف 
اهداف لهدف،  بثالثــة  اربيل  على 
ســجل للنجف علي رشيد وعلي 
مهند  وألربيل  قابل  وبسام  قاسم 

أرزيج باخلطأ في مرماه.
وفي ســباق الهدافن، يقف العب 
الصدارة  فــي  داود  النفط محمد 
وله 12 هدفــا، في حن لعالء عبد 
الزهرة العب الشــرطة 10 أهداف، 
وملروان حسن من الطلبة 9 أهداف، 
وســجل 8 أهداف، الالعبون، عالء 
عباس مــن الزوراء واحلســن ديالو 
احملتــرف املالي في نادي الشــرطة 
ووسام ســعدون من نفط ميسان 

ومحمود خليل من الكرخ. 

سمير خليل  غدا.. مباراة واحدة في انطالق الجولة 15 لدوري الكرة 

الشرطة يسعى لتعزيز صدارته بلقاء أمانة بغداد.. الثالثاء
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الدرس القطري
من جــد وجد ومن زرع حصد، شــعار اتخذته قطر 
وهي ترسم خارطة لرياضة املستقبل برداء االبطال 
،هذا ماحصل اول امس اجلمعة عندما احرز املنتخب 
القطري لقب بطولة نهائيات كأس آسيا بنسختها 
السابعة عشر والتي اختتمت مبارياتها في مالعب 
اإلمارات العرييــة املتحدة اول امــس اجلمعة بعد 
تغلبه في املباراة النهائية علــى املنتخب الياباني 
بثالثــة اهــداف لهدف، ما ســمح لهــذه الدولة 
الصغيرة دخول التاريخ الكروي اآلسيوي من اوسع 

ابوابه وهي حتقق اللقب للمرة االولى في تاريخها.
ويبــدو ان اللــون القطــري هيمن علــى البطولة 
باحكام حيث حصد جنم هجوم قطر املعزعلي لقب 
الالعب االفضل بالبطولة باالضافة للقب الهداف 
بعد تســجيله 9 أهداف وضعته على رأس هدافي 
البطولة تاريخيا بعدما حطم رقم النجم االيراني 
السابق علي دايي والذي سجل 8 أهداف في نسخة 
عام 1996 باالمــارات العربية املتحدة ايضا ،وحصد 
احلارس القطري سعد الشيب لقب احلارس االفضل 
حيث حافظ على شباكه بيضاء لـخمس مباريات 
قبل ان تســتقبل هدفــا يتيما من اقــدام الالعب 
الياباني تاكومي مينامينو خــالل املباراة النهائية، 
كما ســجلت قطر اجنازا كبيرا آخر خالل البطولة 

عندما حقق منتخبها الفوز في جميع مبارياته.
ففي دور اجملموعات تســيد اجملموعة اخلامسة بعد 
الفوز على لبنان وكوريا الشــمالية والســعودية 
-2صفر و-6صفر و-2صفر علــى التوالي، وفاز على 
منتخبنــا بهــدف وحيد في محطة الــدور 16 ثم 
اقصى صاحــب االرض والضيافة املنتخب االماراتي 
برباعية نظيفة في الدور نصف النهائي ليحســم 
بعدهــا اللقب امام املنتخــب الياباني ،التخطيط 
العلمي الســليم عنوان الرياضة القطرية وخاصة 
كرة القدم وتســارعت خطى هــذا التخطيط مع 
ظفر دولة قطر بشرف استضافة نهائيات املونديال 

العاملي عام 2022.
وبالنســبة ملنتخبها احلالي فهــو حصيلة اعداد 
سنوات لتأهيله خلوض غمار نهائيات هذا املونديال 
قوامه عناصر شــابة في مستوي عمري مثالي مع 
مدرب اســباني خبير هو فيليكس سانشــيز الذي 
يعمــل في قطر منذ عــام 2006 حيث عمل مدربا 
في اكادميية اسباير الشهيرة ثم قاد منتخب قطر 
حتت 19 ســنة،بعدها منتخب قطر حتت 20 ســنة 
وصواًل ملنتخب حتت 23 ســنة قبل ان يتسلم زمام 
تدريب املنتخب االول عام 2017 والذي يشــرف على 
تدريب العبيه منذ 10 ســنوات عندما كانو براعم 

