
افادت صحيف��ة ديلي صب��اح التركية امس 
بأن رئيس اجلمهوري��ة الدكتور )برهم صالح( 
س��يجري زي��ارة مفاجئ��ة ال��ى انق��رة اليوم 
اخلمي��س لبح��ث ملفني مع اجلان��ب التركي 
ومنها مناقشة التطورات االخيرة في سوريا 

والعالقات الثنائية املشتركة.
وفي ش��أن آخر اكد النائب عن حتالف الفتح 
)حن��ني الق��دو( ان الكت��ل السياس��ية ف��ي 
مجل��س النواب لديها ش��عور متن��ام باعادة 
النظر باتفاقية االطار الس��تراتيجي املبرمة 

مع الواليات املتحدة االمريكية بس��بب وجود 
قل��ق ش��ديد ل��دى العراقي��ني بتزاي��د اعداد 
الق��وات االمريكية في القواعد العس��كرية 
العراقية وملح الق��دو الى امكانية الغاء هذه 

االتفاقية.
وف��ي التط��ورات االقليمية توق��ع الكثير من 
احمللل��ني اخملضرمني ان��ه بعد اع��الن االمارات 
ف��أن  ف��ي دمش��ق  فت��ح س��فارتها  اع��ادة 
الس��فارات العربية التي س��تفتح تباعاً في 
س��وريا ال تهدف كما يزعم الع��رب ملواجهة 
النف��وذ االيراني في هذا البل��د بل في الواقع 
ملواجه��ة النف��وذ الترك��ي الس��يما ان ال��ود 

مفقود متاماً بني مصر والس��عودية واالمارات 
من جه��ة وبني تركي��ا من جهة اخ��رى ويرى 
ه��ذا التحال��ف العرب��ي املتصاع��د ان تركيا 
تش��كل خطراً عليهم اكث��ر بكثير من ايران 
كونه��ا ترع��ى تنظي��م االخ��وان املس��لمني 
الذي يس��تهدفه النظام املصري والسعودي 
واالمارات��ي ف��ي عم��وم املنطقة وق��د اعتبر 
وزير الدولة للش��ؤون اخلارجية االماراتي )انور 
قرقاش( ان م��ا وصفه باحمل��ور العربي املرتكز 
على السعودية ومصر سيزداد قوة وزخماً في 
الع��ام اجلديد 2019 وقال قرقاش في تغريدات 
له )في الس��ياق االشمل جند ان احملور العربي 

املرتك��ز على الرياض والقاهرة س��يزداد زخماً 
وقوة جتاه احمل��اور االقليمية االيرانية والتركية 
في املنطق��ة ولعلن��ا مازلنا في املس��احات 
الرمادي��ة ولكن احلضور العرب��ي اصبح اكثر 
اهمية ودوره اكبر حضوراً بعكس الس��نوات 
املاضية( والسؤال هل اننا مقبلون على حرب 

في ظل هذه التحالفات غير املسبوقة؟
كش��فت  السياس��ية  التط��ورات  وف��ي 
مص��ادر صحفية ع��ن وجود مذك��رة برملانية 
يجري االع��داد لها تتضم��ن تدقيق حمايات 
الوزراء والرئاس��ات الث��الث )البرمل��ان والوزراء 
واجلمهوري��ة( وان ه��ذه املذك��رة تطل��ب من 
رئاس��ة البرمل��ان تكلي��ف االجه��زة االمنية 
بتدقيق جميع عناصر احلمايات العاملني مع 

الوزراء ورئاسات اجلمهورية والوزراء والبرملان.
ف��ي وقت رج��ح النائ��ب عن كتل��ة االصالح 
واالعمار )س��تار جبار العتابي( امس تصويت 
مجل��س النواب على مش��روع قانون املوازنة 
املالية لعام 2019 قبل نهاية الش��هر احلالي 
معتب��راً املوازنة ريعية وال تلب��ي الطموحات 
بس��بب قيمة العجز الذي يبلغ )27( تريليون 

دينار.
وفي التطورات ايضاً كشف القيادي في حزب 
الدعوة االسالمية )علي االديب( امس في حوار 
مع صحيف��ة القدس العربي ان الس��عودية 
اقنع��ت الوالي��ات املتح��دة االمريكية بعدم 
اس��قاط النظام الس��ابق خ��الل االنتفاضة 
الش��عبانية ف��ي ع��ام 1991 مش��يراً الى ان 
واش��نطن اجهضت االنتفاضة الش��عبانية 
وسمحت لصدام حسني بقمعها في اجلنوب 

والشمال ايضاً.
على صعي��د آخر ق��رر )7( محام��ني عراقيني 
ام��س مقاض��اة النائب��ة )وح��دة اجلميل��ي( 

الطالقه��ا النار في الهواء الرتكابها مخالفة 
قانونية بدليل ال يقبل الش��ك وواضح وثابت 
من خالل التسجيل املرفق في القرص املدمج 
)CD( والذي يبني ان النائبة التي متثل ناخبيها 
قد قامت باط��الق النار في اله��واء وانها من 
املفترض ان تكون ق��دوة النها خالفت احدى 
نص��وص امل��واد من قان��ون العقوب��ات ولكي 
تك��ون عبرة فان احملامني ال�)7( يطالبون رئيس 
االدع��اء العام باتخ��اذ االج��راءات القانونية 
املناس��بة بحقها حتى يتسنى غداً معاقبة 
االنسان العادي الذي يرتكب مثل هذا الفعل 
لكي يكون مؤمناً بعدالة القانون وانه يطبق 

على اجلميع.
وف��ي الش��أن احملل��ي اك��دت جلن��ة اخلدمات 
النيابي��ة ام��س انه��ا عاكفة على تش��ريع 
جملة م��ن القوانني املهمة خالل اجللس��ات 
املقبل��ة مش��يرة ال��ى ان ابرز القوان��ني التي 

س��يتم تش��ريعها داخل مجلس النواب هو 
قان��ون توزيع االراضي على الفقراء واحملتاجني 
بحس��ب تصري��ح لعض��و اللجن��ة )س��ناء 
املوسوي( التي اكدت ان من بني القوانني التي 
س��يتم طرحها قانون توزي��ع االراضي وقانون 
متليك االراض��ي الزراعية وان اللجنة املكلفة 
بذل��ك ستقس��م ال��ى )3( جل��ان فرعية وكل 
جلنة س��تأخذ على عاتقها متابعة القوانني 

املعطلة منذ الدورات السابقة.
من جانبه اكد النائب عن حتالف البناء )عامر 
الفايز( امس ان الوزارات الثالث املتبقية وهي 
)الداخلي��ة والدفاع والعدل( حتى اللحظة ال 
يوجد عليها توافق او اتفاق بشأن مرشحيها 
من قبل الكتل السياس��ية مرجحاً الوصول 
ال��ى توافقات خ��الل االي��ام املقبلة حلس��م 
التصويت عليها بجلسة البرملان املقررة في 

الثامن من هذا الشهر.

 بغداد / 
اص��درت هيئة التقاعد الوطني��ة، امس االربعاء، 
حتذي��را من اس��ماء وهمية تهدف لس��رقة قوت 
املتقاعدي��ن. وقال��ت الهيئ��ة ان هن��اك أس��ماء 
وصفح��ات وهمي��ة ومحتال��ة ظه��رت مؤخ��راً 
عل��ى مواقع التواص��ل األجتماعي، حتاول العبث 
مبؤسسات الدولة.واضافت ان الغاية من ذلك هو 
لسرقة قوت املتقاعد بالتحايل عليهم، مشيرة 
الى ان الص��ورة أدناه هي أحد محاوالت الس��راق 
الهادفة الى كس��ب الرزق احل��رام بالتحايل على 
املتقاعدين.وتقوم هيئ��ة التقاعد العامة بتوزيع 
الرواتب للمتقاعدين العس��كريني كل ش��هرين 

في االشهر الفردية، في حني تقوم بتوزيع الرواتب 
لالش��هر  املدني��ني كل ش��هرين  للمتقاعدي��ن 

الزوجية.

)74( مليون دينار الراتب الشهري لرئيس اجلمهورية و)                                  ( تطالب االدعاء العام بالتحقيق يف رواتب كبار املسؤولني املتقاعدين

»التقاعد« حتّذر من امساء وهمية وحمتالة تهدف لسرقة قوت املتقاعدين

الكشف عن مذكرة برملانية لتدقيق محايات الوزراء والرئاسات الثالث وترجيحات بالتصويت على املوازنة قبل نهاية الشهر احلالي
حمللون: حتالف عربي كبري يتشكل ملواجهة تركيا.. هل حنن مقبلون على حرب؟

نقطة رأس سطر.. هوشيار عبداهلل: املنطقة اخلضراء ليست جمرد طريق يفتح بل ملف مليء بالفساد  

اخلدمات النيابية: قانون توزيع االراضي سيكون من ابرز القوانني اليت ستشرع قريبًا.. والفايز: ال توافق او اتفاق على مرشحي الوزارات املتبقية
االديب: السعودية اقنعت امريكا بعدم اسقاط “صدام” يف التسعينات.. و)7( حمامني يتحركون ملقاضاة “اجلميلي” الطالقها النار يف اهلواء
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كتب املحرر السياسي

رئيس الجمهورية في زيارة مفاجئة لتركيا اليوم.. ونائب يؤكد: البرلمان عازم على اعادة النظر باتفاقية االطار الستراتيجي مع امريكا

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 

مقرر الربملان : سنوجه كتابًا للمرجعية بشأن االساءة اليت صدرت عن رئيس الوقف الشيعي!

رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبداملهدي يلتقي اعضاء جمعية قصار القامة ويوجه بتلبية احتياجاتهم

3
احملمداوي حيذر احلكومة من استمرار االنفالت يف منفذ برويز خان مشالي العراق
3صحيفة  : تهديدات صهيونية الستهداف مواقع يف العراق ومساع لتطوير منظومة دفاع جوي

3
ال

3
تسريب احملضر الرمسي إلعدام صدام بالتزامن مع الذكرى 12 لتنفيذ احلكم

2جملس الوزراء يقر التقرير السنوي األول جمللس مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
3

بغداد / 
اك��دت النائب عن محافظ��ة البصرة 
انتص��ار املوس��وي، امس االربع��اء، ان 
محافظة البصرة حتت��ل املرتبة االولى 
ف��ي محافظ��ات الع��راق م��ن حي��ث 
االمراض السرطانية وحاالت التسمم 
مخلف��ات  بس��بب  واالش��عاعات، 

وفض��الت  النفطي��ة  الش��ركات 
املستشفيات داخل االنهر.

وقالت املوسوي ، ان “البصرة وباعتبارها 
منطقة نفطية تعاني من اش��عاعات 
وافرازات ومواد سامة متراكمة موجودة 
داخ��ل املناط��ق النفطية م��ن دون اي 
تدخل حكوم��ي لتطهيرها”.واضافت 

احملافظ��ة  ف��ي  “املستش��فيات  ان 
تعمل عل��ى رمي نفايته��ا وفضالتها 
في مي��اه االنه��ر، االمر الذي يس��بب 
ح��االت تس��مم وام��راض خطيرة في 
املياه، حيث ان مناط��ق القرنة والزبير 
والشعيبة متثل مناطق بتروكيمياوية 
االنس��ان”. بصح��ة  تض��ر  مش��عة 

“االم��راض  ان  املوس��وي،  واوضح��ت 
الس��رطانية املوج��ودة ف��ي البص��رة 
تفوق بنسبها واحصاءاتها احملافظات 
االخ��رى، لك��ون الش��ركات النفطية 
ترمي فضالتها بعد استخراج النفط 
م��ن االبار على التربة، مما يقضي ويضر 

بالزراعة وحياة البشر”.

املوسوي : البصرة حتتل املرتبة االوىل بنسب التسمم واالشعاعات

بغداد / 
اك��د عضو جلن��ة النزاهة النيابي��ة صباح طلوبي 
العكيل��ي، ام��س األربع��اء، أن جلنت��ه لم تباش��ر 
عملها بشكل رسمي، مشيرا إلى وجود اصرار من 
جميع اعضاء اللجنة بشأن طرح ملفات الفساد 
وتقسيم اللجنة إلى جلان فرعية.وقال العكيلي ، 
إن “عدد ملفات الفس��اد وملف��ات هدر املال العام 
تق��در بأكثر م��ن 13 الف ملف لم يحس��م امرها 
بس��بب الضغوط��ات والتدخ��الت السياس��ية”.

واضاف ان جلنته “لم تباشر عملها لغاية االن وفي 
حال املباشرة سيتم تقسيم املهام والعمل على 
طرح جميع امللفات داخل اللجنة”، مؤكدا أن “من 
اولويات عملنا النظر باجلداول حول امللفات داخل 
اللجن��ة  احملالة منه��ا وامللفات الت��ي لم حتل إلى 

القضاء وهيئة النزاهة”.

اقبض من دبش ..جلنة النزاهة 
بغداد / النيابية : مل نباشر عملنا لغاية اآلن

كش��فت هيئة النزاهة، 
ع��ن  األربع��اء،  ام��س 
إفص��اح رئي��س ال��وزراء 
عب��د  )ع��ادل  الدكت��ور 
ذمت��ه  ع��ن  امله��دي( 

مس��ؤول  كأول  املاليَّ��ة 
عراقي يفصح عن ذمته 
املالية لع��ام 2019.وذكر 
بيان للهيئ��ة ، أن “دائرة 
الهيئ��ة  ف��ي  الوقاي��ة 
تسلمت استمارة الذمة 

��ة برئيس  املاليَّ��ة اخلاصَّ
)عادل  الدكت��ور  ال��وزراء 
عبد املهدي( وتسجيلها 
كأول استمارة لإلفصاح 
ع��ن الذم��ة املاليَّة بهذا 
البي��ان،  العام”.وأض��اف 

بتدقي��ق  قام��ت  أنه��ا 
وتسجيلها  االس��تمارة 
وإص��دار وص��ل اس��تالم 
لها بحس��ب السياقات 

املعمول بها”.

النزاهة : عبد املهدي أول املفصحني عن ذمته املاليَّة يف عام 2019

 تل ابيب / 
املط��ارات  س��لطة  كش��فت 
اإلسرائيلية ، أنه من املتوقع افتتاح 
ثاني مطار دولي في إس��رائيل قرب 
منتج��ع إي��الت املطل عل��ى البحر 
األحم��ر قبالة االراضي الس��عودية 
في ال��� 22 يناير.وصرحت املتحدثة 
باسم س��لطة املطارات ليزا دفير، 
ب��أن »العمل في مط��ار رامون الذي 

بلغ��ت تكلفت��ه 500 ملي��ون دوالر 
والواقع في صحراء النقب، س��يبدأ 
س��يبدأ  أن��ه  تدريجيا«.وأضاف��ت 
برح��الت داخلي��ة قب��ل الس��ماح 
برح��الت دولي��ة ف��ي م��ارس 2019 
على األرجح.وأشارت إلى أن افتتاح 
املط��ار اس��تغرق وقت��ا أط��ول من 
املقرر من أجل مضاعفة مساحات 
االنتظار بحيث تستوعب 60 طائرة، 

باإلضافة إل��ى إطالة املدرج إلى 3.6 
الطائ��رات   الس��تيعاب  كيلومت��ر 
كبي��رة احلجم.وبين��ت املتحدثة أن 
إس��رائيل كان لديه��ا مط��ار دولي 
وحي��د، مش��يرة ف��ي الس��ياق إلى 
اس��تهداف حركة »حم��اس« عام 
2014 مطار بن غوريون في تل أبيب 
بصواري��خ ما أدى إل��ى إلغاء بعض 

الرحالت.

إسرائيل تفتتح مطاراً يطل على السعودية
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بغداد / البينة الجديدة
أعلن��ت األمانة العامة جملل��س الوزراء، ام��س األربعاء، ان مجل��س الوزراء أقر 
التقرير الس��نوي األول جمللس مكافحة غس��ل األموال ومتويل اإلرهاب. وذكرت 
األمان��ة في بيان صحفي، ان مجلس الوزراء اقر التقرير الس��نوي األول جمللس 
مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب الوارد في كتاب البنك املركزي العراقي 
مجلس مكافحة غس��ل األموال ومتويل اإلرهاب، استناداً الى احكام املادة )7 
رابع عش��ر( من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب رقم )39( لسنة 
2015. وأش��ار البيان الى ، ان  دائرة التس��جيل العقاري في وزارة العدل تتولى 
مهمة االش��راف ومتابعة تطبيق الضوابط املتعلقة مبهن��ة الداللة، وتتولى 
وزارة التخطي��ط مهمة تدقيق ومتابعة تطبيق ضواب��ط مهنة جتارة الذهب 

واملعادن الثمينة.

بغداد / البينة الجديدة
ح��ذر النائب ع��ن محافظ��ة البصرة 
عدي ع��واد، امس االربع��اء، احلكومة 
املستش��ارين  ورئي��س هيئة  احمللي��ة 
مبجل��س الوزراء م��ن احالة مش��روع 
ماء البراضعية الى شركة سبكو بور 
چاين��ه الصينية ، مش��يراً الى وجود 
مالحظات عديدة حول هذه الشركة. 
وقال عواد ف��ي بيان صحفي صدر عن 
مكتبه االعالمي ، نحذر من اس��تمرار 
وبالتعاون  البص��رة  قي��ام محافظ��ة 
م��ع رئي��س هيئ��ة املستش��ارين في 
مجل��س الوزراء م��ن أحالة مش��روع 
م��اء البراضعية الى ش��ركة س��بكو 
ب��ور چاين��ه الصينية صاحب��ة عقد 
مشروع االنبار املركبة الذي مت سحب 
مبلغ االعتماد بقيمة )1( مليار و)150( 
آلف دوالر دون وضع طابوقة واحدة في 
محطة االنبار. وتاب��ع عواد في الوقت 
الذي نحذر فيه االي��ادي اخلبيثة التي 
لعبت واس��تهترت مبقدرات الش��عب 
العراق��ي املظلوم منذ اكث��ر من )15( 
ع��ام والت��ي أدت الى ضي��اع مليارات 
وهمي��ة  مش��اريع  عل��ى  ال��دوالرات 
واُخ��رى لم تنفذ لتحقي��ق منافعهم 
واموال  وزيادة نس��بهم  الش��خصية 
السحت احلرام على حساب مصلحة 
ابناء الوطن وخدمات��ه التي تراجعت 
ع��ن ادن��ى دول العال��م فقراً بس��بب 
قباحته��م وخس��تهم ف��ي امته��ان 
التعاقد مع ش��ركات يتم تأسيسها 

النص��ب  الغ��راض  إحضاره��ا  او 
الع��راق  مق��درات  عل��ى  واالحتي��ال 
وباالمس القريب تعاقدوا مع ش��ركة 
صينية تدعى SNEC  لتنفيذ محطة 
ص��الح الدين احلراري��ة بطاقة )1500( 
مي��كاواط مببلغ جتاوز امللي��ار دوالر وما 
ان استلموا نسبهم من اموال العقد 
حت��ى اصبحت ف��ي عالم النس��يان 
وصرفت األم��وال دون إجناز احملطة حلد 
االن ومن��ذ اكثر م��ن )7( أعوام. ومضى 
عواد باحلديث لالس��ف أع��ادوا الكرة 
م��ع محطة األنب��ار املركب��ة التي من 
املفروض ان تضي��ف )1500( ميكاواط 
خالل مدة س��نتني من عام )2012( وما 
ان اكتملت مؤامرتهم واتوا بالشركة 
التي تعاقدوا معها باجراءات شكلية 

حتى مت تقاسم األرباح بينهم ليخسر 
الش��عب اكثر من ملي��ار دوالر وذهبت 
جليوب الفاسدين بتأسيسهم شركة 
يوناني��ة تدع��ى )ميتكا ف��وق البحار( 
لم يسمع اس��مها وال وجود لها قبل 
تعاقدهم املش��ؤوم ث��م مت بيع العقد 
الى شركة )س��بكوا( الصينية مببلغ 
اق��ل م��ن  300 ملي��ون دوالر عن مبلغ 
التعاق��د ليتم م��رة اخ��رى االحتيال 
على مقدرات البلد واالس��تحواذ على 
امكانيات��ه دون اي إجن��از منذ اكثر من 
7 س��نوات. وتابع عواد وم��ا عقودهم 
والبالروسية  الروس��ية  مع الشركات 
الوهمي��ة مثلم��ا حص��ل م��ع تأهيل 
محط��ة الهارث��ة ف��ي البص��رة التي 
خس��رت ابناء البصرة اكثر من )400( 

مي��كاواط من��ذ ع��ام 2007 وحلد االن 
ونه��ب مبل��غ )180( ملي��ون دوالر في 
لتس��تمر عمليات  الفاسدين  جيوب 
النصب واالحتيال وبعش��رات العقود 
الفاس��دة وقد أعادوا الك��رة هذه املرة 
ليتاج��روا مبعاناة ابن��اء البصرة ودمار 
مدينتهم وافتقاره��ا الى اهم عنصر 
للحي��اة وهو امل��اء الصالح للش��رب 
حيث أفرزت سمومهم لتمرير شركة 
س��بكو الت��ي غيرت اس��مها الى بور 
جاينا لتغطي على فشلها في اكمال 
مشروع محطة األنبار املركبة وضياع 
األموال وسعوا جاهدين لتمريرها في 
الطاق��ة مس��تغلني مواقعهم  جلنة 
ومناصبهم وباالش��تراك مع محافظ 
البصره احلالي ليت��م مترير العقد دون 
ادن��ى منافس��ة من اي ش��ركة اخرى 
لتحقيق عموالت كبي��رة. ولفت عواد 
نقول له��ؤالء اما كفاكم اس��تهتاراً 
ان  ال��وزراء  لرئي��س  ونرس��ل رس��الة 
حكومتك بنيت على أس��اس اجملرب ال 
يج��رب ام��ا ان االوان البعاد من تالعب 
مبش��اريع الطاق��ة وأفش��ل اخلط��ط 
وهدر األموال، محذراً اجلميع ال سيما 
احلكومة احمللية من التعاقد مع شركة 
بور جاينا املعروفة بالرشى والعموالت 
لتنفي��ذ مش��روع م��اء البراضعي��ة، 
مش��دداً على ض��رورة دعوة ش��ركات 
نزيه��ة ومعروف��ة بخبرته��ا كونه��ا 

تتعلق بحياة الشعب البصري.

بغداد / البينة الجديدة
طالب��ت النائبة عن كتلة دولة القان��ون عالية نصيف، امس 
األربع��اء، احلكوم��ة ووزارة اخلارجي��ة بإل��زام اجلان��ب األردني 
باحت��رام إرادة الش��عب العراق��ي وع��دم اس��تفزازه بإقام��ة 
جتمعات واحتفاالت متجد بالنظام السابق واحتضان مؤمترات 
معادية للعراق.وقالت نصيف إن “األردن تربطه بالعراق عالقات 
اقتصادية وجتارية مهمة للغاية تعود باملنفعة على االقتصاد 
األردني بالدرجة األس��اس، وبالتالي فإن ل��دى العراق أكثر من 
ورقة ضغ��ط إلل��زام األردن باحترام مش��اعر العراقيني وعدم 
السماح بالتمجيد بالنظام الس��ابق والتوقف عن احتضان 
املؤمترات املش��بوهة املعادية للعراق”. وأضافت، أنه “اذا كانت 
احلكومة األردنية تبرر هذه الس��لوكيات بأنها تصرفات فردية 
فهذا املب��رر ليس مقب��وال، فبإمكان األمن األردن��ي منع مثل 
هك��ذا جتمعات مس��يئة للش��عب العراقي ومحاس��بة من 
يشترك فيها”، مشددة على “ضرورة قيام احلكومة العراقية 

ووزارة اخلارجية بالضغط على األردن بهذا اخلصوص«.

جملس الوزراء يقر التقرير السنوي األول جمللس مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

العدل: إطالق سراح 6000 نزيل من السجون العراقية يف عام 2018 بضمنهم 1367 مشمولون بقانون العفو العام

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

أخبار موجزة
قص��ف ..  أعلن��ت األمم املّتحدة، ع��ن إصابة ثالثة 
أش��خاص بج��روح ف��ي قص��ف بقذائ��ف الهاون 
اس��تهدف قاعدته��ا الرئيس��ية ف��ي العاصم��ة 
الصومالي��ة مقديش��و، في هج��وم تبّنته حركة 
الش��باب املتطّرفة. وقال��ت األمم املّتحدة في بيان، 
إنه “س��قطت س��بع قذائف هاون بعد ظهر امس 
االول في حرم )القاعدة( ممّا أس��فر عن إصابة اثنني 
من موّظفي األمم املتحدة ومتعاقد”، مَطمئنة إلى أّن املصابني الثالثة 

“حياتهم ليست في خطر«.
مغ��ادرة .. أمرت حكومة الصومال أكبر مس��ؤول ب��األمم املتحدة في 
البالد باملغادرة متهمة إياه بالتدخل في الس��يادة 
الوطني��ة وذلك بعد أي��ام من اخملاوف الت��ي أثارها 
بشأن ممارس��ات قوات األمن الصومالية املدعومة 
من املنظمة الدولية. وقالت وزارة الشؤون اخلارجية 
في بيان إن نيكوالس هايسوم املمثل اخلاص لألمني 
العام لألمم املتحدة في الصومال »غير مطلوب وال 

ميكنه العمل في هذا البلد«.

ق��وة .. أّك��د الرئي��س الصين��ي، ش��ي جينبينغ، 
ام��س األربعاء، أّن بالده ترف��ض “التخّلي عن خيار 
اس��تخدام القوة العس��كرية” إلع��ادة تايوان إلى 
س��يادتها، مش��ّدداً على أّن “إعادة توحيد” اجلزيرة 
والب��ّر الصيني أمٌر ال مفّر منه ف��ي نهاية املطاف.
وقال شي في خطاب إّن الصني “حتتفظ بحّقها في 
أخذ كّل اإلجراءات الالزمة” ضّد “القوى اخلارجية” 

التي تتدّخل للحؤول دون إعادة توحيد البالد بطريقة سلمية.
مقت��ل .. قتل جندي في مش��اة البحرية األميركية )املارينز(، بإطالق 
نار أثن��اء مناوبته داخل ثكنته في العاصمة واش��نطن، كما أفادت 
وس��ائل إع��الم. وبحس��ب ش��بكة “س��ي.أن.أن” 
التلفزيوني��ة اإلخبارية فإّن إط��الق النار وقع قرابة 
الس��اعة اخلامس��ة فج��راً )10,00 ت غ(. وطمأنت 
الس��لطات إلى عدم وج��ود أّي تهدي��د للمنطقة 
احمليط��ة بالثكن��ة الواقع��ة ف��ي جن��وب ش��رق 
واشنطن. ولم تعلن الس��لطات عن اسم اجلندي 

القتيل كما لم ترشح تفاصيل.

مهاجرين .. أطلق��ت قوات حرس احلدود األميركية 
الغاز املس��يل للدموع على احلدود مع املكس��يك 
ملن��ع مجموعة م��ن املهاجري��ن من عب��ور احلدود 
الى داخ��ل الواليات املتحدة. وذك��رت وكالة رويترز 
أن ”الدخ��ان ش��وهد يتصاعد من حول الس��ياج 
احلدودي في منطقة تيخوانا احلدودية فيما التقط  
أحد املهاجرين قنبلة وردها عبر احلدود إلى األراضي 
األميركي��ة«. واضافت أن منطقة تيخوان��ا اصبحت نقطة ملتهبة 

في النقاش بشأن السياسة االمريكية املتعلقة بالهجرة.
ع��ودة .. أعل��ن املرك��ز الروس��ي الس��تقبال وتوزيع وإي��واء الالجئني 
الس��وريني، عودة أكثر من 1000 الجئ إلى س��وريا 
من لبنان واألردن خالل ال�24 س��اعة املاضية. وبني 
موق��ع العالم انه “خالل الي��وم املاضي، عاد 1033 
الجئا سوريا من أراضي دول أجنبية إلى اجلمهورية 
العربية الس��ورية، مبا في ذل��ك، عاد من لبنان 364 
الجئا عب��ر معبري جدي��دة ياب��وس وتلكلخ، )من 

بينهم 109 من النساء و185 طفال(.

)74( مليون دينار الراتب الشهري لرئيس اجلمهورية و »                         « تطالب االدعاء العام بالتحقيق يف رواتب كبار املسؤولني املتقاعدين
البينة الجديدة / وكاالت

كشف نائب ونائبة خالل حوار متلفز 
لقن��اة الرش��يد الفضائي��ة ان رات��ب 
رئيس اجلمهورية هو بواقع )74( مليون 

دين��ار ش��هرياً وان رات��ب البرملاني هو 
فقط )7( ماليني دينار. وبهذه املناسبة 
تطالب »البينة اجلديدة« االدعاء العام 
بالتحقيق في رواتب كبار املس��ؤولني 

س��واء من أكانوا ف��ي اخلدمة حالياً او 
ممن احيلوا للتقاعد من حيث ارتفاعها 
بش��كل غير منصف وعدم خضوعها 
الحكام قانون التقاعد رقم )9( لسنة 

)2014( ال��ذي يخضع ل��ه املتقاعدون 
)مدنيني وعس��كريني(. وتؤكد »البينة 
متس��اوون  املواطن��ني  ان  اجلدي��دة« 
ام��ام القانون وانه م��ن الظلم ان يتم 

التعامل مع املسؤولني بوصفهم فوق 
الطبقة له��م رواتبه��م وامتيازاتهم 
ومخصصاتهم الت��ي تفوق )100( مرة 

ما يتقاضاه املتقاعد البسيط.

بغداد / البينة الجديدة
اعلنت وزارة العدل، امس  االربعاء، عن ان  العدد الكلي للمطلق 
سراحهم من كافة السجون التابعة لدائرة االصالح العراقية 
لعام 2018، جتاوز 6000 نزيل. وذكر بيان للوزارة ان “العدد الكلي 
للمف��رج عنهم خالل العام املاضي، بلغ 6115 نزيال بينهم 553 
نزيلة، وبضمنهم 1367 من املش��مولون بقان��ون العفو العام، 
مبينة ان ” دائرة االصالح العراقية قطعت اش��واطاً كبيرة في 
مج��ال عمليات اطالق الس��راح مع تطبيقها نظام االرش��فة 
االلكتروني��ة وال��ذي يتي��ح امكاني��ة حتدي��د الن��زالء املنتهية 
احكامهم القضائية مبا يساهم بحسم ملفاتهم وفقاً للمدة 
القانوني��ة احملددة إلط��الق الس��راح”. وأضاف البي��ان ان “دائرة 
االص��الح اتخذت خالل الع��ام املاضي تدابير وإج��راءات جديدة 
ساهمت في تس��ريع وتيرة حركة التسفير وتامني النزالء امام 
احملاكم وان مالكات التسفير، ونقل النزالء، واللجان القانونية، 
واآلليات، واحلراس��ات والطوارئ، تعمل يوميا لساعات متأخرة 
تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى 
مع اجلهات القضائية ذات العالقة والتس��ريع بإجراءات اطالق 

سراح النزالء”.

بغداد / البينة الجديدة
أكد النائب فائق الش��يخ علي، أمس االربعاء، ان املسترِجلة  هي 
املرأة التي حتاكي الرجال في أفعالهم وأحاديثهم وخش��ونتهم، 
فيما اشار الى انه في العراق ترسل املسترجلة الى االنبار لترمي 
رمي الرجال. وقال الشيخ علي في تغريدة له، ان املسترِجلة  هي 
املرأة التي حتاكي الرجال في أفعالهم وأحاديثهم وخش��ونتهم، 
مبينا ان االمريكيني واالوربيني اوجدوا َحال سحريّاً للمسترجلة، 
بإرس��الها مع جنودهم للحروب في ال��دول البعيدة، لكي ترمي 
هناك من جميع اجلهات. واضاف أننا بالعراق ُنرِس��ل املسترجلة 
إل��ى األنبار لترمي رم��ي الرجال. يذكر ان ناش��طني تناقلوا على 
موقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قيام النائبة 
وحدة اجلميلي بحمل س��الح مس��دس والرمي عش��وائيا، فيما 
ذكروا ان ه��ذا حصل خالل احتفاالت رأس الس��نة امليالدية وهو 

مخالف للقانون.

بغداد / البينة الجديدة
نقلت الش��ركة العامة للنقل البحري 390.000 طن رز حلس��اب 
وزارة التج��ارة من فيتنام واالورغواي. وأك��د املهندس عبد الكرمي 
كنه��ل اجلاب��ري مدير عام الش��ركة العامة للنق��ل البحري، أن 
طواق��م الش��ركة في االس��طول البح��ري وال��وكاالت البحرية 
والقسم التجاري جنحوا بنقل 13شحنة رز حلساب وزارة التجارة 
لرفد البطاقة التموينية دون اي خس��ائر تذكر، بحسب اللجان 
الرقابية الصحية التي اش��رفت على فح��ص جميع احلموالت. 
وإش��ار اجلابري الى أن الش��ركة العامة للنقل البحري مستمرة 

في نقل املزيد من احلموالت خالل عام 2019.

نقل 390.000 طن رز
حلساب وزارة التجارة عام 2018

نائب يتحدث عن )املسرتجلة( ويعّلق: 
نرسلها إىل األنبار لرتمي رمي الرجال

البينة الجديدة / وكاالت
اعلن رئيس جلنة األمن القومي والسياسة اخلارجية في مجلس 
الش��ورى اإليراني البرملان حشمت اهلل فالحت بيشه، إن طهران 
جنحت سياسيا وعسكريا في العراق، لكنها أخفقت اقتصاديا.
وانتقد فالحت بيشه األداء االقتصادي السلبي للنظام اإليراني 
ف��ي العراق، وقال إنه نتيجة له��ذا األداء اإليراني الضعيف، فقد 
كس��بت الس��عودية وتركيا األس��واق العراقي��ة. ونقلت وكالة 
األنباء اإليرانية ارنا عن فالحت بيشه قوله، إن جلسة جلنة األمن 
القومي والسياس��ة اخلارجية في البرملان التي عقدت لدراس��ة 
العالق��ات االقتصادية مع العراق وس��وريا توصلت إلى أن نتائج 
أدائنا من الناحية االقتصادية في العراق ليس��ت مرضية خالفا 
للنتائج اإليجابية التي توصلنا إليها من الناحيتني السياسية 
والعس��كرية. وأض��اف أن أس��واق بغ��داد تفتق��ر إل��ى البضائع 
اإليرانية، وهناك منافس��ة جتارية غير عادلة في مدينتي النجف 
وكربالء، تؤدي عملياً إلى غياب الش��ركات اإليرانية من الس��وق 
العراقية. وش��دد رئيس جلنة األمن القومي والسياسة اخلارجية 
ف��ي البرمل��ان اإليراني عل��ى أن للع��راق دورا ومكان��ة مهمة في 
العالقات اخلارجية إليران، الفتا الى انه بغض النظر عن القضايا 
االس��تراتيجية واأليديولوجية، فلهذا البلد أهمية بالغة لنا من 

الناحية االقتصادية والتجارية والدينية.

البينة الجديدة / وكاالت
أع��رب الرئيس األمريك��ي دونالد ترامب، عن تطلع��ه للقاء زعيم 
كوريا الش��مالية، كي��م جونغ أون، بعد أن أك��د األخير جاهزيته 
للق��اء ف��ي أي وقت كان. وق��ال ترامب في تغري��دة على صفحته 
ف��ي تويتر، أتطل��ع للقاء الرئيس كيم الذي ي��درك جيدا أن كوريا 
الشمالية متتلك إمكانات اقتصادية هائلة. وجاءت تغريدة ترامب 
بعد كلمة ألقاها كيم مبناسبة العام اجلديد، وحذر فيها من جلوء 
بالده إلى مسار بديل إذا استمرت العقوبات األمريكية املفروضة 
عليها. وأعرب كيم عن استعداده للجلوس مرة أخرى مع الرئيس 
األمريكي في أي وقت مضيفا أنه سيبذل جهودا للخروج بنتيجة 
سيرحب بها اجملتمع الدولي. وكان كيم قد عقد قمة تاريخية مع 
ترامب بسنغافورة في يونيو العام املاضي، وأعلن خاللها التزامه 

بنزع السالح النووي في شبه اجلزيرة الكورية.

ترامب يتطلع للقاء
زعيم كوريا الشمالية

نائب إيراني: السعودية كسبت 
بالعراق وطهران فشلت اقتصاديًا

جملس األنبار: الرتل األمريكي دخل من حدود 
احملافظات اجملاورة ومل تصلنا برقية بشأنه

بغداد / البينة الجديدة
كش��ف رئيس اللجنة االمني��ة في مجلس 
محافظ��ة االنب��ار نعيم الكع��ود النمراوي، 
ام��س االربع��اء، ان الرت��ل األميرك��ي احململ 
مبعدات عس��كرية الذي وص��ل الى احملافظة 
في وقت س��ابق م��ن اليوم دخل ع��ن طريق 
احملافظ��ات احملاورة لألنب��ار. وق��ال النمراوي، 
إن “الرت��ل األميرك��ي الذي وصل ال��ى االنبار 

دخ��ل عن طري��ق احملافظ��ات اجمل��اورة لالنبار 
وه��ي مناطق صحراوية كبي��رة من دون علم 
احلكومة احمللية وعملية وصول هذه اآلليات 
وحركة الق��وات األميركية من دون وصول اي 
برقي��ة الى امنية االنبار حول موضوع دخول 
هذه االرتال”. واض��اف ان “القوات االمريكية 
ف��ي االنبار متواجدة منذ اع��الن النصر على 
عصابات داع��ش االجرامي��ة واملوافقة على 

انتش��ارها في تلك املناطق جاءت باتفاقية 
مبرم��ة مع احلكومة املركزية وليس لدينا اي 
اط��الع على بنود االتفاقية”، على حد قوله.
واوض��ح النمراوي، أن “اجلان��ب االمريكي لم 
يبل��غ احلكومة احمللية بش��أن دخول وحركة 
القوات االمريكية كون ان هذا االمر ليس من 
اختصاصنا وهو من صالحيات القائد العام 

للقوات املسلحة”.

البينة الجديدة / وكاالت
بع��د قي��ام الس��لطات الروس��ية بتوقيف 
مواطن أمريكي بتهمة التجس��س لصالح 
الوالي��ات املتح��دة ف��ي موس��كو نش��رت 
األمريكي��ة  بوس��ت  واش��نطن  صحيف��ة 
تفاصي��ل ع��ن املواط��ن األمريك��ي املته��م 
بالتجس��س لصال��ح الوالي��ات املتحدة في 
موسكو. وبحس��ب الصحيفة فإن املواطن 

األمريكي بول ويالن هو كان عنصرا في اجليش 
األمريكي ومت فصله من اخلدمة العس��كرية 
بسبب السرقة في اجليش. وكان العسكري 
السابق ويالن يزور روس��يا بانتظام منذ عام 
2007 حي��ث لدى ويالن معرف��ة دقيقة بهذا 
البلد وه��و يتكلم الروس��ية بش��كل جيد 
وم��ن دون مش��اكل. وأش��ارت الصحيفة أن 
وي��الن انضم إلى اجليش األمريكي عام 1994 

وخ��اض حروب��ا أبرزها في الع��راق بني عامي 
2004 و2006، ومت فصل��ه م��ن اجلي��ش ع��ام 
2008 بعد إدانته بالس��رقة. من جهة أخرى 
 BorgWarner أعلنت شركة أمنية أمريكية
أن ويالن كان يش��غل موق��ع املدير العام في 
الش��ركة. وقام أفراد جه��از األمن الفيدرالي 
في 28 كانون األول املاضي باعتقال بول ويالن 

بتهمة التجسس في موسكو.

صحيفة تكشف تفاصيل أمريكي شارك حبرب العراق
 موقوف بتهمة التجسس يف روسيا



مقرر الربملان : سنوجه كتابًا للمرجعية بشأن االساءة 
اليت صدرت عن رئيس الوقف الشيعي

نقطة رأس سطر.. هوشيار عبداهلل : املنطقة اخلضراء ليست 
جمرد طريق يفتح بل ملف مليء بالفساد  

وكاالت / البينة اجلديدة 
  أعتبرت اللجنة القانونية النيابية،امس  األربعاء، فتح القوات األمريكية 
بأنه  العسكرية  األسد  عني  قاعدة  داخل  السفر  تأشيرات  ملنح  مركزا 
مركز  فتح  أن  بينت  فيما  العراق،  لسيادة  وانتهاك  للقانون  مخالف 
التأشيرات حصل دون علم احلكومة االحتادية. وقال عضو اللجنة سليم 
حمزة في تصريح صحفي  ، إن “القوات األمريكية املتواجدة في قاعدة 
االحتادية  احلكومة  تبلغ  لم  االنبار  العسكرية في محافظة  األسد  عني 
بفتح مركز للتأشيرات تابع لها في القاعدة نفسها”، الفتا إلى إن “منح 
وليست  فقط  والسفارات  القنصليات  عمل  صالحيات  من  التأشيرات 
الدولي  أن “هذه اخلطوة مخالفة للقانون  القواعد العسكرية”. وأضاف 
أن  مبينا  العراق”،  لسيادة  منتهكة  أنها  عن  فضال  العراقي،  والدستور 
املنتشرة  القواعد  في  األمريكية  القوات  التي جتريها  اإلجراءات  “جميع 
مبحافظة االنبار لم يتم إبالغ احلكومة االحتادية بها”. وكان مصدر امني 
القوات  قيام  عن  الثالثاء،  االول  أمس  كشف،  قد  االنبار  محافظة  في 
داخل  من  العراق  الى  الدخول  لتأشيرات  مكتب  باستحداث  األميركية 

قاعدة عني االسد اجلوية غربي احملافظة.

بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت مديرية االس��تخبارات العس��كرية، امس االربعاء، عن متكنها من 
اختراق وتفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” االجرامي، واعتقال 

جميع عناصرها جنوب املوصل.
وذكر بيان للمديرية ، انه “بعملية نوعية متيزت بدقة املعلومة االستخبارية 
والتخطي��ط الس��ليم لالخت��راق، متكنت مف��ارز مديرية االس��تخبارات 
العس��كرية في الفرق��ة 20 وبالتعاون والتنس��يق مع اس��تخبارات لواء 

املشاة 43 من االطاحة بخلية تعمل لصالح عصابات داعش االرهابية”.
واضاف البيان، ان “املفارز متكنت من اختراق وتفكيك اخللية والقاء القبض 
على جميع عناصرها البالغ عددهم خمس��ة ف��ي منطقة ناحية حمام 
العليل جنوب مدينة املوصل، وان عناصر اخللية كانوا س��ابقا عناصر في 
امني��ة داعش، ويعملون حاليا على جمع املعلومات عن قطعاتنا االمنية 

وعن بعض االشخاص والشخصيات املهمة في محافظة نينوى”.
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اجليش اإلسرائيلي يعلن انشاء كتيبة بوابة النار ملواجهة حزب اهلل داخل لبنان

محزة: فتح مركز للتأشريات داخل القواعد األمريكية خمالف للقانون وانتهاك لسيادة العراق
وزير االتصاالت يستقبل وفد اجلمعية الوطنية للفحص اهلندسي واحلماية املدنية 

وكاالت / البينة اجلديدة 
أعل��ن اجلي��ش اإلس��رائيلي، ع��ن 
إنش��اء كتيب��ة احتي��اط جدي��دة 
س��تؤدي اخلدم��ة عن��د اخلط��وط 
عل��ى  اهلل  ح��زب  األمامي��ة ض��د 
احلدود م��ع لبنان.وأطلقت القيادة 
اإلسرائيلية على الكتيبة اجلديدة 
تس��مية بوابة النار، ومت إنش��اؤها 
ضمن إطار جهود تل أبيب الرامية 
إل��ى التص��دي لنف��وذ ح��زب اهلل 
للتدخل في  املزعوم��ة  وخطط��ه 
منطق��ة اجلليل.وتتأل��ف الكتيبة 
اجلديدة غالب��ا من جنود االحتياط 
الذي��ن س��بق أن أدوا اخلدم��ة ف��ي 
ل��واء جوالن��ي، وغ��ادر معظمهم 
القوات النظامية ف��ي عام 2015، 
وس��تعمل الوح��دة اجلدي��دة حتت 
قيادة الل��واء ال���300 )ل��واء بارام( 
اخملتص بالدفاع عن املنطقة.وأعلن 
قائ��د اللواء، الكولونيل روي ليفي، 
للجنود أثن��اء مراس��م احتفالية 
لتدش��ني الكتيبة أن هذه اخلطوة 
تش��كل نقطة حت��ول ملموس��ة 
في دفاع��ات الدول��ة العبرية عند 

حدودها الشمالية.وش��دد على أن 
الكتيبة اجلديدة س��تخدم هدفني 
أوال ستتولى الدفاع عن مواصالت 
اجلي��ش اإلس��رائيلي ونقاطه عند 
احل��دود، وبع��د تأمني ه��ذه املواقع 
تنفي��ذ  مهم��ة  إليه��ا  س��توكل 
عملي��ات ض��د ح��زب اهلل داخ��ل 
األراض��ي اللبنانية.وق��ال الضابط 
ليس من قبيل الصدفة أن الكتيبة 
حتم��ل تس��مية بوابة الن��ار، وبعد 
ص��د مخط��ط الع��دو الهجومي 
س��يكون بإمكانن��ا ش��ن هجوم 
مضاد وإحلاق هزمي��ة حازمة بحزب 
اهلل ف��ي أراضيه.م��ن جانبه، أعرب 
قائ��د الكتيب��ة، الكولونيل نعوم 
آرون، أثناء الفعاليات عن ثقته بأن 
وحدته س��تغدو قبض��ة حديدية 
جاه��زة للحرب.من جانبها، أكدت 
اجمللة اإلس��رائيلية لشؤون الدفاع 
ديفين��س  يس��رائيل  العس��كري 
س��تعمل  اجلدي��دة  الكتيب��ة  أن 
على تنفي��ذ هجم��ات أو عمليات 
عس��كرية خاطف��ة ومؤث��رة ضد 

قوات وكوادر حزب اهلل.

)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
استقبل وزير االتصاالت الدكتور نعيم 
ثجي��ل الربيع��ي صباح ام��س االربعاء 
مبكتبه ف��ي مقر الوزارة وف��د اجلمعية 
واحلماية  الهندسي  الوطنية للفحص 
احلكومي��ة ، حيث اك��د الربيعي  على 
وزارة  ب��ني  والتس��يق  أهميةالتع��اون 
االتص��االت واجلمعية الوطني��ة مثمناَ 
دور اجلمعي��ة للفحص الهندس��ي في 
اجراء وتنفيذ سياقات الفحص واصدار 
ش��هادات الصالحية واعداد الدراسات 
والتقارير الفنية واالستشارية للوزارت 
وش��ركات القطاع اخل��اص في فحص 
االجه��زة واملع��دات اخملتلف��ة واقام��ة 

ال��دورات التخصصي��ة ف��ي متطلب��ات 
السالمة الصناعية واملؤثرات الفيزياوية 
الصناع��ات  ف��ي  النوعي��ة  والس��يطرة 
الهندسية . واستمع وزير االتصاالت الى 
ش��رح موجز من الدكتور عدنان الغراوي 
امني س��ر اجلمعي��ة عن تاري��خ اجلمعية 
الت��ي   والعلمي��ة  الفني��ة  ونش��اطاتها 

تأسس��ت  ف��ي ع��ام 2000 وتعمل حتت 
مظلة وزارة التعليم العالي وتضم نخبة 
كبيرة م��ن الكوادر الهندس��ية والفنية 
وتقوم بفحص املراجل بانواعها وفحص 
الرافعات املتحركة واجلسرية  واملصاعد 
الكهربائيةومنظوم��ات االطفاء واجهزة 
وفح��ص  الصواع��ق  ومانع��ات  االن��ذار 
الكهربائي��ة  واملس��الك  التأسيس��ات 

وكذلك القابل��وات واحملطات الكهربائية 
واملعامل الصغيرة , واس��تعداد اجلمعية 
لتأهيل الشركات للحصول على شهادة  
االي��زو 2000. وفي ختام اللق��اء قدم وفد 
اجلمعي��ة )درع االب��داع ( لوزير االتصاالت 
تقديرا منها  لنج��اح عمل الوزارة خالل 

الفترة القليلة املاضية .

االستخبارات العسكرية خترتق وتفكك خلية ارهابية يف املوصل

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير

3

بغداد / البينة اجلديدة
أكد عض��و اللجن��ة املالية النيابية هوش��يار 
عب��داهلل أن املنطق��ة اخلضراء ليس��ت مجرد 
طريق يفتح أمام املواطنني، بل هي ملف مليء 
بالفس��اد فيما يخص العقارات املستغلة من 
قب��ل املس��ؤولني، معرباً عن تأيي��ده لتوجهات 
والتنفيذية  التش��ريعية  الس��لطتني  رئيسي 
لفتح هذا امللف .وقال عبد اهلل امس األربعاء  ان 
هناك عقارات داخل املنطقة اخلضراء بضمنها 
منازل ضخمة مستغلة من قبل مسؤولني في 
الدورات الس��ابقة ومس��ؤولني حاليني بشكل 
مجاني، وبعضها استحوذت عليه شخصيات 
حزبية منذ عام 2005 ولغاية اليوم بال مس��وغ 
قانون��ي أو دس��توري .وب��ني عب��داهلل  ان هناك 

فس��اداً كبيراً في هذا امللف منذ البداية، فقد 
قام مسؤولون سابقون بشرعنة استحواذهم 
على ه��ذه العقارات بعد مرور خمس أو عش��ر 
س��نوات على انتهاء مدتهم ف��ي مناصبهم، 
وبالتال��ي يجب اتخ��اذ خطوة جب��ارة من قبل 
السلطتني التشريعية والتنفيذية السترجاع 
الس��تحصال  واس��تثمارها  العق��ارات  ه��ذه 
إي��رادات جي��دة خلزينة الدولة، فالش��عب أحق 
بها من مس��ؤولني ش��بعوا الى حد التخمة  ، 
متسائالً  هل من املعقول ان مسؤولني ليست 
لديه��م الي��وم أي��ة صفة رس��مية يش��غلون 
عق��ارات حكومي��ة وبق��رار صاغ��وه وأصدروه 
بأنفس��هم ف��ي ال��دورات الس��ابقة؟ أم��ا ان 
االوان لكي يقوم املس��ؤول ف��ور انتهاء مهامه 

بإخ��الء العق��ار الذي يس��تغله أس��وة ببقية 
الدول؟ وملاذا اليدفع املس��ؤول احلالي بدل إيجار 
للدول��ة عن املنزل ال��ذي يش��غله .وتابع  نؤيد 
وندعم أية خط��وة يقدم عليها رئيس مجلس 
الن��واب ورئيس ال��وزراء باجتاه فت��ح هذا امللف 
واس��ترجاع كافة العقارات املستغلة بشكل 
غير قانوني، وعلى مجلس النواب ان يحس��م 
هذه القضية املهمة في جلس��اته الرسمية، 
لي��س فقط على مس��توى املنطق��ة اخلضراء 
بل عل��ى مس��توى بغ��داد وكاف��ة احملافظات، 
ونحّمل احلكوم��ة والبرملان احلالي مس��ؤولية 
حسمها مبا ينسجم مع العدالة االجتماعية 
واملصلحة العامة بحيث تعود واردات العقارات 

الى خزينة الدولة .

وكاالت / البينة اجلديدة
خليجية،  صحيفة  كشفت   
تطوير  الى  يسعى  العراق  ان 
التابعة  اجلوي  الدفاع  منظمة 
بعد  جاء  ذلك  ان  مبينا  له، 
تهديدات صهيونية الستهداف 

مواقع في البالد.
ضابط  عن  الصحيفة  ونقلت 
العراق  ان  قوله  عسكري 
بناء  استكمال  الى  يسعى 
باجليش  املهمة  املفاصل  كافة 
بناء منظومة  وأهمها  العراقي، 
دفاع جوي حديثة تغطي األجواء 
العراقية بشكل كامل ومتنع أي 
خرق ألجوائه، مؤكدا أن ذلك جاء 
بتهديدات من  بعد االستشعار 
بضربات  الصهيوني  االحتالل 

مواقع في العراق.
يسعى  العراق  ان  واضاف 

بعيدة  صواريخ  المتالك  أيضا 
مكمالت  ضمن  من  وهو  املدى، 
حماية سيادته ومنع أي اعتداء 
الى  الفتا  عليه،  مستقبلي 
عن  يختلف  اليوم  العراق  ان 
سوى  لديه  أعداء  وال  السابق 

االحتالل اإلسرائيلي.
أوبورون  روس  شركة  واعلنت 
أكسبورت الروسية املتخصصة 
العراق  ان  األسلحة  بتصدير 
منظومات  لشراء  عقوداً  وقع 
اجلوي  للدفاع  إس1  بانتسير- 
وطائرات مروحية من طرازي مي-

28 أن و مي-35 إم وصنف آخر من 
روسيا  أن  مبينة  اجلوي،  العتاد 
وفقا  العتاد  هذا  العراق  تسّلم 
يتوقع  وال  مقرر،  زمني  جلدول 
ما  العراق  تسليم  في  تعثر  أي 

تعاقد على شرائه.

صحيفة  : تهديدات صهيونية 
الستهداف مواقع يف العراق ومساع 

لتطوير منظومة دفاع جوي

بغداد / البينة اجلديدة
عليوي  كرمي  البرملان   عضو  انتقد 
ما  اجتاه  احلكومي  الصمت  احملمداوي 
برويز  منفذ  في  خروقات  من  يحصل 

خان شمالي العراق.
الصمت  لهذا  احملمداوي،  واستغرب 
في  الفاضح  اخلرق  عن  السكوت  و 
التجارية  والبضائع  الشاحنات  توريد 
دون  من  احلدود،  خارج  من  القادمة 
ضوابط ومعايير محددة، حيث تدخل 
دون  من  اخملتلفة  واملواد  البضائع  هذه 
صحية  رقابة  وبال  كمركية  رسوم 
لالستهالك  صالحيتها  سالمة  تؤكد 

أو االستخدام.

املنفذ  في  االنفالت  هذا  ان  من  وحذر 
الذي يتسبب بتدمير االقتصاد الوطني 
إزالة  بعد  املواطن  صحة  عن  فضال 
الكمركيةالالزمة  واملراكز  السيطرات 
لضبط األمور،ومنها سيطرة الصفرة.

ودعا  احملمداوي  احلكومة املركزية الى 
املنفذ االقتصادي  السيطرة على هذا 
احليوي و املهم واالستفادة من عائدته 
التي تذهب حاليا الى جيوب األحزاب 
املنافذ  أن  إلى  مشيرا،  املافيات،  و 
احلدودية تعد من أهم مصادر التمويل 
للدولة  العامة  املوازنة  تدعم  التي 
بدال من اعتمادها بشكل كامل على 

النفط.

احملمداوي حيذر احلكومة من استمرار االنفالت يف منفذ برويز خان مشالي العراق

بغداد  / البينة اجلديدة
سيتم  أنه  إسحق،  الدين  برهان  البرملان  مقرر  اعلن 
التي  توجيه كتاب مفتوح للمرجعية بشأن االساءة 
املكون  جتاه  الشيعي  الوقف  ديوان  رئيس  عن  صدرت 
لإلجراءات  استكماالً  إنه   ، إسحق  املسيحي.وقال 
التي اتخذناها كحركة بابليون بشأن فتوى املسمى 
مفتي الصميدعي واستمراراً للحركة اإلعالمية التي 
بتوجيه  سنقوم  الكلداني،  ريان  العام  األمني  بدأها 
االساءة  حول  الرشيدة  املرجعية  إلى  مفتوح  كتاب 
عالء  الشيعي  الوقف  ديوان  رئيس  عن  صدرت  التي 

املوسوي.
وأضاف أن املرجعية صمام أمان وحاضنة أبوية جلميع 

األطياف ومكونات الشعب العراقي.
وكانت مواقع التواصل االجتماعي تناقلت، قبل ايام، 
مقطع فيديو لرئيس ديوان الوقف الشيعي في العراق، 

السنة  ورأس  املسيح  مبولد  االحتفال  ان  الى  يشير 
امليالدية ذريعة ملمارسة الفساد والفجور.

وكاالت / البينة اجلديدة
السلطات  أن  مطلعة  مصادر  ذكرت 
العراقية سربت ألول مرة محضر إعدام 
وذلك  حسني،  صدام  األسبق  الرئيس 
تنفيذ  على  عاما   12 مرور  مع  بالتزامن 

حكم اإلعدام فيه.
تصريحات  في  املصادر  تلك  وأوضحت 
صحفية   ان الوثيقة املوقعة من قبل 4 
شخصيات ميثلون اجلهات املسؤولة عن 
اإلعدام، تنص على أن احملضر جاء تنفيذا 
ألمر ديواني صادر عن رئيس الوزراء آنذاك 
حكم  بتنفيذ  يقضي  املالكي،  نوري 
اإلعدام شنقا حتى املوت، باملدان صدام 
صحيفة   نقلته  ما  وفق  اجمليد،  حسني 

الشرق األوسط.
بالتنفيذ  اخلاص  األمر  أن  وأضافت 
توقيعات كل من طارق جنم عبد  حمل 
قاضي  حداد،  ومنير  املالكي،  ممثل  اهلل، 
العليا،  اجلنائية  احملكمة  في  التمييز 
ومدير  الفرعون،  منقذ  العام،  واملدعي 
حسني  القصوى،  احلماية  سجن 

الكرباسي.
الضابط  كشف  ثانية  جهة  من 
كتاب  في  باردنويربر،  ويل  األمريكي، 
الرئيس  بني  حدث  ما  كواليس  له، 
النظام السابق صدام حسني، واحلراس 

املسؤولني عن تأمينه، داخل السجن.
خالل  انه  كتابه  في  الضابط  وأفاد 
 515 الوحدة  تكن  لم   2006 عام  صيف 
التابعة للشرطة العسكرية األمريكية 
سوى  تذكر  مبهام  تقوم  العراق  في 
حراسة أحد املستشفيات في املنطقة 
من  القوافل  بعض  مرافقة  أو  اخلضراء 

حني إلى آخر، لكن األمور اتخذت منحى 
الوحدة  وباتت  العام،  بنهاية  متاما  آخر 
مكلفة بحراسة معتقل مهم جدا، لم 

يكن سوى صدام حسني.
حدق  احلراسة  عناصر  أحد  أن  وأضاف 
بينما  بتمعن  حسني  صدام  وجه  في 
كان األخير يغط في نوم عميق عندما 
أنه  شاهده ألول مرة وجها لوجه، رغم 
الالمتناهي  العدد  بسبب  متاما  يعرفه 
على  وصوره  تناولته  التي  األخبار  من 
تلك  وفي  والصحف،  اجملالت  صفحات 
صدام  محاكمة  جتري  كانت  الفترة 
أمام محكمة عراقية أنشأتها الواليات 
من  نقله  يتم  وكان  األمريكية  املتحدة 
له على  داخل قصر  الذي كان  املعتقل 
احملكمة  مقر  إلى  دجلة،  نهر  ضفاف 
ذلك  عن  مسؤولة   515 الوحدة  وكانت 

واحلفاظ على حياته وضمان سالمته.
ان صدام  إلى  األمريكي  الضابط  وأشار 
كان خالل جلسات احملاكمة شخصية 
عن  بالدفاع  معني  غير  وكان  أخرى، 
يوجه  وكأنه  يتحدث  كان  بل   ، نفسه 
الحقا  التاريخ  سيكتب  ملن  كالمه 
تركه،  الذي  األرث  على  الضوء  ويلقي 
شبه  كانت  احملاكمة  نتيجة  ان  مبينا 
محسومة والكل كان على يقني تقريبا 

بأنه يواجه املوت.
سماع  مت  اعدامه  يوم  في  أنه  وتابع 
بعض الضجيج من الغرفة التي دخلها 
وتاله صراخ بعدها سمع صوت  صدام، 
وبعدها  األرض،  على  شيء  سقوط 

شاهدته محموال على األكتاف،  

تسريب احملضر الرمسي إلعدام صدام 
بالتزامن مع الذكرى 12 لتنفيذ احلكم
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أضحى خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي بناء على اتفاق 
متكامل يتضمن خارطة طريق شاملة وواضحة لذلك اخلروج

ماذا يعني الطالق البريطاني - األوروبي من دون اتفاق

البريطانيني  بع��ض  يفض��ل  فبينما 
طالق��ا بغي��ر اتفاق عل��ى خطة ماي 
للخ��روج الت��ي تعج مبثال��ب عديدة، 
يحبذ األوروبيون وأغلبية البريطانيني 
خروجا باتف��اق، وإن لم ي��رض جميع 
األطراف، جتنبا للتداعيات الس��لبية 
احملتملة لطالق محتمل دومنا اتفاق، مبا 
يضع القواعد والتراخيص واالتفاقات 
اخملتلف��ة بينهم��ا في مه��ب الريح، 
حت��ى إن رئيس ال��وزراء األيرلندي ليو 
ف��اردكار دعا بريطانيا إلى س��حب أو 
متديد أجل اإلشعار الرسمي خلروجها 
م��ن االحت��اد األوروبي جتنب��ا للعواقب 
اتف��اق. دون  م��ن  لط��الق  الوخيم��ة 

فخالف��ا لتوقعات خب��راء بريطانيني 
مؤيدين خلطة البريكسيت بأن تطوي 
بني ثناياها مغامن عدي��دة لبريطانيا، 
الت��ي يتمت��ع اقتصاده��ا بركائز قوة 
تعين��ه عل��ى جت��اوز تبع��ات الطالق 
االس��تفادة  وتعظي��م  القيص��ري، 
منه ق��در املس��تطاع، كتوفير أموال 
هائل��ة لبريطاني��ا، والس��ماح له��ا 
بإب��رام اتفاقي��ات جتارية مع ش��ركاء 
اقتصاديني مهمني م��ن خارج االحتاد 
األوروبي، مب��ا يوفر نحو مليون وظيفة 

جديدة، تتوالي حتذيرات مراقبني آخرين 
م��ن مخاطر ط��الق بريطان��ي أوروبي 
بغي��ر اتفاق.فبينم��ا تضم��ن اتف��اق 
انتقالية تستبقي  بريكس��يت فترة 
جميع القواعد والتعريفات كما هي 
حت��ى 2020، تبقى سالس��ة وجناعة 
تل��ك املرحل��ة االنتقالي��ة مرتهن��ة 
بإبرام اتفاق انفصال شامل، ذلك أنه 
إذا ما ح��ل يوم الط��الق دون التوصل 
بريطاني��ا  فس��تكون  اتف��اق،  إل��ى 
بص��دد س��يناريو مظلم النس��حاب 
غي��ر منظم م��ن دون فت��رة انتقالية. 
ومع تعثر مترير خط��ة ماي وبدء العد 
التنازلي حللول موعد إمتام الطالق في 
29 آذار املقبل، بدأ اجلنيه االسترليني 
يش��هد تراجعا تدريجيا أمام الدوالر، 
فيما حذر محافظ بن��ك إنكلترا من 

أن الط��الق البريطان��ي األوروب��ي من 
اضطراب��ات  س��يخلف  اتف��اق،  دون 
واالقتصادي،  التجاري  النشاط  تربك 
ويول��د ارتفاعا حادا في األس��عار قد 
يس��تمر لبعض الوقت، بينما يتوقع 
خب��راء اقتصاديون ارتفاع��ا حادا في 
التضخم وزيادة في أس��عار السكن 
ب�نس��بة 10 في املئ��ة، وتراجع الناجت 
احمللي اإلجمال��ي بعد عامني مبعدل 6 
في املئة، وزي��ادة أخرى في التضخم، 
ومنوأس��عار السكن ما بني 10 إلى 18 
في املئة. كذلك، حذرت دراسة لوزارة 
اخلزان��ة م��ن أن خ��روج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي سيس��بب ركودا ملدة 
عام ويخفض منو االقتصاد بواقع 3.6 
في املئة، كما سيس��فر ع��ن تراجع 
الناجت احمللي اإلجمال��ي بواقع 3.6 في 
املئة خالل العامني اللذين سيعقبان 
التصوي��ت على البريكس��يت قابلة 
للزي��ادة بنس��بة 6 في املئ��ة الحقا، 
وذلك في حالة إبرام بريطانيا اتفاقية 
جتاري��ة ثنائية مع االحت��اد، عالوة على 
»صدم��ة هائلة« إذا غ��ادرت بريطانيا 
الس��وق املوحدة لالحت��اد األوروبي مع 
إمكاني��ة تعثره��ا اقتصاديا كعضو 

منفرد في منظم��ة التجارة العاملية 
بعيدا ع��ن االحتاد. فيم��ا توقع تقرير 
للخزان��ة انكماش��ا ف��ي االقتص��اد 
بواقع 6 في املئة، وخس��ارة كل أسرة 
بريطانية نحو 4300 جنيه استرليني 
من دخلها سنويا. وأكدت وزارة اخلزانة 
أنه��ا أج��رت دراس��اتها بش��أن تأثير 
خ��روج بريطانيا من االحتاد اس��تنادا 
على ثالثة عوامل رئيسية، هي: »تأثير 
االنتق��ال« املتعل��ق بتراج��ع انفتاح 

بريطانيا على التجارة العاملية، وتأثير 
»حالة عدم اليقني« بشأن االقتصاد، 
و«التقلب��ات« احملتمل��ة ف��ي أس��واق 
املال.أمني��ا، وبعدما أعلن وزير الدفاع 
البريطان��ي، غاف��ني ويليامس��ون، أن 
3500 جندي بريطاني سيتم وضعهم 
في حالة تأهب قصوى لو انس��حبت 
اململك��ة من االحت��اد األوروبي من دون 
اتف��اق بني لندن وبروكس��ل، من أجل 

تقدمي املساعدة ألي وزارة في أي طارئ، 
حذرت قيادة الشرطة البريطانية مما 
قد يتمخض عنه خروج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي بغير اتفاق من مخاطر 
هائلة على أمن املواطنني البريطانيني 
ج��راء تأث��ر التنس��يق بني الش��رطة 
البريطانية ووكالة الشرطة األوروبية 
»يوروب��ول«، الت��ي تضطل��ع مبهم��ة 
تنسيق اجلهد األوروبي حملاربة اإلرهاب 

واجلرمي��ة املنظمة والعاب��رة للحدود.
وتتنوع األسباب التي ميكن أن تفضي 
إلى خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي 
م��ن دون اتفاق، لعل أبرزها: تعثر مترير 
خطة ماي املثي��رة للجدل، حيث يرى 
سياس��يون بريطاني��ون، حت��ى م��ن 
داخل حزب احملافظني احلاكم، أن تلك 
اخلطة التي تس��ببت في اس��تقالة 
س��بعة وزراء وأحدثت زلزاال سياسيا 
مدويا، جتعل عالقتها باالحتاد األوروبي 
مائعة ألنها تتيح لها مغادرته بينما 
تبقي على ج��ل التزاماتها بالقواعد 
والقي��ود الت��ي تربطها ب��ه، ما يضر 
مبصال��ح اجلانب��ني. ومن ش��أن رفض 
البرملان البريطاني احملتمل خلطة ماي 
أن يحش��ر بريطانيا ب��ني خيارين: إما 
إجراء اس��تفتاء جديد قد يبقي على 
عضويتها في االحتاد األوروبي، بعدما 
أك��دت محكم��ة الع��دل األوروبي��ة 
إمكاني��ة ذلك بق��رار بريطاني أحادي 
من دون اش��تراط موافق��ة باقي دول 
االحتاد، وهو اخليار ال��ذي ترفضه ماي 
معتب��رة إي��اه »خيان��ة« إلرادة 52 في 
املئ��ة من البريطاني��ني الذين اختاروا 
الطالق عبر خطة ماي في اس��تفتاء 
حزي��ران )يوني��و( 2016، وإم��ا اخلروج 
بغيراتف��اق، مب��ا يس��تتبعه ذلك من 
تداعي��ات كارثي��ة. ومع تع��ذر اخليار 
األول، يبق��ي اخلي��ار الثاني هو األقرب 
للتحقق.م��ن جهة أخ��رى، أرجع وزير 
ش��ؤون التجارة الدولي��ة البريطاني، 
ويليام فوكس، تنامي احتماالت خروج 
بريطاني��ا من االحت��اد األوروبي من دون 
اتف��اق، إلى تعنت املفوضية األوروبية 
وبيروقراطيتها املقيتة، مستش��هدا 
برفض رئي��س فريق التفاوض األوروبي 
بروكسل  البريكس��ت في  مبحادثات 
مقترح��ات املفاوض��ني البريطاني��ني 
فقط جمل��رد احتوائها عل��ى طروحات 
رب من قبل من دون إبداء أسباب  لم جتجُ
أو ع��رض بدائ��ل، فيما اعتب��ر خبراء 
بريطاني��ون رف��ض االحت��اد األوروب��ي 
أو  بريطاني��ا  م��ع  التف��اوض  إع��ادة 
تقدمي تن��ازالت جديدة لها عبر إدخال 
تعديالت اقترحتها ماي على خطتها 
للخ��روج، والتي مت التوصل إليها بعد 
مفاوضات شاقة استمرت 17 شهرا، 
حتى صودق عليها قبل نهاية ش��هر 
تش��رين الثان��ي )نوفمب��ر( املاض��ي، 
وترى بروكس��ل أنها أنقذت لندن من 
مغادرة االحتاد من دون اتفاق، فيما يرى 
البريطانيون أن االحتاد األوروبي يسعى 
ملعاقب��ة بريطاني��ا عل��ى اختياره��ا 
اخلروج، متذرع��ا مبزاعم احلفاظ على 
النقاء األيديولوجي واحترام القواعد 
املنظمة لعمل املفوضي��ة األوروبية.

ل احتدام اخلالف بشأن  كذلك، ش��كَّ
احل��دود بني أيرلندا الش��مالية، والتي 
تعتب��ر ج��زءاً م��ن اململك��ة املتحدة 

م��ن جانب، وجمهوري��ة أيرلندا، التي 
ستبقى جزءاً من االحتاد األوروبي حال 
خروج بريطانيا من جانب آخر، سببا 
مهما لتعظيم فرص خيار الطالق من 

دون اتفاق. فق��د تضمنت خطة ماي 
للخروج »شبكة أمان« تبقي مجمل 
اململكة املتحدة ضمن احتاد جمركي 
م��ع االحتاد في حال ل��م يتّم التوصل 
إلى أي اتفاق بني بروكسل ولندن بعد 

فترة انتقالية تس��تمّر 21 شهراً بعد 
إمت��ام بريكس��ت ف��ي 29 آذار)مارس( 
2019. وبينما ينتقد مؤيدو بريكست 
البريطانيني »ش��بكة األمان« كونها 
تبق��ي على ارتب��اط بالده��م باالحتاد 
األوروب��ي بع��د إمت��ام الط��الق، إذ قد 
يفضي االستمرار في االحتاد اجلمركي 
وإبق��اء احل��دود اإليرلندي��ة مفتوحة، 
إل��ى حرمان م��اي من عق��د صفقات 
جدي��دة للتجارة احلرة م��ع الدول غير 
األوروبي��ة، يصر االحت��اد األوروبي على 
وجود ن��وع م��ن التفتي��ش واملراقبة 
عل��ى احل��دود حلماية س��وقه املوحد 
م��ن املنتج��ات البريطاني��ة الت��ي ال 
تلت��زم مبعاييرتل��ك الس��وق. وبينما 
يتطل��ع اجلانب��ان إلى ض��رورة اإلبقاء 
على احلدود مفتوحة، من دون االتفاق 
على كيفية حتقيق ذلك، عمدت ماي، 
بعدما جنت من حجب الثقة عنها مبا 
يحصنه��ا من اإلقالة مل��دة عام فيما 
قررت عدم خوض االنتخابات العامة 
في 2022، إلى مناش��دة ق��ادة االحتاد 
األوروبي تقدمي تنازالت قد تنقذ اتفاق 
البريكست، بحيث تشمل ضمانات 
قانوني��ة أوروبي��ة ملزم��ة حت��ول دون 
بق��اء بريطانيا عالقة إل��ى أجل غير 
مسمى في »شبكة األمان« ملنع بناء 
حدود مادي��ة مع أيرلندا.ورغم تعميق 
الط��الق البريطاني األوروب��ي من دون 
اتفاق ملعاناة االحتاد األوروبي عش��ية 
االنتخاب��ات البرملانية األوروبية، التي 
س��تبدأ بعد ش��هرين من إمت��ام ذلك 
الطالق، في ظل تنامي احتماالت رحيل 
أنغيال ميركل واهت��زاز وضع إميانويل 
ماكرون، وصعود األحزاب الش��عبوية 
والق��وى اليمينية املتطرفة في بقية 
ال��دول األعضاء، ف��ي الوقت الذي لم 
تعلن أية شخصية مالئمة ترشحها 
ملنصب رئاس��ة املفوضي��ة األوروبية، 
م��ا يعظم فرص احل��ركات املناهضة 
للفك��رة األوروبية في ول��وج البرملان 
األوروب��ي املقبل، ش��رع البريطانيون 
التأهب للس��يناريو  واألوروبيون ف��ي 
األس��وأ املتمثل في الط��الق من دون 
اتفاق، توخيا ملا يس��مى »اتفاق عدم 
التوصل إلى اتف��اق«. ففي حني أعلن 
رئيس املفوضي��ة األوروبية جان كلود 
يونكر، في ختام قمة االحتاد األوروبي 
في بروكسل، أن دول االحتاد ال27 قررت 
تكثيف استعداداتها الحتمال خروج 
بريطاني��ا منه م��ن دون اتف��اق، بدأت 
بلجي��كا وهولن��دا، اللت��ان متتلكان 
موانئ مقابلة لبريطانيا، في توظيف 
مس��ؤولي احل��دود وتعزي��ز موارده��ا 
استعداداً النفصال غير موثق، تسعى 
حكومة ماي لتخصيص ثالثة باليني 
تداعيات  ملواجهة  اس��ترليني  جنيه 
الط��الق بغي��ر اتف��اق، فيم��ا يناقش 
باق��ي أعض��اء االحت��اد األوروب��ي، في 
ش��كل غير رس��مي، متديداً محتمالً 
للفترة االنتقالية خلروج بريطانيا ملدة 

شهرين إضافيني.

* كاتب مصري

حذر محافظ بنك 
إنكلرتا من أن الطالق 
الربيطاني األوروبي 
من دون اتفاق 
سيخلف اضطرابات 
تربك النشاط 
التجاري واالقتصادي

حذرت قيادة الشرطة الربيطانية مما قد يتمخض عنه خروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي بغري اتفاق من مخاطر هائلة على أمن املواطنني

مريكل

غافني

ماي

مع استعصاء 
التوصل إلى اتفاق، 
يرضي جميع األطراف، 
بشأن الطالق لندن 
وبروكسل، تتعاظم 
احتماالت وقوع 
السيناريو األسوأ 
املتمثل في خروج 
بريطانيا من االحتاد 
األوروبي بغير اتفاق.
وملا كان األوروبيون 
قد ألفوا مأسسة 
وتوثيق عالقاتهم، 
سواء التعاونية 
منها أو الصراعية، 
فقد أضحى خروج 
بريطانيا من االحتاد 
األوروبي بناء على 
اتفاق متكامل 
يتضمن خارطة طريق 
شاملة وواضحة 
لذلك اخلروج، ترسم 
مالمح املرحلة 
االنتقالية وحتدد 
تفاصيل العالقة 
املستقبلية بني لندن 
وبروكسل في قابل 
األيام، هدفا حيويا 
لبريطانيا واالحتاد 
األوروبي في آن واحد. 

* بشري عبد الفتاح
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للن��وم كم��ا ال يخف��ى على اح��د فوائ��د جمة وآث��ار مهمة 
لإلنس��ان ولغيره م��ن الكائنات التي تنام واقف��ة او قاعدة او 
)طائرة( وخاصة النوم في مثل هذه الظروف التي مير بها البلد 

وكثيرا ما رددت هذين البيتني:
واني ألهوى النوم في غير حينه     لعل لقاء في املنام يكون 
حتدثني األحالم أني اراكم              فياليت أحالم املنام يقني

هك��ذا هي احلال ، العراقي اليوم ال تهم��ه تهديدات االحزاب 
والص��راع القائم بينها وال يكت��رث حلماقة ترامب وغبائه بل 
ما يهمه اخلروج من القمقم الذي اس��تطال مارده حتى صار 
بحج��م اجلبال فاي قمقم يحتويه وليس مع احد من االخوة 
السياس��يني كلمات س��حرية تنس��ف امل��ارد او تعيده الى 
قمقم��ه . من ينام اآلن لن جتد الغيبة لها رس��ما وال العتاب 
رسما فالنفس الذي يصعد وينزل بال مشاكل وكوارث مطلوب 

اآلن وبق��وة ألن اغل��ب 
يستنش��قون  الذي��ن 
الهواء الي��وم هم اهل 
والن��وازل  املش��اكل 
ويس��تثنى م��ن ذل��ك 
بعض االطف��ال . لكن 
ترام��ب  ان  الغري��ب 
وجماعت��ه )الترامبية( 
ينام��ون  ال  كأنه��م 
ويعملون ط��وال اليوم 
يخطط��ون ويفك��رون 
العالم حسب  بتغيير 

مزاجهم والنائمون على قفاهم يحلمون بولوج واقع األحالم 
ب��ال تذكرة حيث يس��رحون وميرحون مجان��ا ويقتلون الذباب 
والوح��وش الطائ��رة التي تتس��ع حلجم دماغهم املس��كون 
باخل��وف والتخ��اذل والعمال��ة . هل ين��ام من بي��ده الزمام أم 
يتقدم الى األمام ؟ انه س��ؤال محرج ومخي��ف اذا ايقنت ان 
جميع النائمني ليس��وا على نفس الشاكلة . بل ان البعض 
ين��ام في غي��ر حني موعد الن��وم ولهذا ت��رى مصانعنا ميتة 
والعم��ل في جميع الدوائر ليس طواعية بل قس��را من أجل 
كس��ب القوت ومن احب العمل وهو جاد ام��ا ينفى او يرمى 
مبصيبة تقع على أم رأس��ه ولهذا ترى العمل نائما هو اآلخر 
مع املش��اريع واالمور املتعلقة . أما كفانا نوما ايها الس��ادة 
فالن��اس وصل��ت الى ابعاد الفض��اء اخلارجي ونح��ن لم نزل 

نرتدي )الفانيلة( بالعكس.

مــواجـهــة الـنـــــــوم

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

العراقي اليوم ال تهمه 
تهديدات االحزاب 
والصراع القائم بينها وال 
يكرتث لحماقة ترامب 
وغبائه بل ما يهمه هو 
الخروج من القمقم  
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بغداد / البينة اجلديدة 
واالسكان  االعمار  وزارة  تواصل 
تنفيذ  العامة  واالشغال  والبلديات 
اعمالها في مصفى الدورة , بواسطة 
شركة الفاو العامة احدى تشكيالت 
للوزارة  االعالمي  املركز  وذكر  الوزارة. 
ان العمل في املشروع يتضمن تغيير 

املعدات  شركة  مجاري  انبوب  مسار 
الهندسية الثقيلة , مبيناً ان الشركة 
تسعى الجنازه وفق املواصفات الفنية 
مشيرا   , احملددة  والتوقيتات  املطلوبة 
عددا  واجنزت  سبق  الشركة  ان  الى 
في  النفطية  املشاريع  من  كبيرا 

مصفى الدورة.

االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة 
تواصل تنفيذ اعماهلا يف مصفى الدورة

 زراعة بغداد تناقش األمراض واللقاحات للوقاية من الفريوسات اليت تصيب الدواجن  
بغداد / البينة اجلديدة

الكرخ  بغداد  زراعة  مديرية  نظمت 
في  البيطري  املستوصف  مع  وبالتعاون 
الدواجن  ملربي  إرشادية  ندوة  غريب  آبي 
مبا يخص مشاريع )دجاج اللحم وبيض 
املائدة( لتعريفهم باألمراض والفيروسات 
التي تصيبها خالل فصل الشتاء وذلك 

 . اإلنتاج  وحتسني  عليها  للمحافظة 
تصيب  التي  األمراض  الندوة  وناقشت 
فصل  في  سيما  ال  الدواجن  حقول 
اللقاحات  أهم  تناولت  فيما   ، الشتاء 
للطيور  حقنها  يجب  التي  الضرورية 
فترة  خالل  املربني  قبل  من  الداجنة 
التي  الفيروسات  على  للقضاء  التربية 

الثروة  بواقع  النهوض  بغية  تصيبها 
وحتسني  بغداد  محافظة  في  احليوانية 
.ومن  للمواطنني  وتوفيره  احمللي  اإلنتاج 
الوقاية  تابعت كوادر قسم  أخرى  جهة 
زراعة  مديرية  لتوجيهات  وتنفيذاً 
أدغال  مكافحة  حملتي  الكرخ  بغداد 
طلع  وخياس  جريد  ولفحة  احلنطة 

امليداني  الكشف  خالل  من  النخيل 
اخملزني  اإلدخال  لسجالت  واملتابعة 
وصرف املبيدات واستمارات التوزيع على 
باخلطة  املشمولني  واملزارعني  الفالحني 
وحسب الضوابط والتعليمات باإلضافة 
من  املصروفة  الكميات  مطابقة  إلى 

املبيدات.  

بغداد / البينة اجلديدة 
البيئة   و  وزارة الصحة  منحت 
ملشاريع  بيئية  موافقة    )98(
وزراعية  صناعية  مختلفة 
للمحددات  مطابقة  وخدمية 
في   2018 عام  خالل  البيئية 
محافظة ميسان.وقال  سمير 
ميسان  بيئة  مدير  عبود 
منحت   املوافقات  هذه  ان 
بعد  واالنشطة  للمشاريع  
امليدانية  الكشوفات  إجراء 
التزامها  من  والتأكد  عليها 

والتعليمات  بالضوابط 
واستكمالها  البيئية 
املعمول  البيئية  اإلجراءات 
الصحة  وزارة  أن  بها.يذكر 
والبيئة  قد عقدت العديد من 
التوعية  وندوات  العمل  ورش 
املصانع  ألصحاب  البيئية  
وحثهم  الطابوق  ومعامل 
البيئة  وحتسني  حماية  على 
البيئية  التعليمات  بتطبيق 
أجل  من  الفعلية  واملساهمة 

صحة املواطن وبيئته.

