
ف��ي مش��هد سياس��ي يتأرج��ح والالعبون 
عل��ى حب��ال الس��يرك السياس��ي في��ه في 
م��أزق حقيقي ج��راء عدم اكتمال تش��كيلة 
احلكومة التي يترأس��ها السيد رئيس الوزراء 
عادل عب��د املهدي وان املش��كلة اآلن تتمثل 
باالنقس��ام السياس��ي احلاص��ل س��واء في 
املش��هد السياس��ي او حتت قبة البرملان بني 
القوى السياس��ية التي تتصارع فيما بينها 
من اجل ترس��يخ مواطيء اقدامها وتأسيس 
مراكز نفوذها اضافة الى التدخالت االقليمية 
التي باتت واضحة في املش��هد السياس��ي 

بالرغ��م م��ن التصريح��ات الت��ي يطلقه��ا 
املس��ؤولون العراقيون والتي تتحدث عن قرار 

عراقي مستقل.
وفي هذا الشأن كشف حتالف البناء امس عن 
وج��ود مفاوضات جادة جتري خلف الكواليس 
ب��ني حتالفه وحتالف االصالح حلس��م منصب 
حقيبة الداخلية مؤكدا ان نتائج املفاوضات 
س��تفضي الى اتفاق خالل االسبوع االول من 
العام املقبل وقال النائب عن التحالف )حنني 
القدو( ان املعطيات تشير الى التوصل التفاق 
نهائ��ي حلس��م حقيب��ة الداخلية وس��يتم 
اعالن��ه في الثامن من كانون الثاني من العام 
املقبل واضاف انه في حال التوافق على فالح 

الفياض فس��يتم جتريده من جميع املناصب 
التي يش��غلها حالياً واهمها رئاسة احلشد 

الشعبي واالمن الوطني.
ف��ي وقت نف��ى حتالف س��ائرون ام��س وجود 
عرض من حتالف البناء بش��أن قضية ترشيح 
فال��ح الفياض ملنصب وزي��ر الداخلية مؤكدا 
انه��ا مجرد تس��ريبات اعالمية وق��ال النائب 
عن التحال��ف )عباس عليوي( ان اصرار رئيس 
احلكوم��ة ع��ادل عب��د امله��دي بع��دم تغيير 
مرش��حه للداخلي��ة فالح الفياض تس��بب 
وش��ق  السياس��ية  الكت��ل  ب��ني  مبش��اكل 

توافقاتها بدعم احلكومة بشكل عام.
من جانبه ق��ال عضو مجلس الن��واب )فائق 

تغري��دة  ف��ي  عل��ي(  الش��يخ 
عل��ى حس��ابه مبوق��ع التواصل 
االجتماعي )تويتر( انه يؤس��فني 
ابناءن��ا  ب��أن  اق��ول  ان  ويؤملن��ي 
الذي��ن  االبط��ال  املتظاهري��ن 
اقتحم��وا مجل��س الن��واب في 
اجه��زة  كل  خرب��وا  ق��د   2016
داخ��ل  االلكتروني��ة  التصوي��ت 
القاعة واشار الش��يخ علي الى 
ان ذريعة تكلف��ة اعادة تركيبها 
الباهض��ة حت��ول دون التصوي��ت 

االلكتروني.
وف��ي التط��ورات ايض��اً كش��ف 
ق��وات  ف��ي  امن��ي  مص��در 
اي  ان  الكردي��ة  البيش��مركة 
جن��دي امريك��ي منس��حب من 
س��وريا لم يصل الى اربيل لغاية 

اآلن فيما اش��ار الى ان هن��اك انزعاجا ايرانيا 
من قاعدة حري��ر اجلوية في كردس��تان وتابع 
ان الطري��ق االكثر امنا لنقل املعدات واآلليات 
العس��كرية هو عبر اقليم كردستان وحتديدا 
عب��ر مثل��ث فيش��خابور الفت��ا ال��ى ان عدد 
القوات االمريكي��ة املوجود في االقليم يناهز 

ماهو موجود في سوريا اليوم.
على صعيد ذي صلة رج��ح النائب عن كتلة 
احلزب الدميقراطي الكردس��تاني )ديار بورالي( 
ام��س ان يك��ون هن��اك اتف��اق مخف��ي ب��ني 
واش��نطن وطهران بشأن س��وريا فيما اشار 

الى ان انس��حاب القوات االمريكية س��يزيد 
اخلطر والتهديد على الش��عب الكردستاني 

بحسب قوله.
عل��ى صعي��د آخر اعل��ن وزي��ر النف��ط )ثامر 
الغضبان( امس ان ص��ادرات العراق النفطية 
من حق��ول كرك��وك الش��مالية ال��ى ميناء 
جيه��ان التركي هي اقل من )100( الف برميل 
يومياً وذكرت رويتر نقال عن الغضبان قوله ان 
صادرات الع��راق النفطية من حقول كركوك 
الش��مالية الى ميناء جيهان التركي تتراوح 
مابني )80 – 90( الف برميل يومياً حيث يجري 
حتويل معظم اخلام املنت��ج لتغذية املصافي 

في الشمال.
م��ن جان��ب آخ��ر اعتب��ر النائب ع��ن حتالف 
البناء )عام��ر الفايز( ام��س ان املوازنة املالية 
لع��ام 2019 س��تدخل البرمل��ان ف��ي دوام��ة 
جديدة تضاف الى دوامة اس��تكمال تشكيل 
احلكومة وفيما حتدث عن خلل كبير وعالمات 
اس��تفهام كثي��رة في املوازنة دع��ا الى اعادة 
صياغتها بش��كل جوهري مؤكدا ان املوازنة 
ل��م تنص��ف احملافظ��ات املنتج��ة للنفط او 
احملررة من داعش ومن احملتمل الدخول في نفق 
اخلالف��ات والصراعات ورفض واس��ع من قبل 

الكتل السياسية لهذه املوازنة.

بغداد / 
ناشد متقاعدون أُحيلوا للتقاعد قبل صدور قانون التقاعد رقم )9( لسنة 
)2014( هيئ��ة التقاع��د الوطنية بش��مولهم مبكافأة نهاي��ة اخلدمة.وقال 
ه��ؤالء في رس��التهم ل�«البينة اجلدي��دة« انه من الظل��م واالجحاف عدم 
ش��مول من احيلوا للتقاعد قبل عام )2014( أي قبل صدور قانون التقاعد 
املوحد رقم )9( لس��نة )2014( ألن ذلك يخلق حالة من التمييز بني متقاعد 
)قدمي( وآخر )جديد( ويؤكد قانونيون ان القوانني عندما تصدر يجب ان يكون 

تنفيذها بأثر رجعي.
»البين��ة اجلدي��دة« تضع ه��ذه املطالبات ام��ام انظار الس��يد رئيس هيئة 
التقاعد الوطنية االستاذ )أحمد عبد اجلليل الساعدي( وتأمل بأن جتد حالً 
ملشكلتهم وعسى أال تضيع حقوق هؤالء الناس وهي استحقاقات واجبة 

السداد.

مصادر مقربة منه.. عبد املهدي: يتوهم من يريدني تقديم استقاليت وسأخدم شعيب ومن يعرتض فليذهب للربملان لسحب الثقة

متقاعدون مدنيون احيلوا للتقاعد قبل 2014 يطالبون عرب )                                      ( بشموهلم بـ “مكافأة نهاية اخلدمة”

حاول ان تبكي.. الشيخ علي: املتظاهرون الذين اقتحموا الربملان عام 2016 خربوا اجهزة التصويت االلكرتونية وكلفة اعادة تركيبها باهضة   
“البناء” يكشف عن مفاوضات “خلف الكواليس” مع االصالح حلسم “الداخلية”.. وسائرون يكشف عرضا بشأن الفياض

تسريـــبـــات : قـــــريـــبـــًا انـــبثـــاق حــــزب سياسي عــــراقي بـــدعـــم امـــريكي

الغضبان: صادرات كركوك اقل من )100( الف برميل يوميًا.. ونائب: املوازنة ستدخلنا يف دوامة اضافية
مصدر: القوات االمريكية املنسحبة مل تصل اربيل.. وقيادي كردي يرجح وجود اتفاق )خمفي( بني واشنطن وطهران بشأن سوريا
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كتب املحرر السياسي

في مشهد سياسي يتأرجح والالعبون على حبال السيرك السياسي في مأزق

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

يف 9 / 11/ 2005 

تطالب االدعاء العام بالتحقيق يف فحوى التسجيالت الصوتية املسربة ملسؤولني سابقني فاسدين!

ناسف الزعــــــاجـــكــــم .. نـــعــمـــل لــــخـــدمـــتـــكـــــم 

3
تسليم )500( وصل مراجعة للمنجزة معامالتهم التقاعدية لغرض مراجعة التقاعد العامة إلكمال هوياتهم التقاعديةال

وزير االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة السيد بنكني ريكاني يف حوار خاص لـ)                                ( :
3مـــــــواقع إسرائيليــة: الــغـــارة استهـــدفت مسؤولني بـــحـــزب اهلل
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  بغداد / 
اعلن مجلس القض��اء االعلى، امس االربعاء، 
ان محاك��م البالد اوقف��ت 64 متهما بجرمية 
الدكة العشائرية، فيما اشار الى انها اصدرت 
20 أم��ر قب��ض عل��ى هاربني.وق��ال املتح��دث 
الرس��مي جمللس القضاء االعلى عبد الس��تار 
بيرقدار ان عدد املتهم��ني الذين القي القبض 
عليهم الرتكابهم جرمية الدكة العش��ائرية 
بلغ 64 متهماً في عموم محاكم البالد، الفتا 

إل��ى أن اغلبهم القي القب��ض عليهم باجلرم 
املش��هود أثن��اء ارتكابهم اجلرمي��ة فضالً عن 

صدور 20 امر بالقبض بحق آخرين هاربني.
واضاف بيرقدار ان محاكم ميسان كانت لها 
احلصة األكبر في ع��دد مرتكبي اجلرمية حيث 
بلغ عدد املتهمني املوقوفني على ذمة احملاكم 
في احملافظ��ة 48 متهماً تليها محاكم بغداد 
الرصاف��ة الت��ي بلغ ع��دد املوقوف��ني فيها 6 
متهمني فضالً عن صدور 11 امر بالقبض بحق 

آخرين.وتابع املتحدث باس��م مجلس القضاء 
ان ع��دد املوقوفني بجرائم الدكة العش��ائرية 
في محافظ��ة البصرة بل��غ 6 متهمني فضالً 
عن صدور 6 أوامر قبض بحق متهمني هاربني، 
ام��ا محكمة حتقيق الكرخ فقد اوقفت ثالثة 
متهمني بهذه اجلرمية، مشيرا إلى أن محاكم 
واس��ط س��جلت توقي��ف مته��م واح��د اما 
محاكم كرب��الء فقد أص��درت أوامر بالقبض 

بحق ثالثة متهمني هاربني.

حماكم البالد توقف )64( متهما بالدكة العشائرية وتصدر )20( أمر قبض على هاربني

أنقرة/ وكاالت / 
طالب��ت تركي��ا رس��ميا عمالق 
البح��ث غوغ��ل بإزال��ة خريطة 
كردس��تان الت��ي تض��م أج��زاء 
م��ن األراض��ي التركي��ة، وفق ما 
نقلت وس��ائل إعالم محلية عن 
وزي��ر في احلكوم��ة التركية.وردا 
على س��ؤال في البرملان التركي 
م��ن حزب اخلير، ق��ال وزير النقل 
والبنية التحتية التركي كاهيت 
ت��وران، إن الس��لطات التركي��ة 
باخلريط��ة  عل��م  عل��ى  كان��ت 
على غوغ��ل إيرث.وأوضح الوزير 
التركي أن اخلريطة تشمل أيضا 
أج��زاء م��ن األراض��ي العراقي��ة 
باعتبارها  والس��ورية  واإليرانية 
ثقافي��ة،  جغرافي��ة  منطق��ة 
وفق ما ذك��رت صحيفة حرييت 

التركية.وأكد توران أن مسؤولني 
من هيئة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت حتدثوا مع ممثلني من 
غوغ��ل، بهدف اإلزال��ة العاجلة 
للخريطة كجزء من التزاماتهم 
بالقوان��ني الوطني��ة والدولي��ة.
نتاب��ع  نح��ن  بالق��ول  وخت��م 
التط��ورات ونواص��ل اتصاالتن��ا 

بهذا اخلصوص.

تركيا ختاطب غوغل إلزالة 
خريطة كردستان

وكاالت / 
قال الناطق الرس��مي االسبق للحكومة  السيد علي الدباغ ان هناك وزراء تسنموا 
حقائ��ب وزارية ب�«قلم رصاص« وان جميع االحزاب النافذة في املش��هد السياس��ي 
العراقي متسكت بالسلطة ب�«اسنان حديدية«.واضاف الدباغ في حوار متلفز لقناة 
الش��رقية ان بيع ال��وزارات ليس بجديد عل��ى الطبقة السياس��ية وان عبد املهدي 
ميتلك رؤية عميقة لعبور املأزق السياسي وان الرجل يوظف هدوءه للتعاطي ايجابياً 

مع ازمات البالد اخملتلفة.

بغداد / 
اعلن مكتب القائد العام للقوات املس��لحة ع��ادل عبد املهدي، امس االربعاء، أنه 
س��يتم افتتاح نفقي الرش��يد واخلرطوم وس��ط بغداد خالل أيام.وقال السكرتير 
الشخصي ملكتب القائد العام، الفريق الركن محمد حميد في حديث ، إن »القائد 
العام للقوات املس��لحة امر بفتح املنطق��ة اخلضراء تدريجيا والغاية من التدريج 
ه��و ان هنال��ك اعمال تتطل��ب جهداً فنياً«.وأض��اف أنه »خالل اربعة ايام س��يتم 

افتتاح نفقي الرشيد واخلرطوم وسيتم تقليل االزدحامات املرورية«.

يف حوار متلفز.. الدباغ: وزراء تسنموا حقائب 
وزارية بـ »قلم رصاص« ومجيع االحزاب 

تتمسك بالسلطة بـ »اسنان حديدية«

  افتتاح نفقي الرشيد واخلرطوم يف بغداد قريبا
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زنكنة: العدل استحقاق انتخابي لالحتاد الكردستاني وشواني مرشحنا الوحيد هلا

NO.3094.thu.27.DEC.2018

بغداد / البينة الجديدة
أعل��ن النائ��ب األول لرئيس مجلس النواب حس��ن الكعبي، ام��س األربعاء، أنه 
س��يتم اتخ��اذ اإلج��راءات القانوني��ة بحق قي��ادة عمليات بغداد بس��بب عدم 
اهتمامه��ا مبطال��ب أهالي العاصم��ة. وقال مكت��ب الكعب��ي، إن جلنتي األمن 
والدف��اع واخلدم��ات واإلعم��ار النيابيتني عقدت��ا اجتماعاً ف��ي البرملان بحضور 
النائب األول لرئيس البرملان حس��ن كرمي الكعبي ومدير عام مديرية املرور العامة 
وممثلي أمانة بغداد وقائممقام مدينة الش��عب ومدير عام بلدية الشعب. ونقل 
البي��ان عن الكعبي قول��ه إن عدم حضور قيادة عمليات بغ��داد لهذا االجتماع 
اخلدمي دليل على عدم اهتمام القيادة مبطالب أهالي بغداد بش��كل عام وأبناء 
مناطق الش��عب واحلسينية واملناطق اجملاورة لها بش��كل خاص وسيتم اتخاذ 

االجراءات القانونية بحقها.

بغداد / البينة الجديدة
أع��اد رئي��س اجلمهوري��ة برهم صال��ح، امس 
االربع��اء، افتت��اح ب��رج بغداد لإلتص��االت في 
وق��ال  العاصم��ة.  وس��ط  املأم��ون  منطق��ة 
مراس��لنا، إن رئيس اجلمهوري��ة وبحضور وزير 
االتصاالت نعيم الربيعي وعدد من املس��ؤلني 
افتتح امس، برج بغداد في حي املأمون مبنطقة 

اليرموك وس��ط العاصمة بغ��داد، والذي يعد 
أحد أهم معالم املدينة. واشار الى أن االفتتاح 
جاء بعد اجن��از اعمال التأهيل والتطوير والتي 
ش��ملت صيان��ة املصاع��د، وترتي��ب وتأهيل 
املدخل وتأهيل املطعم الدوار، وتأهيل ش��رفة 
املش��اهدة، وترتي��ب احلدائ��ق، وتأهيل مواقف 
الس��يارات، وصيان��ة وترتيب االن��ارة اخلارجية 

والداخلية. وبرج بغداد أو برج بغداد السياحي 
أو  برج املأمون والذي )كان يعرف سابقاً باسم 
برج صدام الدولي( هو برج س��ياحي ويَقع في 
منطقة اليرم��وك غرب بغ��داد ويبلغ ارتفاعه 
حوال��ي 205م، ويوجد في أعلى البرج ما يعرف 
باملطع��م ال��دوار او املتحرك، بدأ البناء س��نة 

1991 وافتتح في عام 1994.

الغضبان يؤكد التزام العراق الكامل مبعايري مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية

بغداد / البينة الجديدة
انتقد النائب عن كتلة االحتاد الوطني الكردستاني بيستون 
زنكنة، ام��س االربعاء، مطالبات البعض بأن يكون مرش��ح 
وزارة الع��دل مس��تقال كما ف��ي وزارتي الدف��اع والداخلية، 
فيما اكد أن احلقيبة اس��تحقاق انتخابي لالحتاد ومرشحنا 
له��ا هو خالد ش��واني. وق��ال زنكنة، إن حقيب��ة العدل هي 
استحقاق انتخابي لالحتاد الوطني ومرشحنا لها هو خالد 
ش��واني وليس لدينا اي مرشح آخر، مبينا ان حديث البعض 
عن تقدمي مرش��ح مس��تقل للوزارة امر غير منطقي وال جند 
اي مب��رر ل��ه. وأضاف زنكنة، أن من يريد مرش��حا مس��تقال 
فليتح��دث عن وزارتي الدفاع والداخلي��ة بضفتهما وزارتني 
امنيت��ني اما العدل فه��ي وزارة خدمية كباق��ي الوزارات وال 
يوجد س��بب الختيار مرش��ح مس��تقل لها، الفت��ا الى اننا 
نأمل ان تكون خالل االيام املقبلة حوارات مع رئيس مجلس 
الوزراء حلس��م هذا االمر والتصويت على مرش��حنا للوزارة.

وأك��د زنكنة، أن االحتاد يدعم حكومة عبد املهدي ويس��عى 
الس��تكمال كابينته الوزارية مع الوزارت��ني االمنية، اضافة 
ال��ى وزارة العدل للمضي بتطبيق البرنامج احلكومي وتقدمي 

اخلدمات للشعب العراقي.

الكعيب: سيتم اختاذ إجراءات حبق عمليات بغداد لعدم اهتمامها مبطالب أهالي العاصمة

العمل تنجز إصدار أكثر من 36 ألف بطاقة ذكية لألسر املستفيدة وتوزيع الدفعة الثانية من الوحدات السكنية يف جممع زهور بغداد

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
أكدت القيادات االمنية املشرفة على امللف االمني في محافظة 
االنب��ار ، ام��س االربع��اء، ان االنس��حاب االمريكي م��ن االراضي 
الس��ورية لم يؤد الى زعزعة امن واستقرار احملافظة. وقال عضو 
اجملل��س فرحان محم��د الدليم��ي، إن “محافظ االنب��ار باعتباره 
رئي��س اللجن��ة االمني��ة العليا ف��ي احملافظة اجتم��ع مع قائد 
حرس حدود املنطقة الثاني��ة بحضور عدد من القيادات االمنية 
املش��رفة على حماية الشريط احلدودي مع سوريا لالطالع على 
آخر املس��تجدات االمنية املتخذة بعد اع��الن القوات االمريكية 
انس��حابها من مناطق مختلفة من س��وريا”. واضاف الدليمي 
ان “القي��ادات االمني��ة املش��رفة عل��ى امللف االمن��ي اكدت ان 
االنس��حاب االمريكي لن يخلق اي فراغ يؤثر على امن واستقرار 
املناط��ق احلدودية بعد اتخاذ حزمة من االجراءات االمنية لس��د 
كافة الثغرات االمنية الناجمة من عملية االنسحاب”. واوضح، 
أن “القي��ادات االمنية طمأنت اهالي االنب��ار ومحافظات العراق 
االخرى بش��أن متان��ة الوضع االمني على الش��ريط احلدودي مع 
س��وريا وان االنب��اء الت��ي حتدثت عن وج��ود فراغ امني بس��بب 
االنسحاب االمريكي كالم عار عن الصحة وتقوده بعض االبواق 

االرهابية على مواقع التواصل االجتماعي«.

وكاالت / البينة الجديدة
ح��ذرت وزارة اخلارجية األميركية، امس االربع��اء، مواطنيها في 
مدينة برش��لونة من احتمال وقوع هج��وم إرهابي، بالتزامن مع 
احتف��االت عيد املي��الد ورأس الس��نة، فيما تعيش الس��لطات 
األمنية اإلس��بانية حالة استنفار للقبض على متطرف مغربي.
وقال��ت صحيفة البايي��س اإلس��بانية إن اخلارجي��ة األميركية 
حصلت على معلومات استخباراتية حذرت على إثرها مواطنيها 
املس��افرين إل��ى برش��لونة أو املتواجدي��ن بها م��ن التجول في 
األماكن السياحية التي تش��هد حركة سير مزدحمة.واضافت 
الصحيفة أن منطقة ال رامبال، التي كانت ش��هدت حادث دهس 
العام املاضي، قد تش��هد هجوما إرهابيا دون س��ابق إنذار خالل 
األيام األخيرة من 2018، مشيرة إلى أن اإلرهابيني قد يستهدفون 

أيضا املواقع السياحية األخرى ومراكز النقل واملناطق العامة.

أمريكا حتّذر من هجوم يف برشلونة 
والشرطة الكتالونية تستنفر عناصرها

القيادات األمنية باألنبار تقدم تقييمًا 
بشأن االنسحاب األمريكي من سوريا

أخبار موجزة
توغل .. توغلت عدة آليات لالحتالل اإلس��رائيلي، 
امس األربعاء، شمال بلدة بيت الهيا شمال قطاع 
غ��زة. وأفادت مص��ادر محلي��ة بتوغ��ل ٦ جرافات 
“إس��رائيلية” من بوابة زيكيم ش��مال بيت الهيا 
باجتاه الش��رق ملس��افة مح��دودة خارج الس��ياج 
األمن��ي قرب قاع��دة “زيكي��م”، وتش��رع بأعمال 
جتري��ف باملكان. يش��ار إلى أن ه��ذا التوغل الثاني 
لآلليات اإلس��رائيلية؛ بعد أن توغلت 4 جرافات عسكرية أمس االول 

في ذات املكان.
ع��ودة .. أك��د رئي��س الدائ��رة السياس��ية ف��ي منظم��ة التحري��ر 
الفلس��طينية الس��فير أنور عبد اله��ادي، امس 
األربعاء، أن التراجع عن قرار تعليق عضوية سورية 
في اجلامعة العربية، »لن يأخذ وقتاً طويالً«، مشيرا 
إل��ى أن أكثر م��ن نصف الدول العربي��ة تؤيد عودة 
س��وريا للجامعة. وقال عبد اله��ادي وفي تصريح 
إن “هناك جهودا حثيثة من عدد كبير من الدول أن 

تعود سورية إلى مقعدها في اجلامعة العربية«.

اعتقاالت .. شنت قوات االحتالل الصهيوني، امس 
األربع��اء، حملة اعتق��ال ودهم في ع��دد من مدن 
الضفة الغربية احملتلة. ونقلت وكالة “فلس��طني 
اآلن” ع��ن مص��ادر محلية وأمني��ة، أن قوات العدو 
اعتقل��ت تس��عة فلس��طينيني من م��دن نابلس 
وقلقيلية وجنني احملتلة. وأصيب عدد من الش��بان 
الفلس��طينيني خالل مواجهات في مخيم بالطة 

واقتحام اخلضر جنوب بيت حلم ومدينة البيرة.
إصاب��ة .. قت��ل ميني��ان وأصيبت ثالث نس��اء بجروح، ام��س األربعاء، 
كحصيلة أولية جراء غارتني لطيران التحالف السعودي استهدفت 
نازحني في محافظة حجة. وقال موقع “املس��يرة 
ن��ت” إن “مواطنني مينيني اثنني استش��هدا، فيما 
اصيبت ثالث آخريات إثر غارتني اس��تهدفتا أسرة 
نازحة في قرية الس��ودي مبنطقة الهيجة مبديرية 
مس��تباء”. وأضاف املوقع، أن “البحث ال يزال جاريا 
عن ناج��ني إثر الغارتني التى اس��تهدفتا األس��رة 

النازحة”.

زل��زال .. ض��رب زل��زال بلغت قوت��ه 4.8 درجة على 
مقي��اس ريخت��ر ، ام��س االربعاء، جزي��رة صقلية 
االيطالي��ة الذاتية احلكم على البحر املتوس��ط.

وذكرت وكالة )انسا( االيطالية أن ”اربعة اشخاص 
اصيب��وا نتيج��ة الزل��زال باالضافة الى التس��بب 
باض��رار في عدد من املن��ازل “. واضافت أن ”الزلزال 
ض��رب مقاطعة كاتانيا في ش��رق جزيرة صقلية، 
وأس��فر ع��ن تدمير عدد م��ن املنازل كم��ا حلقت أضرار في كنيس��ة 

املدينة” دون ذكر املزيد من التفاصيل .
س��كك .. توجه وفد م��ن كوريا اجلنوبية إلى كوريا الش��مالية، امس 
األربعاء، حلضور احتفال لإلعالن عن مشروع إعادة 
فتح طرقات وخطوط س��كك حديد بني ش��طري 
شبه اجلزيرة املنقسمة، بالرغم من توقف احملادثات 
حول نزع األس��لحة النووية. وشوهد قطار مؤلف 
من تس��ع عرب��ات يقل نح��و 100 مس��ؤول كوري 
جنوبي، وهو يغادر محطة س��يول للقطارات، في 

الصباح الباكر، في رحلة تستغرق ساعتني.

بغداد / البينة الجديدة
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير 
النفط ثامر عباس الغضبان، امس االربعاء، 
دعم احلكوم��ة ووزارة النفط لعمل مبادرة 
االستخراجية في  للصناعات  الشفافية 
العراق. وق��ال الغضبان في مؤمتر صحفي 
تقريره��ا  إلس��تعراض  املب��ادرة  عقدت��ه 
الس��نوي، ان العراق يعلن التزامه الكامل 
بكل م��ا يتطلب من اجراءات ونش��اطات 
تدع��م اس��تمرار الع��راق بعم��ل املبادرة 
وانهاء تعليق عضويت��ه، وااليفاء بجميع 

متطلب��ات مبادرة الش��فافية للصناعات 
االس��تخراجية. واض��اف أننا ج��ادون في 
توفي��ر املعلوم��ات احلقيقي��ة املتعلق��ة 
بعمل ونش��اطات الوزارة االس��تخراجية 
والتصديري��ة لكاف��ة املنظم��ات الدولية 
املعني��ة ولل��رأي العام العراق��ي والعاملي، 
مشيراً الى اصدار التوجيه الى الشركات 
النفطية العراقية بضرورة االلتزام بكافة 
املعايي��ر املطلوبة لنش��اط املبادرة وتوفير 
املعلومات لوسائل االعالم من خالل نشر 
البيانات عب��ر املوقع االلكترون��ي للوزارة.

واوضح الوزير، أننا نعلن بكل شفافية عن 
نش��اطاتنا التعاقدي��ة او املالية املتعلقة 
بعملي��ات تصدي��ر النف��ط اخل��ام والغاز 
وزارة  وان  الس��يما  واملكثف��ات،  الس��ائل 
النف��ط توفر اكث��ر من )90%( م��ن ايرادات 
املوازن��ة العام��ة للبالد من خ��الل تصدير 
النفط اخلام. واش��ار الوزير الى ان عمليات 
تصدي��ر النفط اخل��ام وحتديد التس��عيرة 
للنف��وط العراقية تتم وفق نظام محترف 
بحض��ور وزير النف��ط وال��وكالء املعنيني 
واملفت��ش العام ومدير ش��ركة التس��ويق 

واملعنيني بالشركة وحتدد االسعار للشهر 
القادم وال توجد لدينا صفقات مش��بوهة 
كما روج له��ا البعض، داعياً جلنة الطاقة 
ف��ي مجل��س الن��واب العراق��ي وكذل��ك 
االجتماع��ات  حلض��ور  املب��ادرة  اعض��اء 
اخلاصة بالتسعيرة والتخصيص لالطالع 
عل��ى االليات املتبعة في تس��ويق النفط 
العراق��ي. من جانبه ق��ال املدير التنفيذي 
الش��فافية  مب��ادرة  ل��دى  الع��راق  ممث��ل 
للصناع��ات اإلس��تخراجية  عالء رس��ول 
مح��ي الدي��ن  ان املب��ادرة أع��دت تقريرها 

السنوي لعام 201٦ والذي تضمن اجمالي 
االيرادات من القطاع االستخراجي لوزارة 
النف��ط والكمي��ات املنتجة م��ن النفط 
اخل��ام والص��ادرات للعام نفس��ه. واوضح 
ان مبادرة الش��فافية ه��ي منظمة دولية 
ته��دف الى تعزي��ز مبدأ الش��فافية فيما 
يتعلق باالي��رادات احلكومي��ة املتأتية من 
املوارد الطبيعية وتقرير مبدأ احملاسبة في 
الدول املعنية، مضيف��اً ان املبادرة اصدرت 
تقريره��ا للعام 201٦ ف��ي 24 كانون االول 

2018 وفق معايير املبادرة.

بغداد/ البينة الجديدة
ذكرت مصادر سياس��ية مقرب��ة من مكتب 
رئي��س ال��وزراء الس��يد ع��ادل عب��د املهدي 
ان االخي��ر قاله��ا وبلغة الواثق من نفس��ه 
وباحلرف الواحد: »يتوهم من يريدني ان اقدم 

اس��تقالتي وس��أبقى اخدم الش��عب بكل 
مكونات��ه واطياف��ه«. واضاف عب��د املهدي 
بحس��ب املصادر ذاتها ان »من يعترض على 
ذل��ك فعليه الذه��اب الى البرملان لس��حب 
الثقة«. )البينة اجلدي��دة( تبارك هذا املوقف 

الصلب من لدن الس��يد رئي��س الوزراء عادل 
عب��د امله��دي وتناش��ده أن يواص��ل مهمته 
وان اآلم��ال معق��ودة عليه للعب��ور بالعراق 
الى الضفة االخ��رى من خالل حكومة قوية 

ومقتدرة.

بغداد / البينة الجديدة
كسب مكتب املفتش العام لوزارة الداخلية 
الدع��وى القضائي��ة اخلاص��ة بعق��د جتهيز 
املكت��ب بأجه��زة االتص��االت الالس��لكية 
)س��يبورا( أمام احملاكم اخملتصة ضد ش��ركة 
العز العامة إحدى تشكيالت وزارة الصناعة 

واملع��ادن. وق��د رفع مكت��ب املفت��ش العام 
دع��وى قضائية ضد ش��ركة الع��ز إلخاللها 
بااللتزامات التعاقدية وع��دم تنفيذها بنود 
العقد املبرم مع املكت��ب والقاضي بتجهيز 
املكتب بأجهزة اتصاالت السلكية )سيبورا( 
واحلاقها الضرر باملكتب، حيث تضمن احلكم 

الصادر عن احملكمة اخملتصة الزام الش��ركة 
بتأدية واسترجاع املبالغ املستحقة لصالح 
املكت��ب والبالغ��ة )751,440,000( دينار عن 
مبلغ العق��د والغرام��ات التأخيرية إضافة 
الى األضرار التي حلقت باملكتب جراء اخالل 

الشركة بالتزاماتها التعاقدية.

مفتشية الداخلية تكسب الدعوى املرفوعة ضد شركة العز

مصادر مقربة منه .. عبد املهدي: يتوهم من يريدني تقديم 
استقاليت وسأخدم شعيب ومن يعرتض فليذهب للربملان لسحب الثقة

بغداد / البينة الجديدة
أعل��ن مدير عام دائ��رة تكنولوجيا املعلومات ف��ي هيئة احلماية 
االجتماعي��ة جم��ال عبد الرس��ول، ام��س األربعاء، ع��ن اصدار 
الش��ركة العاملية للبطاق��ة الذكية اكثر م��ن )٣٦( الف بطاقة 
ذكية لالسر املشمولة براتب االعانة االجتماعية ضمن الوجبة 
اجلدي��دة في بغداد واحملافظات بعد ان دقق��ت الوزارة معامالتها. 
وقال عبد الرسول إن “مالكات اقسام هيئة احلماية االجتماعية 
في بغداد واحملافظات تواصل عملها يوميا حتى في ايام العطل 
الس��تكمال تدقيق كل معامالت االس��ر التي مت شمولها ضمن 
الوجب��ة االخي��رة م��ن اجل اص��دار البطاق��ات الذكي��ة متهيدا 
ملنحهم الرواتب املس��تحقة وفق قانون احلماية رقم 11 لس��نة 
2014”. واشاد ب�”مالكات اقس��ام احلماية وما يبذلونه من عمل 
خدمة لش��ريحة الفق��راء”. كما أعلنت هيئة اس��تثمار بغداد، 
ام��س األربعاء، عن قيام الش��ركة املنفذة ملش��روع مجمع زهور 
بغداد الس��كني بتوزيع الدفعة الثانية من الوحدات السكنية 
ضم��ن أرب��ع بناي��ات. وق��ال رئي��س الهيئة ش��اكر الزامل��ي، إن 
“الش��ركة املنفذة للمش��روع امل�خ�ص�ص مل�ن�ت�س���ب�ي وزارة 
امل��ال��ي��ة وع�م�وم امل��واط��ن��ني ال��راغ��ب��ني ب�ال�ح�ص�ول 
ع�ل�ى وح��دة سكنيه فيه وزع�ت ب�اش�راف الهيئة ال�وح�دات 
الس��كنية املنجزة ضمن اربع بنايات من اجملمع بني املستفيدين 
املس��جلني لديه��ا خ��الل ش��هر كان��ون االول احل��ال”، مبينا أن 
“الشركة كانت قد س��لمت في وقت سابق 240 وحدة سكنية 
مبس��احة 80 متراً مربع��اً، فيما س��توزع بقية الوح��دات تباعا 
ح��ال اجنازها بالش��كل الكامل”. وأضاف الزاملي، أن “املش��روع 
الواقع في منطقة نعيرية وكيارة مبحاذاة طريق محمد القاسم 
الس��ريع بجانب الرصافة س��يوفر4800 وحدة سكنية م�وزع�ة 
ب�ني ارب�ع�ة ان��واع م���ن ال�ب�ن�اي�ات متتاز جميعها بالتصميم 

احلديث والعصري”.

البصرة / البينة الجديدة
تفقد مدير عام ش��ركة موانئ العراق الدكت��ور املهندس صفاء 
عبد احلس��ني مراحل س��ير العمل في مش��اريع مين��اء أم قصر 
الش��مالي حيث التقى عبد احلسني رئيس املهندسني أثيل عبد 
عل��ي مدير املين��اء ومت التباحث ح��ول مجمل األعم��ال وأهمها 
عمل اإلدارة األلكترونية مبدياً بعض املالحظات التي من شأنها 
االرتق��اء بالعمل واالس��تمرار على وتيرة تصاعدي��ة واحدة. كما 
توج��ه بزي��ارة ميداني��ة لالطالع عل��ى آخر مس��تجدات أعمال 
مش��اريع بناء األرصفة اجلديدة 22-2٣-24-25-2٦ موجهاً الكادر 
الهندس��ي بضرورة بذل أقصى اجلهود للنهوض بهذه املش��اريع 
العمالق��ة التي من ش��أنها االرتقاء مبس��توى العم��ل املينائي 
مستقبالً. بعدها توجه املدير العام لزيارة ميناء أم قصر اجلنوبي 
وكان في اس��تقباله محمد جاس��م محمد مدي��ر امليناء حيث 
ناقش اخلطة الش��املة لعمل امليناء معرباً ع��ن دعمه الكامل 
ل��كل اخلط��وات التي تس��اهم برفع مع��دل اإلنتاج وال��واردات. 
كما التقى ش��ركات التش��غيل املش��ترك متعهداً لهم تذليل 
الصعوبات وفك التعارضات لالس��تمرار واملضي نحو االمام وفي 
ختام الزيارة توجه الى مشروع نافذ و أوعز  الى إدارة امليناء وضع  

خطط جديدة لسهولة أنسيابية دخول وخروج الشاحنات.

مدير عام شركة موانئ العراق يتفقد سري 
العمل يف ميناءي أم قصر الشمالي واجلنوبي 



تسريبات : قريبًا انبثاق حزب سياسي عراقي بدعم امريكي

أنقرة / وكاالت / البينة اجلديدة 
أعلنت احملكمة االحتادية العليا، امس االربعاء، مشاركتها في مؤمتر احملاكم 
واجملالس الدستورية في مدينة اسنطبول التركية، فيما أكد رئيس احملكمة 
القاضي مدحت احملمود أن القضاء الدستوري في العراق اصدر العديد من 
االحكام اسهمت في حماية احلريات وتعزيز املساواة.وقال املتحدث الرسمي 
من   42 فيه  شارك  املؤمتر  إن  الساموك،  إياس  العليا  االحتادية  للمحكمة 
العراق  وفد  وترأس  والعاملية،  واالسالمية  العربية  واجملالس  احملاكم  رؤساء 
رئيس احملكمة االحتادية العليا القاضي مدحت احملمود، وشاركه احد القضاة 
اعضاء احملكمة.واضاف الساموك أن القاضي احملمود القى بحثاً عنوانه )دور 
احملكمة االحتادية العليا في العراق في ترسيخ حكم القانون(، واشار إلى 
العديد من االحكام التي صدرت عنها، وعززت احلريات العامة، واملساواة بني 
العراقيني، وحفظت حقوق املكونات، ورسخت سيادة القانون.من جانبه، 
أكد رئيس احملكمة الدستورية في جهورية تركيا البرفيسور الدكتور زهتو 
ارسالن أن مشاركة العراق، اسهمت بشكل عظيم في اجناح املؤمتر، معرباً 
عن امنياته، بأن يكون  املؤمتر قد ادى الغرض منه بتاسيس حوار مستمر 
بني احملاكم الدستورية اجملالس واملعاهد املوازية للدول االعضاء في منظمة 

التعاون االسالمي لتبادل املعلومات وافضل التطبيقات.

بغداد / البينة اجلديدة
أكد رئي��س ائتالف دول��ة القانون ن��وري املالكي لوزي��ر الكهرباء لؤي 
اخلطي��ب، ام��س األربع��اء، على ض��رورة العمل على إنهاء مش��كلة 
الكهرب��اء ف��ي البالد.وقال مكت��ب املالكي ، إن األخير اس��تقبل وزير 
الكهرباء لؤي اخلطيب، وجرى خالل اللقاء اس��تعراض مفصل لواقع 
عم��ل الوزارة واخلدم��ات التي تضطل��ع بها واملعوق��ات التي تعترض 
عملها. وأكد املالكي، بحسب البيان، على ضرورة ارتقاء وزارة الكهرباء 
باخلدمات التي تقدمها للمواط��ن، وجتاوز مكامن اخللل والعمل على 
انهاء مش��كلة الكهرب��اء. من جانبه، قدم اخلطي��ب رؤيته وخططه 
املس��تقبلية لالرتق��اء بواقع التيار الكهربائ��ي، ومعاجلة النقص في 
التجهي��ز، مؤكدا عزمه على إيجاد احللول الناجعة التي تس��هم في 

ذلك.
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عالوي لصحيفة البيان االماراتية: أزمة احلكومة احلالية متعلقة بتدخالت إيران يف العراق

احملمود من اسطنبول : القضاء العراقي ساهم حبماية احلريات وتعزيز املساواة
صاحل يدعو بابا الفاتيكان لزيارة العراق وعقد مؤمتر حلوار األديان يف مدينة اور

وكاالت / البينة اجلديدة
قال زعيم ائتالف الوطنية 
أزم��ة  إن  ع��الوي،  اي��اد 
متعلقة  احلالية  احلكومة 
العراق.  إيران في  بتدخالت 
واك��د عالوي ف��ي حوار مع 
صحيفة البيان اإلماراتية، 
تتعل��ق  ال  املعضل��ة  ان 
باس��تكمال الوزارة أو عدم 
تكمن  ب��ل  اس��تكمالها، 
احلاص��ل  االنقس��ام  ف��ي 
ف��ي مجل��س الن��واب بني 
التي  السياس��ية  الق��وى 
تتصارع فيم��ا بينها على 
على  واالس��تحواذ  النفوذ 
مراك��ز الق��وة، م��ن خالل 
احملاصص��ة  نه��ج  اتب��اع 
السياسية اجلهوية، سواء 
اكان��ت طائفية أم عرقية، 
اإلقليمي��ة  والتدخ��الت 

والدولية املش��ينة، إضافة 
اإلقصاء،  سياس��ات  ال��ى 
وه��و م��ا ش��كل وال ي��زال 
حاضن��ة  بيئ��ة  يش��كل 
لإلرهاب.ولف��ت عالوي الى 
أن إي��ران تدخل��ت منذ أمد 
طويل ف��ي العراق، وواقعياً 
النف��وذ  صاحب��ة  ه��ي 
األعظم، قياس��اً مع باقي 
ال��دول التي حت��اول التأثير 
العراق��ي،  املش��هد  ف��ي 
محذرا في الوقت نفس��ه 
من نش��وء جيل مزيج من 
لتنظيمي  اإلرهابي  النهج 
ينطلق  وداع��ش،  القاعدة 
من العراق وسوريا وأفريقيا 
وأفغانستان ودول إسالمية 
أخرى، نتيجة االضطرابات 
تعيش��ها  التي  والفوضى 

املنطقة.

)البينة اجلديدة( نريدها أن تكون مشروعاً لنقل صوت 
الناس الفقراء في بالدنا بحيث تكون منبرهم اخمللص 
لنقل معاناتهم إلى من يهمه األمر لذا سنستمر في 
طرق أبواب السادة املسؤولني حتى يستمعوا لصوت 
العراقي الذي اتخذ من )البينة اجلديدة( وسيلة أمينة 
جتس��د أمله اليومي، وعلى هذا األساس لن يهمنا زعل 
من يزعل من مسؤولينا املهم أن ال يزعل علينا املواطن 

وأن يجد صوته في صفحات )البينة اجلديدة(.
املرحوم ستار جبار الزم مؤسس صحيفة البينة الجديدة

  بغداد / البينة اجلديدة
أك��د رئي��س اجلمهوري��ة برهم صال��ح، امس 
األربع��اء، عل��ى أهمي��ة توحي��د اجله��ود بني 
مرجعي��ات الديان��ات اخملتلف��ة حملارب��ة الفكر 
املتط��رف، فيما دع��ا بابا الفاتي��كان إلى زيارة 
العراق وعقد مؤمتر حل��وار األديان في مدينة أور 
التأريخية.وقالت رئاس��ة اجلمهورية في بيان، 
إن رئي��س اجلمهوري��ة برهم صالح اس��تقبل، 
رئيس وزراء الفاتي��كان نيافة الكاردينال بيترو 
بارول��ني والوفد املراف��ق له.وأض��اف البيان، أن 
الطرف��ني بحث��ا الس��بل الكفيل��ة لتطوي��ر 
العالق��ات بني البلدي��ن الصديقني، وتوس��يع 
آفاق التعاون املشترك في اجملاالت كافة، فضال 
عن مناقش��ة أوضاع املس��يحيني في العراق 
واحلف��اظ على تواجده��م ومش��اركتهم في 
بن��اء بلدهم، وأهمية اس��تمرار دع��م اجملتمع 
الدول��ي جلهود العراق في اعم��ار املناطق التي 
يسكنها املس��يحيون واملكونات االخرى التي 
عانت من ويالت اإلرهاب.وأكد صالح، بحس��ب 
البيان، ضرورة التعايش والتسامح ومناهضة 
التط��رف لدع��م الس��الم واالس��تقرار وايجاد 

احللول اجلذرية لألزمات والقضايا في املنطقة، 
مش��يراً إل��ى أن الع��راق حريص بن��اء عالقات 
متينة ومتطورة مع جميع الدول على اس��اس 
املصالح املش��تركة. وأضاف صالح، أن تعاليم 
دينن��ا اإلس��المي احلني��ف واملب��ادىء القيمة 
للس��يد املس��يح توجب علينا بذل املزيد من 
اجله��ود لتجني��ب املنطق��ة والعال��م احلروب 
والنزاعات العبثية، مشددا على أهمية توحيد 
اجلهود بني مرجعيات الديانات اخملتلفة حملاربة 

الفكر املتطرف، وعزل هذه الفئة الشاذة التي 
ال تعبر عن عقائد وقيم رس��االتنا الس��ماوية 
واالع��راف االجتماعية.وحّم��ل صال��ح، رئيس 
وزراء الفاتيكان حتياته إلى احلبر األعظم البابا 
فرنس��يس، داعي��ا باب��ا الفاتيكان إل��ى زيارة 
العراق وعقد مؤمتر حل��وار االديان في مدينة اور 

التاريخية.

املالكي لوزير الكهرباء : جيب العمل على انهاء مشكلة الكهرباء يف البالد

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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بغداد / البينة اجلديدة
افادت تسريبات حصلت عليها »البينة 
اجلديدة« بأن املرحلة املقبلة ستشهد 
انبث��اق حزب سياس��ي عراق��ي جديد 

على الس��احة العراقي��ة بدعم ومتويل 
من السفارة االمريكية ببغداد.

ولم تكش��ف التس��ريبات اسم احلزب 
او توجهاته السياسية لكنها اشارت 

بأن قيادة احلزب س��تناط بش��خصية 
كانت تعم��ل بصفة مستش��ار الحد 

االحزاب السياسية احلالية.

  بغداد / البينة اجلديدة
ام��س  الروس��ية،  الدف��اع  اعلن��ت 
االربعاء، أن الهجوم اإلس��رائيلي على 
س��وريا أم��س نفذته خم��س طائرات 
م��ن طراز F-16 من األج��واء اللبنانية، 
مش��يرة الى أن الهجوم شكل خطرا 
على طائرتني مدنيتني. وقال املتحدث 
باس��م وزارة الدف��اع الروس��ية إيغور 
كوناشينكوف، في تصريح صحافي، 
إن س��الح اجلو اإلس��رائيلي استخدم 

خ��الل الضربة املوجهة لس��وريا، يوم 
أم��س االول الثالث��اء 25 كان��ون األول، 
16 صاروخا موجها م��ن طراز جي بي 
ي��و-39، مش��يرا إلى أن الدف��اع اجلوي 
السوري جنح في اعتراض 14 صاروخا.
وأشار كوناش��ينكوف إلى أن سقوط 
الصاروخني اإلس��رائيليني على املركز 
اللوجستي، التابع للواء 138 للجيش 
الس��وري، أس��فر عن إصاب��ة 3 جنود 

سوريني.

الدفاع الروسية : الغارة 
اإلسرائيلية على سوريا شكلت 
خطرا على طائرتني مدنيتني

تل أبيب/ وكاالت / البينة اجلديدة
ذكرت مواقع إسرائيلية أن الغارة اإلسرائيلية على دمشق الليلة 
في  مسؤولني  من  املستوى  رفيع  وفدا  استهدفت  املاضية،  قبل 
حزب اهلل اللبناني كانوا على منت طائرة تستعد للتوجه إلى إيران، 
موقع  وذكر  الصواريخ.  لتلك  تصديه  السوري  اجليش  أكد  فيما 
أن  األمريكية  الدفاع  وزارة  في  نقال عن مصدر  األمريكي  نيوزويك 
إلى  اهلل  حزب  من  مسؤولني  صعود  من  دقائق  بعد  نفذت  الغارة 
وأنهم أصيبوا  إيران،  إلى  إيرانية في دمشق كانت متجهة  طائرة 
في الضربة، التي كانت عملية اغتيال استهدفتهم.وأضاف املوقع 
في  استراتيجية  إيرانية  ذخائر  استهدفت  اإلسرائيلية  الغارة  أن 

املنطقة، مبا فيها مكونات GPS متقدمة لألسلحة.
دمشق  غادرتا  مشبوهتني  إيرانيتني  طائرتني  أن  إلى  املوقع  وأشار 
اإلسرائيلية.وتظهر تفاصيل مواقع  الغارة  قبل نصف ساعة من 
للطيران  فارس  لشركة  تابعة  شحن  طائرة  أن  الطيران  مراقبة 
قشم )747( وصلت إلى مطار دمشق الدولي في الساعة السابعة 
مساء وغادرته في الساعة 2128 ليال، أي قبل نصف ساعة فقط 

االول. امس  ليلة  سوريا  في  جوية  ضربات  عن  تقارير  ظهور  من 
وهي  الطائرات  إحدى  غادرت   com.Flightradar24 موقع  وحسب 
طهران،  نحو  شرقا  وتوجهت  دمشق   281F-747 بوينغ  طراز  من 
العراق  إلى  اجلوي  اجملال  ثم عبرت  قدم  ألف   30 ارتفاع  إلى  لتصل 
اجلوي  اجملال  دخلت  الليل  وبحلول منتصف  العاشرة مساء،  بعد 
اجليش  في  اجلوي  الدفاع  مديرية  أعلنت  جهتها  اإليراني.من 
دمشق  ريف  في  إسرائيلية  لصواريخ  تصديها  عن  السوري، 
األراضي  فوق  اإلسرائيلي  الطيران  أطلقها  الثالثاء  مساء  الغربي 
اللبنانية، ومت إسقاطها معظمها، واقتصرت األضرار على مخزن 
ذخيرة وإصابة ثالثة جنود بجروح.ونشر احلساب الرسمي للجيش 
اإلسرائيلي على تويتر تغريدة جاء فيها جرى تفعيل نظام الدفاع 
اجلوي للجيش ردا على إطالق صاروخ مضاد للطائرات من سوريا.من 
جهته ذكر املرصد السوري حلقوق اإلنسان أن صواريخ إسرائيلية 
انطلقت فوق األراضي اللبنانية واستهدفت الريف الغربي والريف 
اجلنوبي الغربي لدمشق، وأن عددا من الصواريخ أصاب مستودعات 

أسلحة ل�حزب اهلل أو قوات إيرانية.

مواقع إسرائيلية: الغارة استهدفت مسؤولني حبزب اهلل

بغداد/ البينة اجلديدة
قال برملانيون ان 90% من النواب هم اآلن خارج البالد 
حلضور احتفاالت رأس السنة امليالدية اجلديدة مع 
االصدقاء واالحبة هناك بينما توجه القسم اآلخر 

من البرملانيني الى محافظاتهم االصلية.

وقالت مصادر ان البرملان اآلن يتمتع بعطلة طويلة 
من  الثامن  في  ستعقد  املقبلة  اجللسة  ان  حيث 
اوقات  لهم قضاء  يتيح  الذي  االمر  املقبل  الشهر 

سعيدة وممتعة وباخلير والعافية.

 وكاالت / البينة اجلديدة 
أطلق اجليش اإلسرائيلي، منطادا مجهزا بكاميرا مراقبة وأجهزة 
جتسس مبحاذاة اجلدار الفاصل بني مستوطنة املطّلة وبلدة كفركال 
بأن  احلياة  جريدة  وأفادت  لبنان.  جنوبي  مناطق  باجتاه  اللبنانية 
ملراقبة  دورية مشتركة  اليونيفيل سيرت  وقوات  اللبناني  اجليش 
الطريق  اإلسرائيلي  اجليش  من  قوة  مشطت  أن  وسبق  الوضع. 
العسكري احملاذي للسياج احلدودي انطالقا من تالل الوزاني حتى 
وادي العسل مرورا بقرية الغجر وبلدة العباسية.وتفقدت عناصر 
الدورية أجهزة املراقبة املثبتة على السياج. وسجلت دوريات مماثلة 

عند تخوم مزارع شبعا احملتلة.

  بغداد / البينة اجلديدة
تفجير  عن  األربعاء،  امس  بغداد،  عمليات  قيادة  نوهت 
غربي  داعش  لتنظيم  تابعة  حربية  خمللفات  عليه  مسيطر 
انتباه املواطنني من  إنها تسترعي  القيادة  العاصمة.وقالت 
لفرقة  الهندسي  اجلهد  قيام  عن  بغداد  العاصمة  سكنة 
املواد  من  لكدس  مسيطرعليه  بتفجير  السادسة  املشاة 
االرهابية(   داعش  لعصابات  حربية  )مخلفات  املتفجرة 
ضمن منطقة املقالع قاطع مسؤولية لواء املشاة )24( غربي 
وأخرى  فترة  بني  تعلن  بغداد  عمليات  قيادة  أن  بغداد.يذكر 
عن قيامها بعمليات تفجير مسيطر عليها ألكداس ومواد 

متفجرة تابعة لتنظيم ل�داعش.

منطاد جتسس إسرائيلي خيرتق 
أجواء لبنان اجلنوبية

كتب محرر الشؤون احمللية
واآلخر  احلني  بني  االجتماعي  التواصل  مواقع  تقوم 
حاليني  ملسؤولني  مسربة  صوتية  تسجيالت  بنشر 
بصفقات  تتعلق  الفاسدين  من  اغلبهم  وسابقني 

فساد اداري ومالي.
وخدمة للمصلحة الوطنية ولوضع حد لهذه الظاهرة 
تطالب  اجلديدة«  »البينة  فإن  الفساد  لرؤوس  وضربا 
االدعاء العام بالتحرك الفوري بالتحقيق العاجل في 
املال  باهدار  املتورطني  كل  واحالة  التسجيالت  هذه 

العام الى القضاء وعدم اهمال ذلك ابداً.

»البينة اجلديدة« تطالب 
االدعاء العام بالتحقيق يف 
فحوى التسجيالت الصوتية 

املسربة ملسؤولني سابقني فاسدين

بغداد / البينة اجلديدة
ضمن اخلطة اخلدمية ملؤسسة الشهداء والتواصل االسبوعي مع 
ذوي الشهداء من قبل املديرين العامني للوقوف على اهم املعوقات 
التي تواجه املواطنني والعمل على تبسيط االجراءات مباشرة, وزع 
للمراجعة  وصل   500 من  أكثر  املندالوي  طارق  العام  املدير  السيد 
للذين مت اجناز معامالتهم من قبل الدائرة وتوجيههم الى مراجعة 
هوياتهم  إلجناز  االرهاب  شهداء  قسم  الوطنية  التقاعد  دائرة 
التنسيق  مكتب  مع  عليه  املتفق  للبرنامج  وفقا  التقاعدية 

التقاعدي وهيئة التقاعد الوطنية.