في منتخبات الفئات العمرية اخملتلفة .
قطر ستخوض جتربتن ستكون مبنزلة بروفة اختبار 
قبل نهائيات املونديال ،في االولى ستحل ضيفة في 
نهائي بطولة أميــركا الالتينية )كوبا أميركا( التي 
ســتقام في البرازيل  للفترة مــن 14 حزيران لغاية 
السابع من متوز املقبلن ، وستلعب قطرفي اجملموعة 
الثانيــة بجانــب منتخبات األرجنتــن وكولومبيا 
والبارغــواي ،والثانية في بطولة كأس القارات التي 
ســتقام عام 2021 ولم يحدد االحتــاد الدولي لكرة 
القــدم )فيفا( مكان اقامة هــذه البطولة حلد اآلن 
والتي من املؤمل اقامتها في احدى الدول اآلسيوية 
بعد تعذر اقامتها في قطر نظرا حلرارة اجلو في قطر 
وقــت اقامة هذه البطولة التــي تقام خالل فصل 

الصيف.

بغداد ـ الصباح الجديد:

يواصل فريــق املركز الوطنــي لرعاية 
الســلة في  بكرة  الرياضية  املوهبــة 
بوزارة  واحملافظات  األقاليم  شؤون  دائرة 
استعداداً  تدريباته  والرياضة،  الشباب 
للمشاركة في بطولة نهائيات األندية 
املقررة ان تنطلق يــوم بعد غٍد الثالثاء 
في بغــداد، وتأهلــت للنهائيات فرق، 
املركز الوطني واخلطوط ونفط اجلنوب 
واحللــة واليقظــة وزاخــو ودربندخان 

وعمال نينوى ونفط الشمال.
الوطني  املركز  فريق  مدرب  وبحســب 
للموهبة الرياضيــة، فأن الفريق يضم 
العبــن ملواليــد 2002 و2003 و2004، 
يــؤدي تدريباته حاليا فــي قاعة املرأة 
لأللعــاب املغلقــة في ضــوء اعمال 
التأهيــل لقاعة الســلة فــي املدينة 
الشــبابية، حيث ينتظم 15 العبا في 

فيها  املباشــرة  متت  التي  التدريبــات 
الســنة  امتحانات نصف  اكمال  بعد 
والالعبون هم » حســن  الدراســية، 
عليم وعبد اهلل حبيب وعلي قاســم 
وهاشــم صباح وبكر زياد ورضا يوسف 
وسمار سمير وسيف علي وغيث عبد 
علي ومحمد علي وهمام حسن وامير 
احمد وســجاد محمد قاسم وحسن 

فاضل ومحمد حامد«.
وذكــر ان فريقه تأهل إلــى النهائيات 
عــن مجموعة بغداد متصــدراً للفرق 
في النهائيات التــي احتضنتها قاعة 
جامعة الفراهيدي، وتاله فريق اخلطوط، 
حيث كانت املنافسة بن الفريقن على 
الصدارة وانتهت مباراة احلسم لصالح 
51 مقابل  بنتيجة  الرياضيــة  املوهبة 
49 نقطة، ضمن اجملموعة التي ضمت 
ايضا فريقي النفط وشباب املشاهدة.