الصحة والبيئة متنح ٩٨ 
موافقة بيئية خالل العام 

٢٠١٨ يف ميسان 

بغداد / البينة اجلديدة / ابتسام جبار
واملعادن جتهيز  الصناعة  وزارة  احدى تشكيالت  التعدينية  للصناعات  العامة  الشركة  تواصل 
القطاعات العامة واخلاصة مبنتجاتها من مادة قير االكساء و الكات باك وكاربونات الكالسيوم 
وقير التسطيح وراتنج صلب نوفوالك وبرامي كوت وزيوت صناعية وهيدروليك وغيرها من املنتجات، 
الوزارة  وقال مدير عام الشركة املهندس علي حسني علوان في تصريح للمكتب اإلعالمي في 
االكساء  قير  بتجهيز  دينار  متثلت  )303( ماليني  بلغت  الشركة   اإلجمالية ملبيعات  القيمة  ان 
)450طن(  بكمية  الكالسيوم  وكاربونات  )3.200م3(  بكمية  باك  والكات  )30طن(  بكمية  املطور 
)1000كغم(  بكمية  نوفوالك  وراتنج صلب   ، اخلاص  للقطاع  )24علبة(  بكمية  التسطيح  وقير 
مادة وبرامي كوت بكمية )2164طن( وزيوت صناعية وهيدروليك مضيفا بان مبيعات مصنع الزيوت 

بلغت )112طن( للقطاع العام واخلاص  .

الشركة العامة للصناعات التعدينية تواصل جتهيز 
القطاعني العام واخلاص مبنتجاتها املختلفة

بغداد / البينة اجلديدة
متكنت مالكات وزارة الكهرباء وباسناد 
االمنية  والقوات  الكهرباء  شرطة  من 

من اعادة خط نقل الطاقة الكهربائية 
كصيبة(  العالي)صمدية-  الضغط 
بوقت قياسي  اخلدمة  الى  )132 ك.ف( 

بعد صيانة البرج رقم )20( الذي تعرض 
االرهابية  اجملاميع  قبل  من  للتفجير 
النهروان.  منطقة  في  يومني  قبل 

الى  التجهيز  يعود  اخلط  هذا  وباعادة 
جسر  منطقتي  في  االعتيادي  وضعه 

ديالى واالمني.

بعد تعرضه لعمل ارهابي 
 اعادة خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط العالي )صمدية- كصيبة( اىل اخلدمة 

بغداد / البينة اجلديدة
جديدة  وجبة  صرف  عن  الرافدين  مصرف  اعلن 
التي  والعسكريني  املدنيني  املتقاعدين  سلف  من 
تتراوح مابني 3 و5 و 8 و 10 عن طريق أدوات الدفع 
في  للمصرف  االعالمي  املكتب  .وقال  االلكتروني 
بيان انه مت صرف دفعة جديدة من سلف املتقاعدين 
متقاعدا.   1389 من  ألكثر  والعسكريني  املدنيني 
وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة مت عن طريق 
مبنحه  تخطره  نصية  رسالة  عبر  املتقاعد  ابالغ 
اإلجراءات  كافة  استكمل  ان  بعد  وذلك  السلفة 
أدوات  طريق  عن  وصرفها  اياها  ملنحه  القانونية 
املالي  الرصيد  الدفع االلكتروني والتي متت تعبئة 

اليها .

الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من 
سلف املتقاعدين املدني والعسكري

بغداد / البينة اجلديدة 
املائية  املوارد  وزير  السيد  ترأس 
أجتماعاً  العادلي  د.جمال 
واملشاريع  التجاوزات  ملناقشة 
نهر  على  املقامة  االستثمارية 
بغداد  محافظة  ضمن  دجلة 
مديرعام  السيدين  بحضور 
التشغيل  وهيئة  القانونية 
من  باملوضوع  املعنني  والسادة 
حيث   ، والقانونني  املهندسني 
أعداد  عن  عرض  االجتماع  تخلل 
التجاوزات املقامة على نهر دجلة 
حسمت  دعوة   135 والبالغة 
قضائياً واخرى  مخاطبات رسمية 
التكسية  على  جتاوزات  شملت 

وانشاء  ومحرماتها  احلجرية 
املطاعم والدور السكنية وجتاوزات 
وامللوثات  العائمة  االقفاص 
البيئية ، وتأكيد السيد الوزير على 
أستثمار  من  االستفادة  أهمية 

لتعظيم  واملطاعم  املراسي 
التنسيق  وتكثيف  املالية  املوارد 
والتعاون مع اجلهد االمني بكافة 
أزالة  صنوفه وتخصصاته لغرض 

التجاوزات على محرمات النهر.

 وزير املوارد املائية يرتأس اجتماعًا ملناقشة التجاوزات واملشاريع 
االنبار / البينة اجلديدةاالستثمارية املقامة على نهر دجلة ضمن حمافظة بغداد 

لوزارة  العام  املفتش  مكتب  متكن 
الداخلية في محافظة األنبار من ضبط 
على  واالحتيال  بالنصب  متلبسة  امرأة 
ألعمال  مزاولتها  خالل  من  املواطنني 
في  اسهمت  التي  والشعوذة  السحر 
تفكيك األسر في احملافظة واإلضرار بها.
توافر  على  بناء  الضبط  عملية  ومتت 
املفتش  مكتب  مصادر  من  معلومات 

عمل  عن  شكاوى  وورود  اخلاصة  العام 
مزاولتها  عن  الناجمة  واألضرار  املرأة 
والشريعة  للقانون  اخملالفة  املهنة  لهذه 
السمحاء.وقد تأكد ملكتب املفتش العام 
عن  وبحث  حتقيقية  بأعمال  قيامه  بعد 
متارس  كانت  املذكورة  املرأة  أن  القضية 
األمنية  األجهزة  بعض  بعلم  أعمالها 
التي تغاضت عن أعمالها غير القانونية 
ولم تتخذ بحقها أي اجراء رادع مينعها 

األذى  واحلاق  باملواطنني  اإلضرار  من 
مكتب  نظم  ذلك  الى  األنبارية.  باألسر 
اصولي  ضبط  محضر  العام  املفتش 
ضبطها  مت  التي  اجلرمية  باملبرزات 
التي  افادتها  ودونت  املتهمة،  بحوزة 
السحر  مبزاولتها ألعمال  فيها  اعترفت 
شرطة  مركز  الى  وُسلمت  والشعوذة. 
االجراءات  التخاذ  األنبار  في  احلرية 

القانونية بحقها.

اعتقال امرأة متلبسة بالنصب واالحتيال والشعوذة على املواطنني يف األنبار 

بغداد / البينة اجلديدة 
في  املركزية  اجلنائية  احملكمة  أصدرت 
رئاسة استئناف بغداد الرصافة االحتادية 
أفراد  أحد  على  املؤبد  بالسجن  حكما 
تنظيم داعش كان يعمل في ما يسمى 
بديوان احلسبة في املوصل.وقال مراسل 
املركز اإلعالمي جمللس القضاء األعلى إن 
مدانا باإلرهاب اعترف في دوري التحقيق 
لتنظيم  بانتمائه  والقضائي  االبتدائي 
داعش اإلرهابي هو وأشقاؤه بعد سيطرة 
التنظيم على اجلانب األمين من املوصل.

بعد  له  سكن  تخصيص  مت  انه  وأضاف 
مبايعته التنظيم ونسب للعمل في ما 
يسمى بديوان احلسبة حملاسبة اخملالفني 
اشترك  ثم  ومن  داعش  لتعليمات 
بعمليات عسكرية ضد القوات األمنية 
اعترافاته. بحسب  املوصل،  أطراف  في 

األدلة  وجدت  احملكمة  أن  املراسل  وتابع 
عليه  واحلكم  املتهم  إلدانة  كافية 
بالسجن املؤبد وفق احكام املادة الرابعة 
 13 رقم  االرهاب  مكافحة  قانون  من 

لسنة 2005.

اجلنائية املركزية: املؤبد إلرهابي عمل يف 
ما يسمى بـديوان احلسبة يف املوصل

بغداد / البينة اجلديدة / شريف هاشم 
 2019-2018 الدراسي  للعام  برنامجها  ضمن 
الفصل الدراسي األول أقامت اللجنة العلمية 
الطب  كلية  في  اجملهرية  األحياء  فرع  في 
العلمية  احملاضرة  املستنصرية  اجلامعة   /
 ) للبكتريا  اخملتبري  التشخيص   ( بعنوان  
الدكتور سهيل جنم عبيد) طالب  ألقاها  وقد 
دراسات عليا - ماجستير في األحياء اجملهرية 
اجملهرية  األحياء  فرع  مختبر  قاعة  وعلى   ،  )
التشخيص  ان  احملاضرة  وبينت   ، الكلية  في 
اخملتبري للبكتريا يتم بعدة طرق بعد التجهيز 

الزرع  بواسطة  والتشخيص  العزل  ومنها 
البكتيري والفحص اجملهري املباشر وعن طريق 
على  تعتمد  وهذه  الكيميائية  التفاعالت 
فعالية البكتريا من انتاج األنزميات والسموم 
الكروموسوم  من  صغيرة  قطعة  والبالزميد   ،
أخرى  الى  بكتريا  من  الوراثية  الصفات  ينقل 
الدكتور وسام مهدي  الندوة األستاذ  ، وحضر 
ونخبة  اجملهرية  األحياء  فرع  رئيس  السعيد 
الدراسات  وطلبة  والتدريسيني  األساتذة  من 

العليا .

حماضرة علمية يف كلية طب املستنصرية حول التشخيص املختربي للبكرتيا

بغداد/ البينة اجلديدة
بتاريخ  منصبه  تسنمه  منذ 
محكمة  رئيس  يواصل   2018/7/24
االحتادية  الرصافة  بغداد  استئناف 
اجلابري  خضير  عماد  القاضي 
حيث  مثابرة  بكل  وعمله  نشاطه 
قام بزيارات ميدانية الى دور القضاء 
التابعة لرئاسة استئناف الرصافة 
للوقوف على واقع العمل القضائي 
واالداري وتشخيص املعوقات وايجاد 
احللول الالزمة بصددها بالتداول مع 

كان  القضاء  دار  في  االول  القاضي 
على  يؤكد  امليدانية  زياراته  خالل 
الدوام  بتوقيتات  االلتزام  ضرورة 
التشكيل  ضرورة  وكذلك  الرسمي 
عمل  ومتابعة  للمرافعات  املبكر 
مكاتب  في  االجتماعيني  الباحثني 
البحث االجتماعي وكذلك التاكيد 
على تنظيم وتأهيل اخملازن من خالل 
االلكترونية  االرشفة  نظام  تطبيق 
القضائيني  احلراس  عمل  ومتابعة 
احملامني  السادة  مع  والتعامل 

على  والتأكيد  املرسومة  باحلدود 
للسجالت  االلكترونية  االرشفة 
احملاكم  في  والقرارات  واملعامالت 
والصيانة  التأهيل  اعمال  ومتابعة 
القاضي  قام  القضاء.كما  دور  في 
عماد اجلابري بعقد اجتماعات مع 
اجلنائية  محاكم  قضاة  السادة 
املركزية وجنايات الرصافة والبداءة 
واالحوال  والتحقيق  واجلنح 
واحملكمة  والعمل  الشخصية 
املركزية  العفو  وجلان  الكمركية 

الثاني  وقام مؤخرا بافتتاح الطابق 
بغداد  منطقة  في  القضاء  لدار 
الضغط  تخفيف  بهدف  اجلديدة 
على املراجعني اضافة الى مقابالته 
اليومية للمواطنني بغية االستماع 
ملشكالتهم.   حلول  وايجاد  لهم 
حتية جمللس القضاء االعلى برئاسة 
القاضي فائق زيدان وجلميع السادة 
القضاة ملا يبذلونه من جهود مثمرة 
واملواطن  القضاء  خدمة  اجل  من 

الكرمي. 

رئيس حمكمة استئناف بغداد الرصافة االحتادية  شعلة من النشاط 
واحلركة خلدمة القضاء واملواطن 

القاضي فائق زيدان رئيس 
مجلس القضاء االعلى 

القاضي عماد اجلابري رئيس محكمة 
استئناف بغداد الرصافة االحتادية 

بغداد / البينة اجلديدة 
أعلن املتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد عن ارتفاع انتاج الغاز السائل لشركة غاز 
البصرة  الى معدالت غير مسبوقة حيث جتاوزت فيها معدل )4،814( الف طن باليوم 
، وهي خطوة مهمة لتعزيز االنتاج الوطني من وقود الغاز السائل وصوالً لالكتفاء 
الذاتي من جهة ، وتعزيزاً للصادرات  اخلارجية من جهة أخرى ، ومبا يحقق اعلى مردود 
مالي ، وأضاف جهاد ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط  ثامر عباس 
الغضبان  ثمن جهود العاملني في شركة غاز البصرة مطالباً اياهم  باملضى قدماً 
لتنفيذ خطط الوزارة باالستثمار األمثل للغاز املصاحب وحتويل الطاقة احملروقة الى 

طاقة منتجة ومفيدة تعزز من القدرات املالية واالقتصادية للبالد.

 النفط تعلن ارتفاع انتاج الغاز السائل يف  البصرة 
البينة اجلديدة/عبد الستار محسناىل  )4،٨١4( الف طن/يوم

بتوجيه مدير عام السكك وتزامنا مع اطاللة العام اجلديد قام  مدير 
قسم الهندسة املدنية يرافقه فريق عمل من اخملتصني  بزيارة محطة  
قطار بيجي املتضررة لالطالع على  اخلط الفرعي ملصفى بيجي .ومت 
السدة  في  احلاصل  التجريف  على  التفصيلي  املوقعي  الكشف 
الترابية من جراء االعمال االجرامية لعصابات داعش االرهابية الذين  
دمروا السدة بشكل نهائي واالبنية وخطوط السكة .ومت طرد الفلول 
اإلجرامية وإعادة املناطق وحتريرها  من قبل القوات األمنية واحلشد 
للعمل   خطة  بوضع  بالنجاح  الزيارة  كللت   . االبطال  الشعبي 
املشتقات  لنقل  بيجي  الى مصفى  باصالح اخلط وصوال  واملباشرة 
الوفد  وتابع   . اخلطوط  إجناز  عند  عموما  احملافظات  إلى  النفطية  

حملة اعمار اخلطوط واملفاصل التي تقوم كوادر املنطقة التي وصلت 
على  املوقعي  ..والكشف  العمل  من  متقدمة  مراحل  اإلجناز  نسبة 
بناية احملطة لغرض تهيئة)5( غرف لناظر محطة بيجي للمباشرة 
في ادارة العمل ومعاينة بناية االشارات  وكان باستقبال الوفد مدير 
منطقة بيجي باالضافة الى الكوادر الهندسية والفنية في شعبة 
الهندسة املدنية للمنطقة  واملهندس املشرف على حملة االعمار 
في املنطقة. وقد عاهد الكادر الهندسي والفني في منطقة بيجي 
ببذل قصارى اجلهود مبواصلة العمل وصوال إلى املصافي واخلطوط 
السكك  شاحنات  بواسطة  املنتجات  نقل  النسيابية  لها  املؤدية 

التخصصية لتعظيم املوارد املالية للشركة...

سكك منطقة بيجي  تباشر بتأهيل اخلطوط واملفاصل واملباني 

  بغداد / البينة اجلديدة 
االجتماعية،  والشؤون  العمل  وزارة  أصدرت 
فيديو  مقطع  بشأن  بياناً  األربعاء،  امس 
التواصل االجتماعي يظهر  انتشر على مواقع 
كحولية   مشروبات  طفالً  يناول  وهو  شخصاً 
اعتبرت  وفيما  السنة،  رأس  احتفاالت  خالل 
ذلك انتهاكاً صارخاً جتاه الطفولة، دعت رئاسة 
ضد  جزائية  شكوى  لتحريك  العام  االدعاء 
وزير  الطفل.وقال  ذوي  من  احلادثة  عن  املسؤول 

عبد  باسم  الطفولة  رعاية  هيئة  رئيس  العمل 
عبر  تداوله  مت  ما  بقلق  تابعنا   ، الربيعي  الزمان 
يظهر  مقطع  من  االجتماعي  التواصل  مواقع 
إلى طفل من خالل إظهاره مبظهر غير  اإلساءة 
الئق في أحد األماكن العامة ليلة رأس السنة.

وأضاف الربيعي، اننا ومن موقع مسؤوليتنا في 
نبدي  العراق  في  الطفولة  رعاية  هيئة  رئاسة 
الصارخة  االنتهاكات  هذه  مثل  حلدوث  أسفنا 
تعرض  التي  احلادثة  ونستهجن  الطفولة  جتاه 

قانونيا  تعد خرقا  ولكونها  البريء،  الطفل  لها 
بحقوق  املعنية  الدولية  لالتفاقيات  منافيا 
رئاسة  ندعو  العراق  عليها  صادق  التي  الطفل 
ضد  جزائية  شكوى  لتحريك  العام  االدعاء 
املسؤول عن احلادثة من ذوي الطفل كما نطالب 
هيئة االعالم واالتصاالت مبنع ترويج مثل هكذا 
ماضية  الوزارة  أن  إلى  الربيعي،  وأشار  مقاطع. 
في تشريع قانون حماية الطفولة مبا يؤمن بيئة 

آمنة للطفولة ومبا يتالءم مع قيم مجتمعنا.

العمل تصدر بيانًا بشأن مقطع فيديو يظهر طفاًل
 وهو يتناول مشروبات كحولية

البصرة / البينة اجلديدة 
اعلنت هيئة املنافذ احلدودية امس االربعاء، عن ضبط 
»حاويتني محملتني بأدوية طبية متنوعة ومن مناشئ 
موافقات  وبدون  للضوابط  مخالفة  مختلفة«  عاملية 

رسمية من وزارة الصحة في منفذ ام قصر الشمالي 
في محافظة البصرة. املنافذ احلدودية اكدت في بيان 
مت  انه  منه،  نسخة  اجلديدة«  »البينة  تلقت  صحفي 
تزوير  تبني  حيث  الكمركية  املعاملة  تدقيق  بعد  ذلك 

اخلتم اخلاص بوزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق 
بني  وتعاون  وبجهود  الطبية،  واملستلزمات  األدوية 
جهاز األمن الوطني وشعبة البحث والتحري. مت احالة 

املوضوع إلى القضاء التخاذ اإلجراءات القانونية.

املنافذ احلدودية: ضبط حاوييت أدوية خبتم مزور يف ميناء ام قصر
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سيناريوهات رئاسية 
اجلزائر يف   2019

تصريح��ات وزارة الدف��اع الوطن��ي اجلزائري��ة ف��ي بي��ان لها 
عل��ى موقعها بتاريخ 30 ديس��مبر 2018، ال��ذي كان موجها 
باألس��اس ال��ى بع��ض املتقاعدين مم��ن أعلن��وا صراحة عن 
رفضهم للعهدة اخلامس��ة، ومنهم من أعلن ترشحه خلوض 
غمار الرئاسيات، مفادها أن الوزارة هي من لها احلق في رفض 
التمديد وليس املتس��كعون في ش��وارع وأزقة الفيس��بوك، 
الذين لم يس��تطيعوا الوصول الى قيادة اجليش عندما كانوا 
حتت اخلدمة. بالتالي فأن مس��ألة االنتخابات الرئاس��ية بني 
قوس��ني، س��تجري في موعدها في ش��هر أبري��ل 2019 حتت 
حماية وزارة الدفاع إذا ما رغب جناح الرئاسة في ذلك، وليس 
كما كان يروج املرضى والبائعون لألوهام الذين وصفهم بيان 

وزارة الدفاع.
إذا، ال أحد مينع حاشية بوتفليقة من االستمرار في احلكم اال 
املوت، أو حركة ش��عبية س��تفرض نفسها على أرض امليدان 
وليس من خالل التبراح على القنوات الفضائية. )التبراح ملن 
ال يفهمه هو صياح بعض املّداحني في األس��واق باستخدام 
البنادير(. عبدالعزيز بلخادم مت اس��تدعاؤه ملنعه من الترشح، 
أو مس��اندة ش��خصية أخ��رى خ��ارج محيط الرئاس��ة ورمبا 
ستس��ند له مهمة في قادم األيام ه��و واألخضر االبراهيمي 
ممن كان��وا يحظون بلق��اء بوتفليقة، وبعض احل��رس القدمي، 
لتنش��يط الساحة. س��يتم ترك الس��احة لبعض املهرجني 
للتقدم للترش��ح قصد الهاء الش��عب، ولكن ف��ي النهاية 
لن يس��تطيع أحد من املهرجني جم��ع التوقيعات. وكما هو 
معلوم، هناك أشخاص حتى ال أقول شخصيات يظهرون في 
موسم الرئاس��يات كل 5 سنوات جلمع بعض املليارات خالل 
شهرين من خالل االحتيال متكن لهم العيش لسنوات مقابل 
لع��ب دور التغطية ومقاب��ل أن العملية جرت في ش��فافية 
ف��ي غي��اب منافس��ني حقيقي��ني. إذا، الس��ناريو األول على 
س��لم األولويات حاليا هو اجراء االنتخابات في وقتها أي في 
ش��هر أبريل 2019 ما دام أن بالون االختبار كان رافضا لفكرة 
تعديل الدس��تور ومتديد العه��دة. وبوتفليقة الذي يجهل ما 
يج��ري وال ما يحيط به لن يعلنوا ترش��حه اال في آخر حلظة. 
وسيمررون ترشيحه كما يحلو لهم في ظل صمت األغلبية. 
وقد يكون تعديل الدس��تور بعد مترير االنتخابات للتأقلم مع 
املس��تجدات التي تفرض نفسها. الس��ناريو الثاني هو املرور 
مبرحل��ة كانت مرفوضة من قبل، س��يتم فيه��ا التوافق بني 
أصحاب القرار وبعض األحزاب التي هي باألس��اس اخلطة ب 
للنظام، ومتديد حلكم آل بوتفليقة مقابل احلصول على بعض 
املواق��ع والريع. ولكن هذه املرحلة لن تكون اال اذا كانت هناك 
حركة ش��عبية منظمة رافضة للعهدة اخلامس��ة وفرضت 
إرادته��ا على أرض الواقع وليس في املواقع وش��كلت ضغطا 
حقيقي��ا وتهديدا ألصحاب القرار الذين سيس��تجيبون لها 
باس��تخدام هذه األحزاب لتفويت فرصة التغيير وامتصاص 

الغضب الشعبي.

نور الدين خبابة

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ح��ذر رئي��س ال��وزراء املكلف 
س��عد احلريري مؤخ��را من أن 
لبنان ال ميكنه البقاء مدة أطول 
م��ن دون حكومة بعد أكثر من 
س��بعة أش��هر من املشاورات 
الصعبة لتش��كيلها، محذراً 

من وضع اقتصادي »صعب«.
اللبنان��ي  الرئي��س  وكل��ف 
ميش��ال ع��ون احلري��ري، الذي 
يع��د الزعيم األبرز ف��ي البالد، 
بع��د  احلكوم��ة  تش��كيل 
انتخاب��ات برملاني��ة جرت في 
أيار/ماي��و وكان��ت األول��ى منذ 
تس��ع س��نوات. ومن��ذ ذل��ك 
احلني، يواجه احلريري صعوبات 
ع��ن  ناجت��ة  تش��كيلها  ف��ي 
خالف��ات ح��ادة ب��ني األطراف 

السياسيني.
وبع��د لقائه عون ف��ي القصر 
الرئاس��ي الثالثاء، قال احلريري 
»تأخرن��ا فيه��ا  للصحفي��ني 
ه��ذه  عل��ى  يج��ب  كثي��راً، 

احلكوم��ة أن تُول��د  ألن الب��الد 
دون  م��ن  تكم��ل  أن  ميك��ن  ال 

حكومة«.
وأض��اف »يجب علينا أن نصل 
لنهاية هذا املوضوع في أسرع 
وقت ممك��ن  ويج��ب على كل 

واحد فينا أن يتواضع قليالً«.
وكان احلري��ري أع��رب ف��ي 13 
املاضي  األول/ديس��مبر  كانون 
عن ثقته بإمكانية تش��كيل 
احلكوم��ة قب��ل نهاي��ة العام 

.2018
لكنه أوض��ح الثالث��اء أنه »ال 
واح��دة  عق��دة  عندن��ا  ي��زال 
منه��ا«،  نتخل��ص  أن  يج��ب 
مضيف��اً »الوض��ع االقتصادي 
صعب لكن ال يعن��ي ذلك أنه 
مس��تحيل، هناك الكثير من 
واالصالحات  واحللول  املشاريع 

التي يجب أن نقوم بها«.
ومنذ أكثر من س��بعة أشهر، 
ل��م تثمر جه��ود احلري��ري في 
تألي��ف حكومة جدي��دة، في 

خط��وة يحت��اج إليه��ا لبنان 
لالس��تفادة من ق��روض ومنح 
الدولي تقدميها  تعّهد اجملتمع 
دعم��اً القتصاده خ��الل مؤمتر 
سيدر الذي استضافته باريس 

في نيسان/أبريل.
ويثي��ر التأخ��ر في تش��كيل 

احلكوم��ة خش��ية م��ن أزمة 
اقتصادية أكب��ر قد تؤدي إلى 

تدهور الليرة اللبنانية.
اجله��ات  معظ��م  وربط��ت 
الدولية واملانحة مساعداتها 
سلس��لة  لبن��ان  بتحقي��ق 
واقتصادية  بنيوية  إصالحات 

وحتس��ني معدل النم��و الذي 
س��جل واحدا في املئة خالل 
املاضي��ة  الث��الث  الس��نوات 
ف��ي  املئ��ة  ف��ي   9.1 مقاب��ل 
السنوات الثالث التي سبقت 
اندالع النزاع في س��وريا في 
2011، وال��ذي كان ل��ه تأثي��ر 

اقتصادياً  لبن��ان  كبير عل��ى 
وسياسياً.

ومن��ذ تكليف��ه، اصطدم��ت 
تأليف  جه��ود احلري��ري ف��ي 
بعوائ��ق  جدي��دة  حكوم��ة 
ع��دة مت جتاوزه��ا الواحدة تلو 

األخرى. 
وفي لبن��ان البلد الصغير ذي 
الهّش��ة، ال ميكن  التركيب��ة 
تش��كيل احلكوم��ة م��ن دون 
توافق القوى الكبرى إذ يقوم 
عل��ى  السياس��ي  النظ��ام 
احلص��ص  تقاس��م  أس��اس 
الطوائ��ف  ب��ني  واملناص��ب 

واألحزاب.
ولطاملا كان تشكيل احلكومة 
مهم��ة صعبة في لبن��ان، اذ 
احت��اج احلري��ري ف��ي الع��ام 
لتأليف  2009 خمسة أشهر 
عش��رة  مقاب��ل  حكومت��ه، 
الوزراء السابق  لرئيس  أشهر 
متام س��الم بني العامني 2013 

و2014.

وكاالت / البينة الجديدة
أّكدت وزيرة اجليوش الفرنس��ية فلورنس 
بارل��ي مؤخرا ل��دى احتفالها ف��ي األردن 
بالع��ام اجلدي��د مع الق��وات الفرنس��ية 
املش��اركة في مكافحة تنظي��م الدولة 
عل��ى ض��رورة »إنه��اء مهم��ة« التصدي 
للتنظيم املتطرف قبل االنسحاب املعلن 

للحليف األميركي من سوريا.
وقالت ف��ي كلمة ألقتها أم��ام الطيارين 
الفرنس��يني في قاعدة »ات��ش 5« اجلوية 
األردني��ة الت��ي تنطل��ق منه��ا مقات��الت 
فرنسية لضرب تنظيم الدولة في سوريا 
اجمل��اورة  »عن��د وصولكم ع��ام 2014 كان 
التفويض واضح��ا: تدمير داعش. وهو لم 

يتغّير. لدينا مهمة يجب إجنازها«.
وأضافت مخاطبة العسكريني املشاركني 
في عملية »شامال«، الشق الفرنسي من 
احلملة الدولية ض��د التنظيم في العراق 

وسوريا »جئت إلى هنا ألقولها مرة أخرى: 
فرنسا تواصل القتال ضد التيار اجلهادي. 
أعّول عليكم منذ الغد ملواصلة املهمة«، 
مذك��رة بسلس��لة االعت��داءات الدموية 
الت��ي ضربت فرنس��ا من��ذ الع��ام 2015 

وتبناها تنظيم الدولة.
وفاج��أ الرئي��س األميركي دونال��د ترامب 
حلف��اءه في منتص��ف ديس��مبر/كانون 
األول حني أعلن سحب اجلنود األميركيني 
املنتشرين في س��وريا وعددهم ألفان في 

قرار كان له وقع الصدمة.
وقالت الوزيرة الفرنسية »إنه قرار مباغت 
أحادي اجلانب« من قب��ل البلد الذي يقود 
التحال��ف الدول��ي ض��د تنظي��م الدولة 
مشيدة بالتزام اجلنود الفرنسيني »املثالي 

والشجاع والضروري«.
وخف��ف الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب 
في تغريدة على تويتر من وطأة تصريحاته 

حول خططه لالنسحاب من سوريا فورا، 
متحدثا عن انسحاب »بطيء«.

وعلق��ت بارلي بح��ذر على ه��ذا اإلعالن، 
فقال��ت للصحفي��ني »بط��يء ال يعن��ي 
بالض��رورة ع��ددا مح��ددا من األس��ابيع 
س��نرى«، مش��يرة إل��ى أن »كيفي��ة هذا 

االنسحاب ال تزال قيد املناقشة«.
وكانت بارل��ي صرحت ف��ي الطائرة التي 
كان��ت تقلها إل��ى األردن »أننا ال نش��اطر 
بش��كل كام��ل الرئي��س ترام��ب وجهة 
نظره. نحن نعتب��ر أن املعركة ضد داعش 
لم تنته بعد وأولويتنا هي االس��تمرار في 

إكمالها«.
وتابعت »أنا متفائلة بأن هذا العمل ميكن 
أن ينج��ز ونح��ن بحاجة إلى اس��تخدام 
فع��ال للوق��ت ال��ذي يفصل بينن��ا وبني 
االنس��حاب الفعلي وه��و التاريخ الذي ال 

نعرف عنه شيئا حتى اآلن«.

الفراغ احلكومي يفاقم توجس احلريري من املتاعب االقتصادية

فرنسا تتمسك بإنهاء مهمة القضاء على داعش

وكاالت / البينة الجديدة
اإلره��اب  مكافح��ة  ش��رطة  حتّق��ق 
البريطاني��ة ف��ي عملي��ة طع��ن أدت 
إل��ى جرح ثالثة أش��خاص في محطة 
للقطارات ف��ي مانشس��تر ليلة رأس 
الس��نة، فيما ذكرت تقارير أن منّفذها 
م��ا  بحس��ب  »اهلل«،  كلم��ة  هت��ف 
وامرأة  أعلن مس��ؤولون.وأصيب رج��ل 
وش��رطي بجروح خالل عملية الطعن 
الت��ي وقعت لي��ل االثنني ف��ي محطة 
فيكتوريا في مانشس��تر في ش��مال 

غرب بريطانيا.
وق��ال ش��اهد يُدع��ى س��ام كالك )38 
عاما( ويعمل منتج��ا في إذاعة بي بي 
سي، إنّه س��مع منّفذ الهجوم يصرخ 

»اهلل« قبل االعتداء وخالل تنفيذه.
وتابع كالك أنه سمع املشتبه به يقول 
»طاملا واصلتم قصف بلدان أخرى، فإّن 

هذه األمور ستستمّر في احلدوث«.
وقد مت اعتقال منفذ الهجوم بش��بهة 
الش��روع ف��ي القت��ل، بحس��ب بيان 
لش��رطة مانشس��تر أوضحت فيه أن 

امرأة أصيبت في الوجه والبطن، فيما 
أصي��ب ش��خص آخر ف��ي بطن��ه، أّما 
اجلريح الثالث فهو عنصر في الشرطة 

البريطانية وأُصيب في كتفه.
وق��د مت نقل املصابنَي املدنيني وهما في 
اخلمسينات من العمر إلى املستشفى. 
وقالت الُس��لطات إّن جروحهما بالغة 

لكّنهما ليسا في خطر.
وحصلت عملي��ة الطع��ن بينما كان 
العدي��د م��ن س��كان مانشس��تر في 
الش��وارع يش��اركون ف��ي االحتفاالت 

بالعام اجلديد.
وقّدم الش��اهد كالك رواي��ة مفّصلة 
عن الهجوم قال فيها »سمعت هذا 
الص��راخ املرعب ج��دا، ونظ��رت إلى 
رصي��ف احملطة، قد جاء ف��ي اجّتاهي. 
رأي��ُت أنّ��ه كان لديه س��كني مطبخ 
بش��فرة طولها نحو 30 سنتيمترا«، 

مضيفا »كان األمر مرعبا جدا«.
وقال كالك إنه س��مع منّفذ االعتداء 
يصرخ »اهلل« خالل تنفيذه العملية، 
مضيفا »لقد هتف اهلل قبل االعتداء 

وخالل��ه«. وقالت ش��اهدة عّرفت عن 
نفس��ها باس��م ريبي��كا لصحيفة 
»ديلي مي��رور« البريطانية »كان أكثر 
ص��راخ مرعب س��معته ف��ي حياتي 
وعندما استدرت رأيت اجلميع يركض 
باجتاهي«. وتابعت »قفزت فوق سكة 
الترام ورحت أرك��ض واختبأت خلف 

ألواح خرس��انية حتت أحد األقواس«، 
مضيفة »كنت خائفة جدا«.

واعتبرت الش��رطة االعت��داء »حادثة 
خطيرة«. وقال مساعد رئيس شرطة 
إن ش��رطة  بوت��س  روب  مانشس��تر 
مكافح��ة اإلرهاب تتول��ى التحقيق 

وإن عناصر الشرطة »متيّقظون«.

وأض��اف »نتفّه��م أن تثي��ر األحداث 
الت��ي وقع��ت الليل��ة قلق الس��كان 
لكنني أشدد على أن احلادثة انتهت، 
هناك موقوف وليس هناك في الوقت 
الراه��ن أي معلومات اس��تخباراتية 

تفيد بوجود تهديد أكبر«.
وأكد بوتس أن كاف��ة اخلبرات متاحة 
لك��ي »نحق��ق تقدما ف��ي التحقيق 

بأسرع ما ميكن«.
وعل��ى الرغ��م م��ن االعت��داء ج��رت 
احتف��االت رأس الس��نة في س��احة 
»ألب��رت س��كوير« والت��ي تخللته��ا 
ألعاب نارية وس��ط تعزيز لالنتش��ار 

األمني.
وش��هدت مانشستر )شمال( اعتداء 
ارتكب��ه   2017 مايو/أي��ار   22 ف��ي 
بريطاني من أصل ليبي فجر نفس��ه 
خ��ارج قاع��ة مانشس��تر أرين��ا في 
نهاي��ة حف��ل للمغني��ة األميركي��ة 
أريان��ا غران��دي. وأس��فر الهجوم عن 
مقتل 22 ش��خصا وإصابة نحو مئة 

بجروح.

األمريكيون يف انتظار انهاء
 الشلل احلكومي

حادثة طعن تثري الرعب يف مانشسرت ليلة رأس السنة

وكاالت / البينة الجديدة
السوداني  املركزي  البنك  أعلن 
مؤخ��را أن سياس��اته النقدية 
في 2019 »ستعمل على إغالق 
جميع الثغرات املغذية ألسواق 

العمالت املوازية«.
وق��ال محافظ البن��ك، محمد 
خير الزبير، ف��ي مؤمتر صحفي 
خط��ة  هن��اك  إن  باخلرط��وم، 
إل��ى  للوص��ول  محكم��ة 
»س��عر صرف موحد ومستقر 
وخلق س��وق موح��د للعمالت 

األجنبية«.
وأضاف أن الهدف من سياسات 
البن��ك اجلدي��دة الوص��ول إلى 
»س��عر ص��رف مس��تقر«، دون 

تفاصيل عن تلك السياسات.
وأكد على ارتفاع قيمة اجلنيه 
الس��وداني أمام ال��دوالر خالل 
األيام القليلة املاضية، بفضل 
ما أس��ماه بدء البن��ك املركزي 

في س��د اجله��ات الت��ي كانت 
تغ��ذي أس��واق العم��الت م��ن 
بينها انته��اء املهلة احملدد, من 
بنك السودان إليقاف االستيراد 
بدون حتويل قيمة في منتصف 
أول  ديس��مبر/كانون  ش��هر 

املاضي.
الدوالر  وس��جل س��عر ش��راء 
باالس��واق املوازي��ة الثالثاء 50 
جنيه��ا مقارن��ة ب 60 جنيها 
منتصف الشهر املاضي، بينما 
الرسمية  األس��واق  في  سعره 

47 جنيهاً.
وفي اكتوبر/ تشرين أول املاضي 
الس��وداني  املرك��زي  أوق��ف 
االس��تيراد بدون حتوي��ل قيمة 
للمستوردين  إعطاء مهلة  مع 
حتى اخلامس عشر من الشهر 

املاضي.
واالستيراد بدون حتويل قيمة هو 
السماح للمستورد باالستيراد 

دون حتويل قيمة السلع بالنقد 
بالس��داد  واالكتفاء  األجنب��ي 
بالعمل��ة احمللي��ة عب��ر البنك 
املركزي على أن يتولى هو حتويل 

مبلغ السلع بالنقد األجنبي.

وأعلن الزبير ع��ن موارد جديدة 

من النق��د األجنبي س��تدخل 
اخلزين��ة العام��ة خ��الل العام 
اجل��اري تش��مل رس��وم نق��ل 
وتصدي��ر نف��ط دول��ة جن��وب 
الس��ودان، التي كانت متوقفة 
املاضي��ني  العام��ني  خ��الل 
بجان��ب رس��وم نق��ل وتصدير 

النفطي��ة  الش��ركات  نف��ط 
العامل��ة باجلنوب عبر األراضي 

السودانية.
وتشهد عدة مدن في السودان 
عل��ى  احتجاج��ا  مظاه��رات 
االقتصادية،  األوض��اع  تده��ور 
أسفرت عن مقتل 19 شخصاً. 
ويعان��ي الس��ودان م��ن أزمات 
ف��ي اخلب��ز والطح��ني والوقود 
وغاز الطه��ي، نتيج��ة ارتفاع 
س��عر الدوالر مقابل اجلنيه في 

األسواق املوازية.
يواجه السودان أزمة في النقد 
األجنبي وسط ارتفاع معدالت 
التضخ��م رغم رفع واش��نطن 
األول 2017  أكتوبر/تشرين  منذ 
املفروض  االقتص��ادي  احلص��ار 

عليه.
وتصاع��دت ح��دة أزم��ة النقد 
األجنب��ي منذ انفص��ال جنوب 
ال��ذي   2011 ف��ي  الس��ودان 

تسبب بتقلص عائدات النفط 
بش��كل كبي��ر. وتبلغ نس��بة 
باملئ��ة   70 حالي��ا  التضخ��م 
بينم��ا انخفضت قيمة اجلنيه 
الس��وداني وس��ط نق��ص في 

اخلبز والوقود في عدة مدن.
وذكرت وكالة الس��ودان لألنباء 
)سونا( أن الرئيس عمر البشير 
أصدر الثالثاء »ق��رارا جمهوريا 
بتكوي��ن جلنة تقص��ي حقائق 
حول األحداث األخيرة برئاس��ة 
وزي��ر الع��دل« محم��د أحم��د 

سالم.
وتأتي األح��داث األخيرة بعدما 
رفع��ت احلكوم��ة الس��ودانية 
س��عر رغي��ف اخلبز م��ن جنيه 
ثالث��ة.  إل��ى  واح��د  س��وداني 
وحتولت االحتجاجات بش��كل 
مس��يرات  إل��ى  متس��ارع 
ف��ي  للحكوم��ة  مناهض��ة 

اخلرطوم وغيرها.

البنك املركزي السوداني يتبنى سياسات جديدة لتطويق األزمة

وكاالت / البينة الجديدة
الدميقراطيون  النواب  كش��ف 
الن��واب األميركي  في مجلس 
عن خطط إلنهاء اإلغالق اجلزئي 
إلدارات احلكومة الفدرالية عبر 
قانون  التصويت على مشروع 
مرتب��ط مبخصص��ات امليزانية 
فور س��يطرتهم على اجمللس . 
لك��ن مصير مش��روع القانون 
يبدو غي��ر واض��ح، إذ أن النص 
ال يتط��رق إل��ى متوي��ل اجل��دار 
احلدودي ب��ني الواليات املتحدة 
واملكس��يك الذي يسعى إليه 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 

لوقف الهجرة غير الشرعية.
فيه��ا  انتق��د  تغري��دة  وف��ي 
الدميقراطي��ني لرفضهم متويل 
ترامب  اجل��دار احل��دودي، ق��ال 
على  الدميقراطيون  »س��يقدم 
األرجح مش��روع قان��ون نظرا 
للطفهم املعت��اد، يتخلى عن 
كل ش��يء وال يقدم أي ش��يء 

ألمن احلدود، ال سيما اجلدار«.
وأضاف »من دون اجلدار، ال ميكن 
أن يكون هناك أمن حدود. األمور 
باملقارنة  ه��ي  التكنولوجّي��ة 
مجرد زركشات ال معنى لها«.