مؤسسة الشهداء:تسليم )500( 
وصل مراجعة للمنجزة معامالتهم 
التقاعدية لغرض مراجعة التقاعد 

العامة  

برملانيون: 90% من النواب  خارج العراق حلضور احتفاالت رأس السنة 
مع االصدقاء وقسم آخر عادوا حملافظاتهم

عمليات بغداد تنوه عن تفجري 
مسيطر عليه غربي العاصمة



كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها

يواصل الشرق األوسط لعب دور ساحة حرب 
ألحد أكثر النزاعات عنفا يف العامل

  2018 .. هل كان ناجحا

وميين جهتهييا، ألغييت الصيين هذا 
العييام، حييدود الفترة الرئاسييية، مما 
سبب مخاوفا من أن ما يطلق عليه 
احلقبيية اجلديدة للرئيس شييي جن 
بن ستنهي فترة القيادة املشتركة 
التي أطلقتها إصالحات دينج شياو 
بينييج، التي كانت فييي نفس الوقت 
إصالحا للعبادة الشخصية ملاو. وقد 
تكون هذه النقلة مؤشرا أيضا على 
التخلييي عيين القيود التييي وضعها 
دينييج علييى السياسيية اخلارجييية 
للعالميية التجارية.كمييا أن الرئيس 
ييح من  الروسييي فالدميييير بوتن رُشِّ
جديد في آذار، ولم يفاجئ هذا أحدا 
وفي عهد بوتن، بدأت روسيييا تظهر 
من جديد كقوة جيوسياسييية. ومع 
ذلك، فييإن اقتصادها راكييد جوهريا، 
وهذا راجييع إلى حد ما إلى اعتمادها 
املفرط على الهيدروكربونات. ونظرا 

لغييياب النمييو، اعتمد بوتيين على 
السياسة اخلارجية لدعم شعبيته.
فعلى سبيل املثال، رحب السكرتير 
الصحفي حلملة بوتن برد احلكومة 
البريطانييية علييى الهجوم املشييل 
لألعصيياب علييى سيييرجي ويوليييا 
سييكريبال، ألنييه كان ميين املمكيين 
أن يعبييئ مؤيييدي بوتن اسييتعدادا 
لالنتخابات الرئاسية. وقد يكون قرار 
الكرمليين األخير مبحاصييرة املوانئ 
األوكرانييية فييي بحيير أزوف، خطيية 
لتعزيز نسبة قبول بوتن محليا من 
بن أهييداف أخرى. واخلطر اآلن يكمن 
فييي أن كال ميين الواليييات املتحييدة 
األمريكية وروسيييا سييتتوقفان عن 

تنفيييذ معاهدة الصواريييخ النووية 
متوسييطة املدى، مما يشييكل خطرا 
جديييدا وقويييا علييى أوروبا بشييكل 
خاص.وبالتييوازي مع هييذه األحداث، 
يواصل الشييرق األوسييط لعييب دور 
سيياحة حرب ألحييد أكثيير النزاعات 
عنفا فييي العالم. ورغييم أن تنظيم 
الدولة مسييتمر في التراجييع، فإنه 
بعيييد كل البعد عيين الهزمية- على 
أن  ترمييب- كمييا  قالييه  مييا  خييالف 
حصيلة القتلى جراء احلرب األهلية 
في سييوريا تستمر في االرتفاع. هذا 
باإلضافيية إلييى أن خطييورة الكارثة 
اإلنسييانية فييي اليمن تتزايييد، رغم 
اسييتئناف املفاوضات التييي تعثرت 
في عام 2016، وحتقيقها على األقل 
لبعييض التقييدم. وفي أفغانسييتان، 
الزالييت احلييرب التي تصنييف بأطول 
حرب فييي تاريييخ الواليييات املتحدة 

أن  ويقييدر  متواصليية،  األمريكييية 
األقاليييم  علييى  تسيييطر  طالبييان 
أكثيير من أي وقت مضييى، وذلك منذ 
اإلطاحيية بحكومتها في عام 2001.

ورغم بعييض التطورات التي عرفتها 
مؤخرا النزاعات التي ذكرتها سابقا، 
فإن دعائم السياسيية العامة إلدارة 
ترمب في الشرق األوسط بقيت كما 

هييي في عام 2018. وأكييدت الواليات 
املتحييدة األمريكييية دعمهييا حملييور 
إسرائيل والسعودية واإلمارات، التي 

تعتبرها حصنا ضد إيران. وفي ماي، 
نقلت إدارة ترمب السفارة األمريكية 
ميين إسييرائيل إلييى القييدس. وخالل 
نفس الشييهر، تخلت علييى االتفاق 
النووي مع إيران لعام 2015، وأصدرت 
قرارا تعسييفيا يقضييي بإعادة فرض 
ضرائب خارج الدولة، مما يعكس تزايد 

تسليح الدوالر األمريكي.وعالوة على 
هذا، أظهر ترمييب بوضوح من خالل 
دعمييه للحكوميية السييعودية ضد 
وكاالتييه االسييتخباراتية في جرمية 
قتل خاشييقجي في تشييرين/األول، 
أن أقييرب الطرق إلى قلبه هي معاداة 
األمريكية.  األسييلحة  إيران وشييراء 
وأسفرت سياسته الواسعة النطاق 
فييي الشييرق األوسييط عيين تعزيييز 
املتعنتيين العسييكرين فييي جميع 
أنحاء املنطقة. وفييي الواقع، دخلت 
إسييرائيل وإيييران هذا العييام في أول 
مواجهة عسكرية مباشرة بينهما.

كمييا أن ترامييب سيياهم، بطرقية أو 
بأخرى، في تصاعد الشييعبوية عبر 
أنحيياء العالم في عييام 2018. إذ في 
أمريييكا الالتينييية، أظهيير الرئيييس 
املكسيييكي، أندريس إميانويل لوبيز 
أوبييرادور والرئيس املنتخييب للبرازيل 

جايير بولسييونارو أن »الشييعبوية« 
بإمكانهييا أن تشييمل إيديولوجيات 
االثنييان  يدعييي  وبينمييا  مختلفيية. 
معييا أنهمييا ميثالن »الشييعب« ضد 
»النخبة«، انُتخب اليساري أندريس 
لوبيز إلى حد مييا لتوبيخ ترمب، في 
حن يعتمد بولسونارو قومية التيار 
اليميني على طريقة ترمب، ويتمتع 

بدعييم العديييد ميين أفييراد النخبة 
الفيلسييوف  البرازيلين.ويقييول 
الروسييي ألكسيياندر دوجيين، الذي 

يعتبيير غالبا أحد أهييم إيديولوجيي 
الكرملن، أنه » على الشعبوية دمج 
قيم التيار اليميني مع االشتراكية، 
والعداليية االجتماعييية ومناهضيية 

هييذه  أن  ويعتقييد  الرأسييمالية«. 
تتجلى  االندماجييية«  »الشييعبوية 
بشكل ممتاز في التحالف احلكومي 
احلالي إليطاليا، الذي يشمل حركة 
النجوم اخلمسيية املناهضة للنظام 

القومي. العصبة  التقليدي وحييزب 
وفييي أكتوبر تشييرين األول، افتعلت 
احلكوميية اإليطالية نزاعا مع االحتاد 
االوروبي )الذي قدم دعما حلسن احلظ( 
من خييالل اقتييراح ميزانييية جتاوزت 
القوانيين املالية لالحتاد االوروبي. وبرر 
القادة اإليطاليون سياساتهم باسم 
التأويل القدمي لي«السيادة«، ذاك الذي 
يشييبه تأويل مؤيديي البريكسيييت 
فييي اململكة املتحييدة، الييذي تدفع 
بريطانيييا  مبسييتقبل  اعتباطيتييه 
نحييو اجملهول.لقد شييهد عام 2018 
بعض التطييورات اإليجابية. أكيد أن 
تهدئيية التوتر بن الواليييات املتحدة 
األمريكييية وشييمال كوريييا، وزيييادة 
التقارب بن كوريا الشمالية وكوريا 
اجلنوبييية، تطور ينبغي الترحيب به. 
والكثير من الفضل يرجع إلى رئيس 
جنييوب كوريييا مييون جيياي إن، الذي 
اسييتغل مناسييبة األلعاب األوملبية 
الشتوية في بيونغتشانغ للتحدث 
مييع برئيييس كوريا الشييمالية كيم 
جونغ أون. وينبغي أيضا التنويه بدور 
ترمب في ربط عالقات ديبلوماسية- 
أسييفرت عيين قمتييه التاريخية مع 
كيم، رغييم أن إدارته ينبغي أن حتقق 
أكثيير من تطور رمزي في مسيياعيها 
نحييو نييزع األسييلحة النووييية من 
نتائييج  أن  الكورية.كمييا  بينينييزوال 
للواليييات  النصفييية  االنتخابييات 
املتحدة األمريكية كانت خبرا سارا 
أيضييا. إذ تعني مراقبة الدميقراطين 
في مجلييس النواب أنييه، ابتداء من 
يناير كانون/الثاني 2019، ستخضع 
سياسات ترمب للمزيد من املراقبة. 
كمييا أن مجلييس الشيييوخ اخلاضع 
ملراقبيية اجلمهورييين عييرف تطورات 
تلقييت ترحيبييا. حيييث أدان اجمللييس 
في قرار أصييدره في اآلونيية األخيرة، 
األمير السييعودي محمد بن سلمان 
الصحافييي  مقتييل  خلفييية  علييى 
جمييال خاشييقجي، وأصييدر قييرارا 
آخيير أنهييى مبوجبييه دعييم الواليات 
املتحدة األمريكية حلرب السييعودية 
على اليمن، وحظي القييراران بدعم 
ميين كال احلزبن.وفي أوروبييا، تعتمد 
توقعات 2019 باألسيياس على ثالثة 
عوامل: البريكسيييت واملستشييارة 
األملانييية أجنيييال ميركل، ومسيياعي 
الرئيييس الفرنسييي إميانويل ماكرون 
االحتيياد  فييي  إصالحييات  لتحقيييق 
األوروبي  البرملان  وانتخابات  األوروبي، 
في ميياي. وعلييى كل حييال، نأمل أن 
يفييوز مؤيييدو الدميقراطية وسيييادة 
القانون واالندميياج األوروبي وتعددية 
االقطاب.وبالنسبة ملن هم ضد هذه 
املبادئ فقد أمضوا عاما جيدا. لكنه 
مخطئييون إن ظنوا أن من يدعم هذه 
القيم فقدوا اإلرادة والقدرة على زرع 

روح التعاون واالنسجام.

* وزير سابق يف الحكومة 
اإلسبانية وأمني عام لحلف 

شمال األطلسي 

أظهر ترمب بوضوح من 
خالل دعمه للحكومة 
السعودية ضد وكاالته 
االستخباراتية يف 
جريمة قتل خاشقجي 
أن أقرب الطرق إىل 
قلبه هي معاداة إيران

يف أوروبا تعتمد توقعات 2019 باألساس على الربيكسيت ومساعي 
الرئيس الفرنسي لتحقيق إصالحات يف بلده وانتخابات الربملان األوروبي 

بوتني

ماي

ابن سلمان

من املؤسف، أن 
عام 2018 لن يذكره 
التاريخ على أنه عام 
النجاحات السياسية 
والديبلوماسية. إذ رغم 
أن النظام العاملي قد 
بدأ يتراجع منذ 2017، 
أصبحت الظروف 
السياسية العاملية 
فوضوية وسريعة 
التوتر وعدوانية بكل 
ما في الكلمة من 
معنى. وهذا الوصف 
ليس اعتباطيا، حيث 
أنه األنسب لوصف 
الواليات املتحدة 
األمريكية بقيادة 
ترمب.ومنذ كانون 
الثاني 2018، عندما 
أعلنت إدارة ترمب 
فرضها للضرائب على 
األلواح الشمسية 
املستوردة وآالت 
الغسيل، عرف هذا 
العام »حربا جتارية« 
تتصاعد وتيرتها، 
أساسا وليس حصريا، 
بن الواليات املتحدة 
األمريكية والصن. 
وأثرت اخلالفات بشأن 
الضرائب القائمة 
على منظمة التجارة 
العاملية وعززت عدم 
الثقة املتبادلة في 
العالقات الصينية 
األمريكية.

* خافيري سوالنا

NO.3094.thu.27.DEC.2018 العدد )3094( الخميس 12/27/ 2018 

    فييي منظوميية الهييالك املتطييورة عنييد اجلميييع تختلف 
املفاهيييم عندنييا في هييذه اجملتمعات الشييرقية وخصوصا 
العراق حيث كانت ثيمة الهالك تشييكل هاجسييا تنضوي 
حتتييه مفاهيم عدة حيث شييرح لنا ذلك وبتكثيف سييردي 

املتنبي حيث قال:ي
َوأنّى ِشْئِت يا ُطُرقي َفُكوني أَذاًة أوْ جَنَاًة أوْ َهالَكا

فمجموعيية الطرق التي اشييار اليها املتنبي بييذكاء عراقي 
خالص خلصها بشييكل يبعث على األسييى هذا من باب أما 
من باب آخر فهذا البيت يعطيك انطباعا صارخا بأن املثقف 
العراقييي ومنذ القدمي يشييعر بييآالم احلياة ومدى قسيياوتها 
عليييه وعلى الكائنات التي تعيش وسييط هييذا العالم فاذا 
باملرء يصرخ مسييتهزئا متذمرا شاكيا وكأن روحه تقفز من 
بيين جنبيه وهو يتمثييل ببيت املتنبي الذي عبيير عن أجيال 

وستسحق  سييحقت 
والييى  بعييد  فيمييا 
نهاية آخيير ضوء على 
هييذا الكوكييب الييذي 
طرقييه  كل  قطعييت 
العراقي  االنسان  أمام 
هييذه  تكيين  فمهمييا 
املهم  فلتكيين  الطرق 
حتمييية  النهاييية  أن 
احلييدوث وان املييرء في 
يعلييم  الوطيين  هييذا 
ذلك وهييو بكامل قواه 

العقلية وهو يعلم ان هذه النهاية مهما بلغت قساوتها اال 
انها لن تثنيه عن املسييير في الطريق الذي ارتضاه لنفسييه 
.. ومن املالحظ ان الشيياعر ذكر االذاة والهييالك وهما يقفان 
في جانب الشيير ولم يذكر سوى النجاة .. كم كانت نفسه 
محبطيية من الوضع ؟ كم عانييى حتى قال هذا الكالم ؟ اين 
عاش ؟ كيف استمر في العيش مع كل من ذكر ؟ هذه مأساة 
إنسان يعبر عن دواخله بصدق وما ذكره الشاعر هو مزيج من 
املعاناة والقييرف وكراهية العيش التي امتألت بها صفحات 
التاريخ العراقييي منذ اقدم العصور .. حالنييا اليوم هو كما 
قاله املتنبي ولكيين بزيادة كمية ونوعية جتعلنا نردد قصائد 
احلزن والبكاء واملراثي على انفسيينا .. كل شيييء في العراق 
دون مالمح واضحة فطرق الهالك متعددة املواهب واملسالك 

.. وال اختم اال مبا قاله املتنبي : أذاة او جناة أو هالكا.

هـــالكـنــا الـقـــــادم

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

كل شيء يف العراق دون 
مالمح واضحة فطرق 
الهالك متعددة املواهب 
واملسالك .. وال اختم اال 
بما قاله املتنبي : أذاة او 
نجاة أو هالكا



العيادات الطبية الشعبية تشكل جلان اجلرد السنوي 
حفاظا على املال العام  

5 NO.3094 .THU . 27 . DEC .2018محليات العدد)3094( الخميس 27 /12 / 2018 

وزارة النفط تعلن عن االحصائية النهائية 
للصادرات   لشهر تشرين الثاني املاضي

بغداد / البينة اجلديدة 
النف��ط  وزارة  اعلن��ت 
الص��ادرات  مجم��وع  ع��ن 
واالي��رادات  النفطي��ة 
املتحققة لش��هر تش��رين 
الثان��ي  املاضي ، بحس��ب 
النهائي��ة  االحصائي��ة 
الصادرة من شركة تسويق 
النف��ط   )س��وم�و( ، حيث 
بلغت كمي��ة الصادرات من 
النف��ط اخل��ام )101( مليوناً 
و)313( الف و)958( برميل   ، 
بإيرادات بلغ��ت )6( مليارات 
و)195 ( مليونا  و )345( الف 
دوالر . وقال املتحدث باس��م 
وزارة النفط عاصم جهاد ان 

مجم��وع الكميات املصدرة 
اخلام لش��هر  النف��ط  م��ن 
تش��رين الثان��ي املاضي من 
احلقول النفطية في وسط 
وجنوب العراق  بلغت )100( 
مليون��ا و)895( الف و )342( 
برميال ، بإي��رادات بلغت )6( 
ملي��ارات و)175 ( مليون��ا  و 
)617( الف دوالر ، فيما كانت 
الكميات املصدرة من نفط 
كركوك عب��ر ميناء جيهان 
)261( ال��ف و)466( برمي��ال ، 
بايرادات بلغ��ت )14( مليونا 
 ، دوالرا  و)494(  ال��ف  و)149( 
واملصدرة م��ن حقل القيارة 
النفط��ي )157( الف و)150( 

برمي��ال ، باي��رادات بلغت )5 
( ملي��ون و)578( الفا و)825( 
ان  جه��اد   واوض��ح  دوالرا 
معدل سعر البرميل الواحد 
بلغ  )61،150( دوالراً. واش��ار 
ال��ى ان الكميات املصدرة مت 
حتميلها من قبل )37( شركة 
اجلنسيات  مختلفة  عاملية 
، م��ن موانئ البص��رة وخور 
العمية والعوامات االحادية 
ان  يذك��ر  اخللي��ج.  عل��ى 
ال��وزارة وم��ن خ��الل اميانها 
عل��ى  الش��عب  باط��الع 
عمليات التصدير وااليرادات 
املتحقق��ة منه اتخذت هذا 

االجراء الشهري .

  بغداد / البينة اجلديدة
مؤسسة  رئيسة  استقبلت 
عبد  ناجحة  السيدة  الشهداء 

الزراعة  وزير  وكيل  الشمري  االمير 
اجلبوري  سهر  مهدي  الدكتور 
واستعرضت رئيسة املؤسسة اهم 

تقدمها  التي  واخلدمات  االجنازات 
وفقاً  الشهداء  لذوي  املؤسسة 
خالل  املؤسسة.واشارت  لقانون 
اللقاء الى سعي املؤسسة لتنفيذ 
ان  واوضحت  فقراته  بكل  القانون 
حالت  املالية  التخصيصات  قلة 
ودعت  الفقرات  بعض  تنفيذ  دون 
كافة  والوزارات  احلكومية  اجلهات 
ذوي  تعيينات  نسبة  لتفعيل 
الشهداء في الوزارات البالغة %10 
ومن جانبه اكد اجلبوري على تعاون 
وزارة الزراعة مع مؤسسة الشهداء 
كونها ترعى فئة مهمة في اجملتمع 

وهي فئة ذوي الشهداء.

 
البين��ة اجلدي��دة / س��عد 

االبراهيمي
  ش��كلت دائ��رة العيادات 
جلانا  الش��عبية  الطبي��ة 
الس��نوي  باجل��رد  للقي��ام 
لكافة املؤسسات التابعة 
معين��ة  آلي��ة  وف��ق  له��ا 
وش��املة بهدف السيطرة 
على املال العام ومنع هدره 
واحلفاظ عل��ى املمتلكات. 
وذك��ر مدي��ر ع��ام الدائ��رة 
الرزاق  الدكتور حازم عب��د 
تش��كيل  انه)مت  اجلميل��ي 
جل��ان ف��ي دائرتن��ا للقيام 

بأعم��ال اجل��رد الس��نوي 
لتوحيد ومطابقة  وأخرى 
اجلرودات وفق آلية معينة 
وش��املة جلرد املمتلكات 
مرك��ز  ف��ي  واألم��وال 
األدوية  ومخ��ازن  الدائ��رة 
العي��ادات  ومديري��ات 
الطبي��ة الش��عبية ف��ي 
والعي��ادات  احملافظ��ات 
الش��عبية واالستشارية 
وعيادات التأمني الصحي 
ف��ي بغ��داد واحملافظ��ات 

الطبية لفحص  واللج��ان 
وحيازة  والتعيني  السياقة 
وحمل السالح واملطبعة(. 

وأوض��ح أن ) اله��دف م��ن 
اجلرد الس��نوي هو احلفاظ 
على املال العام واكتشاف 
والتأكد  والتل��ف  الفقدان 

البيان��ات  صح��ة  م��ن 
اخملزني��ة  الس��جالت  ف��ي 
واكتشاف األصناف الراكدة 
واألخ��رى بطيئ��ة احلرك��ة 

اختص��ار  إل��ى  باإلضاف��ة 
أس��لوب  ف��ي  الثغ��رات 
الرقاب��ة اخملزني��ة( .وأكد أن 
الس��نوي مقس��م  اجلرد   (
إلى ج��رد املوج��ودات مثل 
األث��اث واألجه��زة الطبية 
واملطبوعات  والقرطاسية 
واملواد املس��تهلكة واملواد 
ووس��ائط  االحتياطي��ة 
أدوي��ة  وج��رد  النق��ل 
والعامة  املزمن��ة  األمراض 
واملستلزمات الطبية وبيان 
اسم كل مادة دوائية وكل 
ما يتعلق بالتعبئة واس��م 
الش��ركة املنتج��ة وتاريخ 

النفاذ لغرض السيطرة مع 
السجالت  رصيد  مطابقة 
وذكر  الفعل��ي  اجل��رد  م��ع 
السعر والقيمة اإلجمالية 
ل��كل م��ادة ( .وأش��ار إل��ى 
الع��ام  اجل��رد  إج��راء   ( أن 
الدائرة  ملوجودات  والكامل 
لها  التابعة  واملؤسس��ات 
والنقدي��ة خالل  العيني��ة 
الفترة من 2018/1/1 لغاية 
لنف��س  األول  كان��ون   31
الس��نة ويتم اجلرد مبوجب 
له��ذا  تع��د  كش��وفات 

الغرض ( .

علي  تنهيد   / اجلديدة  البينة   / بغداد 
الرماحي

باشرت دائرة التراث في الهيئة العامة 
يوم  الثقافة،  وزارة  في  والتراث  لآلثار 
صيانة  على  باإلشراف  املاضي،  االثنني 
الكيالني  القادر  عبد  الشيخ  مرقد 
بتبرع من شركة تيكا التركية وتنفيذ 

شركة اسوار تلعفر العراقية.
التراثية  التحريات  قسم  رئيس  وقال 
رئيس جلنة املشرفة على العمل سعد 
حمزة في بيان تلقته »البينة اجلديدة«، 
قبل  من  للعمل  التهيئة  »جرت  إنه 
االثار  هيئة  قبل  من  املشكلة  اللجنة 
للوقف  الهندسية  الدائرة  وعضوية 
الوقف  في  االستثمار  وهيئة  السني 
واحلضرة القادرية والتي بدأت من شهر 

مخططات  اعداد  من  االول  تشرين 
خطة  ورسم  للمواد  مختبري  وفحص 
الترتيبات  بعض  الى  اضافة  عمل 
»االعمال  أن  حمزة  االدارية«.واضاف 
القبة  رصف  واعادة  صيانة  تشمل 
القادر  عبد  الشيخ  جلامع  البيضاء 
وصيانة  املزجج  بالقرميد  الكيالني 
الى  اضافة  الضريح  قبة  داخل  املرايا 
اخلارج  الزرقاء من  القبة  قاعدة  صيانة 
وبناء  بالكامل  الضريح  تغطي  والتي 
بوابتني داخلية مع التغليف بالفرشي 
«.وتعد  ماء  سبيل  وتركيب  املنجور 
القادرية صرحاً معمارياً مهماً  احلضرة 
الساحة  سميت  وقد  بغداد،  في 
الكيالني،  القريبة منه باسمه ساحة 
وهذه احلضرة هي أحد املراكز الرئيسية 

للتصوف في بغداد والعراق، ويقصدها 
العالم، وتضم احلضرة  أرجاء  الزوار من 
ومكتبة  وضريحاً  مسجدا  القادرية 
هذه  وتضم  القادرية،  املكتبة  تسمى 

املكتبة عدة آالف من نفائس اخملطوطات 
فضالً  االسالمية،  العلوم  مختلف  في 

عن املطبوعات النادرة.

املباشرة بصيانة مرقد الشيخ عبد القادر الكيالني

بغداد / البينة اجلديدة / حيدر الشمري
التابع  الشائعات  محاربة  قسم  شارك 
الداخلية  وزارة  في  واالعالم  العالقات  لدائرة 
باالحتفالية التي نظمتها كنيسة ماركوركيس 
.وتأتي  ببغداد  الكرادة  منطقة  في  الكلدانية 
االمنية  الستراتيجية  ضمن  املشاركات  هذه 
الداخلية  وزارة  تنتهجها  التي  واالعالمية 
لغرض االنفتاح على كافة الشرائح والطوائف 
الورود  توزيع  مت  حيث   ، اجملتمع  في  املوجودة 
املسيحيني  اخواننا  على  العراقية  واالعالم 
مؤكدين على اهمية ترسيخ اللحمة الوطنية 
القسم  كادر  اكد  .كما  املواطنني  بني  واالخوة 
اخذ  ضرورة  على  االحتفالية  هذه  خالل  من 
االخبار  وترك  الصحيحة  مصادرها  من  االخبار 

التي يروج لها االعالم املغرض في العراق ، فضالً 
من  حتد  التي  واالرشادات  التوصيات  توزيع  عن 

انتشار الشائعات في اجملتمع .

قسم حماربة الشائعات يشارك باحتفالية أعياد 
امليالد يف كنائس بغداد 

بغداد / البينة اجلديدة
ردا على استمرار االستهداف لشركة 
تسويق النفط )سومو( من تصريحات 
والقاء  والتشهير  التشويه  الجل 
التهم جزافا والتي تصيب سهامها 
واصحاب  والوطنيني  الشرفاء  جمع 

الكفاءة تبني الشركة ما يلي:
ممنهجة  تخريب  عمليات  1.هناك 
املسوق  سمعة  تشوه  ومنظمة 
الوطني للنفط اخلام العراقي املتمثل 
دون  النفط )سومو(  بشركة تسويق 

وجه حق. 
سومو   ضد  املوجهة  2.االتهامات 

املصدر  مجهولة  وثائق  الى  تستند 
هدفها  شخصية  وافتراضات  واراء 
الوطني  املسوق  سمعة  تشويه 

وكوادره والتشهير بهم 
3.تؤكد شركة تسويق النفط)سومو( 
العراق احلصينة  انها ستبقى قلعة 
قبل  من  لالبتزاز  ترضخ  لن  التي 
مافيات الفساد والذين يريدون الشر 
بالبلد من خالل قطع شريان االقتصاد 

العراقي الوحيد
النفط)  تسويق  شركة  تدعو   .4
متتلك  التي  اجلهات  كافة  سومو( 
وثائق او معلومات تدين سياستها او 

عملها تقدميها الى اجلهات الرقابية 
املتخصصة لتاخذ مجالها القانوني 
لها  الرقابية  اجلهات  هذه  ان  حيث 
الوثائق  بني  التمييز  على  القدرة 
واملعلومات املضللة واحلقيقية ولها 
املهني  التفسير  على  ايضا  القدرة 
في  طرحه  مامت  بخالف  السليم 
القذف  لغرض  االعالم  وسائل  بعض 

والتشهير .
النفط  تسويق  شركة  حتتفظ   .5
الطرق  وفق  للرد  بحقها   ) )سومو 
القانون  كفلها  التي  القانونية 

العراقي.

سومو: االتهامات املوجهة لنا مغرضة وهدفها تشويه مسعة املسوق الوطين

بغداد / البينة اجلديدة 
اطلق مص��رف الرافدين وجبة 
جدي��دة من س��لفة موظفي 
دوائ��ر الدول��ة الت��ي تراوحت 
والعش��رة  اخلمس��ة  ماب��ني 
ماليني دينار ع��ن طريق أدوات 
االلكتروني.وق��ال  الدف��ع 
املكت��ب االعالم��ي للمصرف 

ف��ي بي��ان انه مت ص��رف دفعة 
جدي��دة م��ن س��لف موظفي 
دوائ��ر الدولة ألكث��ر من 2000 
توط��ني  مت  الذي��ن  موظ��ف 
رواتبهم لدى املصرف وحصلوا 
عل��ى البطاق��ة االلكتروني��ة 
وأوض��ح البي��ان ان صرف تلك 
الس��لفة مت عن طري��ق ابالغ 

املوظ��ف عب��ر رس��الة نصية 
الس��لفة  مبنح��ه  تخط��ره 
وذلك بعد ان اس��تكمل كافة 
اإلج��راءات القانوني��ة ملنحه 
اياها وصرفها عن طريق أدوات 
الدفع االلكترون��ي والتي متت 

تعبئة الرصيد املالي اليها .

البين��ة   / املقدس��ة  كرب��الء 
اجلديدة

لليوم الثاني على التوالي أعلن 
أصح��اب فنادق ومؤسس��ات 
مقاطعته��ا  س��ياحية 
للحكومة احمللي��ة في كربالء 
حزم��ة  عل��ى  إحتجاج��اً 

قرارات حكومية اس��تهدفت 
الس��ياحي«.وطالب  القطاع 
أصح��اب  م��ن  العش��رات 
واملؤسس��ات  الفن��ادق 
مختل��ف  م��ن  الس��ياحية 
احملافظ��ات وبتنظيم من قبل 
رابط��ة الس��ياحة والفندقة 

وغرفة جت��ارة كربالء احلكومة 
احمللية بتحس��ني السياسات 
العادة  الرامي��ة  االقتصادي��ة 
للمدينة  االقتص��ادي  النم��و 
الس��يما تل��ك الت��ي تتعل��ق 
بإجراءات منح الفيزا واالقامة 

السياحية.

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلفة 
اخلمسة والعشرة ماليني دينار ملوظفي الدولة

وزارة  تدعو  الشهداء  مؤسسة  رئيسة 
الزراعة لتفعيل تعيينات ذوي الشهداء

 بغداد/البينة اجلديدة 
ترأس وزير العمل والشؤون االجتماعية 
االثنني  الزمان  عبد  باسم  الدكتور 
املاضي اجتماعاً للجنة الوطنية العليا 
االنتهاكات  ومتابعة  واإلبالغ  للرصد 
وحرمانهم  األطفال  لها  يتعرض  التي 
املسلح،  النزاع  نتيجة  حقوقهم  من 
بحضور ممثلي وزارات )العمل، والعدل، 
 ، والداخلية  واخلارجية،  والتربية، 
احلشد  هيئة  عن  وممثلني  والدفاع( 
االنسان  حقوق  ومفوضية  الشعبي 
ودائرة املنظمات غير احلكومية ناقش 
في  العراق  في  الطفولة  وضع  فيه 
أهمية  واكد  املسلحة.  النزاعات  ظل 
للخروقات  واملعاجلات  احللول  وضع 
التفاوض  مع  - عن طريق  ان وجدت   -
واإلبالغ  بالرصد  املعني  األممي  الفريق 
العام  لالمني  اخلاص  للممثل  التابع 

والنزاع  لألمم املتحدة املعني باألطفال 
احلقائق  على  االطالع  بعد  املسلح 
مصورة  تقارير  على  االعتماد  وليس 
ومتت  احلقائق.   عن  بعيدة  وفيديوية 
العمل  خطة  مسودة  مناقشة 
املتحدة  االمم  بعثة  قبل  من  املقترحة 
)اليونامي( بخصوص  ملساعدة العراق 

االطفال والنزاعات املسلحة.

وزير العمل يرتأس اجتماع جلنة الرصد واإلبالغ

 بغداد / البينة اجلديدة 
تواصل وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
واالشغال العامة  تنفيذ اعمالها مبشروع 
عن  الصمود  مصفى  ابنية  تأهيل  أعادة 
العامة  الهندسية  الفاو  شركة  طريق 
حققت  حيث  الوزارة  تشكيالت  احدى 
نسب اجناز متقدمة بلغت بحدود )%85( 
وبكلفة )500( مليون دينار . واوضح املركز 
شملت  االعمال  ان  للوزارة  االعالمي 
باملاستك  وتبديله  القدمي  املاستك  قلع 
وبكمية  االيزوكام  مادة  فرش  ثم  اجلديد 
الى ان  )30000( م2 جلميع االبنية مشيراً 
االعمال  متواصلة وفق املواصفات الفنية 
خالل  االعمال  اجناز  وسيتم  املطلوبة 
اجل  من  وذلك  القادمة  القليلة  االيام 
اعادة تاهيل املصفى الذي دمرته عصابات 
متصل  صعيد  وعلى  االرهابية.  داعش 

تواصل الشركة  تنفيذ اعمالها مبشروع 
 )2،1( الدين  صالح  مصفى  تاهيل  اعادة 
حتسني  وحدة  في  مستمرة  االعمال  وان 
بلغت  حيث  الهدرجة  ووحدة  البنزين 

كلفة املشروع بحدود )1،5( مليار دينار  .

االعمار واالسكان حتقق نسب اجناز متقدمة  لتنفيذ 
مشروع تاهيل ابنية مصفى الصمود يف  صالح الدين

رئيس اجلمهورية ووزير الثقافة يشاركان الطائفة املسيحية 
االحتفال بأعياد امليالد اجمليد

 / / محمد جبار  البينة اجلديدة   / بغداد 
تصوير: محمد رحيم/ وسام سامي

برهم  الدكتور  اجلمهورية  رئيس  شارك 
واآلثار  والسياحة  الثقافة  ووزير  صالح 
الدكتور عبد األمير احلمداني يوم االثنني 
املاضي  24 كانون األول 2018 مراسيم 
في  املسيح  سيدنا  مولد  ليلة  قداس 
كاتدرائية مار يوسف في بغداد بحضور 
رئيس األساقفة السفير البابوي البرتو 
لويس  الكاردينال  والبطريرك  اورتيغا 
للكلدان  بابل  بطريرك  ساكو  روفائيل 
وعدد من االساقفة والكهنة والسفراء 
البعثات  وممثلي  واألجانب  العرب 
في  صالح  العراق.وقال  في  املعتمدة 
أيها  القداس:  مراسم  خالل  له  كلمة 
العراقيون من مسلمني ومسيحيني ومن 
بالسيد  آمنتم  من  يا  االخرى  الديانات 

اليوم  واحملبة،  السالم  أجل  املسيح من 
املسيح  مولد سيدنا  ذكرى  إطاللة  مع 
الى  والتبريكات  التهاني  باحر  اتقدم 
جمعاء  واإلنسانية  العراق  مسيحيي 
تكون حياة  أن  تعالى  اهلل  الى  متقربني 

واألمان. واحملبة  باخلير  مكللة  اجلميع 
وأضاف اليوم أحتدث هنا في بغداد بعيد 
يختلف  لم  ورمبا  املسيح  سيدنا  ميالد 
جامع  في  كان  لو  فيما  كثيرا  حديثنا 
ديانات  من  ديانة  اي  عيد  او  كنيسة  او 

أحملها  واحدة  رسالة  وهذه  العراقيني 
واقدمها  العراق  جمهورية  كرئيس 
دياناتهم  مبختلف  العراقيني  لكل 
رسالة  انها   .. وانسابهم  واجناسهم 
واملواطنة  اإلنسان  بقضية  معنية 
اسس  على  وطننا  بناء  على  وسعينا 
صحيحة تستند إلى التسامح والعدل 
واالصالح وحكم القانون واملساواة.. واذ 
اهنىء العراقيني في جميع مكوناتهم 
واالخوات  االخوة  بالذكر  اخص  فانني 
مرة  بعد  مرة  اثبتوا  الذين  املسيحيني 
املسيح  للسيد  حقيقيون  اتباع  أنهم 
وملبادئ احملبة والسالم وذلك مبواجهتهم 
والعطاء  بالتضحيات  اإلرهاب  قسوة 
الكبير ومبزيد من االرتباط وشد االواصر 

مع بلدهم وشعبهم. 

كاظم  اجلديدة/  الناصرية/البينة 
العبي�دي

في  االصالحي  السجن  يعتبر 
الناصرية من املؤسسات االجتماعية 
 . فيه  املودعني  للنزالء  االصالحية 
ومدير  االجتماعي  الباحث  وكشف 
ان  الشميساوي  جبر  مراد  السجن 
النزيل  مايحتاجه  كل  وفرت  االدارة 
 ، اخلفيفة  االحكام  ضمن  هو  الذي 
حيث وفرنا مدرسة ابتدائية مسرعة 
متوسطة  افتتاح  ثم  ومن  لهم 
االبتدائية  الدراسة  اكملوا  للذين 
الطلبة  ان  وبني  االعدادية.  وكذلك 
النزالء سيحصلون في نهاية املراحل 
الدراسية على شهادات تخرج معترف 
 . االحتادية  التربية  وزارة  قبل  من  بها 
ان هناك ورش عمل مختلفة  واضاف 

مت افتتاحها في السجن وهي اخلياطة 
النزيل فيها  واحلالقة والنجارة يتدرب 
وتصبح له مهنة بذلك ، وهناك ندوات 
نهدف  بهم  املغرر  للنزالء  توعوية 
دروسا  واعطائه  النزيل  اصالح  منها 
في االخالق والتربية واملواعظ الدينية. 
كشفها  االمور  من  كثير  وهناك 
حوارا   بها  سنجري  الشميساوي 

موسعا في االعداد القادمة .

دورات توعوية وورش عمل لنزالء 
السجن االصالحي يف الناصرية

فنادق ومؤسسات سياحية تقاطع حكومة كربالء
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غضبة 
»اهلبباي«

 هّبت جموع الشعب السوداني، في وضح النهار، وفي كل 
القرى واحلضر، وحتى حلظة كتابة هذا املقال، ارتوت أرض 
السودان بدماء أكثر من ثالثة عشرا شهيد ومئات اجلرحى. 
خرجت اجلماهير إلى الش��وارع، ال استجابًة لتوجيه من 
حزب أو م��ن حتالف أح��زاب، وال من زعيم سياس��ي، وإمنا 
تخّطت كل هؤالء، لتمأل الش��وارع، متس��لحة بهتافات 
احلناج��ر، تلبية لنداءات املعاناة وش��ظف العيش بعد أن 
بلغت احلياة في الس��ودان درجة من القس��وة ال تُطاق وال 
حُتتمل، وألن الفساد أضحى مجسدا ملموسا ومتحكما 
ف��ي الب��الد، وألن الس��ودان أصبح وكأنه ممل��وك جملموعة 
بعينها، مع س��دنتهم وخلصائه��م، يتحكمون في كل 
صغيرة وكبيرة ف��ي البلد، ويقررون حاضره ومس��تقبله، 

ومن الذي يستحق ومن الذي ال يستحق…!
إتخذت جموع الشعب قرارها عفويا لم تناقشه أجسام 
قيادية ولم يُخطط له مس��بقا،وال توجد قيادات ميدانية 
تُنظم وتقود املسيرات، وإمنا يقودها وحدة الهدف والوعي 
مب��ن هو الس��بب ف��ي املعان��اة، غ��ض النظر ع��ن املوقع 
اجلغراف��ي للمس��يرة. صب��رت جم��وع الش��عب طويال، 
فظّنه أه��ل احلكم رضوخا ورضاً، فاس��تمروا في غّيهم، 
غي��ر عابئني مبا وصل إلي��ه حال املواطن، بع��د أن إختفى 
النق��د »الكاش« من البنوك وخزانات املؤسس��ات، وصار، 
هو نفس��ه، بضاع��ة ن��ادرة، وإنتظم الن��اس في صفوف 
ممتدة ولس��اعات طويلة أمام البن��وك والصرافات اآللية، 
يْس��تجدون احلصول على جزء، ولو يسير، من مرتباتهم، 
بينما تتضاعف أس��عار ضروريات احلياة، كاخلبز واألدوية، 
إل��ى أرق��ام فلكية. وألن وعي الش��عب ق��اده إلى حقيقة 
أن النظ��ام، مبمارس��اته وسياس��اته، هو املس��ؤول األول 
عن تدهور املعيش��ة واالقتصاد ح��د االقتراب من االنهيار 
الكامل، جاءت هتافاته مطالب��ة برحيل النظام، مؤكدة 
ما أش��رنا إليه من قبل بأن االحتجاجات املطلبية، مهما 
إبتعدت عن السياس��ة، س��تصطدم بها عاجال، فارضة 
نفس��ها في قمة تكتيكات العمل السياس��ي املطالبة 

برحيل النظام.
غضب��ة »الهبباي«، إنفجرت هذه املرة في خارج اخلرطوم، 
ومركز ثقلها الرئيس ما يزال هناك، على عكس ما تعودنا 
علي��ه من قبل، عندما كانت القوى احلديثة في املركز هي 
التي تبتدر احلراك ثم ينتش��ر إلى األقاليم األخرى. وغض 
النظ��ر عن الس��بب، أو ما إذا كان مركز الثقل س��ينتقل 
قريبا إلى اخلرطوم، فإن إنفجار الغضبة وبدء احلراك خارج 
املرك��ز، أمر له داللته الهامة، وق��د نتناوله بتفصيل أكثر 
ف��ي كتابات قادم��ة. صحيح أن إس��تمرار عفوية احلراك، 
ق��د تؤثر عليه س��لبا، لك��ن الذي يُضع��ف ويُربك احلراك 
والغضب��ة فعال، ظهور املراكز القيادي��ة وتعددها، دون أي 

رابط أو تنسيق بينها . 

د. الشفيع خضر سعيد

رأي

وكاالت / البينة الجديدة

عم��ر  الس��وداني  الرئي��س  ق��ال 
البشير إن »بعض اخلونة والعمالء 
اس��تغلوا  واملندس��ني  واملرتزق��ة 
الضائق��ة املعيش��ية للتخري��ب 

خدمة ألعداء السودان«
جاء ذلك في خطاب ألقاه البشير 
مؤخ��را أمام جتم��ع جماهيري في 
بل��دة »ود احل��داد« بوالي��ة اجلزيرة 
)وس��ط(، وفقاً لوكالة الس��ودان 

الرسمية لألنباء »سونا«.
واحتشاد  »وقوف  البشير،  واعتبر 
اجلماهير« لس��ماع خطاب��ه، رًدا 
عل��ى »كل خائ��ن وعميل«، وعلى 
وأطلقوا ش��ائعة  روج��وا  الذي��ن 
ف��ي  ووضع��ه  علي��ه  القب��ض 

السجن.
وسخر البشير من تلك الشائعة 
قائالً »أنا اآلن موجود وس��طكم«، 
فيما توعد مطلقيها »مبالحقتهم 

وإخراجهم«، دون تفصيل.
وأك��د »مضي احلكوم��ة في إنفاذ 

واإلعم��ار  التنمي��ة  مش��روعات 
وإص��الح  املواطن��ني  لصال��ح 

أحوالهم«.
فيما دع��ا مواطني والي��ة اجلزيرة 
الذي��ن وصفه��م باملنتج��ني إلى 
االلتفات  وع��دم  للعمل  »االجت��اه 
ومناضل��ي  والعم��الء  للخون��ة 

الكيبورد«، دون توضيح.
للمواطن��ني«، ف��ي أول تصريح له 
منذ ان��دالع االحتجاجات املنددة 

بتدهور األوضاع االقتصادية.
ويش��هد الس��ودان من��ذ األربعاء 
من��ددة  احتجاج��ات  املاض��ي، 
بتدهور األوضاع االقتصادية وغالء 
األسعار، اتس��عت رقعتها الحقا 
حتى طالت 14 والية من أصل 18، 

وأسفرت عن سقوط قتلى.
واطلقت قوات األمن الس��ودانية 
في اخلرطوم الثالثاء الغاز املسّيل 
للدم��وع على مئ��ات املتظاهرين 
الذي��ن لبوا دعوة إلى مس��يرة إلى 
القصر الرئاسي في اليوم السابع 

من حركة احتجاج كبيرة.

ويش��هد الس��ودان احتجاج��ات 
ف��ي العديد م��ن مدنه ب��دأت في 
19 كانون االول/ديس��مبر بعد قرار 
احلكوم��ة رفع س��عر اخلب��ز ثالث 
م��رات ف��ي بل��د يعاني م��ن ركود 
اقتص��ادي ويحكمه الرئيس عمر 

البشير منذ ثالثة عقود.
وقال مراسل الوكالة في اخلرطوم 
إن مئ��ات من احملتج��ني يتظاهرون 
ف��ي أح��د الش��وارع الرئيس��ية 
السودانية  العاصمة  في وس��ط 
بعدم��ا منع��ت ق��وات األمن كل 
من ح��اول الوص��ول إل��ى القصر 

الرئاسي .
ومتركزت أفراد الشرطة النظامية 
ومكافحة الشغب في تقاطعات 
الش��وارع الرئيس��ة ف��ي املدينة 
وه��م يحمل��ون اله��راوات، وعلى 
املطّل��ة على  البناي��ات  أس��طح 

شارع القصر.
النظامي��ة  الش��رطة  أف��راد 
ومكافحة الشغب يتمركزون في 
تقاطعات الشوارع الرئيسية في 

املدينة وهم يحملون الهراوات
وكان »جتّمع املهنيني السودانيني« 
ال��ذي يض��م أطباء ومهندس��ني 
ومعلمني وأس��اتذة جامعات دعا 
االثن��ني في بيان إلى تظاهرة ظهر 
الثالث��اء نحو القص��ر اجلمهوري 
لرئاس��ة  مذك��رة  »لتس��ليم 
اجلمهورية تطالب بتنّحي الرئيس 

ف��وراً ع��ن الس��لطة اس��تجابة 
السوداني وحقناً  لرغبة الشعب 

للدماء«.
وأضاف البي��ان أّن التجّمع يقترح 
إذا ما وافق البش��ير على التنّحي 
أن »تتش��ّكل حكوم��ة انتقالية 
ذات كف��اءات ومبه��ام محّددة ذات 
صبغة توافقية بني أطياف اجملتمع 

التجّم��ع  وأطل��ق  الس��وداني«. 
نفس��ه األح��د دعوة إل��ى إضراب 
عام لّباها العديد من القطاعات.

وفي بي��ان أفادت منظم��ة العفو 
الدولي��ة أن »37 متظاه��راً قتل��وا 
برصاص قوات األمن خالل خمسة 
املناهضة  أيام من االحتجاج��ات 

للحكومة«.
 وقالت سارة جاكسون مساعدة 
مدي��ر املنظم��ة غي��ر احلكومي��ة 
ملنطقة ش��رق أفريقيا والبحيرات 
»إن  األفريق��ي  والق��رن  الكب��رى 
األم��ن  ق��وات  اس��تخدام  واق��ع 
للق��وة الفتاك��ة ب��دون متييز ضد 
املتظاهري��ن العزل ه��و أمر مقلق 

للغاية«.
وفي تصريحات السبت، قّدر زعيم 
ح��زب األم��ة الرئيس��ي املعارض 
الصادق املهدي أن العدد يصل إلى 
22 قتيالً، وش��جب »قمع اجليش« 

للتظاهرات.

وكاالت / البينة الجديدة
ق��ال مس��ؤولون إن الكوريت��ني عقدتا 
امس األربعاء مراس��م إلقامة مشروع 
احلديدي��ة  الس��كك  يرب��ط خط��وط 
والط��رق بينهم��ا، وإن كان الب��دء ف��ي 
التنفيذ مس��تحيال في ظل العقوبات 
النووي��ة  البرام��ج  عل��ى  املفروض��ة 

والصاروخية في كوريا الشمالية.
وكان اجلانب��ان ق��د اتفق��ا ف��ي أكتوبر
L تش��رين األول على ب��دء العمل على 
إعادة ربط خطوط الس��كك احلديدية 
والط��رق والت��ي انقطعت من��ذ احلرب 
الكوري��ة التي دارت م��ن عام 1950 إلى 
عام 1953، وذلك في عالمة أخرى على 
حتس��ن العالقات بني الشمال واجلنوب 

هذا العام.
وحت��رك قط��ار خ��اص يق��ل وف��دا من 

100 مس��ؤول ك��وري ش��مالي وكذلك 
مس��ؤولني م��ن األمم املتح��دة والصني 
وروس��يا ومنغوليا وفقا ملا ذكرته وزارة 

الوحدة في كوريا اجلنوبية.
وذكر مس��ؤولون كوري��ون جنوبيون أن 
الواليات املتحدة ومجلس األمن الدولي 
أبدي��ا دعمهم��ا للمراس��م، لكن بدء 
تنفيذ املشروع مستحيل مع استمرار 
العقوبات التي تعيق ش��حن منتجات 
الطاق��ة وامل��واد املعدني��ة واإلمدادات 

األخرى .
وقال��ت وزي��رة النق��ل كي��م هيون-مي 
“يتع��ني عم��ل الكثي��ر قب��ل أن نب��دأ 
البناء فعليا”. وأش��ارت إلى أن اجلانبني 
س��يجريان أبحاث��ا مش��تركة أخ��رى 
وسيشرعان في أعمال التصميم على 
مدى عام أو اثنني . واختلجت املش��اعر 

عل��ى القطار الك��وري اجلنوبي عندما 
حترك مغادرا العاصمة سول.

وقال شني جانغ-تش��ول الذي قاد آخر 
قطار ش��حن بني الكوريتني قبل عشر 
س��نوات “أن��ا متأثر جدا.. مرت عش��ر 
س��نوات كنت دوما أتس��اءل فيها هل 

بإمكاني أن أعود ثانية بعد التقاعد”.
واملراس��م الت��ي أقيم��ت مبثابة عالمة 
أخرى على سريان الدفء في العالقات 
ب��ني الكوريت��ني اللت��ني م��ا زالت��ا في 
حال��ة ح��رب م��ن الناحية الرس��مية 
بعدما انتهى الص��راع بينهما بهدنة 
وليس مبعاهدة س��الم. غير أن املبادرات 
االقتصادي��ة الكب��رى متعث��رة لع��دم 
حدوث تقدم على صعيد نزع الس��الح 

النووي بالشمال .

البشري يبتعد عن مسببات األزمة ويتمسك بنظرية املؤامرة

الكوريتان تقيمان مراسم بدء مشروع للنقل الربي والعقوبات تؤخر التنفيذ

وكاالت / البينة الجديدة
اهت��زت ث��روة امللياردي��ر الس��عودي 
األمير الوليد بن طالل وتكبد خسائر 
فادح��ة عق��ب احتجازه ف��ي فندق 
“الريت��ز كارلتون” بتهمة الفس��اد 
م��ن قبل ول��ي العه��د الس��عودي 
محمد بن سلمان، بحسب ما أكده 
تقري��ر نش��رته وكال��ة “بلومبيرغ” 

األمريكية.
وذك��ر التقري��ر، أن التوت��رات الت��ي 
العاملي��ة،  التج��ارة  تش��هدها 
العاملية  تأثر األس��واق  واحتمالي��ة 
بالرك��ود األمريك��ي، أدى إلى تعرض 
تصنيفه��م  مت  ش��خصية،   500
باألغنى في العالم، حس��ب مؤشر 
“بلومب��رغ” لألغني��اء ف��ي العالم، 
إلى تعرضهم خلسائر كبيرة، قدرت 

مبليارات الدوالرات .
وتراجعت ثروة مؤسس “أمازون دوت 
ك��وم”، جيف بيزوس، إلى 115 مليار 
دوالر قرب نهاية العام اجلاري، بعدما 
بلغ��ت ذروتها عن��د 168 مليار دوالر 

ف��ي س��بتمبراملنصرم، فيم��ا ُمني 
مارك زوكربيرغ بأكبر خس��ارة منذ 
يناي��ر، إذ تراجع��ت ثروت��ه 23 مليار 
دوالر، في ظل األزمات التي شهدتها 

“فيسبوك” هذا العام.
وخسر مليارديرات الواليات املتحدة 
مجتمع��ني، والبال��غ عدده��م 173 

شخصاً، 5.9% من ثرواتهم، لتسجل 
1.9 تريليون دوالر.

أغن��ى  فق��د  الوكال��ة،  وبحس��ب 
ش��خص ف��ي الس��عودية، األمي��ر 
الوليد بن طالل، الذي أطلق سراحه 
ف��ي م��ارس/ آذار، بع��د 83 يوما من 
وق��د  دوالر،  ملي��ار   3.4 االحتج��از، 

انخفضت قيمته الصافية بنسبة 
60% من��ذ أن بلغ��ت ذروتها في عام 

.2014
وف��ي املقاب��ل، ق��د متك��ن واحد من 
األثري��اء الس��عوديني املتبقني، وهو 
محمد العمودي، من أن يصبح أكثر 
ث��راء خالل فترة احتج��ازه، ارتفعت 

قيم��ة أصول��ه اخلاص��ة بالطاق��ة 
وأك��دت  الس��ويدية.  واملمتل��كات 
احلكومة الس��عودية خالل الشهر 
اجلاري، أن العمودي، يواجه اتهامات 

بالفساد، وأنه ينتظر محاكمته.
وجرى احتجاز األمير الوليد بن طالل 
العام املاضي مع عشرات آخرين من 
األثرياء الس��عوديني في حملة قام 
بها ولي العهد محمد بن س��لمان 
وإجراء إصالحات  لتدعيم سلطاته 

في البالد. 
وكان الولي��د ب��ن ط��الل ق��د نش��ر 
الشهر املاضي عبر صفحته اخلاصة 
على “تويت��ر” مقابلة كاملة له مع 
محطة “فوك��س نيوز” أكد خاللها 

أنه عفا وصفح عن فترة احتجازه.
وقال الوليد بن طالل: “احلمد هلل أنه 
بع��د تلك الواقعة ق��ام كثيرون ممن 
ج��رى احتجازهم بعملي��ة تطهير 
كبي��رة”، نافيا ما ت��ردد عن تعرضه 
للتعذيب أثناء احتجازه أو أن يكون 

املسؤولون جردوه من ثروته.