واوضح انه يقود الفريق، ويساعد املدرب 
إبراهيم جليــل، ويضم املالك التدريبي 

ايضــا، فاضــل بنيان ومهنــد مهدي، 
حيث يبذل اجلميع اجلهود في الوحدات 
الالعبن  تهيئــة  أجل  التدريبية مــن 
بالشــكل االمثل لتحقيق اإلجناز الذي 
ســبق ان توج به الفريق في النسخة 
قبل املاضية في البطولة التي اقيمت 
في قاعــة املوهبة الرياضيــة وفاز في 

املباراة النهائية على فريق نادي احللة.
واشــار إلى ان التتويج لفريق ناشــئة 
املركز الوطني بلقــب نهائيات األندية 
التي اقيمت في دربندخان، يعد تأكيداً 
للعمل الصحيح واملنظم الذي يعتمد 
في املركز الوطني بإدارة الكاتنب نصير 
أحمد الذي يتابــع كل صغيرة وكبيرة 
املركز  التدريبية في  باملالكات  ويجتمع 
الوطنــي لرعاية املوهعبــة الرياضية 
بالســلة ويحث الالعبــن على تقدمي 

االفضل.
واضاف ان املركز الوطني بالســلة يعد 
مصــدراً لالعبن متميزيــن لالندية او 

العمرية،  بالفئــات  اخلاصة  املنتخبات 
فعلى مدى السنوات املاضي، متكن من 
رفد نادي الكهرباء الذي يلعب في دوري 
الدرجة املمتازة بكرة السلة بـ 5 العبن 
هم »حسن جاسم واحمد ثائرومحمد 
فالح  وباقر ميثم وحسن عباس وعلي 
ثائر«،  والالعب، علي عباس، انتقل إلى 
نادي النفــط، والثالثــي، احمد احمد 
صبــري وعلي كاظم وحيدر مطشــر، 
يلعبون ضمن دوري الدرجة االولى بكرة 
الســلة، وهذا يؤكد مــدى التخطيط 
الصحيح الذي ينتهجه املركز الوطني 
بكرة الســلة، واشــار إلى ان الالعبن، 
حســن جاســم ومحمد فالح وعلي 
كاظم وحيدر مطشــر، مثلوا منتخب 
الشباب في بطوالته ضمن منافسات 
غربي آســيا، اما الالعبــان، احمد ثائر 
وباقر ميثم، فمثال منتخب الناشــئن 
فــي االســتحقاقات اخلارجية االخيرة 

وابرزها غربي آسيا.

»الصباح الجديد« تسلط الضوء على مواهب الكرة البرتقالية 

فريق المركز الوطني بالسلة يستعد لنهائيات األندية بهدف احراز 

تقرير

فريق املركز الوطني لفئة الشباب بكرة السلة

جانب من دوري الكرة املمتاز

الوزير العبيدي يلتقي جلنة الصاالت

تعاون بني املديرية العامة للتربية واحتاد الطائرة

وزير الشباب والرياضة يبحث مع 
الزاملي سبل دعم كرة الصاالت

تسمية وفد رماية البارالمبية لبطولة كأس العالم

بغداد ـ حسام عبد الرضا*
حقق فريق بلدية البصرة مفاجــأة من العيار الثقيل 
بهزميته لفريق اجليش بنتيحة 24 مقابل 21 هدفاً في 
املباراة التي جرت على قاعة نادي وســام اجملد حلساب 
الدور التاسع من املرحلة األولى لدوري كرة اليد املمتاز.
ويأتــي هذا الفوز بعد األداء الرائــع لفريق البلدية في 
مباريات الــدوري واجلهد الرائع الــذي يقدمه الفريق 
بقيادة مالكه التدريبي املكــون من الكابنت، مخلص 
عبد العبــاس وعالء كاظم وحازم علــي.. وفي مباراة 
اخرى فاز املســي على الكوت بنتيجة 28 هدفا مقابل 

18 هدفا.
* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

بلدية البصرة يهزم 
الجيش في دوري اليد
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ميــركل  ميجــان  زارت 
دوقة ساســكس املسرح 
الوطني في لندن بوصفها 
له،  اجلديد  امللكي  الراعي 
وشاهدت عرضا ملسرحية 
والتقــت  لشكســبير 