التأكيد عل��ى مزاعمه  وأع��اد 
الت��ي لم يتم إثباته��ا بعد بأن 
املكس��يك ستدفع ثمن اجلدار 
احل��دودي من خالل اتفاق جتاري 

دول  ب��ني  توقيع��ه  مت  جدي��د 
أميركا الشمالية الثالث )كندا 
واملكسيك والواليات املتحدة(.

وكتب ترامب »أن��ا في املكتب 
البيض��اوي. أيها الدميقراطيون 
عودوا من اإلجازة اآلن وأعطونا 
األصوات الالزمة ألمن احلدود مبا 
في ذلك اجل��دار«. والكونغرس 
حاليا في عطل��ة نهاية العام 
وس��يعاود أعمال��ه اخلمي��س، 
بينم��ا بقي ترامب ف��ي البيت 
احتف��االت  خ��الل  األبي��ض 
الع��ام اجلديد وألغ��ى عطلته 
الس��نوية في منتجع الغولف 
ال��ذي ميلك��ه في فلوري��دا في 
ظ��ل اخلالف القائ��م. وردا على 
رف��ض الدميقراطيني متويل بناء 
اجلدار، يرف��ض ترامب التوقيع 
عل��ى حزمة إنف��اق أكبر. وجنم 
عن ذلك إغالق قطاع كبير من 
إدارات احلكومة الفدرالية أثناء 
عطلة عيد امليالد ونهاية العام 
وحتى يتم التوصل إلى اتفاق. 
وحت��ول اخلالف إل��ى اختبار قوة 
بني ترامب والدميقراطيني الذين 
اجلديد  الكونغرس  سيدخلون 
في 2019 كأغلبية في مجلس 
النواب بعد نصرهم احلاس��م 
في انتخابات منتصف الوالية 
التي جرت في نوفمبر/تش��رين 

الثاني.



*محمد كريشان

إنه��م ال يتعلمون أب��دا وال يتعظون. 
الس��وداني عم��ر  الرئي��س  آخره��م 
البش��ير ال��ذي يواج��ه ه��ذه األي��ام 
غضب��ة ش��عبية كب��رى ومظاهرات 
س��اخطة س��قط فيه��ا ع��دد م��ن 
القتل��ى واجلرحى، ومع ذلك تراه يكرر 
وصف��ات فاش��لة جّربها غي��ره دون 
فائ��دة، من بن علي إل��ى مبارك مرورا 
بالقذاف��ي وصالح، الله��م إذا كانت 
زيارته األخيرة ولقاؤه باألسد أقنعته 
بالطريق��ة الس��ورية الت��ي ال بد من 
االعت��راف بنجاحها وهي “األس��د أو 
نح��رق البلد” فتحق��ق األمران معا… 

بقي األسد وح�ُ���رق البلد.
هن��اك مس��ألة عل��ى ق��در كبير من 
األهمي��ة ال يبدو أن البش��ير يعيرها 
كبي��ر اهتمام، وال من س��بقوه، وهي 
أن الش��عوب متل من ط��ول حكم أيا 
كان مهم��ا كان. وإذا كان��ت القلوب 
متّل كم��ا مت������ل األب��دان على قول 
اإلم��ام عل��ي )رض��ي اهلل عن��ه( فإن 
الشعوب متل كما متل القلوب وأكثر. 
لم يكن مبق��دور الش��عب الليبي أن 
يتحمل أكثر م��ن 42 عاما من حكم 
“صاحب الكتاب األخضر”، وال مصر 
أكثر من 30 عاما من حكم “صاحب 
الضربة اجلوي��ة”، وال اليمن أكثر من 

30 عام��ا م��ن حك��م “الراقص على 
رؤوس األفاع��ي”، وال تون��س أكثر من 
23 عام��ا من حكم “صان��ع التغيير 
املبارك”، وال سوريا أكثر من خمسني 
عاما من حكم “آل األس��د” بني األب 
فاالب��ن فاحلفي��د رمبا. ال يح��دث هذا 
ف��ي ممال��ك وراثي��ة احلك��م وإمنا في 
جمهوري��ات جت��رى فيه��ا انتخابات 
دوري��ة بل وتتحدث ع��ن الدميقراطية 

والشفافية!!
الش��عوب متل واألنظم��ة تهترئ فال 
الش��عوب ف��ي وارد أن تتحمل املزيد 
من هذا احلاك��م وال األنظمة في وارد 
أن يك��ون لديه��ا أي جدي��د تخرجه 
م��ن جعبته��ا. ل��م تع��د الش��عوب 
قادرة على اس��تيعاب كالم سمعته 

م��ن قادته��ا آالف امل��رات ولم يعد 
ه��ؤالء القادة مبقدره��م هم أيضا 
أن يبه��روا مواطنيهم بأي ش��يء. 
له��ذا تلجأ أغلب الش��عوب التي 
تعيش في دميقراطي��ات حقيقية 
إلى تغيير رئيسها وحزبها احلاكم 
بني فترة وأخرى لكسر هذه الرتابة 
وإلعطاء الف��رص للتنافس وتقدمي 
األفضل. وحتى حني يستمر ناجح 
في حكمهم لس��نوات متعاقبة 
تراه��م يجنحون ف��ي النهاية إلى 
تغييره، ال لشيء سوى أنه لم يعد 

لديه ما يقدمه.
هكذا هو البش��ير، أحك��م قبضته 
على السودان فلم يرخها منذ ثالثني 
عاما لم يقدم خاللها سوى رقصات 
بالعصا وكالما إنشائيا يتدثر بالدين 
ويحتمي به لتبرير سياساته اخملتلفة. 
ما الذي يجعل السودانيني يصدقون 
كالمه هذه األيام عن “مرحلة صعبة 

عاب��رة وعن رخاء مقبل” وعن أن “اهلل 
حبا الس��ودان ب��كل اخلي��رات” وهو 
ال��ذي لم يحت��رم من قبل أي ش��يء 
تعهد ب��ه مبا في ذلك عدم ترش��حه 
ملنص��ب الرئاس��ة. ومع ذل��ك ها هو 
يش��ير إلى “التداول الس��لمي على 
السلطة” في انتخابات 2020، عبارة 
ما كان لينطق بها لوال حترك الشارع 
الغاض��ب ال��ذي مبجرد أن يه��دأ فلن 
يكرره��ا أب��دا وهي املثقل��ة باملعاني 
ومن بينها أنه قد ال يترش��ح… ولكنه 
“س��يلحس” كالمه الحقا كما فعل 

من قبل أكثر من مرة.
ث��م كي��ف لرئي��س يعد ش��عبه بأن 
مس��تقبله س��يكون أفض��ل وه��و 
م��ن يطلق الرص��اص على م��ن يريد 

اس��تعجال ه��ذا املس��تقبل ؟؟ ث��م 
كي��ف يأت��ي ليتح��دث ع��ن أن قتل 
املتظاهرين الس��لميني ه��و من باب 
القص��اص ألن “القصاص هو ش��نو؟ 
هو قتل مش ك��ده.. هو ردع لآلخرين 
عش��ان نحافظ على األمن”؟!! وكما 
ق��ال أحد الس��ودانيني فإن البش��ير 

عقد خ��الل األس��بوع املاضي فقط 
ثالث��ة اجتماعات ذات طبيعة أمنية، 
مع القوات املس��لحة وجه��از األمن 
واخملاب��رات وقوات الش��رطة، وأش��اد 
بأدائه��م جميع��ا، وفي الوق��ت ذاته 
يقول إن األزمة اقتصادية؟؟ إذا كانت 
فع��ال كذل��ك فق��د كان حري��ا به أن 
يجتم��ع أوال م��ع األجه��زة املعني��ة 
باالقتص��اد والتج��ارة واملوازنة، فيما 
كتب أح��د املغردين ع��ن املتظاهرين 
له��م  املتأرج��ح  البش��ير  ووص��ف 
وملطالبه��م فق��ال موجه��ا كالم��ه 
للرئي��س: “إذا كان��وا خون��ة فكيف 
تعده��م بحي��اة كرمي��ة، وإذا كان��ت 
مطالبه��م عادلة فكي��ف تصفهم 

بأنهم خونة”؟!.
إن مواجه��ة املتظاهري��ن الع��زل 
بالرصاص هو انتهاء لش��رعية أي 
نظام رغم كل التبريرات املتماسك 
منها نس��بيا واملتهاف��ت، خاصة 
وقد س��بق للبش��ير أن فعلها مع 

مظاهرات أيلول / سبتمبر 2013.
الصحفي��ني  أح��د  رأي  وعل��ى 
السودانيني الداعمني للمظاهرات 
فإن “الس��ودانيني ينشدون نظاما 
جديدا وعام��ا جديدا مختلفا عن 
الثالثني عاما املاضية التي أورثتهم 
القهر والظلم واالستبداد، وكل ما 
يريدونه اآلن هو اس��ترداد وطنهم 
اخملتط��ف”.. مضيف��ا أن “م��ا يفعله 
البشير ويقوله اآلن ليس سوى هروب 
إلى األمام، فهو ال يفعل س��وى شراء 

الزمن وبيع الوعود”.
ش��راء الزم��ن صع��ب للغاي��ة، وبيع 

الوعود جتارة بائرة.

*كاتب من تونس

رندة تقي الدين 

كرس��ت الس��نة املاضية الرابح االكبر 
في الش��رق االوس��ط والعال��م فالدميير 
بوتني. فاحلرب في سوريا و تراجع املوقف 
الدم��وي  الص��راع  ازاء ه��ذا  االميرك��ي 
بني ديكتاتور وش��عبه اتاح��ت للرئيس 
الروس��ي ان يف��رض ش��خصه كمرجع 
اساسي في املنطقة . ففي 2013 عندما 
مت االتف��اق بينه وبني الرئي��س االميركي 
باراك اوباما حول منع اس��تخدام سوريا 
السالح الكيمياوي وجتريد قوات النظام 
الس��وري من��ه تص��دى بوت��ني لتدخ��ل 
اميركي فرنس��ي كاد لو حصل ان يشل 
القوات الس��ورية ويوقف ح��رب النظام 
ضد ش��عبه. ولكن بوتني متك��ن عندئذ 
م��ن التحاي��ل عل��ى نظي��ره االميرك��ي 
واالس��تفادة من عدم املب��االة االميركية 
ان��ه ال  اوبام��ا يش��عر  ازاء ص��راع كان 
يعنيه. فدخل بوتني الى سوريا في 201٥ 
ث��م تدخ��ل ف��ي االنتخاب��ات االميركية 
ملصلح��ة دونالد ترامب ال��ذي بدأ عهده 
في 201٧ وتبني ان��ه اكثر رئيس اميركي 
مناسب لبوتني . فوجود اجليش الروسي 
ف��ي س��وريا وانتخ��اب ترام��ب كرس��اه 
ف��ي 201٨ كأق��وى رئي��س ف��ي العالم. 

فاس��تطاع بوتني خالل س��نوات احلرب 
الس��ورية ان يحصل على قاعدة بحرية 
في البحر االبيض املتوس��ط وان يجعل 
من بشار االس��د تابعاً لنفوذه كما كان 
رؤس��اء اوربا الش��رقية تابعني للقيادات 

الروسية في عهد االحتاد السوفيتي.
وبوت��ني اصب��ح ف��ي 201٨ مفت��اح احلل 
للحرب السورية فاالنسحاب االميركي 
الذي قرره نظي��ره املفضل دونالد ترامب 
يتيح له ان يكون وحده املقرر ملس��تقبل 
س��وريا. كم��ا ان��ه اس��تطاع بعالقاته 

الثمين��ة واملمي��زة باس��رائيل وحكومة 
امنه��ا  ضام��ن  يصب��ح  ان  نتانياه��و 
في س��ورية.. ثم يع��ود ويتح��اور معها 
اليق��اف هذه الضربات بوعود ضمان امن 
اس��رائيل .ونف��وذ بوت��ني ليس��ت فقط 
ف��ي قاعدت��ه البحري��ة ف��ي س��وريا. إذ 
اس��تطاع ايضا ان يكون العباً اساسياً 

في الس��وق النفطية بفضل الش��راكة 
الروسية السعودية على قطاع النفط. 
فالتنس��يق والش��راكة بني اكبر بلدين 
نفطي��ني ف��ي العال��م مك��ن بوتني من 
حتويل روس��يا ال��ى العب اساس��ي الى 
جانب الس��عودية في الس��وق العاملية 
النفطية.والشراكة السعودية الروسية 
على ه��ذا الصعيد اصبح��ت اكبر مؤثر 
في الس��وق النفطية العاملية من انتاج 
اوبك وحده، فقد فهم بوتني اهمية هذه 
الشراكة وضغط على رؤساء الشركات 
كان��وا  الذي��ن  الروس��ية  النفطي��ة 
احيان��ا كثي��رة مترددين ف��ي تخفيض 
انتاجه��م الس��باب اقتصادية خاصة 
بهم ليوافقوا على القرار السياس��ي 
بتنسيق تخفيض االنتاج الروسي مع 
الس��عودية ح��ني يقتضي االم��ر لرفع 
اس��عار النفط او لزيادة االنتاج عندما 

ينقطع انتاج بعض املناطق.
وروسيا بوتني قررت منذ السنة املاضية 
ان تزيد اهتمامها وتدخلها في الوضع 
الليب��ي رغ��م ان احلديث ع��ن التدخل 
الروس��ي في ليبيا قليل ولكنه اصبح 
واقع��اً وكل املعني��ني بالش��أن الليبي 
يؤكدونه، فاس��تطاع بوتني ان يصبح 
ف��ي 201٨ رج��ل املرحل��ة كون��ه العب��اً 

اساسياً في منطقة املتوسط.
مس��تقبل املنطق��ة مقلق الن��ه يرتكز 
عل��ى ق��درة ونف��وذ رئي��س روس��ي في 
منطق��ة هش��ة، وحس��اباته واولوياته 
ه��ي ملصلحته وعلى حس��اب ش��عوب 

املنطقة .

ملاذا تشعل الضرائب الثورات؟

باسم الزيدي

تع��رف الضريب��ة عل��ى انه��ا »مبل��غ نقدي 
تتقاضاه الدولة من األشخاص واملؤسسات 
به��دف متويل نفق��ات الدول��ة، أي متويل كل 
القطاع��ات الت��ي تص��رف عليه��ا الدول��ة 
كاجليش، والش��رطة، والتعليم، أو نفقاتها 
تبعا للسياس��ات االقتصادية، كدعم سلع 
وقطاع��ات معين��ة، أو الصرف عل��ى البنية 
أو  والس��دود،  الطرق��ات  كبن��اء  التحتي��ة، 

التأمني على البطالة«. 
وتعرف ايضاً بأنها »ُمساهمة مالّية إلزامّية 
يت��مُّ فرضه��ا عل��ى األنش��طة، والّنفقات، 
والوظائف، والدخل س��واًء اخلاص في األفراد 
أو املنشآت، وتُعَرف الّضريبة أيضاً بأنّها نوع 
من أنواع العوائد املالّية وتُفَرض من حكومة 
الدولة على مجموعة من القطاعات، ومنها 

األعمال التجاريّة، مثل اخلدمات والسلع«.
الدول��ة  ف��رض  وراء  م��ن  اله��دف  كان  وإذا 
للضرائ��ب عل��ى االف��راد واملؤسس��ات ه��و 
تق��دمي اخلدمات العام��ة ملواطنيه��ا ومتويل 
قطاعات مهم��ة لدميومة اس��تمرار عملها 
فلماذا تتس��بب )الضرائب( في احتجاجات 
وتظاه��رات وث��ورات عارم��ة عن��د فرضه��ا؟ 
ومل��اذا ال تلقى جتاوباً ايجابي��اً معها من قبل 
املواطن��ني وه��ي تفرض لصاحلهم بحس��ب 
الرؤية احلكومية؟ وه��ل هي فعال تفرض من 

اجل مصالح الشعوب؟

املوت للضرائب
لعل التاريخ هو خير شاهد ودليل يستطيع 
اإلجاب��ة عل��ى ه��ذه التس��اؤالت م��ن خالل 
اس��تقراء التج��ارب واالح��داث والعبر التي 
م��رت ف��ي دورة التاريخ املس��تمرة، ومن هذه 

االحداث هي الثورة الفرنس��ّية التي اندلعت 
في الفت��رة )1٧٨9-1٧99( م، وأدَّت إلى حدوث 
تغيي��رات كبيرة في امُلَتمع الغربّي بش��كٍل 
عاّم، وفرنس��ا بش��كل خاص، وقد تضافرت 
عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية في 
وقوعها، لكن ما يهمنا في االمر هو العامل 
��ة املأس��اة  االقتص��ادي حي��ث »ج��اءت ِقمَّ
االقتصاديّ��ة لفرنس��ا باضط��راب نظامه��ا 
املال��ّي، وقد جتلَّى ُس��وء َوْضع فرنس��ا املالّي 
بأعلى ُمستوياته في النفقات التي اضطرت 
احُلكوم��ة إلى حتصيلها من الش��عب، ومتثَّل 
ذلك بَفرْض الضرائب املُباشرة على الَعقارات، 
وضريبة ال��رؤوس، وضريبة امللح التي ُفِرَضت 
بس��بب احت��كار احُلكوم��ة للمل��ح، وبَْيعه 
لشركة ذات امتياز، وإجبار ُكّل رَّب أُسرة على 
دة سنويّاً تتناسب مع َعَدد  شراء كّمية ُمحدَّ
أفراد األُس��رة، وغالباً ما تك��ون هذه الكّمية 
أكثر من االس��تهالك الفعلّي للعائلة، كما 
أنَّ ه��ذه الضريب��ة تختل��ف م��ن ُمقاَطع��ة 
ألُخرى، ومن اجلدي��ر بالذكر أنَّ الكيفّية التي 
كان يتّم فيها حتصيل الضرائب قد زادت من 
سوء َوْضع النظام املالّي الفرنسّي؛ حيث إنَّ 
التحصيل كان مسؤولّية أشخاص يُعَرفون 
باسم )املُلتزمني(، وكان يُتطلَّب منهم َجْمع 
ولة، واملَبَل��غ الزائد  د خلزين��ة الدَّ َمبلغ ُمح��دَّ
يذهب إلى جيوبهم الش��خصّية، ِعلماً بأنَّ 
املُلتِزم الكبير كان يُعنينِّ ُملتِزمني أصغر جَلْمع 
الضرائب، وينتفع كال الطرَفني، ويقع الِعبُء، 

رر في النهاية على الفاّلح، والَعاِمل«. والضَّ
والغري��ب ف��ي االم��ر ان فرنس��ا وبع��د قرون 
م��ن ثورتها الش��هيرة ض��د الضرائب عادت 
الغ��از  الس��تخدام  الفرنس��ية  الش��رطة 
املس��يل للدموع ضد املتظاهرين الغاضبني 
الذي��ن رفعوا الفت��ات حملت ش��عار »املوت 

للضرائب«.

ازمات مستمرة
يخلق فرض الضرائ��ب املزيد من االزمات في 
مختل��ف بلدان العالم بدالً من إيجاد احللول 
االقتصادية واالجتماعي��ة الناجعة لها، وال 
فرق في ذلك بني البلدان املتقدمة وبني الدول 

الفقيرة، فمثلما اتسع نطاق التظاهرات في 
فرنس��ا وبلجيكا وهولندا، فان مصر وتونس 
واألردن هي األخرى تشهد احتجاجات لنفس 

األسباب.
فف��ي تون��س، عل��ى س��بيل املثال، »تس��ع 
حكومات تولت زمام الب��الد لم تتمكن منذ 
ذلك احلني من عالج املش��كالت االقتصادية 
املتزاي��دة مع ارتف��اع مع��دالت البطالة إلى 
م��ا يزيد عن 1٥% من بينه��ا 30% في صفوف 
الش��بان وارتف��ع التضخم أيضا إل��ى %6.4 
وهو أعلى معدل منذ أربع سنوات، واندلعت 
احتجاج��ات بس��بب الغض��ب م��ن زي��ادة 
األس��عار والضرائ��ب ف��ي ميزانية الس��نة 
احلالي��ة، وارتفع��ت أس��عار الوق��ود وبعض 
الس��لع االس��تهالكية م��ن بينه��ا البنزين 
والغ��از، إضاف��ة إل��ى زي��ادة الضرائ��ب على 
الس��يارات واالتص��االت الهاتفي��ة وخدمات 

اإلنترنت وخدمات أخرى«.
ولم تس��تطع الضرائب من��ذ تاريخ فرضها 
وحتى الوقت الراهن ان تقدم البديل الناجح 
ف��ي توفير حي��اة كرمية لألف��راد بعي��داً عن 
اجبارهم بدفع املزيد من األموال، ويعود ذلك 

جلملة من األسباب منها: 
1. الضرائ��ب تتس��بب باملزيد م��ن الضغط 
االقتص��ادي عل��ى حي��اة املواط��ن الع��ادي 
اليومية وتقتطع جزء م��ن مدخوله لصالح 

الدولة .
2. ف��رض الضرائب يؤدي ال��ى فرض املزيد من 
القيود على حرية االقتصاد وحركة رأس املال 

واالستثمار.
3. الضرائب س��بب رئيس من أسباب انتشار 
الفس��اد واحملسوبية والرش��ى في قطاعات 
الدولة اخملتلفة وبني موظفيها نتيجة حجم 
األموال الضخمة الناجتة عن هذه الضرائب.

4. استخدام التعسف واجبار املوطنني على 
الدف��ع للدولة حت��ى في حال ع��دم امتالك 
االف��راد حلج��م األم��وال املطلوب��ة فه��ي ال 

تستثني الفقراء واملعوزين.
٥. الشعور بالظلم من قبل دافعي الضرائب 
نتيجة لعدم املساواة بني اجلميع، خصوصا 

مع وجود فارق طبقي كبير داخل املتمع.
6. بع��ض الدول التي جتب��ي الضرائب مقابل 
اخلدمات املقدم��ة ملواطنيها ال تقدم خدمة 
مبس��توى هذه الضرائب ما يؤدي الى ش��عور 
ع��ام بالغ��ن وع��دم الفائدة من االس��تمرار 

بالدفع .
٧. ان هذه الضرائب التفرض بش��كل متساو 
عل��ى املواطن��ني فاالغنياء يس��تفيدون من 
اإلعفاءات الضريبي��ة اكثر من املواطنني من 

الطبقات الوسطى والفقيرة.
٨. تتس��بب الضرائب في ه��روب الكثير من 
رؤوس األم��وال ال��ى ما يس��مى باجلن��ات او 
امل��الذات الضريبية او االحتيال والكذب على 
الدولة بالكش��ف عن املداخيل، مما يتسبب 
بتحمل الطبقات الفقيرة للضرائب، وظهور 

عصابات غسيل األموال.

ال ضرائب في االسالم
بالعودة الى اإلس��الم وش��ريعته السماوية 
الس��محاء وما فيه��ا من منه��اج متكامل 
ش��رعه خال��ق الس��ماوات واألرض لعب��اده 
جلميع مفاص��ل احلياة ومعامالته��ا، جند ان 
االقتصاد يشغل مكانة مهمة فيه مبا يخدم 
االنسان ويحقق السعادة للبشرية جمعاء، 
فاإلسالم هو منهج حياة متكامل، أنزله اهلل 

للناس كافة، يشمل عباداتهم ومعامالتهم، 
ويراعي مصاحلهم م��ع تطور احلياة، وإن علة 
متكن اإلس��الم من حل مش��كالت البشرية، 
ه��و كون��ه يؤم��ن بالعق��ل والنف��س، ويرى 
اإلنساَن مركباً من اجلس��م والروح، ويعتقد 
بضرورات الدنيا وضرورات اآلخرة«، لذلك فان 
اجلانب االقتصادي كان له مساحة أساسية 
ومهمة في التشريعات السماوية في الدين 

اإلسالمي اخلالد.
»بي��ان االقتص��اد في اإلس��الم يحت��اج إلى 
مجلدات ضخمة لكن��ا نوجزه في اخلطوط 
األساس��ية العام��ة التي وضعها اإلس��الم 
لنف��ي الفق��ر واحلاجة ع��ن املتم��ع وترفيع 
مس��توى املعيش��ة ، واخلطوط األساس��ية 

هي:
األولى: توس��يع احلريات ف��ي جميع املاالت، 
ف��إن الن��اس حيث كان��وا يتمتع��ون بحرية 
واس��عة في ظ��ل احلك��م اإلس��المي كانوا 
يعملون بكل جد وإخالص، والطريق أمامهم 
مفت��وح، وله��ذا كان��وا يثرون، وقلم��ا يوجد 
إنس��ان محتاج��ا  إذ من املعل��وم أن املناهج 
األصلي��ة للث��روة كان��ت مباح��ة بجمي��ع 
أقس��امها، ولم يكن عليها ضرائب واتاوات، 
كما لم حتتاج إلى قيود وش��روط، فكان كل 
إنس��ان يش��تغل ويعم��ل، وعمل��ه كان يدر 

عليه الرزق ويفيض عنه.
 أما في ظل القوانني الوضعية فمنابع الثروة 

محص��ورة، ال يح��ق ألحد االنتف��اع بها. وما 
يج��وز االنتفاع بها، عليها ضرائب ورس��وم. 

ثم االنتفاع ال يكون إال بقيود وشروط.
ول��ذا قلم��ا يتمكن اإلنس��ان م��ن االنتفاع 
باملنابع األصلية، وف��ي صورة التمكن، تأخذ 
منه الش��روط والضرائب كل مأخذ، ولو قلنا 
إن ه��ذه القيود خفضت مس��توى الثروة من 

املائة إلى العشرين، لم نكن مبالغني«.
ولذل��ك فقد رفضت الش��ريعة اإلس��المية 
رفضاً قاطعاً ف��رض الضرائب على مختلف 
القطاع��ات ومبختل��ف املس��ميات والذرائع 
واعتبرت��ه ام��راً محرم��اً وجتاوزاً عل��ى احلرية 
الت��ي منحه��ا اهلل )ع��ز وج��ل( للن��اس في 
البيع والش��راء والتج��ارة واالمتالك والتنقل 
واستثمار األرض وما فيها، وقد خلصها االمام 
محم��د الش��يرازي )رحمه اهلل( ف��ي عبارته 
اخلالدة )ال ضرائب في اإلس��الم(، واالستثناء 
الوحيد في ذلك هو للزكاة واخلمس )النظام 
االقتصادي االسالمي( التي تختلف اختالفاً 

جوهرياً عن )الضرائب الباهظة الوضعية(.
وباململ فقد خلص االمام محمد الش��يرازي 
)رحمه اهلل( أهم األمور التي ينبغي اإلش��ارة 
إليها في االقتصاد اإلس��المي، هو الس��عي 

من اجل حتقيق ما يلي:
- أن ال يك��ون هن��اك فق��راء يعان��ون اجل��وع 

واملرض والفقر.
- أن ال تكون هناك مشاريع معطلة.

- أن ال تبقى طاقات إنسانية، أو غير إنسانية 
عاطلة.

- أن ال يبطر الغني.
اخلالصة

للحكوم��ات احلري��ة ف��ي ف��رض أنظمته��ا 
االقتصادية ورس��م سياس��تها املالية التي 
تعتق��د انها األق��رب لتحقي��ق طموحاتها 
االقتصادية وحتقيق الرفاهية والعيش الكرمي 
ملواطنيه��ا ورعاياها، لكن عليه��ا التفكير 
مرة أخرى قبل اختيار أي األنظمة هو األقرب 
حلل مشاكلها االقتصادية وتوفير السعادة 
ملواطنيها، ولتفكر مرت��ني قبل االقدام على 
أي ضريبة او جباي��ة على املواطنني ألنها لن 
تكون احل��ل بالتأكيد، وهو ام��ر متت اإلجابة 
عنه في احتجاجات )السترات الصفراء( في 
فرنس��ا رغم مس��توى الدخل العالي للفرد 
فيها، ومس��توى اخلدمات والرفاهية واحلرية 

والدميقراطية التي ينعم بها مواطنوها.
وهذا التحذير س��يكون مضاعف النتيجة، 
بطبيع��ة احلال، على احلكومات التي عجزت 
من األساس عن تقدمي احلد األدنى من املستوى 
الالئق من اخلدمات والرفاهية لشعوبها، في 
مقاب��ل زي��ادة مس��تمرة في الضرائ��ب كماً 
ونوع��اً، وهو ام��ر خطير قد ي��ؤدي في نهاية 
املط��اف الى عواقب وخيمة وانعكاس��ات ال 

حتمد عقباها على الدولة ككل .

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

تـُعرَف الضـّريبة 
بأنـّها نوع من أنواع 
العوائد املاليـّة 
وتـُفرَض من حكومة 
الدولة على مجموعة 
من القطاعات

االنسحاب االمريكي الذي 
قرره نظريه املفضل 
دونالد ترامب يتيح له 
ان يكون وحده املقرر 
ملستقبل سوريا

الشعوب تمل واألنظمة تهرتئ 
فال الشعوب يف وارد أن تتحمل 
املزيد من هذا الحاكم وال 
األنظمة يف وارد أن يكون لديها 
أي جديد تخرجه من جعبتها
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2019 تتســاءل صحف عربية هل يحمل 
“انفراجا أم نذر ركود اقتصادي”؟

ناقش��ت صح��ف عربية رؤيته��ا وتوقعاته��ا للعام 
اجلدي��د. ويتح��دث ع��دد م��ن الكت��اب بتف��اؤل عن 
انفراج��ه في األزم��ات احمللية واإلقليمي��ة والدولية، 
بينم��ا يتن��اول آخ��رون التحدي��ات االقتصادية التي 

تواجه بعض االقتصادات العربية.

الخليج اإلماراتية : “انفراجه” يف اأًلزمات
ويقول يوس��ف مك��ي ف��ي “اخللي��ج” اإلماراتية إن 
“عامنا اجلديد سيش��هد انفراجاً كبيراً في األزمات 
احمللي��ة واإلقليمي��ة والدولي��ة، لكن��ه م��ن جه��ة 
أخ��رى سيش��هد تصاع��داً ملحوظاً ف��ي احلركات 
االحتجاجية من أجل مستقبل أفضل .. تضيق فيه 
الفجوة بني الغنى والفقر. نشهد مثل هذه احلركات 
االحتجاجي��ة اآلن في الس��ودان واألردن ولبنان، وفي 

حركة )السترات الصفراء( في فرنسا” .
ويضي��ف الكات��ب أن “الدرس الذي تقدم��ه لنا هذه 
احل��ركات االحتجاجي��ة ه��و أن احلرية السياس��ية 
ليس��ت كافي��ة لوحده��ا لتحقيق األمن والس��لم 
االجتماع��ي  بالع��دل  تع��زز  ل��م  إن  االجتماعي��ني 
واملس��اواة في فرص العيش الكرمي. لقد حان الوقت 
ألن ت��زاوج املتمع��ات اإلنس��انية بني مب��دأ العدل 
االجتماع��ي واحلرية السياس��ية وأن تدرك أن غياب 

أحدهما س��يكون مؤداه سيادة الفوضى وانعدام 
األمن”.

وتق��ول موزة عبدالعزيز آل اس��حاق ف��ي “الراية” 
القطرية إن 2019 “تعتبر بداية اخلطوات احلقيقية 
للعمل واإلبداع واإلتقان والتعلم لتحقيق الرؤية 
املستقبلية القادمة، التي حتمل في طياتها كافة 
اإلجنازات التنموية وتكاد حتّمل كالً منا كش��رائح 
اجتماعي��ة وتعليمية وثقافي��ة وفكرية وخبرات 
متنوعة املس��ؤولية الكاملة للحف��اظ أوالً على 
كل اجله��ود التي بذلتها الدول��ة األعوام املاضية 
حت��ى ما نحن علي��ه اليوم ونح��ن نتمتع بنعمة 

األمن واالستقرار السياسي واالقتصادي”.
وتضيف الكاتبة إن “هناك من النماذج الشبابية 
م��ن كان له��م بصمة كبيرة من خ��الل أعمالهم 
والثقافي��ة  واإلعالمي��ة  الفني��ة  ومبادراته��م 

واالقتصادي��ة، وأبهروا اجلمي��ع مببادراتهم وفكرهم 
اإليجاب��ي والبناء ف��ي قطاعات كثي��رة والتي نأمل 

مزيداً منها باستضافة عام جديد”.

الــراي الكويتية : انتهاء العمل بالقيادات 
الباراشوتية

أما تركي العازمي فيقول في “الرأي” الكويتية: “كل 
م��ا أمتناه٬ أن ينتهي العمل بالقيادات الباراش��وتية٬ 
قب��ول ال��رأي وال��رأي اآلخ��ر، وه��ذا ه��و دور األجهزة 
اإلعالمي��ة الرس��مية واألهلي��ة مب��ا فيها وس��ائل 
التواصل االجتماعي٬ إص��الح املنظومة اإلدارية عن 

طريق إعادة هيكلة ش��املة٬ توفي��ر نظام تعليمي 
سليم للعام والعالي واخلاص أيضا٬ تنفيذ املشاريع 

الكبرى بتكلفة معقولة ومدة زمنية مقبولة”.
ويضي��ف الكات��ب أن “املهم هو حتفي��ز اجلموع إلى 
األخذ بالعمل الوطن��ي التطوعي اجلماعي، إليصال 
معان��اة املواطن��ني والتش��ديد على ضرورة حس��ن 

اختيار نواب مجلس األمة كمدخل لإلصالح”.

الشروق” املصرية : تحديات اقتصادية
ويق��ول زي��اد به��اء الدين ف��ي “الش��روق” املصرية: 
“أمامنا حتٍد اقتصادي يتمثل في ضرورة اس��تكمال 
م��ع  علي��ه  املتف��ق  الهيكل��ي  االص��الح  برنام��ج 

املؤسس��ات الدولية ألن تعثره اآلن يضيع تضحيات 
الفت��رة املاضية هب��اء ويهدد املكاس��ب املتحققة 

على مستوى االقتصاد الكلى”.
ويضيف: “لكن في نفس الوقت فإن مجرد استكمال 
تطبيقه لي��س كافيا بل يجب أن يصاحبه مراجعة 
جدية آلثاره االجتماعية القاس��ية وغير الضرورية، 
والتحفي��ز  والتش��غيل  االس��تثمار  ولسياس��ات 
للقطاع اخلاص، وتقييم وإعادة النظر في اتساع دور 
الدولة االقتص��ادي بجناحيها املدني والعس��كري، 
وحس��اب واقع��ى وش��فاف للتكلف��ة والعائد من 

املشروعات القومية الكبرى” .

ويق��ول فهد اخليطان في “الغ��د” األردنية إن “العام 
اجلدي��د يفترض أن يكون ه��و نهاية برنامج اإلصالح 
املال��ي م��ع صن��دوق النق��د، وبداية انفراج نس��بي 
لألوض��اع االقتصادية. هناك مؤش��رات تبعث على 
تف��اؤل حذر أبرزه��ا انفتاح أس��واق اجل��وار العراقي 
والس��وري مع حركة التجارة األردني��ة، وعودة الغاز 
املصري، وإطالق حزمة من املشاريع الكبرى في عديد 
القطاعات اخلدمية والبنية التحتية، إضافة لبرامج 
احلكوم��ة ف��ي مجال التش��غيل، وزي��ادة الصادرات 
األردنية لألسواق األوربية بعد تعديل اتفاقية قواعد 

املنشأ”.

ويضي��ف الكات��ب أنه “م��ن املق��رر أيض��ا أن تنظر 
احلكومة حس��ب وعوده��ا، مبزيد م��ن التخفيضات 
على ضريبة املبيعات، لتخفيف األعباء املعيش��ية 
على املواطنني”.ويقول محمد الصبان في “عكاظ” 
الس��عودية إن “احلديث ك�ثر مؤخًرا حول س��يناريو 
محتمل حلالة االقتصاد العاملي هذا العام 2019، وأنَّه 
ال َمَفرَّ من تساقط الكثير من املؤشرات االقتصادية؛ 
فينذر س��قوطها بركود عاملي يكون أكثر حدة وقوة 

من األزمة املالية التي شهدها العالم عام 2008” .
وي��رى الكات��ب أن “ال أحَد ينك��ُر أنَّ االخطار احمليطة 
باالقتص��اد العامل��ي عدي��دة وحقيقية، وم��ع ذلك، 
هناك مبالغ��ة في تصوي��ر آثارها الس��لبية، جتعل 
املس��تثمرين العاملي��ني مترددي��ن في اتَّخ��اذ قرارات 
من ش��أنها العمل على اس��تمرار حركة االقتصاد 

العاملي ومنوه” .
ويضي��ف أن “ف��ي كل األح��وال، ف��ال بدي��ل لنا من 
االس��تمرار في تنفيذ برامج رؤي��ة 2030 ودون تهاون، 
فه��ي الت��ي س��توفر احلماي��ة الالزم��ة القتصادن��ا 
الس��عودي م��ن أي��ة تقلب��ات قادمة ف��ي االقتصاد 

العاملي” .

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

السودان وامللل من البشريبوتني رجل ٢٠١٨



 
حسني فرحان

ببال��غ احلزن واألس��ى ننعى واقعنا املل��يء بذكريات 
موجعة ، وننعى أياما مضت من أعمارنا غطاها نقع 
غبار احلروب فم��ا بانت مالمحها في واضحة النهار 
وال ش��هدنا فيها صف��اء الليل ، فانخس��ف بدرها 
وانكس��فت شمس��ها وما يزال صوت داعية اخلراب 
ي��ردد : )إني أرى رؤوس��اً ق��د أينعت وح��ان قطافها، 
وإني لصاحبها، وإن��ي ألرى الدم يترقرق بني العمائم 
واللح��ى.( و )إن للش��يطان طيف��اً، وإن للس��لطان 

سيفاً. ( .
ببال��غ احلزن واألس��ى ننع��ى أجياال أجه��زت عليها 
احل��روب فانقطع��ت ثمرته��ا وننعى أجي��اال أثمرت 

فخلفت ثمرتها تعيش اليتم .
ق��د تكون لغ��ة األرق��ام مؤمل��ة إن اس��تعرضنا بها 
مصيبتن��ا لكنه��ا قد تك��ون تذكرة ملن مي��ارس ترفا 
فكري��ا أو بط��را أو يقبع ف��ي ملذات��ه متجاهال أمة 
األيت��ام واألرام��ل الت��ي حتي��ط ب��ه وتعي��ش حي��اة 
التقش��ف واحل��زن دون أن تزع��ج صف��و أيام��ه ودون 
أن يعل��م ب��أن عدد األرامل ق��د بلغ أكثر م��ن مليون 
يصاحب كل واحدة منهن يتيم أو أكثر من يتيم وله 
أن يق��در العدد النهائي فبحس��ب وزارة التخطيط  
إبان حكم العب��ادي أن العدد قد وصل الى 600 الف 

يتيم باستثناء محافظتي االنبار ونينوى .
ولو أعدنا النظر بحس��ابات الوطن لوجدنا أن حرب 
الثماني سنوات قد خلفت مليون قتيل مع خسائر 
مالي��ة بلغت 400 ملي��ار دوالر تلتها ح��رب الكويت 

واحلصار الذي خلف ايضا ضحايا اجلوع واملرض هذا 
باالضاف��ة لضحايا االج��رام البعثي الذي كان ميارس 
القتل بدم بارد وس��ط تعتيم إعالمي مشدد كشف 
عنه بعد س��قوطه من خالل املقاب��ر اجلماعية التي 
انتش��رت في البالد ومن خالل اعتراف��ات تلك الرموز 
العفن��ة بجرائمها ومن خالل م��ا مت العثور عليه من 
وثائق س��رية ولم جن��د رغم ذلك احلصيل��ة النهائية 
للضحاي��ا لكنها بكل تأكيد تش��كل أرقاما مرعبة 
تفص��ح عن واح��دة م��ن أق��ذر عملي��ات التصفية 

العرقية والطائفية في تاريخ البشرية .
ول��م يك��ن الع��راق بع��د الغ��زو االمريكي بأحس��ن 
األحوال ولم تكن نسائم احلرية املصطنعة اال بداية 
األعاصي��ر الت��ي عصفت بهذا الش��عب لتأكل منه 
الفتنة الطائفية والصراعات السياسية واستهتار 
القوات االمريكية والتفجي��رات االرهابية اآلالف من 
الضحاي��ا وه��ي كما يل��ي لغاي��ة 2014 قبيل دخول 

الدواعش : 
12- ألفا و133 سقطوا في 2003

11- ألفاً و736 في 2004
16- ألفاً و583 في 2005
29- ألفاً و451 في 2006
26- الفاً و36 في 2007

10- آالف و271 في 2008
-خمسة اآلف و373 في 2009

-أربعة آالف و167 في 2010
-أربعة آالف و153 في 2011
-أربعة آالف و622 في 2012

9- آالف و851 في 2013
20- ألفاً و169 في 2014

أما بعد ذلك فقد فتحت صفحة جديدة كان عنوانها 
األس��ود هو ) داعش ( ليفتتح مش��روعه بقتل 1700 
شهيد في قاعدة سبايكر باالضافة الى مجازر أخرى 
خلفه��ا هذا التنظيم الش��اذ الذي اس��تعان ببقايا 

الش��ذاذ من حملة الفك��ر البعثي حي��ث أعانوهم 
على احت��الل االرض والعبث باملقدس��ات االمر الذي 
اس��تدعى أن تعل��ن املرجعي��ة العليا تل��ك الفتوى 
املقدس��ة ليق��ف احلش��د موقفه املش��رف ويعطي 
الثقة واالس��ناد لس��ائر صفوف القوات املس��لحة 
فكان��ت معرك��ة التحرير بس��نواتها األربع ملحمة 
عظمى خلفت هي األخرى عددا كبيرا من الش��هداء 

وتضيف لقائمة االرامل وااليتام أرقاما جديدة :
٨٠٠٠ قوات امنية 
٨٠٠٠ قوات حشد 

١٧٠٠٠ جرحى حشد 
٣٠٠ مليار دوالر اخلسائر املادية

قد تكون االرقام غير دقيقة ، لكنها بالنتيجة حقائق 
مؤمل��ة فالكيان األس��ري العراقي قد تعرض ألبش��ع 
الصدمات ول��ك أن تتخيل ) ش��هيد .. أرملة .. يتيم( 
واالعداد تف��وق اخليال لو قورنت بالواقع الس��كاني، 
والقضي��ة برمته��ا الينبغي أن تت��رك دون إعادة نظر 
واقعي��ة وج��ادة لتالفي أخط��ار كارثي��ة كاالنحراف 
والتش��رد م��ع هذا الواق��ع االقتصادي الس��يئ وهي 
بكل تأكيد مس��ؤولية تقع عل��ى كاهل الدولة بكل 
مؤسس��اتها املعنية ، وما تزال الدولة مقصرة أش��د 
التقصير بحق هذه الفئات التي أصبح الكثير منها 
يعيش على هامش احلياة لوال التفاتة بعض اجلهات 
اخليرة كمؤسسة العني التي تعمل برعاية املرجعية 
الديني��ة العليا وغيرها من مؤسس��ات أخرى تعمل 
جاهدة للتخفيف عن كاهل هذه الفئات املظلومة .