بريطانيا تأمر مبراجعة حول 
“التمييز” و”العنف” ضد 

املسيحيني يف العامل

بلومبريغ: هذا ما خسره الوليد بن طالل

وكاالت / البينة الجديدة
توقع مارك شناير، احلاخام 
ملك  ومستشار  اليهودي، 
البحرين، أن تشهد عالقات 
اخللي��ج  ودول  إس��رائيل 
حتس��ناً ملحوظاً في ضوء 
األمريكي من  االنس��حاب 
معلومات  كاشفاً  سوريا، 
ع��ن رغبة الس��عودية في 
تطوير اقتصادها مبساعدة 
إس��رائيل. وقال شناير في 
مقابلة مع صحيفة “تاميز 
أوف إس��رائيل”، إنه يتوقع 
ال��وزراء  رئي��س  يق��وم  أن 
بنيامني نتنياهو بزيارة إلى 
البحري��ن الش��هر املقبل، 
اخلليجي��ة  اململك��ة  وأن 
الصغيرة ستنش��ئ قريبا 
م��ع  رس��مية  عالق��ات 

إسرائيل .
خ��روج  “إن  أن  وأض��اف 

الواليات املتحدة من سوريا 
قد يسرع من صفقة جلب 
إس��رائيل واخللي��ج معا”، 
وذل��ك نق��الً م��ع مص��ادر 
رسمية رفيعة لم يسمها 

في اخلليج.
وحتدث شناير في مقابلته 
مع الصحيفة اإلسرائيلية 
في القدس، عن األس��باب 
التي قد تعجل في التقارب 

اإلس��رائيلي،  اخلليج��ي 
اخللي��ج  “ل��دى  قائ��ال: 
تهدي��دات وجودية: تباطؤ 
اخللي��ج،  ف��ي  اقتص��ادي 
بس��بب تناق��ص الطل��ب 

عل��ى النفط، وعدوان إيران 
مضيف��ا:  وحلفائه��ا”. 
“اآلن، م��ع خ��روج القوات 
س��وريا،  م��ن  األمريكي��ة 
أصبحت إيران حتتل املرتبة 
األول��ى”. وق��ال ش��ناير إن 
لدى  الس��عودي  الس��فير 
الواليات املتحدة، خالد بن 
س��لمان، أخب��ره مؤخرا أن 
س��بب تق��ارب اخلليج مع 
إسرائيل هو العداء احلالي 
اجلمهوري��ة  جت��اه  لبل��ده 
اإلس��المية. ونقل احلاخام 
عن السفير السعودي، أن 
إيران هي الس��بب الثاني، 
أما االقتصاد فهو السبب 
األول.  وق��ال ش��ناير نق��ال 
ب��ن س��لمان  ع��ن خال��د 
تري��د  اململك��ة  إن  قول��ه 
إصالح اقتصادها، لكن “ال 
ميكنن��ا القي��ام بذلك دون 

إسرائيل”.
وتابع: “هناك التزام حقيقي 
ورغب��ة في إقام��ة عالقات 
مضيفا:  إس��رائيل”،  م��ع 
“كان من املعت��اد أن يكون 
اإلس��رائيليني  دع��وا  األمر 
يعملون  والفلس��طينيني 
على خالفاتهم ثم يتصلوا 
األم��ر  حت��ول  واآلن،  بن��ا، 
إل��ى دع��وا اإلس��رائيليني 
والفلسطينيني يناقشون، 
نفس��ه  الوق��ت  وف��ي 
ميكنن��ا مناقش��ة إقام��ة 

العالقات”.
 وزاد احلاخ��ام: “أتوق��ع أن 
ذل��ك س��يحدث ف��ي عام 
أو  دول��ة  س��نرى   .2019
دولت��ني تقيم��ان عالق��ات 
دبلوماس��ية مع إسرائيل. 
أعتقد أن البحرين ستكون 

األولى”.

حاخام يهودي مستشار مللك البحرين يكشف معلومات مثرية عن عالقة السعودية بإسرائيل وكاالت / البينة الجديدة
اخلارجي�������ة  وزي��ر  أم��ر 
البريطان��ي، جيرمي هانت، 
ح��ول  مراجع��ة  بإج��راء 
“التميي��ز” و”العنف” الذي 
املس��يحيني  ضد  يرتك��ب 
ف��ي جميع أنح��اء العالم، 
وكال��ة  ذك��رت  حس��بما 
“برس أوسوسيشن”  امس  

األربعاء.
وستنظر املراجعة العاملية 
الت��ي س��يتوالها أس��قف 
ترورو، فيليب مونس��تيفن، 
بريطاني��ا  جه��ود  ف��ي 
ملي��ون   215 ملس��اعدة 
مسيحي في أنحاء العالم 
تق��ول وزارة اخلارجية إنهم 
واجهوا أعمال متييز وعنف 
بحس��ب  املاض��ي،  الع��ام 
هان��ت:  وق��ال  الوكال��ة. 
بريطانيا  دافع��ت  “لطامل��ا 

عن احلري��ات الدينية.. وفي 
كثي��ر م��ن األحي��ان يكون 
اضطهاد املسيحيني إنذارا 

مبكرا لكل أقلية”.
وذك��ر هان��ت أن بريطاني��ا 
“ميكنه��ا بل يج��ب عليها 
أن تفع��ل املزي��د” للتعامل 
م��ع “محن��ة املس��يحيني 
املضطهدين” حيث يش��ير 
“ارتف��اع  إل��ى  مس��ؤولون 
دراماتيكي في العنف” ضد 
أتباع الديانة، مبتوسط 250 

قتيالً كل شهر .
الفاتي��كان،  باب��ا  وكان 
فرنس��يس األول، أشار إلى 
“محن��ة” املس��يحيني في 
كلم��ة ل��ه ي��وم اجلمع��ة، 
وقال: “يب��دو أن االضطهاد 
والوحش��ي  القاس��ي 
لم  الرومانية  لإلمبراطورية 

ينته بعد”. 



جهاد الخازن 

تامي��ز«  »نيوي��ورك  أص��دق 
و»واش��نطن بوس��ت« بقدر ما 
ال أصدق الرئي��س دونالد ترامب 
ومزاعمه عن إجن��ازات أو حتقيق 

وعود انتخابية وغير ذلك.
الرئي��س االميرك��ي وع��د خالل 
االنتخاب��ات ببن��اء ج��دار م��ع 
املهاجرين غير  املكس��يك ملنع 
الش��رعيني من دخ��ول الواليات 
الكونغرس رفض ذلك  املتحدة. 
وأق��ر في وقت س��ابق م��ن هذه 
الس��نة تخصي��ص م��ال ألمن 

احلدود.
ماذا قال الرئيس ترامب تعليقاً 
على ذلك؟ هو ق��ال: بدأنا نبني 
احلائ��ط، وأن��ا فخ��ور بذلك. هو 
ل��م يق��ل إن رئي��س األقلية في 
مجلس الش��يوخ تشك شومر 
ورئيس��ة األقلي��ة ف��ي مجلس 
بيلوس��ي  نانس��ي  الن��واب 

يعارضان بناء اجلدار.
الرئيس قال إن بناء احلائط بدأ 86 
مرة قب��ل االنتخابات النصفية، 
وهذا ليس صحيحاً. هو زعم 36 
م��رة أن الواليات املتحدة أنفقت 
على حروبها في الشرق األوسط 

سبعة ترليونات دوالر، كما زعم 
تواطأوا س��نة  الدميقراطيني  أن 
2016 مع روس��يا في انتخابات 

الرئاسة 48 مرة.
التواط��ؤ الثابت ه��و بني حملة 
وروس��يا  االنتخابات  ترامب في 
وق��د ش��ارك فيه��ا زوج ابنت��ه 
جاري��د كوش��نر وآخ��رون وهذا 
ثاب��ت جداً رغم أن دونالد ترامب 

ينكره.
أحد أس��وأ مزاع��م الرئيس أنه 
أق��ر أعلى خصم ف��ي الضرائب 
في تاري��خ الواليات املتحدة، وأن 
ما فعل يزيد على إجراءات إدارة 
رونالد ريغان. هذا ليس صحيحاً 
ألن األرقام ال تكذب مثل البشر. 
إدارة ريغ��ان أنقص��ت الضرائب 
ف��ي   2.9 بنس��بة  س��نة 1981 
املئة وهو رقم ال تقترب إجراءات 

ترامب الضريبية منه أبداً.
هو كرر موقفه من الضرائب 99 
مرة ولم يكن صادقاً، فالرؤس��اء 
ولين��دون  ايزنه��اور  دواي��ت 
أقروا  وبيل كلينتون  جونس��ون 
خفضاً في الضرائب يزيد كثيراً 

على ما زعم ترامب.
ف��ي غرابة ما س��بق أن الرئيس 
االميركي زعم 37 مرة أن صناعة 
الصلب االميركية تبني مصانع 
جديدة. الصحيح هو أن شركة 
واح��دة في والي��ة إلينوي أعادت 

استعمال مصهرين للصلب.

ان اس��تثمارات  هو زعم أيض��اً 
أميركي��ة في اململك��ة العربية 
الرق��م  س��تبلغ  الس��عودية 
الرق��م  أن  إال  دوالر،  بلي��ون   450
بلي��ون دوالر  األصل��ي كان 350 
واالستثمارات حتى اآلن أقل من 
ذلك كثي��راً. ب��ل أن ترامب زعم 
أن إدارت��ه أوجدت مليون وظيفة 

جدي��دة وهو رقم خرافي ال دليل 
عليه أبداً. 

طبعاً هن��اك احلرب االقتصادية 
الت��ي أعلنه��ا الرئي��س ترامب 
عل��ى الص��ني، إال أن االجتم��اع 
األخير له م��ع الرئيس الصيني 
انته��ى بهدنة  ش��ي جينبن��غ 
والصني خفضت الضرائب على 
املستوردة  االميركية  السيارات 
من 40 في املئة الى 15 في املئة. 
مع ذلك الرئي��س ترامب ما يزال 

يهدد ويزعم أن الواليات املتحدة 
خسرت باليني الدوالرات.

طبع��اً ترامب ما ي��زال ينكر أي 
تواط��ؤ حلملت��ه االنتخابية مع 
روس��يا وه��و ق��ال ف��ي تغريدة 
ال  الدميقراطي��ون  أخي��راً:  ل��ه 
يس��تطيعون أن يج��دوا دلي��الً 
عل��ى تواطؤ ال��روس مع احلملة 
االنتخابي��ة بعد ش��هادة 
)ف��ي  كوم��ي  جيم��س 
الكونغرس(. ال تواطؤ. هذا 
فولكس  تلفزي��ون  قال  ما 

نيوز .
الرئي��س ينكر أيض��اً دفع 
مبال��غ مالي��ة الثنتني من 
عالق��ات  أق��ام  النس��اء 
جنس��ية معهم��ا، مع أن 
)السابق( مايكل  محاميه 
كوهن دفع لهما، وقبض ما 
دف��ع من أعضاء في حملة 
ترامب. احملقق اخلاص روبرت 
مولر قال إن كوهن حتدث عن دفع 
مال لتس��كت متهمات ترامب 
عن فض��ح عالقته معهن، كما 
حتدث ع��ن العالقة مع روس��يا. 
كوه��ن حكم عليه بالس��جن 
ث��الث س��نوات ألنه ك��ذب أمام 
الكونغرس ولعله قريباً ينش��ر 
كتاباً عن عمله لدونالد ترامب.

مشرق عباس

لن يكون مبقدور أحد ان يضع تعريفاً محدداً 
للحكومة العراقية اجلديدة، فلم نعد امام 
ائت��الف سياس��ي »الكتل��ة االكب��ر« كما 
لس��نا امام اتفاق ش��امل »وحدة وطنية«، 
وبالتأكيد النقف امام حكومة »تكنوقراط« 
وال »محاصص��ة حزبية«، واألم��ر اليقتصر 
على التعري��ف، وامنا الضبابية باتت تغلف 
اية قراءة منصفة ملستقبل تعاطي القوى 
السياسية مع هذه احلكومة ومخرجاتها.

ابتداء، جنح اجلميع ف��ي التخلي عن التزام 
اختي��ار رئي��س ال��وزراء احلالي ع��ادل عبد 
امله��دي، متلص��وا من املس��ؤولية بحرفنة، 
واصبحن��ا عملياً امام رئي��س حكومة لم 
يخت��ره أح��د، ولن يش��اركه اي ط��رف في 
املسؤولية عن اداء حكومته، كما ان القوى 
السياس��ية احتفظ��ت لنفس��ها بورق��ة 
االعت��راض واالنق��الب عل��ى عب��د املهدي 

عندما يحني موعد االنقالب.
االتف��اق عل��ى عب��د امله��دي كان ميكن ان 
يكون خبراً جيداً في بالد يعز فيها االتفاق، 

ففي النهاية كان ميكن ان تتم االستجابة 
الى مطالب االحتجاج��ات املتواصلة منذ 
س��نوات، وال��ى دع��وات النخ��ب الثقافية 
والديني��ة بان يت��م منح عب��د املهدي حق 
اختيار وزراء حكومته، على اساس الكفاءة 

واملهنية. 
قاد الس��يد مقتدى الصدر حملة لتطبيق 
هذه املطال��ب، وتنازل ع��ن حصص ائتالف 
»س��ائرون« ليخت��ار عب��د املهدي م��ن يراه 
مناس��باً للوزارات، واس��هم في تش��جيع 

قوى ائتالف »االصالح« على تقدمي التنازالت 
املطلوبة في الس��ياق نفسه، لكن القوى 
السنية التي شكلت حتالفاً باسم »احملور« 
رفضت بش��كل قاطع التن��ازل عن متثيلها 
احلزبي رمب��ا أكثر كفاءة من الوزراء احلزبيني، 
والق��وى الكردي��ة رفضت بدوره��ا ان متنح 

رئيس الوزراء حق االختيار. 
وبص��رف النظر ع��ن ال�تأثي��رات االقليمية 
فإن س��يناريوهات حكومة  ومصداقيتها، 
عب��د امله��دي وم��ا س��وف تواجه��ه خالل 
الش��هور املقبلة يش��كل جوه��ر اهتمام 
العراقي��ني، بس��بب اله��در الهائ��ل ف��ي 
الطاق��ات وامل��وارد والف��رص الذي تس��بب 
ب��ه الص��راع السياس��ي طوال الس��نوات 
السابقة وماقد يتس��بب به في السنوات 

املقبلة.
وم��ع االخ��ذ في احلس��بان س��يناريو جناح 
عب��د املهدي املع��روف بحنك��ة وهدوء في 
اكم��ال حكومت��ه وح��ل عق��دة منص��ب 
وزي��ر الداخلية، واملض��ي بحكومته لعبور 
حاج��ز الس��نوات االربع املقبل��ة متخطياً 
سلس��لة من الهجمات السياس��ية ورمبا 
االس��تجوابات املتوقع��ة، ف��ان س��يناريو 
تعرض هذه احلكومة الى انقالب حزبي قبل 
انهاء فترتها، م��ازال موجوداً على الطاولة 

ايضاً.
بعد اس��ابيع فق��ط، عندم��ا ينتهي جدل 
واملصالح  والتخندقات  احلكومة،  تشكيل 
التي تأسس��ت على هذا اجلدل، س��يكون 
باالم��كان تلمس ب��وادر نهاي��ة الصفقات 
التي ش��كلت الكابينة الوزارية، وسيكون 
علينا مراقبة امناط جديدة من التحالفات، 
واالنتق��االت الرش��يقة بني اخلن��ادق لعدد 
كبي��ر م��ن الن��واب احلالي��ني، وعل��ى عبد 
امله��دي حينها مس��ؤولية ق��راءة اخلرائط 
جيداً وانق��اذ حكومته، بالتحضير من االن 

لتعديل معاييرها املزدوجة.

االنتخابات املبكرة وحتوالت السياسة يف إسرائيل

نبيل السهلي

ثم��ة حت��والت دراماتيكية تش��هدها 
الساحة السياسية اإلسرائيلية بعد 
إعالن حزب الليكود اإلسرائيلي االثنني 
االئتالف  ق��ادة  25-12-2018 موافق��ة 
احلكومي على حل الكنيست وإجراء 
انتخاب��ات مبك��رة ف��ي التاس��ع من 
نيس��ان )أبريل( املقبل، حيث كان من 
املفترض أن جت��رى االنتخابات العامة 
في تش��رين الثان��ي )نوفمب��ر( 2019، 
ولك��ن حزب الليك��ود جلأ إل��ى تقدمي 
موع��د االنتخاب��ات بع��د خالفات مع 
األحزاب الدينية حول قانون التجنيد 
ال��ذي يس��تثني اليه��ود األرثوذوكس 
من أداء اخلدمة العس��كرية. والالفت 
أن ق��رار إج��راء االنتخاب��ات املبك��رة 
ج��اء في وقت ل��م يعد في��ه االئتالف 
احلكومي ميتلك سوى أغلبية ضئيلة 

في الكنيس��ت بفارق مقع��د واحد ، 
حيث يس��تأثر ب�61 مقع��داً من أصل 
120 مقع��داً، وذل��ك بع��د اس��تقالة 
وزير احلرب الس��ابق أفيدغور ليبرمان 
وانس��حاب حزبه )إسرائيل بيتنا( من 
االئتالف قبل عدة أس��ابيع. وقد يكون 
السبب الرئيس واملباشر لتقدمي موعد 
االنتخابات اإلسرائيلية محاولة رئيس 
ال��وزراء بنيامني نتنياه��و التهرب إلى 
األمام من مخاطر إحالته إلى القضاء 
ومقاضاته بعد اتهامات الفساد التي 

تطارده منذ فترة طويلة.
يلحظ املتابع للش��أن اإلسرائيلي بأن 
اس��تطالعات الرأي تش��ير إلى تراجع 
ش��عبية حزب الليك��ود اليميني في 
وقت متي��ل في��ه اس��تطالعات الرأي 
إلى فوز كتلة اليمني بزعامة نتنياهو 
بأكثري��ة ضعيف��ة ف��ي الكنيس��ت 
تره��ل  ظ��ل  ف��ي  خاص��ة  القادم��ة 
االس��تطالعات  تؤكد  املعارضة، كما 
أيضاً بأن نتنياهو س��ينتخب كرئيس 
التوج��د  حي��ث  إس��رائيل،  ل��وزراء 
ش��خصية أخرى تنافس��ه من ضمن 
ائتالف��ه اليميني. وله��ذا ميكن اجلزم 
بأنن��ا سنش��هد تش��كيل حكومة 
أكث��ر ميينية ف��ي تاريخ إس��رائيل في 

صيف العام املقبل 2019. وستشهد 
الس��احة السياس��ية اإلس��رائيلية 
جتاذب��ات وانقس��امات وحتالف��ات إلى 
ح��ني موع��د االنتخاب��ات املبكرة في 

ربيع العام املقبل 2019 .

وجت��در اإلش��ارة إل��ى أن أول انتخابات 
إسرائيلية عامة قد حصلت في يناير 
)كانون ثان��ي( 1949، ومت إطالق اس��م 
الكنيس��ت على اجمللس التأسيسي 
ف��ي العام املذك��ور، ومت االتف��اق على 
أن يضم 120 عضوا، وقد س��اد حكم 

حزب العمل في إسرائيل حتى صيف 
ع��ام 1977، ح��ني تبوأ ح��زب الليكود 
السلطة ألول مرة منذ إنشاء إسرائيل 
ف��ي ايار )مايو( من عام 1948. وتتصف 
اخلارط��ة احلزبية في إس��رائيل بكثرة 
التشظي واالندماج احلزبي وتشكيل 
تكت��الت قبل كل انتخاب��ات عامة أو 
مبك��رة ، لالس��تحواذ عل��ى مقاع��د 
أكثر في البرملان )الكنيست (،وحتصل 
االئتالفات والتكتالت عادة بني أحزاب 
من طيف سياس��ي واحد ل��ه أهداف 
ومواقف وخطابات متقاربة من احلياة 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
بالنس��بة  وكذل��ك  إس��رائيل،  ف��ي 
للقضاي��ا اجلوهرية ف��ي إطار الصراع 
مث��ل  اإلس��رائيلي،   – الفلس��طيني 
قضيت��ي القدس والالجئ��ني. والثابت 
أن الساحة السياس��ية اإلسرائيلية 
ستشهد حتوالت نوعية خالل الشهور 
القليل��ة القادمة ، حيث س��تحصل 
تشظيات واندماجات حزبية، وكذلك 
وتكتالت س��تتبنى  أحزاب  تش��كيل 
خطابات سياس��ية واجتماعية أكثر 
ميينية، من شأنها احلصول على مزيد 

من مقاعد الكنيست القادمة .
وثم��ة خصائ��ص يتمتع به��ا النظام 

السياسي في إس��رائيل تتضح قبل 
كل انتخابات، ومن بينها أن االئتالفات 
والتكت��الت حتص��ل عادة ب��ني أحزاب 
من طيف سياس��ي واح��د له مواقف 
متقارب��ة. وتتآكل أكث��ر التكتالت مع 
م��رور الوق��ت، أو تتم عملي��ة اندماج 
ب��ني أحزابه��ا اخملتلفة، خاص��ة عند 
االنتخابات،  تش��كيل قوائم خل��وض 
وه��ذا م��ا س��يحصل أثن��اء خ��وض 
االنتخاب��ات املبك��رة في ربي��ع العام 
املقب��ل 2019. فح��زب العم��ل ال��ذي 
قاد إس��رائيل لس��نوات عدي��دة كان 
محصلة سلس��لة طويل��ة ومعقدة 
من االندماجات بني أحزاب املعس��كر 
اليساري، في حني تشكل »الليكود« 
م��ن ائتالف أح��زاب اليمني والوس��ط 

م��ع بعض أف��راد حزب العم��ل الذين 
انش��قوا عن حزب العمل وأيدوا فكرة 
أرض إس��رائيل الكاملة، وقد س��طع 
جن��م جتم��ع »الليكود« بع��د فوزه في 
انتخابات صيف عام 1977، األمر الذي 
أتاح بعد ذلك التاريخ لألقلية العربية 
اللعب��ة  دخ��ول  اخملتلف��ة  وأحزابه��ا 
االنتخابية في إس��رائيل. ومع صعود 
األح��زاب الدينية الش��رقية والغربية 
ممثل��ة بحركتي »ش��اس« و »املفدال« 
إل��ى واجه��ة العمل السياس��ي في 
عقد التس��عينيات من القرن املاضي، 
باتت اخلريطة السياس��ية تتش��كل 
من أربعة أطياف رئيس��ية هي: تكتل 
حزب العمل وحلفاؤه، فضالً عن تكتل 
»الليك��ود« وحلفاؤه ، وكذلك ألحزاب 

وتكتل  والش��رقية،  الغربية  الدينية، 
األحزاب العربية، وستشهد الساحة 
السياسية اإلس��رائيلية والدة أحزاب 
وتكت��الت إس��رائيلية جدي��دة خالل 

االسابيع املقبلة.
ويبق��ى الق��ول أن نتائ��ج االنتخابات 
اإلس��رائيلية باتت محسومة حسب 
استطالعات الرأي اإلسرائيلية، حيث 
سيس��تأثر اليم��ني بزعام��ة نتنياهو 
الكنيس��ت  ف��ي  ضئيل��ة  بأكثري��ة 
القادمة بعد االنتخاب��ات املبكرة في 
نيس��ان )ابري��ل( املقبل، وسيش��كل 
نتنياه��و  حكومت��ه اخلامس��ة بعد 
ف��وزه باالنتخاب��ات كرئيس لل��وزراء، 
وس��تكون أكثر حكوم��ة ميينية منذ 

إنشاء إسرائيل.

المقاالت المنشورة تعبر عن آراء أصحابها وليس بالضرورة أن تعبر عن رأي الجريدة

تميل استطالعات 
الرأي إىل فوز كتلة 
اليمني بزعامة 
نتنياهو بأكثرية 
ضعيفة يف الكنيست 
القادمة

القوى السياسية 
احتفظت لنفسها بورقة 
االعرتاض واالنقالب على 
عبد املهدي عندما يحني 
موعد االنقالب

التواطؤ الثابت هو بني حملة 
ترامب يف االنتخابات وروسيا 
وقد شارك فيها زوج ابنته 
جاريد كوشنر وآخرون وهذا 
ثابت جدًا
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صحللف عربيللة: احتفللاالت عيد امليللالد بني 
فتاوى متعصبة ودعوات إزالة الحواجز

تعددت الدعوات إلى احملبة والسالم في الصحف 
العربية مبناسبة احتفاالت عيد امليالد في ظل 

ما تشهده املنطقة من صراعات إقليمية.
ويقول حمد الكعبي في “االحتاد” اإلماراتية “إن 
أشقاء عرباً في اإلمارات، يحتفلون بعيد امليالد، 
ولوال فتاوى متعصبة من خاليا الظالم في أكثر 
من بلد عربي ال ل��زوم للحديث عن جواز تهنئة 
إخوتن��ا املس��يحيني العرب بعي��د امليالد، كما 
يفعلون هم في أعيادنا اإلسالمية، ألن ذلك من 

خصالنا ومن شيمنا، مسلمني ومسيحيني”.
ويضي��ف الكات��ب: “ميالد مجي��د إلخوتنا في 
الدم واإلنس��انية، باملسرة والس��الم، وكل عام 

واإلمارات وطن األمان والتسامح واحملبة”.

الدستور األردنية : املسيحيون اخوتنا
أم��ا محم��د داودي��ة فيقول ف��ي “الدس��تور” 
األردني��ة “ال أجد نفس��ي قادرا عل��ى مخاطبة 
املس��يحيني، أهل��ي واخوت��ي وعظ��ام الرقبة، 
بكلمتي الفص��ل: أنتم ونحن. ال أطيق أن أقول 
إن املسيحيني األردنيني، آخرون؟ وال أجدني قادرا 

على استخدام كلمة )املساواة(« بيننا، رغم 
أنها كلمة دس��تورية. وبالطبع، ال أستسيغ 
املش��ترك.  العي��ش  مصطل��ح  اس��تخدام 
ويصعب علي التحدث عن املسيحي األردني 

خارج ال )نحن( األردنية اجلامعة املطلقة”.
ويضي��ف الكات��ب: “نعت��ز أن املس��يحيني 
األردنيني هم أقدم اجملتمعات املس��يحية في 
العالم. لقد عاش��وا عل��ى أرضهم وعمروها 

وقاتلوا دفاعا عنها. وملا لزم”.

القللدس العربي اللندنيللة: بابا نويل 
امر مبهج

ويقول صبحي حديدي في “القدس العربي” 
اللندنية إن “اإلميان بالبابا نويل أمر مبهج، وال 
ضرر فيه ألحد، وميكن لألطفال أن يس��تمّدوا 

من شخصيته الكثير من السعادة والذكريات 
اجلميلة التي س��ترافقهم حتى س��ّن النضج. 
ولكنن��ا بهذا نهرب من الس��ؤال، في احلقيقة، 
ب��دل أن نطرح��ه، ألّن املطل��وب ليس تس��ويغ 
األس��باب التي جتع��ل البابا نوي��ل محبوباً من 
األطفال، وإمنا تلك األسباب التي دفعت الكبار 

إلى اختراعه”.
وكت��ب كريكور أوغس��طينوس ف��ي صحيفة 
“األهرام” املصرية، حتت عنوان “مبيالد املس��يح 
يش��رق فجر اخل��الص”: “في هذا املي��الد، وهذه 

الس��نة اجلدي��دة 2019، الت��ي س��نبدأها بعد 
أس��بوع، وس��نحتفل ف��ي الي��وم األول منه��ا 
بي��وم الّس��الم العامل��ي، أدعوكم إل��ى تكثيِف 
صلواتك��م من أج��ل وقف احل��روب واآلالم التي 
يُعانيه��ا الناس خصوصاً في ش��رقنا احلبيب، 
وف��ى كل مكان م��ن بق��اع العال��م. وانطالقاً 
من هذه الهموم واملش��اكل والصعوبات، أدعو 
املسؤولون في العالم إلى أن يتحركوا بعزم في 
إرساء أُس��س الّس��الم والعدالة وحماية حياة 

الناس وكرامتهم”.
“السياس��ة”  ف��ي  ب��ركات  ويق��ول ش��ربل 

الكويتية: “ليكن معن��ى العيد الداعي إلى 
العطاء واملشاركة دعوة للتنازل عن احلواجز 
فيما بينن��ا ،وتخفيف األناني��ة القاتلة ومد 
األي��ادي والتع��اون عل��ى اخلير. فاخلي��ر حالة 
محبب��ة تدعو إليه��ا كل املعتق��دات وحتلم 
بها االنس��انية جمعاء. أما األحقاد والشرور 
فق��د رفضته��ا األدي��ان ورذلته��ا الش��عوب 
وأس��قطتها من قيمها”. ويتس��اءل الكاتب 
“هل يعود األمل بالس��الم الداخلي أوال الذي 
يؤدي ال محالة إلى الس��الم مع اجلوار؟ أم أننا 

ما نزال نحلم وحلمنا بعيد املنال؟”

ف��ي  فقال��ت  اللندني��ة،  الي��وم”  “رأي  أم��ا 
افتتاحيتها إن “أعياد امليالد التي تعم لبنان 
ه��ذه األيام تب��دو )صفراء( على غي��ر العادة، 
بالنظر إلى جتمع مئات اللبنانيني في ساحة 
الشهداء وسط بيروت احتجاجا على أوضاع 
الب��الد االقتصادية املتردي��ة، وتعطل اجلهود 
املبذولة لتش��كيل حكومة، بعد أن بات هذا 
التش��كيل وش��يكا، وميكن أن يكون الهدية 

األثمن مبناسبة إطاللة العام اجلديد”.
وترى الصحيفة أن “لبنان على حافة االنفجار 
بعد تضخم االحتقان الش��عبي ملس��تويات 

ح��دث،  إذا  انفج��ار  وه��و  مس��بوقة،  غي��ر 
فس��يكون من الصع��ب الس��يطرة عليه”. 
ويق��ول عادل عبد اهلل في “الثورة” الس��ورية 
“في يوم امليالد نش��هد والدة جديدة لسوريا 
حتمل معه��ا الرجاء واألم��ل للجميع لنعود 
أفضل مما كنا، وليكن العام املقبل عام األمن 
واألمان ف��ي جميع ربوع بلدنا الغالي بفضل 
تضحي��ات وصمود بواس��ل اجلي��ش العربي 
السوري وإرادة الش��عب وحكمة القيادة في 

مواجهة اإلرهاب”.
إل��ى  بثق��ة  “نتطل��ع  الكات��ب:  ويضي��ف 
مستقبل بلدنا وأجيالنا القادمة متالحمني 
ومتحدي��ن ف��ي كل الظروف القاس��ية التي 
مررن��ا به��ا، مدرك��ني أن املرحل��ة القادم��ة 
تتطلب منا جميعاً ترس��يخ القيم الوطنية 
واإلنسانية التي تشكل األساس املتني لبناء 
الوط��ن .. وتعزيز التكات��ف والتعاضد للبدء 
مبرحل��ة إع��ادة إعم��ار .. إعمار س��وريا الغد 

واملستقبل”.    

تنويه: )البينة اجلديدة( تلتزم بش��روط نقل بعض 
النصوص اخلبرية من كبري��ات الصحف العاملية 
دون حتريف او اجراء اي تعديل على النص االصلي 
الذي يعبر عن وجه��ة نظر الصحيفة التي ننقل 

عنها .

الصحافـة األجنبيــة
ترســــم خارطــة املتغريات السياسيــة يف املنطقـــة العربيـــــة و الشرق األوســـط

تغريدات ترامب ليست صحيحةأسئلة حائرة يف بغداد

*الدكتورة/ سعاد ياسني

تهيمن احلكومة املركزية بالدولة على مرافق 
األمن واجلي��ش والقضاء واملواصالت والصحة 
واالتصاالت والتعلي��م واإلعالم، وهذه هيمنة 
طبيعي��ة الرتباط عم��ل هذه املراف��ق باألمن 

القومي.
ونظراً ألن إدارة املرافق املذكورة تعد من األمور 
العضال مما قد يقلل من قدرة احلكومة املركزية 

على متابعة األمور اخلدمية للمواطنني.
لذا ارتأت قي��ادة للدولة تدريب املواطنني على 
مش��اركتها في أعم��ال اإلدارة، وحث األجيال 
الناش��ئة على اس��تكمال مس��يرة اإلصالح 
والتطوير، بحيث يقتصر دور احلكومة املركزية 

على الرقابة واإلشراف.
وتفعيالً ملا نص عليه دس��تور مملكة البحرين 
م��ن وجوب العم��ل بنظام البلدي��ات كنظام 
لإلدارة احمللي��ة في إطار األس��لوب الالمركزي 

فق��د ص��در املرس��وم بقانون رقم 35 لس��نة 
2001م بإصدار قانون البلديات، والذي مبوجبه 
عهد املش��رع البحرين��ي للمجالس البلدية 
وض��ع اخلط��ط اإلس��تراتيجية إلدارة املرافق 
احمللية لتطويرها والنهوض بها حتت إش��راف 
ورقابة احلكومة املركزية، وذلك لتوزيع األعباء 
واملسؤوليات بني احلكومة املركزية واحملافظات 

واإلدارات.
وقصد املش��رع من ذلك – من ضمن ما قصد 
– التقلي��ل من حدة النظ��ام املركزي الذي قد 
يؤخر عملية تطوير البلديات ألسباب مردودة 
إلى الب��طء في اتخ��اذ القرار لكث��رة األعباء 

امللق��اة على عات��ق احلكوم��ة املركزية ما قد 
ينعكس س��لباً على س��رعة إشباع حاجات 

املواطنني.
إلي��ه اعترف��ت  التش��ريع املش��ار  ومبوج��ب 
احلكومة املركزية باملرفق احمللي، وتخلت له عن 
جزء من وظيفتها اإلدارية ليس��تقل بإدارتها 
ومباش��رتها في حدود كل محافظة، وأصبح 
املرفق احمللي متمتع بالش��خصية االعتبارية 
املس��تقلة، م��ا يج��وز مقاضاته بعي��داً عن 

احلكومة املركزية ليتحمل مسؤوليته.
وليس هذا فحس��ب فلقد أتي��ح للمواطنني 
انتخ��اب من ميثلهم في اجملالس البلدية وفقاً 

للتشريعات املنظمة لذلك.
ولع��ل ما ش��هدته الدولة في اآلون��ة األخيرة 
من متكني مواطنيها من الترشح لالنتخابات 
ليختاروا بحرية م��ن ميثلهم في إدارة اجملالس 
البلدية خير دليل يكشف عن رغبة احلكومة 
املركزي��ة في إس��ناد مهمة رعاي��ة املصالح 

احمللية لتلك اجملالس.
والواق��ع فإنن��ي أرى أن قي��ادة للدول��ة عندما 
قللت من النظام املركزي في اإلدارة، قد أتاحت 
للمواطنني اختيار من يحقق لهم مصاحلهم 
الدميقراطي  للمش��روع اإلصالح��ي  تنفي��ذاً 

للمملكة .

ولق��د اثب��ت الواق��ع العمل��ي جن��اح النظام 
الالمرك��زي الذي انتهجه القي��ادة ألنه حقق 
بالفعل كفاءة أعلى ف��ي العمل اإلداري على 
املس��تويني املرك��زي والالمرك��زي وليس هذا 
فحس��ب، فتمكني املواطنني من املش��اركة 
الفعلية في احلكم وإدارة ش��ؤون الدولة يعد 
دعم��اً وتعزيزاً ملب��دأ املواطن��ة والدميقراطية 
كحق من حقوق اإلنس��ان السياس��ية التي 

طاملا يؤكد عليها الدستور البحريني.

املحامللني  جمعيللة  رئيللس  *نائللب 
البحرينية

إسرتاتيجية اإلدارة مبملكة البحرين



مهيمن محمد علي

بني وقت واخ��ر تظهر الع��اب الكترونية 
حديث��ة جت��ذب العديد من مس��تخدمي 
الهوات��ف الذكية ومن اب��رز تلك االلعاب 
 PUBG لعب��ة  مؤخ��را   ظه��رت  الت��ي 
القتالية التي ش��هدت انتش��ارا واسعا 
بني املستخدمني سببت مخاطر نفسية 
وسلوكية كبيرة . فقد يصل عدد الالعبني 
فيه��ا في اجلولة االولى ال��ى 100 العب ، 
الهدف من��ه هو القتال ام��ا الرابح فهو 
من يصمد حتى نهاي��ة املعركة ، وميكن 
اللع��ب فيها بش��كل منف��رد او اللعب 
ف��ي فريق صغير يصل ع��دد افراده الى ٤  
العب��ني كح��د اقصى وف��ي كال احلالتني 
الش��خص الذي يبقى حي��ا حتى  نهاية 
املعركة يك��ون هو الرابح . تلعب اللعبة 
عبر االنترنيت االمر الذي يجمع الالعبني 
من كل انحاء العالم حيث تظهر املعالم 
واالس��لحة وحتى االش��خاص بش��كل 

يالم��س الواقع ، بحي��ث يتمكن الالعب 
من االنتقال من م��كان الخر ليعيش في 

عزلة واقعية ومعركة افتراضية .
ف��ي البي��ت ف��ي املدرس��ة وحت��ى ف��ي 
العمل اصبح��ت هذه اللعبة تس��يطر 
عل��ى عقول البش��ر وخاص��ة املراهقني 
بحي��ث  املوظف��ني  وكذل��ك  والش��باب 
يقضي املستخدم ساعات طويلة خلف 
شاش��ة الكيب��ورد او الهات��ف احملم��ول 
ملمارس��ة ه��ذه اللعب��ة الت��ي اصبحت 
ادمانا لكل شخص ميارسه وبذلك يتذمر 
م��ن ابس��ط الطلب��ات واق��ل الواجبات 
والتخلي عن املس��ؤوليات ، وهذا االدمان 
يعود لعدة اس��باب اهمها الفراغ الذي 
يعاني منه الش��باب وانتش��ار البطالة 
وس��وء االوضاع املعيش��ية لذلك يلجأ 
الشاب الى ش��يء ميكنه من االستمتاع 
بوقته، وتؤثر هذه اللعبة على املس��توى 
الدراس��ي للطالب املراهقني بحيث تزيد 
من حاالت االنطوائية واالنعزالية وتخلق 
العنف في نفوس مس��تخدميها بحيث 
يس��هرون ألوق��ات متأخرة م��ن الليل ما 
يسبب تراجعا في مستواهم الدراسي، 

حي��ث يعيش املس��تخدم ف��ي مجتمع 
وهم��ي دون ان يتفاع��ل م��ع أصدقائه او 

عائلته 

ويس��بب له ادم��ان دون ان يدركه .كذلك 
احل��ال بالنس��بة للموظفني ف��ان ادمان 
البعض منه��م جعله مهم��ال في ادائه 

الوظيفي 
او تأخ��ره ع��ن اوق��ات الدوام الرس��مي ، 
بحيث تعرض الس��يد )أحم��د( لعقوبة 
اداري��ة نتيج��ة التقصي��ر ف��ي واجباته 

الوظيفية وتأخره عن الدوام .
تق��ول الس��يدة )م��رمي( ان ابن��ي مدم��ن 
بش��كل غير طبيعي على ه��ذه اللعبة 
ويقضي اوقات طويلة ومتأخرة ملمارسة 

لعبة 
حيث س��ببت ل��ه تراجعا في مس��تواه 
الدراسي .فهذه اللعبة لها خطورة كبيرة 
عل��ى املراهقني ألنها توه��م الالعب بان 
اس��اليب العنف ه��ي الطريقة الوحيدة 
للدف��اع ع��ن النف��س وانه��ا وس��يلته 
لتحقيق الهدف املنشود فيلجأ للعنف 
حل��ل نزاعاته لذل��ك فان جيل الش��باب 
مهدد س��واء م��ن ثقافة حمل الس��الح 
او االف��كار التي ت��زرع بداخل��ه واللجوء 
ال��ى املعارك لتحقي��ق االنتصار من اجل 
البق��اء، باالضاف��ة ال��ى ان ه��ذه اللعبة 
سببت حاالت طالق في مجتمعنا حيث 
ش��هدت احملاكم العراقي��ة حاالت طالق 
عديدة منذ انتش��ار هذه اللعبة وحسب 
مص��ادر فأن اغلب املراقب��ني يرجحون ان 
س��بب الط��الق هو انش��غال ال��زوج عن 
عائلته بسبب هذه اللعبة واشار اخرون 
ان بع��ض الالعب��ات من الزوج��ات يقعن 

بالتواصل م��ع العبني رجال خالل القتال 
االفتراض��ي م��ا يس��بب غي��ره االزواج ، 
وهناك حالة اخرى مشابهة بحيث تقول 
السيدة )ياسمني( بأنني خيرت زوجي بني 
االنفص��ال او ترك اللعبة بس��بب ادمانه 

عليها بشكل مستمر ،
اك��دت منظم��ة الصح��ة العاملي��ة في 
دراسات ان ادمان هذه اللعبة وغيرها من 

االلعاب االلكترونية تؤدي الي اضطراب 
لع��دد كبي��ر م��ن  العقلي��ة  بالصح��ة 
مس��تخدميه وتس��بب في اكثر من 40 
ال��ف حالة ط��الق حول العالم حس��ب 
تق��وم  ان  االس��رة  .عل��ى  إحصاءاته��ا 
مبراقب��ة ابنائهم ومتابعته��م واحلد من 
االلكتروني��ة  لاللع��اب  اس��تخدامهم 
املض��رة والت��ي تؤث��ر عل��ى مس��تواهم 
الدراس��ي الن PUBG تع��د مبثابة حصد 
عل��ى  وكذل��ك   ، املس��تخدمني  ارواح 
املنظم��ات الدولي��ة املدني��ة ان حتذر من 
كثرة اس��تخدام هذه اللعب��ة ملا لها من 
مخاط��ر على الفرد واالس��رة واجملتمع .او 
تقوم الرقابة بواجبها جت��اه هذه االدمان 

بأسرع ما ميكن .

هشاشة النمو االقتصادي يف االقتصاد الريعي

ثم��ة متغيرات الحت ف��ي أفق السياس��ة العراقية، وأطلت من املش��هد 
كبادرة إصالح، حتاول إخراج البلد من عنق زجاجة املش��كالت واحملاصصة 
والطائفية، وإحراج القوى التي تعتاش على بقايا إفتعال األزمات، وتتعلق 

بأذيال العراق ملنعه من النهوض لعام متغير.
مرحل��ة جديدة ُفرضت بواقعية متغيرات املش��هد السياس��ية، وماضية 
نحو التصحيح، متجاوزًة كل األصوات واألفعال املعيقة املعطلة، عس��ى 
أن تس��تعيد نفس��ها كالعب أس��اس يعتب��ر املعرقالت قواع��د إنطالق، 
لنسف كل ما يطرأ من إلتحام وردم لهوة التناقضات، لتعيد خلط األوراق 
والفوضوية، وأجواء التلون املش��حونة بإستغالل الفرص، ومنع العراق من 

الولوج في حتديد أولويات موقع حجر أساس البناء.
أنه��ى وأقن��ع زوال اإلره��اب كثي��ر من األص��وات الت��ي تن��ادي بالطائفية، 
فخضعت لألصوات الش��عبية التي بنيت عل��ى الوطنية دون فرعية، ولم 
تتبق��ى أرضية حاضنة بع��د تعاضد العراقيني لدح��ر اإلرهاب، وردع خطر 
يهدد البل��د بأكمله، فتعالت األصوات الش��عبية الرافض��ة للمناكفات 
السياس��ية، واحملاصصات احلزبي��ة، التي وضعت الع��راق في أطر مصالح 

جماعة على األفراد.
ناه��ض اإلجماع العراق��ي كل محاوالت إتخ��اذ الطائفية مطية لتحقيق 
مآرب شخصية وأنعكس بشكل إيجابي على العملية السياسية وبذلك 
تش��كلت كتلتي  اإلصالح واإلعم��ار و البناء وُمنح رئي��س مجلس الوزراء 
حرية إختيار وزراءه حس��ب اإلتفاقات السياس��ية، بني خياري املس��تقل 

احلالت��ني  وف��ي  واحلزب��ي 
املتخص��ص،  الكف��وء 
وبذلك إختار بنفسه وزراء 
واإلعمار،  االص��الح  كتلة 
م��ع اص��رار كتل��ة البناء 
عل��ى أن يك��ون مرش��ح 
ش��يعة  م��ن  الداخلي��ة 
البناء ومرشح الدفاع من 

سنته أيضاً.
ال��وزراء  مجل��س  رئي��س 
م��ن جانبه أش��ار، الى أن 
فرضوا  املرش��حني  بعض 
م��ن اإلح��زاب دون بدائل، 

على أس��اس إس��تحقاقهم اإلنتخاب��ي، لكن اخلالف معض��ل على وزيري 
الدفاع والداخلية، األعراف السياس��ية، ال تتحدث ع��ن إلتزامات قانونية 
بق��در ما ه��ي أخالقية، وميثاق غير مكتوب بني ناخب ومنتخب، ومرش��ح 
فائز وقائمته اإلنتخابية، فاجلمهور ينتخب املرش��ح على أساس القائمة 
والبرنامج، ثم معظم املرش��حني لم يتجاوز عتبة التمثيل السكاني، بل 
معظ��م أصواته حصل عليها من القائمة وفق النظام اإلنتخابي املعمول 
به، وبذلك يعود الفض��ل األول لرئيس القائمة على الفائز، وليس من احلق 
األخالق��ي ترك قائم��ة أوصلته للبرملان، مقابل مصال��ح يعتقدها بقائمة 

مخالفة.
اخلالفات األخيرة حول مرشحي الوزارات املتبقية، كأنها العقبة النهائية 
لتجاوز عقدة عنق الزجاجة، وحترك املتمسكون بإحراج العراق للمطاولة، 
علها كرقبة بعير يس��تطيع إجترار ما تبق��ى في جوفه، وبذا هي تتحدث 
بإس��تحياء للجماهير عن عدم متسكها باحملاصصة ومبرشح بذاته، وأن ال 
حتاول إعادة البلد الى دائرة التحاصص واحلزبية، واجلدل السياسي املتناقض، 
الذي جلب الفساد واإلرهاب، لكنها مجرد مطاولة في مطلب مطاطي، ال 
يس��تطيع الصمود كثيراً قبالة الرأي العام الشعبي والسياسي، الرافض 

للتمحور املصلحي، والساعي لقطع عنق احملاصصة.
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حامد عبد الحسني الجبوري

االقتص��ادي مكانة  النم��و  يحت��ل 
االقتصادي  املس��توى  مهمة عل��ى 
ب��ل ويعد من أهم أه��داف االقتصاد 
الكلي الذي يروم حتقيقها من خالل 
واتخاذ االجراءات  رسم السياسات 
الالزم��ة لذل��ك، لكنه ف��ي الغالب 
يكون منوا غير متني في ظل س��يادة 

االقتصاد الريعي.
النم��و  هشاش��ة  توضي��ح  قب��ل 
االقتص��ادي ف��ي االقتص��اد الريعي 
البد ف��ي بداية األمر م��ن إيضاح ما 
وما  االقتص��ادي  بالنم��و  املقص��ود 
املقص��ود باالقتص��اد الريع��ي، ث��م 
القي��ام بتوضي��ح هشاش��ة النمو 
االقتصادي ف��ي االقتص��اد الريعي، 
بش��كل  املوض��وع  تن��اول  ان  إذ 
مباش��ر ومفاجئ دون إيضاح أركانه 
إرباكاً  للقارئ  الرئيسة، سيس��بب 

في فهم املوضوع.

النمو االقتصادي
يع��رف النم��و االقتص��ادي على إنه 
“الزيادة املضطردة طويلة األجل في 
نصيب الفرد م��ن الدخل احلقيقي. 
ف��إذا تزايد نصيب الف��رد من الدخل 
بعد ان يبرأ االقتصاد من الكس��اد، 
ف��إن الزي��ادة تعتبر دورية وليس��ت 
مضطردة. ومن ثم ال يعتبر ذلك منواً 

اقتصادياً “

ويع��رف أيضاً على ان��ه “الزيادة في 
الن��اجت احمللي االجمال��ي الذي يعني 
مجم��وع إنت��اج الس��لع واخلدمات 
التي ينتجها مجتمع ما خالل مدة 

زمنية معينة تكون بالعادة سنة”.
م��ن التعريفني أع��اله، ميكن تثبيت 
بعض املالحظ��ات املتعلقة بالنمو 

االقتصادي أدناه:
اوالً: الزي��ادة، أي البد أن تتحقق زيادة 
ف��ي الناجت احمللي االجمالي بش��كل 
أكبر م��ن الزيادة الس��كانية، إذ رمبا 
حتصل زيادة في الناجت تقابلها زيادة 
حج��م الس��كان فيختف��ي النمو 

االقتصادي.
ثاني��اً: االس��تمرارية، أي ال تكف��ي 
الزيادة ف��ي الناجت احملل��ي االجمالي 
حتى يتحقق النم��و االقتصادي بل 
البد أن تتزامن االس��تمرارية مع هذه 

الزيادة وملدة طويلة.
ثالث��اً: التنوي��ع، أي ال بُ��د أن يك��ون 
النمو االقتصادي قائما على التنويع 
االقتص��ادي إذ ال ميك��ن حتقيقه في 
عل��ى  باالعتم��اد  الطوي��ل  األج��ل 
قطاع واح��د، خصوص��اً اذا ما كان 

هذا القطاع ريعياً .
في الغال��ب يتم تبويب الناجت احمللي 
االجمالي إلى ثالثة أصناف رئيس��ة 
ه��ي القطاع��ات الس��لعية الت��ي 
تتضم��ن قط��اع الزراع��ة والصي��د 
والغابات، قطاع التعدين والصناعات 
االس��تخراجية، قط��اع الصناعات 
التحويلي��ة، قط��اع الكهرباء واملاء 
والغاز وقطاع التشييد، والقطاعات 
التوزيعي��ة الت��ي تتضم��ن قط��اع 
التجارة واملطاع��م والفنادق، قطاع 
النقل واملواصالت والتخزين وقطاع 
والتخزي��ن،  املالي��ة  املؤسس��ات 
والقطاعات اخلدمي��ة التي تتضمن 

اخلدمات  االس��كان، قط��اع  قطاع 
احلكومية وقطاع اخلدمات االخرى.

فعند حساب الناجت احمللي االجمالي 
ال بُ��د من القيام بجم��ع ما أنتجته 
تلك القطاعات من س��لع وخدمات 

خالل مدة زمنية معينة. وبالتأكيد ان 
حجم املساهمة تتفاوت من قطاع 
آلخ��ر تبعاً لألولوي��ات التي تضعها 
السياس��ية  للظروف  ووفقاً  الدولة 
واالقتصادي��ة واالجتماعية وغيرها، 
لتحدي��د  خط��ة  وض��ع  ع��دم  وان 
مس��اهمة  ونس��ب  االولوي��ات 
القطاع��ات االقتصادية ف��ي الناجت 
احملل��ي االجمالي س��يحصل تفاوت 
شاس��ع، وه��ذا يق��ود ال��ى اختالل 
االقتص��اد وم��ن ثم هشاش��ة منوه، 
كما هو حال أغلب البلدان الريعية.

االقتصاد الريعي وخصائصه
هن��اك ف��رق ب��ني الدول��ة الريعي��ة 
واالقتص��اد الريع��ي، فالدول��ة تعد 
دولة ريعي��ة متى ما كانت موازنتها 
تعتم��د بش��كل كبير عل��ى الريع، 
والعك��س صحي��ح، ومتى م��ا كان 
االقتصاد يعتمد في أغلب مؤشراته 
عل��ى الري��ع فه��و اقتص��اد ريعي، 

والعك��س صحي��ح ايض��اً. هن��اك 
جدل واس��ع حول أيهما يولد اآلخر، 
فالبعض ي��رى الدولة الريعية تنتج 
االقتص��اد الريع��ي والبع��ض اآلخر 
يرى االقتصاد الريع��ي ينتج الدولة 
الريعي��ة، وبص��رف النظر ع��ن هذا 
اجل��دل، فهناك ش��به إجماع حول 
مصدرهم��ا، أي ان مصدرهم��ا ه��و 
واالقتصاد  فالدول��ة  اخلارجي،  الريع 
يصبح��ان ريعيان حينم��ا يعتمدان 
على الريع اخلارجي، وعليه س��يتم 
ولي��س  كنتيج��ة  مع��اً  تناولهم��ا 
الريعي  كآلي��ة. يتس��م االقتص��اد 
بعدة س��مات ميك��ن تناولها بإيجاز 

باآلتي:
اوالً: اقتص��اد احادي، أي إنه اقتصاد 
يفتقر للتنوي��ع االقتصادي ويعتمد 
على قطاع واحد في متويل االقتصاد 

وهو القطاع الريعي.
ثانياً: اقتصاد الدول��ة، أي ان الدولة 
هي الت��ي تهيم��ن عل��ى االقتصاد 
بحك��م هيمنته��ا عل��ى القط��اع 
الريع��ي، املغ��ذي لالقتص��اد برمته 
عبر نافذة االنف��اق العام في املالية 

العامة.
ثالثاً: اقتصاد استنزافي، الن توجيه 
الريع نحو االستهالك على حساب 
االس��تثمار، يع��د اس��تنزافاً للثروة 
الوطني��ة التي ينبغ��ي أن حتول من 
ث��روة جامدة حت��ت االرض إل��ى ثروة 

فاعلة فوق االرض.
رابع��اً: اقتصاد تاب��ع، وذلك بحكم 
االقتص��ادي  للتنوي��ع  فقدان��ه 
الريعي،  القط��اع  واعتم��اده عل��ى 
فأصبح فاق��دا لإلنتاج ومس��تورداً 
ألغل��ب املنتجات واخلدم��ات، وبهذا 

أصبح تابعاً للعالم اخلارجي.
وذلك  متذب��ذب،  اقتصاد  خامس��اً: 

بحكم تذبذب املصدر الذي يعتمد 
علي��ه، فالريع اخلارج��ي كالنفط 
مثالً تتحدد أس��عاره في االسواق 
الدولية، ما يعني عدم قدرة الدولة 
على التحكم بها، فتكون أسعاره 
متذبذبة ألسباب عديدة قد تكون 
سياس��ية أو اقتصادية أو مناخية 

أو غيرها .
سادس��اً: اقتص��اد غير ع��ادل، إن 
الريعية  العائ��دات  عدم توظي��ف 
إنتاجي��ة م��ن  ف��ي بن��اء قاع��دة 
جان��ب وتوجيهه��ا نح��و اجلانب 

االستهالكي من جانب آخر، سيؤدي 
إلى غياب العدال��ة االجتماعية الن 
الري��ع يعتبر ث��روة وطني��ة عامة ال 
ميكن اقتصارها على جيل دون آخر.