بفنانني مبتدئني.
التي  ميجــان  والتقطت 
ارتدت ثوبا ورديا ومعطفا، 
وأفراد  مبتدئــني،  بفنانني 
مــع  يعملــون  طاقــم 
مجتمعيــة  منظمــات 
وفنيــة، قبل أن تشــاهد 
عرضا لنسخة موسيقية 
مســرحية  من  جديــدة 

"بريكليس".
وتدربــت ميجــان التــي 
تبلغ مــن العمر 37 عاما 

إنها  غيــر  املســرح،  في 
من  شــهرتها  اكتسبت 
وقبل  التلفزيوني.  عملها 
العاطفية  قصتها  إعالن 
مع األمير هاري، اشتهرت 
دور  بتجســيد  ميجــان 
راتشــيل زين في الدراما 
األميركية "سوتس" وهو 
عنه  تخلت  الــذي  الدور 

قبل زواجها في مايو أيار.

رفعــت وكالــة تصويــر 
دعوى  نيويــورك  مقرهــا 
عارضة  ضــد  قضائيــة 
األزيــاء جيجــي حديــد، 
بســبب صورة نشرت عبر 
على  اخلاصة  صفحتهــا 
أحــد مواقــع التواصــل 

اإلجتماعي.
وادعــت الوكالة أن حديد 
إســتعملت إحدى الصور 
دون  من  بالوكالة،  اخلاصة 
عبر  ونشــرتها  منها  إذن 
صفحتها اخلاصة، مما يعد 
تعدياً على حقوق امللكية 

للصورة.
وبحسب أوراق الدعوى فإن 

حديد على علم، بأن نشر 
صور لنفســها أو آلخرين 
عبــر مواقــع التواصــل 
االجتماعي، مــا لم تقم 
احلصول  أو  بترخيصهــا 
علــى إذن مــن صاحبها، 
إنتهاكاً حلقوق  فهذا يعد 

الطبع والنشر.

املنتجة  الشركة  طرحت 
لفيلــم "Bharat" والذي 
النجم  ببطولتــه  يقوم 
خان،  سلمان  البوليوودي 
اإلعالن الترويجي للفيلم 
بعيد االستقالل الهندي، 
واملقرر طرحه رسمًيا في 
دور العرض العاملية خالل 

عيد الفطر 2019.
وظهــر بطــل الفيلــم 
البرومو  في  خان  سلمان 
في ثــالث مراحل عمرية 
يــروي رحلــة اســتقال 
خالل  من  والوطن،  الذات 

شخصية قبطان هندي.
إخراج   "Bharat" فيلــم 
ظفــار،  عبــاس  علــي 
وبطولة النجم ســلمان 

كيف،  وكاترينــا  خــان، 
وديشا  غروفر،  وســونيل 

باتاني، وتابو.
وقام سلمان خان بجولة 
األميركية  الواليــات  في 
أجل  من  مؤخــرًا  وكندا 
اجلديد،  لفيلمه  الترويج 
وذلك بعــد فوزه بإيرادات 
في  أوفيــس  البوكــس 
فيلــم االكشــن األخير 

ميجان ميركل 

سلمان خان

جيجي حديد

أخبــارهــــــــــم
ابتسام يوسف الطاهر

    أقيمــت فــي املقهــى الثقافي 
العراقــي في لندن أمســية للفنان 
احتفاء  علــوان  جالل  التشــكيلي 
مبنجزه الفني، الذي أثمر عدة اعمال 

لم تخضع ملدرسة فنية واحدة.
    فنــان حــر يطوع كل مــا متوفر 
من مواد بصرية وحســية ويوظفها 
لتنفيذ افــكاره الفنيــة فبعضها 
خليط بني النحــت والتجريد واخرى 
جتمع بــني فن التصوير والســينما، 
واســتعمال كل ما توصل له العلم 
فــي االختراعــات االلكترونيــة من 