ق��ال أمي��ر املؤمنني عليه الس��الم : ) ظل��م اليتامى 
واأليامى ينزل النقم ، ويسلب النعم ( .

فلينظر أصحاب القرار  - ومن بيدهم إدارة شؤون هذا 
الشعب -  في هذا األمر ، فلهؤالء حق في وطنهم فال 

تبخسوه فنحن في بلد األفواه واألرامل  
قال أمير املؤمنني عليه السالم : ) اهلل اهلل في األيتام 

التغبوا أفواههم واليضيعوا بحضرتكم ( .

أهم ما حتميه كل دولة س��يادتها، ألنها  تفرض احترام مكانتها بني باقي 
شعوب ودول العالم، حتى أصبحت هي مقياس قوة لكل بلدان العالم.

كل احل��روب التي حتدث في العالم منذ األزل، تعمد بالش��أن األول لكس��ر 
هيب��ة الدولة وانتهاك س��يادتها، لك��ي تكون مذلولة ال ق��وة لها لتعيد 

هيبتها، فتكون كاخلامت بيد الغزاة، ويسهل السيطرة عليها.
ل��و بحثنا ف��ي تاريخ حكم الدولة العراقية،  س��نعلم أن س��يادة وطننا، 
قد أضمحلت وُكس��ر جناحاه في أفق الس��يادة منذ عام ١٩١٧ مع دخول 
القوات البريطانية للعراق، لكن الغزاة كانوا أذكياء، ألنهم يعلمون أن من 
يف��رض هيبة الدولة، هم املواطنون، وم��ن يقتلها هم أيضا، فأتوا  بخونة 
ذلك الوقت، وبهم نحروا رأس سيادة وطننا وليس الغزاة، وأصبحت مغيبة 
وبقي��ت كذلك حتى وقتنا احلالي، وال يعلم بالضبط أين ومن س��فك دماء 

سيادة وطننا.. فقد ضاعت دماؤه بني اخلونة!
)لو أردنا أن نحرر سيادة وطننا، علينا أن نضع عشر رصاصات في املسدس، 
تس��عة منها للخونة، وواحدة للعدو( مقول��ة منقولة، في إحدى الكتب 
في لندن كتب فيها، أن رئيس الوزراء البريطاني، مر بسيارته بتقاطع يقف 
فيه ش��رطي مرور، فأمر الش��رطي بأن يفتح له الطريق ألنه رئيس الوزراء، 
لك��ن الش��رطي قال له، عليك إنتظ��ار أن تكون اإلش��ارة خضراء، وعليك 
إحترام القانون، عندها قال تشرش��ل أن بريطانيا س��تنتصر باحلرب،  ألن 
مواطنيها هم من سيفرضون هيبتها( كل هذا يدل، على أن الدور الرئيس، 

الدولة  في حف��ظ كرام��ة 
أيدي  وسيادتها، يكمن في 

مواطني البلد.
املواط��ن هو احمل��ور، في كل 
)أرض_ الدول��ة  عناص��ر 
شعب_سلطة_سيادة( 
ول��و متعنا جيدا س��نرى..أن 
أرضنا قد تقطعت ألشالء، 
نتيج��ة أفعالنا املش��ينة، 
وآخرها ثلمة املوصل، التي 
س��تبقى نقطة سوداء في 

تاريخ خونة العراق.
كثي��ر من��ا يتب��ع ويق��دس 
رموزا على حس��اب الوطن، 

وصرنا نرى وجود تبعية لدول اجلوار، وقد استشرت في عقول البعض. 
س��لطة الدول��ة.. رمبا ضعفت  لصالح الس��الح واملال هم��ا من يتكلمان 
ف��ي كل أركان وزوايا وطننا، والقوة هي الت��ي حتكم وأصوات الرصاص هي 

احلل! 
كل ه��ذا لم يجعل لس��يادة وطنن��ا مكان تقف علي��ه، فأصبح القاصي 
والداني، يدخل ويخرج في بلدنا، دون احترام لسيادتها املغيبة أو لقانونها 

غير املطبق.
كل ه��ذا ق��د يعطي احلق لترامب ب��أن يدخل ويخرج بس��رية تامة، وبدون 
أن يحدث خدش��ا ملش��اعر املسؤولني، لكن لس��ان حال أصحاب منصات 
التواص��ل اإلجتماع��ي في احلكومة “ل��ن يهنأ ترامب وأمري��كا بفعلتها، 
وسيحش��ش غالبية الش��عب على أمريكا، وس��يكون حض��ور قوي  في 

سخريتنا”.
لو أردنا حقاً أن نس��تعيد هيبة وطننا علين��ا أن نعمل على تنمية وإعالء 
شأن الوطن بني نفوس وعقول املواطنني وأن الهوية العراقية أهم وأسمى 
من أي هوية أخرى، فمتى سنعمل على ترسيخ مبدأ الوطن واملواطنة في 

عقول شعبنا؟

ان أردنا حقًا أن نستعيد 
هيبة وطننا علينا أن 
نعمل على تنمية وإعالء 
شأن الوطن بني نفوس 
وعقول املواطنني

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

محمد جواد امليالي 

 خارطة طريق

 مئة عام على
 انتهاك السيادة

محمد كاظم خضري 

س��ؤال يتهّرب اجلميع دون استثناء 
من اإلجابة عليه. فكل واحد يغّني 
على لياله، ولتبقى األسئلة احملرجة 
بعي��دة عن دائرة الضوء والش��هرة. 
العادي املس��كني،  يلوكها املواطن 
لينّفس به��ا عّما يعتمل في صدره 
من ضيق وأسى ومن احساس بعدم 
الطمأنينة واخلوف على مستقبله 

وح��ده  ومصي��ره. 
العراق��ي   املواط��ن 
ع��ن ح��ق وحقي��ق، 
بذكائ��ه  يع��رف 
وبحدس��ه  الفطري 
الوطني خطورة هذه 
وحدودها،  األس��ئلة 
وميل��ك له��ا إجابات 
واضح��ة، يعمل من 
خاللها على تكييف 
حياته وحتصيل احلد 
الكرامة  األدنى م��ن 

اإلنس��انية. »العراق  لي��س بخير« 
وي��كاد يك��ون عل��ى ش��فا حف��رة 
م��ن »االنهي��ار« ف��ي ح��ال بقي��ت 
األمور تس��ير في طري��ق وعر مليء 
باملطّبات، بال هداية ومن غير رش��د 
سياس��ي أو ارش��اد اقتصادي، وفي 
ظل غي��اب ش��به كل��ّي للحكمة 

واحلكم��اء. هذا ما ي��ردده الناس في 
كل مكان، وهذا ما يش��عرون به في 
قرارة أنفس��هم، بغ��ض النظر عن 
كل الش��عارات السياس��ية الت��ي 
متأل الش��وارع واألزق��ة التي ضاقت 
ومآس��يهم ومطالبهم  بهمومهم 
احملقة، حتى صارت قاب قوس��ني أو 

أدنى من االنفجار الكبير.
يعلم البعض جي��دا أن ما صنعته 
أيديه��م في كل ش��أن ع��ام، وعند 
كل اس��تحقاق وطن��ي، ل��م يُثم��ر 
وطناً، ولم يُنتج دولة - مؤسس��ات 
باملعنى احلقيقي للكلمة، بل على 
العكس متاماً، خل��ق فوضى عارمة 
في كل قطاع م��ن قطاعات احلياة، 
ونشر ثقافة احملس��وبية الرخيصة 
م  ال س��تز ال ا و
عل��ى  املري��ض، 
حساب الكفاءة 
لعلمي��ة  ا
ن��ة  ملكا ا و
عي��ة  جتما ال ا
فيما  املُعتب��رة، 
حتطي��م،  مت 
امل��ال  وبق��وة 
كل  والس��الح، 
القيم األخالقية 
م��ن  . فيعة لر ا
املواط��ن  ه��و 
الصالح؟وكي��ف ميك��ن أن منّيزه عن 
املعايير  الش��رير؟ما ه��ي  املواط��ن 
اليوم لهذا االمكان؟هل تس��تطيع 
السياس��ة عندن��ا أن جتي��ب ع��ن 
ذلك؟وهل يستطيع أي احد أن يقدم 

لنا جواباً يجعلنا نصّدقه فعال؟

*د. حيدر حسني آل طعمة

تفصح الوقائع والبيانات املتاحة حول معدالت 
الع��رض والطلب على النفط اخلام الى دخول 
اس��واق النفط العاملية في تخمة جديدة قد 
تعيد معدالت االس��عار ال��ى التأرجح ما بني 
)60-50( دوالر للبرميل طوال العام 2019. ورغم 
اتفاق اوبك وش��ركائها على خفض س��قوف 
االنتاج مبقدار )1.2( مليون برميل يوميا مطلع 
العام 2019 اال ان اساس��يات االس��واق تشير 
ال��ى تف��وق املع��روض النفط��ي خ��ارج اوبك 
)2.2 ملي��ون برمي��ل( جملم��ل الزي��ادة املتوقعة 
في الطل��ب العاملي على النف��ط )1.2 مليون 
برمي��ل( خ��الل الع��ام 2019، ما ين��ذر تخمة 
جديدة قد تعيق تعافي معدالت االس��عار في 

االمد املنظور.

العودة الى سقوف االنتاج
في إطار الهبوط احلاد الذي ش��هدته اسعار 
النف��ط اخلام مؤخ��را )م��ن 86 ال��ى 56 دوالر 
للبرميل( وتزايد القل��ق من تخمة اإلمدادات، 
خصوص��ا مع من��ح الوالي��ات املتحدة بعض 
االس��تثناءات الس��تيراد النفط االيراني بعد 
جتمي��د العقوب��ات مل��دة )6( أش��هر، اتفقت 
أوبك وحلفاؤها مبن فيهم روس��يا األس��بوع 
املاض��ي على العودة إل��ى تخفيضات اإلنتاج 
ع��ام 2019. ومت االتف��اق على خف��ض اإلنتاج 
مبقدار )1.2( مليون برميل يوميا. ويبلغ نصيب 
املنظمة من اخلفض )800( ألف برميل يوميا، 
في حني تش��ارك ال��دول من خ��ارج اوبك في 
خفض انتاجها مبقدار )400( ألف برميل يوميا 

مطلع العام 2019.
وفي تقري��ر اوبك الش��هري، توقعت املنظمة 
تباط��ؤ الطل��ب العامل��ي على النف��ط العام 
الق��ادم، ف��ي اط��ار ضع��ف توقع��ات النم��و 
واش��ارت  العامل��ي.  االقتص��ادي  واالس��تقرار 
املنظمة في تقريرها اجلدي��د ”الى ان تصاعد 
التوت��رات التجاري��ة ب��ني الوالي��ات املتح��دة 
والصني وتشديد السياسة النقدية في بعض 

ال��دول والتحدي��ات اجليوسياس��ية م��ن بني 
ابرز املش��كالت التي تعزز اخملاطر االقتصادية 
وتضغط على االس��عار ص��وب الهبوط خالل 
الع��ام 2019“. كم��ا بين��ت منظم��ة أوبك إن 
الطلب على نفطها في عام 2019 سيتراجع 
إل��ى )31.44( مليون برمي��ل يوميا، مبا يقل عن 
)100( أل��ف برميل عن توقعاتها في الش��هر 
املاض��ي، وأق��ل أيضا م��ن مس��توى إنتاجها 

احلالي بقرابة )1.53( مليون برميل يوميا.
وف��ي عالم��ة جديدة عل��ى وج��ود فائض في 
املعروض، اش��ار تقرير أوبك ال��ى إن مخزونات 

النف��ط ف��ي االقتص��ادات املتقدم��ة ارتف��ع 
مجددا في أكتوبر تشرين األول فوق املتوسط 
في خمس س��نوات، م��ا يهدد مج��ددا فرص 
تعافي االسعار قريبا. وميثل خفض اإلمدادات 
حتوال في سياسة اإلنتاج بعدما اتفقت أوبك 
وحلفاؤه��ا في حزي��ران على زي��ادة اإلمدادات 
وس��ط ضغوط من الرئي��س األمريكي دونالد 
ترامب خلفض األسعار وتغطية نقص متوقع 
ف��ي الصادرات اإليرانية. م��ع ذلك، غيرت أوبك 
مس��ارها بعدما هبطت األسعار بشكل حاد 
من أعلى مس��توياتها في أربع س��نوات )فوق 
86( دوالرا للبرميل، الذي س��جلته في أكتوبر 
تشرين األول، بفعل مخاوف من ضعف الطلب 

ووفرة املعروض من النفط في االسواق .
وتش��ير األرقام إلى أن اس��واق النفط ستظل 
تعان��ي من فائض ف��ي املعروض خ��الل العام 
بكام��ل  أوب��ك  التزم��ت  اذا  حت��ى  الق��ادم 
تخفيضاته��ا البالغة )800( ألف برميل يوميا 
وبقي��ت العوام��ل األخ��رى بدون تغيي��ر. لكن 
ه��ذا الفائض رمب��ا يتبدد اواخ��ر النصف االول 
م��ن الع��ام الق��ادم اذا م��ا دخل��ت العقوبات 
االمريكي��ة حيز التطبي��ق، او في حالة توقف 

)او شح( االمدادات من دول نفطية اخرى.

اسعار النفط وتجاوز الحصص املقررة
اس��همت تخفيضات اإلم��دادات التي بدأتها 
أوبك وحلفاؤه��ا مطلع العام 2017 في تبديد 
تخمة االمدادات النفطي��ة وتقليص فوائض 
اخملزون ودفع االس��عار باجت��اه التعافي املتدرج 
ليالمس عتب��ة 86 دوالر للبرميل في تش��رين 
االول من الع��ام 2018، وهو اعلى معدل حتقق 
اس��عار النفط بعد انهيار االسعار منتصف 
الع��ام 2014. م��ع ذل��ك، ادى جت��اوز احلص��ص 
االنتاجي��ة مؤخرا الى تكرار مش��هد الهبوط 
م��رة ثاني��ة لتنزل��ق االس��عار خالل اس��ابيع 
اواخ��ر ش��هر  للبرمي��ل  دوالرا   )60( دون  ال��ى 
تش��رين الثان��ي املاض��ي. وفيما يل��ي مقارنة 
بني مس��تويات إنتاج أوبك في أكتوبر تشرين 
األول 2018، كم��ا ورد في تقرير س��وق النفط 
الشهري ألوبك، وبني مستويات اإلنتاج املتفق 
عليها اواخر العام 2016، في عدد من البلدان 

املصدرة للنفط في اوبك.

*مرك��ز الف��رات للتنمية والدراس��ات 
اإلسرتاتيجية
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د.حس���ن الياس�������ري

    تُعدُّ اجلنسيَّة مظهراً من مظاهر سيادة 
الدول��ة، ومبقتضاها يتمُّ حتدي��د الوطنيِّ 
، حقوق��اً والتزاماٍت.  ومتيي��زه عن األجنبيِّ
ولق��د بات��ت قضيَّ���ة ازدواج اجلنس��يَّة 
متثُل مش��كلًة وظاهرًة ف��ي الوقت ذاته، 
تترتَّ��ب عليه��ا نتائ��ج كثي��رٌة ف��ي واقع 
احلياة اليوميَّ���ة لألفراد الذي��ن أصبحوا 
مزدوجي اجلنس��يَّة، طوعاً أو كرهاً؛ لذلك 
س��عت االتفاقيات واملعاهدات الدوليَّ�ة، 
ومعها التش��ريعات الداخليَّ�ة، واجلهود 
الفقهيَّ���ة، إليج��اد الوس��ائل الناجعة 
ملعاجلة هذه املش��كلة واآلث��ار الناجمة 
عنه��ا، أو في األق��لِّ محاولة التقليل من 
غلوائه��ا. فلق��د أضحى اجملتم��ع الدوليُّ 
ينظ��ر بع��ني الريب��ة والقل��ق إل��ى ه��ذه 
الظاهرة، ال لشيٍء إال ألنها تُسبُِّب بعض 
املش��كالت للدولة والفرد معاً وعلى حدٍّ 

سواء.
ومن املُس��لَّم به في فقه القانون الدوليِّ 
اخلاصِّ أنَّ الدولة حرٌة في تنظيم املسائل 
املتعلقة باجلنسية - ما خال بعض القيود 
التي تُفرض عليها في هذا الشأن-.ولعلَّ 
م��ردَّ تلك احلري��ة يكمن ف��ي أنَّ ملوضوع 
اجلنسية صلًة مباش��رًة بسيادة الدولة؛ 
لذا ف��إنَّ جتريده��ا من تل��ك احلرية يعني 
بالض��رورة س��لبها س��يادتها، وه��و أمٌر 
ال ميك��ن أن تقب��ل به أية دول��ة. وإْذ تكون 
للدولة تلك احلرية في مس��ألة اجلنسية 
وم��ا يرتب��ط بها م��ن ش��ؤوٍن؛ فالنتيجة 
املنطقي��ة املترتب��ة عل��ى ذل��ك تتمث��ل 
بنش��وء ظاهرٍة تُع��رف ب� ظاه��رة ازدواج 

دها. اجلنسية أو تعدُّ
ولقد نعل��م أنَّ القانون العراقيَّ قبل عام 
2003 ل��م يك��ن ينظ��ر بعني الريب��ة إلى 
ها من  هذه املش��كلة فحس��ب، ب��ل عدَّ
األم��ور احملظورة، ولم ت��ُك نصوص قوانني 

اجلنس��ية العراقي��ة املتعاقب��ة تتّبن��ي 
االزدواج في اجلنس��ية. ولقد استمرَّ األمر 
على ه��ذه الوتيرة حتى صدور الدس��تور 
الدائ��م جلمهورية الع��راق في عام 2005، 
ال��ذي َمّثل س��ابقًة جدي��دًة، بإعالنه في 
املادة )18( التس��ليم بظاهرة االزدواج في 

اجلنسيَّ�ة بشكٍل صريٍح  .
ول��م متِض م��دٌة طويلٌة حتى ُس��نَّ قانون 
اجلنس��يَّ�ة العراقيَّ�ة النافد اجلديد رقم 
26 لسنة 2006 ، الذي اقتفى أثر الدستور 
ة، فجاءت  العراقيِّ ح��ذو الُق��ّذِة بالُق���ذَّ
مادته العاشرة لتعلن ألول مرٍة في تاريخ 
ة العراقيَّ��ة حقَّ العراقيِّ  قوانني اجلنس��يَّ
األجنبيَّ���ة  بجنس��يَّ�ته  باالحتف��اظ 
األخ��رى، مالم يُعل��ن )طواعي��ًة( حتريرياً 
ع��ن تخلِّ�يه ع��ن اجلنس��يَّ�ة العراقيَّ�ة. 
بيد أنَّ حظر االزدواج بقي مس��تمراً بحقِّ 
أصح��اب املناصب الس��ياديَّ�ة واألمنيَّ�ة 

الرفيعة .

ماهي�َّ��ة ازدواج الجنس��ي�َّ�ة وم��وارد 
إباحته وحظره 

  ميك��ن القول بعب��ارٍة موج��زٍة إنَّ ازدواج 
دها يعني أن تثبت للفرد  اجلنسية أو تعدُّ
جنيس��تان أو أكثر في وقٍت واح��ٍد ثبوتاً 
قانوني��اً عل��ى وف��ق قان��ون كلِّ دولٍة من 
ال��دول التي يحم��ل جنيس��تها. بعبارٍة 
ق في احلالة  أخ��رى أنَّ هذه الظاهرة تتحقَّ
الت��ي ت��رى فيه��ا قوان��ني اجلنس��ية في 
دولت��ني أو أكثر أنَّ فرداً ما ينتس��ب إليها.
وغالباً ما يكون االزدواج ثنائياً، وهو الذي 
يُطلق عليه ازدواج اجلنس��يَّ�ة، بيد أنَّ من 
ر أن يتمتَّع الفرد ف��ي وقٍت واحٍد  املتص��وَّ

د-. بأكثر من جنسيَّ�تني -التعدُّ
ومن هن��ا يتَّ�ض��ح أنَّ االزدواج إمنا يقصد 
ب��ه احلال��ة الغالبة وه��ي أن يتمتَّع الفرد 
د  بجنس��يَّ�تني في وقٍت واح��ٍد وأنَّ التعدُّ
��ع الف��رد بأكثر من  يُطل��ق ويُ��راد ب��ه متتُّ
يك��ون  ذل��ك  عل��ى  وبن��اًء  جنس��يتني. 
، إذ إنَّ كلَّ  ، واالزدواج أخ��صَّ د أع��مَّ التع��دُّ
ٍد هو  ٌد ، ولي��س كلُّ تع��دُّ ازدواٍج ه��و تع��دُّ
ازدواٌج ، والنس��بة بينهم��ا ه��ي العموم 

واخلصوص.
    لق��د أج��از دس��تور جمهوري��ة العراق 
الدائم لعام 2005 ازدواج اجلنسيَّ�ة بنصٍّ 
صريٍح ال لبس فيه، وذلك في البند )رابعاً( 

ت على اآلتي  من املادة )18( التي نصَّ

د اجلنس��يَّة للعراق��يِّ .... ((.   ))يج��وز تعدُّ
ولق��د ج��اء قان��ون اجلنس��يَّ�ة النافذ – 
اجلديد- رقم 26 لسنة 2006 مقتفياً أثره 
ت  في البند ) أوالً ( من املادَّة )10( التي نصَّ

على اآلتي 
يكتس��ب  ال��ذي  العراق��يُّ  ))يحتف��ظ   
جنسيًة أجنبية بجنسيته العراقية، ما 
لم يعلن حتريرياً عن تخليه عن اجلنسية 

العراقية((.
بيد أنَّ الدس��تور والقان��ون، وإْن أقرَّا مبدأ 
االزدواج في اجلنس��ية للعراقيِّني ، إال أنه 
ليس إق��راراً مطلقاً، بل ه��و مقّيٌد، وهذا 
التقيي��د يتعلق ف��ي من يتول��ى منصباً 
سيادياً أو أمنياً رفيعاً، إذ إنَّ شخصاً مثل 

هذا ليس مسموحاً له االزدواج، بل عليه 
أن يتخلى عن اجلنس��ية األخ��رى. بعبارٍة 
أوض��ح أنَّ الدس��تور العراقي وم��ن ورائه 
قانون اجلنس��ية اجلديد ال يجيزان ازدواج 
ده عندما يصل األمر إلى  اجلنس��ية أو تعدُّ
ش��خٍص يتبوأ موقع��اً س��يادياً أو أمنياً 
رفيعاً. وهذا م��ا صرَّحت به املادة )18( من 
الدستور في بندها )الرابع(، املذكور آنفاً، 

إذ جاء فيها ما يأتي 
د اجلنس��ية للعراقي، وعلى   ))يج��وز تعدُّ
من يتولى منصباً س��يادياً أو أمنياً رفيعاً، 
التخلِّي عن أية جنسيٍة أخرى مكتسبة، 
وينظ��م ذل��ك بقانون((.ولقد ُك��رِّر النصُّ 
ذاته في قانون اجلنسيَّ�ة اجلديد، إذ قضى 

البند )رابعاً( من املادة )9( منه باآلتي 
))ال يجوز للعراقي الذي يحمل جنس��يًة 
أخرى مكتسبة أن يتولى منصباً سيادياً 
أو أمني��اً رفيع��اً إال إذا تخل��ى ع��ن تل��ك 

اجلنسيَّ�ة((.
��ني يك��ون لزاماً  ومبقتض��ى هذي��ن النصَّ
على هذا الش��خص – الذي يتبوأ منصباً 
س��يادياً أو أمني��اً رفيع��اً- القي��ام بأحد 

أمرين 
األمر األول قبول املنصب، ولكن بشرط أْن 

يتخلى عن جنسيته األجنبية.
األم��ر الثان��ي رف��ض املنص��ب، وفي هذه 
احلال��ة يُطبَّق عليه ما يطبق على جميع 
العراقيِّ���ني، وهو قبول مب��دأ االزدواج في 

اجلنسية.
وبالنظ��ر ألهمية ه��ذا املوضوع وحداثته 
في العراق دستورياً، ولعدم تطرُّق القانون 
إل��ى بيانه وتفصيله، والنع��دام القرارات 
القضائي��ة املتعلق��ة ب��ه، ولع��دم وجود 
صة التي  الدراس��ات القانوني��ة املتخصِّ
سّلطت الضوء عليه وأوضحت املراد منه، 
وتيس��يراً للموضوع وايصاله إلى اإلخوة 
والبرملانّيني  القانونّي��ني  م��ن  املعنيِّ���ني، 
مل��ا  واس��تمراراً  وغيره��م،  واإلعالمّي��ني 
مناه س��لفاً في املوضوع قبل سنواٍت  قدَّ
مض��ت، وتزامناً مع إعالن الس��يِّ�د رئيس 
جنس��يَّ�ته  ع��ن  تخلي��ه  اجلمهوريَّ���ة 
األجنبيَّ���ة األخ��رى – البريطاني��ة - ؛ لذا 
س��نتولى القيام بذلك كلِّه عبر مسائَل 

ثالٍث 
األول��ى م��ا معنى املنص��ب الس��ياديِّ أو 

األمنيِّ الرفيع، وما املراد منه ؟
الثانية كيف يتمُّ التخلِّي عن اجلنسيَّ�ة 
األجنبيَّ���ة األخ��رى ، وم��ا ه��ي اآللي��ات 
املعتم��دة ف��ي ذل��ك، ومتى يك��ون ذلك 

التخلِّي؟
الثالثة ما هي احلكمة من وراء هذا القيد، 
أعن��ي بذل��ك قي��د حظ��ر االزدواج لذوي 
املناصب السياديَّ�ة أو األمنيَّ�ة الرفيعة؟

وس��نتحدث الي��وم عن املس��ألة األولى، 
ونرج��ئ األخريني إلى احللق��ة الثانية من 

هذه املقالة.
املس��ألة األولى معنى املنصب السياديِّ 

واألمنيِّ الرفيع 
     في احلقيقة لم يُبنيِّ الدستور املقصود 
بذلك، ولم يعِط أمثل��ًة عليه.بل اكتفى 
بوض��ع القاعدة العام��ة املتمثلة بحظر 
االزدواج ف��ي اجلنس��يَّ�ة ل��ذوي املناصب 
الس��يادية أو األمنية الرفيع��ة، وإباحته 
ا يكون س��كوت الدس��تور  لغيرهم. ولرمبَّ

ع��ن بي��ان التفاصيل أمراً حس��ناً؛ كي 
تبقى الس��احة مفتوحًة لتقبُّل ما قد 
يس��تجدُّ من أم��وٍر ؛ إذ ليس من ش��أن 
الدس��تور االس��تغراق ف��ي التفاصيل. 
ا يكون ذلك أمراً س��يئاً، إْن نش��ب  ولرمبَّ
اخلالف مس��تقبالً ح��ول تكييف بعض 
املناصب، وإنه ألمٌر واقٌع ال محالة . ولقد 
س��ار قانون اجلنس��ية النافذ - اجلديد- 
عل��ى نهج الدس��تور، فل��م يوضح هو 
اآلخ��ر، ولم يع��ِط مثاالً، ف��ي موقٍف ال 
يس��لُم من النق��د، وال يخلو من اجلرح؛ 
ألنَّ س��كوت الدس��تور ع��ن التفاصيل 

وإحالتها إل��ى القانون تعني قيام األخير 
ببي��ان ه��ذه التفاصي��ل، وال يُقبل هاهنا 
أْن يُك��رِّر القانون ما ورد في الدس��تور دون 
أية إضافٍة بياني��ٍة أو ُحكميٍة. فال مناص 
واحل��ال ه��ذه م��ن الرج��وع إلى وس��ائل 

التفسير.
املنص��ب املش��مول باحلظر الدس��توريِّ 

الزدواج اجلنسية وشروطه
وإعماالً لوسائل التفسير وقواعده؛ ميكن 
أْن نس��تنتج من النص الدستوري الوارد 
ف��ي البند )رابع��اً( من امل��ادة )18( املذكور 
آنف��اً أنَّ املنص��ب ال��ذي يكون مش��موالً 
بحظ��ر االزدواج في اجلنس��ية ينبغي أْن 

ر فيه شرطان أو قيدان اثنان  يتوفَّ
1 - أن يكون املنصب سيادياً أو أمنياً، وهو 
ما يعني وجود إحدى صفتني في املنصب 
احملظ��ور، هم��ا األول��ى صفة الس��يادية، 
�ٍة  أي أْن يك��ون املنص��ب ذا طبيعٍة خاصَّ
ميثل قدرة الدولة وس��لطتها في ممارسة 
صالحياتها وبسط س��لطانها ونفوذها 
على إقليمها وش��عبها، ولي��س منصباً 
عادي��اً ضم��ن س��لك الوظيف��ة العامة. 
وإذ يك��ون للس��يادة مظه��ران، داخل��ٌي 
وخارجٌي، فإنَّنا نس��تبعد هنا الس��يادة 
بالقانون  املرتب��ط  مبفهومه��ا اخلارج��يِّ 
ا على  الدول��يِّ الع��امِّ، إذ ال مح��لَّ ل��ه. أمَّ
األق��رب  أنَّ  فيب��دو  الداخل��يِّ  املس��توى 
للنصِّ هو السيادة الداخلية مبفهوميها 
، في تفصيٍل لسنا  السياسيِّ والقانونيِّ
بصدد بيانه اآلن. ولعلِّي ال أجانب الصواب 
إذا قل��ُت إنَّ الدس��تور بإطالقه مصطلح 
)الس��يادي( على املنصب هاهنا لم يكن 
موفق��اً البتة، وقد أقح��م مصطلحاً في 
��ا الصفة الثانية املطلوبة  غير محلِّه. أمَّ

في املنصب فهي صف��ة األمنية، وتعني 
أْن مُيثِّ��ل املنص��ب مظه��راً م��ن مظاه��ر 

. السلطة في بُعدها األمنيِّ
2 - أْن يك��ون املنصب رفيع��اً. ومؤدَّى ذلك 
عدم االكتفاء بش��رط أو قيد السيادية أو 
األمني��ة في املنصب، بل ال بدَّ أْن يُش��فع 
ذلك بك��ون املنصب الس��ياديِّ أو األمنيِّ 

اساً.  رفيعاً، أي كبيراً، ومؤثراً ، وحسَّ
          وبإعمال وتطبيق الش��رط أو القيد 
األول )املنصب الس��يادي أو األمني( ميكن 
- بحس��ب تقديري - الركون إلى ش��مول 
املناص��ب اآلتي��ة ف��ي ُحكمه، وم��ن ثمَّ 
دخوله��ا في احلظر الدس��توريِّ لالزدواج، 
ابه - رئيس  وهي   رئي��س اجلمهوري��ة وُنوَّ
اب��ه - ال��وزراء - َم��ْن  مجل��س ال��وزراء وُنوَّ
بدرج��ة وزي��ر - رئي��س احملكم��ة االحتادية 
العلي��ا وأعضاء احملكم��ة- رئيس مجلس 
القضاء األعلى - رئيس محكمة التمييز 
االحتادي��ة- رئي��س جه��از االدِّع��اء العام- 
- السفراء  رئيس هيئة اإلشراف القضائيِّ
– رؤس��اء الهيئات املستقلة )مع التنويه 
أنني أعني بالهيئات املستقلة هنا املعنى 
الدستوري الصرف، وليس املعنى الشائع 
في الس��احة العراقية سياسياً وبرملانياً 
وإعالمي��اً؛ ك��ون األخي��ر فهم��اً مغلوطاً 
وملتِبساً(- رئيس جهاز اخملابرات الوطنّي 
- مستش��ار األمن الوطني – رئيس أركان 

اجليش- قادة الفرق-.
ويبقى ثم��ة كالٌم، ورمبا اخت��الٌف ، بصدد 
السلطة التشريعية . وبدءاً ميكن القول 
إنَّ رئي��س مجلس الن��واب، ونائبيه، وكذا 
اب��ه - في حالة  رئي��س مجلس اإلحتاد وُنوَّ
تألي��ف اجمللس- ، يدخل��ون في التوصيف 
اب،  وَّ واحلظر .ولكن قد يُستشكل بأمر النُّ
وكذل��ك القضاة. وبالنظ��ر لكون النائب 

ميثِّل الشعَب بأس��ره، وهو املسؤول األول 
عن س��نِّ التش��ريعات، وعن الرقابة على 
أداء احلكومة رئيساً ووزراء، إذاً ميكن القول 
بدخوله في التوصيف واحلظر، بناًء على 
القيد األول )الس��يادية( ؛ ذل��ك أنَّ أخطر 
عملي��ٍة في أي��ة دولٍة هي س��نُّ القوانني 
امللزمة للجميع، بل الس��يادة الداخلية 
عن��د إطالقه��ا تنص��رف إلى الس��لطة 
التش��ريعية ؛ انس��جاماً م��ع املفه��وم 
الدس��توري املتمثل ب�)س��يادة الشعب(، 
والسلطة التشريعية هي ممثلة الشعب، 
ف��ي حني ال يُش��ترط في الوزي��ر أن يكون 
كذل��ك، ب��ل يُكتف��ى أْن مينح��ه البرملان 
الثق��ة ليعم��ل. ث��م كيف ميك��ن القول 
إنَّ منص��ب الوزي��ر-أيَّ وزير- ميث��ل منصباً 
س��يادياً، وإنَّ الذي يس��نُّ التشريع امللزم 
�ته��ا ال ميثل ذلك.  لل��وزراء واحلكومة برمَّ
ومن املعل��وم أنَّ القضاء الدس��توري في 
العراق لم تُع��رض عليه قضايا مثل هذه 
حتى يحكم بها، أعن��ي قضايا متعلقة 
في ك��ون العضوية في مجل��س النواب 
تدخل في توصيف املنصب الس��يادي أو 
ال ؟ بل أكثر من ذل��ك أنَّ القضية لم يتم 
تناولها من الناحية القانونية. وحيث إنَّ 
األمر هكذا، ف��ال غضاضة من اإلفادة من 
القض��اء في الدول األخ��رى التي ُعرضت 
فيه��ا، والس��يما القضاء املص��ري، الذي 
س��بقنا في ذل��ك. فلق��د نعل��م أنَّ ثمة 
ج��دالً كبي��راً قد نش��ب في مص��ر حول 
املوضوع ذات��ه، واخُتِلَف في كون املصري 
املزدوج اجلنسية ميكن أن يتمتع بعضوية 
مجلس الشعب املصري )البرملان( أو ال؟ .

يتبع 

يقصد باالزدواج الحالة 
الغالبة وهي أن يتمتّ�َ�ع 
الفرد بجنسي�َّ�تني يف وقتٍ 
واحدٍ وأنَّ التعدُّد يُ�طلق 
ويُ�راد به تمت�ُّع الفرد بأكثر 
من جنسيتني

يمثل خفض اإلمدادات 
تحوال يف سياسة اإلنتاج 
بعدما اتفقت أوبك 
وحلفاؤها يف حزيران على 
زيادة اإلمدادات وسط 
ضغوط من ترامب

العراق  ليس بخري ويكاد 
يكون على شفا حفرة من 
االنهيار يف حال بقيت األمور 
تسري يف طريق وعر مليء 
باملطبّ�ات

اساسيات اسواق النفط ومسار االسعار عام 2019

هل حنن خبري؟

الحلقة األولى

 أفواه وأرامل



مبعنى ما وبغض النظر عن وجود 
والدها في البيت االبيض ونوباته 
ضد طريقة عمل احلكومة والتي 
كان م��ن املمكن ان تش��مل كل 
ش��خص هنا كان هذا النوع من 
االماك��ن هو ما عمل��ت ايفانكا 
بج��د لتك��ون فيه. فق��د تبعت 
مس��ار والدها وقام��ت بصياغة 
ليصب��ح  بنفس��ها  اس��مها 
املنتجات  عالمًة جتارية متعددة 
واالوجه. كما انها كانت تتحول 
عن طم��وح والدها الذي يقتصر 
الذكوري  الغول��ف  على من��وذج 
واالعم��ال التجارية لتمثل اكثر 
ورائ��دة  الطموح��ة  االم  من��وذج 
االعم��ال. كانت ق��د باعت قبل 
ان يك��ون م��ن املمك��ن التنب��ؤ 
بانتخ��اب والدها رئيس��اً كتاباً 
بعنوان »النساء اللواتي يعملن: 
اع��ادة صياغة قواع��د النجاح« 

مببلغ مليون دوالر.
كان��ت رحلتها ف��ي العديد من 
النواح��ي رحل��ًة غي��ر متوقعة 
تتطلب م��ن االنضباط ما يفوق 
م��ا تتوقعه من س��يدة مجتمع 
عندم��ا  ومش��غولة.  محترم��ة 
كان��ت ف��ي احلادية والعش��رين 
م��ن عمره��ا ظه��رت ف��ي فلم 
انتجه صديقها في ذلك الوقت 
وريث شركة  جيمي جونس��ون 
جونسون وجونسون. كان فلماً 
غريباً مزعج��اً الى حد ما حيث 
يقن��ع جونس��ون مجموعة من 
اصدقائ��ه االغني��اء باالفص��اح 
علناً عن عدم رضاهم وافتقارهم 
الى الطم��وح عامة واحتقارهم 
الس��رهم )واح��د م��ن اصدقائه 
دخل في دعاوى قضائية طويلة 
مع��ه على اث��ر تصوي��ر الفلم(. 
لم تك��ن ايفان��كا الت��ي كانت 
تتح��دث بلهجة محلي��ة تبدو 
اكث��ر طموح��اً منه��م وال حتى 
اكث��ر فاعلية؛ لكنها كانت اقل 

غضباً من اهلها.
كانت تتعامل مع والدها بخفة 
وخ��الل مقابلة  ب��ل بس��خرية 
تلفزيونية سخرت من تسريحة 
ش��عره. وغالباً ما كنت تتحدث 
عن املوض��وع ام��ام اصدقائها: 
عملية زرع بسيطة بعد جراحة 
تقليص فروة الرأس يحاط الرأس 
بدائرة من الش��عر على اجلوانب 
واجلبه��ة وجتم��ع االط��راف الى 
الوسط ثم ميش��ط الشعر الى 

الوراء ويثبت برذاذ الشعر.
ام��ا الل��ون فتقول على س��بيل 
امل��زاح كان نتيجة الس��تعمال 
 Just for Men اس��مه  منت��ج 
)اي للرج��ال فقط(. كلم��ا تُرك 
على الش��عر لوق��ت اطول صار 
لونه داكناً اكث��ر ونتيجة لعدم 
صب��ر ترامب اصبح لون ش��عره 

برتقالياً اشقر.
يتف��ق الوال��د وابنت��ه بش��كل 
غريب؛ فه��ي نس��خة مصغرة 
عنه )وه��و ما اصب��ح الكثيرون 
يسعون اليه اليوم(. قبلة والدها 
وكان��ت مس��اعدته ليس فقط 
ف��ي تعامالته التجاري��ة بل في 
اع��ادة تنظيم حيات��ه الزوجية. 
سهلت دخوله وخروجه. اذا كان 

والدك رجالً احم��ق وكل الناس 
يتكلمون عن ذلك بشكل علني 
عنده��ا تصب��ح احلي��اة مرح��ة 
بش��كل  كوميدية  ورومنس��ية 

ما.
منطقي��اً كان م��ن املتوق��ع ان 
تكون اكثر غضباً؛ فقد نش��أت 
وسط اسرة مضطربة؛ تتعرض 
النتق��ادات الصحافة املس��يئة 
طوال الوقت. لكنها كانت قادرة 
على اس��تيعاب الواقع والعيش 

فقط ف��ي اجل��زء االيجابي منه 
حيث اصبح وجود ابوها محبباً 
اس��مه  تش��ويه  م��ن  بالرغ��م 
بش��كل مس��تمر. عاش��ت في 
عال��م االثري��اء اآلخري��ن الذي��ن 
عالقته��م  بس��بب  ازده��روا 
بعضهم ببعض. في البداية بني 
واصدقائها من  اخلاصة  املدارس 
املنطقة الش��رقية في مانهاتن 
ثم ب��ني العالق��ات االجتماعية 

ودار االزياء واالعالم.
ب��ل اكثر م��ن ذلك كان��ت متيل 
الى البح��ث عن االم��ان والرقي 
االجتماعي في اس��ر اصدقائها 
الش��باب لترتبط بأُسر ثرية من 
ضمنها عائلة جيمس جونسون 
قبل آل كوش��نر وتفضلها على 

اسرتها.
ايفانكا  لعالقة  املش��جعة  اما 
وجاري��د فكان��ت وين��دا مردوخ 
وه��ي مث��ال اجتماع��ي غري��ب 
لقد  روبرت(.  لزوجها  )وخصوصاً 
عمل اجليل اجلديد من النس��وة 
الثري��ات عل��ى اع��ادة صياغ��ة 
احلياة االجتماعية وحتويل منوذج 
الفت��اة الثرية الى ام��رأة تتمتع 

بسلطة.
وهذا نوع من الطموح النسائي 
حلرك��ة  الالح��ق  االجتماع��ي 

امل��رأة.  املدافع��ني ع��ن حق��وق 
ولبل��وغ هذا االم��ر يجب عليك 
ان تتع��رف الى االغني��اء افضل 
االغنياء وان تكون جزءاً ال يتجزأ 
م��ن دائ��رة االغني��اء وان يوح��ي 
اسمك عند لفظه بالثراء. فهم 
ال يرض��ون مب��ا لديه��م ويريدون 
املزيد دائماً. وه��ذا االمر يتطلب 
جهداً ال يس��تهان به ألن عليك 
تسويق املنتج الذي هو في هذه 

احلالة نفسك.
هذا ما فعل��ه دائماً والدها. ذلك 
كان عمل االسرة اكثر منه جتارة 

العقارات.
ارتبط��ت بع��د ذل��ك بكوش��نر 
واصبح��ا زوج��ني قوي��ني اع��ادا 

بوع��ي  انفس��هما  صياغ��ة 
وطم��وح وارتي��اح وتصال��ح مع 
ع��ن  فض��الً  اجلدي��د؛  العال��م 
البيئة  كونهم��ا مدافعني ع��ن 
ومش��جعني لالعم��ال اخليري��ة 
والفن. بخصوص ايفانكا تضمن 
ذل��ك صداقتها لوين��دي مردوخ 
وداش��ا زوكوف��ا زوج��ة العمالق 
الروس��ي ابراموفيتش الذي كان 
آنذاك العبا اساس��ياً في عالم 
الفن الدولي. وقبل بضعة اشهر 
فقط م��ن االنتخاب��ات حضرت 
مع كوش��نر ندوة ديباك ش��وبرا 
حول الوس��اطة. كان��ت تبحث 
عن معنى حلياتها وعثرت عليه. 
ظهر ه��ذا التغيي��ر ليس فقط 
في املالبس واجملوهرات وخطوط 
الواقع  وبرامج تلفزيون  االحذية 
بل حضورها املتنبه في وس��ائل 
االجتماعي اصبحت  التواص��ل 

منس��قة بش��كل رائ��ع. وبع��د 
والده��ا عمل��ت على  انتخ��اب 
م��رة  اع��ادة صياغ��ة نفس��ها 
اخرى؛ وهذه املرة ضمن االس��رة 

احلاكمة.
ولك��ن احلقيقة الكب��رى هي ان 
عالق��ة ايفان��كا بوالدها عالقة 
اس��رية تقليدي��ة ف��إن لم تكن 
وصولية بالكامل فهي بالتأكيد 
انها االعم��ال: تطوير  عقالنية. 
املاركة االنتخابي��ة واآلن البيت 
االبي��ض. كل هذه االم��ور كانت 

مجرد اعمال فقط.