هشاشة النمو االقتصادي في ظل 
االقتصاد الريعي

كي��ف ميك��ن تص��ور من��و اقتصادي 
مت��ني في ظل اقتصاد ريعي يتصف 
بالصف��ات أع��اله، اقتص��اد أحادي، 
اقتص��اد دول��ة، اس��تنزافي، تاب��ع، 
متذب��ذب، غي��ر ع��ادل! بالتأكيد ال 
ميكن تصوره ألنه وكما ذكرنا آنفاً، ان 
النم��و االقتصادي يتحقق من خالل 
الزي��ادة التي حتصل ف��ي القطاعات 
الن��اجت  تك��ّون  الت��ي  االقتصادي��ة 
احملل��ي االجمال��ي، عل��ى أن تتصف 
هذه الزيادة باالس��تمرارية والتنويع 
والتوازن أي تقارب نسب مساهمات 
الزي��ادة ف��ي الن��اجت وإال أصب��ح منواً 
غير متني. ليس مش��كلة االقتصاد 
الريعي انه اح��ادي اجلانب واعتماده 
عل��ى القطاع الريعي فحس��ب بل 
ان هذِه األحادية تس��هم وبش��كل 
كبير-بس��بب غياب االدارة الكفوءة 
وضبابي��ة  اجل��ادة  االرادة  وضع��ف 
الرؤية الس��تراتيجية – في تعطيل 

وخصوصاً  االقتصادي��ة  القطاعات 
االنتاجية التي متثل ُلب متانة النمو 
االقتص��ادي عندم��ا تكون نش��طة 

وفّعالة.
ومب��ا ان االقتص��اد الريع��ي يعتم��د 
وبشكل كبير على القطاع الريعي 
وعلى حساب القطاعات االخرى، فإن 
النم��و االقتصادي في هذا االقتصاد 
يكون رهينة القط��اع الريعي الذي 
تخضع أس��عار منتجاته لألس��واق 
الدولية وظروفها املتذبذبة ألسباب 
سياس��ية أو اقتصادي��ة أو مناخية 
أو غيره��ا، فيكون منواً غير مس��تقر 
ومتذب��ذب وفق��اً لتذبذبات اس��عار 
منتج��ات القط��اع الريعي، أي متى 
ما يتحس��ن الطلب على منتجات 
القطاع الريعي س��ترتفع اسعارها 
وم��ن ثم ارتف��اع النم��و االقتصادي 
والعك��س صحيح، وعليه يكون منو 
اقتص��ادي غير متني وتابع وهش في 

ظل سيادة االقتصاد الريعي.
النم��و  متان��ة  زي��ادة  أج��ل  وم��ن 
االقتصادي ف��ي البلدان التي تعاني 
من ريعي��ة اقتصاداتها وهشاش��ة 

منوها البد من العمل باآلتي:
اوالً: وض��ع رؤي��ة اقتصادي��ة تهدف 
ال��ى بناء قاع��دة إنتاجي��ة متنوعة 

والصناع��ة  الزراعي��ة  وخصوص��اً 
قادرة  تك��ون  وغيره��ا،  التحويلي��ة 
على تلبي��ة الطلب احمللي واخلارجي 

ومواجهة األزمات .
ثاني��اً: حتدي��د دور وح��دود كل م��ن 
الدول��ة والقط��اع اخل��اص لتالف��ي 
التقاطع��ات الت��ي حتص��ل في ظل 
أن  عل��ى  ادواره��ا،  حتدي��د  غي��اب 
تعط��ى األولوية للقطاع اخلاص في 
النش��اط االقتصادية وتأخذ الدولة 
دور اإلش��راف واإلنق��اذ وقت االزمات 
واالدوار الت��ي ال يس��تطيع القطاع 

اخلاص القيام بها.
ثالثاً: االهتمام بالبيئة االستثمارية 
كاالس��تقرار  عام��ة  جه��ة  م��ن 
السياس��ي واالمن��ي واالجتماع��ي 
خاص��ة  جه��ة  وم��ن  وغيره��ا، 
املزاي��ا  حي��ث  م��ن  باالس��تثمار 
وااللتزامات  واالعفاءات  والضمانات 
وغيره��ا، حت��ى تكون بيئ��ة جاذبة 

لالستثمار وليست طاردة.
العائ��دات  بع��ض  توجي��ه  رابع��اً: 
الريعية نحو بناء القاعدة االنتاجية 
من جانب وتوجيه البعض اآلخر نحو 
طريقة أخرى كالصناديق السيادية 
كحق��وق لألجيال الالحق��ة، وبهذا 

يكون االقتصاد أكثر عدالة .

يعرف النمو االقتصادي 
على إنه الزيادة 
املضطردة طويلة األجل 
يف نصيب الفرد من 
الدخل الحقيقي

لعبة PUBG القتالية 
التي شهدت انتشارا 
واسعا بني املستخدمني 
سببت مخاطر نفسية 
وسلوكية كبرية

ناهض اإلجماع العراقي 
كل محاوالت إتخاذ 
الطائفية مطية لتحقيق 
مآرب شخصية وأنعكس 
بشكل إيجابي على 
العملية السياسية

به��دف تالفي الوق��وع في األخط��اء النحوي��ة واإلمالئية، 
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ان يرس��لوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص )سي دي(، 

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 واثق الجابري

 خارطة طريق

 َمْن يقطع عنق
احملاصصة؟

خالد القيسي

وهج عراق يش��ع م��ن جديد دون 
مواصف��اة طائفي��ة ،واعتب��ارات 
العدالة  ،يق��وم عل��ى  مذهبي��ة 
واحلرية واملساواة .. أدركها أخيرا 

البعض م��ن كان يس��بح ضد 
التي��ار عندم��ا خذلته��م دول 
اجل��وار، وأعوانهما والس��ائرون 
ف��ي نهجها، وخذله��م من ما 
زال يس��بح ض��د رغب��ة البالد 
في التنمية والتق��دم والتآلف 
بني أبنائ��ه ، ويجتمع في تركيا 
واالردن وغيره��ا م��ن دول تري��د 

الشر بنا !!
انتصرت ارادة الشعب العراقي 
اخلي��رة ،عندم��ا أعلن��ت هزمية 
داع��ش بفضل ما قدمته قوتنا 
املس��لحة ، من جيش وشرطة 

احتادي��ة وحش��دنا املق��دس ،من 
تضحي��ات جس��ام ف��ي معركة 
حترير األرض.. وانتصرت ارادة احلق 
عل��ى باطل م��ن كان يريد بالبلد 
س��وء عندما ُغّلت أيدي املمولني 
، وسكتت أفواه الذيول والتابعني 
الذين لم يحققوا م��ا كان يأمل 

منهم .
ل��م يحارب املتش��دقون ، وفضل 

اجلل��وس  أو  اله��روب  بعضه��م 
بعيدا عن املرم��ى، وكان بيانهم 
هاهن��ا  فنح��ن  قاتل��وا  أذهب��وا 
قاع��دون ، لم يكتف��وا بذلك بل 
قدموا الدعم املالي واللوجستي 

وجهاد النكاح للدواعش.
املس��اندة ف��ي التضلي��ل لوحة 
جديدة باس��م االستهداف تارة ، 
واملظلومية تارة أخرى ، ومن خالل 
فضائيات مثيرة للفتنة ،ومن دول 
تضخ أم��وال للتخريب ،فضحت 
وكش��ف قناعها، وزيفها في جر 

البلد الى الفتنة الطائفية.
هزمي��ة مؤام��رة جتزئة البل��د ودرء 
خطره��ا الت��ي ش��اركت فيه��ا 
جهات متعددة هي نهاية احلروب 
واالله��اء ، وبداية مرحلة االعمار 
والتعاي��ش الس��لمي ، وترمي��م 

اخلسائر للمناطق كافة.
محاس��بة م��ن دمر الع��راق واراد 
به ش��را ، من وج��وه كاحلة انزوى 
البع��ض منها ، وم��ا زال البعض 

االخر يدور اسطوانة الغاء احلشد 
الشعبي اذ لم يجد ما يجتر !!

احلش��د ول��د اخل��وف ف��ي قلوب 
دعاة الش��ر الى احلد الذي وصفه 
بالقنبل��ة  املضل��ل  اعالمه��م 
الذرية!! كان دعامة االمن وضمان 
االستقرار ودميومة وحدة بلد أريد 
له التجزئ��ة واخلراب.البعض من 
الق��وى العربي��ة اعت��رض، على 
وج��ود احلش��د، يع��د تدخال في 
ش��ؤوننا العادة ذكريات س��وداء، 
نفخ��ت فيه��ا ق��وى محلية في 
تضخي��م اخل��وف ل��دوره الكبير 
في تخلي��ص البلد م��ن أزماته ، 
مبمارس��ات وطني��ة عج��ز عنها 
ثوابتن��ا  م��ن  الغير.التخل��ص 
الوطنية ، وحتقي��ق رغبات صدى 
يتردد بنف��س الدواعش بصفتها 
القاعدة، لبقاء النفس الطائفي 
فت��اوى  خالل��ه  م��ن  مت��ر  ال��ذي 
التكفير اآلسنة، بابتكار خالفات 
ومقاطعات ، واجراءات وتهديدات 
،على نهج متطرف وغريب، الدامة 
العمل ضد التحول السياس��ي 
فرضته مصالح ومنافع متبادلة.
م��ن حقن��ا الدف��اع ع��ن بلدن��ا 
ومصاحلن��ا ،ونعزز ق��درات قواتنا 
،ونعتز بحش��دنا املق��دس الذي 
عجزت أس��لحة جمع املتعاونني 
ف��ي منازلت��ه ، وه��ي أعج��ز في 
تصريحاتها في االساءة الى أهل 
احل��ق وصرخت��ه في س��د أبواب 
الفتنة، مبس��ح داع��ش من على 

وجه وتربة العراق.

هزيمة مؤامرة تجزئة البلد 
ودرء خطرها التي شاركت 
فيها جهات متعددة هي 
نهاية الحروب وااللهاء  
وبداية مرحلة االعمار 
والتعايش السلمي

احلشد أسكت أفواه احلاقدين

اربعة احرف تلخص واقعا بني االدمان من جهة والتسلية من جهة اخرى

سعاد عبد الرضا الزبيدي

قب��ل اإلس��الم كان اجملتم��ع يجهل دور 
املرأة وحقيقتها, ولكن الدين اإلسالمي 
كرمها ورفع من ش��انها, وخصص لها 
قس��ما م��ن املي��راث والنفق��ة والرفق, 
وضمن له��ا كثيرا من احلقوق باإلضافة 
لف��رض احلق��وق عليه��ا, م��ن الواجب 
وألزمها به��ا, كما ورد بكثير من اآليات, 
الت��ي تعال��ج واقعه��ا م��ن الطفول��ة  
واس��تالم األس��رة وواجباته��ا الزوجية 
والتربوي��ة , كذل��ك ل��م يحرمه��ا م��ن 
فرص��ة العمل لتش��ارك وتس��اعد في 

بناء أسرة.
  نعلم أن جميع اخمللوقات تتحكم بها 
الطبيعة من ناحية التصرفات, والغرائز 
األخ��رى املكنون��ة لديه��ا إال إلنس��ان 
جعل الب��اري التحكم بعقله, ويوصف 
العلم��اء ه��ي مجموعة م��ن االيعازات 

تصدر يتحكم بها العقل البشري .
  العقل هو جوهرة البش��ر, كما خلقه 
الباري بأحس��ن تقومي وفضل��ه وأحبة, 
وجعل الس��تمرار احلي��اة مجموعة من 
القوان��ني يدركه��ا اإلنس��ان بالعق��ل, 
ومنها نزلت على الرسول األعظم لينذر 
البش��ر, ومبا أن املرأة ه��ي جوهر احلياة, 
وقيمته��ا ف��ي بن��اء اجملتمع وترس��يخ 
القي��م, واألخ��الق اإلس��المية يتع��رف 

الغرب بها.
   دراس��ة املستش��رقني, أثبتت أن تغير 
األخ��الق بالغزو الثقاف��ي, املنافي لهذه 

القي��م األخالقية, ومبا أن تأثير اجلاهلية 
وعدم الوعي الثقافي, وانحدر كثير من 
ش��بابنا,  من البنني والبن��ات بهاويات 
التأثي��ر الغرب��ي عليه��م, وس��بب في 
انحراف لألخ��الق بني اجملتم��ع, والتأثير 
املباش��ر ب��ني صفوف ط��الب اجلامعات 
واالنتش��ار الس��ريع للموض��ة الغربية 
وقص الش��عر, حيث ال يخجلون منها 
وهي تش��ير ال��ى ن��وع م��ن احليوانات, 
كالطيور والكالب, من اخملزي أن يرس��م 

على مالمح محياهم هذا .
  ش��اء الب��اري أن ينظ��م العالقات بني 
البش��ر وتكوي��ن األس��رة, والعالق��ات 
الزوجية وتلبية احلاجات, بضمان حياة 
س��وية كرمية, فوضع السميع العليم 
منهجا سليما لهذه العالقة,  وال ميكن 
وضع املرأة الغربية واملسلمة في بتوقة 
واح��دة, وهذا ما تس��عى إلي��ه العوملة 
أن تخلط األوراق, وتبعد املس��لمني من 
مس��ار حياته��م, الت��ي رس��مها لهم 

الدين اإلسالمي السمح.
امل��رأة مبا أنها هي إالم أو البنت أو األخت 
أو زوجة, و مؤثرة في العائلة التي يتكون 
منه��ا اجملتمع, له��ا دور كبير وفعال في 
اجملتم��ع, عليها أن ال تش��ارك في هدم 
القي��م واألخالق من اج��ل الرغبات, وان 
منحت احلرية الش��خصية, في األسرة 
لك��ن عليه��ا االلت��زام بقي��م وأخ��الق 
اجملتمع, واحلفاظ عليه��ا, كذلك الصد 
عن أش��باه الرجال املتبرجني واملقلدين, 
من اجل رسم صورة إسالمية حضارية 

متطورة.

املرأة ودورها



األوملبي  للمنتخب  املساعد  املدرب  قال 
إن  األربعاء،  امس  عبيد،  عباس  العراقي، 
القطرية  بالعاصمة  اجلاري  املعسكر 
االنسجام  لزيادة  مهمة  فرصة  الدوحة، 

بني الالعبني.
صحفية،  تصريحات  في  عبيد،  وأضاف 
االختبار،  حتت  زالوا  ما  الالعبني  بعض  أن 
وبالتالي املباريات التجريبية واملعسكرات، 
أوضح  رؤية  الفني  الطاقم  ستمنح 

ملستوياتهم.
مباراتان  تنتظره  املنتخب،  أن  إلى  وأشار 
أمام  ومثلهما  األردني،  نظيره  مع  وديتان 
اجلهاز  سيواجه  ذلك  بعد  لكن  سوريا، 
في  الفريق،  جتميع  في  صعوبة  الفني 
كأس  انتهاء  عقب  الدوري  استئناف  ظل 

آسيا.
للمنتخب  اإلداري  اجلهاز  أن  إلى  ولفت 
مباراتني  لتأمني  يسعى  العراقي،  األوملبي 

مع فرق قطرية، في األيام املقبلة.

العراقي  املنتخب  العب  التحق 
األربعاء،  امس  رشيد،  أسامة 
في  الرافدين  أسود  مبعسكر 
العاصمة  من  قادما  قطر، 
أن  بعد  لشبونة،  البرتغالية 
منحه ناديه سانتا كالرا الضوء 

األخضر.
بااللتحاق  لالعب  السماح  وجاء 
يستعد  الذي  العراقي  باملنتخب 
تدخل  بعد  آسيا،  كأس  لبطولة 
حيث  العراقي،  الكرة  احتاد 
ماطل النادي البرتغالي وبرر تأخر 
إلصابة  بتعرضه  الالعب  التحاق 
هدد  الكرة  احتاد  لكن  طفيفة. 
عدم  حال  في  البرتغالي  النادي 
االحتاد  إلى  باللجوء  الالعب،  ترك 

الدولي لكرة القدم.
رشيد  أسامة  الالعب  ويعد 
امليدان،  وسط  في  مؤثرا  عنصرا 
الدوري  منافسات  استمرار  ودفع 
التمسك  إلى  ناديه  البرتغالي، 
الالعب  أن  إلى  بخدماته.يشار 
الوحيد  الالعب  عطوان،  أمجد 
تأشيرة  له  تصدر  لم  الذي 
الدخول لقطر حتى اآلن، وما زال 

في العاصمة بغداد.

بفترات  القدم،  كرة  العبو  مير 
قد  مسيرتهم،  خالل  عصيبة 
إلصابات  تعرضهم  تشهد 
تبعدهم عن املستطيل األخضر 

لفترات طويلة مع أنديتهم.
املمتاز،  العراقي  الدوري  ويشهد 
مؤثرة  إصابات  املوسم، عدة  هذا 
األندية،  بعض  صفوف  في 

نستعرضها على النحو التالي:
مصطفى ناظم  

ونادي  العراقي  املنتخب  العب 
مهمة  ركيزة  ويعد  الشرطة، 
إلقناع  يسعى  وكان  فريقه،  في 
مدرب أسود الرافدين، كاتانيتش، 
بأحقيته في التواجد مع الفريق 

في بطولة كأس آسيا.
إلصابة  ناظم  مصطفى  وتعرض 

الصليبي،  الرباط  في  بقطع 
خالل مشاركته مع املنتخب في 
أقيمت  التي  الرباعية  البطولة 

في السعودية.
وحرمت اإلصابة مصطفى ناظم 
العراق  منتخب  مع  التواجد  من 
بأنه  علًما  اآلسيوي،  احملفل  في 
يغيب حتى اآلن عن املشاركة مع 

ناديه الشرطة.
أحمد عيسى 

ناديه  مع  طيبة  مستويات  قدم 
تعرض  لكنه  الوسط،  نفط 
الرباط  في  بقطع  لإلصابة 
فريقه،  تدريبات  خالل  الصليبي، 
قبل التعاقد مع الطاقم التدريبي 
راضي  املدرب  يقوده  الذي  اجلديد 

شنيشل.
احلاجة  أمس  في  عيسى  وكان 
للتواجد واملشاركة في املباريات، 

إلثبات نفسه أمام املدرب اجلديد، 
إال أن اإلصابة حرمت الالعب من 

هذه الفرصة.
همام فواز 

دعوته  متت  الذي  احلدود  العب 
للمشاركة مع املنتخب العراقي 
لإلصابة  تعرض  لكنه  األوملبي، 
بقطع في الرباط الصليبي خالل 

معسكر أسود الرافدين.
موهبة  على  الكثيرون  وراهن 
في  كانت  التي  فواز،  همام 
اإلصابة  لكن  مستمر،  تصاعد 
عن  ليبتعد  بأحالمه  عصفت 
نتيجة  طويلة،  لفترة  املالعب 
مستوى  على  اجلراحي  التداخل 

الركبة.
كرار حميد

املهاجم الشاب انضم إلى فريق 
وفي  الكهرباء،  من  قادًما  احلدود، 
هذا  ليقدمه  الكثير  جعبته 
لصدمة  تعرض  لكنه  املوسم، 
احمللي  الدوري  بداية  قبل  قوية 

بأسبوع واحد.
في  بقطع  حميد  كرار  وأصيب 
مباراة  خالل  الصليبي،  الرباط 
لتتأجل  احلسني،  أمام  ودية 

أحالمه مع فريقه اجلديد .
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تعثرت مفاوضات إدارة نادي احتاد جدة مع نظيرتها 
ف��ي الوح��دة، لالس��تفادة م��ن خدم��ات املدافع 
اخملضرم أسامة هوس��اوي، بداية من يناير/كانون 

ثان املقبل، لتدعيم اجلبهة الدفاعية للعميد.
ووفًقا لتقارير صحيفة سعودية، فإن املفاوضات 
ب��ني نادي��ي احتاد ج��دة والوح��دة بش��أن صفقة 

أسامة هوساوي، تعثرت مؤخًرا.
ونوهت التقارير أن أسامة هوساوي لن يرحل عن 

صفوف الوحدة، خالل فترة االنتقاالت الش��توية 
املقبلة.

ولم تكش��ف التقاري��ر الصحيفة عن الس��بب 
الرئيس��ي وراء تعث��ر املفاوض��ات االحتادي��ة م��ع 

الوحدة للظفر بخدمات أسامة هوساوي.
ويحتل نادي احتاد جدة، املركز قبل األخير بجدول 
ترتي��ب الدوري الس��عودي للمحترف��ني برصيد 6 
نقاط، أما الوحدة يأتي سادًسا برصيد 21 نقطة، 

بعد خوض 14 جولة من عمر املسابقة.

تعثر انتقال أسامة هوساوي الحتاد جدة

 بغداد /

بغداد /

 بغداد  / بغداد  /

 وكاالت /
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الرباط الصلييب جيهض أحالم )4( العبني يف الدوري العراقي

مدرب األومليب العراقي يربز أهمية معسكر الدوحة

أسامة رشيد يلتحق 
باملنتخب العراقي يف قطر

يونس  السابق،  العراقي  املنتخب  جنم  توقع 
آسيا  أمم  كأس  ببطولة  اليابان  فوز  محمود، 
بداية  واملقررة  اإلماراتية،  األراضي  على  املرتقبة 
فبراير/   1 وحتى  الثاني،  كانون  يناير/   5 من 
شباط 2019.وقال يونس محمود في تصريحات 
تلفزيونية: »ما زلت حتى اآلن أتلقى التهاني على 
وتسجيل   ،2007 آسيا  أمم  كأس  بطولة  حتقيق 

هدف الفوز التاريخي على السعودية«.
وتابع »حصدنا اللقب للمرة األولى في تاريخنا، 
كون  لنا  بالنسبة  مهما  شيئا  يعتبر  وهذا 

الناس ما زالت تشيد بتتويجنا بالبطولة، وهذا 
وألنفسنا  لبالدنا  فعلنا شيئا مهما  أننا  يعني 
العراقي  املنتخب  أن  »رغم  وأضاف  كالعبني«. 
العراقي،  الشعب  من  املأمول  باملستوى  ليس 
كوصيف  األول  الدور  تخطى  على  قادر  ولكنه 
لنظيره  مواجهته  وأتوقع  اإليراني،  للمنتخب 
آسيا«. أمم  لبطولة كأس  الثاني  بالدور  القطري 

الرافدين،  ألسود  السابق  املهاجم  وختم 
في  اآلسيوية  النسخة  بطل  بشأن  بتوقعاته 
اإلمارات، بقوله: »أتوقع أن يفوز املنتخب الياباني 

بلقب كأس آسيا 2019«.

يونس حممود يتوقع الفائز بكأس أمم آسيا 2019

العاملي  التصنيف  صدارة  إلى  بليسكوفا،  كارولينا  وصلت 
للسيدات في يوليو/متوز من عام 2017، وذلك بعد أقل من عام من 
أمريكا  في  الكبرى  األربع  البطوالت  في  نهائي  أول  إلى  وصولها 

املفتوحة عام 2016.
ومنذ أسابيع قليلة، تُوِّجت إيلينا سفيتولينا باللقب األكبر في 
مسيرتها االحترافية من خالل الفوز بالبطولة اخلتامية، لتفوز 
بالنهائي التاسع لها على التوالي في آخر عامني. وعلى مدار آخر 
موسمني تواجدت كل من بليسكوفا، وسفيتولينا بني املصنفات 
العنصر  وكان  األلقاب،  من  بالكثير  وتوجا  األوائل،  العشر 
املشترك بينهما هو اإلخفاق في نقل تلك النجاحات لبطوالت 
أمام كل  مفتوًحا  السيدات،  تنس  أصبح  أن  اجلراند سالم.وبعد 
مختلفات  العبات   8 تتويج  حقيقة  إلى  استناًدا  االحتماالت 
بآخر 8 ألقاب في البطوالت األربع الكبرى، فهل تتمكن كل من 

بليسكوفا وسفيتولينا من فك العقدة في املوسم اجلديد؟.

كارولينا بليسكوفا
التشيكية  ب�2016، حققت  املفتوحة  أمريكا  لنهائي  بوصولها 
إجنازًا نادرًا وهو التغلب على الشقيقتني سيرينا وفينوس ويليامز 
أجنليك  أمام  النهائي،  في  سقطت  أنها  إال  واحدة،  بطولة  في 
من  كونها  على  أكدت  أنَّها  إال  اخلسارة،  من  الرغم  كيربر.وعلى 
ولكنها  املستقبل،  في  الكبرى  للبطوالت  البارزات  املرشحات 
لم تتوج بعد بأي لقب.وفي 2017، وصلت بليسكوفا التي تتميز 
للمرة  جاروس  روالن  نهائي  لنصف  اخللفي،  اخلط  من  باللعب 
اللعب على األراضي  األولى في مسيرتها، وهي ال تفضل كثيًرا 
الترابية، كما وصلت إلى ربع نهائي أستراليا املفتوحة، وأمريكا 
املفتوحة في آخر موسمني.وحققت بليسكوفا في 2018 أفضل 
نتيجة لها بوميبلدون وهي الوصول إلى الدور الرابع قبل اخلسارة 
أمام كيكي بيرتنز، لكنها كانت الالعبة الوحيدة من املصنفات 

العشر األوائل عاملًيا وصواًل إلى الدور الرابع.
إيلينا سفيتولينا

عام  كل  بلقب  األوكرانية  توجت   ،2016 وحتى   ،2013 عام  من 
النهائي  خسرت  أن  وبعد  »انترناشيونال«،  فئة  في  وجميعهم 
اخلامس والسادس في مسيرتها االحترافية، جنحت سفيتولينا 
في  بطوالت   3 بينهم  ألقاب من  ب�5  التتويج  في   2017 عام  في 
مسيرتها  في  نهائي  ربع  ثاني  إلى  وصلت  5«.كما  »برميير  فئة 
بالبطوالت الكبرى في روالن جاروس، ووصلت إلى الدور الرابع في 
بطولتي وميبلدون، وأمريكا املفتوحة.وفي 2018، وعقب تتويجها 
لربع نهائي أستراليا املفتوحة، ثم توجت  بريزبن، وصلت  بلقب 
قبل  الثالث،  الدور  من  جاروس  روالن  ودعت  لكنها  روما،  بلقب 
أمريكا  في  الرابع  والدور  وميبلدون،  في  األول  بالدور  تخسر  أن 
املفتوحة.وبعد تلك اإلخفاقات، من املنتظر أن تعوض سفيتولينا 
في البطوالت الكبرى املوسم املقبل بعد تألقها الالفت للنظر 
إجناز  تكرار  في  األوكرانية  وتأمل  األخيرة،  اخلتامية  البطولة  في 
في  اخلتامية  البطولة  بلقب  توجت  عندما  فوزنياكي،  كارولني 

2017، ومن ثم توجت بلقب أستراليا املفتوحة في 2018.

أن  إلى  صحفية،  تقارير  أشارت 
كني،  هاري  اإلجنليزي  الدولي  املهاجم 
توتنهام،  في  األخير  موسمه  يعيش 
القارة  عمالقة  من  اهتمام  وسط 

العجوز بخدماته.

وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
اإلعالم  وسائل  فإن  اإلسبانية، 
البريطانية، ترى أن نادي برشلونة هو 
الصيف  في  كني  مع  للتعاقد  األقرب 

املقبل.
أندية  لعدة  باالنتقال  كني  وارتبط 
أوربية مثل مانشستر يونايتد، إضافة 
لتعزيز  يسعى  الذي  مدريد  ريال  إلى 

هجومه باستمرار .
إلى  أشارت  سابقة  تقارير  وكانت 
لن  توتنهام،  رئيس  ليفي،  دانيال  أن 
يتخلى بسهولة عن جنمه، وسيطلب 
200 مليون يورو على األقل، للسماح 

برحيله.
يذكر أن برشلونة يبحث عن مهاجم 
تقدم  ظل  في  الفريق،  لتعزيز  جديد 
سواريز  لويس  األوروجواياني  الالعب 

في السن .

 وكاالت /

 وكاالت / وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

برشلونة الوجهة األقرب لنجم توتنهام

جنم  هازارد،  إيدين  البلجيكي  اعترف 
تشيلسي اإلجنليزي، بأن الفوز بلقب دوري 
الرئيسة  األهداف  أحد  ميثل  أوربا،  أبطال 
بالنسبة له. ويرتبط هازارد مع تشيلسي 
حتى عام 2020، وما زالت الشكوك حتوم 
في  الفريق  مع  استمراره  إمكانية  حول 

املوسم املقبل، في ظل اهتمام ريال مدريد 
بضمه.وقال هازارد في تصريحات نقلتها 
صحيفة »مترو« البريطانية: »ال أفكر في 
مع  اللعب  أحاول  اإلطالق،  على  نفسي 
زمالئي في الفريق. أقضي املزيد من الوقت 
األلعاب.  امللعب مثل صانع  في منتصف 
أحيانًا أكون محظوظ بتمرير الكرة وإحراز 

األهداف وأحيانًا ال« .
الشيء  بهذا  االحتفاظ  »أريد  وأضاف: 
اللعب  القدم،  كجز من أسلوبي في كرة 
اجلميع  بإمكان  كان  لو  زمالئي.  أجل  من 
بنفسي  سعيد  أنا  جيد.  فهذا  التألق 
وما قمنا به حتى اآلن هذا املوسم، نحن 
مع  أشهر   4 منذ  القدم  بكرة  نستمتع 
أشعر  »شخصًيا  وتابع:  اجلديد«.  املدرب 
بسبب  آخر  مستوى  إلى  ذهبت  أنني 
كأس  قبل  العالم،  كأس 
كانت  الناس  العالم 
العب  أنني  تعتقد 
املونديال  بعد  لكن  جيد، 
اجلميع قال إنني من أفضل 
وهذا  العالم،  في  الالعبني 
الوصول  أريد  الذي  املستوى  هو 
إليه والبقاء فيه. أعتقد أنه منذ بداية 
جيد«. بشكل  شيء  كل  فعلت  املوسم 

أنني ألعب في واحد من  واختتم: »أعرف 
التحسن  وميكنني  بالعالم،  األندية  أكبر 
املزيد  لتسجيل  أحتاج  املستقبل.  في 
لكسب  بحاجة  ونحن  األهداف،  من 
مع  بالكثير  فزت  البطوالت.  من  املزيد 
الفوز  نريد  زلنا  ما  لكننا  تشيلسي 

بدوري أبطال أوربا، وبطوالت أخرى«.

هازارد حيدد أهدافه مع تشيلسي

أعلن فريق هاس املشارك في بطولة العالم 
امس  للسيارات  وان  فورموال  لسباقات 
األربعاء أنه لن يطعن في قرار املشرفني على 
السباق اخلتامي للموسم في أبوظبي برفض 
بفورس  الرسمي  االعتراف  على  احتجاجه 
إنديا كصانع جديد يحق لسياراته التنافس 

في البطولة.
خضع  الذي  إنديا،  فورس  بأن  هاس  ودفع 
وظهر  املاضي  متوز/يوليو  في  للحراسة 

آب/ في  ملكيته  تغيرت  أن  بعد  جديد  من 
وطالب  القوانني  خرق  املاضي،  أغسطس  
املكسيكي  سائقيه  مشاركة  بعدم 
أوكون  إستيبان  والفرنسي  بيريز  سيرجيو 

في السباق اخلتامي يوم األحد املاضي.
ومع ذلك، لم ينجح الفريق الذي يتخذ من 
نورث كاروالينا مقراً له في اعتراضه وسمح 
املشرفون على سباق أبوظبي لفورس أنديا 
باملشاركة واعترفوا به كصانع جديد ميكن 

لسياراته املنافسة.
وذكر هاس على حسابه الرسمي على تويتر 

»فريق هاس لفورموال وان اختار عدم الطعن 
الدولي   لالحتاد  التابعني  املشرفني  قرار  على 
باإلمارات-القرار   20 رقم  )الوثيقة  للسيارات 
جائزة  سباق  عقب  هاس(  باحتجاج  اخلاص 
 25 الى   22 من  الفترة  في  الكبرى  ابوظبي 

نوفمبر 2018«.
الترتيب  في  اخلامس  املركز  في  هاس  وأنهى 
متقدماً  نقطة   93 برصيد  للصانعني  العام 
كافة  خسر  الذي  إنديا  فورس  على  مبركزين 
جائزة  سباق  قبل  جمعها  التي  نقاطه 

بلجيكا الكبرى في آب / أغسطس .

فريق هاس يقرر عدم الطعن يف قرار املشرفني على السباق اخلتامي

هل ُتنهي سفيتولينا وبليسكوفا عقدة البطوالت الكربى يف 2019؟

بوسطن  ليقود  نقطة،   40 إيرفينج  كايري  سجل 
انتصار  إلى  نقاط   5 ب�  تأخره  لتعديل  سيلتيكس 
بنتيجة  فيالدلفيا سفينتي سيكسرز  على ضيفه 
121-114، الليلة املاضية ، في دوري السلة األمريكي 
للمحترفني.ودفع إيرفينج، الذي استحوذ أيًضا على 
10 كرات مرتدة، املباراة لوقت إضافي برمية ناجحة 
أداء  وتفوق  الرابع.  الربع  نهاية  على  ثانية   20 قبل 
الالعب على منافسه جويل إمبيد العب فيالدلفيا، 
الذي سجل 34 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة.

وأنهى لوس أجنلوس ليكرز، سلسلة من 7 هزائم أمام 
جولدن ستيت وريورز حامل اللقب بالفوز عليه 127-

101 بفضل 19 نقطة من العبه كايل كوزما .
وسجل ليبرون جيمس 17 نقطة واستحوذ على 13 
في  إصابة  بسبب  امللعب  يغادر  أن  قبل  مرتدة،  كرة 
أعلى الفخذ في الربع الثالث.وسجل جيمس هاردن 
التوالي،  على  السابعة  للمباراة  أكثر،  أو  نقطة   30
على   109-113 للفوز  روكتس  هيوستون  ليقود 

أوكالهوما سيتي ثاندر.
ليتصدر  نقطة،   41 مسجال  اللقاء  هاردن  وأنهى 
 6 على  واستحوذ  الفريقني  في  املسجلني  قائمة 
أيام   4 في  الثانية  للمرة  جاز  يوتا  مرتدة.وفاز  كرات 
على بورتالند تريل بليزرز، وهذه املرة بنتيجة 96-117.

وسجل دونوفان ميتشل 19 نقطة في هذا االنتصار، 
وأضاف زميله رودي جوبير 18 نقطة، واستحوذ على 

14 كرة مرتدة.

بوسطن يتخطى فيالدلفيا 
يف دوري السلة األمريكي

مواجهة سابقة بني الفريقني
سداب،  أهلي  نظيره  ُعمان  نادي  واجه 
مجمع  ملعب  على  األربعاء،  امس 
في  ببوشر،  الرياضي  قابوس  السلطان 

إطار دوري السلطنة لكرة اليد.
إثارة  اللقاء،  يشهد  أن  املتوقع  ومن 
ُعمان  بأن  علًما  الطرفني،  بني  وسخونة 

حقق الفوز 5 مرات هذا املوسم.
حتقيق  مواصلة  ُعمان،  العبو  ويتمنى 
النتائج اإليجابية واالنتصارات، من أجل 
الفريق  أن  حيث  الصدارة،  على  احلفاظ 
على  للحصول  املرشحني  أبرز  من  بات 
جانبه،  املوسم.من  هذا  احمللية  األلقاب 
فإن أهلي سداب يخوض مباراته الثالثة 
على  انتصاره  بعد  املوسم،  هذا  للدوري 
النصر وظفار.ويحاول أهلي سداب بقيادة 

خليل املعشري، العودة ملنصات التتويج 
من جديد والوصول إلى املباراة النهائية.

ليست  املهمة  أن  سداب  أهلي  ويدرك 
سهلة أمام اجلار ُعمان، وبالتالي فإن فوز 
ملواصلة  الالعبني  سيحفز  سداب  أهلي 
ُعمان  نادي  أن  بنجاح.يذكر  املشوار 
يتصدر الترتيب العام للدوري برصيد 15 
نقطة، فيما ميتلك أهلي سداب 6 نقاط.

ُعمان يواجه أهلي سداب يف دوري السلطنة لليد
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• هل زرمت البصرة  وكيف تصف وضعها؟
- نع��م، كانت لدينا زيارة للبصرة، وهي تعاني من وضع 
مأساوي، حيث ان حجم العشوائيات فيها يقترب من 
نس��بة 40% من مس��احتها وهي في توس��ع مستمر، 
وتنتشر فيها النفايات والقمامة وتراكم االتربة ونقص 

كبير في اجملال اخلدمي.
• ما سبب هذه النسبة الكبيرة من العشوائيات؟

- الس��بب الرئي��س اعتقد ان��ه في ع��زوف احلكومات 
الس��ابقة عن توزي��ع االراضي االمر ال��ذي خلق حاجة 
متزايدة للس��كن للمواطنني وبع��د ان وعت احلكومة 
للحاجة ال��ى االراضي، فانها اص��درت قرارات يصعب 
تنفيذها، ومنها القرار املش��هور جملل��س الوزراء والذي 
يحمل الرقم )252( لس��نة 2017، والذي كان فيه سعر 

االرض املزمع توزيعها للمواطن عال جدا.
• ما هي قيمة االرض احملددة؟

- لقد مت تصنيف املناطق الى صنفني، املناطق اخملدومة 
بش��كل متكامل، كامل��اء واجملاري والكهرب��اء وغيرها، 
فانها تباع بسعر السوق، وهناك املناطق غير اخملدومة 
والتي مت احتسابها بواقع نصف سعر املناطق اخملدومة 
اضافة الى كلف اخلدمات ف��ي املنطقة بواقع 75 الف 
دينار عن كل متر مربع، ولكن لم يتم تنفيذ هذا القرار، 

لصعوبة تطبيقه.
• الي��س م��ن مس��ؤولية الدول��ة ان تق��وم باس��كان 

املواطنني؟
- نعم، هذه هي مسؤولية الدولة جتاه املواطن، او باحلد 
االدن��ى ان متنحه قطعة ارض وان اس��تطاعت اقراضه 
واال فعل��ى االقل توفير قطعة ارض من اجل ان يبنيها، 
وحقيق��ة ان عدم توزيع االراضي هو امر غير مبرر خالل 

املرحلة املاضية.
• ما سبب كون البصرة غير نظيفة، على الرغم من ان 
هناك تعاقدات مع ش��ركات تنظي��ف غير عراقية، ثم 

اين االعمال البلدية؟
- اعتق��د ان الس��بب هو عدم توفر االعتم��ادات املالية 
الكافية خالل السنوات الثالث املاضية لتغطية اجور 
الش��ركات العاملة اضافة الى انها مثل بقية العقود 
التي وقعتها الدولة وعان��ت من صعوبات في التنفيذ 
لعدة اسباب، اما عمال اخلدمات ، فانا اقول لك مبنتهى 
الصراحة، اننا ال نعمل بجد وتفان، لعدة اسباب منها 
عدم توفر بيئة العمل ولذلك ترى الترهل في مؤسسات 
الدولة والصراعات السياس��ية ادت الى خلق حالة من 
الفلتان في العديد من املؤسس��ات وع��دم تنظيمها، 
وكل ه��ذه االمور ادت الى نقص اخلدمات وخصوصا في 
مجال التنظيف وعدم التعامل معها بش��كل علمي 
س��واء في مناطق الطمر الصحي التي انتهت في كل 
دول العال��م وحتول��ت الى معامل خاص��ة للتعامل مع 
النفايات واالس��تفادة منها، والتي لالسف لم  تقم اي 

جتربة منها في العراق خالل سنوات الوفرة املالية.
•م��ا ه��و تقييمك لتوق��ف العدي��د من املش��اريع في 

البصرة؟
-املوضوع يتعلق بس��وء االدارة فق��ط من قبل الوزارات 
املعنية، حيث ان كل مشروع فيه متطلبات ومعوقات، 
فمثال قد جتد هناك جتاوزات على ارض املش��روع ولذلك 
فان عملية ازالتها صعبة وش��به مستحيلة، وكذلك 
م��ن متطلب��ات املش��روع ان يك��ون هن��اك كادر فني 
وهندسي يرافق تنفيذه ويستجيب ملتطلبات املشروع 

من صرف املستحقات ومتابعة جميع االمور املتعلقة 
بالعمل.

•هل هناك امثلة حية على هذا املوضوع؟
-نع��م بالتأكي��د، فمثال مش��روع ماء البص��رة املمول 
م��ن القرض اليابان��ي، مت جلب املواد واملع��دات اال انها 
بقيت الش��هر ف��ي مخازن املوانئ بس��بب ع��دم قيام 
الوزارة املعنية باستكمال متطلبات املعاملة اخلاصة 

باطالقها من الكمارك.
•ماذا ستفعل انت لو كنت في هذه احلالة؟

-انا ل��و كنت في ه��ذه احلالة ونظرا الهمية املش��روع 

بالنس��بة للمواطن��ني، فيفترض ان يتم جت��اوز الروتني 
االداري اململ والطويل، الذي يستغرق فترة طويلة جدا، 
وعوضا عن ذلك يتم ارس��ال اخملاطبات باليد، فمشروع 
م��اء البصرة كان يفترض ان يتم اجن��ازه في عام 2016، 
اال اننا وصلنا الى نهاية عام 2018 ولم ينجز املش��روع 

وبنسب متدنية جدا.
•ولكن اال يفترض ان املوضوع مت حله االن؟

-نع��م مت ح��ل املوض��وع، ولك��ن مش��كلة التأخي��ر 
انسحبت على كامل التفاصيل اخلاصة به.

•ما هو الوقت الكلي للتأخير بسبب االجراءات؟

-اجملموع الكلي للتأخير بس��بب الكمارك واالجراءات 
املتعلق��ة به��ا تقريب��ا اكث��ر م��ن س��نة اضاف��ة الى  
النزاعات العش��ائرية التي حتصل في منطقة الهارثة، 
وان العاملني في املش��روع هم من جنس��يات يابانية، 
االمر الذي يؤدي الى تركهم العمل لعدة اش��هر، وبعد 
ذل��ك يتم اقناعهم من قبل الوزارة بالعودة للعمل مرة 

اخرى وهكذا.
ما هو اثر وفائدة املشروع الهالي البصرة؟

- ان هذا املش��روع ضخم وعمالق ويخ��دم البصرة من 
خالل ضخه لش��بكة البصرة باكث��ر من 300 الف متر 
مكعب من امل��اء الصافي يوميا، ويغط��ي حاجة اكثر 
من ثلث احملافظة، وعلى املدى القصير خالل الس��نتني 
او الثالث القادمة س��وف يغطي حاجة البصرة كاملة 

من املاء الصافي.
• ما هي مقترحاتكم حلل ازمة البصرة؟

- هن��اك ع��دم تنس��يق وخلل ب��ني الدوائر الرس��مية 
ووج��ود التقاطع��ات بينهما اضافة ال��ى عدم امتالك 
اخملططات لشبكات املاء ووجود الهدر الكبير في املياه 
من احملطات الرئيس��ية الى املستهلكني بحيث تصل 
نس��بة الهدر ال��ى 40% من كمية املياه الكلية س��واء 
بس��بب وجود تخس��فات او تلف في االنبوب الناقل او 
بس��بب جتاوزات املواطنني عليه��ا لغرض ملء احواض 

االس��ماك وس��قي البس��اتني، ف��كل هذه االم��ور هي 
منظومة مترابطة يفترض الس��يطرة عليها من اجل 

ان يستفيد املواطن من املاء.
• نرى ان عنوان الوزارة كبيرة جدا س��واء كان باالس��م 
او الواجب��ات، فهل تعتقد ان وزي��را واحدا يكفي الدارة 

هذه  الوزارة؟
- انا اعتقد ان وزيرا واح��دا يكفي ولكن عندما دمجت 
ال��وزارات بقيت هياكل ال��وزارات نفس��ها دون تغيير، 
علما ان فلسفة الدمج ونقل الصالحيات كانت تنص 
على ان االعمال التنفيذية تنقل الى احملافظات، بينما 

اعمال السياس��ات ورسم الس��تراتيجيات تبقى في 
ال��وزارة االحتادية، ولكن ذلك لم يتم بش��كل صحيح، 
حي��ث جتد ان هناك ع��دة دوائر في ال��وزارة ال داعي لها 
كونه��ا ال تقوم ب��اداء مهامها، فكان يفت��رض ان يتم 
اع��ادة هيكلة لهات��ني الوزارتني باالضاف��ة الى تهيئة 
احملافظات ودوائر هاتني الوزارتني في احملافظات من اجل 
ان تتمكن من استيعاب املهام التنفيذية للوزارتني من 

دون اشراف وارتباط عضوي مع الوزارة في بغداد.

• ه��ل تعتق��د ان وج��ود وزارة البلديات غي��ر مبرر على 
اعتبار انها  تق��وم باعاقة تقدمي اخلدمة في احملافظات 
اكث��ر من كونها وزارة احتادية تس��اهم في اعادة اعمار 

احملافظات؟
- يفت��رض انه��ا ال تس��تمر بحجمها الس��ابق، ولكن 
تبق��ى هن��اك حاج��ة ال��ى جه��ة اش��رافية مركزية   
حتددالقياس��ات واملواصف��ات، فلو تركن��ا العنان لكل 
محافظة بالعمل كما تش��اء في كل اجملاالت، الصبح 
هن��اك تباين واختالف في الكثير من االش��ياء، الن في 
البل��د الواحد يج��ب ان يس��تمر املعي��ار واملواصفات 
القياس��ية بش��كل ثابت ويطبق عل��ى اجلميع، لذلك 
فان هذه الوزارات ومنها وزارة البلديات كان يفترض بها 
ان تهتم برس��م السياسات مثل التخطيط العمراني 
وش��كل امل��دن في الع��راق ومش��اريع املاء ف��ي العراق 

وس��تراتيجية امل��اء، وان تت��رك االم��ور التنفيذية الى 
احملافظات، ولكن الوزارة بقت على حالها.

مضيفا: ان احملافظات حتى عندما مت بناؤها من جديد، 
لم تنب على اس��س بحيث تصبح مشرفة على اعمال 
البلدي��ة وامل��اء واجملاري وتخطيط امل��دن، ولذلك ترى ان 
كثير من مدننا يت��م فيها عملية التالعب بالتصميم 
االس��اس له��ا بش��كل يش��وهها ويفقده��ا املدنية 

وشكلها احلضري.
• ما هو س��بب ع��دم تقدمي اخلدم��ات للمواطنني وملاذا 

التلكؤ في هذا امللف؟

- ان مه��ام الدولة يتطلب وجود جهاز لالش��راف على 
ال��وزارات واملؤسس��ات االخ��رى، الن حج��م التالع��ب 
بكيان��ات ومؤسس��ات الدولة جعله��ا اضعف من ان 
تؤدي هذه املهام، سواء من خالل االشخاص املسؤولني 
عن رسم الس��تراتيجيات واخلطط والبرامج، او سواء 
من خالل االشخاص الذين ينفذون هذه الستراتيجيات 
واخلط��ط والبرامج، حي��ث ان العراق اجلدي��د مر بعدة 
فت��رات ومراح��ل كان ف��ي بعضه��ا وفرة مالي��ة بدون 

تخطيط وال برامج لتنفيذ مش��اريع، فكانت الس��نة 
املالي��ة بنس��بة اس��تفادة م��ن املوازنة االس��تثمارية 

ضئيل جدا.
مضيف��ا: واالمر االخر ان من مهام وزارة التخطيط هي 
التخطي��ط للمش��اريع وتوزيعها جغرافي��ا مبا يحقق 
تنمي��ة متس��اوية ومتوازي��ة لكل احملافظ��ات، فهناك 
الكثير من املش��اريع مت ادراجها دون ان تكون للبلد اية 
حاجة اليه��ا واهدرت فيه��ا الكثير من الث��روات، وقد 
حصل ذلك بفع��ل ضغوطات من قب��ل بعض اجلهات 

ومساومات بني عدد من الوزارات.
• وبعد ذلك؟

- ف��ي الفترة التي تلتها، مت التخطيط على اس��اس ان 
سعر النفط )120 – 130( دوالر ومت البدء مبشاريع كبيرة 
وبضمنها مش��اريع اجملاري، ولكن سرعان ما انخفض 

س��عر النفط، فلم نستطع التنفيذ، ولذلك فانك ترى 
االن في مدننا اعدادا هائلة من الش��وارع احملفورة التي 
لم متد فيها انابيب اجملاري الى االن، فنحن لم نستطع 
تنفيذ املشاريع هذه، ولم نستطع التخطيط ملشاريع 

جديدة.
• مل��اذا لم ترتب��ط عملية بناء امل��دارس وتأهيلها بكم 

كوزارة بدال من ارتباطها بالتربية؟
- هذا االمر يتعلق مبنظومة وليس وزارة، فأراضي بعض  
املدارس تواج��ه الكثير من املعوقات مثل التجاوزات او 
النزاعات، وهناك اعدادا كبيرة من الشكاوى والدعاوى 
عل��ى الوزارات فيما بينها، فه��ل وصل بنا احلال الى ان 
نقي��م دعاوى على بعضن��ا البعض ف��ي احملاكم؟، وما 
معنى ان تكون ه��ذه االرض لل��وزارة الفالنية او لتلك، 
فكله��ا تعود للمصلح��ة العامة، اما اجل��زء االخر من 
املش��كلة فهو النظ��ام التعاقدي في الع��راق املعقد، 
حيث ان��ه عندما حتصل هناك مش��كلة فان املتعاقد 
يلجأ الى احملاكم ويتعطل املشروع لسنني طويلة دون 

ان يتمكن احد من تنفيذه.
• مل��اذا ال ميتل��ك الع��راق الى ه��ذه اللحظ��ة اي منجز 

عمراني نفتخر به؟
- املشكلة تتعلق باالدارة، فهناك روتني اداري ممل وقاتل 
يؤخر املش��اريع واالعم��ال لفترة طويل��ة دون ان يكون 
هن��اك ح��ل، كما ان��ه اذا حصلت مش��كلة في موقع 
العمل، فانها تبقى تدور في حلقة مفرغة لفترة طويلة 
وال يتخذ بها اي اجراء او قرار، والسباب مختلفة منها 
الفس��اد او اخلوف، ولذلك فان لم يتخذ قرار في الوقت 
املناسب بالنس��بة الدارة املشاريع فقد حتصل كوارث، 
ولذل��ك فانا اقول بصراحة انه فيما يتعلق باملش��اريع 
الكبيرة او املعالم احلضاري��ة، ان وزاراتنا االن غير قادرة 
ال على التخطيط وال عل��ى وضع تندر وال على االحالة 

او التعاقد او متابعة تنفيذ العقد.
• ما احلل اذن؟

- احل��ل ان يتم جلب خبير استش��اري دولي يقوم بهذه 
العملي��ة، كما ان هناك بعض العقود املوجودة االخرى 

ومنها عقد املاضي اضافة الى محاربة الكفاءات.
• م��ا قصة الق��روض املقدمة ل��وزارة البلدي��ات العمار 

بغداد واملدن االخرى؟

- هن��اك العديد من القروض التي قدمت للعراق ومنها 
القرض املمنوح من البنك الدولي للطوارئ اال انه تأخر 
اكثر من 8 اش��هر في التحليل الس��باب عديدة والذي 
كان يفت��رض ان يت��م في��ه ش��راء س��يارات للمناطق 
املتضررة، اضافة الى القرض الياباني اخلاص مبش��روع 

ماء البصرة والقرض البريطاني.
مضيفا: ان محافظة البصرة تش��هد كثافة سكانية 
عالية تصل الى 4,5 مليون نسمة، ولذلك مت اتخاذ قرار 
بانش��اء مشروع ماء ستراتيجي لها ميتد الى 25 سنة 
قادمة لتغطية حاجتها بكلفة تصل الى 2 مليار دوالر، 
حيث ق��ام البريطانيون بتقدمي قرض ميس��ر جدا ميتد 
لعشرات السنني لالستفادة منه لبناء مشروع جديد 
للم��اء في البصرة، وكان ذلك في الش��هر اخلامس من 
ع��ام 2015 والى االن ما يزال يدور في حلقة مفرغة بني 

مؤسس��ات الدولة دون ان يتقدم خطوة واحدة لالمام، 
فلم حتصل دراسة جدوى او مخططات.

• ما هو السبب؟
- املوض��وع بق��ى يدور ب��ني ال��وزارات املعني��ة واالمانة 
العامة جملل��س الوزراء وغيرها، علم��ا ان القرض ال يتم 
منحه كاموال، فهو يشترط علينا ان يتم التعاقد من 
قبلنا للمش��روع وهم يقومون بتمويل املتعاقد معنا، 
ولكنن��ا ال��ى االن لم نتعاق��د، بل ول��م نخطو خطوة 

واحدة الى االمام.
• هل تعتقد ان هناك اياد خفية او جهات حتاول تعطيل 

هذه املشاريع؟
- نعم، من املمكن ذلك، فمشروع القرض الياباني الذي 
هو حتت االنشاء، مت فيه جلب 10 مضخات كبيرة جدا، 
ولكن ما ان مت نصبه��ا حتى مت حرقها في اليوم الثاني 
ه��ي املبنى اخلاص به��ا بفعل فاعل قبل عدة اش��هر، 

فهناك اياد تعبث بذلك وملصالح ضيقة جدا .
• ه��ل بامكانك��م معال��ي الوزي��ر ان تقدم��وا ش��يئا 

للعاصمة بغداد او البلد في ظل هذا اخلراب الكبير؟
- انا اعتبر نفس��ي من الرج��ال امليدانيني، ورمبا انا اكثر 
ش��خص في هذه الوزارة قض��ى اغلب وقته خالل املدة 
القصيرة لتسنمي مهام العمل في التجوال والزيارات 
للمش��اريع والدوائ��ر، اضافة الى عملي الرس��مي في 
الدائ��رة، ال��ى درجة اني ابقى الى الس��اعة العاش��رة 
ليال من اج��ل التوقيع على الكتب والبري��د الوارد، الن 
هن��اك عدد مهول جدا من الكتب املتراكمة، علما اني 
اتخذت قرار بعدم خ��روج اي موظف من الوزارة وهناك 
ورق��ة موجودة عل��ى الطاولة، ولذل��ك فيجب ان اطبق 

هذا االمر على نفسي قبل االخرين.