كمبيوتر وفوتوشوب وغيرها. 
    في األمسية عرضت اعمال جالل 
علوان، من خالل افالم وصور، جعلها 
الفنــان على مراحــل، مثل موضوع 
القربان، وهي اعمال اســتعان فيها 
بصورته وادخلها بواســطة برنامج 
الفوتوشــوب، مــع ما اختــاره من 
اعدام،  او مشــاهد  لفــرق،  صــور، 
والصورة الشــهيرة لقتل احد الثوار 
عن  للتعبير  وغيرهــا،  الفيتناميني، 
حالة القتــل اجلماعي والفردي الذي 
ميارس في كل العصور واملراحل، ضد 

االنسان البريء غير املسلح.
     كما عرض مشروع العباءة ومشروع 
املهاجر واملواطن، ومجموعة االعمال 
التي استعمل فيها األثاث، من سرير 
الى كراســي، عّبر من خاللها على 
محنة االنســان العراقــي، وهجرته 
املتواصلــة، وعدم اســتقراره. "من 
وجهة نظري"، فجعل على الســرير 
صخورا واحجارا كما لــو انه اراد ان 
يثبته بهــا علــى األرض، احتجاجا 
املتواصلة  والهجــرة  التنقــل  على 
التي حرمت املغترب من االحســاس 
باالســتقرار، والتالؤم مــع البيئة او 

االحساس باألمان.
    لكنه وفي حديــث جانبي قال ان 
الســرير  اختار فيها  التــي  اعماله 
أو مربوط  احجــار  وفوقه مجموعة 
بحجر كبير وغيرها، أراد بها ان يعبر 

عن حالة القلــق واالرق الذي يعاني 
منه، اضافة الى ما يوحي به السرير 

من عالقة بني اثنني.
    وفي حــوار معه إلحدى الصحف 
العربية قــال "االنتقال املتكرر أربك 
عندي أحاســيس احلنــني، االمتالك 
واالنتمــاء. وأشــعر وكأننــي يتيم 
البيئة، لذلك وجدت نفسي متأرجحا 
واخليال  تعثراتــه،  بــكل  الواقع  بني 
بكل تأمالته، الواقع املتمثل مبفهوم 
االســتغناء والرحيل والفناء، واحللم 
املتمثــل مبفهوم اخللود، والتشــبث 

واالستقرار.
    وأضــاف: كانــت هنالك محطات 
تبديل  علــى  أرغمتني  في حياتــي 

أثاث منزلي. في بداية العشــرينيات 
من عمــري، اعتقلت فــي )معتقل 
أمن بغداد(، حيــث أتلف رجال األمن 
منزلنا،  أثــاث  من  الكثير  وســرقوا 
وضاعــت معه كثير مــن الذكريات 
الشــخصية والعائليــة. ثم تركت 
العراق إلى عمان، ومنها إلى هولندا، 
اجلنســية،  منحتني  التــي  الدولة 
ولكنهــا لــم متنحني االســتقرار، 
على الرغم من املــدة الطويلة التي 
قضيتها هناك. ثم محطتي األخيرة 

لندن". 
    يقــول علــوان ان لألثــاث طاقة 
االثــاث كيانات  تعبيريــة، "قطــع 
خاملــة،  تقليديــة  وظيفيــة 

معرضة للفناء ألنها معدة ســلفا 
كيانات  الى  ولتحويلها  لالستهالك، 
نشــطة وذات معنى، قمــت بإجراء 
بعض التغييرات علــى قطع االثاث 
من خالل عملية تفكيك االشــكال 
واملفاهيم والدالالت من دون املساس 
بهويتها، واعــادة تركيبها من جديد 

وفقا الحتماالت تعبيرية جديدة. 
    ومبــا ان املتلقي يرى الفن حســب 
فكان  ومشــاعره.  ورؤيته  ثقافتــه 
اخلتام مع جمهــور املقهى الثقافي 
ومداخالتهم وحوارهــم مع الفنان، 
للتوصل الى معرفة ما يخفيه الفن 
من افكار قــد يصعب على البعض 

التوصل لها.