ولك��ن م��ا كان ال��رأي اليفانكا 
بوالدها وجاري��د بحميه؟ »كانا 
يكن��ان له حباً جم��اً ميكنك ان 

ترى ذلك حق��اً«. هذا ما صرحت 
تفادي��اً  ب��ه  كون��واي  كيلي��ان 

لالجابة عن السؤال.
وقال روبرت مردوخ عندما س��ئل 

عن املوضوع: »ليسا غبيني«.
»انهم��ا يتفهمان��ه اظ��ن ذلك 
حقاً« بحسب جو س��كاربورو؛ 
»ويقدران نش��اطه ولكن هناك 

ايض��اً تباعداً بينه��م«. كذلك 
»انهم��ا  س��كاربورو  ص��رح 
يتوهمان  ال  ولك��ن  يتحمالن��ه 

شيئاً حياله«.
كان فطور ايفانكا نهار اجلمعة 
ف��ي فندق فور س��يزونز مع دينا 
ب��اول املس��ؤولة التنفيذية في 
ش��ركة غولدمان ساكس التي 

انضمت الى البيت االبيض.
ف��ي االيام التي تل��ت االنتخاب 
ق��ام جاري��د وايفان��كا مبقابلة 
واملسؤولني  احملامني  العديد من 
وكان  العام��ة  العالق��ات  ف��ي 

معظمه��م كم��ا ادرك الزوجان 
حذرين م��ن التدخل ليس فقط 
ألن الزوج��ني ال يب��دوان مهتمني 

بس��ماع النصيحة ب��ل ألنهما 
يبحث��ان ع��ن نصائ��ح محددة 
يريدان ان يس��معاها. في الواقع 
التي  النصائ��ح  كانت معظ��م 

حصل��وا عليه��ا هي نفس��ها: 
احيطا انفس��كما باالشخاص 
املناس��بني وتعرفا باالش��خاص 
املهمني واملعروف��ني. في الواقع: 

انتما مجرد هاويني وبحاجة الى 
اشخاص محترفني.

بقي��ت  الت��ي  االس��ماء  اح��د 
تتردد كان اس��م باول. وباول من 
احلزب اجلمه��وري وتتمتع بتأثير 
كبي��ر وس��لطة ف��ي غولدم��ان 
س��اكس كما انه��ا كانت متثل 
نقيض الش��خصية اجلمهورية 
الترامبورية. هاجرت اسرتها من 
مصر عندما كانت فتاة صغيرة 
وهي جتيد اللغة العربية. شقت 
طريقه��ا م��ن خ��الل تعاونه��ا 

م��ع مجموعة م��ن اجلمهوريني 
املتحدي��ن مبن فيهم س��يناتور 
تكساس كاي بيلي هتشيسون 
ورئي��س مجل��س الن��واب دي��ك 

ارمي.
وف��ي البيت االبي��ض عملت مع 
ب��وش كرئيس��ة ملكتب ش��ؤون 
وزي��ر  ومس��اعدة  املوظف��ني 
اخلارجي��ة للش��ؤون التعليمية 
والثقافية. انتقلت الى غولدمان 
عام 2007 واصبحت شريكة عام 
2010 وهي تدير نشاطها اخليري 
مؤسس��ة غولدم��ان س��اكس 
متجه��ة نح��و مه��ن وظيفية 
مماثل��ة للعدي��د من النش��طاء 
فضالً عن ان لها شبكة معارف 
سياسية وتعمل مستشارة في 
العامة والعالقات  ادارة الشؤون 
العامة للشركات. انها شخص 
يعرف االشخاص املناسبني في 

الس��لطة ولديه��ا ادراك كامل 
اآلخري��ن  اس��تغالل  لكيفي��ة 

للسلطة واستخدامهم لها .
العام��الت  النس��وة  كان��ت 
الضغ��ط  مجموع��ات  ف��ي 
واملتخصصات في مجال االعالم 
واالتص��االت في الش��ركات في 
فندق فور س��يزونز هذا الصباح 
بب��اول بوجوده��ا ف��ي  مهتم��اً 
االدارة اجلدي��دة للبي��ت االبيض 
بقدر اهتمامه��ن بابنة الرئيس. 
ترام��ب  ايفان��كا  كان��ت  اذ 
ش��خصية جدي��دة اكث��ر منها 
جدي��ة؛ فاحلقيق��ة انها هي من 
س��اعدت باول على الوصول الى 
البي��ت االبي��ض؛ واصبحت اآلن 
تتعاون معها م��ا زاد من اهمية 
ابن��ة الرئي��س. في بي��ت ابيض 
يبدو انه يس��ير في طريق ترامب 
املميت��ة كان ذل��ك تلميحاً الى 
ض��رورة اتباع طري��ق اخرى. برأي 
اولئك النسوة املتخصصات في 
العالق��ات العامة والناش��طات 
فن��دق  ف��ي  االجتماعي��ات 
فورسينرونز كان االمر يبدو وكأنه 
يتج��ه نحو بي��ت ابي��ض بديل 
يبق��ى في الظل حي��ث ال تُقدم 
اس��رة ترامب على االعتداء على 
هيكل الس��لطة لكنها تُظهر 
حماسًة واضحة نحو السلطة. 
بع��د ان تناولت ايفان��كا فطوراً 
مطوالً تنقلت في القاعة راحت 
تلق��ي تعليماته��ا الالذعة عبر 
هاتفها وتلق��ي التحيات وتوزع 

بطاقات االعمال وتقبلها.
الفصل السادس

يف املنزل
خالل االس��ابيع االولى من رئاسة 
ترامب برزت نظري��ة بني اصدقائه 
تقول انه لم يكن يتصرف كرئيس 
او يراع��ي حق��اً موقع��ه اجلدي��د 
او يقي��د س��لوكه: م��ن تغريداته 
الصباحي��ة الباك��رة ال��ى رفضه 
اتب��اع املالحظ��ات املكتوب��ة الى 
الذات  املش��فقة على  مناشداته 
الت��ي وصلت  لبع��ض االصدق��اء 
تفاصيلها مس��بقاً الى الصحف 
والت��ي تتمحور ح��ول عدم متكنه 
من حتقي��ق القفزة نفس��ها التي 
فمعظ��م  س��ابقوه.  حققه��ا 
الرؤساء وصلوا الى البيت االبيض 
قادمني من حياة سياس��ية عادية 
نسبياً بدرجات تتفاوت بني رئيس 
وآخ��ر. ول��م يك��ن بوس��عهم اال 
ان يش��عروا بالرهبة حي��ال حتول 
ظروفهم بفعل ارتقائهم املفاجئ 
الى منزل شبيه بقصر ملكي مزود 
بخ��دم وعناصر ام��ن وطائرة على 
اهبة االس��تعداد دوماً وحاش��ية 
واملستش��ارين في  املرافق��ني  من 
الطابق الس��فلي. لكن هذا االمر 
لم يك��ن مختلفاً ج��داً عن حياة 
ترامب السابقة في »برج ترامب« 
الذي كان اكث��ر مالءمة لذوقه من 
البي��ت االبيض بخ��دم ورجال امن 
ومرافقني ومستش��ارين حاضرين 
في املبن��ى بصفة دائم��ة وطائرة 
جاه��زة عن��د الطل��ب. ان يك��ون 
رئيساً لم يكن ذلك االمر العظيم 

في نظره .

9 ملف

عاشت ايفانكا يف عامل االثرياء اآلخرين الذين ازدهروا بسبب عالقتهم بعضهم ببعض

عمل الجيل الجديد من النسوة الثريات 
على اعادة صياغة الحياة االجتماعية 

وتحويل نموذج الفتاة الثرية اىل امرأة 
تتمتع بسلطة

احللقة )21(

املشجعة لعالقة ايفانكا وجاريد كانت ويندا 
مردوخ وهي مثال اجتماعي غريب وخصوصًا 

لزوجها روبرت

مردوخ
ايفانكا

ويندي

هيئة التحرير

تستعرض كتاب نار وغضب الذي كشف فضائح البيت االبيض والذي سعى دونالد ترامب جاهدا ملنعه
ظل وسيظل هاجسنا وديدننا هو البحث عن اجلديد وعن املعلومة واالسرار واالشياء املثيرة والساخنة والتي نرى 
ضرورة اطالع القارئ العزيز عليها وتلك هي احدى مهمات الصحافة ..  البينة اجلديدة ومن منطلق هذه احلقيقة 
تس��لط الض��وء على الكتاب الذي كش��ف فضائح البيت االبيض والذي س��عى الرئيس االمريك��ي دونالد ترامب 
جاه��دا ملنع��ه بكل ما اوتي من دهاء وقوة انه كتاب » نار وغضب » البيت االبيض في عهد ترامب » ملؤلفة الباحث 
والصحف��ي االمريك��ي » مايكل وولف » وهو من مواليد )1953( والذي حاز عل��ى جوائز تقديرية عدة في الصحافة 
وع��رف بكون��ه يكتب عمودا في صحف امريكي��ة عديدة ابرزها » نيويورك » و » فايني فير » و » يو اس اي تودي » و« 
الغارديان » وش��ارك وولف في تاس��يس موقع » نيوزر » جلمعه االخبار وله عدة كت��ب في مجالي االعالم واالعمال 
السياس��ية باختص��ار هذا الكتب هز العال��م وحاول ترامب منعه بش��تى الطرق واعتبر قنبل��ة القيت في وجه 
الرئيس االمريكي اخلامس واالربعني في الكتاب تس��ليط ضوء س��اطع على صراعات عنيفة ودسائس وتسريبات 

داخل اجلناح الغربي في البيت االبيض وفي اخلتام الكتاب رحلة ممتعة لعالم فيه مافيه من الغموض واالسرار 
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املنتخب  مدرب  مقدم،  كرمي  اإليراني  أعلن 
العراقي للكرة الشاطئية، قائمة الفريق الذي 
الذي سُيقام في  سيدُخل املعسكر اخلارجي، 
من   13 وحتى   ،  3 من  الفترة  خالل  الدوحة، 

الشهر اجلاري.
اإلعالمي  املنسق  اجلزائري،  محمد  وقال 
م  للمنتخب   إنَّ املدرب اإليراني كرمي مقدم، قدَّ
في  سيدخلون  العًبا   15 تضم  قائمة  لالحتاد 

معسكر بالعاصمة القطرية الدوحة.
والالعبون، هم:

محمد سامي، علي عبد النبي، محمد سعد، 
محمد  مصطفى  إبراهيم،  سالم  جودة،  علي 
بدر، علي أحمد حسني، علي جبار عبدالنبي، 
مهند محمود، علي مهدي، محمد رضا علي، 

محسن  علي،  حسن  صالح  قاسم،  مرتضى 
معن، حسني جبار حسني.

اآلسيوية،  للبطولة  يتحضر  املنتخب  أنَّ  وبنيَّ 
داخلي  تدريبي  معسكر  في  دخل  وأن  وسبق 

 15 اختيار  مت  العًبا،   25 بواقع  كربالء  مبدينة 
منهم ملعسكر الدوحة، ومتكن من خالله املدرب 

اجلديد الوقوف على مستويات الالعبني.
وأشار إلى أن املدرب يعول على  معسكر قطر، 

الالعبني  لتأهيل  مهمة  خطوة  سيكون  الذي 
على  يقف  بدأ  أن  بعد  اآلسيوية،  للبطولة 

املستوى احلقيقي لالعبني.

��ح مظف��ر جب��ار، مدرب  رشَّ
الكهربائي��ة،  الصناع��ات 
لبل��وغ  العراق��ي،  املنتخ��ب 
نص��ف نهائ��ي كأس آس��يا، 
وتوق��ع تأهل منتخ��ب عمان 
إل��ى ثم��ن النهائي.وتنطل��ق 
الس��بت  ي��وم  آس��يا،  كأس 
الق��ادم في اإلم��ارات، ويلعب 
الرابع��ة  باجملموع��ة  الع��راق 
مع فيتن��ام، وإي��ران، واليمن، 
فيما تلعب عمان مع اليابان، 
وتركمانستان،  وأوزبكستان، 
السادس��ة.وقال  باجملموع��ة 
جبار  ان »املباريات التجريبية 
لم تكن مقياًسا حقيقًيا ذات 
يوم للمنتخبات املشاركة في 
كأس آسيا، رغم أنَّ نتائجها 
تُعدُّ دافًع��ا معنويًا للفريق«.

وأض��اف »ال ميكن احلكم على 
املدرب السلوفيني كاتانيتش 
م��ن خ��الل النتائ��ج ومب��ا أنَّ 
املباريات كان��ت غير منقولة 
خالله��ا  م��ن  جنه��ل  فإنَّن��ا 
طريقة اللعب التي جلأ إليها 
��د »م��ع ذلك  كاتانيتش«.وأكَّ
اخلطوات التي يتخذها املدرب 
ت��دل عل��ى قيم��ة عمل��ه«.

العراقي  »املنتخ��ب  وأوضح 
يض��م العبني مميزي��ن، كثير 
بأكثر  اللعب  يُجي��د  منهم 
م��ن مركز م��ا مين��ح املدرب 
التغيي��رات من داخل  إجراء 
والتحك��م    التش��كيل 
بأس��لوب اللع��ب، خاص��ة 
العب��ي الثل��ث الهجوم��ي، 
وهن��اك عدة خي��ارات متكن 
امل��درب م��ن املن��اورة، خالل 

د »املنتخب  دقائق املباراة«.وأكَّ
العراقي، مؤه��ل لتجاوز فرق 
بصحبة  والتأه��ل  اجملموعة، 
ب��ل  النهائ��ي،  لثم��ن  إي��ران 

واملض��ي قدًما، حت��ى نصف 
األقل«.وس��بق  على  النهائي 
للمدرب مظف��ر جبار، تدريب 
ظف��ار العماني، م��ا يجعله 

خبيًرا بالك��رة العمانية.وفي 
هذا الصدد، قال ان »اجملموعة 
السادس��ة الت��ي يلعب بها 
منتخب عمان صعبة، لكنه 

ق��ادر على التأه��ل كأفضل 
ثالث عن اجملموعة، لكن في 
ثم��ن النهائي م��ن الصعب 
امل��رور؛ ألن��ه  الفري��ق  عل��ى 
سيصطدم مبنتخبات قوية«.

أنَّ »امل��درب الهولندي  وب��ني 
إل��ى  ميي��ل  فيربي��ك  بي��م 
الدفاعي، وطبيعة  التنظيم 
املنتخب��ات اخلليجي��ة متيل 
إلى اللعب الهجومي واللعب 
باجتاه األمام، ما س��يصعب 
املهمة عل��ى منتخب عمان 
في البطولة«.الى ذلك رشح 
عب��د الوه��اب أب��و الهي��ل، 
األهلي  لإلخ��اء  الفني  املدير 
لبن��ان  منتخب��ي  عالي��ه، 
والع��راق، للتأه��ل مباش��رة 
إلى ثمن نهائي بطولة كأس 
آس��يا. وأضاف أبو الهيل في 
تصريحات  »أتوقع أيًضا تأهل 
اإلمارات وتايالند عن اجملموعة 
واألردن عن  وأستراليا  األولى، 
اجملموعة الثانية«.وتابع »كما 
أتوق��ع عبور كوري��ا اجلنوبية 
والصني عن اجملموعة الثالثة، 
وإي��ران والعراق ع��ن اجملموعة 
ولبنان  والس��عودية  الرابعة، 
اخلامس��ة،  اجملموع��ة  ع��ن 

ع��ن  وأوزبكس��تان  والياب��ان 
السادس��ة«. اجملموع��ة 

أب��و الهي��ل »أتوقع  وأوض��ح 
تأهل س��وريا وقط��ر وفيتنام 
وُعمان كأفض��ل 4 منتخبات 
احتل��ت املرك��ز الثال��ث ف��ي 
»أرش��ح  اجملموعات«.ونوه  دور 
للوصول  والياب��ان  أس��تراليا 
إل��ى املب��اراة النهائي��ة، م��ع 
احتمالية منافس��ة اإلمارات 
اآلسيوي«.واتفق  اللقب  على 
أمني سر نادي األنصار، عباس 
حسن، مع توقعات أبو الهيل، 
لكن خالفه بش��أن اجملموعة 
األول��ى، حي��ث توق��ع صعود 
البحرين بداًل من تايالند.كما 
توق��ع عباس، صع��ود تايالند 
منتخب��ات  أفض��ل  ضم��ن 
احتلت املرك��ز الثالث في دور 
اجملموع��ات بداًل م��ن فيتنام، 
مرشًحا اليابان حلصد اللقب 
اآلس��يوي في نهاية املشوار.

أمم  كأس  بطول��ة  وتنطل��ق 
آسيا، في اخلامس من الشهر 
اجلاري باإلمارات، مبشاركة 24 

منتخًبا.

صفقة انتقال كرار جاسم للشرطة مهددة بالفشل

احرز فريق األش��بال لكرة القدم بنادي الش��رطة 
الرياضي لقب بطولة العراق لفئة األشبال بفوزه 
في املب��اراة النهائي��ة على فريق احلس��ني بثالثة 
اه��داف دون رد ف��ي املب��اراة الت��ي أقيمت وس��ط 
حضور جماهيري مميز من جماهير نادي الش��رطة 

على ملعب الصناعة الرياضي.

وق��دم فريق الش��رطة اداًء مميزاً في مب��اراة ممتعة 
نالت استحسان ورضا كل من حضر املباراة التي 
أنهى الش��وط االول بالتقدم به��دف احرزه مطير 
مطر.وفي الش��وط الثاني عزز حس��ن علي تقدم 
فريق��ه بإحرازه الهدف الثاني قبل ان يحرز عباس 
رس��ول الهدف الثالث وينهي امال فريق احلس��ني 
في العودة للمباراة.وابدى مشرف الفئات العمرية 

علي الش��حماني س��عادته الكبيرة باملس��توى 
الكبير الذي قدمه الالعبون في املباراة التي كانت 
اش��به باملقطوعة املوس��يقية عطفاً على االداء 
الذي اتس��مت عليه اللمح��ات الفنية واملهارات 

الفردية لالعبني.
وبني ان »الفوز في البطولة يعد مكسباً حقيقياً 
لكرة الش��رطة التي نطمح الى ان نكون مدرسة 

لتخري��ج الالعبني ليكون��وا رافداً مهم��اً للفريق 
االول ف��ي املس��تقبل القري��ب وه��و اخل��ط الذي 

انتهجناه في الدورة االدارية احلالية«.
واشاد الشحماني ب�«انضباط الالعبني سواء في 
املب��اراة او خالل عملية توزيع امليداليات والكؤوس 
للفرق وال��دور الكبير للجهاز الفني واإلداري الذي 

صنع فريقاً يشار له بالبنان«.

نادي  تعاقد  صورة  أثارت 
الدولي  مع  الشرطة، 
جاسم،  كرار  السابق 
نفط  نادي  في  احملترف 
جدال  اإليراني،  عبادان 
الالعب  أن  باعتبار  كبيرا، 
لم يحصل حتى اآلن على 

بطاقته الدولية.
إن  مقرب  مصدر  وقال 
التعاقد  صورة  تسريب 
لإلعالم في هذا الوقت قد 
يتسبب في فشل االنتقال 
الشتوية،  االنتقال  بفترة 

إلى  االنتقال  يؤجل  وقد 
الصيف.

اإليراني  الفريق  أن  وأوضح 
بالشرط  يتمسك  قد 
أن  إلى  الفتا  اجلزائي، 
مع  اجتماع  لديه  الالعب 
للتفاوض على  ناديه  إدارة 

بطاقته الدولية.
تسريب  أن  املصدر  وأكد 
الصورة في الوقت احلالي، 
النادي  إدارة  سيمنح 
التمسك  فرصة  اإليراني 

مبطالبها دون أي تنازالت.

كرار  الالعب  أن  إلى  يشار 

في  محترف  جاسم، 
عدة  منذ  اإليراني  الدوري 
مواسم، ويعد العبا مؤثرا 

بفريقه نفط عبادان.

لنادي  اإلدارية  الهيئة  قررت 
القوة اجلوية الرياضي، فرض 
عقوبات مالية على عدد من 
العبي فريق كرة القدم، وذلك 
الوحدات  عن  لتخلفهم 
االول  امس  مساء  التدريبية 
في  النادي  وذكر  الثالثاء. 

بيان انه »بناًء على قرار الكادر 
التدريبي للفريق، قررت الهيئة 
اإلدارية تغرمي عدد من الالعبني 
ماليني  خمسة  مبلغ  بقطع 
استحقاقاتهم  من  دينار 
بعد  وذلك  املقبلة،  املالية 
للوحدة  تخلفهم عن احلضور 

بعد  للفريق  االولى  التدريبية 
انتهاء فترة اإلجازة«. 

اإلدارية  »الهيئة  ان  واضاف 
تتخذ  سوف  بأنها  للنادي 
حال  في  صارمة  إجراءات 
للحصة  الالعبني  غياب  تكرر 

التدريبية القادمة«.
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الصافرة العراقية تعرب اختبارات أمم آسيا بنجاح

الذين  احلكام  جلميع  اختبارات  دبي  في  أقيمت 
سيتولون قيادة مباريات بطولة امممّ اسيا 2٠1٩ التي 
حكما   ٦٠ ومبشاركة  املقبل،  االسبوع  ستنطلق 
تقريبا، وقد جنح حكامنا الثالثة، علي صباح ومهند 

قاسم وحيدر عبد احلسن، من عبور االختبارات.
في  لؤي صبحي  احلكام،  للجنة  املالي  األمني  وقال 
اجتياز  الثالثة  حكامنا  »استطاع  لالحتاد:  بيان 
االختبارات التي أقيمت في دبي قبل انطالق بطولة 

علي  من  وهم كل  املقبل،  االسبوع   2٠1٩ اسيا  امممّ 
صباح ومهند قاسم وحيدر عبد احلسن«.

على  البطولة  مسؤولو  »اثنى  صبحي:  واضاف 
جميع احلكام املشاركني، وجاهزية حكامنا الثالثة 
خصوصا، وستناط لهم قيادة املباريات في بطولة 
لشرح  اخلاصة  الصقل  دورة  اآلن  وبدأت  اسيا، 
االضافي  احلكم  تنفيذ  وآلية  البطولة،  تعليمات 

لألدوار االخيرة«.
فيها  تتم  التي  االولى  املرة  »هذه  ان  وتابع صبحي: 
دعوة ثالثة حكام الى نهائيات امم اسيا والتي كانت 

قدمه  ما  لكن   ، مساعدين  حكام  على  مقتصرة 
حكامنا خالل مشاركاتهم املاضية من مستويات 
اسيا  وبطولة  دعوتهم،  على  اللجنة  اجبر  طيبة 
بوابة لكي يطلعوا على مستويات حكامنا بصورة 
جديدة، ومستقبال  ستتم دعوة اكثر عدد ممكن من 

حكامنا املتميزين«. 
واختتم صبحي حديثه: »بإسمي واسم جلنة احلكام 
املركزية نبارك لسفرائنا هذا النجاح، ونتمنى لهم 

التألق في بطولة اسيا«.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

هي لعبة احلياة، تداعبنا بقس��وة، في اكثر االحيان، تتكرر 
حي��ث نغفو ب��ل ننام  طيل��ة العام، من الزمن املتس��ارع، 
ونفي��ق في الس��اعات االخيرة قب��ل ان نودع الع��ام ذاته، 
وعندها تتالقى املشاكل واالحالم معاً، في خلطة عجيبة 
في الزمن الراكض، نأسف ملا حدث ومضى، بحسب النوع 
والتأثير، نخدع النفس بأحالم هي في جب الغيب، ويبقى 
األمل الدواء السرمدي ونعمة اخلالق االعظم لكي تستمر 

احلياة.. واالنسان، واحلمد هلل على كل االحوال.
في الرياضة، كما في كل نواحي احلياة، يتبادل الرياضيون، 
مواطن��ون ومس��ؤولون، هذه االي��ام االمان��ي واالحالم بغد 
جديد وجميل ورياضة معفاة من ادران وس��يئات، ويتهرب 
اجلميع من مشاكل، مضت وذيولها ستمتد للعام اجلديد، 
يتهربون، في رسائلهم واحالمهم، منها النها، أي املشاكل 
تق��ض املضاجع، وال وق��ت لها، في وقت االح��الم الهائمة 
ف��ي فضاء االيام االخيرة، من زمن أس��مه العام، وتلك هي 

اللعبة.. السيناريو املتكرر.
مضى الع��ام 2٠18 مثقالً باملش��اكل الرياضية، صغيرها 
وكبيرها، مش��اكل ال يحجبها غربال مغالطة أو تدليس، 
رحل اغلبها ال��ى الزمن املقبل، بط��رق اختلفت باختالف 
املتخاصم��ني، أو لنق��ل املتنافس��ني، باخت��الف اهوائهم 
ورغباتهم، واطماعهم أيضاً، هذه املش��اكل بحاجة اليوم 
ولي��س غداً مل��دون حي��ادي، يوثقها ومن ث��م يضعها امام 
كل رياضي، مواطن أو مس��ؤول، صبيحة الثالثاء، االول من 
كانون الثاني 2٠1٩، بعد ان يفيق من نش��وة رأس الس��نة 

امليالدية واحالمها الوردية.
ال تخطي��ط.. وال خط��ط وال برامج وال مناه��ج تهدف الى 

حتس��ني، أو تطوي��ر واقع 
ذات  الرياض��ي،  العم��ل 
ج��دوى ويعت��د به��ا دون 
ان تبدأ اوالً بفحص هذه 
م��رت  الت��ي  املش��اكل، 
اس��لفنا،  كما  ورحل��ت 
فحصاً دقيقاً موضوعياً، 
وبادوات حريصة وصادقة، 
وبالتال��ي وض��ع احلل��ول 
الناجع��ة له��ا، وبخالف 
الي��وم..  يش��به  ذل��ك 
 2٠1٩ والع��ام  البارح��ة 
نس��خة طبق االصل من 

العام 2٠18!. 
ام��ا االحالم الرياضية فقد ثبت بالدليل القاطع، في العام 
ال��ذي مضى وقبله كل االعوام، بانها ال تتحقق اال بالعلم، 
ليس اجملرد الذي نتعلمه كالببغاء، في املدرسة واجلامعة، 
بل العلم اخل��الق الذي يالمس الواقع، يكتش��فه ببراعة، 
ويتعام��ل معه ب��ذكاء واخالص، والعبارة االخيرة ليس��ت 
مجرد شعار رياضي مستهلك، وهذا العلم.. االداة الفعالة 
ال ميسك بها اال أصحابها االصليون، ويبقى حتقيق االحالم 
الرياضية مرهوناً بالكثير.. الكثير من املقومات املوضوعية 
والعام��ة التي ينبغي توفرها لكي تهبط االحالم الى واقع 

التطبيق وتلك هي املشكلة، أوالً وأخيراً.
كل عام ورياضتنا بخير.. ووطننا بألف خير، وشعبنا بالعز 
والس��عادة وال منلك هنا غير الدعاء، وللب��اري جلت قدرته 

نتوجه.. له وليس لغيره ابداً.

رياضة العام .. 
مشاكل وأحالم 

وقفة 

سعدون جواد 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

ال تخطيط.. وال خطط 
وال برامج وال مناهج 
تهدف اىل تحسني، 
أو تطوير واقع العمل 
الرياضي، ذات جدوى 
ويعتد بها دون ان تبدأ 
اواًل بفحص هذه املشاكل

مظفر جبار يرشح العراق لبلوغ نصف نهائي 
و أبو اهليل يتوقع طريف نهائي كأس آسيا

الشرطة حيرز لقب بطولة دوري األشبال بكرة القدم

تغريم عدد من العيب الصقور بسبب 
غيابهم عن احلصة التدريبية

إعالن قائمة املنتخب العراقي للكرة الشاطئية
وصف عبدالكرمي سلمان، مدرب الكرخ، 
مواجهة الطلبة، في ثمن نهائي كأس 

العراق، السبت املقبل، بأنها نارية.
يعيش  »الطلبة  إنَّ   ، سلمان،  وقال 
أن  بعد  إيجابية  واألجواء  أفضل حاالته 
وجد االستقرار الالزم من حيث النتائج 

اجليدة في اجلوالت األخيرة بالدوري«.
وأوضح »مباراة كأس العراق، ستمثل له 
رد الدين لنا بعد أن حققنا الفوز عليهم 

في بطولة الدوري هذا املوسم«.
على  جيًدا  يُركز  فريقه  أنَّ  إلى  وأشار 
بالدوري  يحقق  مثلما  الكأس  بطولة 
سيكون  اللقاء  وبالتالي  جيدة،  نتائج 

ستحفل  أنها  والشك  تنافسًيا، 
بالندية واإلثارة ألن الفريقني يسعيان 
نتيجة  خالل  من  التأهل  حلسم 

إيجابية في مباراة الذهاب.
وحافظنا  جاهز  »الفريق  أن  وبني 
األندية  بعض  أن  رغم  العبينا  على 
وأضفنا  لهم،  مغرية  عروًضا  قدمت 
فريق  من  صالل  علي  هو  واحًدا  العًبا 
بشكل  حتضيراتنا  ونواصل  السماوة، 
بطولة  نهائي  ثمن  ملواجهة  يومي 

الكأس«.
األسود  احلصان  يعد  الكرخ،  أن  يذكر 

نتائج  حتقيقه  بعد  احلالي  للموسم 
مميزة في الدوري، ويحتل املركز الرابع في 

الئحة ترتيب فرق البطولة ب�27 نقطة.

حيث  املقبل،  السبت  يوم  اإلمارات  صوب  موجهة  األنظار  ستكون 
انطالق بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، مبشاركة 24 منتخبا.وأوقعت 
الرابعة مع منتخبات  اجملموعة  العراقي، في  املنتخب  البطولة  قرعة 
املنتخب  مواجهات  حول  التقرير  هذا  أعد  وفيتنام.،  واليمن  إيران 

العراقي مع فرق مجموعته.
تفوق إيراني

تاريخ مشاركاته  العراقي في  املنتخب  واجهها  التي  املنتخبات  أكثر 
في بطولة كأس آسيا هو نظيره اإليراني.

 ففي 8 مشاركات عراقية في الكأس القارية واجه أسود الرافدين، إيران 
٦ مرات، لم يكن الفريق العراقي هو املتفوق فيها.ففي دور اجملموعات 
التقيا 5 مرات، حقق منتخب إيران الفوز 4 مرات، وفاز منتخب العراق 

مرة واحدة.
3 وفاز منتخب   �  وفي األدوار اإلقصائية تواجها مرة واحدة، وتعادال 3 

العراق بركالت الترجيح.أول لقاء بينهما كان في أول مشاركة عراقية 
٠، وفي نسخة 1٩7٦   � بنسخة 1٩72، حينها فاز املنتخب اإليراني 3 
كرر فوزه بنتيجة 2 � ٠.وغاب املنتخب العراقي عن البطولة حتى عاد 
إليها عام 1٩٩٦، وفاز على إيران حينها بهدفني مقابل هدف واحد.وفي 
نسخة 2٠٠٠ خسر منتخب العراق بهدف دون رد، وفي عام 2٠11 خسر 
الفريق العراقي 2 � 1، وفي 2٠15 التقيا في ربع النهائي وتعادال 3 � 3، 

وفاز أسود الرافدين بركالت الترجيح بنتيجة 7 – ٦.

انتصار وحيد
نسخة  في  وكان  واحد  لقاء  في  فيتنام  مع  العراقي  املنتخب  التقى 
العراقي  الفريق  الرافدين، وحينها  فاز  التي توج بلقبها أسود   ،2٠٠7

بهدفني دون رد، في ربع النهائي.
وأقيمت تلك املباراة في فيتنام كونها من بني 4 دول استضافت تلك 

النسخة.
اللقاء األول

آسيا  كأس  بطولة  في  اليمن،  نظيره  مع  العراقي  املنتخب  يلتق  لم 
اجلمهورية  توحيد  قبل  اجلنوبي  اليمن  منتخب  واجه  لكنه  قبل،  من 

اليمنية، في نسخة 1٩7٦.
بدور  جرت  التي  املباراة  في  رد،  دون  بهدف  العراقي  املنتخب  وفاز 

اجملموعات.
اليمن  ميثل  الذي  اليمني  نظيره  مع  العراقي  املنتخب  لقاء  وسيكون 

املوحدة هو األول رسميا في كأس أمم آسيا.

تقرير:تاريخ متباين ملنتخب العراق مع فرق جمموعته
 بغداد / 

مدرب الكرخ: مواجهة الطلبة يف الكأس ستكون نارية
على  الكبيرين  بفوزهما  توازنهما  وأرسنال  توتنهام  لندن  قطبا  استعاد   
احلادية  املرحلة  في  وذلك  تواليا،   1-4 وفولهام  3-صفر  سيتي  كارديف 
 2018 عام  توتنهام  وأنهى  القدم.  لكرة  اإلنكليزي  الدوري  من  والعشرين 
بخسارة غير متوقعة السبت أمام ولفرهامبتون 1-3 بعد أن كان صاحب 
املتصدر  ليفربول  عن  نقاط   9 بفارق  بتخلفه  تسبب  ما  التقدم،  هدف 
5-1لكن  باكتساحه  ذات،  اليوم  في  بأرسنال  مذلة  هزمية  بدوره  أحلق  الذي 
الفريقني اللندنيني استعادا توازنهما في اليوم األول من العام اجلديد، حيث 
عاد توتنهام من ملعب كارديف بفوزه السادس في املراحل السبع األخيرة 
ويأمل  الثالثة.  األهداف  بتسجيله  األول  شوطه  في  اللقاء  حسم  بعدما 
توتنهام أن يسديه مانشستر سيتي حامل اللقب خدمة اخلميس بفوزه 
على ضيفه ليفربول ، من أجل االبقاء على فارق النقاط الست الذي يفصله 
لتوتنهام  األرجنتيني  املدرب  وكان  كلوب.  يورغن  األملاني  املدرب  فريق  عن 
مباراة  عن  احلديث  رافضا  فريقه،  قدمه  عما  راضيا  بوكيتينو  ماوريسيو 
سيتي وليفربول وفارق النقاط الست الذي يفصل فريقه عن األخير، قائال 

»ال أريد احلديث عن الترتيب. نحن بالطبع في موقع جيد. نحتاج أن نكون 
ثابتني في أدائنا. يجب أن تتمتع بالثبات طيلة املوسم«.

السبت،  خسارة  بعد  السيما  الفريق  قدمه  مبا  جدا«  سعيد  »أنا  وأكد 
مضيفا »األمر الوحيد الذي أريد قوله هو أننا عانينا من غياب فترة راحة بني 
املباريات. ما قدمه الالعبون كان رائعا. يستحقون كامل التقدير. كانت فترة 
في  هدفا   11 سجلوا  الذين  بوكيتينو  رجال  يجد  علينا«.ولم  جدا  صعبة 
مباراتني قبل خسارة السبت أمام ولفرهامبتون، صعوبة في حتقيق فوزهم 
التاسع في املراحل الـ11 األخيرة والـ16 هذا املوسم، وضربوا باكرا بافتتاح 
كرة  تريبيير  كيران  لعب  إذ  احلظ،  مبساعدة   3 الدقيقة  منذ  التسجيل 
عرضية من اجلهة اليسرى، فسقطت أمام هاري كاين ومدافع كارديف شون 
موريسون الذي حاول ابعادها، لكنها ارتدت من هداف الضيف اللندني والى 
الشباك.ورفع كاين رصيده الى 12هدفا في آخر 13 مباراة، و14 باجململ في 
الدوري ليلحق مبهاجم أرسنال الغابوني بيار-امييريك اوباميانغ الى صدارة 
الدمناركي  عبر  الثاني  الهدف  توتنهام  أضاف  ما  الهدافني.وسرعان  ترتيب 
كريستيان إيريكسن الذي وصلته الكرة من الكوري اجلنوبي سون هيونغ 
أن  قبل  املدافع  من  تخلص  ثم  املنطقة  مشارف  عند  عليه  فسيطر  مني، 
يسددها أرضية على ميني احلارس الفيليبيني نيل إيثيريدج )12(.ووجه فريق 
بوكيتينو الضربة القاضية ملضيفه الويلزي قبل الوصول الى نصف الساعة 

األول، بتسجيله الهدف الثالث عبر سون بعد متريرة من كاين )26( .
ورغم الفرص الكثيرة التي حصل عليها، عجز النادي اللندني عن إضافة 

هدف آخر ملا تبقى من الشوط األول وكامل الشوط الثاني.
ارسنال يؤكد تفوقه على فولهام

ملعب  على  السبت  تلقاها  التي  املذلة  الهزمية  غبار  عنه  أرسنال  ونفض 
»أنفيلد« أمام ليفربول املتصدر )1-5(، وذلك بفوزه على جاره وضيفه فولهام 
مباريات   6 أصل  من  السادسة  للمرة  منتصرا  بخروجه  أرسنال  4-1.ويدين 
الى السويسري غرانيت تشاكا  العام اجلديد،  األول من  اليوم  خاضها في 
والفرنسي ألكسندر الكازيت والويلزي آرون رامسي والغابوني بيار-امييريك 

أوباميانغ الذين سجلوا األهداف .