• ما هي كمية البريد املتراكم؟
- كان ل��دي بريد متراكم لعدة اش��هر، اما فيما يخص 
البلديات، ف��كان البريد املتراكم يعود لس��نني طويلة 

تصل الى سنة 2014.
مضيف��ا: ان هناك اكث��ر من 69 مش��روعا متوقفا في 
ال��وزارة، علما ان 90% من املش��اكل املوجودة لدينا هي 
ورقية تتطلب اتخاذ قرارات العادة ادراج هذه املش��اريع 
واع��ادة تفعيلها وحل مش��اكلها القانوني��ة الفنية، 
مم��ا يتطل��ب اس��تدعاء املقاول��ني، فان��ا ال اس��تطيع 
ان اعتم��د عل��ى مص��در املعلوم��ة ال��واردة الين��ا من 

املوظف��ني حول اس��باب تلكؤ املش��روع، ب��ل وحتى ال 
اعتمد عل��ى االس��باب الورقية، فسياس��تي اجلديدة 
هي اس��تدعاء الش��ركة املتعاقدة واملوظفني املعنيني 
ونس��مع الطرفني وجند احللول، علم��ا ان هناك الكثير 
من القرارات التي توقفت بس��بب ق��رار مجلس الوزراء 
رقم 347 نتيجة عدم توفر التمويل لهذه املشاريع، اما 
االن فيفت��رض ان يتم تفعيل هذه املش��اريع ورقيا، وانا 
اتخذت قرارا باعادة ادراج جميع املشاريع املتوقفة في 
العام القادم وتفعيلها ونبدأ العمل بها مرة اخرى، الن 
اي مشروع متوقف سوف يتسبب في وجود هدر كبير 
في املال لعدة اس��باب منها تعرض معدات املش��روع 

الى الس��رقة او تعرض االعمال املنفذة الى الهدم، وما 
ال��ى ذلك، فحتى نعود الى نقطة الصفر، فاننا نحتاج 

الى وقت.
• هل تعتقد ان نقل الصالحيات عامل مهم لتس��ريع 

تقدمي اخلدمة الى احملافظات؟
- نظري��ا نعم، الن اهل مكة ادرى بش��عابها، ولكن في 
الواقع العمل��ي كال، الن عملية نق��ل الصالحيات لم 
تتم خالل الس��نوات الس��ابقة، ولكن عندما مت اتخاذ 
الق��رار بذلك، كانت العملية ش��به مفاجئة وتتضمن 
الكثير من التفاصيل الفني��ة، فالدوائر في احملافظات 

لم تكن مس��تعدة الس��تيعاب كل هذه الصالحيات، 
وان��ا ارى االن ان هن��اك حماس��ا كبيرا ل��دى احملافظني 
بش��كل ع��ام اضافة ال��ى مجالس احملافظ��ات، ولكن 
مرض الصراعات السياس��ية املوجودة في بغداد والتي 
عرقل��ت الكثير م��ن مهام الدولة ق��د انتقل ايضا الى 
احملافظات، وهذا امر مؤسف، الن الصراع في احملافظات 
يج��ب ان يك��ون ذا طابع خدم��ي، ولكن مب��ا ان الكتل 
السياس��ية املوج��ودة ف��ي البرمل��ان هي نفس��ها في 
احملافظ��ات، ولذلك فان الصراعات س��وف تبقى ، كما 
ان احملافظات تؤث��ر بنتائج انتخاباتها على مراكز العد 
والف��رز في بغداد، فتحييد البن��ى التحتية للدولة عن 

الصراع السياس��ي امر مهم جدا، وهذا ما نطالب به 
ونسعى اليه ان شاء اهلل.

• كانت لدى الوزارة عدة ش��ركات هندسية كبرى مثل 
ش��ركة س��عد والفاروق والرش��يد، اين هذه الشركات 

االن؟
• هذه الش��ركات يبلغ عددها 8 ش��ركات هندسية في 
الوزارة، اثن��ان منها متخصصة باعم��ال الطرق منها 
ش��ركتي اش��ور وحمورابي، واس��تطيع القول  انهما 
من الش��ركات الناجحة رغم انهما ليس��تا رابحتني، 
النهما ال تزاالن تستلمان منحة رواتب من وزارة املالية، 

بينما الش��ركة الرابحة هي التي تعتمد على نفسها 
في موارده��ا، اما الش��ركات املتبقية فل��م تتوفر لها 
عوامل النجاح، س��واء من الناحي��ة االدارية او الفنية 
او املادي��ة، وان��ا بحك��م جتاربي وخبرتي الس��ابقة في 
ال��وزارات الس��ابقة وتعامل��ي مع الش��ركات العامة، 
فاعتق��د ان الدولة هي تاجر فاش��ل، ويجب عليها ان 
تتخلص من اية عملي��ات جتارية وان تتحول الى جهة 
منظمة وقائدة وراس��مة للسياس��ات وتق��ود اجملتمع 
نحو التط��ور وتراقب اداء املؤسس��ات االخ��رى وتترك 

العمليات الصغيرة للقطاع اخلاص.
• ملاذا لم يتم استيزارك لوزارة النقل كونك متلك خبرة 

طويلة فيها؟
- ان ه��ذا االم��ر يخضع لعدة عوام��ل واعتبارات، منها 
احملاصص��ة احلزبية، علما اني كنت الوحيد الذي املك 
جمي��ع البيان��ات واملعلوم��ات »الداتا بي��س« اخلاصة 
بال��وزارة وكان جمي��ع ال��وزراء ومنهم كاظ��م فنجان 
يعتم��دون عل��ي ولديهم اتص��ال متواص��ل معي، وقد 
كان هن��اك توجه لترش��يحي عل��ى وزارة النقل ولكن 
احملاصصة لعبت دورها بشكل كبير.. علما ان منصب 
الوزي��ر الي وزارة ميثل منصب قيادة بش��كل عام وادارة 
ورؤي��ة وقدرته على تس��خير املوارد البش��رية واملالية 

املتاحة لتحقيق الهدف املنش��ود، الن هناك مشكلة 
حقيقية في العراق، فاخلبراء لوحدهم ميكن ان ينجزوا 
جزئية بس��يطة، اال ان وزارتنا بص��ورة عامة تعاني من 
مسألة هيكليتها وحتش��يد القوى وعدد من االمراض 
املس��تعصية فيه��ا، فم��ن ال ميل��ك اخلب��رة العميقة 
في املش��اكل االداري��ة والفنية بل وحتى السياس��ية 
واالجتماعي��ة، ف��ال يس��تطيع ان يكون منتج��ا، الننا 
نعي��ش في بيئة غير س��ليمة مئة باملئ��ة، ولذلك فان 
ال��وزارة ه��ي مس��ألة قي��ادة وادارة وهذا هو االس��اس 
في ه��ذا املوضوع، ع��دا بعض ال��وزارات التخصصية 

البحتة.

مضيفا: ان الوزير في دولة املؤسسات يكون سياسيا، 
اما ف��ي العراق فيج��ب ان ميزج بني صفة السياس��ي 
والفني  واالداري والقائد، بل واحيانا يحتاج الى ملس��ة 
ابوية واحيانا الش��دة واحيانا اخ��رى اللني، الن الظرف 
ال��ذي يعيش��ه املوظ��ف ظرف غي��ر طبيعي بس��بب 
ضغوطات احلياة الكبيرة من ناحية القلق في الشارع 
واالمن او اخلوف من املس��تقبل وضغوطات احلياة جراء 
النقل ونقص اخلدمات واملتطلبات العائلية، فاملوظف 
محم��ل باثقال كبي��رة، فيج��ب ان تكون هن��اك الية 
للتعام��ل مع هذا املوظف وتوجيه��ه لتحقيق الهدف 
املنش��ود وكيفي��ة معاجل��ة املش��اكل املوج��ودة في 

املؤسسة واعادة هيكلتها.
مؤكدا: في الدولة العراقي��ة القانونية، كل املنظومة 
القانوني��ة مبنية على الوزير، ب��ل وان وجود الوزارة هو 
اقل بكثير م��ن وجود الوزير، ولذلك فان دور الوزير مهم 
ج��دا في ال��وزارة، بخ��الف دور الوكيل او املدي��ر العام، 
فم��ن املمك��ن ان ينجح االش��خاص في ال��وزارة اذا ما 
قل��ل الضغط عليهم وتركهم يعمل��ون، بينما اخرون 
ال يوفق��ون للنجاح لع��دم امتالكهم معرفة حقيقية 

للبيئة السياسية واجملتمعية في العراق.
• كيف رأيتم العمل الوزاري ؟

- ان العم��ل مره��ق ج��دا وان الوزارت��ني الت��ي احتم��ل 
مس��ؤوليتهما ق��د مت دمجهم��ا فقط باالس��م بينما 
الواق��ع انهما ال ي��زاالن كيانني مس��تقلني   في اغلب 
املفاصل، بس��بب عدم صدور قان��ون دمج الوزارات، وان 
العم��ل في الفت��رة املاضية كان مضني��ا ومرهقا منذ 
عام 2014 بس��بب االزم��ة املالية، وان مش��اريع الوزارة 
ان لم نقل كلها متوقفة، واملش��اكل في تراكم وازدياد 
مضط��رد، في عملي��ة  غاية في التعقي��د والصعوبة 
والبعث��رة على ط��ول رقعة العراق، وهن��اك الكثير من 
التحديات في مختلف اجلوانب واجملاالت، كاملاء واجملاري 

وغيرها.
• هل تفضل ان تبقى الوزارتان مستقلتني ؟

- بحس��ب النظام السياس��ي في العراق االحتادي، اي 
انه مين��ح املزيد م��ن الصالحي��ات للمحافظات، حتى 
تتمك��ن ه��ذه احملافظات والوح��دات االدارية م��ن ادارة 
ش��ؤونها بنفس��ها، ولكن هناك مش��كلة انه طوال 
الفت��رات املاضية ل��م تتم تهيئة احملافظ��ات الداء هذا 
الدور ولم تت��م تهيئتها الس��تيعاب دور الوزارات التي  
تتضمن ابعادا فنية، كم��ا ان الدور املناط للوزارات في 
املرحلة املقبلة غير واضح، ولذلك فاننا قمنا بتأسيس 
قس��م في الوزارة اسميناه قسم الال مركزية من اجل 

ان يك��ون العمل اكث��ر تنظيما وان تكون السياس��ة 
موجه��ة بش��كل منطق��ي، وهن��اك مش��كلة ايضا 
نس��ميها ثقاف��ة التش��بث بالصالحية الت��ي ال تزال 
اغلب املؤسس��ات في بغداد تفكر في كيفية احلصول 
على املزيد من الصالحيات، وفي املقابل فان احملافظات 
تدخل في صراع حول هذا املوضوع  لعدة اسباب منها 
ش��خصية او حزبي��ة، والبعض منهم ميتلك اس��بابا 

عملية ومنطقية.
• هل تعتقد ان التجربة هذه كانت ناجحة؟

- بحس��ب رؤيتنا، انه ف��ي التجربة املاضية، ال الوزارات 
كان��ت ناجح��ة ف��ي اداء واجباته��ا بص��ورة كامل��ة 
واستخدام صالحياتها بشكل صحيح، وال احملافظات  
، والدليل على ذلك ان عدد املشاريع الناجحة في عموم 
العراق قليلة، ولذلك فانه يفترض برأيي انه كان يجب 
ان تتم دراس��ة التجربة بشكل اكثر منطقية وتهيئة 

البنى التحتية لها حتى تنجح التجربة بشكل ادق.
• م��ا الذي مين��ع ان يك��ون هناك تنس��يق ب��ني الوزارة 

واحملافظات حول اجناز املشاريع؟
- ال ضير في ذلك، حي��ث انني اخبرت احدى احملافظات 
وه��ي املثن��ى باني متنازل ع��ن املش��اريع املوجودة في 
احملافظ��ة مقاب��ل ان يقوم��وا ه��م باملباش��رة بها، الن 
املسألة ليس��ت منافس��ة او من يقوم بالتنفيذ، وامنا 
امله��م لدينا ان يتم اجناز املش��روع، ولكن املس��ألة ان 
املرجعي��ات الفني��ة الكبي��رة تتركز في بغ��داد والتي 
يجب ان ترجع لها احملافظات، حيث  تقوم بالتخطيط 

للمشاريع وتدمجها وتضع املواصفات الدقيقة.
• ما هو مقدار اخملصصات املالية لوزارتكم وهل سيلبي 

طموحاتكم؟
- ان ما مت تخصيصه من املوازنة للوزارة هو فقط الحياء 
واعادة املش��اريع املتوقفة والتي مت��ت معاجلة وضعها 
وف��ق القرار 347 الذي صدر اثر االزمة املالية وحينها لم 
تس��تطع الدولة متويل املشاريع، سواء اكانت مشاريع 
امل��اء او اجملاري والط��رق والبلدي��ات واالس��كان، فهذه 

املبالغ ال تغطي كل هذه االحتياجات.
• ما هو مقدار التخصيصات املالية؟

- ال يهم الرقم، وامنا املهم هو النسبة، الن مشاريع املاء 
واجملاري مكلفة جدا، النك تعمل على صعيد محافظة 
او قضاء كامل، فمثال مجاري احللة التي تعتبر خامس 
محافظة في العراق، فان كلفة املش��اريع فيها تكلف 
حوالي مليار دوالر، اما بالنس��بة ملش��اريع البصرة فان 

مجموع مشاريعها قد تتجاوز ال� 4 مليارات دوالر.

تعد وزارة االعمار واالس��كان والبلديات واالشغال العامة 
من أه��م الوزارات الخدمي��ة التي لها مس��اس باملواطن 
العراقي وال بد من وجود ش��خص كفوء يس��تطيع تحمل اعباءها 

بمهني��ة وح��رص وقد كان لوزير االعمار واالس��كان الس��يد بنكني 
ريكاني خربة مرتاكمة يف هذا املجال فهو يمتلك شهادة بكلوريوس 
عل��وم رياضي��ات واحصاء م��ن جامعة املوصل اضافة اىل ش��هادة 

بكلوري��وس قان��ون م��ن جامعة بغ��داد وقد ش��غل منصب وكيل 
وزارة النق��ل الكث��ر من ثمان س��نوات وهو رئيس لجنة االس��كوا 
)منظمة التجارة والنقل يف الش��رق االوس��ط( وممثل العراق يف 

اغل��ب اللجان الدولية املعنية بالنق��ل والطرق وهو ممثل العراق 
يف االتحاد الدولي للنقل الطرقي ويف ضوء هذه املعطيات اجرت 

معه “البينة الجديدة” هذا الحوار :

وزير االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة السيد بنكني ريكاني يف حوار خاص لـ)                                ( :

عزوف احلكومات السابقة عن توزيع االراضي خلق حاجة متزايدة للسكن وبعد ان وزعت  االراضي اصدرت قرارات يصعب تنفيذها
الوزير يف دولة املؤسسات  سياسي اما يف العراق فيجب ان ميزج   بني صفة السياسي والفين  واالداري والقائد وحيتاج اىل ملسة ابوية واحيانا حيتاج للشدة  

لدي بريد مرتاكم خيص البلديات يعود لسنني طويلة تصل اىل سنة 2014

البصرة تعاني من وضع مأساوي و العشوائيات فيها حتتل  40% من مساحتها
املشكلة الرئيسة تتعلق باالدارة فهناك روتني اداري ممل وقاتل يؤخر املشاريع واالعمال لفرتة طويلة دون ان يكون هناك حل

 العديد  القروض   قدمت للعراق ومنها القرض املمنوح من البنك الدولي للطوارئ اال انه تأخر اكثر من 8 اشهر يف التحليل السباب عديدة

حاوره – رئيس التحرير عبد الوهاب جبار

مشروع القرض الياباني الذي هو تحت االنشاء تم فيه جلب 10 مضخات كبرية جدا ولكن ما ان تم نصبها حتى تم حرقها يف اليوم 
الثاني هي  واملبنى الخاص بها بفعل فاعل

هناك عدم تنسيق وخلل بني الدوائر الرسمية ووجود التقاطعات بينهما اضافة اىل عدم امتالك املخططات 
لشبكات املاء ووجود الهدر الكبري يف املياه من املحطات الرئيسة اىل املستهلكني
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  وزير االعمار واالسكان يلقي كلمة مباسبة إعادة اعمار وترميم االثار املتضررة من جراء االعمال اإلرهابية في العراق 

الزميل رئيس التحرير  مع وزير  واالعمار واالسكان والبلديات واالشغال 

ريكاني وهو يوقع عقد اعادة تأهيل جسر املوصل الثاني في )محافظة نينوى(

السيد بنكني ريكاني 



10-11 حوار حوار 

• هل زرمت البصرة  وكيف تصف وضعها؟
- نع��م، كانت لدينا زيارة للبصرة، وهي تعاني من وضع 
مأساوي، حيث ان حجم العشوائيات فيها يقترب من 
نس��بة 40% من مس��احتها وهي في توس��ع مستمر، 
وتنتشر فيها النفايات والقمامة وتراكم االتربة ونقص 

كبير في اجملال اخلدمي.
• ما سبب هذه النسبة الكبيرة من العشوائيات؟

- الس��بب الرئي��س اعتقد ان��ه في ع��زوف احلكومات 
الس��ابقة عن توزي��ع االراضي االمر ال��ذي خلق حاجة 
متزايدة للس��كن للمواطنني وبع��د ان وعت احلكومة 
للحاجة ال��ى االراضي، فانها اص��درت قرارات يصعب 
تنفيذها، ومنها القرار املش��هور جملل��س الوزراء والذي 
يحمل الرقم )252( لس��نة 2017، والذي كان فيه سعر 

االرض املزمع توزيعها للمواطن عال جدا.
• ما هي قيمة االرض احملددة؟

- لقد مت تصنيف املناطق الى صنفني، املناطق اخملدومة 
بش��كل متكامل، كامل��اء واجملاري والكهرب��اء وغيرها، 
فانها تباع بسعر السوق، وهناك املناطق غير اخملدومة 
والتي مت احتسابها بواقع نصف سعر املناطق اخملدومة 
اضافة الى كلف اخلدمات ف��ي املنطقة بواقع 75 الف 
دينار عن كل متر مربع، ولكن لم يتم تنفيذ هذا القرار، 

لصعوبة تطبيقه.
• الي��س م��ن مس��ؤولية الدول��ة ان تق��وم باس��كان 

املواطنني؟
- نعم، هذه هي مسؤولية الدولة جتاه املواطن، او باحلد 
االدن��ى ان متنحه قطعة ارض وان اس��تطاعت اقراضه 
واال فعل��ى االقل توفير قطعة ارض من اجل ان يبنيها، 
وحقيق��ة ان عدم توزيع االراضي هو امر غير مبرر خالل 

املرحلة املاضية.
• ما سبب كون البصرة غير نظيفة، على الرغم من ان 
هناك تعاقدات مع ش��ركات تنظي��ف غير عراقية، ثم 

اين االعمال البلدية؟
- اعتق��د ان الس��بب هو عدم توفر االعتم��ادات املالية 
الكافية خالل السنوات الثالث املاضية لتغطية اجور 
الش��ركات العاملة اضافة الى انها مثل بقية العقود 
التي وقعتها الدولة وعان��ت من صعوبات في التنفيذ 
لعدة اسباب، اما عمال اخلدمات ، فانا اقول لك مبنتهى 
الصراحة، اننا ال نعمل بجد وتفان، لعدة اسباب منها 
عدم توفر بيئة العمل ولذلك ترى الترهل في مؤسسات 
الدولة والصراعات السياس��ية ادت الى خلق حالة من 
الفلتان في العديد من املؤسس��ات وع��دم تنظيمها، 
وكل ه��ذه االمور ادت الى نقص اخلدمات وخصوصا في 
مجال التنظيف وعدم التعامل معها بش��كل علمي 
س��واء في مناطق الطمر الصحي التي انتهت في كل 
دول العال��م وحتول��ت الى معامل خاص��ة للتعامل مع 
النفايات واالس��تفادة منها، والتي لالسف لم  تقم اي 

جتربة منها في العراق خالل سنوات الوفرة املالية.
•م��ا ه��و تقييمك لتوق��ف العدي��د من املش��اريع في 

البصرة؟
-املوضوع يتعلق بس��وء االدارة فق��ط من قبل الوزارات 
املعنية، حيث ان كل مشروع فيه متطلبات ومعوقات، 
فمثال قد جتد هناك جتاوزات على ارض املش��روع ولذلك 
فان عملية ازالتها صعبة وش��به مستحيلة، وكذلك 
م��ن متطلب��ات املش��روع ان يك��ون هن��اك كادر فني 
وهندسي يرافق تنفيذه ويستجيب ملتطلبات املشروع 

من صرف املستحقات ومتابعة جميع االمور املتعلقة 
بالعمل.

•هل هناك امثلة حية على هذا املوضوع؟
-نع��م بالتأكي��د، فمثال مش��روع ماء البص��رة املمول 
م��ن القرض اليابان��ي، مت جلب املواد واملع��دات اال انها 
بقيت الش��هر ف��ي مخازن املوانئ بس��بب ع��دم قيام 
الوزارة املعنية باستكمال متطلبات املعاملة اخلاصة 

باطالقها من الكمارك.
•ماذا ستفعل انت لو كنت في هذه احلالة؟

-انا ل��و كنت في ه��ذه احلالة ونظرا الهمية املش��روع 

بالنس��بة للمواطن��ني، فيفترض ان يتم جت��اوز الروتني 
االداري اململ والطويل، الذي يستغرق فترة طويلة جدا، 
وعوضا عن ذلك يتم ارس��ال اخملاطبات باليد، فمشروع 
م��اء البصرة كان يفترض ان يتم اجن��ازه في عام 2016، 
اال اننا وصلنا الى نهاية عام 2018 ولم ينجز املش��روع 

وبنسب متدنية جدا.
•ولكن اال يفترض ان املوضوع مت حله االن؟

-نع��م مت ح��ل املوض��وع، ولك��ن مش��كلة التأخي��ر 
انسحبت على كامل التفاصيل اخلاصة به.

•ما هو الوقت الكلي للتأخير بسبب االجراءات؟

-اجملموع الكلي للتأخير بس��بب الكمارك واالجراءات 
املتعلق��ة به��ا تقريب��ا اكث��ر م��ن س��نة اضاف��ة الى  
النزاعات العش��ائرية التي حتصل في منطقة الهارثة، 
وان العاملني في املش��روع هم من جنس��يات يابانية، 
االمر الذي يؤدي الى تركهم العمل لعدة اش��هر، وبعد 
ذل��ك يتم اقناعهم من قبل الوزارة بالعودة للعمل مرة 

اخرى وهكذا.
ما هو اثر وفائدة املشروع الهالي البصرة؟

- ان هذا املش��روع ضخم وعمالق ويخ��دم البصرة من 
خالل ضخه لش��بكة البصرة باكث��ر من 300 الف متر 
مكعب من امل��اء الصافي يوميا، ويغط��ي حاجة اكثر 
من ثلث احملافظة، وعلى املدى القصير خالل الس��نتني 
او الثالث القادمة س��وف يغطي حاجة البصرة كاملة 

من املاء الصافي.
• ما هي مقترحاتكم حلل ازمة البصرة؟

- هن��اك ع��دم تنس��يق وخلل ب��ني الدوائر الرس��مية 
ووج��ود التقاطع��ات بينهما اضافة ال��ى عدم امتالك 
اخملططات لشبكات املاء ووجود الهدر الكبير في املياه 
من احملطات الرئيس��ية الى املستهلكني بحيث تصل 
نس��بة الهدر ال��ى 40% من كمية املياه الكلية س��واء 
بس��بب وجود تخس��فات او تلف في االنبوب الناقل او 
بس��بب جتاوزات املواطنني عليه��ا لغرض ملء احواض 

االس��ماك وس��قي البس��اتني، ف��كل هذه االم��ور هي 
منظومة مترابطة يفترض الس��يطرة عليها من اجل 

ان يستفيد املواطن من املاء.
• نرى ان عنوان الوزارة كبيرة جدا س��واء كان باالس��م 
او الواجب��ات، فهل تعتقد ان وزي��را واحدا يكفي الدارة 

هذه  الوزارة؟
- انا اعتقد ان وزيرا واح��دا يكفي ولكن عندما دمجت 
ال��وزارات بقيت هياكل ال��وزارات نفس��ها دون تغيير، 
علما ان فلسفة الدمج ونقل الصالحيات كانت تنص 
على ان االعمال التنفيذية تنقل الى احملافظات، بينما 

اعمال السياس��ات ورسم الس��تراتيجيات تبقى في 
ال��وزارة االحتادية، ولكن ذلك لم يتم بش��كل صحيح، 
حي��ث جتد ان هناك ع��دة دوائر في ال��وزارة ال داعي لها 
كونه��ا ال تقوم ب��اداء مهامها، فكان يفت��رض ان يتم 
اع��ادة هيكلة لهات��ني الوزارتني باالضاف��ة الى تهيئة 
احملافظات ودوائر هاتني الوزارتني في احملافظات من اجل 
ان تتمكن من استيعاب املهام التنفيذية للوزارتني من 

دون اشراف وارتباط عضوي مع الوزارة في بغداد.

• ه��ل تعتق��د ان وج��ود وزارة البلديات غي��ر مبرر على 
اعتبار انها  تق��وم باعاقة تقدمي اخلدمة في احملافظات 
اكث��ر من كونها وزارة احتادية تس��اهم في اعادة اعمار 

احملافظات؟
- يفت��رض انه��ا ال تس��تمر بحجمها الس��ابق، ولكن 
تبق��ى هن��اك حاج��ة ال��ى جه��ة اش��رافية مركزية   
حتددالقياس��ات واملواصف��ات، فلو تركن��ا العنان لكل 
محافظة بالعمل كما تش��اء في كل اجملاالت، الصبح 
هن��اك تباين واختالف في الكثير من االش��ياء، الن في 
البل��د الواحد يج��ب ان يس��تمر املعي��ار واملواصفات 
القياس��ية بش��كل ثابت ويطبق عل��ى اجلميع، لذلك 
فان هذه الوزارات ومنها وزارة البلديات كان يفترض بها 
ان تهتم برس��م السياسات مثل التخطيط العمراني 
وش��كل امل��دن في الع��راق ومش��اريع املاء ف��ي العراق 

وس��تراتيجية امل��اء، وان تت��رك االم��ور التنفيذية الى 
احملافظات، ولكن الوزارة بقت على حالها.

مضيفا: ان احملافظات حتى عندما مت بناؤها من جديد، 
لم تنب على اس��س بحيث تصبح مشرفة على اعمال 
البلدي��ة وامل��اء واجملاري وتخطيط امل��دن، ولذلك ترى ان 
كثير من مدننا يت��م فيها عملية التالعب بالتصميم 
االس��اس له��ا بش��كل يش��وهها ويفقده��ا املدنية 

وشكلها احلضري.
• ما هو س��بب ع��دم تقدمي اخلدم��ات للمواطنني وملاذا 

التلكؤ في هذا امللف؟

- ان مه��ام الدولة يتطلب وجود جهاز لالش��راف على 
ال��وزارات واملؤسس��ات االخ��رى، الن حج��م التالع��ب 
بكيان��ات ومؤسس��ات الدولة جعله��ا اضعف من ان 
تؤدي هذه املهام، سواء من خالل االشخاص املسؤولني 
عن رسم الس��تراتيجيات واخلطط والبرامج، او سواء 
من خالل االشخاص الذين ينفذون هذه الستراتيجيات 
واخلط��ط والبرامج، حي��ث ان العراق اجلدي��د مر بعدة 
فت��رات ومراح��ل كان ف��ي بعضه��ا وفرة مالي��ة بدون 

تخطيط وال برامج لتنفيذ مش��اريع، فكانت الس��نة 
املالي��ة بنس��بة اس��تفادة م��ن املوازنة االس��تثمارية 

ضئيل جدا.
مضيف��ا: واالمر االخر ان من مهام وزارة التخطيط هي 
التخطي��ط للمش��اريع وتوزيعها جغرافي��ا مبا يحقق 
تنمي��ة متس��اوية ومتوازي��ة لكل احملافظ��ات، فهناك 
الكثير من املش��اريع مت ادراجها دون ان تكون للبلد اية 
حاجة اليه��ا واهدرت فيه��ا الكثير من الث��روات، وقد 
حصل ذلك بفع��ل ضغوطات من قب��ل بعض اجلهات 

ومساومات بني عدد من الوزارات.
• وبعد ذلك؟

- ف��ي الفترة التي تلتها، مت التخطيط على اس��اس ان 
سعر النفط )120 – 130( دوالر ومت البدء مبشاريع كبيرة 
وبضمنها مش��اريع اجملاري، ولكن سرعان ما انخفض 

س��عر النفط، فلم نستطع التنفيذ، ولذلك فانك ترى 
االن في مدننا اعدادا هائلة من الش��وارع احملفورة التي 
لم متد فيها انابيب اجملاري الى االن، فنحن لم نستطع 
تنفيذ املشاريع هذه، ولم نستطع التخطيط ملشاريع 

جديدة.
• مل��اذا لم ترتب��ط عملية بناء امل��دارس وتأهيلها بكم 

كوزارة بدال من ارتباطها بالتربية؟
- هذا االمر يتعلق مبنظومة وليس وزارة، فأراضي بعض  
املدارس تواج��ه الكثير من املعوقات مثل التجاوزات او 
النزاعات، وهناك اعدادا كبيرة من الشكاوى والدعاوى 
عل��ى الوزارات فيما بينها، فه��ل وصل بنا احلال الى ان 
نقي��م دعاوى على بعضن��ا البعض ف��ي احملاكم؟، وما 
معنى ان تكون ه��ذه االرض لل��وزارة الفالنية او لتلك، 
فكله��ا تعود للمصلح��ة العامة، اما اجل��زء االخر من 
املش��كلة فهو النظ��ام التعاقدي في الع��راق املعقد، 
حيث ان��ه عندما حتصل هناك مش��كلة فان املتعاقد 
يلجأ الى احملاكم ويتعطل املشروع لسنني طويلة دون 

ان يتمكن احد من تنفيذه.
• مل��اذا ال ميتل��ك الع��راق الى ه��ذه اللحظ��ة اي منجز 

عمراني نفتخر به؟
- املشكلة تتعلق باالدارة، فهناك روتني اداري ممل وقاتل 
يؤخر املش��اريع واالعم��ال لفترة طويل��ة دون ان يكون 
هن��اك ح��ل، كما ان��ه اذا حصلت مش��كلة في موقع 
العمل، فانها تبقى تدور في حلقة مفرغة لفترة طويلة 
وال يتخذ بها اي اجراء او قرار، والسباب مختلفة منها 
الفس��اد او اخلوف، ولذلك فان لم يتخذ قرار في الوقت 
املناسب بالنس��بة الدارة املشاريع فقد حتصل كوارث، 
ولذل��ك فانا اقول بصراحة انه فيما يتعلق باملش��اريع 
الكبيرة او املعالم احلضاري��ة، ان وزاراتنا االن غير قادرة 
ال على التخطيط وال عل��ى وضع تندر وال على االحالة 

او التعاقد او متابعة تنفيذ العقد.
• ما احلل اذن؟

- احل��ل ان يتم جلب خبير استش��اري دولي يقوم بهذه 
العملي��ة، كما ان هناك بعض العقود املوجودة االخرى 

ومنها عقد املاضي اضافة الى محاربة الكفاءات.
• م��ا قصة الق��روض املقدمة ل��وزارة البلدي��ات العمار 

بغداد واملدن االخرى؟

- هن��اك العديد من القروض التي قدمت للعراق ومنها 
القرض املمنوح من البنك الدولي للطوارئ اال انه تأخر 
اكثر من 8 اش��هر في التحليل الس��باب عديدة والذي 
كان يفت��رض ان يت��م في��ه ش��راء س��يارات للمناطق 
املتضررة، اضافة الى القرض الياباني اخلاص مبش��روع 

ماء البصرة والقرض البريطاني.
مضيفا: ان محافظة البصرة تش��هد كثافة سكانية 
عالية تصل الى 4,5 مليون نسمة، ولذلك مت اتخاذ قرار 
بانش��اء مشروع ماء ستراتيجي لها ميتد الى 25 سنة 
قادمة لتغطية حاجتها بكلفة تصل الى 2 مليار دوالر، 
حيث ق��ام البريطانيون بتقدمي قرض ميس��ر جدا ميتد 
لعشرات السنني لالستفادة منه لبناء مشروع جديد 
للم��اء في البصرة، وكان ذلك في الش��هر اخلامس من 
ع��ام 2015 والى االن ما يزال يدور في حلقة مفرغة بني 

مؤسس��ات الدولة دون ان يتقدم خطوة واحدة لالمام، 
فلم حتصل دراسة جدوى او مخططات.

• ما هو السبب؟
- املوض��وع بق��ى يدور ب��ني ال��وزارات املعني��ة واالمانة 
العامة جملل��س الوزراء وغيرها، علم��ا ان القرض ال يتم 
منحه كاموال، فهو يشترط علينا ان يتم التعاقد من 
قبلنا للمش��روع وهم يقومون بتمويل املتعاقد معنا، 
ولكنن��ا ال��ى االن لم نتعاق��د، بل ول��م نخطو خطوة 

واحدة الى االمام.
• هل تعتقد ان هناك اياد خفية او جهات حتاول تعطيل 

هذه املشاريع؟
- نعم، من املمكن ذلك، فمشروع القرض الياباني الذي 
هو حتت االنشاء، مت فيه جلب 10 مضخات كبيرة جدا، 
ولكن ما ان مت نصبه��ا حتى مت حرقها في اليوم الثاني 
ه��ي املبنى اخلاص به��ا بفعل فاعل قبل عدة اش��هر، 

فهناك اياد تعبث بذلك وملصالح ضيقة جدا .
• ه��ل بامكانك��م معال��ي الوزي��ر ان تقدم��وا ش��يئا 

للعاصمة بغداد او البلد في ظل هذا اخلراب الكبير؟
- انا اعتبر نفس��ي من الرج��ال امليدانيني، ورمبا انا اكثر 
ش��خص في هذه الوزارة قض��ى اغلب وقته خالل املدة 
القصيرة لتسنمي مهام العمل في التجوال والزيارات 
للمش��اريع والدوائ��ر، اضافة الى عملي الرس��مي في 
الدائ��رة، ال��ى درجة اني ابقى الى الس��اعة العاش��رة 
ليال من اج��ل التوقيع على الكتب والبري��د الوارد، الن 
هن��اك عدد مهول جدا من الكتب املتراكمة، علما اني 
اتخذت قرار بعدم خ��روج اي موظف من الوزارة وهناك 
ورق��ة موجودة عل��ى الطاولة، ولذل��ك فيجب ان اطبق 

هذا االمر على نفسي قبل االخرين.

• ما هي كمية البريد املتراكم؟
- كان ل��دي بريد متراكم لعدة اش��هر، اما فيما يخص 
البلديات، ف��كان البريد املتراكم يعود لس��نني طويلة 

تصل الى سنة 2014.
مضيف��ا: ان هناك اكث��ر من 69 مش��روعا متوقفا في 
ال��وزارة، علما ان 90% من املش��اكل املوجودة لدينا هي 
ورقية تتطلب اتخاذ قرارات العادة ادراج هذه املش��اريع 
واع��ادة تفعيلها وحل مش��اكلها القانوني��ة الفنية، 
مم��ا يتطل��ب اس��تدعاء املقاول��ني، فان��ا ال اس��تطيع 
ان اعتم��د عل��ى مص��در املعلوم��ة ال��واردة الين��ا من 

املوظف��ني حول اس��باب تلكؤ املش��روع، ب��ل وحتى ال 
اعتمد عل��ى االس��باب الورقية، فسياس��تي اجلديدة 
هي اس��تدعاء الش��ركة املتعاقدة واملوظفني املعنيني 
ونس��مع الطرفني وجند احللول، علم��ا ان هناك الكثير 
من القرارات التي توقفت بس��بب ق��رار مجلس الوزراء 
رقم 347 نتيجة عدم توفر التمويل لهذه املشاريع، اما 
االن فيفت��رض ان يتم تفعيل هذه املش��اريع ورقيا، وانا 
اتخذت قرارا باعادة ادراج جميع املشاريع املتوقفة في 
العام القادم وتفعيلها ونبدأ العمل بها مرة اخرى، الن 
اي مشروع متوقف سوف يتسبب في وجود هدر كبير 
في املال لعدة اس��باب منها تعرض معدات املش��روع 

الى الس��رقة او تعرض االعمال املنفذة الى الهدم، وما 
ال��ى ذلك، فحتى نعود الى نقطة الصفر، فاننا نحتاج 

الى وقت.
• هل تعتقد ان نقل الصالحيات عامل مهم لتس��ريع 

تقدمي اخلدمة الى احملافظات؟
- نظري��ا نعم، الن اهل مكة ادرى بش��عابها، ولكن في 
الواقع العمل��ي كال، الن عملية نق��ل الصالحيات لم 
تتم خالل الس��نوات الس��ابقة، ولكن عندما مت اتخاذ 
الق��رار بذلك، كانت العملية ش��به مفاجئة وتتضمن 
الكثير من التفاصيل الفني��ة، فالدوائر في احملافظات 

لم تكن مس��تعدة الس��تيعاب كل هذه الصالحيات، 
وان��ا ارى االن ان هن��اك حماس��ا كبيرا ل��دى احملافظني 
بش��كل ع��ام اضافة ال��ى مجالس احملافظ��ات، ولكن 
مرض الصراعات السياس��ية املوجودة في بغداد والتي 
عرقل��ت الكثير م��ن مهام الدولة ق��د انتقل ايضا الى 
احملافظات، وهذا امر مؤسف، الن الصراع في احملافظات 
يج��ب ان يك��ون ذا طابع خدم��ي، ولكن مب��ا ان الكتل 
السياس��ية املوج��ودة ف��ي البرمل��ان هي نفس��ها في 
احملافظ��ات، ولذلك فان الصراعات س��وف تبقى ، كما 
ان احملافظات تؤث��ر بنتائج انتخاباتها على مراكز العد 
والف��رز في بغداد، فتحييد البن��ى التحتية للدولة عن 

الصراع السياس��ي امر مهم جدا، وهذا ما نطالب به 
ونسعى اليه ان شاء اهلل.

• كانت لدى الوزارة عدة ش��ركات هندسية كبرى مثل 
ش��ركة س��عد والفاروق والرش��يد، اين هذه الشركات 

االن؟
• هذه الش��ركات يبلغ عددها 8 ش��ركات هندسية في 
الوزارة، اثن��ان منها متخصصة باعم��ال الطرق منها 
ش��ركتي اش��ور وحمورابي، واس��تطيع القول  انهما 
من الش��ركات الناجحة رغم انهما ليس��تا رابحتني، 
النهما ال تزاالن تستلمان منحة رواتب من وزارة املالية، 

بينما الش��ركة الرابحة هي التي تعتمد على نفسها 
في موارده��ا، اما الش��ركات املتبقية فل��م تتوفر لها 
عوامل النجاح، س��واء من الناحي��ة االدارية او الفنية 
او املادي��ة، وان��ا بحك��م جتاربي وخبرتي الس��ابقة في 
ال��وزارات الس��ابقة وتعامل��ي مع الش��ركات العامة، 
فاعتق��د ان الدولة هي تاجر فاش��ل، ويجب عليها ان 
تتخلص من اية عملي��ات جتارية وان تتحول الى جهة 
منظمة وقائدة وراس��مة للسياس��ات وتق��ود اجملتمع 
نحو التط��ور وتراقب اداء املؤسس��ات االخ��رى وتترك 

العمليات الصغيرة للقطاع اخلاص.
• ملاذا لم يتم استيزارك لوزارة النقل كونك متلك خبرة 

طويلة فيها؟
- ان ه��ذا االم��ر يخضع لعدة عوام��ل واعتبارات، منها 
احملاصص��ة احلزبية، علما اني كنت الوحيد الذي املك 
جمي��ع البيان��ات واملعلوم��ات »الداتا بي��س« اخلاصة 
بال��وزارة وكان جمي��ع ال��وزراء ومنهم كاظ��م فنجان 
يعتم��دون عل��ي ولديهم اتص��ال متواص��ل معي، وقد 
كان هن��اك توجه لترش��يحي عل��ى وزارة النقل ولكن 
احملاصصة لعبت دورها بشكل كبير.. علما ان منصب 
الوزي��ر الي وزارة ميثل منصب قيادة بش��كل عام وادارة 
ورؤي��ة وقدرته على تس��خير املوارد البش��رية واملالية 

املتاحة لتحقيق الهدف املنش��ود، الن هناك مشكلة 
حقيقية في العراق، فاخلبراء لوحدهم ميكن ان ينجزوا 
جزئية بس��يطة، اال ان وزارتنا بص��ورة عامة تعاني من 
مسألة هيكليتها وحتش��يد القوى وعدد من االمراض 
املس��تعصية فيه��ا، فم��ن ال ميل��ك اخلب��رة العميقة 
في املش��اكل االداري��ة والفنية بل وحتى السياس��ية 
واالجتماعي��ة، ف��ال يس��تطيع ان يكون منتج��ا، الننا 
نعي��ش في بيئة غير س��ليمة مئة باملئ��ة، ولذلك فان 
ال��وزارة ه��ي مس��ألة قي��ادة وادارة وهذا هو االس��اس 
في ه��ذا املوضوع، ع��دا بعض ال��وزارات التخصصية 

البحتة.

مضيفا: ان الوزير في دولة املؤسسات يكون سياسيا، 
اما ف��ي العراق فيج��ب ان ميزج بني صفة السياس��ي 
والفني  واالداري والقائد، بل واحيانا يحتاج الى ملس��ة 
ابوية واحيانا الش��دة واحيانا اخ��رى اللني، الن الظرف 
ال��ذي يعيش��ه املوظ��ف ظرف غي��ر طبيعي بس��بب 
ضغوطات احلياة الكبيرة من ناحية القلق في الشارع 
واالمن او اخلوف من املس��تقبل وضغوطات احلياة جراء 
النقل ونقص اخلدمات واملتطلبات العائلية، فاملوظف 
محم��ل باثقال كبي��رة، فيج��ب ان تكون هن��اك الية 
للتعام��ل مع هذا املوظف وتوجيه��ه لتحقيق الهدف 
املنش��ود وكيفي��ة معاجل��ة املش��اكل املوج��ودة في 

املؤسسة واعادة هيكلتها.
مؤكدا: في الدولة العراقي��ة القانونية، كل املنظومة 
القانوني��ة مبنية على الوزير، ب��ل وان وجود الوزارة هو 
اقل بكثير م��ن وجود الوزير، ولذلك فان دور الوزير مهم 
ج��دا في ال��وزارة، بخ��الف دور الوكيل او املدي��ر العام، 
فم��ن املمك��ن ان ينجح االش��خاص في ال��وزارة اذا ما 
قل��ل الضغط عليهم وتركهم يعمل��ون، بينما اخرون 
ال يوفق��ون للنجاح لع��دم امتالكهم معرفة حقيقية 

للبيئة السياسية واجملتمعية في العراق.
• كيف رأيتم العمل الوزاري ؟

- ان العم��ل مره��ق ج��دا وان الوزارت��ني الت��ي احتم��ل 
مس��ؤوليتهما ق��د مت دمجهم��ا فقط باالس��م بينما 
الواق��ع انهما ال ي��زاالن كيانني مس��تقلني   في اغلب 
املفاصل، بس��بب عدم صدور قان��ون دمج الوزارات، وان 
العم��ل في الفت��رة املاضية كان مضني��ا ومرهقا منذ 
عام 2014 بس��بب االزم��ة املالية، وان مش��اريع الوزارة 
ان لم نقل كلها متوقفة، واملش��اكل في تراكم وازدياد 
مضط��رد، في عملي��ة  غاية في التعقي��د والصعوبة 
والبعث��رة على ط��ول رقعة العراق، وهن��اك الكثير من 
التحديات في مختلف اجلوانب واجملاالت، كاملاء واجملاري 

وغيرها.
• هل تفضل ان تبقى الوزارتان مستقلتني ؟

- بحس��ب النظام السياس��ي في العراق االحتادي، اي 
انه مين��ح املزيد م��ن الصالحي��ات للمحافظات، حتى 
تتمك��ن ه��ذه احملافظات والوح��دات االدارية م��ن ادارة 
ش��ؤونها بنفس��ها، ولكن هناك مش��كلة انه طوال 
الفت��رات املاضية ل��م تتم تهيئة احملافظ��ات الداء هذا 
الدور ولم تت��م تهيئتها الس��تيعاب دور الوزارات التي  
تتضمن ابعادا فنية، كم��ا ان الدور املناط للوزارات في 
املرحلة املقبلة غير واضح، ولذلك فاننا قمنا بتأسيس 
قس��م في الوزارة اسميناه قسم الال مركزية من اجل 

ان يك��ون العمل اكث��ر تنظيما وان تكون السياس��ة 
موجه��ة بش��كل منطق��ي، وهن��اك مش��كلة ايضا 
نس��ميها ثقاف��ة التش��بث بالصالحية الت��ي ال تزال 
اغلب املؤسس��ات في بغداد تفكر في كيفية احلصول 
على املزيد من الصالحيات، وفي املقابل فان احملافظات 
تدخل في صراع حول هذا املوضوع  لعدة اسباب منها 
ش��خصية او حزبي��ة، والبعض منهم ميتلك اس��بابا 

عملية ومنطقية.
• هل تعتقد ان التجربة هذه كانت ناجحة؟

- بحس��ب رؤيتنا، انه ف��ي التجربة املاضية، ال الوزارات 
كان��ت ناجح��ة ف��ي اداء واجباته��ا بص��ورة كامل��ة 
واستخدام صالحياتها بشكل صحيح، وال احملافظات  
، والدليل على ذلك ان عدد املشاريع الناجحة في عموم 
العراق قليلة، ولذلك فانه يفترض برأيي انه كان يجب 
ان تتم دراس��ة التجربة بشكل اكثر منطقية وتهيئة 

البنى التحتية لها حتى تنجح التجربة بشكل ادق.
• م��ا الذي مين��ع ان يك��ون هناك تنس��يق ب��ني الوزارة 

واحملافظات حول اجناز املشاريع؟
- ال ضير في ذلك، حي��ث انني اخبرت احدى احملافظات 
وه��ي املثن��ى باني متنازل ع��ن املش��اريع املوجودة في 
احملافظ��ة مقاب��ل ان يقوم��وا ه��م باملباش��رة بها، الن 
املسألة ليس��ت منافس��ة او من يقوم بالتنفيذ، وامنا 
امله��م لدينا ان يتم اجناز املش��روع، ولكن املس��ألة ان 
املرجعي��ات الفني��ة الكبي��رة تتركز في بغ��داد والتي 
يجب ان ترجع لها احملافظات، حيث  تقوم بالتخطيط 

للمشاريع وتدمجها وتضع املواصفات الدقيقة.
• ما هو مقدار اخملصصات املالية لوزارتكم وهل سيلبي 

طموحاتكم؟
- ان ما مت تخصيصه من املوازنة للوزارة هو فقط الحياء 
واعادة املش��اريع املتوقفة والتي مت��ت معاجلة وضعها 
وف��ق القرار 347 الذي صدر اثر االزمة املالية وحينها لم 
تس��تطع الدولة متويل املشاريع، سواء اكانت مشاريع 
امل��اء او اجملاري والط��رق والبلدي��ات واالس��كان، فهذه 

املبالغ ال تغطي كل هذه االحتياجات.
• ما هو مقدار التخصيصات املالية؟

- ال يهم الرقم، وامنا املهم هو النسبة، الن مشاريع املاء 
واجملاري مكلفة جدا، النك تعمل على صعيد محافظة 
او قضاء كامل، فمثال مجاري احللة التي تعتبر خامس 
محافظة في العراق، فان كلفة املش��اريع فيها تكلف 
حوالي مليار دوالر، اما بالنس��بة ملش��اريع البصرة فان 

مجموع مشاريعها قد تتجاوز ال� 4 مليارات دوالر.

تعد وزارة االعمار واالس��كان والبلديات واالشغال العامة 
من أه��م الوزارات الخدمي��ة التي لها مس��اس باملواطن 
العراقي وال بد من وجود ش��خص كفوء يس��تطيع تحمل اعباءها 

بمهني��ة وح��رص وقد كان لوزير االعمار واالس��كان الس��يد بنكني 
ريكاني خربة مرتاكمة يف هذا املجال فهو يمتلك شهادة بكلوريوس 
عل��وم رياضي��ات واحصاء م��ن جامعة املوصل اضافة اىل ش��هادة 

بكلوري��وس قان��ون م��ن جامعة بغ��داد وقد ش��غل منصب وكيل 
وزارة النق��ل الكث��ر من ثمان س��نوات وهو رئيس لجنة االس��كوا 
)منظمة التجارة والنقل يف الش��رق االوس��ط( وممثل العراق يف 

اغل��ب اللجان الدولية املعنية بالنق��ل والطرق وهو ممثل العراق 
يف االتحاد الدولي للنقل الطرقي ويف ضوء هذه املعطيات اجرت 

معه “البينة الجديدة” هذا الحوار :

وزير االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة السيد بنكني ريكاني يف حوار خاص لـ)                                ( :

عزوف احلكومات السابقة عن توزيع االراضي خلق حاجة متزايدة للسكن وبعد ان وزعت  االراضي اصدرت قرارات يصعب تنفيذها
الوزير يف دولة املؤسسات  سياسي اما يف العراق فيجب ان ميزج   بني صفة السياسي والفين  واالداري والقائد وحيتاج اىل ملسة ابوية واحيانا حيتاج للشدة  

لدي بريد مرتاكم خيص البلديات يعود لسنني طويلة تصل اىل سنة 2014

البصرة تعاني من وضع مأساوي و العشوائيات فيها حتتل  40% من مساحتها
املشكلة الرئيسة تتعلق باالدارة فهناك روتني اداري ممل وقاتل يؤخر املشاريع واالعمال لفرتة طويلة دون ان يكون هناك حل

 العديد  القروض   قدمت للعراق ومنها القرض املمنوح من البنك الدولي للطوارئ اال انه تأخر اكثر من 8 اشهر يف التحليل السباب عديدة

حاوره – رئيس التحرير عبد الوهاب جبار

مشروع القرض الياباني الذي هو تحت االنشاء تم فيه جلب 10 مضخات كبرية جدا ولكن ما ان تم نصبها حتى تم حرقها يف اليوم 
الثاني هي  واملبنى الخاص بها بفعل فاعل

هناك عدم تنسيق وخلل بني الدوائر الرسمية ووجود التقاطعات بينهما اضافة اىل عدم امتالك املخططات 
لشبكات املاء ووجود الهدر الكبري يف املياه من املحطات الرئيسة اىل املستهلكني
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  وزير االعمار واالسكان يلقي كلمة مباسبة إعادة اعمار وترميم االثار املتضررة من جراء االعمال اإلرهابية في العراق 

الزميل رئيس التحرير  مع وزير  واالعمار واالسكان والبلديات واالشغال 

ريكاني وهو يوقع عقد اعادة تأهيل جسر املوصل الثاني في )محافظة نينوى(

السيد بنكني ريكاني 
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كش��ف حتال��ف البن��اء ام��س األربعاء, 
عن وجود مفاوض��ات جادة جتري “خلف 
الكواليس” بني حتالفة وحتالف االصالح 
حلسم منصب حقيبة الداخلية, مؤكدا 
أن نتائج املفاوضات ستفضي الى اتفاق 

خالل االسبوع االول من العام املقبل.
وقال النائب ع��ن التحالف حنني القدو 
في تصري��ح إن “مفاوض��ات جادة جتري 
بني حتالفي البناء واالصالح وراء الستار 
حلسم منصب وزير الداخلية” مبينة ان 
“املعطيات تش��ير إل��ى التوصل التفاق 
نهائي حلسم حقيبة الداخلية وسيتم 
اعالن��ه ف��ي الثامن م��ن كان��ون الثاني 

للعام املقبل”.
واض��اف ان��ه “في ح��ال التواف��ق على 
م��ن  جتري��ده  س��يتم  الفي��اض  فال��ح 
جمي��ع املناصب التي يش��غلها حاليا 
واهمها رئاس��ة احلشد الشعبي واالمن 
الوطني”, مش��يرا ال��ى ان “التحالفني 

يحرص��ان عل��ى انه��اء ازم��ة حقيب��ة 
الداخلية لكونه��ا باتت من االمور التي 

عقدت اجلو السياسي”.
وكان النائ��ب ع��ن حتالف البن��اء عباس 
الزامل��ي نفى في تصري��ح ، االتفاق مع 
حتال��ف االص��الح على اس��تبدال فالح 
الفياض مبرش��ح جديد م��ن داخل وزارة 

الداخلية
وطالب��ت النائبة عن كتلة دولة القانون 
عالي��ة نصي��ف ام��س األربع��اء، رئيس 
ال��وزراء ع��ادل عب��د املهدي باس��تعادة 

الدي��ون املترتب��ة بذمة ش��ركة كاركل 
األمريكي��ة لصال��ح الع��راق من��ذ عام 
٢٠٠٤، ومحاس��بة م��ن أع��اد التعام��ل 
معه��ا في مطل��ع العام احلال��ي وأحال 
إليه��ا جتهي��ز كمية كبيرة م��ن القمح 
رغم عدم تسديدها ما بذمتها من ديون، 
داعية وزي��ر التجارة الى فتح حتقيق في 

هذا امللف .
وقال��ت نصي��ف في بي��ان إن “ش��ركة 
كاركل كانت قد تعاقدت مع الش��ركة 
العامة لتج��ارة احلبوب ف��ي عام ٢٠٠٤ 
مبوج��ب  االمريك��ي  القم��ح  لتجهي��ز 
البضاع��ة  ش��حن  وعن��د   ، عق��ود   ٤
واس��تالمها م��ن قبل مخازن الش��ركة 
العامة لتج��ارة احلبوب اتضح ان هناك 
كمي��ة من البضاع��ة املتعاق��د عليها 
قيمته��ا ٢٠ مليون دوالر لم تس��لم الى 
اخملازن، ومتت املطالبة من قبل الش��ركة 

العامة لتجارة احلبوب لش��ركة كاركل 
بالبضاع��ة الت��ي لم تس��لم ، فقدمت 
ش��ركة كاركل منافيس��تات و تأييدات 
استالم اتضح أنها غير حقيقية )وهذا 
املوض��وع موث��ق لدى الش��ركة العامة 

لتجارة احلبوب( “.
وأضاف��ت، أنه “حصلت عدة اجتماعات 
بني ممثل��ي الش��ركة العام��ة لتجارة 
احلب��وب و ممثل��ي ش��ركة كاركل ف��ي 
أربيل و لبنان و دبي لتس��وية املوضوع 
ول��م يت��م التوص��ل الى ح��ل مرضي 
للجان��ب العراق��ي املتض��رر، ونتيجة 
لرف��ض ش��ركة كاركل التعوي��ض مت 
ايق��اف التعام��ل معه��ا من��ذ ٢٠٠٤ 
لغاية ٢٠18، وفي أوائل عام ٢٠18 أعيد 

التعامل معها .
وش��ددت نصي��ف على “ض��رورة قيام 
رئيس ال��وزراء مبطالبة هذه الش��ركة 
بإع��ادة حق العراق، مع محاس��بة من 
ق��ام بإع��ادة التعام��ل معه��ا وأحال 
إليه��ا جتهيز ه��ذه الكمي��ة الكبيرة 

م��ن القمح دون أن تس��دد املبل��غ الذي 
بذمتها لصال��ح العراق ” ، مؤكدة على 
” أهمية قيام وزير التجارة بفتح حتقيق 
موس��ع في هذا امللف وعدم التهاون مع 

املتورطني فيه”.
احلرك��ة  ع��ام  س��كرتير  أك��د  كم��ا 
الدميقراطية اآلشورية يونادم كنا، امس 
األربع��اء، أن إج��راءات احلكومة األخيرة 
بشأن بيع املمتلكات املسيحية منعت 
املافيات م��ن التصرف بتلك املمتلكات، 
مش��يرا إلى أن س��وء اخلدم��ات وتضرر 

املنازل أخر عودة األس��ر املس��يحية إلى 
نينوى.