الصباح الجديد - وكاالت:
     يعد الكرواســون، من أشــهر اخملبوزات 
التــي نتناولها في أوقــات اإلفطار، خاصة 
لرواد املقاهي في ساعات الصباح، غير أننا 
نتجاهل أو ننسى احلذر من بعض مكوناته.

    فالكرواســون من اخملبوزات الغنية جدا 
بالزبــدة، منذ بدأت صناعتــه في موطنه 
فرنسا ومنها الى بقية بلدان العالم، وبات 
يخبز بإضافة احملليات، ويتم حشــوه أحيانا 
بالشــوكوالتة، واملربى، والعسل وغير ذلك 

قبل خبزه.
    يتكــون الكرواســون، مــن طبقات من 
العجــني، تفصلهــا طبقات مــن الزبدة، 
فللزبدة دور مهم في إعطاء الكرواســون 

النسيج اإلسفنجي اخلفيف.
    والزبدة من الدهــون الصافية، لذا فقد 

تشــكل عائقا جديا أمــام إمكانية تناول 
الكرواســون ملن يعاني من نسبة مرتفعة 

من دهون الدم.
    وتعــد الزبدة والســمن النباتي ســببا 
 .LDL الرتفاع مستوى الكولسترول من نوع
ومن املعروف أن خطر تضيق وحدوث تكلس 
 LDL األوعية الدموية يرتبط مبســتوى الـ 

املرتفع. حسب موقع "طب ويب".
    وحســب خبراء، فإن األفضل بالنســبة 
للســيدات، صناعــة الكرواســون منزليا 
للســيطرة على مكوناتــه، وتخفيف أية 
أضرار صحية قد تنجــم منه، فيما يجب 
احلذر عند تناولــه في اخلارج، وعدم اإلفراط 
فيه ملن يخشــون عواقــب صحية، خاصة 
وانه قد تتســبب الدهون لهم مثل الزبدة 

مبشكالت صحية.

تحذير لعشاق الكرواسون

جالل علوان بين محطات المغترب وفلسفة الفن

جمال جصاني

     قبــل أربعــني عاماً وبعــد ان أجبــرت التظاهرات 
واالشــتباكات العنيفة في ساحات وشــوارع طهران 
واملــدن االيرانية االخرى، شــاه ايران علــى ترك قصوره 
وامبراطوريته وعرشــه الطاووسي، عاد الى طهران آية 
اهلل اخلميني )في االول من شــباط مــن العام 1979) 
قادماً من منفاه األخير باريس، ليؤســس الحقاً ما عرف 
بـــ )اجلمهورية االســالمية االيرانية(. فــي ذلك العام 
املضطــرب من تاريخ املنطقة احلديث، ظهر الى الوجود 
نظام حكم يخضــع فيه رئيــس اجلمهورية املنتخب 
وكذلك باقي الســلطات العليا الرادة شخص آخر هو 
)املرشد االعلى( بوصفه أعلى سلطة سياسية ودينية 
في الدســتور الذي سن لهذه النســخة املبتكرة من 

اجلمهوريات.
     بعد عشــر ســنوات )1979-1989( رحــل آية اهلل 
اخلميني ليحل محله املرشــد احلالي للثــورة والدولة 
االيرانية الســيد علي اخلامنئي. أربعــون عاماً )1979-

2019( انقضــت مــن عمر آخــر ثورة شــعبية عرفها 
القرن العشرين؛ وما زالت بالد فارس القدمية مسكونة 
بشــعارات وفواتير سياســية وعقائدية فقدت الكثير 
مــن صالحيتها وجدواها منذ زمــن غير قريب، وهذا ما 
أدركــه الكثير من قــادة الثورة التاريخيني أنفســهم، 
ومنهم على ســبيل املثال ال احلصر الشيخ علي أكبر 
رفســنجاني والذي رحل بشــكل مفاجئ قبل أقل من 