حقق كاوي ليونارد، أفضل رقم في 
مسيرته، وسجل 45 نقطة ليقود 
تورونتو رابتورز، للفوز على ضيفه 
يوتا جاز بنتيجة 122-116، أمس 
دوري  منافسات  ضمن  الثالثاء، 

السلة األمريكي للمحترفني.

نقطة،   25 ليارد  داميان  وسجل 
ليقود  اإلضافي  الوقت  في  وتألق 
انتصار  إلى  بليزرز  تريل  بورتالند 
صعب على مضيفه ساكرامنتو 

كينجز بنتيجة 108-113.
في  انتصاراته  عدد  بليزرز  ورفع 
 16 مقابل  فوزًا   22 إلى  املوسم 
في  الثاني  املركز  محتال  هزمية، 

مجموعة املنطقة الغربية.
تغلب  أخرى،  مباريات  وفي 
سيكسرز  سيفنتي  فيالدلفي 
أجنلوس  لوس  مضيفه  على 
كليبرز بنتيجة 119-113. كما فاز 
دنفر ناجتس على نظيره نيويورك 
نيكس بنتيجة 115-108، وانتصر 
ديترويت  على  بكس  ميلواكي 

بيستونز بنتيجة 98-121  .
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ــة  ــكل واضح في احلديث باجللس ظهر جنم ليفربول اإلجنليزي، محمد صالح، بش
ــه مجلس دبي  ـــ13، الذي ينظم ــخته ال ــي الدولي الرياضي بنس ــى ملؤمتر دب األول

الرياضي.
ــل االجتماعي،  ــائل التواص ــم املصري مع وس ــول جتربة النج ــع ح  احلديث توس
ــادي، إلى جانب الدور  ــعبية كبيرة في خدمة أهداف الن ــتثماره كنجم له ش واس
الكبير الذي يقوم به كنجم له شعبية طاغية في العالم بأسره. بيتر مور، املدير 
التنفيذي لنادي ليفربول، قال إن صالح يتميز بالعديد من  املزايا، حيث لديه حس 
ــائل  ــؤولية اجتماعية، وحضور، ما جعل املاليني يتابعوه على وس فكاهي، ومس

ــي العالم منها  ــائل اإلعالم ف ــل االجتماعي، إلى جانب عدد من أهم وس التواص
cnn وabc، كما أنه ميثل التنوع في عالم متزقه اخلالفات، ويوحد اجلميع في كافة 
أنحاء العالم. وبني مور أن نادي ليفربول، قدم املساعدة للنجم صالح في الناحية 
ــتخدام التقنية، حيث يتم  التقنية، انطالقا من اإلميان بأن قوة الالعب تتعزز باس
توجيه الالعب باستمرار لتدعيم خبرته، وجعله يتجنب األخطاء التي من املمكن 
ــالح وزميله الكرواتي  ــم العالقة املميزة بني ص ــلبا، كما مت تدعي ــر عليه س أن تؤث
ــن تربطهما عالقة صداقة قوية. ــخصيتيهما، لك لوفرين، ورغم االختالف في ش

وأكد مور أن »محمد صالح يعتبر قيمة جميلة بالدوري اإلجنليزي، ويسمح لنا في 
نادي ليفربول بتعزيز قيمنا«.

صالح يطغى على اجللسة األوىل ملؤمتر دبي الرياضي الدولي
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رابتورز يتخطى يوتا جاز يف دوري السلة األمريكي

دورمتوند  بوروسيا  نادي  أعلن 
العبه  بيع  األربعاء،  اليوم  األملاني، 
لنظيره تشيلسي اإلجنليزي، خالل 

فترة االنتقاالت الشتوية اجلارية.
في  دورمتوند  بوروسيا  وقال 
مع  دورمتوند  »اتفق  رسمي  بيان 
انتقال  على  اإلجنليزي  تشيلسي 
كريستيان  األمريكي  الالعب 
حتى  وسيلعب   ، بوليسيتش 

نهاية املوسم احلالي، كمعار في 
صفوفنا«.

أن  دورمتوند،  وذكر 
حصل  تشيلسي 
خدمات  على 
مقابل  بوليسيتش 
يورو،  مليون   64
يدفع  لن  أن  مؤكًدا 
أي مبلغ مالي مقابل 

حتى  الالعب  استعارة 
نهاية املوسم احلالي.

زورك،  مايكل  وقال 
املدير الرياضي لدورمتوند 

في  اللعب  حلمه  »كان 
املمتاز،  اإلجنليزي  الدوري 
من املؤكد أن األمر يتعلق 
بأصوله األمريكية، ولذلك 
جتديد  من  نتمكن  لم 
عرض  قبول  قررنا  عقده، 

مربح للغاية مع تشيلسي«.
»كريستيان  زورك  وأوضح 
بوليسيتش العب مثالي، أنا متأكد 
ميلكه  ما  كل  سيقدم  أنه  من 
األشهر  في 
مع  املقبلة 
سيا  و ر بو
دورمتوند«

رمسًيا.. تشيلسي ُينهي صفقة جنم دورمتوند

على  باحلفاظ  يهتم  االسباني  التنس  العب 
صدارة  استعادة  من  أكثر  البدنية  جاهزيته 
املوسم  نهاية  بعد غيابه عن  العاملي  التصنيف 
في  لالستمرار  نادال  اإلصابة.  بسبب  املنصرم 
في  لالستمرار  نادال  ممكنة  فترة  أطول  املالعب 

املالعب أطول فترة ممكنة
عامليا  ثانيا  املصنف  شدد   - )أستراليا(  بريزبني 
استعادة  أن  على  الثالثاء  نادال  رافايل  اإلسباني 
صدارة التصنيف العاملي لالعبي التنس احملترفني 

الراهن، بل يفضل  أولويته في الوقت  ال تشكل 
البدنية  جاهزيته  على  احلفاظ  على  التركيز 
بسبب  املنصرم  املوسم  نهاية  عن  غيابه  بعد 
اإلصابة. وابتعد نادال )32 عاما( عن املالعب منذ 
املاضي من نصف  أيلول/سبتمبر  في  انسحابه 
أمام  األميركية  ميدوز  فالشينغ  بطولة  نهائي 
بوترو بسبب إصابة  األرجنتيني خوان مارتن دل 
في الركبة. واستغل »املاتادور« اإلسباني ابتعاده 
ملعاجلة  الكاحل  في  جراحية  عملية  إلجراء 
مشكلة سابقة. وعاود اإلسباني التمارين قبل 
أبوظبي  دورة  في  وشارك  أسابيع،  ثالثة  نحو 

)في  األولى  مباراته  خسر  حيث  االستعراضية 
كيفن  إفريقي  اجلنوب  أمام  النهائي(  نصف 
وفضل  األول/ديسمبر،  كانون   28 في  أندرسون 
عدم خوض مباراة املركز الثالث. ومن املقرر أن يبدأ 
نادال املوسم اجلديد رسميا في الدور الثاني لدورة 
بريزبني األسترالية اخلميس. وقال نادال الذي فقد 
التصنيف  في  األول  مركزه  املاضي  العام  أواخر 
على  ردا  ديوكوفيتش،  نوفاك  الصربي  لصالح 
سؤال عن الصدارة، »هدفي هو أن أكون سعيدا مبا 
أقوم به وأن أكون تنافسيا في كل األسابيع التي 

ألعب خاللها« .

نادال حيلم مبواصلة )القتال( يف مالعب التنس

توتنهام وأرسنال يستعيدان توازنهما يف الدوري االنكليزي

تقدمه  مع  مايكل،  بوالده  مقارنته  شوماخر،  مايك  ميانع  ال 
خطوة جديدة، نحو الظهور األول احملتمل في بطولة العالم 
 19( شوماخر  مايك  وقال   .1 الفورموال  سيارات  لسباقات 
إنه  بوالدي،  مقارنتي  يتم  عندما  بالسعادة  »أشعر  عاما( 
شوماخر،  مايك  جتربته«.وسيكون  تكرار  إلى  أتطلع  قدوتي، 
سباقات  سلسلة  من  انتقاله  مع  العام  هذا  األنظار  محط 
الفورموال 3 األوروبية إلى الفورموال 2، ليتبقى له خطوة واحدة 
على االنتقال إلى الفورموال 1، التي أبدع فيها والده، وأصبح 

أسطورة خالدة .
ونال مايك، قدرًا كبيًرا من اإلعجاب، منذ اختفاء والده بسبب 
في  التزلج  ممارسة  خالل  له  تعرض  الذي  الكارثي  احلادث 
فيراري،  في  سائًقا  شوماخر،  2013.وظل  أول/ديسمبر  كانون 
خالل الفترة من 1996 وحتى 2006، وفاز بلقب بطولة العالم 
أحرزها  ألقاب   5 بينها  من  مرات،   7  ،1 الفورموال  لسباقات 
إعالن  يتم  لم   ،2013 عام  في  التزلج  حادث  فيراري.ومنذ  مع 
الظهور  في  بدأ جنله  ذلك،  ومع  الصحية،  الكثير عن حالته 
على ساحة سباقات السيارات، وفاز مايك شوماخر في 2018 

بلقب بطولة الفورموال 3 األوروبية لسباقات السيارات.
رائع،  »مايك  ملرسيدس  السابق  املدير  هاوج،  نوربرت  وقال 
طريقة توازنه تظهر أنه ال يعاني ولو بقدر ضئيل من العجرفة 
أو الثقة الزائدة بالنفس«. وأشار هاوج إلى أنه يدرك متاًما ما 
وأنه كان على عالقة وطيدة مبايكل شوماخر  يقوله، خاصة 
عندما كان شابا واعدا قبل 30 عاًما. وأبدى فريقا مرسيدس 
ما وضح  وهو  مايك شوماخر،  كبيرا بضم  اهتماما  وفيراري، 
سائق  هاميلتون،  لويس  البريطاني  تصريحات  من  جلًيا 
قال  حيث  مرات،   5 العالم  بطولة  بلقب  الفائز  مرسيدس 
»هو موهبة كبيرة مثل والده متاًما«. وتأمل جماهير الفورموال 
أبناء  لقائمة  ما  يوًما  مايك،  ينضم  أن  ميولها،  مبختلف   ،1

األساطير في بطولة العالم .

مايك شوماخر يتطلع 
للسري على خطى والده

الفني  املدير  جوارديوال،  بيب  اإلسباني  يخوض 
أمام  التحديات  أصعب  أحد  سيتي،  ملانشستر 
ليفربول، اليوم اخلميس، على ملعب االحتاد.وكشفت 
عن  البريطانية،  »صن«  لصحيفة  مقربة  مصادر 
خطة مكونة من 6 نقاط، سيتبعها جوارديوال من 
الدوري  منافسات  قمة  في  ليفربول،  إسقاط  أجل 
اإلجنليزي املمتاز.وبحسب الصحيفة، يريد جوارديوال 

زيادة مستوى الضغط على احلارس أليسون بيكر، 
فعلى الرغم من أن البرازيلي جيد في توزيع الكرة، 
عندما  بالذعر  يشعر  أنه  يعتقد  جوارديوال  أن  إال 
اثنني  تكليف  يعتزم  لذلك  ضغط،  عليه  يكون 
كلما  البرازيلي  احلارس  على  بالضغط  العبيه  من 
فستكون  الثانية  النقطة  الكرة.أما  على  حصل 
إيدرسون، حارس مانشستر سيتي، على  تشجيع 
مترير الكرات الطويلة إلى الالعبني بشكل مستمر 
طريقة  أفضل  هذه  أن  اإلسباني  يعتقد  إذ  ودقيق، 

لكي يتخلى هجوم ليفربول املكون من ماني وصالح 
وفيرمينو عن الضغط العالي الذي ميارسه على كل 
مصيدة  على  جوارديوال  سيعتمد  املنافسني.كما 
فاإلسباني  متقدم،  دفاعي  خط  بوضع  التسلل 
التسلل كثيًرا،  الريدز يقعون في  أن مهاجمي  يرى 
 14 وماني  املوسم،  هذا  مرة   18 في  وقع  فصالح 
مرة، والفريق بشكل عام وقع في مصيدة التسلل 
مرماه  من  اخلروج  إيدرسون  من  طلب  كما  مرة،   42

والتصدى لكرات الريدز .

الكشف عن خطة جوارديوال إلسقاط ليفربول

انطالقة  االسيوية  القارة  تترقب 
 2019 اسيا  كأس  لبطولة  تاريخية 
حني تستضيف العاصمة  ابو ظبيفي 
املباراة  املقبل  يناير  من  اخلامس 
بتاريخ  األكبر  للبطولة  االفتتاحية 
منتصف  شهد  أن  بعد  القاري  االحتاد 
التنفيذي  املكتب  قرار   2014 ابريل 
ال  إبراهيم  بن  الشيخ سلمان  برئاسة 
املشاركة  املنتخبات  عدد  زيادة  خليفة 
بالبطولة األكبر بالقارة من 16 منتخبا 
ست  في  يلعبون  منتخبا   24 الى 
والوصيف  املتصدر  يتأهل  مجموعات 
أربعة  أفضل  إلى  إضافة  الـ16،  دور  إلى 

منتخبات تنال املركز الثالث.
للمرة  مالية  جوائز  تاريخية..  أولويات 

األولى
أولويات  القادمة  البطولة  وستسجل 
تاريخية فباإلضافة إلى عدد املنتخبات 
املشاركة غير املسبوق فسيكون حضور 
والقيرغيزستاني  الفلبيني  املنتخب 
البالد هو األول منذ  واليمن بعد توحيد 
،كما   1956 عام   البطولة  انطالقة 
جوائز  تخصيص  البطولة  ستشهد 
املسابقة  بتاريخ  األولى  للمرة  مالية 
على  اللقب  صاحب  سيحصل  ،حيث 
املركز  وصاحب  دوالر  ماليني  خمسة 
بينما  دوالر  ماليني  ثالثة  على  الثاني 

ستكون مكافأة املركزين الثالث والرابع 
املنتخبات  مليون دوالر لكليهما وبقية 

ستحصل على مائتي الف دوالر .
بن  سلمان  الشيخ  معالي  ويؤكد 
إبراهيم ال خليفة رئيس االحتاد االسيوي 
للعبة أن اسيا على موعد حقيقي مع 
املستقبل املبهر انطالقا من االستغالل 
وقيمتها  وتنوعها  المكاناتها  األمثل 
الكروية احلقيقية التي يشعر ويتناغم 
نحن   « دقة   بكل  القاري  االحتاد  معها 
على موعد مع التاريخ الذي يجسد روح 
الكرة االسيوية ومينح فضاءات واسعة 
وابراز  والتنافس  واملشاركة  للتواجد 
االسيوية  للوحدة  احلقيقية  القيمة 
وللتطور الكروي والشغف الذي متتلكه 

اسيا » .
واستخدام  اخلامس  احلكم  مشاركة 

تقنية الفيديو
مشاركة  املرتقبة   البطولة  تشهد 
مبارايت  في  اخلامس  املساعد  احلكم 
 ، عشر  الستة  ودور  اجملموعات  دور 
تقنية  استخدام  إقرار  تشهد   كما 
الثمانية  دور  من  ابتداء   »var»الفيديو
الرابع  التبديل  اعتماد  إلى  ،باإلضافة 
اللجوء  فيها  يتم  التي  املباريات  خالل 
إلى أشواط ضافية سواء كان املنتخب 
تبديالته  يستنفد  لم  أو  استنفد  قد 

املتاحة » .
الشيخ  معالي  يؤكد  اإلطار  هذا  وفي 
سلمان بن ابراهيم آل خليفة  »كل قارة 

آسيا متشوقة النطالق أهم مسابقات 
فإنه  وبالتالي  الوطنية،  املنتخبات 
البطولة  هذه  تشهد  أن  الضروري  من 
كي  املعتمدة  القوانني  أحدث  تطبيق 

تكون بطولة ال تنسى«.
كأس جديدة بمواصفات عاملية

بلقب  املتوج  املنتخب  وسيحظى 
بطولة  من  عشر  السابعة  النسخة 
النسخة  رفع   بأولوية  اسيا  كأس 
والتي  االسيوية   الكأس  من  اجلديدة 
القرعة  حفل  في  عنها  الكشف  مت 
والتي  بدبي  املاضي  مايو  اجريت  التي 
ليتي  توماس  شركة  قبل  من  صممت 
الفضة  صناعة  في  الشهيرة  العاملية 
بني  التصميم  يربط  لندن،حيث  في 
ثاني  بصفتها  القوية  والروح  البالغة 
أقدم بطولة لكرة القدم القارية  ويعبر 
اخلمس  املناطق  وتضامن  وحدة  عن 
وقد  للعبة  اآلسيوي  لالحتاد  التابعة 
احتاج تصميم وتنفيذ الكأس اجلديدة 
حرفياً   12 بأيدي  مروراً  ساعة،   450 إلى 

مختلفاً
بن  سلمان   الشيخ  معالي  يوضح   
ابراهيم« منذ عام 1956 كان لدينا ذات 
اجلديد  املستقبل  مع  ومتاشياً  الكأس، 
اآلسيوي  االحتاد  قرر  للمنافسة،  واملثير 
وهو  جديدة،  كأس  تقدمي  القدم  لكرة 
تعبر عن اإلثارة والتشويق في البطولة 
. إنه تعبير حقيقي عن مرحلة  املقبلة 

تامة من اجل  تاريخية ندخلها بجدية 
غير  وتناغم  واحتاد  وبتعاون  اسيا  كرة 

مسبوق »
لتكون  جتهيزه  مت  ميكن  ما  كل   « وزاد 
يستمتع  وقوية  مختلفة  البطولة 

بادائها اجلمهور االسيوي ».
 51 مباراة

البطولة  في  مباراة   51 لعب  وسيتم 
مبشاركة 60 حكما  وهو اعلى رقم في 
ستنطلق  حيث  اسيا  كاس  بطوالت 
بلقاء  يناير  من  اخلامس  يوم  البطولة 
االمارات  منتخبي  بني  افتتاحي 
حتى  وتستمر  والبحرين  املستضيف 

االول من فبراير 2019 .
بن  سلمان  الشيخ  معالي  ويوضح 
متاما  مطمئن  أنه  خليفة  آل  ابراهيم 
االمارات  بها  تقوم  التي  لالستعدادات 
العربية املتحدة إلجناح تنظيم البطولة 
ايام من تنظيم  » اإلمارات خرجت قبل 
العالم  كأس  ملسابقة  نسخة  افضل 
لألندية التي اقيمت في ابو ظبي ولديها 
خبرات تراكمية وكفاءات ستتناغم مع 
املرحلة التاريخية التي يصنعها االحتاد 
للتميز  جديدا  فصال  لتكتب  القاري 
وهي  االسيوية  كرتنا  تعيشه  الذي 
االعضاء  كافة  الشكر  سانحة  فرصة 
العاملة على  والفرق  املنظمة  باللجنة 

جهدهم االيجابي ».

سلمان بن ابراهيم : اإلمارات 2019 منعطف تارخيي يربز القيمة احلقيقة للوحدة اآلسيوية
 أكرب عدد منتخبات.. جوائز مالية للمرة األوىل.. كأس جديدة مبواصفات فريدة

األنظار تتجه الى النسخة غير المسبوقة في كأس آسيا



على  الكبيرين  بفوزهما  توازنهما  وأرسنال  توتنهام  لندن  قطبا  استعاد   
احلادية  املرحلة  في  وذلك  تواليا،   1-4 وفولهام  3-صفر  سيتي  كارديف 
 2018 عام  توتنهام  وأنهى  القدم.  لكرة  اإلنكليزي  الدوري  من  والعشرين 
بخسارة غير متوقعة السبت أمام ولفرهامبتون 1-3 بعد أن كان صاحب 
املتصدر  ليفربول  عن  نقاط   9 بفارق  بتخلفه  تسبب  ما  التقدم،  هدف 
5-1لكن  باكتساحه  ذات،  اليوم  في  بأرسنال  مذلة  هزمية  بدوره  أحلق  الذي 
الفريقني اللندنيني استعادا توازنهما في اليوم األول من العام اجلديد، حيث 
عاد توتنهام من ملعب كارديف بفوزه السادس في املراحل السبع األخيرة 
ويأمل  الثالثة.  األهداف  بتسجيله  األول  شوطه  في  اللقاء  حسم  بعدما 
توتنهام أن يسديه مانشستر سيتي حامل اللقب خدمة اخلميس بفوزه 
على ضيفه ليفربول ، من أجل االبقاء على فارق النقاط الست الذي يفصله 
لتوتنهام  األرجنتيني  املدرب  وكان  كلوب.  يورغن  األملاني  املدرب  فريق  عن 
مباراة  عن  احلديث  رافضا  فريقه،  قدمه  عما  راضيا  بوكيتينو  ماوريسيو 
سيتي وليفربول وفارق النقاط الست الذي يفصل فريقه عن األخير، قائال 

»ال أريد احلديث عن الترتيب. نحن بالطبع في موقع جيد. نحتاج أن نكون 
ثابتني في أدائنا. يجب أن تتمتع بالثبات طيلة املوسم«.

السبت،  خسارة  بعد  السيما  الفريق  قدمه  مبا  جدا«  سعيد  »أنا  وأكد 
مضيفا »األمر الوحيد الذي أريد قوله هو أننا عانينا من غياب فترة راحة بني 
املباريات. ما قدمه الالعبون كان رائعا. يستحقون كامل التقدير. كانت فترة 
في  هدفا   11 سجلوا  الذين  بوكيتينو  رجال  يجد  علينا«.ولم  جدا  صعبة 
مباراتني قبل خسارة السبت أمام ولفرهامبتون، صعوبة في حتقيق فوزهم 
التاسع في املراحل الـ11 األخيرة والـ16 هذا املوسم، وضربوا باكرا بافتتاح 
كرة  تريبيير  كيران  لعب  إذ  احلظ،  مبساعدة   3 الدقيقة  منذ  التسجيل 
عرضية من اجلهة اليسرى، فسقطت أمام هاري كاين ومدافع كارديف شون 
موريسون الذي حاول ابعادها، لكنها ارتدت من هداف الضيف اللندني والى 
الشباك.ورفع كاين رصيده الى 12هدفا في آخر 13 مباراة، و14 باجململ في 
الدوري ليلحق مبهاجم أرسنال الغابوني بيار-امييريك اوباميانغ الى صدارة 
الدمناركي  عبر  الثاني  الهدف  توتنهام  أضاف  ما  الهدافني.وسرعان  ترتيب 
كريستيان إيريكسن الذي وصلته الكرة من الكوري اجلنوبي سون هيونغ 
أن  قبل  املدافع  من  تخلص  ثم  املنطقة  مشارف  عند  عليه  فسيطر  مني، 
يسددها أرضية على ميني احلارس الفيليبيني نيل إيثيريدج )12(.ووجه فريق 
بوكيتينو الضربة القاضية ملضيفه الويلزي قبل الوصول الى نصف الساعة 

األول، بتسجيله الهدف الثالث عبر سون بعد متريرة من كاين )26( .
ورغم الفرص الكثيرة التي حصل عليها، عجز النادي اللندني عن إضافة 

هدف آخر ملا تبقى من الشوط األول وكامل الشوط الثاني.
ارسنال يؤكد تفوقه على فولهام

ملعب  على  السبت  تلقاها  التي  املذلة  الهزمية  غبار  عنه  أرسنال  ونفض 
»أنفيلد« أمام ليفربول املتصدر )1-5(، وذلك بفوزه على جاره وضيفه فولهام 
مباريات   6 أصل  من  السادسة  للمرة  منتصرا  بخروجه  أرسنال  4-1.ويدين 
الى السويسري غرانيت تشاكا  العام اجلديد،  األول من  اليوم  خاضها في 
والفرنسي ألكسندر الكازيت والويلزي آرون رامسي والغابوني بيار-امييريك 

أوباميانغ الذين سجلوا األهداف .

حقق كاوي ليونارد، أفضل رقم في 
مسيرته، وسجل 45 نقطة ليقود 
تورونتو رابتورز، للفوز على ضيفه 
يوتا جاز بنتيجة 122-116، أمس 
دوري  منافسات  ضمن  الثالثاء، 

السلة األمريكي للمحترفني.

نقطة،   25 ليارد  داميان  وسجل 
ليقود  اإلضافي  الوقت  في  وتألق 
انتصار  إلى  بليزرز  تريل  بورتالند 
صعب على مضيفه ساكرامنتو 

كينجز بنتيجة 108-113.
في  انتصاراته  عدد  بليزرز  ورفع 
 16 مقابل  فوزًا   22 إلى  املوسم 
في  الثاني  املركز  محتال  هزمية، 

مجموعة املنطقة الغربية.
تغلب  أخرى،  مباريات  وفي 
سيكسرز  سيفنتي  فيالدلفي 
أجنلوس  لوس  مضيفه  على 
كليبرز بنتيجة 119-113. كما فاز 
دنفر ناجتس على نظيره نيويورك 
نيكس بنتيجة 115-108، وانتصر 
ديترويت  على  بكس  ميلواكي 

بيستونز بنتيجة 98-121  .
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ــة  ــكل واضح في احلديث باجللس ظهر جنم ليفربول اإلجنليزي، محمد صالح، بش
ــه مجلس دبي  ـــ13، الذي ينظم ــخته ال ــي الدولي الرياضي بنس ــى ملؤمتر دب األول

الرياضي.
ــل االجتماعي،  ــائل التواص ــم املصري مع وس ــول جتربة النج ــع ح  احلديث توس
ــادي، إلى جانب الدور  ــعبية كبيرة في خدمة أهداف الن ــتثماره كنجم له ش واس
الكبير الذي يقوم به كنجم له شعبية طاغية في العالم بأسره. بيتر مور، املدير 
التنفيذي لنادي ليفربول، قال إن صالح يتميز بالعديد من  املزايا، حيث لديه حس 
ــائل  ــؤولية اجتماعية، وحضور، ما جعل املاليني يتابعوه على وس فكاهي، ومس

ــي العالم منها  ــائل اإلعالم ف ــل االجتماعي، إلى جانب عدد من أهم وس التواص
cnn وabc، كما أنه ميثل التنوع في عالم متزقه اخلالفات، ويوحد اجلميع في كافة 
أنحاء العالم. وبني مور أن نادي ليفربول، قدم املساعدة للنجم صالح في الناحية 
ــتخدام التقنية، حيث يتم  التقنية، انطالقا من اإلميان بأن قوة الالعب تتعزز باس
توجيه الالعب باستمرار لتدعيم خبرته، وجعله يتجنب األخطاء التي من املمكن 
ــالح وزميله الكرواتي  ــم العالقة املميزة بني ص ــلبا، كما مت تدعي ــر عليه س أن تؤث
ــن تربطهما عالقة صداقة قوية. ــخصيتيهما، لك لوفرين، ورغم االختالف في ش
وأكد مور أن »محمد صالح يعتبر قيمة جميلة بالدوري اإلجنليزي، ويسمح لنا في 

نادي ليفربول بتعزيز قيمنا«.

صالح يطغى على اجللسة األوىل ملؤمتر دبي الرياضي الدولي
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رابتورز يتخطى يوتا جاز يف دوري السلة األمريكي

دورمتوند  بوروسيا  نادي  أعلن 
العبه  بيع  األربعاء،  اليوم  األملاني، 
لنظيره تشيلسي اإلجنليزي، خالل 

فترة االنتقاالت الشتوية اجلارية.
في  دورمتوند  بوروسيا  وقال 
مع  دورمتوند  »اتفق  رسمي  بيان 
انتقال  على  اإلجنليزي  تشيلسي 
كريستيان  األمريكي  الالعب 
حتى  وسيلعب   ، بوليسيتش 

نهاية املوسم احلالي، كمعار في 
صفوفنا«.

أن  دورمتوند،  وذكر 
حصل  تشيلسي 
خدمات  على 
مقابل  بوليسيتش 
يورو،  مليون   64
يدفع  لن  أن  مؤكًدا 
أي مبلغ مالي مقابل 

حتى  الالعب  استعارة 
نهاية املوسم احلالي.

زورك،  مايكل  وقال 
املدير الرياضي لدورمتوند 

في  اللعب  حلمه  »كان 
املمتاز،  اإلجنليزي  الدوري 
من املؤكد أن األمر يتعلق 
بأصوله األمريكية، ولذلك 
جتديد  من  نتمكن  لم 
عرض  قبول  قررنا  عقده، 

مربح للغاية مع تشيلسي«.
»كريستيان  زورك  وأوضح 
بوليسيتش العب مثالي، أنا متأكد 
ميلكه  ما  كل  سيقدم  أنه  من 
األشهر  في 
مع  املقبلة 
سيا  و ر بو
دورمتوند«

رمسًيا.. تشيلسي ُينهي صفقة جنم دورمتوند

على  باحلفاظ  يهتم  االسباني  التنس  العب 
صدارة  استعادة  من  أكثر  البدنية  جاهزيته 
املوسم  نهاية  بعد غيابه عن  العاملي  التصنيف 
في  لالستمرار  نادال  اإلصابة.  بسبب  املنصرم 
في  لالستمرار  نادال  ممكنة  فترة  أطول  املالعب 

املالعب أطول فترة ممكنة
عامليا  ثانيا  املصنف  شدد   - )أستراليا(  بريزبني 
استعادة  أن  على  الثالثاء  نادال  رافايل  اإلسباني 
صدارة التصنيف العاملي لالعبي التنس احملترفني 

الراهن، بل يفضل  أولويته في الوقت  ال تشكل 
البدنية  جاهزيته  على  احلفاظ  على  التركيز 
بسبب  املنصرم  املوسم  نهاية  عن  غيابه  بعد 
اإلصابة. وابتعد نادال )32 عاما( عن املالعب منذ 
املاضي من نصف  أيلول/سبتمبر  في  انسحابه 
أمام  األميركية  ميدوز  فالشينغ  بطولة  نهائي 
بوترو بسبب إصابة  األرجنتيني خوان مارتن دل 
في الركبة. واستغل »املاتادور« اإلسباني ابتعاده 
ملعاجلة  الكاحل  في  جراحية  عملية  إلجراء 
مشكلة سابقة. وعاود اإلسباني التمارين قبل 
أبوظبي  دورة  في  وشارك  أسابيع،  ثالثة  نحو 

)في  األولى  مباراته  خسر  حيث  االستعراضية 
كيفن  إفريقي  اجلنوب  أمام  النهائي(  نصف 
وفضل  األول/ديسمبر،  كانون   28 في  أندرسون 
عدم خوض مباراة املركز الثالث. ومن املقرر أن يبدأ 
نادال املوسم اجلديد رسميا في الدور الثاني لدورة 
بريزبني األسترالية اخلميس. وقال نادال الذي فقد 
التصنيف  في  األول  مركزه  املاضي  العام  أواخر 
على  ردا  ديوكوفيتش،  نوفاك  الصربي  لصالح 
سؤال عن الصدارة، »هدفي هو أن أكون سعيدا مبا 
أقوم به وأن أكون تنافسيا في كل األسابيع التي 

ألعب خاللها« .

نادال حيلم مبواصلة )القتال( يف مالعب التنس

توتنهام وأرسنال يستعيدان توازنهما يف الدوري االنكليزي

تقدمه  مع  مايكل،  بوالده  مقارنته  شوماخر،  مايك  ميانع  ال 
خطوة جديدة، نحو الظهور األول احملتمل في بطولة العالم 
 19( شوماخر  مايك  وقال   .1 الفورموال  سيارات  لسباقات 
إنه  بوالدي،  مقارنتي  يتم  عندما  بالسعادة  »أشعر  عاما( 
شوماخر،  مايك  جتربته«.وسيكون  تكرار  إلى  أتطلع  قدوتي، 
سباقات  سلسلة  من  انتقاله  مع  العام  هذا  األنظار  محط 
الفورموال 3 األوروبية إلى الفورموال 2، ليتبقى له خطوة واحدة 
على االنتقال إلى الفورموال 1، التي أبدع فيها والده، وأصبح 

أسطورة خالدة .
ونال مايك، قدرًا كبيًرا من اإلعجاب، منذ اختفاء والده بسبب 
في  التزلج  ممارسة  خالل  له  تعرض  الذي  الكارثي  احلادث 
فيراري،  في  سائًقا  شوماخر،  2013.وظل  أول/ديسمبر  كانون 
خالل الفترة من 1996 وحتى 2006، وفاز بلقب بطولة العالم 
أحرزها  ألقاب   5 بينها  من  مرات،   7  ،1 الفورموال  لسباقات 
إعالن  يتم  لم   ،2013 عام  في  التزلج  حادث  فيراري.ومنذ  مع 
الظهور  في  بدأ جنله  ذلك،  ومع  الصحية،  الكثير عن حالته 
على ساحة سباقات السيارات، وفاز مايك شوماخر في 2018 

بلقب بطولة الفورموال 3 األوروبية لسباقات السيارات.
رائع،  »مايك  ملرسيدس  السابق  املدير  هاوج،  نوربرت  وقال 
طريقة توازنه تظهر أنه ال يعاني ولو بقدر ضئيل من العجرفة 
أو الثقة الزائدة بالنفس«. وأشار هاوج إلى أنه يدرك متاًما ما 
وأنه كان على عالقة وطيدة مبايكل شوماخر  يقوله، خاصة 
عندما كان شابا واعدا قبل 30 عاًما. وأبدى فريقا مرسيدس 
ما وضح  وهو  مايك شوماخر،  كبيرا بضم  اهتماما  وفيراري، 
سائق  هاميلتون،  لويس  البريطاني  تصريحات  من  جلًيا 
قال  حيث  مرات،   5 العالم  بطولة  بلقب  الفائز  مرسيدس 
»هو موهبة كبيرة مثل والده متاًما«. وتأمل جماهير الفورموال 
أبناء  لقائمة  ما  يوًما  مايك،  ينضم  أن  ميولها،  مبختلف   ،1

األساطير في بطولة العالم .

مايك شوماخر يتطلع 
للسري على خطى والده

الفني  املدير  جوارديوال،  بيب  اإلسباني  يخوض 
أمام  التحديات  أصعب  أحد  سيتي،  ملانشستر 
ليفربول، اليوم اخلميس، على ملعب االحتاد.وكشفت 
عن  البريطانية،  »صن«  لصحيفة  مقربة  مصادر 
خطة مكونة من 6 نقاط، سيتبعها جوارديوال من 
الدوري  منافسات  قمة  في  ليفربول،  إسقاط  أجل 
اإلجنليزي املمتاز.وبحسب الصحيفة، يريد جوارديوال 

زيادة مستوى الضغط على احلارس أليسون بيكر، 
فعلى الرغم من أن البرازيلي جيد في توزيع الكرة، 
عندما  بالذعر  يشعر  أنه  يعتقد  جوارديوال  أن  إال 
اثنني  تكليف  يعتزم  لذلك  ضغط،  عليه  يكون 
كلما  البرازيلي  احلارس  على  بالضغط  العبيه  من 
فستكون  الثانية  النقطة  الكرة.أما  على  حصل 
إيدرسون، حارس مانشستر سيتي، على  تشجيع 
مترير الكرات الطويلة إلى الالعبني بشكل مستمر 
طريقة  أفضل  هذه  أن  اإلسباني  يعتقد  إذ  ودقيق، 

لكي يتخلى هجوم ليفربول املكون من ماني وصالح 
وفيرمينو عن الضغط العالي الذي ميارسه على كل 
مصيدة  على  جوارديوال  سيعتمد  املنافسني.كما 
فاإلسباني  متقدم،  دفاعي  خط  بوضع  التسلل 
التسلل كثيًرا،  الريدز يقعون في  أن مهاجمي  يرى 
 14 وماني  املوسم،  هذا  مرة   18 في  وقع  فصالح 
مرة، والفريق بشكل عام وقع في مصيدة التسلل 
مرماه  من  اخلروج  إيدرسون  من  طلب  كما  مرة،   42

والتصدى لكرات الريدز .

الكشف عن خطة جوارديوال إلسقاط ليفربول

انطالقة  االسيوية  القارة  تترقب 
 2019 اسيا  كأس  لبطولة  تاريخية 
حني تستضيف العاصمة  ابو ظبيفي 
املباراة  املقبل  يناير  من  اخلامس 
بتاريخ  األكبر  للبطولة  االفتتاحية 
منتصف  شهد  أن  بعد  القاري  االحتاد 
التنفيذي  املكتب  قرار   2014 ابريل 
ال  إبراهيم  بن  الشيخ سلمان  برئاسة 
املشاركة  املنتخبات  عدد  زيادة  خليفة 
بالبطولة األكبر بالقارة من 16 منتخبا 
ست  في  يلعبون  منتخبا   24 الى 
والوصيف  املتصدر  يتأهل  مجموعات 
أربعة  أفضل  إلى  إضافة  الـ16،  دور  إلى 

منتخبات تنال املركز الثالث.
للمرة  مالية  جوائز  تاريخية..  أولويات 

األولى
أولويات  القادمة  البطولة  وستسجل 
تاريخية فباإلضافة إلى عدد املنتخبات 
املشاركة غير املسبوق فسيكون حضور 
والقيرغيزستاني  الفلبيني  املنتخب 
البالد هو األول منذ  واليمن بعد توحيد 
،كما   1956 عام   البطولة  انطالقة 
جوائز  تخصيص  البطولة  ستشهد 
املسابقة  بتاريخ  األولى  للمرة  مالية 
على  اللقب  صاحب  سيحصل  ،حيث 
املركز  وصاحب  دوالر  ماليني  خمسة 
بينما  دوالر  ماليني  ثالثة  على  الثاني 

ستكون مكافأة املركزين الثالث والرابع 
املنتخبات  مليون دوالر لكليهما وبقية 

ستحصل على مائتي الف دوالر .
بن  سلمان  الشيخ  معالي  ويؤكد 
إبراهيم ال خليفة رئيس االحتاد االسيوي 
للعبة أن اسيا على موعد حقيقي مع 
املستقبل املبهر انطالقا من االستغالل 
وقيمتها  وتنوعها  المكاناتها  األمثل 
الكروية احلقيقية التي يشعر ويتناغم 
نحن   « دقة   بكل  القاري  االحتاد  معها 
على موعد مع التاريخ الذي يجسد روح 
الكرة االسيوية ومينح فضاءات واسعة 
وابراز  والتنافس  واملشاركة  للتواجد 
االسيوية  للوحدة  احلقيقية  القيمة 
وللتطور الكروي والشغف الذي متتلكه 

اسيا » .
واستخدام  اخلامس  احلكم  مشاركة 

تقنية الفيديو
مشاركة  املرتقبة   البطولة  تشهد 
مبارايت  في  اخلامس  املساعد  احلكم 
 ، عشر  الستة  ودور  اجملموعات  دور 
تقنية  استخدام  إقرار  تشهد   كما 
الثمانية  دور  من  ابتداء   »var»الفيديو
الرابع  التبديل  اعتماد  إلى  ،باإلضافة 
اللجوء  فيها  يتم  التي  املباريات  خالل 
إلى أشواط ضافية سواء كان املنتخب 
تبديالته  يستنفد  لم  أو  استنفد  قد 

املتاحة » .
الشيخ  معالي  يؤكد  اإلطار  هذا  وفي 
سلمان بن ابراهيم آل خليفة  »كل قارة 

آسيا متشوقة النطالق أهم مسابقات 
فإنه  وبالتالي  الوطنية،  املنتخبات 
البطولة  هذه  تشهد  أن  الضروري  من 
كي  املعتمدة  القوانني  أحدث  تطبيق 

تكون بطولة ال تنسى«.
كأس جديدة بمواصفات عاملية

بلقب  املتوج  املنتخب  وسيحظى 
بطولة  من  عشر  السابعة  النسخة 
النسخة  رفع   بأولوية  اسيا  كأس 
والتي  االسيوية   الكأس  من  اجلديدة 
القرعة  حفل  في  عنها  الكشف  مت 
والتي  بدبي  املاضي  مايو  اجريت  التي 
ليتي  توماس  شركة  قبل  من  صممت 
الفضة  صناعة  في  الشهيرة  العاملية 
بني  التصميم  يربط  لندن،حيث  في 
ثاني  بصفتها  القوية  والروح  البالغة 
أقدم بطولة لكرة القدم القارية  ويعبر 
اخلمس  املناطق  وتضامن  وحدة  عن 
وقد  للعبة  اآلسيوي  لالحتاد  التابعة 
احتاج تصميم وتنفيذ الكأس اجلديدة 
حرفياً   12 بأيدي  مروراً  ساعة،   450 إلى 

مختلفاً
بن  سلمان   الشيخ  معالي  يوضح   
ابراهيم« منذ عام 1956 كان لدينا ذات 
اجلديد  املستقبل  مع  ومتاشياً  الكأس، 
اآلسيوي  االحتاد  قرر  للمنافسة،  واملثير 
وهو  جديدة،  كأس  تقدمي  القدم  لكرة 
تعبر عن اإلثارة والتشويق في البطولة 
. إنه تعبير حقيقي عن مرحلة  املقبلة 

تامة من اجل  تاريخية ندخلها بجدية 
غير  وتناغم  واحتاد  وبتعاون  اسيا  كرة 

مسبوق »
لتكون  جتهيزه  مت  ميكن  ما  كل   « وزاد 
يستمتع  وقوية  مختلفة  البطولة 

بادائها اجلمهور االسيوي ».
 51 مباراة

البطولة  في  مباراة   51 لعب  وسيتم 
مبشاركة 60 حكما  وهو اعلى رقم في 
ستنطلق  حيث  اسيا  كاس  بطوالت 
بلقاء  يناير  من  اخلامس  يوم  البطولة 
االمارات  منتخبي  بني  افتتاحي 
حتى  وتستمر  والبحرين  املستضيف 

االول من فبراير 2019 .
بن  سلمان  الشيخ  معالي  ويوضح 
متاما  مطمئن  أنه  خليفة  آل  ابراهيم 
االمارات  بها  تقوم  التي  لالستعدادات 
العربية املتحدة إلجناح تنظيم البطولة 
ايام من تنظيم  » اإلمارات خرجت قبل 
العالم  كأس  ملسابقة  نسخة  افضل 
لألندية التي اقيمت في ابو ظبي ولديها 
خبرات تراكمية وكفاءات ستتناغم مع 
املرحلة التاريخية التي يصنعها االحتاد 
للتميز  جديدا  فصال  لتكتب  القاري 
وهي  االسيوية  كرتنا  تعيشه  الذي 
االعضاء  كافة  الشكر  سانحة  فرصة 
العاملة على  والفرق  املنظمة  باللجنة 

جهدهم االيجابي ».