وق��ال كن��ا ف��ي تصري��ح إن “احلكومة 
املركزي��ة جنح��ت ف��ي إيق��اف مصادرة 
املمتلكات املسيحية من خالل اتخاذها 
ع��دة إجراءات ملنع مافيات العقارات من 

تزوير الوثائق اخلاصة باملمتلكات”.
وأضاف أن “مركز نينوى ش��هد عودة 5٠ 
عائلة مس��يحية فقط بس��بب س��وء 
اخلدمات واخلش��ية من إعمال إجرامية 
في املركز فيما س��جلت منطقة سهل 

نينوى عودة 5٠ % من سكانها”.
ال��ى  االحتادي��ة  احلكوم��ة  كن��ا  ودع��ا 
“اإلس��راع في تامني الوسائل الكفيلة 
بإع��ادة  جمي��ع النازح��ني مب��ن فيه��م 

املسيحيني الى مناطقهم”.
وعل��ى صعي��د آخر اكد عض��و مجلس 
األم��ة الكويت��ي صالح احمد عاش��ور، 
ام��س األربع��اء، أن م��ن حق الع��راق ان 
يطل��ب حتقيق��ا رس��مياً بحادث��ة قتل 
5٠ عراقي��ا خ��الل غزو النظام الس��ابق 
للكويت في تس��عينيات القرن املاضي، 
مش��يرا إل��ى أن البرمل��ان ل��م يتل��ق أي 
طلب للتحقيق باحلادثة. وقال عاش��ور 
ف��ي تصري��ح إن “املقطع الذي انتش��ر 
مؤخرا على مواقع التواصل االجتماعي 
ع��ن مقت��ل 5٠ عراقيا ابان غ��زو العراق 
ق��دمي”،  ش��ريط   1٩٩1 ع��ام  للكوي��ت 
مبين��ا أن “مجلس األمة ليس طرفا في 
القضي��ة ول��م يكلف بتش��كيل جلنة 
حتقيقي��ة ملعرف��ة تفاصي��ل احل��ادث”. 
وأض��اف، أن “األم��ر يتعل��ق بالس��فارة 
العراقية ل��دى الكوي��ت وعليها تقدمي 
طلب رس��مي لوزارة اخلارجية الكويتية 
وم��ن ث��م  االدع��اء العام لفت��ح حتقيق 
رس��مي”.واوضح عاش��ور، أن “معرف��ة 
مالبسات احلادث ومدى حقيقية مقتل 
5٠ عراقيا يتطلب اس��تدعاء الشخص 
الذي أدلى بش��هادته عب��ر اإلعالم أمام 
االدعاء العام بحضور الس��فير العراقي 
ووزارة اخلارجية الكويتية لتدوين أقواله 
ومعرف��ة احلقيقة ومن هي اجلهات التي 
اوع��زت بقت��ل عراقي��ني ابري��اء التخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقه”.
وأوض��ح أن “مجل��س األم��ة الكويت��ي 

لم يطلب منه رس��ميا تش��كيل جلنة 
حتقيقي��ة وفي ح��ال مت ذلك، س��نعمل 
عل��ى الفور بتش��كيل جلن��ة حتقيقية 
ملعرفة مالبسات احلادث وتزويد السفارة 
مبجري��ات  الكوي��ت  داخ��ل  العراقي��ة 
التحقيق”.ال��ى ذل��ك أك��دت املقاوم��ة 
اإلسالمية كتائب حزب اهلل, أن مقاتليها 
سيقفون عند احلدود السورية ملواجهة 
عصاب��ات “داع��ش” اإلجرامي��ة, فيم��ا 
أش��ارت إلى وج��ود اتصاالت م��ع الكرد 

السوريني إلعادتهم إلى كنف الدولة.
وقال الناطق العسكري باسم الكتائب 
جعفر احلس��يني في مقابلة تلفزيونية 
إن “عصابات داع��ش اإلجرامية ما زالت 
موج��ودة والتفجير الذي ح��دث, اليوم, 
في قضاء تلعفر غربي محافظة نينوى 
خير دليل”, مبيناً أن “هناك وجود فعلي 

جملرمي داعش على األرض”.
وأضاف احلس��يني, أنه “بعد االنسحاب 
األمريكي من س��وريا, سيقف مقاتلينا 
عند احل��دود الس��ورية ملواجهة عناصر 

مجاميع داعش اإلجرامية”.
وفيما يخص الوس��اطة التي طرحتها 
كتائب حزب اهلل, أشار احلسيني, إلى أن 
“الفحوى األساسية من هذه الوساطة 
ه��ي حماية النس��اء واالطف��ال األكراد 

املوجودين في شمال سوريا”, مؤكداً أن 
“هن��اك تواصل بني الكتائب واجلماعات 
الت��ي لم تتع��اون م��ع األمري��كان ومن 
لم يكن لديه مس��اس بأم��ن املواطنني 
إليجاد وس��اطة ب��ني الش��عب الكردي 

شمال سوريا وبني احلكومة السورية”.
لألك��راد  رغب��ة  “هن��اك  أن  وأوض��ح, 

الس��وريني للع��ودة إل��ى كن��ف الدولة 
والتخل��ص م��ن اجلماع��ات االرهابية”, 
مبيناً أن “الكتائ��ب قادرة على الوصول 
إلى نتيجة وإعادة الكرد ش��مال سوريا 

إلى كنف الدولة”.
وكان��ت كتائ��ب ح��زب اهلل ق��د أب��دت، 
الس��بت املاض��ي، اس��تعدادها مل��د يد 

العون واملس��اعدة ألطفال ونساء الكرد 
في س��وريا بعد تخلي الواليات املتحدة 
أن  إل��ى  مش��يرة  عنه��م،  األميركي��ة 
السياس��ات األمريكي��ة جعلت بعض 
ش��عوب املنطق��ة عرضة جلرائ��م قوى 

التكفير الوهابي.
وأكد االحتاد الوطني الكردس��تاني، أنه 

مع أي وس��اطات لتقارب وجهات النظر 
بني أكراد س��وريا واحلكومة السورية مبا 
فيها الوس��اطات الت��ي تبنتها كتائب 
ح��زب اهلل، مح��ذراً من كارثة إنس��انية 
حتل باألكراد في حال اي حترك عسكري 
األراض��ي  ف��ي  تركي��ا  او  ل�”داع��ش” 

السورية.

ف��ي مس��عى الحتواء خ��الف بني 
الرئيس  أعرب  موسكو ومينسك، 
ع��ن  بوت��ني  فالدميي��ر  الروس��ي 
رضاه لتط��ّور العالق��ات بني بالده 
وبيالروسيا، ودعا نظيره البيالروسي 
مأدبة  إلى  لوكاشينكو  ألكسندر 
غ��داء، في انتظ��ار توص��ل الوزراء 
املعني��ني إلى حلول للمش��كالت، 

خصوصاً االقتصادية.
وخاطب بوتني لوكاشينكو، قائالً: 
»أعتق��د ب��أن لدينا كل األس��باب 
عالقاتن��ا  ع��ن  راض��ني  لنك��ون 
الثنائية. ومن الض��روري فعل كل 
شيء لضمان عدم وجود صعوبات 
بالنس��بة إل��ى املس��تقبل. وعلى 
رغم ملفات تطرأ في هذه اجملاالت، 
متّكن��ا دوم��اً، معك��م، م��ن إيجاد 
حّل«. وأش��ار إل��ى أن العالقات بني 
روسيا وبيالروس��يا تتطّور باطراد، 
الصناع��ة  بينه��ا  ف��ي مج��االت 

والزراعة.
إل��ى  فلف��ت  لوكاش��ينكو  أم��ا 
مش��كالت حتت��اج مناقش��ة من 

الطرفني معرباً عن ثقته بقدرتهما 
على التوصل إلى حلول مناسبة.

لكن أنط��ون س��وليانوف، النائب 
األول لرئي��س احلكوم��ة وزير املال 
الروس��ي، أش��ار قبل القم��ة إلى 
أن ب��الده فقدت الثق��ة بحليفتها 
بيالروس��يا أخيراً، مشدداً على أن 
لتوزيع  موسكو ليست مستعدة 
»هداي��ا في ش��كل مس��اعدات«، 
من دون احلصول على مقابل. وزاد: 
»هذه املساعدات لن جتعلنا فقراء، 
ولك��ن يج��ب أن نعل��م أي فوائ��د 
س��نجنيها إذا حتدثنا عن عالقات 

متبادلة«.
وش��دد على أن مس��ألة الضرائب 
عل��ى النف��ط ه��ي ش��أن داخلي 
روس��ي، مش��يراً إلى أن مينس��ك 
تكس��ب نحو بليوني دوالر سنوياً 
من إعادة تصدير منتجات نفطية، 
بعد شرائها نفطاً روسياً بأسعار 

تفضيلية .
ويأت��ي االجتماع بع��د تصريحات 
اقترح فيها لوكاشينكو االمتناع 
عن إطالق اس��م »دولة ش��قيقة« 
على روسيا، إذ بات ينظر في شكل 

آخر إلى العالقات معها. لكنه أكد 
أن موسكو تُعّد الشريك اخلارجي 
األساس��ي لبالده، علم��اً أنه كان 
حذر قبل أيام من »ابتالع« روس��يا 

بالده.
وعّل��ق الناط��ق باس��م الكرملني 
ه��ذه  عل��ى  بيس��كوف  دميت��ري 
أال  »يج��ب  قائ��الً:  التصريح��ات، 
م��ن مضمونها  الكلمات  نخ��رج 
الع��ام، وأعتق��د ب��أن أح��داً ف��ي 
موس��كو أو مينس��ك ال ميك��ن أن 
يعترض عل��ى العالقات الوحدوية 

بني البلدين، قانونياً وواقعياً«.
ومعل��وم أن البلدين أبرم��ا اتفاقاً 
عام 1٩٩٩ لتأسيس »دولة االحتاد« 
بينهم��ا، ه��ي عبارة عن مش��روع 
روس��يا  ب��ني  مش��ترك  تكامل��ي 
االحتادي��ة وجمهورية بيالروس��يا، 
يستهدف تنظيم الفضاء املوحد 
للدولتني، في اجملاالت السياس��ية 
والعس��كرية  واالقتصادي��ة 
والقانوني��ة  واملالي��ة  واجلمركي��ة 
واإلنس��انية والثقافية. كما عمال 
لتأس��يس االحتاد االقتصادي  معاً 
األوراسي مع كازاخستان، قبل أن 

تنضّم إلى املش��روع بل��دان أخرى 
م��ن رابط��ة البل��دان املس��تقلة، 
لكن خط��وات االنتقال إلى الدولة 

املوحدة ما زالت متعثرة.
ويش��ير خبراء إلى أن املش��كالت 
تتركز حول أس��عار النفط والغاز 
ف��ي ظ��ل »من��اورة« ضريبي��ة في 
روس��يا، تنطلق من إلغاء الرسوم 
عل��ى صادرات النف��ط، في مقابل 
رفع الضريبة على اإلنتاج. ويُتوقع 
أن تخسر مينسك نحو 11 بليون 
دوالر خالل ٤ س��نوات، في حال لم 
تعّوضها موس��كو عن اخلس��ارة، 
الرئي��س  ب��ه  طال��ب  م��ا  وه��ذا 
البيالروسي علناً، أثناء قمة االحتاد 
األوراس��ي في س��ان بطرس��بورغ 

قبل أسابيع.
كما حّذر الرئيس الروسي فالدميير 
بوت��ني م��ن التهوي��ن م��ن تهديد 
ان��دالع ح��رب نووي��ة منبه��اً الى 
»تفكك النظام العاملي للحّد من 
س��باق التس��لح«. واته��م الغرب 
تقّدم موس��كو،  مبحاول��ة عرقلة 
وبالتروي��ج لرغبتها في »التحّكم 

بالعالم« .
جاء ذل��ك أثناء املؤمت��ر الصحافي 
بوت��ني،  يعق��ده  ال��ذي  الس��نوي 
وحضره 17٠٠ صحفي من روس��يا 

والعالم، رّد خالله على 61 س��ؤاالً، 
علماً أنه دام 3 ساعات و٤٢ دقيقة، 
وهو الرابع عشر منذ توليه احلكم 
عام ٢٠٠٠. وهيمنت ملفات محلية 
على املؤمت��ر، بعد تدهور ش��عبية 
ال��رأي  اس��تطالعات  ف��ي  بوت��ني 
وتراجعت شعبيته الى مستويات 

تُعتبر سابقة منذ العام ٢٠1٤، إثر 
غضب ش��عبي واك��ب مترير قانون 

جديد رفع سّن التقاعد.
وأش��ار بوتني إل��ى أن تنظيم كأس 
العال��م لك��رة الق��دم وانتخابات 
الرئاسة هما أهم حدثني في روسيا 
هذا العام. وكما درجت العادة، بدأ 
املؤمتر بعرض أهم مؤش��رات النمّو 
في روسيا، الفتاً إلى أنها مصنفة 
في املرتب��ة ال�1٢ ضمن اقتصادات 
العالم، وفق البنك الدولي. وأضاف 
أنها ش��هدت منواً بلغ نحو 1,7 في 
املئة في األشهر العشرة األخيرة، 
متوقعاً منواً نس��بته 1,8 في املئة 
بحل��ول أواخ��ر الس��نة، لكنه أقّر 
بنم��ّو »محدود« في دخ��ل الروس، 
بعد »رك��ود لفترة طويلة«. ورأى أن 
»روسيا متلك اإلمكانات لالنضمام 

الى )ال��دول( اخلم��س الكبار« في 
اقتصادات العالم. ودافع عن قانون 
رفع سّن التقاعد، إذ بّرره باألوضاع 
الدميغرافية ف��ي البالد، وبضرورات 

اقتصادية.
ورفض بوتني ما يُش��اع عن »رغبة 
روس��يا ف��ي التحّك��م بالعالم«، 

الغربي��ة  ال��دول  أن  معتب��راً 
ت��رّوج لذل��ك »م��ن أجل تس��وية 
مش��كالتها الداخلية ومشكالت 
احلل��ف األطلس��ي«. ون��ّدد بازدياد 
مش��اعر »عداء« ملوسكو، متهماً 
الواليات املتحدة مبحاولة التحّكم 
»دوره��ا  إل��ى  مش��يراً  بالعال��م، 
القي��ادي ف��ي االقتص��اد العامل��ي 
التي  العسكرية  نفقاتها  وحجم 
جت��اوزت 7٠٠ بلي��ون دوالر«. وحّمل 
الوجود العس��كري األميركي في 
اليابان مس��ؤولية تعقيد مس��اٍع 
إلبرام معاهدة س��الم بني موسكو 

وطوكيو .
املفروض��ة  العقوب��ات  وهاج��م 
عل��ى روس��يا، معتب��راً أن فضائح 
به��ا  تُته��م  الت��ي  التجس��س 
»ملفقة«. وربط بني تلك العقوبات 
و»تزايد قوة روسيا«، وزاد أن »العباً 
قوي��اً ظهر يج��ب أن يُحس��ب له 
حس��اب. حتى وق��ت قري��ب كان 
يُعتق��د بأنه لم يع��د هناك وجود 

ملثل هذا البلد«.
وك��ّرر بوتني أن موس��كو بريئة من 
تس��ميم العميل الروسي املزدوج 
س��يرغي س��كريبال وابنت��ه ف��ي 
بريطاني��ا، قائ��الً ف��ي إش��ارة إلى 
الغربي��ني: »ل��و ل��م يك��ن هن��اك 
آخر.  أم��راً  س��كريبال، الخترع��وا 
والهدف بس��يط: عرقلة التنمية 
ف��ي روس��يا باعتباره��ا منافس��اً 

محتمالً« .
وح��ّذر م��ن أن انس��حاب الواليات 
املتح��دة م��ن معاهدة األس��لحة 

النووية متوس��طة وقصيرة املدى، 
املبرم��ة عام 1٩87، قد يس��فر عن 
تداعي��ات خط��رة بالنس��بة إل��ى 
األم��ن العاملي، منّبه��اً إلى ضرورة 
ع��دم التهوين من تهدي��د اندالع 
حرب نووية. وقال: »نشهد تفّكك 
النظام العاملي للحّد من التسلح، 

و)بداية( سباق تسّلح«.
وحّذر من تداعيات كارثية لتوّجهات 
خلفض شروط استخدام األسلحة 
النووي��ة وقواعدها، وتابع: »صعب 
ج��داً تخّيل كيفية تط��ّور املوقف 
املتحدة  الوالي��ات  انس��حبت  )إذا 
م��ن املعاه��دة(. إذا ظه��رت ه��ذه 
الصواريخ في أورب��ا، ماذا علينا أن 
نفعل؟ س��يكون علينا أن نضمن 

أمننا« .
لكنه كّرر استعداده للقاء الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، ملناقش��ة 
ملف��ات دولي��ة، مثل أفغانس��تان 
إضافة  الشمالية وسوريا،  وكوريا 
إل��ى العالق��ات الثنائي��ة. وش��دد 
عل��ى أهمي��ة تطبي��ع العالق��ات 
بني واش��نطن وموس��كو، منتقداً 
التجربة الدميوقراطية في الغرب، 
مش��يراً إلى محاولة للتش��كيك 
بانتخ��اب ترام��ب دميقراطياً. ودعا 
الى وض��ع حرك��ة »طالب��ان« في 
السالم  احلسبان، خالل محادثات 
األفغانية، نظراً إلى مساحة األرض 
التي تسيطر عليها. وأضاف أن على 
روسيا تعزيز قاعدتها العسكرية 
في طاجيكس��تان اجملاورة، بسبب 

الوضع في أفغانستان .

البناء تكشف عن مفاوضات مع اإلصالح لحسم الداخلية

املعطيات تشري إىل التوصل التفاق نهائي حلسم حقيبة الداخلية وسيتم اعالنه يف الثامن من كانون الثاني للعام املقبل

القدو : يف حال التوافق على فالح الفياض 
سيتم تجريده من جميع املناصب التي 

يشغلها حاليا واهمها رئاسة الحشد 
الشعبي واالمن الوطني

طالبت النائبة عالية 
نصيف رئيس الوزراء عادل 
عبد املهدي باستعادة 
الديون املرتتبة بذمة 
شركة كاركل األمريكية 
لصالح العراق 

روسيا ترفض توزيع »هدايا« لبيالروسيا ولوكاشينكو ال يعتبرها »دولة شقيقة«
لفت لوكاشينكو إىل مشكالت حتتاج مناقشة من الطرفني معربًا عن ثقته بقدرتهما على التوصل إىل حلول مناسبة

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

كنا نصيفاحلسيني

بيسكوفانطونالكسندر

املشكالت ترتكز حول أسعار النفط والغاز يف 
ظل »مناورة« ضريبية يف روسيا تنطلق من 

إلغاء الرسوم على صادرات النفط



ذروة تحدي ترامب ألجنحة دولة األمن القومي

وأرج��أ الرئي��س ط��رح املوازن��ة أس��بوعني إذ أراد 
املرش��د علي خامنئي تعديلها، علماً أنها حتتاج 

إلى مصادقة البرملان ومجلس صيانة الدستور.
املوازن��ة تبلغ 47.5 بلي��ون دوالر، أي أنه��ا أقّل من 
نص��ف موازن��ة الس��نة املاضية، نتيج��ة انهيار 
العمل��ة احمللية من نحو 42 أل��ف ريال في مقابل 

الدوالر قبل سنة، إلى نحو 100 ألف اآلن.
واملوازن��ة بال عج��ز اس��مي وال تتضّم��ن اإلنفاق 
الدف��اع، علم��اً أن وزير اخلارجي��ة اإليراني محمد 
ج��واد ظريف كان أعل��ن أن بالده تنفق أقّل من 16 

بليون دوالر على قواتها املسلحة.
وأعلن روحاني زيادة نسبتها 20 في املئة في أجور 
القط��اع العام، مش��يراً إل��ى أن املوازنة تتضّمن 
دعم��اً حكومي��اً قيمت��ه 14 بلي��ون دوالر لتأمني 
الس��لع األساس��ية بأس��عار رخيص��ة، علماً أن 
احلكوم��ة خصصت لذلك 13 بليون��اً في موازنة 

السنة احلالية .

وتخط��ط احلكوم��ة لتموي��ل 35 ف��ي املئ��ة من 
املوازن��ة من عائ��دات النفط، وُوضع��ت بناًء على 
س��عر متوق��ع للنف��ط اخلام ي��راوح ب��ني 54-50 

دوالراً للبرمي��ل، وص��ادرات مقداره��ا ملي��ون إلى 
1.5 ملي��ون برمي��ل يومياً.وف��ي مش��روع موازنة 
منفص��ل، خّصص��ت احلكومة 127 بلي��ون دوالر 
للشركات واملؤسسات واملصارف احلكومية.وأقّر 
روحاني بأن النظام »واجه مش��كالت في السنة 
املاضية«، معتبراً أن االحتجاجات التي شهدتها 
بالده »دفع��ت األميركي��ني إلى تغيي��ر موقفهم 
في ش��أن إي��ران واالتف��اق الن��ووي«، وانتهاجهم 
سياس��ة »عدائي��ة و)فرضهم( عقوب��ات ظاملة«.
وأض��اف أم��ام البرملان: »في وقت ما هذا الش��هر 
تراجع االحتياطي النق��دي األجنبي لدينا عملياً 
إلى صفر، م��ا أرغم احلكومة عل��ى اتخاذ قرارات 
صعب��ة إلنقاذ الب��الد«. وتابع أن املوازن��ة ُوِضعت 
»متاش��ياً مع العقوبات األميركي��ة اجلائرة«، وزاد: 
»ال يس��تطيع أح��د أن يق��ول إن العقوبات ال تؤثر 
سلباً في معيشة املواطنني وتنمية البالد ومنّوها 
االقتص��ادي، ولكن أحداً ال يس��تطيع أن يقول إن 

الوالي��ات املتح��دة س��تحقق أهدافه��ا. الهدف 
احلقيقي ألمي��ركا هو تركيع إيران، وستفش��ل«. 
وأضاف: »إذا نشط القطاع اخلاص في البالد، وإذا 
لم تعتمد املوازنة بكثافة على النفط، فإن تأثير 

العقوبات سيكون أقّل بكثير«.واعتبر أن »إصالح 
االقتص��اد مره��ون بإص��الح املص��ارف والنظ��ام 
الضريبي«، وزاد: »التجار يحصلون على ربح أكبر 
ويدفعون ضريبة أقّل«. وأضاف: »يجب االستفادة 
أكثر من أموال احلكومة. لدين��ا ثروات، وضعناها 
ف��ي خزائن وأقفلنا عليها. كم��ا متتلك احلكومة 
كثيراً م��ن األراض��ي اخلصبة والقّيم��ة في املدن 

وأطرافها، لكنها حتجز عليها«.
وقاطع نواب مرتني كلمة روحاني، معظمهم من 
محافظة خوزس��تان يحتج��ون على نقص مياه 
الش��رب في منطقتهم وعلى السياسات املائية 
للحكومة. وعّلق الرئيس، قائالً: »ملف املياه مهم 
جداً في بالدنا وتتخذ احلكومة قرارات مهمة في 
ه��ذا الصدد. احلكومة ال تنتم��ي إلى محافظة أو 
منطق��ة أو جزء من إيران، ب��ل لديها رؤية موّحدة 
إزاء تس��وية مش��كلة املياه ف��ي كل احملافظات. 
نه��ر كارون ال ي��ؤدي دوراً حيوي��اً للمواطن��ني في 

خوزستان فقط، بل هو نهر الوطن كله«.
إل��ى ذلك، أعلنت الس��لطات اإليرانية اعتقال 
17 ش��خصاً اتُهم��وا بالتربّ��ح م��ن عملي��ات 

احتيال في نظام تداول العمالت.
على صعي��د آخر، أس��فر انقالب ب��اص ركاب 
يقّل طالباً في ح��رم جامعة العلوم والبحوث 
التابعة للجامعة اإلسالمية احلرة في طهران، 
ع��ن 9 قتل��ى و26 جريح��اً. وذكر مس��ؤول في 
اجلامع��ة أن الس��ائق »فق��د الس��يطرة على 
الباص نتيجة إصابته بسكتة دماغية«، لكن 
ش��اهداً لفت إلى أن »مكاب��ح الباص تعطلت 
خدم من دون إصالحها، فحصل  االثنني، واس��تُ

احلادث«.
م��ن جه��ة أخ��رى، يُش��ّيع رئي��س مجل��س 
هاش�����مي  النظ��ام  مصلح��ة  تش��خيص 

شاهرودي بعد وفاته.
كم��ا وصفت طهران ط��رد ألبانيا ديبلوماس��َيني 
إيرانَي��ني، اتهمتهم��ا بامل��ّس بأمنه��ا القوم��ي 
بأن��ه »عم��ل طائ��ش« يس��تند إل��ى »معلومات 
اس��تخباراتية ملفق��ة«، مح��ذرة م��ن أن تيرانا 

»ضحية خلطط مش��ؤومة« تدعمها واش��نطن 
وتل أبيب.

في املقاب��ل، وّجه الرئيس األميركي دونالد ترامب 
رس��الة إل��ى رئي��س ال��وزراء األلباني إي��دي راما، 
ش��كره فيها على »جهودك��م الدؤوبة للتصدي 
إليران ومواجهة نش��اطاتها املزعزعة لالستقرار 
وجهودها إلسكات املنشقني في أنحاء العالم«. 

واعتبر أن طرد الديبلوماس��َيني »يجّسد جهودنا 
املش��تركة ك��ي نظه��ر للحكوم��ة اإليرانية أن 
لنش��اطاتها اإلرهابية في أورب��ا والعالم عواقب 
وخيمة«.وكان��ت اخلارجي��ة األلبانية ب��ّررت طرد 
الديبلوماس��َيني ب��� »تورّطهما بنش��اطات متّس 
األمن القومي للبالد«، مش��يرة إلى أنهما خططا 
لش��ّن »هجمات إرهابية« ف��ي ألبانيا. وتابعت أن 
اعتبارهما ش��خصني غير مرغ��وب فيهما اتُِخذ 
بع��د التش��اور م��ع دول حليف��ة لتيران��ا، بينها 
إس��رائيل، إضافة إلى احللف األطلسي. ورفضت 

كشف اس��َميهما أو توضيح نشاطاتهما، لكن 
مسؤولني أميركيني ذكروا أن أحدهما هو السفير 

اإليراني.
أن  للتلف��زة  األلباني��ة  »ت��وب«  ش��بكة  وبّث��ت 
الس��لطات تش��تبه في ارتباط الديبلوماس��َيني 
هج��وم  لتنفي��ذ  مزع��وم  مبخط��ط  اإليراني��ني 
يس��تهدف مب��اراة في ك��رة الق��دم جمعت بني 

منتخَب��ي ألبانيا وإس��رائيل، ضم��ن التصفيات 
املؤهلة ل��كأس العالم ع��ام 2016. واعُتقل نحو 
20 ش��خصاً بعد املباراة، في ألبانيا وكوس��وفو، 

لصلتهم باخملطط املزعوم.
وكان��ت ألباني��ا وافق��ت ع��ام 2013، بطل��ب من 
الواليات املتحدة واألمم املتحدة، على اس��تضافة 
نح��و 3 آالف عض��و في حرك��ة »مجاهدي خلق« 

اإليرانية.
ووصف الناطق باس��م اخلارجي��ة اإليرانية بهرام 
قاسمي طرد الدبلوماس��َيني ب�أنه »عمل طائش 

غي��ر مبّرر مف��روض عل��ى ألباني��ا«، معتب��راً أنه 
»يس��تند إلى معلومات اس��تخباراتية ملفقة«، 
ومتحدثاً عن »سيناريو يُنفذ بضغط من احلكومة 
األميركي��ة واجله��از األمني للنظ��ام الصهيوني، 

وبتواطؤ مع جماعات إرهابية معادية إليران«.
وأِس��ف جلعل ألبانيا »التي متتعت دوماً بعالقات 
جيدة مع إيران، ضحية خلطط مشؤومة«، منّبهاً 
إل��ى مح��اوالت أميركية وإس��رائيلية ل��� »تدمير 
العالق��ات بني إيران وأوربا، في مرحلة حساس��ة، 
وفي وقت بات فيه التعاون بني اجلانبني لاللتفاف 
عل��ى العقوب��ات األميركي��ة، أكثر جدي��ة من أي 
وقت«. وح��ّض احلكومة األلباني��ة على »احلفاظ 
عل��ى اس��تقاللها وأمنه��ا، وأال تس��مح آلخرين 

باملّس بعالقاتها مع إيران«.
في املقابل، وص��ف وزير اخلارجية األميركي مايك 
بومبيو الدبلوماس��َيني بأنهما »عميالن إيرانيان 
خططا لهجم��ات إرهابي��ة في ألباني��ا«. وكتب 
مستش��ار األمن القومي األميرك��ي جون بولتون 
على »تويتر«: »رئي��س وزراء ألبانيا إيدي راما طرد 
الس��فير اإليراني، موّجهاً إش��ارة إل��ى قادة إيران 
ب��أن ال تغاض��ي عن دعمهم اإلره��اب. ندعم راما 
والش��عب األلبان��ي في مواجهته��م التصّرفات 

املتهّورة إليران في أوربا والعالم«.
عل��ى صعيد آخر، مّددت الواليات املتحدة ملدة 90 
يوماً مهلة الس��ماح للعراق باس��تيراد الطاقة 
الكهربائي��ة من إيران، فيما أبرمت طهران وأنقرة 

مذكرتَي تفاهم في قطاَعي الصحة واإلعالم.
جاء ذل��ك خالل زي��ارة الرئي��س اإليراني حس��ن 
روحاني أنقرة، حيث التق��ى نظيره التركي رجب 
طيب أردوغان. ووصف روحاني العقوبات األميركية 
املفروضة على بالده بأنها »عمل إرهابي«، وشكر 
أردوغان وحكومته عل��ى »مواقفهما احلازمة في 

مواجهة أحادية أميركا وعقوباتها اجلائرة«.
أم��ا أردوغان فحّذر م��ن أن العقوبات »تعّرض أمن 
املنطقة واس��تقرارها خلطر«، الفت��اً إلى أن تركيا 
»مصّرة على توطيد عالقاته��ا مع إيران والوقوف 

إلى جانب شعبها الشقيق«.

آلية "تس��ريب" البيت األبيض لقرار ترامب 
جاءت ايضاً في سياق تعزيزه موازين القوى 
الداخلي��ة لصاحل��ه الش��خصي. إذ أوع��ز 
ليومية املال واألعمال وول ستريت جورنال، 
مطلع االسبوع، كما يرجح، بنشر فحوى 
مؤسس��ات  لتتبعه��ا  االنس��حاب  ق��رار 
صحافي��ة وإعالمي��ة كب��رى ف��ي غض��ون 
س��اعات قليلة، قاص��داً التريث في إصدار 
بيان رسمي بذلك حتى تيقنه من انشغال 
كافة الوس��ائل وصناع القرار مبا رمى إليه، 
وتراجع موجة الهجوم القضائي ضده عن 

الصفحات األولى.
احللقة احملورية في القرار تكمن في توقيته 
وليس في بعده السياسي فحسب. الثابت 
للحظة أن جدالً واس��عاً ج��رى بعد نهاية 
عطلة األس��بوع في البي��ت األبيض جمع 

كافة املستش��ارين واملس��ؤولني الكبار، 
خاص��ة في ال��وزارات الس��يادية وأجهزة 
املس��ألة، جن��م  االس��تخبارات، لبح��ث 
عنه تعليم��ات صارمة أصدره��ا الرئيس 
ترامب إلب��الغ الق��وى احلليف��ة، من دول 
وجماع��ات من بينها "اس��رائيل" واالردن، 
بالق��رار "للبدء في س��حب فوري للقوات 
األميركية" من سوريا، وموجهاً انتقاداته 

للمؤسسة العسكرية بأنه أعطاها فترة 
زمني��ة كافي��ة منذ ش��هر نيس��ان/ابريل 
املاضي، بناء عل��ى إصرارها ملهلة إضافية، 
للتحضي��ر باالنس��حاب "لكاف��ة عناصر 
القوات العس��كرية التي يربو تعدادها عن 

2000" جلهم من القوات اخلاصة.
ليس أدل على مؤشرات حجم اخلالف داخل 
اإلدارة األميركية من سلس��لة تصريحات 
متتالية س��عت إلبط��ال ق��رار مرتقب من 
البيت األبيض، أبرزه��ا كان بيانا صادرا عن 
"التحال��ف الدولي" الذي تقوده واش��نطن 
مطل��ع الش��هر اجلاري يش��ير إل��ى أن "أي 
تقارير تشير إلى تغيير في موقف الواليات 
املتحدة فيما يتعلق" بالوجود العس��كري 
في سوريا "باطلة ومصممة لزرع االرتباك 
والفوضى."تزامن البيان مع تصريح لرئيس 
هيئة األركان األميركية املشتركة، جوزيف 
دانف��ورد، بأن ب��الده متضي قدم��اً "لتدريب 
هزمي��ة  لضم��ان  احمللي��ني  املقاتل��ني  آالف 
دائم��ة" لداع��ش؛ الت��ي قدرت أع��داده "ما 
بني 3000 إلى 8000" في س��وريا؛ ليس��ارع 
مجمع النخ��ب الثقافية بتضخيم الرقم 
إل��ى "40،000 مس��لح في كل م��ن العراق 

وسوريا؛" مركز الدراسات االستراتيجية 
والدولية، 20 الش��هر اجل��اري، وهو العدد 
نفس��ه للتنظي��م حينم��ا كان في أوج 

قوته ودمويته.
واضاف دانف��ورد أن قيادته حتتاج لتدريب 
اربع��ني ال��ف عنص��ر" محل��ي ملواجهة 

داعش وتوفير األمن واالستقرار هناك .
وزير الدفاع األميرك��ي، جيمس ماتيس، 
املس��ؤول األول ع��ن التم��دد األميرك��ي، 
أوضح مؤخ��راً أنه أصدر أوام��ره لتوجيه 
الق��وات األميركية في س��وريا "إنش��اء 
مراكز مراقبة على طول احلدود السورية 
التركي��ة كجزء من اجله��ود الرامية إلى 
احل��د م��ن التوترات ب��ني تركي��ا واحللفاء 

األكراد في احلرب ضد داعش."
أح��دث تصريح ج��اء على لس��ان املبعوث 
بري��ت  الدول��ي،  للتحال��ف  األميرك��ي 
ماكغي��رك، مؤك��داً أن بالده ترم��ي للبقاء 

طوي��الً في س��وريا ".. القضاء على تنظيم 
داعش سيس��تغرق وقت��اً أط��ول.. وال أحد 
ميكنه القول إن املهم��ة قد أجنزت، بالطبع 
لق��د تعلمن��ا دروس��ا كثيرة. لذل��ك، نحن 
نعرف أن��ه ال ميكنن��ا فقط ح��زم األمتعة 

والرحيل حاملا يتم حترير األراضي."
املبعوث األميركي اخلاص لسوريا، جيمس 
جيف��ري، صرح من "تس��ريب" نية الرئيس 
ترامب االنسحاب من سوريا مؤكداً أن بالده 
لن تخرج من سوريا إال بعد أن تهزم نهائياً 
ق��وات داعش، وأن هدف ب��الده ال يتمثل في 
"رحيل األسد.. الذي ينبغي أن يقرر مصيره 
الش��عب الس��وري؛ ويتعني عليه املوافقة 
على تس��وية إذ أنه لم يحقق انتصاراً تاماً 

بعد سبع سنوات من احلرب."
واك��دت التقارير على انه لم يش��ر الرئيس 
الق��وات  وجه��ة  إل��ى  صراح��ة  ترام��ب 
األميركية املنس��حبة من س��وريا س��وى 
باإلط��ار الع��ام بأنها س��تعود إل��ى البالد؛ 
اتهم��ه خصومه أنه لم "يستش��ر أي من 
الشركاء االستراتيجيني من بينهم فرنسا 

واالردن واسرائيل."
مص��ادر عس��كرية أميركي��ة ف��ي العراق، 

بق��رار  حلفائه��ا  إبالغه��ا  س��ياق  ف��ي 
الرئيس ترامب، أوضحت ل�"مس��ؤول أمني 
عراقي" بأن القوات املنس��حبة من سوريا 
العس��كرية  القاع��دة  ف��ي  "ستس��تقر 
)األميركي��ة( ف��ي إربيل بش��مال الع��راق .. 

وستباشر بوضع نقاط حدودية بني سوريا 
وإقليم كردس��تان العراق." يشار أيضاً إلى 
أن الق��وات األميركية ش��رعت في إنش��اء 
"مرك��ز عملي��ات عس��كرية مش��ترك مع 
قوات البيش��ميرغة" الكردية على احلدود 

العراقية السورية.
فيم��ا ج��اءت تصريح��ات "أمني��ة أردنية" 
مؤخ��راً لتض��يء جانب��اً آخر م��ن اخملطط 
األميركي مؤكدة أن "هناك جهدا مشتركا 
في املستويات السياسية واألمنية من وراء 
الكواليس بني األردن وإسرائيل والسعودية، 
لتقلي��ل التهدي��د الذي تش��كله س��وريا 
وإي��ران، بع��د أن أعلن��ت الوالي��ات املتحدة 
أنها ستس��حب قواته��ا من س��وريا؛ وأن 
واش��نطن أوضح��ت للبل��دان املعني��ة أن 
أجه��زة االس��تخبارات األمريكية املتعددة 
س��تزيد بش��كل كبير من التعاون األمني 

مع إسرائيل واألردن والسعودية."
حتتفظ واش��نطن بتواجد عس��كري الفت 
في سوريا أبرزه "مطار الرميالن" مبحافظة 
احلس��كة، بالقرب م��ن احلدود املش��تركة 
م��ع كل من تركي��ا والع��راق؛ وهي منطقة 
غنية بباطنها م��ن اآلبار النفطية – والتي 

"تسيطر" عليها قوات سوريا الدميقراطية 
– قسد.

كما لواشنطن خمس��ة مواقع عسكرية 
أخ��رى في تلك املنطقة ما بني نهري دجلة 
والف��رات: قاع��دة الش��دادي اجلوي��ة ب��ني 
محافظت��ي الرقة ودي��ر الزور الس��وريتني؛ 
وأخ��رى ق��رب نهر اخلاب��ور مبح��اذاة احلدود 
السورية العراقية تضم مهبطاً للطائرات 
موق��ع  للتدري��ب؛  ومعس��كراً  املروحي��ة 
عس��كري في عني العرب – كوباني، على 
احل��دود العراقي��ة التركية، وس��بت وعني 

عيسى وخراب عشق.
تتواجد القوات األميركية أيضا في قاعدة 
عسكرية مبدينة )تل أبيض( في محافظة 
الرقة؛ وأنش��أت قاعدة عسكرية بالقرب 
م��ن حق��ل العم��ر النفطي ف��ي محيط 
مدين��ة امليادين مبحافظة دير الزور؛ إضافة 
لقاعدت��ي "املبروك��ة" و "ت��ل البي��در" في 
محافظة احلس��كة اللت��ني كانتا املعقل 

الرئيس لتنظيم داعش.
أما في جنوب س��وريا، فلواشنطن حضور 
عس��كري "ذات أهمية اس��تراتيجية،" في 
قاعدة التنف عند املثلث احلدودي بني سوريا 
والعراق واالردن؛ س��بقها إنشاء قاعدة في 
منطقة )الزك��ف( التي تبعد نحو 70 كلم 
شمال شرقي التنف زودتها بأثقل واضخم 
منظوم��ة راجم��ات صاروخي��ة في اجليش 
األميركي من ط��راز "الراجمات الصاروخية 
املتعددة – HIMARS" لتعزيز قاعدة التنف.
يجم��ع انص��ار ومناوئ��و الرئي��س ترام��ب 
على إدراج��ة الكلفة املادي��ة "للمغامرات 
العس��كرية" كأولوية في جملة اعتباراته 
وقراراته. وجاءت أح��دث احصائيات صادرة 
ع��ن وزارة الدف��اع لتش��ير إلى إرق��ام غير 
مس��بوقة في اإلنفاق العس��كري مشيرة 
إلى حجم الكلفة العس��كرية "املباش��رة 

للح��روب األميركية منذ ع��ام 2010 بأنها 
بلغت 1.77 تريلي��ون دوالر؛ منها 756 مليار 
للحرب على العراق وسوريا، 730 مليار في 
احلرب على أفغانستان.." يستثنى من تلك 
امليزاني��ات املكلف��ة التي تتحمله��ا وزارة 
اخلارجية في بند "الش��ؤون العس��كرية،" 
والتي "رمبا" تراوحت بني 127 مليار إلى 132 

مليار دوالر لذات الفترة الزمنية .
ام��ا اخلس��ائر البش��رية ج��راء املغامرات 
املتعددة فتش��ير وزارة الدف��اع إلى : مقتل 
نح��و 7000 جن��دي وج��رح 52،783 للفترة 
الزمني��ة إع��اله؛ اما كلف��ة تأهيل اجلرحى 
واملعاق��ني لم يت��م التيقن منه��ا حلد اآلن 

لكنها في ارتفاع مضطرد.
دولي��اً، عارض��ت وحتفظت الق��وى الغربية 
احلليفة لواش��نطن إعالن الرئيس ترامب، 
بريطاني��ا وفرنس��ا وأملاني��ا، معرب��ة ع��ن 
"دهش��تها" اجلماعي��ة وبأن الق��رار "يهدد 
باحلاق الضرر باحلرب ضد الدولة اإلسالمية 
التي ل��م ينته��ي تهديدها بع��د، وتقوض 

النجاحات التي حتققت" لآلن.
تركي��ا رحب��ت بالق��رار ال��ذي أت��ى عق��ب 

مش��اورات مكثفة بني الرئيس��ني، اردوغان 
وترام��ب، وتعه��د األخير االعداد لتس��ليم 
أنقره خصمها الل��دود املقيم في الواليات 
املتح��دة، فت��ح اهلل غول��ن؛ وإعالنه��ا عن 
ق��رب ب��دء عملي��ات عس��كرية واس��عة 
ضد "قس��د" اعتبرها البع��ض أنها جاءت 
"مبباركة أميركية." مس��ؤول في اخلارجية 
األميركي��ة، رف��ض اإلفص��اح ع��ن هويته، 
أوضح أن قرار االنسحاب جاء "بعد اتصال 
هاتفي بني ترام��ب واردوغان، وكل ما حدث 
بعد ذل��ك جاء في إطار تنفيذ االتفاق الذي 

توصال إليه."
روس��يا رحب��ت بح��ذر بالق��رار األميركي. 
اخلارجي��ة الروس��ية ج��ددت معارضته��ا 
"للوجود األميركي غير الشرعي في سوريا 
)وانه( يشكل عائقاً خطيراً أمام حل األزمة 

فيها." رئيس جلنة الدفاع 
الوطن��ي مبجلس النواب، الدوم��ا، فالدميير 
ال  األميركي��ني   .." ب��أن  ش��امانوف ص��رح 
ينسحبون أبداً من مواقع سبق أن احتلوها 
وخش��ية  للبق��اء؛"  مب��ررات  ويبتك��رون 
موس��كو لتأجيج الصراع ف��ي محيطها 
ال س��يما في اوكرانيا ومناطق نفوذها في 
صربي��ا. داخلي��اً، ثارت ثائرة الق��وى املؤيدة 

ملعسكر احلرب والتي "تبنت" مسألة دعم 
انفصال الكرد في كل من العراق وس��وريا، 
أبرزه��ا الس��يناتور اجلمه��وري ليندس��ي 
غراهام الذي وصف قرار الرئيس ترامب بأنه 
"وصم��ة عار في ش��رف الوالي��ات املتحدة؛ 
وتنك��ر للحلفاء األكراد،" متوع��داً وأقرانه 
مبس��اءلة اإلدارة بعقد جلس��ات استماع 
في مجلس الشيوخ في األسابيع املقبلة. 
وإمعاناً في "إح��راج" الرئيس ترامب، أعلن 
غراهام عن نيته زيارة القوات العس��كرية 
األميركية املتواجدة في أفغانس��تان خالل 

فترة أعياد امليالد اجمليد .
وزي��ر الدف��اع األميرك��ي جيم��س ماتيس 
س��ارع إلى تقدمي اس��تقالته ف��ور اإلعالن 
الرئاسي باالنسحاب مشيراً إلى "خالفاته 
السياس��ية" م��ع الرئي��س ترام��ب، فيما 

يخص بسوريا ومناطق أخرى، ال سيما وأنه 
"وافق" على إرس��ال قوات عسكرية مؤللة 
للمرابطة على احلدود اجلنوبية املش��تركة 
مع املكس��يك للتصدي ملوجات املهاجرين 

الوافدين عبر املنطقة احلدودية .
باملقاب��ل، لوحظ غياب تام ألي اس��تقاالت 
م��ن املناص��ب الدبلوماس��ية، مب��ن فيهم 
املبعوث��ني الرئاس��يني للتحال��ف الدول��ي 
ولسوريا، بريت ماكغيرك وجيمس جيفري، 
على التوالي. بيد أن الالفت في قرار ترامب 
كان إع��الن "مس��ؤول" اميرك��ي رفي��ع عن 
"إجالء كاف��ة موظف��ي وزارة اخلارجية من 

سوريا خالل 24 ساعة."
اخلاس��رون، وفق التقييمات األميركية، هم 
حلف��اء أميركا أبرزهم "اس��رائيل وهي من 
ضمن الئح��ة أكبر اخلاس��رين،" وفق تقرير 
ملركز الدراس��ات االس��تراتيجية والدولية، 
19 الش��هر اجلاري؛ والك��رد "الذين حتالفوا 
مع الواليات املتحدة،" وآخرين منهم "االردن 

ولبنان."
م��اذا تنط��وي علي��ه املرحل��ة املقبلة، من 

وجه��ات النظر األميركية املتع��ددة، فيما 
يخ��ص "ش��رقي س��وريا،" يتأرج��ح ب��ني 
احتمالني: األول، غزو تركي ملنطقة شرقي 
نه��ر الفرات الت��ي تتجمع فيه��ا "وحدات 
احلماية الش��عبية الكردية، بعد احلصول 
عل��ى ض��وء أخض��ر أميركي بذل��ك، والتي 
تت��راوح أعدادها ب��ني 30 ألفا ال��ى 60 ألف 
مقات��ل، وما س��ينجم عنها م��ن موجات 
هجرة والجئني الى اجتاهات متعددة. الثاني، 
"عودة" ح��زب االحتاد الدميقراط��ي الكردي 
وجناحه العس��كري الى التفاوض مجددا 
م��ع احلكوم��ة الس��ورية والتي س��تجري 
مبع��زل ع��ن أي دع��م أميركي، ما س��يعيد 
لدمشق الس��يطرة وبسط سيادتها على 
أراضيها التي كانت مس��رحاً وخنجراً في 

ظهرها ملدة طويلة .

13 ما وراء الحدث 

آلية تسريب البيت األبيض لقرار ترامب جاءت ايضًا يف سياق تعزيزه موازين 
القوى الداخلية لصاحله الشخصي

اكدت تقارير صحفية اس��تمرار اجلدل حول قرار الرئيس ترامب "املفاجئ" باالنس��حاب من س��وريا بدءاً بأجنحة املؤسسة احلاكمة بكافة تش��عباتها، األمنية واالستخباراتية والعسكرية، وليس انتهاء بحلفاء واشنطن الدوليني 
واالقليميني، فالرغبة لديهم ما تزال قائمة بل املراهنة على أن يعيد ترامب النظر في قراره أو دفعه إلبطاء عملية اإلنس��حاب.أما األطراف الدولية املناوئة فال زالت تنظر للقرار بعني الريبة والش��ك من أن يكون ذلك مقدمة إلعادة 
انتشار للقوات األميركية، والتوجه إلشعال ساحات أخرى في إطار "استراتيجية أو مرحلة جديدة،" كما جاء في توصيف املتحدثة باسم البيت األبيض، سارة ساندرز. للفرقاء احملليني في واشنطن تتوفر جملة عوامل ومصادر قلق 
"إلفالت ترامب من عقاله" دون أخذه بعني االعتبار "مس��لمات" املؤسس��ة كإيالء األولوية ملراكز االس��تخبارات واملؤسسة العسكرية في اتخاذ القرارات احلاسمة؛ وهم الذين كانوا على وشك تضييق اخلناق عليه في األيام القليلة 

املاضية، بسالح املالحقة القضائية. وأدت فعلته إلى خلط األوراق وحسٍم مرحلي للصراع الدائر بني أجنحة املؤسسات اخملتلفة لصاحله ولو مؤقتاً.

يف مشروع موازنة منفصل خّصصت احلكومة االيرانية 127 بليون دوالر للشركات 
واملؤسسات واملصارف احلكومية

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

قّدم الرئيس اإليراني حسن 
روحاني جمللس الشورى )البرملان( 

مشروع موازنة للعام 2019، 
تشكل نصف موازنة العام 
السابق، مقراً بإعدادها وفق 

العقوبات األميركية، لكنه شدد 
على أن بالده لن تذعن للواليات 

املتحدة.
ولدى إعالنه أول موازنة بعد إعادة 

إدارة الرئيس األميركي دونالد 
ترامب فرض عقوبات مشددة على 
طهران، إثر انسحاب واشنطن من 

االتفاق النووي املُبرم عام 2015، 
كان الفتاً أن روحاني اعتبر أن 

التظاهرات التي شهدتها بالده 
منذ مطلع السنة، احتجاجاً على 

تدهور الوضع املعيشي، »دفعت 
األميركيني إلى تغيير موقفهم 
في شأن إيران واالتفاق النووي«، 

وانتهاجهم سياسة »عدائية 
و)فرضهم( عقوبات ظاملة«.

العقوبات األمريكية تقّلص موازنة إيران إىل النصف

مصادر عسكرية أمريكية يف العراق أوضحت بأن 
القوات املنسحبة من سوريا "ستستقر يف القاعدة 

العسكرية )األمريكية( يف إربيل بشمال العراق

تحتفظ واشنطن بتواجد 
عسكري الفت يف سوريا 
أبرزه مطار الرميالن 
بمحافظة الحسكة بالقرب 
من الحدود املشرتكة مع كل 
من تركيا والعراق

إصالح االقتصاد مرهون بإصالح املصارف 
والنظام الضرييب والتجار حيصلون على 

ربح أكرب ويدفعون ضريبة أقّل
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قصة قصرية

قصيدة

قصيدة

الش��عر كغي��ره من الفن��ون ال يختلف عنه��ا اال بوس��يلة التعبير.. وهي 
الكلم��ة املقروءة او املس��موعة.. وهو مفردات موس��يقية الغنية مكتوبة 
بنغمة وايقاع وداللة املوس��يقى فيها النظم )البحر الش��عري( والسجع 
)القافي��ة(.. ان��ه فن بعي��د عن االلوان واخلط��وط.. بل يعتم��د احلروف التي 
تتش��كل منها االلفاظ املثقل��ة بااليحاء والتعبير.. والقصيدة الش��عرية 
الت��ي تخاطب الطف��ل ذلك العالم اخل��اص وتعكس جتارب��ه احلياتية هي 
القصيدة ذات االيقاع اخلفيف التي تبعث فيه النش��وة وجتعله مبتس��ما 
النغامها وعذوبتها.. فالطفل بحاج��ة الى اذكاء افكاره ووجدانه بخبرات 
نقي��ة وكلمات ايقاعية مس��جوعة.. هادئ��ة وهادفة اليش��وبها الرمز بل 
املباشرة العفوية بكلمات تخرج من اللسان وجتد مكانتها في قلب وفكر 
الطفل كي يتحول الى جزء متكامل في شخصيته.. لذا فاختيار القصيدة 
للطفل يجب ان تكون مكتنزة باهدافها التربوية واملعرفية التي متكنه من 
اطالق امكاناته االبداعية واكتس��ابه القدرة على تقدير نواحي اجلمال في 
االفكار والتعابير اللغوية البليغة.. ان الطفل باستماعه لقصيدة شعرية 
بانس��يابية خاصة وروح متثيلية غنائية يعني تطور فهمه وتبصيره وزيادة 
مفرداته اللغوية بعد ان يحس بانسجامه مع قارئها.. ولكي جنعل الطفل 
عاش��قا للش��عر مقدرا للنواح��ي اجلمالية ف��ي االف��كار والتعابير يجب 
علينا تقدمي او كتابة نص شعري مالئم حلاجته.. يثير فيه اخليال والتأمل.. 
اي ش��عر محس��وس يعتمد اخليال والواق��ع.. ان تأثير الش��عر في الطفل 
يعتمد عدة عوامل منها: ما يتعلق بش��خصيته والعوامل البيئية )البيت 
واحمليط( واملدرسة متمثلة باملعلم الذي يلعب دورا كبيرا في حتبيب الشعر 
لتالميذه خاصة عندما يكون متحمس��ا وعاشقا للنص بامتالكه املرونة 
الهادئ��ة في االلقاء مع موس��قة املفردة الش��عرية بصوت ه��ادئ وواضح 
تالزم��ه حركة متوجي��ة.. الن الطفل مقلد يحفظ احلرك��ة والصوت ونطق 
املفردة والبيت الش��عري حلظة سماع املعلم يغرد بالنص فيشعر الطفل 
باالنش��راح واملتعة.. وهنا يلعب عنصر التشويق ملادة الشعر دوره االساس 
حيث ان ق��راءة القصيدة امام التالميذ لالس��تمتاع والت��ذوق اوال ولتقومي 
االلسن وتسهيل ما يصعب نطقه وتفسيره ثانيا.. ان النصوص الشعرية 
هي الت��ي يتوفر لها حظ من اجلمال الفني وتنط��وي على فكرة متكاملة 
ميكن اتخاذها اساس��ا للتذوق االدبي والفني عن��د التالميذ لغرض حتقيق 
غايات تنحصر في تهذيب النفس وتكوين الش��خصية وتوجيه الس��لوك 
نح��و نوازع اخلير وتنمي املش��اعر الوطنية فضال عن زي��ادة الثروة اللغوية 
وتقوي��ة االس��لوب واضفاء صف��ة املتعة ملا ف��ي النص من ص��ور جميلة 
وموس��يقية منعش��ة تتغنى به��ا النفس مل��ا تتضمنه من مب��ادئ وقيم 
وجتارب رفيعة ومش��اهدات وتأمالت الكاتب احلياتية.. وال ننس��ى االهمية 
التاريخية اذ انها تكش��ف عن مس��يرة وعصر الش��اعر وتبني خصائصه 
االدبية والدوافع النفس��ية واالجتماعية م��ن وراء كتابة القصيدة..كذلك 
صقل املواهب االدبية باحملاكاة والنس��ج على من��وال القصيدة املقروءة او 
املس��موعة وتعويد الطفل على اجادة االلقاء وحسن االداء والقضاء على 
عامل اخلجل واخلوف وتعويده اجلرأة االدبية والقيادة اجلماعية.. لذا يجب ان 
يكون النص اخملتار من احلياة س��هال في اسلوبه واضحا في معانيه منميا 
للفك��ر مزيدا لذخي��رة الطفل.. كونه مادة خصبة لدراس��ة ف��روع اللغة 
العربية.. اذ يتضمن املادة النحوية بضبط اواخر الكلمات ونطقها بصورة 
صحيحة يعني عدم االخالل باملوسيقى الشعرية والوزن الشعري.. فضال 
عن انها مادة اساسية في التعبير االدبي مع رسم املفردة الذي يخدم مادة 
االم��الء.. اما البالغة فالقصيدة صور بالغية متكاملة.. وهذا كله ما هو اال 

خزين ثقافي للطالب في حياته املستقبلية.