عامني )العام 2017). 
      من يعرف شــيئاً عن تلك االنعطافة التاريخية في 
حيــاة ايران املعاصــرة، يعلم ان تلك الثورة الشــعبية 
كانت مترعة بالكثير من الغايات والتطلعات املشروعة 
لاليرانيني من شتى الرطانات والهلوسات واالزياء، وعلى 
رأس ذلك كان شعار احلرية )آزادي( وما يتجحفل معه من 
حقوق ومناخات وتشريعات تنتصر لكرامة من حاولت 
شرائع السماء تكرميه ذات فجر. لكن وبفعل حزمة من 
الشروط احمللية والدولية، منها على سبيل املثال اندالع 
اطول وأبشع حرب عرفتها املنطقة في تاريخها احلديث 
)احلــرب العراقيــة االيرانيــة 1980-1988( قد مهدت 
الطريق ألن تأخذ تلك الثــورة طريقاً آخر، تنحصر فيه 
الســلطات ومقاليد االمور تدريجياً بيد فئات وشرائح 
محــددة وضيقة، لينتهــي بها املطاف الــى تطويب 
احلريات واحلقوق حصراً مبن تنطبق عليه مسطرة )الوالء 
والبــراء( والتي حرمت املاليني مــن االيرانيني من حقوق 
املواطنة والعيش احلر في بلدهم االم. وهكذا حتول حلم 
الثورة بصنع أمة ايرانية موحدة ومزدهرة؛ الى غير ذلك 
متاماً حيث شــهدت ايران اجلديدة موجات متتالية من 
هجــرة العقول والكفاءات واعداد هائلة من الشــباب، 
وكما يقول احــد الكتاب االيرانيني في تقييمه ملا جرى: 
)بدالً من  سياسات حكومية موحدة للمجتمع االيراني 
ومعززة لــروح التضامن بني افــراده وجماعاته، خلقت 
معسكرين متناحرين )املقربني واملنبوذين( حيث يحضى 
املعسكر االول بكل ما يحلمون به من امتيازات وحقوق، 
واجلماعة االخرى محرومون من أبســط حقوق املواطنة 

وشروط احلياة االنسانية(.
عندمــا نتابع ما متر به ايران اليــوم، وبعد مرور 40 عاماً 
علــى ذلك احلدث االهم واالخطر فــي تاريخها احلديث؛ 
جندها تواجه حتديات ومخاطر أشــد، ال بسبب كراهية 
ومؤامرات "الشــيطان االكبر" وباقي الشــياطني من 
شتى االلوان واالحجام لهذه "الثورة" املستمرة، وهذا ما 
تضمنه تصريح رئيس اجلمهورية احلالي الشيخ حسن 
روحاني: )تواجــه البالد أكبر ضغط وازمــة اقتصادية 
منذ40 عاماً(، وفيه تنصل الشيخ روحاني عن مسؤولية 
حكومته ملقياً اللوم في ذلك على سياسة واشنطن 
اجلديدة، وهذا ياتي منســجما ونوع املناخات واملصالح 
والقوى التي ما زالت تدفع باجتاه املزيد من احملطات املريرة 

في ملف االشتباك املرير بني الثورة والدولة.. 

ومضــة

بعد 40 عام.. اشتباك مرير 

مكتب النائب آراس حبيب كرمي يطلق مبادرة  
إحنه نزوركم لتخفيف معاناة املواطنني   

نظراً لصعوبة وصول بعض العوائل ملقر مكتبنا أو التواصل معنا وبناءاً على توجيهات النائب 
،، آراس حبيب كرمي ،، 

أطلقت مبادرة #إحنه_نزوركم للوصول البعد منطقة كل ماعليكم إرسال معلوماتكم وطلبكم أو شكواكم  ِعبر صفحتنا 
الرسمية أو اإلتصال بأرقام الهواتف التالية : 07717622266  -  07817622266

الصباح الجديد - وكاالت:
    قــدم باحثــون في معــرض جامعة نورث 
وسترن األميركية، الواقعة في والية إيلينوي، 
نسخة من مخطوطة تعود للقرون الوسطى 
"أطلس الكاتالونية"، التي، تصور أغنى رجل 