تنمية الذائقة الشعرية 
لدى األطفال

a

فنارات

علوان السلمان

عبد الحسني كامل النجم )مؤسس ديوان الصويرة الثقايف( 

أهال يا عيد املي�الد                         عيد النصر على االوغ����اد 

بقدومك دنيانا طربت                     وح�ال للقلب االنش����اد

))أهال يا عيد امليالد((

( هّلموا                     هيا حي على اجله�اد نادى )السستانيُّ

قلنا لبيك ملرجعنا                             فتواك سالح وعت����اد

فصرخنا صرخة جبار                       وأحلنا االعداء رم�����اد

وصنعنا النصر عراقيا                        ومسحنا دمعة بغداد

))أهال يا عيد امليالد((

والنسمات رقت فرحا                       واحتضنت عطر االزه�ار

وتوارت ظلمات املاضي                   والليل قد ع����اد نه����ار

وبحب عراق متحد                          غنى العرب مع االك���راد

))أهال يا عيد امليالد((

يا عيد امليالد جينا                     باهلل وعيسى ومحم��د )ص(

من يبغينا سوءاً نغدو                 من حوله نارا تتوق�����د

ونحّول حلمه اضغاثا                        كي يشبع حزنا وح��داد 

))أهال يا عيد امليالد((

ونقول للنازح: إنا                            قد باش��رنا باالعم������ار

ستعودون بعون اهلل                          في اجمل بيت ودث�����ار

وحديقتكم سوف تروها                      تزهو بجم�����ال االوراد 

))أهال يا عيد امليالد((

وشهيد في االفق كطير                      مأل الدنيا بالتغ�����ريد

فرحا بالنصر وينادي:                      عدت حي���ا من ج�����ديد

ما دام شعبي برفاه                       فأنا في الف��ردوس سعي��د

ال تغدو االوطان بعز                        اال بدم االستشه��������اد 

))أهال يا عيد امليالد((

)امليالد وحناء 
االستشهاد(

اصدار
والتنضي��د  للطباع��ة  العاملي��ة  ع��ن 
والتصميم العراق/ املثنى/ السماوة صدرت 
اجملموعتان الشعريتان للشاعر حسني آل 

سعودي
املايس��ترو املتخف��ي/ مقارب��ات   1-

ش��عرية وهي من القطع املتوس��ط عدد 
الصفحات )216( وتضمنت )203( قصيدة.

قصائ��د  س��عودي/  آل  خ��ان   2-
كوكبية وهي من القطع املتوس��ط ايضا 
ع��دد الصفح��ات )216( وتضمن��ت )186( 

قصيدة.

خديجة عدي بن محمد / 
شاعرة مغربية

كأن احلرف نصل باخلاصرة
يرقص وجعا

يحسبه الرائي 
رقصة سافرة 

البتول ..
بتول الروح

لها عني بوح.
قلبها ينثر وردا بألف خاطرة.

يا راعي الورد.
متى يفترق الورد عن أكنته؟

متى يرحل احلب؟
ثم يعود بكامل قوته؟!

يا راعي البتول
رفقا بالقصيدة

امسك زمام أمر املعنى بتنهيدة
ال تطلق العنان للقلب.

أل��ف  تترص��د خفي��ة  العي��ون 
مكيدة

كفانا من الوجع ما شربناه
مرا حنظال ذقناه

كؤوسا لظا
نخب احلزن كرعناه

كنا ...
القاتل

املقتول
والطريدة.

عادل املعموري

وقوف��ِك في ش��رفة الفندق 
يؤملانن��ي،  ي��دِك  وتلويح��ة 
حاول��ُت أن أحب��َس دموعي، 
ر  ولك��ن ب��ركان احل��زن تفجَّ
بداخل��ي... جاه��دُت جه��اد 
األنبي��اء ف��ي أن أكت��م تلك 
الصرخ��ة التي متوضعت في 
ف��ؤادي، جلمته��ا وأن��ا أعضَُّ 
املقع��د  وس��ادة  بأس��ناني 

الذي أمام��ي، الرجل اجلالس 
بجنبي التف��َت نحوي، نظر 
إليَّ نظرة مريب��ة، رفع نظره 
بعي��داً حي��ث وقوف��ِك ف��ي 
الُش��رفة، زمَّ ش��فتيه بألم، 
لم يلبث أن ربَّت على كتفي 

مواسياً وهو يتمتم:
احلافلة  تتح��رك  _عندم��ا 
س��يخف حزنك روي��داً رويداً 
..وستنس��ى حتماً.. تلويحة 
تل��ك ال��ذراع عند الُش��رفة 
..مش��هٌد ال يُط��اق.. مؤلم يا 

بني.. مؤلم جداً. 
س��كَت قليالً ثٌَّم زفَر بحرقة 

وهو يهمس لي:
_ إ ن شئَت ابِك...

فال أح��د سيس��مع بكاءك 
غيري.

اصدار اصدار اصدار

همس 

البين��ة الجديدة / محمد حمزة الجبوري / 
تصوير / نبيل سعدون الخزرجي

ش��هد البيت الثقافي في قضاء القاس��م احد 
تش��كيالت دائ��رة العالق��ات الثقافي��ة العامة 
ف��ي وزارة الثقافة والس��ياحة واآلث��ار، بالتعاون 
م��ع منتدى ش��باب القضاء توقي��ع مجموعتني 
ش��عريتني للش��اعر ناصر أبو الورد في أمس��ية 
ثقافي��ة ي��وم اجلمع��ة املاض��ي 2018/12/21 في 
قاعة املنتدى. اجملموعة الش��عرية األولى حملت 

عن��وان )احلياة برمية نرد( الصادرة عن دار النخبة 
في جمهورية مصر العربية، والثانية حتت عنوان 
)نصف لوحة لوجع كامل( الصادرة عن دار الفرات 
للثقاف��ة واإلعالم في بابل، اس��تهلت اجللس��ة 
بقراءة الس��يرة الذاتية واملهنية للش��اعر ناصر 
أبو الورد من قبل الش��اعر الدكتور أحمد اخليال، 
وتضمنت قراءات شعرية من اجملموعتني، تال ذلك 
مداخ��الت عديدة م��ن قبل الش��عراء احلاضرين 
بين��وا خالله��ا أن »الش��اعر احملتفى ب��ه ميتلك 
قيمة شعرية عليا إذا ما تلمسها النقاد وسيرة 

ش��عرية حافلة باإلبداع والبح��ث عن التجديد 
والتمي��ز«، مبينني أن جملموعتي الورد قيمة فارقة 
في املش��هد الثقافي القاسمي وشعره يتناغم 
مع وعي املتلقي مؤسس��ا حلالة ش��عرية راقية 
جدي��رة باالهتم��ام، واختتم��ت األمس��ية التي 
حضره��ا مهتم��ني بالش��أن الش��عري اجلمالي 
خصوص��اً والثقاف��ي عموم��اً بتق��دمي ش��هادة 
تقديرية للشاعر احملتفى به تثمينا لدوره املتميز 
في خدمة املس��يرة األدبية والثقافية في مدينة 

القاسم ومدن جنوب بابل.

واسط / البينة الجديدة / علي شريف
احتض��ن البيت الثقافي في محافظة واس��ط املؤمتر 
الس��نوي جلمعية الشعراء الش��عبيني الذي اقامته 
اجلمعية ف��ي احملافظة عل��ى قاعة البي��ت الثقافي. 
واس��تهل املؤمترال��ذي حض��ره ع��دد م��ن الش��عراء 
الش��عبيني ال��رواد والش��باب ومن جمي��ع االقضية 
والنواحي التابعة حملافظة واسط باالضافة لعدد من 
املثقف��ني واالدباء بقراءة س��ورة الفاحت��ة ترحما على 
ارواح ش��هداء العراق وشهداء الش��عر الشعبي ثم 

بكلمة ترحيبية للشاعر امين الزركاني رئيس جمعية 
االدباء والشعراء الشعبيني في واسط متمنيا لكافة 
الشعراء التالق واالبداع ورفد الساحة الشعرية بكل 
ما ه��و جديد من اج��ل مواصلة ابداعاته��م الرامية 
خلدمتة احلركة الشعرية في احملافظة. وتضمن املؤمتر 
ع��ددا م��ن االمور اهمها اع��داد برنامج لس��نة 2019 
والذي يضم اقامة العديد من االنش��طة والفعاليات 
واملهرجان��ات اخملتلف��ة وتش��كيل جلان م��ن الهيئة 
العامة لالع��الم والقيام بزيارة املس��ؤولني والتواصل 

معه��م وطرح بع��ض التعليمات اخلاص��ة بجمعية 
االدب��اء والش��عراء الش��عبيني في الع��راق واملتمثلة 
بالش��اعر الدكتور جب��ار فرحان رئيس احتاد ش��عراء 
االدباء الشعبيني في العراق واهمها املنحة السنوية 
للشعراء وتوفير كل ما هو يصب في مصلحة الشعر 
الش��عبي في واس��ط. وفي ختام املؤمتر اثني احلضور 
عل��ى ال��دور املتمير ال��ذي يقوم ب��ه البي��ت الثقافي 
في دع��م كل االنش��طة والفعاليات الت��ي تقام في 

احملافظة.

توقيع جمموعتني شعريتني يف بيت القاسم الثقايف

البيت الثقايف يف واسط حيتضن املؤمتر السنوي جلمعية الشعراء الشعبيني

أ . م . د / حس��ن الفياض

لكن م��ا قام ب��ه األقدمون لم يش��كل 
قواعد علم مس��تقل بذات��ه كغيره من 
العل��وم. حتى ج��اء عص��ر املطبوعات، 
وهو أواخر القرن التاس��ع عش��ر وبداية 
الق��رن العش��رين، إذ انص��رف ع��دد من 
رجال العل��م واملعرفة الى حتقيق التراث 
واإلقبال على نش��ره، ومنذ بداية ظهور  
الطباعة بدأت حركة حتقيق اخملطوطات 
ونش��رها ، وكان ملصحح��ي الطبع��ات 
احلجري��ة دور كبي��ر ف��ي ذل��ك، وظهرت 
أسماء المعة في مجال نشر وتصحيح 
وطب��ع اخملطوط��ات. وكانوا عل��ى دراية 
وخبرة بأصول التحقيق، اش��تهر منهم 
ف��ي العص��ر الش��يخ نص��ر الهورين��ي 
والشيخ محمد بن عبد الرحمن املعروف 
بقطة العدوي املتوفى سنة 1281ه����. 
وكانت له عناي��ة بالنحو، ومن مؤلفاته 
املطبوعة: فتح اجلليل بش��رح شواهد 
ابن عقيل، ومن أشهر تصحيحاته )الف 
ليلة وليلة( الطبع��ة الثانية 1279ه���، 
وكانت الطبعة االولى ببوالق ايضا سنة 
1251ه����� ومنه��م محم��د ب��ن محمد 
الشافعي احلس��يني، ومن  البلبيس��ي 
اش��هر ما صححه ) لسان العرب ( البن 
منض��ور ال��ذي طبعته ب��والق ابتداء من 
س��نة 1300ه����، وقد جاء في عش��رين 

جزءاً، وهو مضبوط بالش��كل الكامل، 
وتصحيحه وما قيد على حواشيه يدل 
على عل��م املصحح وفضل��ه وصحح 
ايض��اً ه��ذه الطبع��ة املضبوط��ة من 
صحيح البخ��اري 1315ه���. واش��تهر 
منه��م في اي��ران محمد باق��ر بن عبد 
احلس��ني خان بن احلاج محمد حس��ني 
خ��ان األصفهان��ي الذي صح��ح كتاب 
وفيات األعيان البن خلكان على أسس 
التحقي��ق  منه��ج  تضاه��ي  علمي��ة 
احلديث، فكتب مقدمة ممتازة عن أسباب 
اختيار اخملطوط��ة، ومكانها، ومميزاتها، 

وعملية نسخ اخملطوطة واملقابلة، وعلق 
تعاليق مفيدة، وع��ّرف ببعض األماكن، 
وش��رح الكلمات الغريبة، وعمل فهرس 
بأسماء املترجم لهم. وطبع الكتاب في 

طهران سنة 1277ه���.
وف��ي الهن��د اش��تهر القاض��ي محمد 
ش��رف الدي��ن عبد املل��ك ب��ن القاضي 
محمد بديع الدي��ن الغاملي احليدر آبادي 
الدكنه��ي الهندي، وه��و من مصححي 
مطبعة مجلس دائرة املعارف النظامية 
الواقع��ة ف��ي بلدة حي��در آب��اد الدكن، 
بالهند، ومن تصحيحاته كتاب )املغرب 

في ترتيب املعرب( البي الفتح املطرزي.
وامت��ازت كثير م��ن الطبع��ات احلجرية 
بالضبط واإلتقان، وهي افضل من كثير 

من الكتب احملققة في الوقت احلاضر .
ان للمطبوع��ات احلجرية ميزات وعيوب 

-:
مميزات املطبوعات احلجرية:

اق��دم  1. كان احملقق��ون يبحث��ون ع��ن 
النسخ واصحها للطبع. وقدم النسخة 
وصحته��ا كان��ت تؤيد من قب��ل علماء 
الف��ن، وكانت ألصح��اب املطابع عناية 
بتصحيح بعض األغالط في النس��خة 

املهيئة للطبع.
للكت��اب  التوضيحي��ة  احلواش��ي   .2
وتعالي��ق العلم��اء علي��ة كان��ت تطبع 

حوالي املنت وأطراف الكتاب. 
3. كان للذين يستنس��خون اخملطوطات 
للطب��ع دراية خاصة به��ذا الفن ، فكان 

ه��ذا األمر يزيد من االعتم��اد بالنصوص 
املطبوعة.

ومن عيوب هذه املطبوعات:-
آ ���� أن النص��وص كان��ت مبين��ة عل��ى 
نس��خة مخطوط��ة واحدة، وف��ي اكثر 
املوارد كان قدم النس��خة وصحتها أمرا 
مش��كوكا في��ه، وال جند ف����ي الكتاب 

دليال على ق���دم النسخة وصحتها.
ب ���� حينما كان��وا يقابلون النس��خة 
بالنس��خ اخملطوط��ة األخ��رى ويثبت��ون 
االختالف ال جند إش��ارة إلى مشخصات 
تلك النسخ، كما الندري أي االستعمال 

كان لديهم راجحا أو مرجوحا.
ج ���� م��ن أه��م العي��وب والنواقص ان 
الكت��ب كانت تطب��ع بدون ذك��ر أحوال 
والكت��ب  األع��الم  وفه��ارس  املؤل��ف 
واألماكن، ودون اإلشارة إلى بي��ان أهمية 

الكتاب وحتليل إجمالي ملطلبه.
د �� كان نساخ هذه الكتب يستعملون 
لبع��ض  اختصاري��ه  وكلم��ات  رم��وزاً 
)مم�����(  اصط��الح  فوضع��وا  التعابي��ر، 
مث��ال للمنوع و)هف( له��ذا خلف و)المن( 

لالنسلم و)الخ( إللى آخره.
احلجري��ة  الطبع��ات  محقق��و  وكان 
يكتب��ون عل��ى الصفح��ة األول��ى م��ن 
الكت��اب أو في الصفحة االخيرة صحح 
م��ن قبل ف��الن أي ذكر اس��م املصحح ، 
ولم يس��تعملوا كلم��ة محقق، وهو ما 

علمه املستشرقون.
وكان األس��تاذ احمد زكي باش��ا أول من 

وضع كلمة )محق��ق( على أعماله التي 
حققها.

حتقي��ق  مناه��ج  الثاني:����  املبح��ث 
اخملطوطات:�

لقد تعددت مناه��ج حتقيق اخملطوطات 
ومن اشهرها  طريقتان هما:��

عن��د  التحقي��ق  منه��ج  اوال:����� 
املستشرقني:���

كان املستش��رقني س��باقون في حتقيق 
اخملطوطات اإلس��المية ونش��رها ويقوم 
املنه��ج الع��ام للتحقي��ق عل��ى جمع 
النسخ اخلطية للكتاب املزمع حتقيقه، 
جمع املصادر املتعلقة بالكتاب ومبؤلفه 
ومبادته، ومبا كتب حول كل ذلك بش��تى 
اللغ��ات، وترتيب كل ذل��ك ترتيبا زمنيا، 
ومقابلة النصوص بعضها اآلخر، لفصل 
املص��ادر ع��ن املراجع، ومتيي��ز الناقل من 
املنقول. ثم دراس��ة شخصيات املؤلفني 
والشارحني واخملتصرين واملهذبني والرواة 
والنس��اخ والنقاد، كل في بيئته وزمنه 
وثقافته ونزعته، وأن يعنى احملقق بوضع 
مقدمة الكتاب وفهارس��ه التفصيلية، 
وان يوث��ق الن��ص في الهوام��ش توثيقا 
دقيق��ا معتم��دا عل��ى نه��ج واحد في 
عمل��ه، كما أنهم لم يهتم��وا التعليق 
على النص وتوضيحه وش��رح غريبه، أو 
تخريج النص��وص من مظانها اخملتلفة. 
وم��ن النم��اذج الطيب��ة التي ل��م تضن 
بوقت أو جهد في حتقي��ق تراثنا العربي 

ومن هؤالء املستشرقني:

1. ولي��م راي��ت )اإلجنلي��زي( الذي نش��ر 
)الكام��ل( للمبرد نش��رة متقن��ة مزودة 
املس��تقصية،  الدقيق��ة  بالفه��ارس 

وطبعه في ليبزك سنة 1864م.
2. جوس��تاف ي��ان )األملاني( الذي نش��ر 
ش��رح املفصل البن يعيش، ف��ي ليبزك 
ان جم��ع نس��خ  بع��د   . 1882م  س��نة 
ليب��زك  الكت���اب م�����ن  مخطوط��ات 

واكسفورد واالستانة. 
3. هارتفيج دير نبورج )الفرنس��ي( الذي 
نش��ر كت��اب س��يبويه ف��ي باريس في 
مجلدي��ن ، ظهر أولهما س��نة 1881م ، 

والثانية سنة 1889م.
4. فس��تنفيذ )األملاني( الذي ألف وحقق 
نحو مائتي كتاب بني صغير وكبير منها 
س��يرة ابن هش��ام ، ونش��ره في ليبزك 
س��نة 1899م. ومعج��م ما اس��تعجم 
الذي نش��ره مكتوبا بخط يده مطبوعا 

بطبعة احلجر )ليتوكراف(.
5. بيفان )الهولندي( الذي نش��ر نقائض 
جري��ر والف��رزدق ، نش��رة عملي��ة ممتازة 
بالفهارس والتعليقات ، في ليدن س��نة 

1905م.
6. تش��ارلس اليل )االنكليزي( الذي نشر 
ش��رح املفضليات البن األنباري، نش��رة 
دقيقة مع ترجمة أمينة باالنكلزية، في 

بيروت سنة 1920م.
7. رودلف جاير )األملاني( الذي نشر ديوان 
األعشى الكبير واألعشيني األخرين في 
كتاب سماه )الصبح املنير في شعر أبي 
بصير( وقد اس��تخدم في جمع اش��عار 
ه��ؤالء الش��عراء اكثر من خمس��مائة 
مصدر عربي مطبوع ومخطوط، وطبعه 
في لندن س��نة 1928م. وق��د تأثر بهؤالء 
املستش��رقني بعض رجال الرعيل األول 
من احملقق��ني العرب احملدث��ني، من أمثال 
العالمة املرحوم أحمد زكي باش��ا، الذي 
حقق كتابي انساب اخليل واألصنام البن 
الكلبي، وطبعهم��ا مبطبعة دار الكتب 
بالقاهرة س��نة 1914م، وكان��ا من أوائل 
الكتب التي كتب عليها كلمة )حتقيق( 

ألول مرة.

علم حتقيق املخطوطات .. أهميته وطرقه

لقد ترك لنا اس��الفنا تراثاً فكرياً غنياً وكبيراً ، وهنالك ما ال يحصى عدده من اخملطوطات التي بقيت على ش��اكلتها االصلية، مما حفز املستش��رقني الى هذا التراث 
العلمي الضخم، فعملوا على نش��ره واحيائه وقد س��اعدهم في ذلك اختراع آلة الطباعة، ان القواعد التي اتبعها املستش��رقون لم تكن من ثمار أفكارهم بل انهم 
اعتمدوا اعتماداً كبيراً على األسس والقواعد التي وضعها قدامى املسلمني وال سيما منهم علماء احلديث، ان ما قام به املسلمون االقدمون واحملدثون من اختراع قواعد 
أسست لظهور علم مستقل بذاته مستفيدين كذلك من اختراع الة الكتابة ذلك أدى الى سعة وتنوع عمليات حتقيق اخملطوطات، ومثلما كان للمسلمني مدارسهم 

اخلاصة التي تكونت نتيجة لتراكم اخلبرات فإن للمستشرقني مناهجهم اخلاصة كذلك سواًء في التحقيق أو االخراج الفني والعلمي في حتقيق اخملطوطات..

الحلقة الثانية 

مل ترد كلمة حتقيق يف املعاجم اللغوية العربية مبعناها العلمي أو االصطالحي احلديث ولكن تقاربها كلمة حقق

تعب



متابعة / البينة اجلديدة
استضاف اإلعالمي عمرو أديب في برنامجه »احلكاية« 
عل��ى قناة mbc مص��ر، الفنانة التونس��ية درة التي 
حتدث��ت ع��ن صدماته��ا العاطفي��ة ف��ي حياتها.

درة أك��دت أنه��ا صدمت أكث��ر من م��رة عاطفياً، 
لكنها قال��ت إن الصدمة العاطفي��ة ال يجب أن 
تكون فقط م��ن احلبيب، لكن ميكن أن تكون من 
الصدي��ق أو من األق��ارب، فالصدم��ات لها أنواع 
بشكل عام«.وأكدت درة أنها إنسانة رومانسية، 
وأقل ش��يء يفرق معها حتى ل��و كانت ال تفرق 
مع غيرها، مثل أن يفكر أحد في أن يحضر لها 
ش��يئاً يعجبها حتى لو كان ثمنه 
قلي��الً، ولكن ه��ذا يكون مع 
إنسان تكون معجبة به، 
فتتمنى  ذل��ك  أما غير 
أال يق��دم عل��ى مث��ل 
هذه اخلطوة أحد حتى 

ال يحرجها.

حممد البدري: التجمع يسعى إىل إعادة روح الفن السينمائي وتشجيع الشباب للعمل به

البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

مما وضع له كل احلسابات املدروسة 
وبدقة وباستشارة عدد من االعضاء 
االوائ��ل له��ذا التجمع الش��بابي 
الفاع��ل وال��ذي كان يه��دف ال��ى 
بث الوعي الثقاف��ي عبر الواجهة 
الس��ينمائية ألنها  عالم فسيح 
يضم في انتاجاتها فسحة كبيرة 
من تقارب الش��عوب عب��ر الفيلم 
الس��ينمائي وترويجه عاملياً ووجد 
في هذه الطريقة السبيل الوحيد 
الذي من��ه ينطلق مش��روعه هذا 
حت��ى باتت تش��كل ظاهرة جيدة 
ضم��ت االالف من االعض��اء حتى 
بل��غ عددهم أكث��ر م��ن )70( ألف 

عضو ولكال اجلنسني ومن مختلف 
املدن العراقية. ولوحظ اهتمامهم 
االول بالفن الس��ينمائي ومواكبة 
كل ما ه��و جديد مع أهتماماتهم 
املهم��ة  باالح��داث  الش��خصية 
واجلاري��ة ف��ي الس��احة العراقية 
والت��ي تص��ب ملصلح��ة وطنهم 
وعش��قهم ل��ه فكان��ت املب��ادرة 
االول��ى لأللتق��اء ب��ني أكب��ر ع��دد 
منه��م ورؤي��ة بعضه��م للبعض 
بالطريقة املباشرة وجهاً لوجه هو 
جتمعهم الول مرة مس��اء السبت 
الفيل��م  ملش��اهدة   2018/12/22
 )Aquaman ���� العامل��ي، )أكوامان
فيل��م س��وبرهيرو أمريك��ي إنتاج 
س��نة 2018 وال��ذي يتح��دث عن 
حكاي��ة )أكو ام��ان( من دي س��ي 

كومكس للمخرج )جيمس وان( 
وم��ن بطول��ة جايس��ون موم��وا 
وآمب��ر ه��ارد وباتري��ك ويلس��ون 
وويلي��م دافو و يحي��ى عبد املتني 
الثاني وتيمويرا موريسون ودولف 
لندجرين ونيكول كيدمان.. و بدأ 
تصوي��ره في أس��تراليا بتاريخ 2 
مايو 2017 لصالح س��توديوهات 
فيلي��ج رودش��و. وت��دور قصت��ه 
الفعلي  احلاك��م  وأحداث��ه ع��ن 
ململكة أتالنتس حتت املاء.. وبعد 
مش��اهدة ممتعة للفيلم مت عقد 
جلس��ة نقدية ونقاش��ية حول 
ما متخضت عنه هذه املش��اهدة 

ودرجة االستفادة من عناصر جناح 
الفيلم  الذي يتصدر ايرادات شباك 
التذاك��ر في امي��ركا حالياً وحقق 
67 مليونا ف��ي ثالثة ايام وكما ورد 
في وس��ائل االع��الم العاملية خبر 
يؤك��د بتصدر ه��ذا الفيلم اجلديد 
أكوام��ان )Aquaman( االيرادات في 
عطلة نهاية االسبوع في اميركا 
)21 كان��ون االول – 23 كانون االول( 
محققا 67 مليونا و400 الف دوالر 
وجاء باملرك��ز الثاني الفلم اجلديد 
 Mary Poppins( عودة ماري بوبن��ز
Returns( محققا 22 مليونا و235 
ال��ف دوالر لتصل ايرادات��ه الى 31 

مليونا و49 الفا و671 دوالرا وجاء 
باملرك��ز الثال��ث فيل��م بامبلبي 
)Bumblebee( محققا 21 مليون 
دوالر.. وم��ا ه��ي درج��ة القب��ول 
لدى البعض منه��م أضافة الى 
والتمثي��ل  االخ��راج  مس��توى 
واملوس��يقى  والتصوير  والقصة 
التصويرية.. وقد أدارت اجللس��ة 

االس��تاذة املترجم��ة ف��ي اللغ��ة 
البدري(  )ندى حمي��د  االنكليزي��ة 
وتناولت الصغيرة والكبيرة للفيلم 
واالنكليزي��ة  العربي��ة  باللغت��ني 
وحاورت االعضاء وأجابت عن كافة 
 .. الفني��ة  واملؤث��رات  التفاصي��ل 
ونوهت ندى البدري قائلة: خطوتنا 
جيدة تصب في مصلحة انتعاش 

الس��ينما العراقي��ة مس��تقبالً 
السيما لو توفرت عوامل انتاجية 
محلي��ة مع توفير أف��الم عراقية 
صاحل��ة للعرض في موالت بغداد 
التي ه��ي االن االمكنة الوحيدة 
التي تتوفر فيها شاش��ات عرض 
عاملي��ة.. وخت��م رئي��س التجمع 
الش��اب الطموح محمد البدري 
قائ��الً: التجم��ع يس��عى العادة 
روح الفن الس��ينمائي وتشجيع 
الش��باب للعم��ل ب��ه لتكوي��ن 
لألفالم  جبهة سينمائية منتجة 
وقدم  والقصيرة  الروائية  العراقية 
الش��اب حس��ني عل��ي املطي��ري 
والعالق��ان عن  االع��الم  مس��ؤول 
سعادته وشكره وتقديره لكل من 
س��اهم ووقف وس��اند جتمع أفالم 

العراق.

مجموعة شبابية تقتحم عالم السينما عبر صفحات التواصل االجتماعي وتؤسس تجمع أفالم العراق

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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الزميل املحرر مع ندى البدري

حني أقدم الشاب الطموح محمد فرحان البدري على تأسيس جتمع أفالم العراق عبر صفحات التواصل االجتماعي 
ومخاطبة الش��باب ولكال اجلنسني لإلنضمام الى هذا التجمع والذى القى الترحاب من قبل مجموعة شبابية 
فاعلة مبجال الفن والثقافة واالعالم والترجمة في بداية نضوج التأس��يس وترأس��ه لم يكن الهدف منه لقضاء 

وقت الفراغ والتصفح بل كانت االهداف تتسع مع أقبال الشباب ورغبتهم لإلنضمام..
ال

املرتمجة ندى محيد البدري تناولت 
الصغرية والكبرية للفيلم باللغتني العربية 

واإلنكليزية أمام األعضاء للمناقشة

متابعة / البينة اجلديدة
ف��ي اج��واء عائلي��ة مرح��ة، احتفلت 
الفنانة نانس��ي عجرم بالكريس��مس 
ويوم ميالد زوجها الدكتور فادي الهاشم 
وطغى على االجواء احلب والرومنس��ية 
ص��ورة  نانس��ي  واحلميمية.ونش��رت 
رومنس��ية م��ع زوجها، عبر حس��ابها 
الشخصّي، على »إنستغرام«، جلست 
فيها بحضنه، وهّنأته بكلمات رقيقة، 
قالت فيها: »أنت الزوج الذي تريده كل 
امرأة، وأنت األب الذي سيحبه كل طفل، 
عيد ميالد سعيد يا أعز صديق وحبيب 
وزوج«.كذلك نشرت صورة جتمعها مع 
ابنتيها ايال وميال، وجنحت في تنس��يق 
مالبسهم بطريقة مميزة اضفت 
عل��ى  جمالي��ة 

الص��ور، فاخت��ارت لنفس��ها جاكيت 
رسمية من املربعات العريضة باللونني 
االحمر واالسود، والقماش نفسه ارتدته 
ابنتها الصغرى كبنطال ونس��قته مع 
كنزة بيضاء وجاكيت سوداء. اما ابنتها 

الكبرى فارتدت نفس مالبس شقيقتها 
بتنورة. واختار  البنطال  واس��تبدلت 
زوجها بدلة رس��مية من اخململ 

االسود.

نانسي عجرم
حتتفل مع عائلتها مبالبس متناسقة

البينة اجلديدة/ عمران العبيدي 
الثقافة والس��ياحة  هن��ا وزي��ر 
واآلثار الدكتور عل��ي عبد االمير 
احلمدان��ي الفنان��ني العراقي��ني 
مبناس��بة إقام��ة فعالي��ات أيام 
السينما العراقية. وقال احلمداني 
ف��ي حديث��ه به��ذه املناس��بة: 
والتبري��كات  التهنئ��ة  أوج��ه 
العراقيني متمنيا  للسينمائيني 
لهم املزيد م��ن النجاح. واضاف 
العراقي��ة  الس��ينما  ان  الوزي��ر 

طامل��ا امتعتن��ا باالف��الم الرصينة 
مش��يرا إلى م��ا منتلكه م��ن رصيد 
وهي الش��خصية العراقية املثابرة 
منوه��ا إل��ى ض��رورة االهتم��ام بها 
يق��ف  الت��ي  العراقي��ة  وبالهوي��ة 
اجلمي��ع حتت ظلها وهذه الرس��الة 
هي التي يس��توجب التسويق لها. 
ج��اء ذلك خالل اللقاء مع مدير عام 
دائرة الس��ينما واملس��رح الدكتورة 
اقبال نعيم وعدد من القائمني على 
املهرجان لدائرة الس��ينما واملسرح 

يوم االحد املاضي 2018/12/23 والذي 
ج��رى خالله التطرق إلى الس��ينما 
العراقي��ة واملعوق��ات التي تعترض 
عملها وسبل النهوض بها وضرورة 
دعمه��ا بش��كل الئق ووع��د الوزير 
خالل حديثه على دعم هذا القطاع 
واملسرح. يذكر  بالس��ينما  املتعلق 
أن ايام الس��ينما العراقية تنظمه 
دائرة الس��ينما واملسرح وانطلقت  
فعالياته يوم الثالث��اء 2018/12/25 

وتستمر لثالثة أيام.

وزير الثقافة يهنئ الفنانني العراقيني بأيام السينما العراقية

متابعة / البينة اجلديدة
بعد املش��اكل التي مّرت فيها 
اخي��راً، حل��ت املمثل��ة نادي��ن 
الراسي ضيفة في برنامج »مّنا 
وج��ر« وحتدث��ت ع��ن معاناتها 
وكل الصعوبات التي تعيشها.

ولم تتمك��ن النجمة اللبنانية 
م��ن منع نفس��ها م��ن البكاء 
بس��بب الوجع الذي ميأل قلبها 
وطلب��ت  بك��ت  اذ  وحياته��ا، 
الصب��ر  يلهمه��ا  أن  اهلل  م��ن 
ويعطيه��ا حياة بيض��اء أكثر.

واك��دت انها تعي��ش في عذاب 
ون��زاع من��ذ الصي��ف املاض��ي 

ألنها طلبت نفقة من طليقها، 
قائل��ة »م��ن الصعب ج��دا أن 
يس��تدرجك ش��خص ويفتعل 
مش��كلة مع��ك، وتطل��ع أنت 
الضحية«.وتابعت:  وه��و  اجملرم 
باملال،  تفّكر  إنس��انة  »لس��ت 
سرقت في وقت سابق وكل من 
حولي يأخذون مالي، واشتريت 
ملن حولي سيارات ومنازل وكان 
اهتمامي بشقيقي وأمي وأبي، 
لكن في اليوم الذي وقعت فيه 
للعائل��ة  فضيح��ة  أصبح��ت 
ولم أجد أحدا معي س��وى رجا 

نصرالدين وابني مارك«.

بعد اتهامها باإلدمان واجلنون.. 
نادين الراسي تنهار على اهلواء 

وتطلق صرخة وجع

درة تعرتف 
بصدماتها 
العاطفية
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على الربيد االلكرتوني 

www.albayyna-new.com

العدد )3094( الخميس 12/27/ 2018

16 استراحة 

عملوا هنا في )                    ( ورحلوا

albaynanew@yahoo.com

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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سمري النصريي*
بالرغ��م من انن��ي احترم ال��رأي اآلخر 
الذي يصدر عن سياسيني او مختصني 
باالقتص��اد واملال بعضهم يعيش��ون 
الت��ي  والتحدي��ات  الهم��وم  معن��ا 
يعيش��ها العراق وش��عبه وبعضهم 
يعيش��ون خ��ارج الع��راق ولكن��ي قد 
اختل��ف مع ال��رأي الذي يح��اول تقزمي 
وتصغي��ر وش��خصنة االجن��ازات التي 
حققه��ا الع��راق في مواجه��ة االزمة 
االقتصادي��ة واملالية خالل الس��نوات 
االرب��ع املاضي��ة وهي اصع��ب مرحلة 
الس��نوات  خ��الل  الع��راق  به��ا  م��ر 
السابقة. ومبناس��بة نهاية عام ٢٠١٨ 
واستقبالنا لعام جديد قررت ان اراجع 
واحل��ل واقي��م بحيادي��ة وش��فافية 
الوضع االقتصادي في العراق من خالل 
املاضية  االرب��ع  مس��يرته للس��نوات 
وبش��كل خاص ما مت حتقيقه من قبل 
االقتصادي��ة  واملؤسس��ات  ال��وزارات 
ف��ي العراق م��ن وجهة نظ��ر مختص 
وخبير وباحث في الش��أن االقتصادي 

واملصرفي توصل��ت الى حقائق ودالئل 
واش��ارات واجن��ازات تؤك��د ان البن��ك 
املرك��زي العراقي اثبت انه املؤسس��ة 
االقتصادي��ة االول��ى في الع��راق لعام 
٢٠١٨ من خالل اجنازاته املهمة في دعم 
االقتص��اد الوطن��ي وحتقي��ق الصمود 
االقتصادي والس��عي الجناز االستقرار 
االقتص��ادي وفقا الس��تراتيجيته في 
عام ٢٠٢٠ ولتوضيح ما استندت عليه 
م��ن وقائع لكي اقول ان البنك املركزي 
كان اوال ف��ي عام ٢٠١٨ هو اآلتي:- بعد 
منتص��ف عام ٢٠١٤ عان��ى العراق من 
صدمت��ني امني��ة واقتصادية بس��بب 
احل��رب على االره��اب بالنيابة عن دول 
العال��م وانخف��اض اس��عار النف��ط 
امل��ورد الرئيس للعراق بنس��به جتاوزت 
٧٠%. لذل��ك كان على رج��االت العراق 
ان يتص��دوا ملواجهة هاتني الصدمتني 
ومب��ا ان هكذا مواجه��ات لها اعرافها 
وقوانينه��ا فف��ي العرف العس��كري 
ال ميك��ن ان حتقق القوات العس��كرية 
املس��لحة النصر الناج��ز على العدو 

ب��دون ان يك��ون هن��اك جه��د مدن��ي 
واقتصادي ساند لها واهم جهد وابرز 
جهد يجب توفي��ره من قبل احلكومة 
واجهزتها كاف��ة والقطاع اخلاص هو 
اجله��د االقتصادي الذي يس��اهم في 
حتقيق النصر العسكري احلاسم. وهذا 
ما حققه بالفعل والعمل والواقع فريق 
البنك املركزي العراقي الوطني املتميز. 
وهنا تطلب من املنظمات االقتصادية 
العربي��ة والدولي��ة واملراقب��ني حلركة 
اقتصادي��ات الدول وجتاربه��ا في جتاوز 
االزمات وحتقيق االصالح االقتصادي ان 
تقيم مرحلة االربع س��نوات السابقة 
والتي واجه فيها بلدنا ازمة اقتصادية 
ومالية خانقة لالسباب املعروفة والتي 
حتقق فيها النصر الناجز على االرهاب 
ورافقه نصر آخر هو الصمود واالنتصار 
االقتص��ادي وال��ذي كان في��ه لفري��ق 
البن��ك املرك��زي العراق��ي ومحافظه 
دور اس��اس ورائد في حتقيقه. وللنصر 
ابرزها  نتائج��ه  املتحقق  االقتص��ادي 
واهمها دع��م خزينة الدول��ة وحتقيق 

االس��تقرار في س��عر الصرف وتعافي 
الدين��ار العراقي واحلد م��ن التضخم 
واحملافظة على نس��بته باقل من )٢%( 
واحلفاظ عل��ى احتياطي نقدي يكفي 
جتميع��ي  كمتراك��م   %١٦٠ بنس��بة 
وف��ق اح��دث معي��ار لصن��دوق النقد 
الدولي مع احتياطي من الذهب ضمن 

معدل قياس��ي ممتاز. يض��اف الى ذلك 
اعتم��اده معايي��ر وضوابط تنس��جم 
م��ع متطلب��ات املعايي��ر الدولي��ة في 
االمتث��ال ومكافح��ة غس��ل االموال 
ومتوي��ل االرهاب واالهداف االساس��ية 
املرس��ومة  والفرعية الس��تراتيجيتة 
حتى عام ٢٠٢٠ وتفعيل وترس��يخ رؤى 

جديدة لتطبيقات السياسة النقدية 
والشيء املهم الذي حتقق هو استقرار 
س��عر الص��رف خ��الل ٢٠١٨ وتقليص 
الفجوة بني الس��عر الرس��مي للدوالر 
االمريكي والس��عر امل��وازي وهو هدف 
اساس من اهداف السياسة النقدية 
الثق��ة  اع��ادة  سياس��ات  وتطبي��ق 
للمص��ارف  املصرفي��ة  بالتعام��الت 
العربي��ة  املص��ارف  م��ع  العراقي��ة 
قط��اع  لبن��اء  والس��عي  واالجنبي��ة 
مصرفي رصني واس��تمرار بذل اجلهود 
الس��معة  بتحس��ني  االس��تثنائية 
املصرفية لدى املؤسسات واملنظمات 
املالية الدولية والبنوك املراسلة. وبناء 
عالق��ات متينة م��ع البن��وك املركزية 
العربية واالجنبي��ة واملنظمات املالية 
الدولية كذلك مت رس��م السياس��ات 
اإلجرائي��ة والتنظبمي��ة والهيكلي��ة 
والتطويري��ة الداخلي��ة والت��ي تهدف 
الى حتقيق االس��تقرار املال��ي وتطوير 
وهيكلي��ا  تقني��ا  املصرف��ي  العم��ل 
وتنظيميا ورفع نسبة الشمول املالي 

ال��ى النس��بة املس��تهدفة حيث قام 
باعداد ووضع االسس املالية والتقنية 
املالئم��ة لواق��ع االقتص��اد العراق��ي 
وآلي��ات العم��ل املصرف��ي مما ش��كل 
ذل��ك قاعدة متينة على نطاق الداخل 
واخلارج. انن��ي في الوقت ال��ذي ابارك 
واهن��ئ ابناء ش��عبي العراق��ي االبي 
وقواته العس��كرية واالمنية الباسلة 
كافة من حتقيق النص��ر على االرهاب 
واب��ارك  الع��راق  ارض  واجتثاث��ه م��ن 
للبنك املركزي العراقي ملساهمته في 
حتقيق الصم��ود االقتصادي واالنتصار 
احلاس��م على االره��اب بجهود فريقه 
العراقي الوطني املتميز. مع التمنيات 
اخمللصة بعام س��عيد جديد والس��ير 
بخط��وات ثابتة لالص��الح االقتصادي 
اجلذري والشامل وان تتمكن احلكومة 
اجلديدة في تنفيذ منهاجها احلكومي 
ف��ي محور تقوي��ة االقتص��اد الوطني 
وتطوي��ر القطاع املصرف��ي احلكومي 

واخلاص.

* مستشار اقتصادي ومصريف

البنك املركزي العراقي املؤسسة االقتصادية األوىل يف العراق لعام ٢٠١٨

بغداد / البينة الجديدة
االربع��اء، مجم��وع  ام��س  النف��ط  وزارة  اعلن��ت 
الص��ادرات النفطي��ة وااليرادات املتحققة لش��هر 
تشرين الثاني املاضي، مشيرًة الى أنها بلغت 3،١٠١ 
مليون برميل بقيم��ة ٦،١ مليار دوالر. وقالت الوزارة 
في بيان تلقته »البينة اجلديدة«، إن كمية الصادرات 
م��ن النفط اخلام بلغ��ت »)١٠١( مليوناً و)3١3( الف 
و)95٨( برمي��ل )مائة واحد ملي��ون وثالثمائة وثالثة 
عش��ر الف وتسعمائة وثمانية وخمسون برميال( ، 
بإي��رادات بلغت )٦( ملي��ارات و)١95 ( مليونا و )3٤5( 

ال��ف دوالر )س��تة مليارات 
وتسعون  وخمسة  ومائة 
وثالثمائ��ة  مليون��اً 
الف  واربع��ون  وخمس��ة 
البي��ان  وأض��اف  دوالر(«. 
الكمي��ات  »مجم��وع  أن 
املصدرة م��ن النفط اخلام 
الثان��ي  تش��رين  لش��هر 
احلق��ول  م��ن  املاض��ي 
وس��ط  ف��ي  النفطي��ة 
بلغ��ت  الع��راق  وجن��وب 
)١٠٠( مليون��ا و)٨95( الفا 
بإي��رادات  برمي��ال،  و)3٤٢( 
و)١٧5(  مليارات   )٦( بلغت 

مليون��ا و)٦١٧( ال��ف دوالر، فيم��ا كان��ت الكميات 
املص��درة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان )٢٦١( 
الف��ا و)٤٦٦( برمي��ال، باي��رادات بلغ��ت )١٤( مليونا 
و)١٤9( الفا و)٤9٤( دوالرا، واملصدرة من حقل القيارة 
النفط��ي )١5٧( الفا و)١5٠( برمي��ال، بايرادات بلغت 
)5 ( مالي��ني و)5٧٨( الفا و)٨٢5( دوالرا«. ولفت الى أن 
»معدل سعر البرميل الواحد بلغ )٦١،١5٠( دوالراً«، 
مش��يراً الى ان »الكميات املص��درة مت حتميلها من 
قبل )3٧( ش��ركة عاملية مختلفة اجلنس��يات ، من 
موان��ئ البصرة وخور العمي��ة والعوامات االحادية 

على اخلليج«.

بغداد / البينة الجديدة
بحث��ت غرفة جتارة بغداد مع الس��فارة 
الصينية، امس االربعاء، س��بل التعاون 
املش��ترك بني العراق والصني، ال س��يما 
االرتق��اء بواقع التج��ارة باالعتماد على 
املوقع اجلغرافي ال��ذي يتميز به العراق.

وق��ال رئي��س غرفة جتارة بغ��داد، جعفر 
احلمداني، في بيان اطلعت عليه »البينة 
اجلدي��دة«، إن »التع��اون االقتصادي بني 
البلدين كبير، ونطمح بتوسيع النشاط 
االستثماري الصيني داخل سوق العمل 
العراقي«. وأك��د »أهمية ان تكون هناك 

مرون��ة اكب��ر حلرك��ة الش��ركات ورجال 
االعمال بني البلدين وتقدمي التسهيالت 
الالزم��ة لذل��ك، ومب��ا يتناس��ب وحجم 
الفرص االستثمارية املتوفره في البالد«، 
الفتا الى ان »الغرفة تشرف على القطاع 
التج��اري في البلد وتتطل��ع الى تطوير 

مفاصلة بشكل دائم«. وحث احلمداني 
على »أهمية امتداد التعاون ليصل الى 
تفعيل التصنيع املشترك داخل العراق، 
وانش��اء س��وق صيني��ة داخ��ل مدينة 
بغ��داد«، مش��يراً الى »اهمي��ة التعاون 
ف��ي توريد املواد االولية الى داخل العراق 
ودور ذل��ك في تنمية االنت��اج الوطني«.

بدوره، ق��ال نائب الس��فير الصيني في 
بغ��داد، اين ل��ي ج��ون، إن »العمل على 
تش��جيع الش��ركات الصينية للدخول 
في اس��تثمارات داخل العراق متواصل، 
ون��درك اهمي��ة التواج��د داخل س��وق 

العمل العراقية«.
يؤش��ر  الصين��ي  »اجلان��ب  ان  واك��د 
العملي��ة  تواج��ه  الت��ي  التحدي��ات 
التجاري��ة واالقتصادي��ة ويعم��ل عل��ى 
معاجلة جميع التحديات«. ولفت البيان 
ال��ى ان الطرفني بحثا إمكانية إنش��اء 
مدينة صناعية صينية ذكية مشتركة 
مع احلكومية الصينية، في وقت يتجة 
العراق صوب تفعيل الصناعة الوطنية.

يذكر ان حجم التبادل التجاري العراقي 
الصين��ي المس ٢٠ مليار دوالر بحس��ب 

مصادر جتارية محلية وصينية.

العراق حيقق 6،١ مليار دوالر من صادراته النفطية خالل تشرين الثاني املاضيغرفة جتارة بغداد والسفارة الصينية تبحثان االرتقاء بالقطاع التجاري

إىل/ قسم اإلعالم واالتصال الحكومي
م/ إعــــــــــالن

ــتنادًا اىل الفقرة ثالثًا –أ- ورابعًا –أ- من  اس
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 
2013 املعدل، يرجى اتخاذ ما يلزم لإلعالن 
ــادرة يف  ــة الص ــف اليومي ــدى الصح يف إح
ــداد وملرة واحدة عن تأجري قطعة االرض  بغ
ــتغاللها  الس دورة   3/2/2358 ــة  املرقم
ــيدات والعائدة  ــي بدون مش كملعب خماس
ــداد والواقعة ضمن الحدود  اىل محافظة بغ
ــة املأمون واملدرجة تفاصيلها  االدارية لناحي
ــخة من  يف االعالن املرافق طيًا وتزويدنا بنس
ــخة من وصل قبض مبلغ نشر  الصحيفة ونس

االعالن.
مع التقدير..

جمهورية العراق
محافظة بغداد

مديرية بلديات محافظة بغداد
الشعبة / االمالك

لجنة البيع واإليجار الثانية
العدد: 573
التأريخ: 2018/10/23

إعالن )مرة ثانية(
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية التابعة ملديرية بلديات بغداد عن تأجري )فرنني( املوصوف يف ادناه 
ــنة 2013 فعلى  ــة )الطارمية( وفق القانون 21 لس ــنوات( العائدة اىل مديرية بلدي ــدة )ثالث س ومل
الراغبني االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة البلدية اعاله خالل مدة االعالن البالغة )15( يوما تبدأ 
ــات القانونية البالغة  ــتصحبني معهم التأمين ــر االعالن يف الصحف املحلية مس ــن اليوم التالي لنش م
ــر االعالن واملصاريف االخرى  ــو عليه املزايدة اجور نش ــن القيمة املقدرة ويتحمل من ترس )50%( م
ــتجري املزايدة العلنية يف تمام الساعة )10( صباحًا من اليوم بعد االخري ملدة  املرتتبة على ذلك وس
ــة االحوال املدنية وبطاقة  ــرتكني يف املزايدة العلنية جلب هوي ــالن يف ديوان البلدية وعلى املش االع

السكن والبطاقة التموينية )اصل + صورة(.
مدير بلديات محافظة بغداد

فقدان هوية
ــم )ضياء صالح  ــدت هوية باس فق
ــة  ــن محافظ ــادرة م ــيد(، ص رش
ــا  ــر عليه ــن يعث ــى م ــداد، عل بغ

تسليمها إىل جهة اإلصدار..
مع التقدير.

فقدان هوية
فقدت هوية صادرة من )وزارة النقل-
ــد  الحدي ــكك  للس ــة  العام ــركة  الش
العراقية( رقمها 363494/2373 
باسم )ثامر هادي ناجي حمدان(، فعلى 

من يعثر عليها تسليمها للمصدر.
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هموم الناس

الزراعة داعم 
رئيس لالقتصاد 

من النافذة

     يعتب��ر العراق م��ن الدول الزراعية املعروفة اذ مير خالله 
نه��ران هما دجلة والفرات من ش��ماله الى جنوبه وأرضه 
خصب��ة, اذ كان��ت تطلق عليه تس��مية )ارض الس��واد( 
وذلك لكثرة نخيله واش��جاره, اما االن ف��ي وقتنا احلالي 
فقد اصبح��ت الزراعة تعاني من عدة مش��اكل وحتديات 
ادت ال��ى تراجع االنتاج الزراعي في البلد الى مس��تويات 
متدني��ة, فالكثير من املزارعني يتحدث��ون بألم ومرارة عن 
قل��ة محاصيله��م ومنتوجاته��م الزراعية بس��بب قلة 
املي��اه واعتماده��م عل��ى مياه اآلب��ار اضافة ال��ى ارتفاع 
اس��عار الب��ذور واالس��مدة وعدم وج��ود تقني��ات جديدة 
للزراعة تقلل من تكلفة االنتاج وتزيد من كمية احلاصل, 
وذك��روا بأن مياه االبار تؤثر على كمية احلاصل ناهيك عن 
شرائهم الوقود لتشغيل املكائن للسقي وهذا ما جعل 
اس��عار احملاصيل احمللية ال تنافس احملاصيل املستوردة وان 
املواطن يشتري البضاعة املستوردة النها تتمتع بنوعية 
ممت��ازة ورخص اس��عارها وحتملها للخزن فت��رة اطول من 
البضاعة احمللية .. اجلميع يعلم ان ظروف البيئة العراقية 
تعد مالئمة وبش��كل جي��د النتاج اغل��ب احملاصيل مثل 
احلنطة والشعير والرز والذرة الصفراء وكانت سابقا هذه 
احملاصيل تصدر الى دول عدة اذ يتم حتقيق االكتفاء الذاتي 
والفائض يصدر اما اليوم فقد انعكست الصورة واصبح 
العراق يستورد اغلب احملاصيل الزراعية مبختلف انواعها 
نتيجة للظروف غير الطبيعية التي مير بها البلد وحصل 

تراجع��ا ف��ي االنت��اج 
بشكل  الزراعي  احمللي 
كبي��ر من ش��حة في 
وقل��ة  االنت��اج  م��واد 
وبع��ض  ال��ري  مي��اه 
الزراعي��ة  العملي��ات 
الري  كتقنيات  املهمة 
فضال  االس��مدة  وقلة 
ع��ن ع��دم الس��يطرة 
ف��كل  احل��دود  عل��ى 
ادت  العوام��ل  ه��ذه 
الع��راق  اعتم��اد  ال��ى 
املس��توردة  املواد  على 

بنسبة كبيرة كون املنتوج املستورد اصبح منافس كبير 
ج��دا وهنا البد م��ن فرض ضرائ��ب على املس��تورد ودعم 
املنت��وج احملل��ي, الن التجار اصبح��وا ال يأبه��ون بنوعية 
املادة املس��توردة وهمهم الوحيد هو جن��ي اموال طائلة 
ايا كان نوعيتها وصالحيتها, فاملش��كلة تكمن في عدم 
تنظيم عمليات التس��ويق وصعوبة ايصال املنتج احمللي 
الى االس��واق العتماد امل��زارع او الفالح عل��ى امكانياته 
الضعيفة مما جعل التاجر املس��تورد للمنتوج يس��يطر 
على عملية التس��ويق والبيع الذي يناس��به . ان انعدام 
املم��ول الرئيس��ي للمحص��ول كاملاء واالس��مدة والبذور 
والوق��ود والكهرباء وقل��ة توفير االي��ادي العاملة مقارنة 
باملنتوج املس��تورد وقلة الوعي لدى املس��تهلك واملزارع 
جتاه م��ا يدخل من محاصيل ملا حتويه م��ن امراض او بذور 
ق��د تتس��بب في بيئة غي��ر صاحلة ولها اثر س��لبي على 
املنت��وج. لذلك الب��د من دعم حكوم��ي للمزارعني واتباع 
سياس��ة فتح احل��دود بقي��ود وضوابط تضمن س��المة 
احملاصي��ل الداخلة الى البلد.. هذا القطاع احليوي واملهم 
ميث��ل عصب احلياة من ناحية توفير الغذاء الصحي كونه 
ركي��زة اقتصادية ال ميكن االس��تغناء عنها, فبه ميكن ان 
حتل مشكلة البطالة بشكل كامل لو مت االهتمام بالريف 
وتوفي��ر اخلدمات مبختلف انواعها. اذ ال س��بيل للنهوض 
االقتصادي وحل كافة االزمات املالية واملش��كالت االخرى 

اال باتخاذ الزراعة حال ستراتيجيا.