في التاريخ وفق العلماء.
    ووفقــا ملوقــع Live Science مت إنشــاء 
1375 فــي جزيــرة مايوركا  اخلريطة عــام 
الواقعة في البحر املتوســط، التي أصبحت 
اآلن جزءا من إسبانيا. تصور أحد ملوك غرب 
أفريقيا يدعى مانســا موسى، حامال عملة 

ذهبية في يديه.
    ووفقا ملديــرة املعرض، كاثلــني بيكفورد 
بيرزوك، حكم مانســا موسى مالي ملدة 30 
عامــا في النصف األول من القرن التاســع، 
وكان يســيطر على صناعــة تعدين الذهب 

في املنطقة بأكملهــا، حيث صنف الذهب 
في تلك املنطقة على انه أفضل وأرقى أنواع 

الذهب، وبالتالي األكثر رواجا في السوق.
    وقالت بيرزوك "من الصعب أن نتخيل أن أي 

شخص ميتلك اليوم ثروة مثل ثروة موسى".

الصباح الجديد - وكاالت:
    أعلنت شــركة مكالريــن"McLaren" أنها 
اجلديدة  الرياضيــة   "600LT" تختبر ســيارة 

استعدادا إلطالقها العام احلالي.
 "MonoCell" وجاءت هذه الســيارة بهيكل    
متــني من أليــاف الكربون، جعــل وزنها أقل 
 "570S" بـ 100 كلغ تقريبا من وزن ســيارات

الرياضية الشهيرة.
    كمــا زودت املركبة مبحــرك توربيني رياضي 
بســعة 3.8 لتر، وثماني أسطوانات، قادر على 
زيادة تســارعها من 0 إلى 100 كلم/ســاعة 
فــي غضون 2.9 ثانية فقط، والوصول بها إلى 

سرعة تصل إلى 324 كلم/ساعة.
    ولضمــان ثباتها على الســرعات العالية 
واملنعطفات، زودت هذه املركبة بنظام تعليق 
رياضي خــاص، وأنظمة فرامــل قوية، وجناح 

هوائي من اخللف.
   مكالرين،  شركة صناعة سيارات بريطانية، 
تأسست عام 1989 م برؤية فريدة هي تصنيع 
سيارات للطرق االعتيادية مستوحاة من تقنية 
الفورميال 1، تعمل شركة مكالرين بنحو وثيق 
مــع فريق مكالريــن لســباقات الفورميال 1، 
وشــكلت جزءاً مهماً من مجموعة مكالرين 

البريطانية

الصباح الجديد - وكاالت:
    اجتــاح مقطــع فيديــو مواقــع التواصــل 
االجتماعي بنحو كبير، بعد أن ظهرت فيه شابة 
أميركية وهي تتعرض ملوقف غريب، بسبب البرد 

الشديد في والية آيوا.
    ويعاني عشــرات املاليني مــن األميركيني، في 
عدد من الواليات، من درجات حرارة شبه قطبية، 
بعدما انخفضت في بعض املناطق إلى أكثر من 

49 درجة مئوية حتت الصفر.
    وبالرغم من حتذير خبراء الناس بضرورة البقاء 

داخل املنــازل وبالقرب من مصادر احلــرارة، فإن 
شــابة غامرت وخرجت خارج منزلها، غير آبهة 

بخطورة األمور.
    وقالت صحيفة "إندبندنــت" البريطانية، إن 
تايلور سكالن من ســكان "آيوا" نشرت مقطع 
فيديو على حســابها في تويتر، يظهر ما حصل 

لها بعد أن خرجت لتواجه الصقيع.
ومباشرة بعد خروجها، جتمد شعر الفتاة الرطب 
ووقف بشــكل عجيب، مما أثار موجة ضحك من 

احمليطني بها.

أغنى رجل عبر التاريخ

"McLaren" تختبر سيارة رياضية فائقة 

"الشعر المجمد" أحدث صيحات 
البرد القارس


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