ال سبيل للنهوض 
االقتصادي وحل كافة 
االزمات املالية واملشكالت 
االخرى اال باتخاذ 
الزراعة حال سرتاتيجيا
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أحمد البياتي

عباس كريم العلياوي
ي��وم بع��د اخر يج��د العام��ل العراقي 
املس��تخدم واملَتعاقد مع املؤسس��ات 
احلكومية نفس��ه وحيدا فريدا ال يجد 
م��ن يَنصف��ه أو الدف��اع ع��ن حقوقة 
بالضم��ان  تتمث��ل  والت��ي  املَس��تلبة 
اإلجتماعي والعدالة األجتماعية  أسوة 
بباقي شرائح موظفي تلك املؤسسات 
الذين ينعمون داخل مكاتبهم بالهواء 
الب��ارد صيفا والتدفئة ش��تاء بطريقة 
َمركزيه في حني العام��ل ميارس عمله 
حت��ت أش��عة الش��مس صيف��ا واملطر 
للمخاط��ر  باألضاف��ة  ش��تاء  والب��رد 
احملدقة فيه نتيجة انعدام توفر شروط 
الس��المة والوقاية وعلٰى سبيل املثال 
وليس احلصر جتد الشغيلة التي تعمل 
ف��ي الدوائر البلدي��ة وكعامل النظافة 
الذي ميارس عمله في الطرقات العامة 

مبوازاة سير املركبات واما عامل مجاري 
الص��رف الصح��ي ال��ذي ين��زل داخ��ل 
اح��واض التفتيش العميق��ة وتعرضه 
للغ��ازات الس��امة املنبعث��ة من داخل 
شبكة اجملاري وكذلك باقي القطاعات 
اخلدمية األخ��رٰى وكما حصل قبل يوم 
امس عندما دهس احد السواق لعامل 
النظافة في ش��ارع فلس��طني مبدينة 
بغداد واملَتعاقد مع دائرة بلدية الرصافة 
بالرغم من طرح ه��ذا املوضوع احليوي 
ألكث��ر من مرة حيث وس��بق وان فاحتت 
امانة بغداد بكتابها املرقم م / ١ / ٩٩٦١ 
ف��ي ٣ / ١٢ / ٢٠١٢ لغرض املوافقة على 
اص��دار قرار يؤم��ن التعوي��ض للعامل 
)باألج��ر اليومي او بصفة العقد ( الذي 
يصاب خ��الل العم��ل وم��ن جرائه مع 
احلقوق التقاعدية ل��ه او لذوي املتوفي 
بذات األس��باب اسوة بالذين يتعرضون 

طري��ق  ع��ن  أو  األرهابي��ة  للح��وادث 
الضم��ان األجتماع��ي في ح��ني كانت 
أجاب��ة األمان��ة العامة جملل��س الوزراء 
بكتابه��ا املرق��م  ق/ ٥ / ٧٢ / ٤٠٨٣٧ في 
بام��كان   ( املتضم��ن    ٢٠١٢  /  ١٢  /  ٣١
العام��ل املتض��رر اقام��ة دع��وى ام��ام 
القضاء للمطالبة بالتعويض استنادا 
للقانون املدن��ي ، هل يعقل ذلك ونحن 
نعيش في ظ��ل نظام دول��ة دميقراطي 
وهن��اك مجل��س ن��واب ميثل الش��عب  
فأي��ن ممثلي الش��عب اعض��اء مجلس 
النواب من هذه القضية الوطنية التي 
تهم حياة وحقوق شريحة واسعة من 
الشعب   اليس الوزراء ورؤساء الهيئات 
يتحملون جزءا من هذه املسؤولية جتاه 
العمال املتعاقدي��ن معهم ... اذن على 
العم��ال رفع ش��عار ) يا عم��ال العراق 
احتدوا ( والتحشيد والتثقيف للخروج 

بتظاهرات سلمية للفت انتباه القوٰى 
السياس��ية ومنظم��ات اجملتمع املدني 
للَمظلومي��ة التي حلق��ت وتلحق بهم 

عل��ى املدٰى القصي��ر والبعيد لتحقيق 
احلق��وق املنص��وص عليها ف��ي ميثاق 

األحتاد العام العاملي.

يــا عــمـــال الـــعـــراق اتــحـــــــــــــــــــــدوا  

   س��بق وان نش��رت جريدتنا بعدده��ا املرقم )٣٠٣٢( ف��ي ٢٤ / ٩ / 
٢٠١٨ موضوع  الش��رطي اول )عمار س��اجد بدر عليوي( املنسوب 
الى مديرية حماية املنش��آت والش��خصيات قاطع الرصافة االول 
واحد منتس��بي احلماية في جريدتنا  ذكر بأنه لديه نس��بة عجز 
٦٥%  مبوج��ب ق��رار اللجن��ة الطبية الصادر م��ن مديرية اخلدمات 
الطبية/ اللجان الطبية/ اللجنة االس��تئنافية ذي العدد ٤٦٠ في 
٢٠١٧/١١/٢ والذي بني فيه انه ال يصلح  للخدمة ويصنف للدرجة 
الثالث��ة من املادة الثالثة من نظ��ام اللياقة الصحية لقوى االمن 
الداخلي املرقم )٣١( لس��نة ١٩٨٠ ونظام رقم )١( لسنة ٢٠١٥ وقد 
تفاجأ بأنه قد صدر االم��ر االداري ذي العدد ٧٣١٠٨ في ٢٠١٨/٨/٢٧ 
م��ن مديري��ة ادارة التقاعد ف��ي وزارتك��م باحالته ال��ى التقاعد, 
علم��ا ان��ه لم يق��دم اي طلب لالحال��ة على التقاع��د وانه متاثل 
للشفاء متاما مبوجب كتاب دائرة مدينة الطب / مستشفى االمل 
الوطن��ي لعالج االورام املرقم ٤٣٨٦ ف��ي ٢ / ١٠ / ٢٠١٨ املعنون الى 
اجملل��س البلدي لقاطع مدينة الص��در والذي يؤكد اكتمال العالج 
الكيمياوي واكتس��ابه الشفاء التام ويرجو من جنابكم املوافقة 
على مثوله امام سيادتكم لغرض الغاء امر االحالة على التقاعد 
واالس��تمرار في اخلدمة كونه فقير احلال وصاحب عائلة ويسكن 
في دار لاليجار وليس لديه مورد رزق اخر يؤمن قوته وقوت عائلته.

)البين��ة اجلديدة( اذ تضع هذا االمر ام��ام جنابكم لهي على ثقة 
تامة بش��هامتكم وانس��انيتكم ان تش��ملوه برعايتكم االبوية 

وتنظرون حلالته املعيشية والصحية.
موبايل / 07700141946

   يعاني س��ائقو املركبات الذين يسلكون طريق شارع اجلمهورية 
ذهاب��ا وايابا وحتديدا قرب س��احة اخلالني من قيام القوات االمنية 
املكلفة بحراس��ة بوابة امانة بغداد بقطع الشارع باالجتاهني ما 
ان يريد مس��ؤول فيها اخلروج من الدائرة األمر الذي يعرقل السير 
وكان االح��رى ان يقوم املس��ؤولون ف��ي االمانة بالتوجه حس��ب 

املسارات التي يسلكها عباد اهلل .. فهل من حل؟.

م/ اعمدة االنارة والتبليط
   لفيف من س��كنة منطقة س��نجار في محافظ��ة بابل/ مركز 
قض��اء احللة هاتفونا وذك��روا بانه منذ الع��ام ١٩٦٠ وحلد االن بان 
هذه املنطقة تعاني من االهمال في اخلدمات ومنها اعمدة االنارة 
وعدم اكس��اء وتبليط اغلب شوارعها اذ كثرت فيها التخسفات 
مما تس��بب بتواجد برك املياه االسنة اثناء هطول االمطار, وافادوا 
بان هذه املنطقة يس��كنها اكثر من )٤٠٠٠( شخص حتى ان املاء 
الصالح للش��رب ش��حيح جدا مما اضطر احد اخليرين امليسورين 
جللب مضخة ماء على حس��ابه اخلاص وساهم بشكل كبير في 
التخفيف ع��ن معاناتهم لتوفير املاء الصالح للش��رب, ويرجون 
ايجاد حلول مناس��بة بالس��رعة املمكن��ة وتخلصيهم من هذه 

املعاناة  التي ارقتهم.
عنهم / رسول الحمداني

بغداد / البينة الجديدة
دع��ا رئي��س جلن��ة األمن 
والدف��اع النيابية )رئيس 
الس��ن (النائ��ب عدن��ان 
االس��دي وزارت��ي الدفاع 
التريث  إل��ى  والداخلي��ة 
اإلج��راءات  اتخ��اذ  ف��ي 
القانونية بحق املنتسبني 
»وثائ��ق  قدم��وا  الذي��ن 
غير  االبتدائي«  السادس 
األصولية.جاء ذلك خالل 
عق��ده   صحف��ي  مؤمت��ر 
الن��واب  مجل��س  ف��ي 

االسدي  العراقي.وأش��ار 
األم��ن  جلن��ة  إن  ال��ى 
والدفاع تناولت املوضوع 
واع��دت  بالتفصي��ل 
قانون تعديل قانون قوى 
األم��ن الداخل��ي وكذلك 
قانون اخلدم��ة والتقاعد 
العس��كري إلعادة هؤالء 
وتثبيتهم.وأكد االس��دي 
إن قس��م من ه��ؤالء قد 
واستش��هدوا  أصيب��وا 
خالل عملي��ات التصدي 

لزمر داعش االرهابي.

عدنان االسدي يدعو وزارتي الدفاع والداخلية للرتيث يف قرار فصل 
املنتسبني الذين قدموا وثائق غري أصولية

   تردنا بني احلني واآلخر ش��كاوى من طلبة احملافظات الس��اكنني 
في االقسام الداخلية يذكرون فيها ان اغلب هذه االقسام تفتقر 
الى النظافة واخلدمات االخرى ناهيك عن عدم توفر املياه الصاحلة 
للش��رب وكث��رة النفايات ، اضافة ال��ى عدم توفر وس��ائل ترفيه 
له��م اثناء فترة فراغهم مما يجعلهم يش��عرون باألس��ى ، فعلى 
س��بيل املثال باالمكان ايجاد مكتبة متنوعة يس��تطيع الطالب 
من خاللها ان يقرأ ف��ي كافة العلوم لتضيف الى خزينه املعرفي 
الش��يء الكثير بدال م��ن ان يذهب وقت فراغه س��دًى .. نأمل من 
املس��ؤولني االنتباه له��ذه احلالة والعمل على تأم��ني مايحتاجه 

الطلبة في االقسام الداخلية.

امام انظار مدراء االقسام الداخلية

امام انظار حمافظ بابل 
وقائمقام قضاء احللة 

اىل / امانة بغداد مع التحية

هموم ومعاناة منتسيب وزارة الداخلية 

امام انظار السيدين رئيس مجلس الوزراء د. عادل عبد المهدي 
والوكيل االقدم لوزارة الداخلية د. عقيل الخزعلي

وردتنا الرس��الة التالية جلريدتنا عن طريق 
البريد االلكتروني ننشرها نصا:�

نح��ن منتس��بي وزارة الداخلي��ة نوج��ه 
ن��داء اس��تغاثة الى رئي��س ال��وزراء عادل 
عبد امله��دي احملترم نرجو من س��يادتكم 
التط��رق ف��ي طلبنا ه��ذا وحل مش��اكل 
منتسبي وزارة الداخلية )حماية املنشأت 
والشخصيات(.س��يدي رئي��س ال��وزراء ال 
يخفى عنكم ان منتسبي وزارة الداخلية 
ال تقبل كفالتلهم في كافة الدوائر ..وثانيا 
اليحصلوا على اي تكرمي او منحة او قطعة 

ارض س��كنية او قروض اس��كان او سلف 
ش��خصية من كافة املصارف العراقية وال 
يخفى على س��يادتكم ايضا التضحيات 
الت��ي بذل��ت  لتحريراملناط��ق  املغتصبة 
م��ن قبل العدو داع��ش واعوانه حيث قدم 
املنتسبون التضحيات باالرواح لتحريرها.

لذا نرجو من سيادتكم النظر في معامالت 
الش��هداء واجلرح��ى واملفقودي��ن علما ان 
كافة التجهيزات من املالبس العس��كرية 
تق��ع على عاتقنا والكثير من املنتس��بني 
يسكنون في بيوت ايجار والميتلكوا شبرا 

واحدا من الدولة بسبب عدم االهتمام من 
قب��ل احلكومة لهم .ونرج��و من احلكومة 
اجلديدة املتمثلة بش��خص السيد د.عادل 
بتل��ك  االهتم��ام  احملت��رم  امله��دي  عب��د 
الشريحة بتمليك قطع اراضي لهم واحلق 
بالق��روض وقبول كفالتهم في كافة دوائر 

الدولة ولكم فائق الشكر والتوفيق.
مفوض درجة 8 

شاكر محسن علوان الشمري
قاطع الكاظمية / م.ط.4
موبايل / 07903325560

مـــقـــابـــلـــــــــــة

امام انظار السيد الوكيل االقدم لوزارة 
الداخلية الدكتور عقيل اخلزعلي 

بــــوابـــــة

    ها نحن على وش��ك أن نودع عاما ونستقبل عاما جديدا 
ولن��ا وقف��ة في توديعن��ا لعام ش��هد العديد م��ن االحداث 
والتناقضات الس��يما في املش��هد السياسي الذي عشناه 
من��ذ االنتخاب��ات البرملانية التي جرت في الثاني عش��ر من 
شهر ايار ٢٠١٨ وما جنم  عنها  من املشاكل كان في مقدمتها 
االعتراض��ات على س��ير العملية السياس��ية ث��م تبعتها 
احداث  متنوعة.خالل االيام املنقضية وصلنا الى تش��كيل 
انيط��ت  الت��ي  احلكوم��ة 
الدكتور  مهمتها بتسمية 
ع��ادل عبد املهدي رئيس��اً 
للوزراء والتزال لدينا حقائب 
وزاري��ة ل��م يت��م تس��مية 
وزارئها  والرجل يبذل جهدا 
كبي��را النهاء ه��ذه املهمة 
الوطنية لكي يستقر االمر 
وتكتم��ل الكابينة الوزارية 
لكي يب��دأ العمل احلقيقي 
والبن��اء والتق��دم في عراق 
ومس��تقبل جدي��د بقيادة 
الدكتور عبد املهدي رئيس 
مجل��س ال��وزراء ولك��ي ال 
ننسى ان االش��هر االخيرة 
التي عاش��ها العراق حيث 
شهدت الوزارات التي تسلمها وزراء جدد اكفاء ومن أصحاب 
االختصاصات العلمية  عالية املس��توى وهذا خير ما ودعنا 

به عام ٢٠١٨.
وهذا اليكفي الننا نريد أن نستقبل عام ٢٠١٩ ونحصد اخلير 
منه لشعبنا الصابر املكافح ...وداعاً لعام مضى واهال بعام 
احلصاد الذي ينتظره ابناء الش��عب العراقي بحرارة ولهفة 
واضع��ني نصب عيوننا  كل مس��ؤول وطني ش��ريف يخدم 
املواط��ن قبل نفس��ه حني يقدم م��ا انيط  به م��ن مهمات 

وطنية تخص الشعب.
أخيراً :

املنا كبير  باملس��ؤولني اجلدد ان يعملوا حتت عنوان ) اس��رة 
واح��دة ( لكي ننهض بواق��ع حقيقي يخدم كل الش��رائح 

اجملتمعية الن العراق بلد متقدم وبلد حضاري عريق.

املنا كبري  
باملسؤولني الجدد ان 
يعملوا تحت عنوان 

)اسرة واحدة( 
لكي ننهض بواقع 
حقيقي يخدم كل 

الشرائح املجتمعية

نودع عاما 
ونستقبل عاما

حسني السومري
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   صفح��ة هموم الن��اس وجدت خلدمتك��م في نقل 
شكاواكم وهمومكم واقتراحاتكم ومالحظاتكم مبا 
يخص مفاصل مؤسسات الدولة وكونها حلقة وصل 
بينكم وبني املؤسسات احلكوية ، اذ تردنا رسائل عبر 
البري��د االلكتروني او االتصال الهاتفي فيها تظلمات 

ولكنها تفتقر الى االثباتات الصحيحة كذكر االسم 
وعدم ذك��ر رقم الهات��ف وكذلك عدم ذك��ر املوضوع 
املراد ايصاله بوضوح عليه )البينة اجلديدة( ستهمل 
اي ش��كوى او تظلم او مناشدة تفتقر الى املعلومات 

الكاملة واملستمسكات الثبوتية.

االعزاء القراء..نرجو الوضوح يف امساء اصحاب الشكاوى وارقام هواتفهم 

وبغ��داد ، ناهيك ع��ن التكاليف 
الباهضة الجور النقل املرتفعة.. 
وتس��هيل  املواط��ن  خدم��ة  ان 
مهمة اجن��از معاملته يش��عره 
بالس��عادة واحلب��ور ال تأخيره��ا 
مم��ا تضعه في احلي��رة والتذمر .. 

اليس كذلك!! .

   ب��ات م��ن الواض��ح ان اغل��ب 
مراجعاته��م  عن��د  املواطن��ني 
الجن��از  احلكومي��ة  للدوائ��ر 
معامالته��م يش��عرون 
باالمتع��اض والضج��ر نتيج��ة 
الت��ي  الروتيني��ة  لإلج��راءات 
تتبعها بعض الدوائر اضافة الى 
ع��دم اهتمام املوظف املس��ؤول 
باجناز املعامالت بسهولة ويسر 
وجتنيبه��م املعاناة .. فهل يعلم 
املوظ��ف ان الروت��ني قاتل ويؤذي 
لالس��تخفاف  نتيجة  االخري��ن 
؟.  الن��اس  ومصائ��ر  مبش��اعر 
فهن��اك مراجع��ون طاعنون في 
السن ال يقوون على التنقل بني 
فيها  الس��اكنني  محافظاتهم 

   ردت دائ��رة العالقات واالعالم ف��ي وزارة الداخلية بكتابها 
املرق��م ٦٦٨٨ ف��ي ٢٠١٨/١٢/١٣ عل��ى م��ا نش��رته جريدتنا 
بعدده��ا املرق��م )٢٨٨٨( ف��ي ٢٠١٨/٢/١٢ بخص��وص تعيني 
املواطن )مهدي لفتة سيد عليوي الالمي( على مالك الوزارة 
اذ بينت وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية/ مديرية ادارة 
املوارد البش��رية بقب��ول اعتذارها عن النظ��ر بطلبه وذلك 
لع��دم توف��ر الدرجات الوظيفي��ة الش��اغرة والتخصيص 

املالي في الوقت احلاضر.
)البين��ة اجلديدة( تتق��دم بوافر الش��كر واالمتن��ان لدائرة 
العالق��ات واالعالم عل��ى تواصلها في متابعة ما تنش��ره 
جريدتنا من هموم وقضايا الناس وتتمنى لهم كل التوفيق 

والنجاح الدائم في عملهم.

م/ رصد صحفي

دائرة العالقات واالعالم يف وزارة الداخلية 
ترد على »                                     «

معاناة املواطنني اثناء مراجعاتهم 
للدوائر احلكومية



ويؤكد أن »مهنة الصّفارة )الصناعات 
االنقراض،  إل��ى  النحاس��ية(، تتجه 
الصناع��ة  اكتس��حت  بعدم��ا 
الضعيف��ة  اجل��ودة  ذات  الصيني��ة 
جداً س��وق األوان��ي، وجعلتنا نهجر 
أعمالن��ا، بعد قيام التج��ار ضعفاء 
النف��وس باستنس��اخ أعمالن��ا في 
ف��ي  وطرحه��ا  الصيني��ة  املعام��ل 
الس��وق بأس��عار رخيص��ة، مقارنة 
بأعمالنا التي متت��از باجلودة«. ويتابع 
أن »بع��ض دول اخللي��ج العرب��ي م��ا 
زالت تش��تري أعمالنا ولكن بنسب 
قليل��ة جداً مثل األواني النحاس��ية 
ودالل القهوة«.م��ن جهة أخرى، حتّول 
حسن عباس، الذي يعمل في مهنة 
»النداف��ة« إل��ى عاط��ل ع��ن العمل 
بعد إغالق محله لع��دم قدرته على 
تغطي��ة املتطلبات املالي��ة لعائلته. 
«النداف��ة« )نف��ش القط��ن(، مهنة 
تراثي��ة كان��ت رائجة في الس��نوات 
املاضية، خاصة في صناعة األفرشة 
القطنية والوسادة واللحاف. ويقول 

عب��اس، إن »مهن��ة النداف��ة كان��ت 
تعتب��ر قبل عام 2003 من املهن التي 
حتق��ق إيراداً جي��داً، بس��بب اإلقبال 
الكبير عليها م��ن قبل الناس، لكن 
الي��وم ب��دأت تنقرض نتيج��ة دخول 
املس��توردة«،  واألغطي��ة  األفرش��ة 
مضيف��اً أن »أغل��ب العامل��ن ف��ي 
ه��ذه املهنة تركوه��ا، وتوجهوا نحو 
مه��ن أخ��رى أو حتولوا إل��ى عاطلن 
عن العمل«. ويوضح أن »املفروش��ات 
والصينية حّدت  والتركي��ة  اإليرانية 

م��ن أعمالن��ا، بينم��ا الدول��ة بقيت 
متفرجة على معاناتنا دون اتخاذ أي 
قرار يحمي مهنتن��ا«. ويلفت إلى أن 
»ارتفاع تكاليف املعيشة في العراق 

خ��الل الفت��رة احلالية وع��دم قدرتي 
على سداد اإليجار الشهري للمحل، 
جعلن��ي أغل��ق احمل��ل والتوجه نحو 
عم��ل آخ��ر، لكنني أصبح��ت اليوم 
عاطالً ع��ن العمل بعد فش��لي في 
العمل اجلديد«.كم��ا اندثرت العديد 
من املهن مثل س��اعي البريد وجتليد 
الكتب والفرفوري )األواني الفخارية( 
وحياكة األلبس��ة واألفرشة وغيرها 
من املهن نتيجة التطور التكنولوجي.

في الس��ياق نفس��ه، يق��ول اخلبير 

االقتصادي، س��الم عادل، إن »العديد 
وظائفه��م  فق��دوا  العراقي��ن  م��ن 
وحتول��وا إل��ى عاطل��ن ع��ن العمل 
نتيج��ة ع��دم وج��ود قوان��ن تنظم 

عمل الس��وق وحتمي املنتج احمللي«، 
مش��يراً إلى أن »هناك العشرات من 
التس��هيالت  اندثرت بس��بب  املهن 
التي متنحها الدولة للمس��توردين«. 
«امله��ن املندثرة في الع��راق لو كانت 
ف��ي إحدى الدول األجنبية أو العربية 
ألصبحت حتّقق اليوم مورداً اقتصادياً 
مهم��اً وتس��تخدم كعام��ل ج��ذب 
للس��ّياح«. م��ن جهة أخ��رى، يقول 
الصيهود  االقتص��ادي، عل��ي  اخلبير 
الس��وداني، إن »العدي��د م��ن امله��ن 
اندثرت، وس��تندثر في األيام املقبلة 
مهن أخرى نتيجة عدم وجود حماية 
لها من قبل الدولة«، مش��يراً إلى أن 
»املهن املندثرة ال تستطيع منافسة 
املنتج��ات األجنبي��ة قليل��ة اجلودة 
وزهي��دة الثمن«.ويضيف أن »حماية 
املهن القدمي��ة ال تخالف االتفاقيات 
الت��ي أبرمه��ا العراق م��ع املنظمات 
العاملية«، داعياً الدولة العراقية إلى 
»إعفاء أصح��اب امله��ن املندثرة من 

الضرائ��ب وتوفير امل��واد األولية التي 
يحتاجونه��ا ألن تكلفتها أصبحت 
العراقي��ة  الدول��ة  غالية«.ويطال��ب 
بإنش��اء س��وق قرب األه��وار جنوبي 

البالد خ��اص باملهن املندثرة من أجل 
تفعيلها، الفتاً إلى أن »سوق العمل 
ف��ي العراق س��يتمركز ح��ول قطاع 
اخلدم��ات، ألن هن��اك تراجع��اً كبيراً 
جداً في القطاع الصناعي واحلرفي«.

م��ن جانبه، يقول اخملت��ص في املهن 
املندثرة، مجيد املال حميد إن »الدولة 
تق��ف وراء اختف��اء العديد من املهن 
وتدمير األسواق التراثية في بغداد«، 
ب��دؤوا  »املواطن��ن  أن  إل��ى  مش��يراً 

يفضلون ش��راء املواد املستوردة بدالً 
من الصناعة احمللية، ألسباب عديدة، 
م��ن بينه��ا الف��ارق ف��ي األس��عار«.
ويشير إلى أن »سوق الصفارين، التي 
تعتب��ر م��ن األماكن الس��ياحية في 
بغ��داد، حتولت اليوم إلى س��وق لبيع 
األقمش��ة املس��توردة، وبدأنا نخسر 
مهنة الصفارة في البالد بالرغم من 
أنه��ا من ضمن تراثنا، وتش��غل آالف 

العائالت«.

19من الماضي
العديد من احملال اخلاصة ببيع األواني املصّنعة حمليًا أغلقت بسبب سيطرة املستوردين على السوق

العديد من العراقيني فقدوا وظائفهم وحتولوا إىل عاطلني عن العمل
نتيجة عدم وجود قوانني تنظم عمل السوق وحتمي املنتج احمللي

شهد العراق انقراض العديد من املهن وحتّول أصحابها إلى عاطلن عن العمل، نتيجة عدم 
مواكبتهم التطور التكنولوجي، باإلضافة إلى إغراق السوق العراقية باملنتجات املستوردة 
الصفارإن  الصفافير، محمد  األواني في سوق  بائع  ويقول  الدولة.  وفقدان احلماية من قبل 
»العديد من احملال اخلاصة ببيع األواني املصّنعة محلياً أغلقت بسبب سيطرة املستوردين 
على السوق«، مضيفاً أن »مئات احملال كانت تبيع األواني احمللية املنقوش عليها بالنحاس في 

العراق لكن انحصرت اليوم إلى عشرة محال تقريباً«..

اعداد / البينة الجديدة

الصّفارة والندافة .. مهن عراقية اكتسحتها البضائع الصينية
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اعداد / البينة الجديدة
اول مدرسة للبنات في بغداد واول امرأة بغدادية 
تؤس��س مدرسة للبنات هي السيدة البغدادية 
لورا من عائل��ة بغدادية يهودية مش��هورة هي 
عائلة خضوري ذلك ان املدرسة اسمها مدرسة 
ل��ورا خض��وري االبتدائي��ة واملتوس��طة الت��ي 
تأسس��ت س��نة 1893 في حن ان اول مدرسة 
حكومية رس��مية للبنات في بغداد تأسس��ت 
س��نة 1900 اي بعد سبع س��نوات من تأسيس 
مدرسة لورا بدأ تأسيس عدد من مدارس البنات 
وازدادت ف��ي العهد امللكي وقام )الس��ير( )ايليا 
خضوري( بتش��ييد بناية جديدة لهذه املدرسة 
سنة 1911 تخليدا لذكرى زوجته لورا خضوري 
وهو الذي اطلق اس��م زوجته على هذه املدرسة 
تخلي��دا لذكراها وقد اس��تمرت هذه املدرس��ة 
في الدراسة حتى سنة 1950 عندما وصل عدد 
طالبها الى تس��عمائة وثالثن طالبة وخمسة 
واربع��ن طالبا في القس��م االبتدائ��ي ومائتن 
وواحدا وس��بعن طالبا في القس��م املتوسط 
ومائ��ة وثمانن طفال ف��ي الروض��ة التي كانت 
جزءا من هذه املدرسة منهم مائة وعشرون من 

االناث وخمس��ة وخمس��ون من الذك��ور وبناية 
مدرس��ة لورا خضوري وامالك اخ��رى كانت قد 
تولى زوجها وقفها لصالح املدرسة اي ان واردات 
هذه االم��الك الكثيرة جعلها الس��ير خضوري 
لتأمن املتطلبات املالية لهذه املدرسة في زمن 
كانت م��دارس البن��ات معدومة والس��يد ايلي 
خضوري زوج الس��يدة لورا ولد في بغداد س��نة 
1867 وكان وال��ده صال��ح خضوري م��ن التجار 
املعروف��ن في بغ��داد والعالم وامت دراس��ته في 
مدين��ة مومباي الهندية لوجود ش��ركات تعود 
لهم في دولة الهند وس��اهم م��ع اخيه املولود 
في بغداد ايضا س��نة 1865 في افتتاح شركات 
ومح��ال جتارية في دول عدي��دة من العالم منها 
بريطانيا والصن والهند وهونغ كونغ والبرتغال 
وجنوا ثروة عظيم��ة وكبيرة ورصدوا جزءا منها 
مبش��اريع اخلير ومنها افتتاح املدرسة املذكورة 
ومم��ا يالحظ عل��ى ه��ذه العائل��ة البغدادية ان 
ابناءها وصلوا الى حد مرتبة س��ير ومرتبة لورد 
وان يك��ون احدهم حاكما ملقاطعة هونغ كونغ 
الصينية في خمس��ينيات الق��رن املاضي قبل 

عودة هونغ كونغ الى الصن.

اعداد / البينة الجديدة
في مدينة الناصرية وفي العام ما بن 
)1920 – 1930( كان��ت هنالك عالقة 
ح��ب بن ام��رأة ورجل ميتل��ك متجراً 
او محال بس��يطا في احدى اس��واق 
الناصري��ة، وكان يتم اللق��اء بينهم 
في باب احمل��ل بحجة التبضع ش��اء 
الق��در ان صاح��ب احمل��ل اغل��ق احملل 
لس��بب طارئ وذلك دون علم احلبيبة 
وف��ي كل يوم تأتي ال��ى احملل ولم جتد 
احلبي��ب، دارت بباله��ا ام��ور كثي��رة 
فاخ��ذت قصاصة من ال��ورق وكتبت 

عليه��ا والقته��ا ف��ي احملل م��ن احد 
الفتحات في الباب:

 “أهنا مين چنه اوچنت جينه اوگفنه 
ابابك ولف اجلهل ما ينسى شمالك 
نس��يت أحبابك” عندم��ا عاد الرجل 
الى احملل وبعد أن أنهى عمله الطارئ 
وجد هذه الورقة وعليها هذه الكلمات 
مم��ا ح��ّرك مش��اعره وكان ال يجي��د 
كتابة الش��عر، فذهب الى الش��اعر 
املرح��وم حاج زاير أدوي��چ وطلب منه 
ان يكمل له القصيدة ولكن الشاعر 
املرحوم حاج زاير أدويچ أخبر صاحب 

احمل��ل بعجره ع��ن التكمل��ة، ولكنه 
سوف يرس��لها الى صديق له شاعر 
مبدع من اهالي ميس��ان قضاء اجملر 
الكبي��ر وهو الش��اعر املرح��وم حاج 
مطش��ر عبدالنبي الزبي��دي املعروف 
في الوس��ط الشعري باجملراوي. أي ان 
البي��ت االول او مدخ��ل القصيدة لم 
يكن الى ش��اعر بل الى تلك احلبيبة 
في الناصري��ة، هذه القصي��دة التي 
كتبها الشاعر املرحوم حاج مطشر 
عبدالنبي اجملراوي وغنت في وقتها من 

قبل املطرب املرحوم داخل حسن.

رزاق املال
ش��اعر عراقي كبير ... ش��اعر غنائي عمالق ... ش��اعر 
منس��ي ... قصائدة الغنائية ... غناها اش��هر مطربي 
الع��راق طاب��ت لها النف��وس وغنت معه��ا القلوب ... 
هذا الشاعر املنس��ي من جيد اشعاره املغناة االغاني 
التالي��ة ... حركت الروح ملن فاركته��م - ادير العن ما 
عندي حبايب - هذا مو انصاف منك - عروسة واحلبايب 
زافيها - هلهلي يلة ياس��مرة - يا حلو كلي شبدلك - 
على بايلي ما جان فركاك - شدعي عليك يلي حركت 
كلبي - اخاف احجي وعلي الناس يكلون - على امليعاد 
اجيت��ك - غريبة من بعد عينج ياميه - س��مر س��مر - 
والردته س��ويته - وغيرها من عش��رات االغاني التي ال 
تعد وال حتصى .... ولد هذا الش��اعر العمالق واملنس��ي 
ف��ي مدين��ة الكاظمية ع��ام 1915 ميالدي��ة درس في 
مدرس��ة الفيصلية االبتدائية واليوم تسمى مدرسة 
الكرخ واصل الدراسة حتى وصل الى املرحلة االعداية 
حي��ث فص��ل ملش��اركته ف��ي االنتفاضة الش��عبية 
ض��د زيارة البريطان��ي - البير من��ود - املؤيدة لالحتالل 
البريطان��ي للعراق وعلى اثر ذلك اعتقل مع مجموعة 
من املعلمن والطالب الوطنين وصدر بحقهم احكام 
متباين��ة رفض امللك - فيص��ل االول - املصادقة عليها 

ووضع الهامش التالي على مقتبس��ات احلكم ... لقد 
اكتفينا بفصلهم من مدارسهم واعمالهم. والشاعر 
سيف الدين الوالئي هو احد مؤسسي االذاعة العراقية 
ف��ي قصر الزه��ور ع��ام 1936 ميالدية ... هذا الش��اعر 
املبدع كف��اءة وطني��ة اقتلعوه من ج��ذوره وطوح به 
بعي��دا على احلدود مع ايران بتهمة - التبعية االيرانية 
- وه��و اليع��رف اي ش��يء عن اي��ران وال يع��رف لغتها 
ولي��س له ال اهل وال اق��ارب في ايران بن ليلة س��وداء 
وضحاها املفجع وجد نفس��ه ف��ي خيمة عارية على 
احلدود العراقية االيراني��ة رضي بهذا الواقع املر ودخل 
ايران مجبرا ومنها قرر الرحيل الى س��وريا واستقر في 
منطقة - الس��يدة زينب - ليقضي ااخر ايامه بصمت 
ودموع��ه عل��ى خده جتول مت��وارى عن االنظ��ار.. حتى 
رصدت��ه اعالمية عراقية كانت تعم��ل بصفة مذيعة 
ف��ي احد اذاع��ات املعارضة في الثمانين��ات من القرن 
املاضي حاولت بكل الطرق استدراجه للحديث لكنه 
رف��ض والذ بصمته املطبق وحن س��الته عما يريد لم 
يجي��ب وحن احلت عليه نطق بث��الث كلمات الغيرها 
ق��ال .... ق��ال اعيدني الى العراق ... توفي هذا الش��اعر 
في س��وريا عام 1984 ميالدية ودفن في دمشق.. الذكر 

الطيب لروحه الطاهرة.

سالم ايليا

لي��س لدينا الكثير من املعلومات عن » فدعة الش��اعرة« 
التي أطٍلق عليها »الشاعرة األسطورة« غير كّراس صغير 
للس��يد عبداملولى الطريحي صدرت طبعته الرابعة عام 
1973م ويحم��ل عنوان »فدعة الش��اعرة« يق��ع في اثنن 
وثالثن صفحة من القطع الصغير � هذا ما ورد في مقالة 
كان ق��د كتبه��ا أو أعده��ا الكات��ب والباح��ث عبداجلّبار 
العب��ودي. كذل��ك هنال��ك مقال��ة لألس��تاذ عبدالوهاب 
املطلب��ي بعنوان »أس��طورة الش��اعرة الش��عبية فدعة 
الزيرجاوي«. وفي مقالة أخرى لألس��تاذ الدكتور عبداإلله 
الصائغ في موس��وعة إعالم الصائغ الثقافية/ الش��اعرة 
فدعة الزيرجاوية، يسّلط الدكتور الصائغ الضوء على ما 
توفر من معلومات عن حياة هذه الشاعرة الفطرية، حيُث 

يأتي في العرض الذي قدمه من أّن:
»فدع��ة بنت عل��ى الصويح آل زريج اخلزاعية قد عاش��ت 
ف��ي القرن الثامن عش��ر املي��الدي ومنطقة نش��أتها بن 
الرميث��ة واحلم��زة، وكانت ق��د أبصرت النور ف��ي بيت من 
القصب وج��ذوع النخل مبدينة الرميثة«. وقد اش��تركت 
»فدعة الشاعرة« مع اخلنساء في حبهما ألخويهما على 
الرغم من تباعد الفترة الزمنية بينهما )اخلنس��اء عاشت 
في القرن السابع امليالدي وفدعة الشاعرة قد عاشت في 
القرن الثامن عشر امليالدي(، ففدعة كانت تنظم األشعار 
عن أخيها حس��ن واخلنس��اء عن أخيها صخ��ر، وهنالك 
ش��كوك من أّن »فدعة الشاعرة» قد تأثرت باخلنساء غير 
أّن هذه الش��كوك تبقى ضعيفة ما دامت غير مس��تندة 
على أدلّ��ة خاصة وأّن »فدعة الش��اعرة» قد عاش��ت في 
بيئة معزولة وبعيدة عن مصادر املعرفة حيُث كان والدها 
يعمل على تربية اجلاموس ويتنقل بإس��تمرار طلباً للماء 
الوفير الذي يحتاج اليه اجلاموس في معيشته، وقد ُكِتَب 
عن هذه الش��خصية مسلس��ل درامي في الس��بعينات 
م��ن القرن املنصرم قامت بأداء دور »فدعة الش��اعرة» فيه 
الفنانة والش��اعرة الش��عبية س��عدية الزي��دي على ما 
أظن. وقد هزتني األبيات الش��عرية الشعبية التالية التي 
كتبته��ا فدعة عن أخيها حس��ن، وحيُث أنن��ي لم أعثر 
لها على ما يزيد من أبيات وعلى نفس القافية الشعرية، 
لذا أعطيُت لنفس��ي احلق بالتجرؤ في الرد عليها بأبيات 
شعرية أهديها الى أخي الوحيد »سعد» والذي حجبتني 
عنه الغربة وبُعد املسافات لس��نواٍت طوال، كما أهديها 
ال��ى جميع األخ��وات واإلخوة الذين يش��عرون باحلنن الى 
إخوانهم الذي��ن فارقوهم في هذا الزم��ن الصعب. وعذراً 
لفدع��ة الش��اعرة ألنني لم أصل ال��ى بالغتها في وصف 

أخيها.
قالت فدعة مفتخرة بأخيها:

شدله على الشختار هاته 
او عدل بردته اعلى كطاته 

اوروس احلراثي موافجاته 
اخويه الثالثة مرافجاته 

الكرم واملراجل والسماته 
اخوي جاراته خواته 

اخوي العبد والضيف اغاته

فدعة بنت علي الصويح 
وجد نفسه يف خيمة عارية على احلدود العراقية آل زريج اخلزاعية

اإليرانية جمرباً ومنها قرر الرحيل إىل سوريا

سيف الدين الوالئي .. شاعر منسي

أغنية تراثية عراقية ولدت من قصة ُحب يف الناصرية
قام إيليا خضوري بتشييد بناية جديدة هلذه 

املدرسة سنة 1911 ختليداً لذكرى زوجته لورا خضوري

لورا البغدادية .. صاحبة أول مدرسة للبنات في بغداد

بغداد قديمًاالقصعة العراقية نزار قباني مع الفنان العراقي مؤيد نعمة
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

د للخبرات واملهارات والكفاءات  يعرف اجلميع أن العراق وطٌن ولاّ
في مختل��ف حقول العل��م واملعرفة والختصاص��ات النادرة 
على كل املس��تويات، فهنالك قضاة وأساتذة جامعات وأطباء 
ومهندسون وضباط أكفاء اكتنزوا من اخلبرة والعلم والتجربة 

في مجال الختصاص جراء اشتغالهم سنواٍت طوالً.
لكن ما يؤسف له حقاً أن هذه اخلبرات والعقول التي أسهمت 
ببن��اء العراق ونهضته نخس��رها في زمن قصي��ر حتت عنوان 
)بلوغ السن القانونية(، فمثال القاضي الذي يعينَّ حتت عنوان 
صنف رابع، وبعد املمارس��ة والتجربة يرق��ى إلى صنف ثالث، 
ث��م بعد مدة من الزم��ن والعمل يتحول إلى صن��ف ثاٍن، وبعد 
خدمة وعمل مضٍن وممارس��ة عملية واكتساب ثقافة قانونية 
رصينة يتحول إلى الصنف 
األول، ولكن بعد كل اخلبرة 
املتراكمة واملعلومات الثرة 
في مجال اختصاصه يكون 
قد وصل إلى خط النهاية، 
القانوني��ة  الس��ن  أي 
الت��ي مبوجبها يح��ال إلى 
أحس��ن  وف��ي  التقاع��د، 
األحوال متدد خدمته سنة 
أو س��نتي، وبذل��ك نك��ون 
ق��د خس��رنا طاق��ات كان 
حرياً بنا أن نعمل للحفاظ 
عليها من خالل اس��تثمار 
هؤلء احملال��ي إلى التقاعد 
ف��ي مراكز بحثية عراقي��ة متخصصة كي ل نخس��رهم من 
خ��الل هجرته��م العراق والعم��ل في دول أخرى تس��تقبلهم 
بكل ترحاب ملا يكتنزونه من علوم قانونية وخبرات مكتس��بة 

وجتارب عملية.
وه��ذا ال��كالم ينطب��ق أيضاً على األس��تاذ اجلامع��ي الذي مير 
بدرج��ات وظيفية عدي��دة حتى وصوله إل��ى مرحلة نيل لقب 
األس��تاذية، لك��ن ما يؤس��ف أن ه��ؤلء يحالون إل��ى التقاعد 
للس��بب أع��اله.. واألمر ينطبق أيض��اً على ضب��اط محترفي 
وأطباء مهرة متميزين ف��ي اختصاصاتهم اخملتلفة التي نحن 

بحاجة إليها ألسباب كثيرة ومعروفة للقاصي والداني.
وإزاء ه��ذه احلالة نتمنى مخلصي عل��ى مجلس النواب املوقر 
ومجل��س الوزراء احملت��رم أن يبادرا بإيجاد س��بل وآليات تضمن 
عدم التفريط به��ذه العقول والكف��اءات العراقية التي نحن 
أح��وج ما نك��ون إليها ف��ي مرحلة البن��اء واإلعم��ار، وليعلم 
اجلمي��ع أن الدول الت��ي تريد أن تنهض أو تتق��دم ل بد أن تأخذ 
بنظ��ر العتبار اعتم��اد الكفاءات العلمية واس��تثمارها على 

أحسن وجه، وهذا ما نتمناه مخلصي.

ليعلم الجميع أن الدول 
التي تريد أن تنهض أو 

تتقدم ال بد أن تأخذ بنظر 
االعتبار اعتماد الكفاءات 

العلمية واستثمارها 
على أحسن وجه وهذا ما 

نتمناه مخلصني..

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

صباح الشيخلي* 

ِخْبَاٌت َوُعُقْوٌل َتَتَاَكُم َوَلِكْن 
َسُرَها .. ِلَاَذا؟! َنْ

كاريكاتري

سألت أستاذي علي الوردي: لو لم تكن أستاذاً أو موظفاً ماذا كنت 
ستعمل؟ أجاب من دون توقف: أبيع فشافيش!

ل هذه املهنة؟«، فاكتشفت أنني  بقيت سنوات أتساءل »ليش فضاّ
لو لم أعمل في الصحافة لعملت ببيع الفشافيش لتشابهها مع 
الصحاف��ة ومع مهنة عالم الجتماع، حي��ث تلتقي فئات اجملتمع 
العراق��ي م��ن كناّاس الش��وارع واملهندس وس��ائق التاكس��ي إلى 

الطالب وأستاذه.
والشبه بعمل الصحفي 
يأتي  أن��ه  حاص��ل م��ن 
عصراً وينتهي من عمله 
حتى اليوم التالي ليبدأ 
عدداً جدي��داً، ورواده هم 
أنفس��هم رواد اجلري��دة 
اليومي��ة. ومع��روف عن 
الصحف��ي أن��ه ل يترك 
خب��ر الي��وم  إل��ى اليوم 
أب��و  وهك��ذا  التال��ي، 

الفش��افيش »ما عنده أكل بايت«.. اجلريدة الناجحة تشتغل »حار  
بحار« وش��يش الفش��افيش ل يقترب منه أحد إذا كان مشوياً في 

اليوم السابق، واجلريدة ل تُقرأ إذا كانت بتاريخ يوم سابق.
رح��م اهلل عل��ي الوردي وأطال م��ن عمر »أبو الفش��افيش« الكادح 
عدن��ان ش��اوي.. أما نحن، فما زلن��ا نعيش ليومنا كم��ا يعيش أبو 
الفش��افيش، نش��وي بياناً ويُغرس في بطوننا س��يخ من أس��ياخ 

الضغينة.

نعيش ليومنا كما يعيش 
أبو الفشافيش نشوي بيانًا 

ويغرس يف بطوننا سيخ من 
أسياخ الضغينة..

املفكر حسن العلوي

وقفة

الصحفي
وأبو الفشافيش!

جامعـــة األنبـــــار تستنكـــر رفــع صــورة صـــدام حســني فيهــــا

 وكاالت / البينة الجديدة
حتتفل الفنانة اللبنانية إليسا بأعياد 
ميالد السيد املس��يح، وحرصت على 
وتهنئ��ة  بالكريس��ماس،  الحتف��ال 
وارت��داء  املي��الد،  بأعي��اد  متابعيه��ا 
قبع��ة باب��ا نوي��ل الش��هيرة، وتزيي 
احتفل��ت  إذ  الكريس��ماس،  ش��جرة 
بالكريس��ماس  الغربي��ة  الكنيس��ة 
أمس الثالثاء واملوافق يوم 25 ديسمبر 

من كل عام. وهنأت إليس��ا متابعيها 
كلبه��ا  وحمل��ت  بالكريس��ماس، 

وارتدت قبعة  الصغير »ستار«، 
وخلفه��ا  اس��مه،  عليه��ا 

الكريس��ماس  ش��جرة 
كلبه��ا،  باس��م  مزين��ة 

وعلق��ت »عي��د مي��الد 
مجيد لك��م جميعا 

مني ومن ستار«.

إليسا تهنئ متابعيها 
باحتفاالت الكريسماس

تتقدم أسرة حترير )البينة اجلديدة(، وعلى رأسها الزميل رئيس التحرير 
عبد الوهاب جبار، بأحر التهاني والتبريكات إلى الدكتور )حازم عبد 
الرزاق اجلميلي( مبناسبة تسنمه مهام إدارة دائرة العيادات الطبية 

الشعبية، متمني له النجاح والتوفيق في عمله.

تهنئة

بإسمي وبإس��م أبطال جهاز مكافحة اإلرهاب، أُهنئ الشعب 
العراقي عامًة واإلخوة املسيحيي بشكل خاص مبناسبة أعياد 
امليالد اجمليد أع��اده اهلل على اجلميع والع��راق والعراقيي باألمن 
واألم��ان والع��ز والكرام��ة. لقد كان��ت ألبطال جه��از مكافحة 
الرهاب صولت وجولت في الدفاع عن أهلهم من املس��يحيي 
بدءاً بتحريرهم كنيس��ة س��يدة النجاة في بغداد حي احتلها 
اإلرهاب، وحرورا كنائس مدينة املوصل وأولها كنيسة مارجرجس 
ف��ي برطلة وكنائس بازوايا وقرقوش وكل ش��بر في الس��احلي 
األيس��ر واألمين، حيث أوقدت أول ش��معة قداس لها بتضحيات 
أبطال اجلهاز. ميالداً مجيداً للعراق والعراقيي، آملي من العلي 

القدير أن يعيده على اجلميع باخلير واليمن والبركات.

الفريق أول الركن
د. طالب شغاتي الكناني

رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب

متابعة / البينة الجديدة
أحرقت أس��رة هندية جثة قالوا 
ودفن��وا  ابنته��م  تخ��ص  إنه��ا 
رماده��ا، لكنهم فوجئوا بعد 4 
أيام من جنازتها بأنها عادت 
إلى املنزل. وكانت ناينا )26 
عاما( اختفت من منزلها 
ف��ي منطقة باتيال بولية 
الهند،  ف��ي  بنج��اب 
كم��ا  مؤخ������را، 

اختفى رجل غادرت معه، حس��ب 
تقاري��ر صحفي��ة محلي��ة. وبعد 

أي��ام من اختفائها، ُعثر على جثة 
مش��وهة لمرأة في العش��رينات 
م��ن عمرها ف��ي نف��س املنطقة، 
فيما ذك��رت صحيف��ة »تاميز أوف 
إنديا« أن الش��رطة اشتبهت في 
مقت��ل ناينا على ي��د الرجل الذي 
هربت معه. ووجدت جثة القتيلة 
داخ��ل »كي��س م��ن اخلي��ش« في 
حقل، فيما أكد تش��ريح اجلثة أن 

املرأة قد ُخنقت حتى املوت.

تخط��ط اململك��ة املتح��دة لوض��ع صور 
أل��ف  حوال��ي  م��ن  مخت��ارة  مجموع��ة 
شخصية مرموقة عبر التاريخ البريطاني 
جنيه��ا   50 فئ��ة  م��ن  العمل��ة  عل��ى 
إس��ترلينيا. ومن أبرز هذه الشخصيات 
س��تيفن  املش��هور  الفيزي��اء  عال��م 
هوكين��غ، ورئيس��ة ال��وزراء الس��ابقة 
مارغريت تاتش��ر، وعامل��ة الرياضيات آدا 
لوفاليس. وكان محافظ بنك إنكلترا مارك 

كارن��ي قد أعلن في وقت س��ابق من ه��ذا العام، 
أن عملة البوليمر اجلديدة س��وف حتتفل باإلجناز 

البريطاني في العلوم.
تهنئة

البينة الجديدة / حمودي عبد غريب 
انطل��ق، أم��س األربعاء، مهرجان الش��قاء اخلامس العش��ر 
للهواي��ات واحِلرف املتنوعة الذي احتضنته الش��ركة العامة 
للسكك احلديد العراقية مبشاركة فاعلة ضمت العديد من 
املهن اليدوية واحلرف الشعبية، فيما ساهمت املرأة بحضور 
لف��ت في غالبية األجنحة التي خصصت للمش��اركي فيه 
هذا العام، مما أكسب املهرجان الروعة والبهجة وأدخل الفرح 
والسرور في قلوب الزائرين وهم على مطلع قدوم العام اجلديد 
ليك��ون عام اإلبداع للعنصر النس��وي في العراق الش��امخ.

يذكر أن املهرجان يستمر لغاية الثالثي من هذا الشهر.

بع��د موافقة القائد الع��ام للقوات 
أركان  رئي��س  والس��يد  املس��لحة 
اجليش، حققت قي��ادة القوة اجلوية 
أمنية الطفل )عل��ي أحمد( املصاب 
مب��رض س��رطان األمع��اء، بالصعود 
في طائرة عس��كرية والتحليق في 

سماء العاصمة بغداد.

قيادة القوة اجلوية 
حتقق أمنية طفل 
مصاب بالسرطان

ميـتة تعــــــــود للمنــــــزل!

هوكينغ وتاتشر يتصدران الرشحني 
للظهور على »االستليين«

)                           ( يف مهرجان األشقاء اخلامس العشر للهوايات واحِلرف التنوعة

االنبار / البينة الجديدة
نظمت جامع��ة النبار، أمس األربعاء، 
وقف��ة احتجاجي��ة اس��تنكاراً لرفع 
صورة لصدام حس��ي داخ��ل مبناها.
وقال مدير إعالم اجلامعة رعد اخلاشع 
وقف��ة  اقام��ت  النب��ار  »جامع��ة  ان 
اس��تنكارية ملا جرى قب��ل يومي في 
كلية الزراعة، ورفع بعض الصور التي 
ل مت��ت جلامع��ة النب��ار وللمحافظة 
بأي صل��ة«. وأضاف إن »طلبة جامعة 
األنب��ار واألس��اتذة يس��تنكرون ه��ذا 
العم��ل ويقدمون ص��ورة واضحة بأن 
ما جرى ل ميث��ل اجلامعة أو محافظة 
األنبار«، مشيراً الى أن »هذا عمل فردي 

ول يعكس إل توجه من قام به«.