سلمان بن ابراهيم : اإلمارات 2019 منعطف تارخيي يربز القيمة احلقيقة للوحدة اآلسيوية
 أكرب عدد منتخبات.. جوائز مالية للمرة األوىل.. كأس جديدة مبواصفات فريدة

األنظار تتجه الى النسخة غير المسبوقة في كأس آسيا
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دعا رئي��س مجلس أمن��اء أكادميية 
العراق للطاقة إبراهيم بحر العلوم، 
األربع��اء، رئي��س اجلمهوري��ة برهم 
صالح إلى التدخل من اجل تطبيق 
الوطني��ة  النف��ط  ش��ركة  قان��ون 
وادخالها حيز التنفيذ، وفيما وصف 
اعتبر  الب��ارز”،  ب�”املنج��ز  القان��ون 
أن تأخ��ر تطبيق القان��ون “انتهاكا 

دستوريا خطيرا”.
رس��الة  ف��ي  العل��وم  بح��ر  وق��ال 
وجهها ال��ى صالح : إن��ه ال يخفى 
عليك��م الدور املصي��ري الذي متثله 
الثروة النفطي��ة والغازية في حياة 
الش��عب العراقي وإثره��ا املهم في 
تنمية ورسم السياسة االقتصادية 
لبلدن��ا، وق��د عان��ى ه��ذا القطاع 
ولس��نوات طويلة من السياس��ات 
العبثي��ة للنظ��ام الس��ابق املبنية 
عل��ى التخب��ط وس��وء التخطيط 

حتى ورث��ت احلكومات احلالية تركة 
ثقيلة متثلت اب��رز معاملها في عدم 
تنظي��م هيكلي��ة ه��ذا القطاع ما 

انعكس سلباً على إدائه” .
وأض��اف أنه “ج��رت ع��دة محاوالت 
في الدورات الس��ابقة جمللس النواب 
العراقي لتش��ريع قوانني ذات صلة 
بتنظيم ه��ذا القطاع اال ان اغلبها 
لم يكتب ل��ه النجاح، حتى اكتمل 
النف��ط  )قان��ون ش��ركة  مش��روع 
الوطني��ة العراقي��ة( ال��ذي أحالته 

األمان��ة العام��ة جمللس ال��وزراء الى 
اذار   27 بتاري��خ  الن��واب  مجل��س 
2017، وخضع مش��روع القانون هذا 
لنقاش��ات معمق��ة ومفصل��ه في 
اروق��ه مجلس الن��واب وجلان��ه، ومت 
إس��تضافة مختل��ف اجله��ات ذات 
العالقة من قيادات القطاع النفطي 

واخلبراء والقانونني اخملتصني”.
وتابع أن “هذه اجلهود اثمرت تشريع 
قان��ون )ش��ركة النف��ط الوطني��ة 
العراقية رقم 4 لس��نة 2018( الذي 
صوت عليه مجلس النواب العراقي، 
وص��ادق علي��ه رئي��س اجلمهوري��ة، 
واخيراً مت نشره في اجلريدة الرسمية 
)الوقائ��ع العراقي��ة( بعددها املرقم 

4486 في 9 /2018/4”.
ولف��ت بح��ر العل��وم إل��ى أن “هذا 
القان��ون يعتبر منجزاً ب��ارزاً، فضال 

عن ان��ه س��ينعكس ايجاب��اً على 
الواقع االقتصادي و املعاش��ي حلياة 
املواطن��ني”، مش��يرا إل��ى أن “تأخر 
ادخال��ه ال��ى حي��ز النف��اذ يعتب��ر 
انتهاكا خطيرا للدس��تور العراقي 
لع��ام 2005 ال��ذي تنص امل��ادة 129 
من��ه عل��ى: ) تنش��ر القوان��ني في 
اجلريدة الرس��مية، و يعمل بها من 
تاري��خ نش��رها، مالم ين��ص على 

خالف ذلك(”.
واوض��ح بح��ر العلوم وه��و عضو 
جلن��ة الطاق��ة بالبرملان الس��ابق، 
أن “امل��ادة )19( م��ن قانون ش��ركة 
النفط الوطني��ة العراقية منحت 
وزارة النفط س��تة اشهر من نشر 
القان��ون لتمك��ني الش��ركة م��ن 
الش��روع بتنظيم مركزه��ا ملزاولة 
نش��اطها”، مبينا أن “وزارة النفط 
ورئي��س مجل��س ال��وزراء بصفته 
املس��ؤول التنفي��ذي املباش��ر عن 
السياس��ة العام��ة للدول��ة كما 

تن��ص امل��ادة 78 من الدس��تور هما 
اجله��ات املن��وط به��ا تنفي��ذ ه��ذا 

القانون”.
وب��ني، أنه “في حالة وجود اي طعون 
العلي��ا  االحتادي��ة  احملكم��ة  ام��ام 
ف��ان املب��ادئ العام��ة ف��ي القانون 
والتطبيق الس��ليم له ال يوجب اي 
تناق��ض بني تفعي��ل بن��ود القانون 
م��ن جهة واحترام اي قرار يصدر من 
احملكم��ة االحتادي��ة ح��ول نقض اي 
مادة من مواده من جهة اخرى، كما 

ان بإم��كان من لدي��ه إي مالحظات 
رس��مته  ال��ذي  املس��ار  يتب��ع  ان 
الناف��ذة لتعديل هذا  التش��ريعات 

القانون”.
وناشد بحر العلوم رئيس اجلمهورية 
برهم صالح “ايق��اف هذا االنتهاك 
الدستوري الذي سيؤدي الى تفويت 
فرصة مهمة للنهوض بواقع الثروة 
النفطية والغازية في العراق، وكلنا 
ام��ل ان تأخ��ذ توجيهاتكم بضرورة 
القوانني  الدس��تور وتطبيق  إحترام 
وعدم وجود اي سلطة متلك صالحية 
إيق��اف تنفيذ القوانني إال وفق االطر 
الدستورية طريقها الى التطبيق مبا 

يخدم مصلحة شعبنا الكرمي”.
ه��ذا وأك��د النائ��ب ع��ن محافظة 
كركوك، احمد حيدر امس االربعاء، 
ان منص��ب محافظ كرك��وك الزال 
مثار جدل بني االوساط السياسية، 
مش��يرا إلى أن بق��اء الصراعات في 
الرئاس��ات  كرك��وك يحت��م عل��ى 

الثالث التدخل.
وقال حيدر في تصريح ان “محافظ 
كرك��وك راكان اجلب��وري م��ازال في 
منصب��ه وقد تتع��رض احملافظة الى 
صراع��ات سياس��ية عل��ى منصب 
احملاف��ظ ل��و تركها اجلب��وري وتوجه 
نح��و البرملان، خاصة ان��ه محافظ 

بالوكالة”.
كرك��وك  “محاف��ظ  ان  واض��اف 
ينبغ��ي ان يت��م اختي��اره م��ن قبل 
مجلس احملافظ��ة، اال ان الصراعات 
السياسية ومحاولة بعض االطراف 
الهيمنة من جدي��د على احملافظة، 
ق��د تدخ��ل كرك��وك في مش��اكل 
“مش��كلة  أن  مؤك��دا  جدي��دة”، 
كرك��وك يت��م حله��ا بالتوافق بني 
جميع االطراف املكوناتية املوجودة 
فيه��ا، حيث يتم توزيع املناصب بني 
املكونات للقضاء عل��ى الصراعات 

السياسية”.
واكد ان “بقاء الصراعات في كركوك 
الث��الث  الرئاس��ات  عل��ى  يحت��م 
التدخل حلل مش��كلة كركوك بني 
املكون��ات، للوص��ول ال��ى صيغ��ة 

نهائية بش��أن من يتس��لم منصب 
احملاف��ظ، واملناص��ب االخ��رى، على 
ان توزع بش��كل عادل لضمان عدم 

الدخول في مشاكل جديدة”
كم��ا اكد النائب ع��ن حتالف الفتح 
وليد الس��هالني ام��س األربعاء، ان 
البرملان سيعيد النظر ببنود اتفاقية 
االط��ار االس��تراتيجي م��ع اجلان��ب 
االميرك��ي خاص��ة بع��د االنتص��ار 
املتحق��ق ض��د االره��اب، مبين��اً ان 
مجلس الن��واب لدي��ه توجه جلعل 

عام 2019 عاماً للسيادة العراقية.
وق��ال الس��هالني ف��ي تصري��ح ان 
“البرملان لديه توجه وانا من املؤيدين 
ل��ه، حيث يعت��زم جعل ع��ام 2019 
العراقية، وس��يتم  للس��يادة  عاماً 
طرح املوضوع للمناقش��ة من اجل 
اتخ��اذ االجراءات املناس��بة بش��أن 

الوجود االميركي في العراق”.
واض��اف ان “البرملان س��يعمل على 
االط��ار  اتفاقي��ة  بن��ود  مراجع��ة 
االستراتيجي مع اميركا، خاصة ان 
الق��وات االمني��ة مبختلف صنوفها 
متكنت م��ن دح��ر االره��اب، وكانت 
الس��نوات املاضية خير درس وعبرة 
لكل م��ن يري��د ان يغل��ب املصالح 

الفئوية”.
أن “احلكومة  الس��هالني،  واوض��ح 
الي��ه  مايصب��و  بتلبي��ة  مطالب��ة 
الش��عب، بع��د التضحي��ات الت��ي 
قدمها ضد االره��اب الداعش، االمر 
الذي يتطل��ب التوجه الي��ه وتقدمي 
اخلدم��ة وجتنيب البالد اي مش��اكل 

اخرى
هذا وبني عضو حتالف الفتح نسيم 
عبد اهلل ان وزارات الدفاع والداخلية 
والع��دل س��يتم متريره��ا بصعوبة، 
الفت��اً الى ان احلكوم��ة بحاجة الى 

معارضة تقوم عملها.
وقال عب��د اهلل في تصريح متلفز ان 

“املرحلة املقبلة حتتاج الى حكومة 
ومعارض��ة حقيقية  بج��د  تعم��ل 
عن��د  وحتاس��بها  عمله��ا  تراق��ب 

الوقوع باخلطأ”.
واض��اف ان “حتال��ف البن��اء داع��م 
ويتمنى  حلكومة عادل عبدامله��دي 
أن حت��ذو الكت��ل األخرى ح��ذوه، من 

اج��ل االبتعاد عن املش��اكل وتقدمي 
اخلدمات وفق البرنامج احلكومي”.

واوضح ان “عقدة احلكومة اآلن هي 
وزارات الدف��اع والداخلي��ة والعدل، 
اجتي��از  لكنه��ا س��تمرر وس��يتم 

العقبة ولكن بصعوبة جدا”.

تعه��د وزي��ر الدف��اع الترك��ي 
بتحّم��ل  أكار  خلوص��ي 
ومهم��ة محارب��ة  مس��ؤولية 
تركي��ا  أن  مؤك��داً  »داع��ش«، 
ستلتزم بذلك في شكل فاعل 

في األيام املقبلة.
وزي��رة  أك��دت  األردن  وم��ن 
بالدها  أن  الفرنس��ية  الدف��اع 
عازم��ة عل��ى إنه��اء »مهمة« 
التص��دي لتنظي��م »داع��ش« 
األميرك��ي،  االنس��حاب  قب��ل 
وكش��فت عن إرس��ال طائرات 
لض��رب  الفرنس��ية  »راف��ال« 
مواقع التنظيم اإلرهابي للمرة 

األولى.
وفيما أشاد أكار بأهمية اتفاق 
سوتش��ي حول إدلب في جتنب 
كارثة إنس��انية، ح��ّذر مصدر 
قي��ادي في »اجليش احلر« من أن 
»هيئة حترير الش��ام« )النصرة( 
سابقاً، تسعى إلى »السيطرة 

املناطق احلساس��ة في  عل��ى 
إدل��ب وأرياف الالذقي��ة وحماة 
أكار  وتفّق��د  احمل��ررة«.  وحل��ب 
الق��وات التركي��ة أثن��اء جولة 
على قرية حدودية س��وريا مع 
بالده، واجتمع مع قادة الوحدات 
العس��كرية التي أرس��لت في 
الش��هر األخير لتنفيذ عملية 

عسكرية ضد الكرد في منبج 
وشرق الفرات.

تراق��ب  تركي��ا  إن  أكار  وق��ال 
تط��ورات األحداث في املنطقة 
ع��ن كثب، وإنه��ا تعمل ما في 
وسعها من أجل إنهاء املأساة 
وحالة عدم االستقرار السائدة 
ف��ي املنطق��ة، مج��دداً تأكيد 
تركيا أنها لن تسمح بتأسيس 
س��وريا،  ش��مال  إرهاب��ي  مم��ر 
م��ن ش��أنه تهدي��د أمنه��ا 
واس��تقرارها. وق��ال إن املمر 
املزعوم باء بالفشل إلى حد 
كبير بفضل جه��ود القوات 
وش��دد  التركية.  املس��لحة 
أكار عل��ى أن تركي��ا حتت��رم 
»وح��دة أراض��ي دول اجل��وار، 
والعمليات العسكرية التي 
نقوم بها في سوريا والعراق، 
ليس��ت اختياري��ة، إمن��ا هي 
ض��رورة م��ن أج��ل القض��اء 
اإلرهابية  التنظيم��ات  على 

املتمركزة في هذه املناطق«.
وف��ي تغري��دة عل��ى »تويت��ر«، 
قالت وزيرة الدفاع الفرنس��ية 

فلورنس بارلي: »أقلعت طائرات 
الراف��ال، وف��ي أقل من س��اعة 
س��تكون فوق ش��مال شرقي 
س��وريا  لدينا مهمة لنكملها 
وعلينا  داع��ش،  في مواجه��ة 
أن ننه��ي املهم��ة«، وعرض��ت 
ضمن التغريدة ص��ورة لطائرة 
حربي��ة في أثن��اء توجهها إلى 
شمال ش��رقي سوريا، في املرة 
األولى منذ مش��اركة فرنس��ا 
ف��ي احلملة ض��د »داعش« في 

.2014
وكان��ت بارل��ي أك��دت ض��رورة 
التص��دي  مهم��ة«  »إنه��اء 
قب��ل  »داع��ش«  لتنظي��م 
انس��حاب الوالي��ات املتح��دة 
م��ن س��وريا. وفي كلم��ة أمام 
ف��ي  الفرنس��يني  الطياري��ن 
قاعدة »اتش 5« اجلوية األردنية، 
الت��ي تنطل��ق منه��ا مقاتالت 
في  »داعش«  فرنس��ية لضرب 
سوريا، قالت بارلي: »جئت إلى 
هنا ألقولها مرة أخرى، فرنس��ا 
التي��ار  القت��ال ض��د  تواص��ل 
املتش��دد أع��ّول عليك��م منذ 

الغد ملواصلة املهمة«.
تصريح��ات  عل��ى  وتعليق��اً 
دونال��د  األميرك��ي  الرئي��س 

ترام��ب األخيرة ح��ول خططه 
لالنس��حاب من س��وريا فوراً، 
وحديثه عن انسحاب »بطيء«، 
عّلقت بارلي بحذر مشيرة إلى 
أن »بط��يء ال يعن��ي بالضرورة 
ع��دداً مح��دداً من األس��ابيع، 
س��نرى«، مؤك��دة أن »كيفي��ة 

ه��ذا االنس��حاب ما ت��زال قيد 
املناقشة«.

وأش��اد الوزي��ر الترك��ي باتفاق 
سوتش��ي حول إدل��ب، وقال إن 
»االتفاق ال��ذي مت التوصل إليه 
ف��ي محافظة  الوضع  بش��أن 
إدل��ب بني الرئي��س رجب طيب 
أردوغان ونظيره الروسي فالدميير 
بوتني ح��ال دون وقوع مأس��اة 
إنس��انية جديدة في س��وريا«، 
وجتددت االشتباكات بني »هيئة 
حتري��ر الش��ام« وحرك��ة »ن��ور 
الدين الزنك��ي« املنضوية حتت 
للتحرير«  الوطني��ة  »اجلبه��ة 

املدعومة من تركيا.
وهاجم��ت »الهيئ��ة« مواقع ل� 
للتحرير«  الوطني��ة  »اجلبه��ة 
وتق��اد  دارة ع��زة  ف��ي مدين��ة 

وبس��رطون بريف حلب الغربي 
أم��س، م��ا أس��فر ع��ن وق��وع 
جرح��ى ف��ي صف��وف املدنيني 
والقصف  االشتباكات  نتيجة 
املدفعي. وقال��ت »اجلبهة« في 
بيان: »فوجئنا بحش��ود وأرتال 
هيئة حترير الشام باجتاه حركة 

ن��ور الدي��ن الزنك��ي، بذريع��ة 
التأخ��ر في تس��ليم العناصر 
املطلوبة، مع أنها سلمت كل 
وتعهدت  املطلوبني،  عناصرها 
بجلب املطلوبني م��ن املدنيني 
إذا كانوا ضمن مناطقها، وعلى 
رغ��م ذل��ك اس��تمرت الهيئة 
وبدأت عدوانها  في حش��ودها 
صب��اح أمس عل��ى ريف حلب 

الغربي من محاور عدة«.
وأش��ار البي��ان إل��ى أن »كل ما 
س��بق ليؤكد أن الهيئ��ة تريد 
حادث��ة  اس��تغالل  كعادته��ا 
لتصفي��ة  ذريع��ة  تلع��ادة 
حساباتها مع فصائل اجلبهة، 
ومحاولة توس��يع س��يطرتها 
عل��ى املناط��ق املهم��ة الت��ي 
تسيطر عليها اجلبهة«. وكانت 
»الزنكي« و»النص��رة« توصلتا 
إل��ى اتف��اق ف��ي وقت س��ابق 
أوقف اش��تباكات اندلعت في 
األي��ام األخي��رة، تضم��ن وقف 

التصعيد.
وأوضح مصدر بارز في »اجليش 
احل��ر« أن »الهيئ��ة عمدت منذ 
اتف��اق سوتش��ي ح��ول إدلب 
إلى قض��م تدريج��ي للمواقع 
احلساسة املشرفة على الطرق 
االستراتيجية الرابطة بني كل 
م��ن الالذقية وحم��اة مع حلب 

واحلدود التركية«.
وأش��ار املصدر إلى أن »الهيئة 
األمني��ة  قبضته��ا  أحكم��ت 
عل��ى املناط��ق الواقع��ة حتت 

س��يطرتها، وصّفت املعارضني 
له��ا جس��دياً أو اعتقلته��م، 
وفتح��ت ب��اب االنتس��اب إلى 
الهيئة مبغريات مادية لألعضاء 
اجلدد الذي��ن يخضعون لدورات 
بقية  فت��اوى ش��رعية تكّف��ر 

الفصائل«.
ولفت املصدر إل��ى أن »الهيئة 
اس��تطاعت أن تزي��د الرقع��ة 
اجلغرافية التي تسيطر عليها 
على حساب تنظيمات اجلبهة 

القليلة العدد«.
ومع انش��قاق بع��ض العناصر 
املتش��ددة، وتصفي��ة آخري��ن، 
خلص املصدر إل��ى أن »الهيئة 
تس��عى إل��ى دور بارز ف��ي إدارة 
دور  يناف��س  احمل��ررة  املناط��ق 
املدعوم��ة  الوطني��ة  اجلبه��ة 
من تركي��ا«، ولم يس��تبعد أن 
»عملي��ة إع��ادة تأهي��ل ل��دور 
أو  ب��دأ بصم��ت  ق��د  الهيئ��ة 
مش��اركة روسية - تركية، وهو 
ما يفّسر عدم الغضب الروسي 
م��ن التأخ��ر ف��ي تنفي��ذ بنود 
اتفاق سوتش��ي«، الفتاً إلى أن 
»األهم بالنسبة إلى روسيا هو 
منع أعضاء النصرة من آس��يا 
الوس��طى وروس��يا من اخلروج 
أحياء من سوريا وعودتهم إلى 
بلدانهم، وه��ي ال تعارض دمج 
الس��وريني ف��ي أجه��زة األمن 
واجليش املستقبلية بالتنسيق 

مع أنقرة ودمشق« .

بحر العلوم لصالح: تدخلوا إليقاف هذا االنتهاك الخطير للدستور

القانون يعترب منجزاً بارزاً فضال عن انه سينعكس اجيابًا على الواقع االقتصادي واملعاشي حلياة املواطنني

يف حالة وجود اي طعون امام املحكمة 
االتحادية العليا فان املبادئ العامة يف القانون 

والتطبيق السليم له ال يوجب اي تناقض

جرت عدة محاوالت يف الدورات 
السابقة ملجلس النواب العراقي 
لتشريع قوانني ذات صلة 
بتنظيم هذا القطاع اال ان 
اغلبها لم يكتب له النجاح

االتفاق الذي تم التوصل 
إليه بشأن الوضع يف إدلب 
بني أردوغان ونظريه الروسي 
حال دون وقوع مأساة إنسانية 
جديدة يف سوريا

تركيا تتعهد محاربة »داعش في شكل فاعل« وفرنسا عازمة على »إنهاء المهمة«

اجتمع أكار مع قادة الوحدات العسكرية لتنفيذ عملية عسكرية ضد الكرد يف منبج وشرق الفرات

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

بحر العلوم اجلبوريعبد اهلل

أكاراردوغانبارلي

األهم بالنسبة إىل روسيا هو منع أعضاء 
النصرة من آسيا الوسطى وروسيا من اخلروج 

أحياء من سوريا وعودتهم إىل بلدانهم



ماكرون يعتبر أن حكومته يمكنها »القيام بعمل أفضل« وأن على الفرنسيين »قبول الواقع«

لك��ن تُق��دِّم وثائ��ق »أفريك��وم« الت��ي حصل 
عليه��ا موق��ع »ذي إنترس��بت« نظ��رًة فريدًة، 
توض��ح ش��بكًة ُمترامية األطراف م��ن املواقع 
العس��كرية ف��ي أفريقي��ا، تش��مل مواقَع لم 
يُكشف عنها من ُقبل أو لم يثَبت وجودها في 
مناطَق حيويٍة مثل ليبي��ا والنيجر والصومال. 
وصرَّح��ت وزارة الدفاع األمريكي��ة )البنتاجون( 
للموقع أنَّ تخفي��ض أعداد القوات في أفريقيا 
س��يكون متواضًع��ا وتدريجًيا عل��ى مدار عدة 
س��نوات، وأنَّه ال يُنتظر إغالق أي مواقَع نتيجة 

خفض عدد أفرادها.
مه املستش��ار العلمي  ووفًق��ا لتقريٍر موجز قدَّ
ف��إنَّ   ،2018 ع��ام  تيي��ل  بيت��ر  ل�»أفريك��وم« 
مجموعة القواعد العسكرية تُضم 34 موقًعا 
متفرًقا حول القارة مع تركيٍز أكبر في الشمال 
والغ��رب ومنطق��ة القرن األفريق��ي. وليس من 
املس��تغرب أنَّ تلك املناطق شهدت عدًدا كبيًرا 
م��ن هجمات الطائ��رات األمريكية ب��دون طيار 
والغارات السرية للقوات اخلاصة في السنوات 
األخيرة. وعلى س��بيل املثال، حتتوي ليبيا على 
ثالثة مواقَع عس��كريٍة لم يُكَش��ف عنها من 
قبل . وجديٌر بالذكر أنَّ البلد األفريقي هو موقٌع 
لعمليات الطائرات بدون طيار والقوات اخلاصة، 
بينما قال الرئيس ترامب إنَّه لم يش��هد أي دوٍر 

عسكري أمريكي فيها العام املاضي.
وذك��ر املوقع إف��ادة اجلن��رال توماس والدوس��ر 
قائد »أفريكوم« أمام جلنة اخلدمات املس��لحة 
ٍر من العام  بالكوجنرس األمريكي في وقٍت ُمبكِّ
اجلاري، التي قال فيها إنَّ »ُخطة انتشار القيادة 

َمت  العس��كرية األمريكي��ة في أفريقي��ا ُصمِّ
بغ��رض تأمني الوصول االس��تراتيجي للمواقع 
الرئيس��ية داخ��ل ق��ارٍة تتص��ف مبس��احاتها 
الشاس��عة وبنيتها التحتية احمل��دودة«، لكنَّ 

م أي تفاصيَل  يوض��ح تقرير املوقع أنَّه لُم يُق��دَّ
بش��أن عدد القواع��د. وتابع اجلنرال: »تس��مح 
ش��بكة قواعدن��ا بتنظي��م الق��وات بطريقٍة 
تُوفِّر املرونة للعمليات وتس��مح باالس��تجابة 
الس��ريعة لألزمات املُتعلِّقة باألفراد واملصالح 
األمريكية، دون أن توحي بعس��كرة »أفريكوم« 

ألفريقيا«.
ويق��ول آدم م��ور، أس��تاذ اجلغرافي��ا املس��اعد 
في جامع��ة كاليفورنيا مبدين��ة لوس أجنلوس 
وخبير ش��ؤون االنتشار العس��كري األمريكي 
في أفريقيا: »أصبح من العس��ير على اجليش 
األمريكي أن يزعم أنَّه ينتشر »انتشارًا محدوًدا« 
داخل أفريقيا. إذ أنش��أ خالل السنوات اخلمس 
ع  املاضية فقط ما ُيكن وصفه بأنَّه أكبر ُمجمِّ
للطائرات ب��دون طيار في العال��م داخل مطار 
ش��ابلي في جيبوتي. وش��اركت تلك الطائرات 
في حروٍب على مس��توى قارت��ني، داخل اليمن 
والصوم��ال«. وأش��ار مور أيًضا إل��ى أنَّ الواليات 
املتحدة تبني حالًي��ا قاعدة طائراٍت بدون طيار 
أكب��ر حجًما في مدينة أجادي��س بالنيجر. ثم 
أضاف: »بالنسبة لس��كان الصومال والنيجر 
وجيبوت��ي، ال ش��ك أنَّ فك��رة ع��دم عس��كرة 

الواليات املتحدة لبالدهم هي كذبة«.
ويوض��ح موقع »ذي إنترس��بت« أنَّ��ه على مدار 
السنوات العشر األخيرة، لم تسَع »أفريكوم« 
جاه��دًة إلى توصيف انتش��ارها باحملدود فقط، 
لكنَّها أيًضا كانت تصف مواقعها العسكرية 
بأنَّه��ا قواع��َد محلية صغي��رة ومؤقتة إلقامة 
األمريكي��ني. فمث��اًل، وص��ف اجلنرال والدوس��ر 

موقًعا س��ريًا للطائرات بدون طي��ار في تونس 
العام املاض��ي قائ��اًل: »هذه ليس��ت قاعدتنا، 
إنَّها قاعدة التونسيني«. وخالل زيارٍة إلى مرفٍق 
 في الس��نغال الصي��ف املاضي، تكبَّد 

ٍ
أمريكي

قائ��د »أفريكوم« عناء التأكيد على أنَّ الواليات 
املتح��دة ال تنوي إنش��اء قاعدٍة دائم��ٍة هناك. 
ورغم ذلك، فإنَّ حجم شبكة مواقع »أفريكوم« 
ومنو البنية التحتي��ة ال ُيكن إنكارهما. وجديٌر 
بالذكر أنَّ القوات اجلوية األمريكية في أفريقيا، 
وه��ي س��الح اجلو ف��ي قي��ادة »أفريك��وم«، قد 
أنهت مؤخًرا أو تعمل حالًيا وحدها على إنهاء 
قرابة 30 مش��روع إنش��اءات ف��ي 4 دوٍل داخل 
أفريقي��ا. وقال��ت كانديس تري��ش، القائدة في 
س��الح البحرية واملتحدِّثة باس��م البنتاجون، 
ف��ي تصريحها ملوقع »ذي إنترس��بت«: »تنامى 
االنتش��ار األمريك��ي داخ��ل الق��ارة األفريقية 
بش��كٍل ملحوٍظ على مدار العْق��ِد األخير من 
أج��ل تعزي��ز املصال��ح األمني��ة األمريكية في 

القارة«.
ورسمًيا، ال تُعتبر مواقع األمن التعاوني »مرفًقا 
وال قاعدًة أمريكي��ة«، لكنَّها تَُعدُّ وفًقا لوصف 
اجلي��ش »مج��رد موق��ٍع ُيك��ن ألف��راد اجليش 
األمريكي اس��تخدامه عند احلاج��ة ومبوافقة 
الدولة الش��ريكة لتقدمي الدع��م في مختلف 
ح��االت الط��وارئ«. لك��نَّ األبع��اد والتكاليف 
واألهمي��ة الضخمة الت��ي تتمتع به��ا قاعدة 
أجادي��س تُش��ير إل��ى عك��س ذل��ك. إذ يق��ول 
مور: »بالنظ��ر إلى حجم واس��تثمارات البنية 
التحتية، تُش��به أجادي��س القواعد الضخمة 
التي أنش��أها اجليش في العراق وأفغانس��تان، 

وليست مجرد موقٍع صغيٍر خفي«.
يوضح موقع »ذي إنترس��بت« أنَّ حجم انتشار 
اجلي��ش األمريكي في النيجر ُفِضَح على نطاٍق 
واس��ٍع الع��ام املاض��ي حني نف��ذت عناصر 
الدول��ة اإلس��المية »داع��ش« كميًن��ا ف��ي 
الصحراء الكبرى ُقرب حدود مالي في الرابع 
م��ن أكتوب��ر )تش��رين األول(، وأودى الكمني 
بحي��اة أربع��ة جن��وٍد أمريكيني م��ن بينهم 
عناص��ر ف��ي الق��وات اخلاص��ة »البريه��ات 
اخلضراء«، فضاًل ع��ن إصابة جنديني آخرين. 
وس��لَّط التحقيق ال��ذي أج��راه البنتاجون 
مزي��ًدا م��ن الض��وء عل��ى ع��دٍد م��ن مواقع 
اجلي��ش األمريك��ي األخرى ف��ي النيجر مثل 
ُم��دن ع��والم وأرليت، حي��ث أُرِس��َلت وحدة 
العمليات اخلاصة عام 2017، ومدينة مرادي 
التي أُرِس��َلت إليها وحدة العمليات اخلاصة 
ع��ام 2016. ويب��دو أنَّ أرلي��ت كان��ت من بني 
مواقع الط��وارئ املقترحة في خطة الوضع 
االس��تراتيجي اخلاص��ة بقي��ادة »أفريكوم« 
لعام 2015، والتي كانت سريًة قبل أن يكشف 
عنها املوقع. أما مدينة عوالم، التي أُدرَِجت في 
في وثائق املتعهدين التي كش��ف عنها املوقع 
الع��ام املاض��ي، فكان��ت موقًعا جله��ود وحدة 

العملي��ات اخلاصة لتدريب وتس��ليح ش��ركة 
مكافح��ة إره��اٍب نيجيرية، فضاًل ع��ن تنفيذ 
عملي��اٍت بالتعاون مع الوحدات احمللية األخرى. 
وتُشير وثائق املتعهدين التي ُنشرت عام 2017 
إل��ى احلاج��ة ألربع��ة آالٍف وأربعمائ��ة جال��ون 
ش��هريًا من البنزين و1100 جالون/ش��هريًا من 
وقود الديزل وستة آالف جالون/شهريًا من وقود 
النفاث��ات، تُس��لَّم كل 90 يوًم��ا إلى »منش��أٍة 

عسكريٍة« في مدينة دركو.
تُظِه��ُر خريطة »أفريك��وم« أيًضا وفًقا للموقع 
وج��ود موقع ط��وارئ ف��ي دولة تون��س اجملاورة، 

يقع عل��ى األغلب داخل قاعدة س��يدي أحمد 
اجلوي��ة، الت��ي تَُع��دُّ موقًع��ا إقليمًي��ا أمريكًيا 
رئيس��ًيا للطائ��رات ب��دون طي��ار اس��هم بدوٍر 
��َذت في  مه��م ف��ي الضرب��ات اجلوي��ة التي ُنفِّ
ليبيا خالل الس��نوات األخيرة. وقال والدوس��ر 
قائ��د »أفريكوم«، ف��ي تصريٍح الع��ام املاضي: 

»ال يخفى على أحٍد أنَّ عمليات االس��تخبارات 
واملراقبة واالس��تطالع التي تُنفِّذها الطائرات 
بدون طيار تنطلق من تونس منذ فترٍة ليس��ت 
بالقصيرة. طائراتنا تُقِلُع من هناك، وهذا ليس 
س��ًرا، لكنَّنا نحت��رم رغبات التونس��يني فيما 
يتعلق بدعمهم وحقيقة حفاظنا على سرية 

عملياتنا…«.
أم��ا جيبوت��ي، يش��ير موق��ع »ذي إنترس��بت« 

إل��ى أنَّه��ا تَُع��دُّ موطًن��ا جلوهرة ت��اج القواعد 
األمريكية في القارة، وهو ُمعس��كر ليمونيه، 
موق��ع الفيل��ق األجنب��ي الفرنس��ي س��ابًقا 
واملوقع الوحيد لدع��م العمليات داخل القارة. 
وباعتب��اره مرك��ًزا قديً��ا لعملي��ات مكافحة 
اإلرهاب ف��ي اليم��ن والصوم��ال وموطًنا لقوة 
العمل املش��تركة املوحدة في القرن األفريقي، 
يس��تضيف ُمعس��كر ليمونيه قراب��ة 4 آالف 
عس��كرٍي من الواليات املتحدة واحللفاء. ويَُعدُّ 
أيًضا »املنصة الرئيس��ة« للق��وات األمريكية 
املعنية بااالستجابة لألزمات في أفريقيا، وفًقا 

��عت القاعدة من  لتييل. ومنذ عام 2002، توسَّ
انًا لتصل إلى قرابة 600 فدان. 88 فدَّ

وفًق��ا ملوق��ع »ذي إنترس��بت«، تض��م خط��ة 
»أفريك��وم« موقع��ي ط��وارئ ف��ي الكاميرون. 
يقع أحدهما في ش��مال البالد، ويُعرف باس��م 
موقع طوارئ جاروا، ويُستخدم إلطالق مهمات 

الطائرات ب��دون طيار، فضاًل ع��ن كونه قاعدًة 
لوحدة تاس��ك فورس دارب��ي التابعة للجيش، 
والتي تدع��م القوات الكاميروني��ة في حربها 
ضد جماعة بوكو حرام املسلحة . وتستضيف 
الكامي��رون موقًع��ا قديًا ف��ي دواال، فضاًل عن 
مراف��َق أمريكي��ٍة ف��ي مدين��ة م��روة، وقاعدٍة 
قريبٍة تُدعى ساالك يستخدمها العسكريون 
التدري��ب  ملهم��ات  واملتعه��دون  األمريكي��ون 

واملراقبة بالطائرات بدون طيار. وفي عام 2017، 
كش��فت منظم��ة العف��و الدولي��ة بالتعاون 
»فورينزي��ك  اللندني��ة  األبح��اث  وكال��ة  م��ع 
أركيتيكشر« وموقع »ذي إنترسبت« عن حوادث 
االحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل التي 

ارتكبها اجلنود الكاميرونيون في ساالك.
درِج 

وفي مالي اجملاورة، يُوج��د موقعا طوارئ. وتُ
خط��ة »أفريكوم« لع��ام 2015 مواقع الطوارئ 
املقترحة في ج��او والعاصمة املالي��ة باماكو. 
وتُش��ير خطة عام 2018 إلى وج��ود موقع أمٍن 
 ف��ي العاصم��ة التش��ادية اجنمين��ا، 

ٍ
تعاون��ي

وه��و املوقع الذي ب��دأت منه الوالي��ات املتحدة 
ٍر من  إطالق الطائرات بدون طي��ار في وقٍت مبكِّ
العق��د احلالي، وهي أيًضا املق��ر الرئيس لواحٍد 
من مراك��ز قيادة العمليات اخلاصة املس��ؤولة 
عن التنس��يق بني فرق العمليات اخلاصة وبني 
األفرع األخرى للجيش األمريكي على مستوى 
الكتائ��ب. ويقع أحد مواق��ع الطوارئ اجملهولة 
داخل تش��اد في فايا الرجو، وق��د ورد ذكره في 

خطة »أفريكوم« لعام 2015.
ث والدوس��ر  وفًقا لتقرير »ذي إنترس��بت«، حتدَّ
في مايو )أيار( عن حتصني الوجود األمريكي في 
القارة، رًدا على أسئلٍة تلقاها عن التدابير التي 
اتُِّخ��َذت في أعقاب كمني النيجر الذي وقع في 
أكتوبر 2017. وقال: »لقد زدنا قوتنا النارية، وهو 
األمر الذي لن أخوض في تفاصيله هنا، وزدنا من 
قدرات االس��تطالع واملراقبة االس��تخباراتية، 
فض��اًل عن حتس��ني زم��ن االس��تجابة ملواقف 
مختلفة. لذا فقد عزَّزنا العديد من األشياء من 
ناحية الوضع االستراتيجي في ما يخص تلك 
القوات«. وتش��مل تلك القوة النارية الطائرات 
ب��دون طي��ار. وتابع: »نح��ن ُنس��لِّح قواتنا في 
النيجر، وسنس��تخدم ذلك التسليح وفًقا ملا 
تقتضيه احلاجة«، مش��يًرا إلى وج��ود طائراٍت 
مس��لحة دون طيار متمركزة هناك في الوقت 

احلالي .

وعّب��ر ماك��رون ع��ن اآلم��ال مبزي��د من 
»احلقيقة والكرام��ة واألمل« في العام 
2019. وق��ال: »نحن نعي��ش في واحدة 
م��ن أكب��ر االقتص��ادات ف��ي العال��م، 
)ولدين��ا( بنى حتتّية هي من بني األفضل 
في العالم«. وتابع: »إنّنا ندفع القليل أو 
ال ش��يء من أجل تعليم أوالدنا، ونتلّقى 
طباب��ة على أي��دي أطّباء ممتازي��ن بأقّل 

التكاليف«.
غير أّن ماكرون أقّر باحلاجة إلى حتس��ني 
ما في املناطق  اخلدمات العاّمة، ال س��يّ

الريفّية.
وبينما كان الرئيس يُلقي كلمته، جتّمع 
متظاه��رون يرت��دون س��ترات صفر في 
باري��س ومدن كبي��رة أخ��رى للمطالبة 
مبزيد من اإلج��راءات ملصلح��ة الفقراء 

العاملني.
وانضّم عشرات املتظاهرين إلى عشرات 
آالف الس��ّياح الذين جتّمع��وا في جاّدة 

الش��انزليزيه الش��هير ف��ي باريس الذي 
كان قد ش��ّكل في وقت س��ابق مسرحاً 

ملواجهات بني املتظاهرين والشرطة .
وكان محتّجو »السترات الصفر« وّجهوا 
دعوة عبر »فايسبوك« إلى جتمع »احتفالي 

الش��انزيليزيه  ف��ي  عني��ف«  وغي��ر 
الس��اعة 20:00 ت غ ملناسبة االنتقال 
إلى الس��نة اجلدي��دة »التي س��تكون 
غني��ة بالتحوالت واالنتص��ارات«. وقد 
أعلن حوالى عشرة آالف شخص أنهم 
مختلفتني  لدعوت��ني  سيس��تجيبون 

صدرتا بهذا الشأن.
حرك��ة  تظاه��رات  وش��هدت  ه��ذا 

»الس��ترات الصفر« تراجع��اً إضافياً في 
فرنس��ا أمس وخلت من صدامات وعنف 

وتخريب مّيزت احتجاجات سابقة.
التظاهرات التي تهّز فرنس��ا لألس��بوع 
الس��ادس عل��ى التوال��ي، ج��اءت بع��د 
مصادق��ة البرمل��ان عل��ى قوان��ني تنّف��ذ 
قرارات أعلنها الرئي��س إيانويل ماكرون، 

مث��ل إعفاء املوظفني م��ن الضرائب على 
مكاف��أة  ودف��ع  اإلضافي��ة،  الس��اعات 
الضرائ��ب  م��ن  معف��اة  اس��تثنائية 
للموظف��ني الذي يتقاض��ون حتى 3600 

يورو.

املتظاهري��ن  تهدئ��ة  ماك��رون  ويح��اول 
الذي��ن يحتجون على زيادة الضريبة على 
الوقود، وعلى تراجع قدرتهم الش��رائية. 
وتن��ّص القوان��ني اجلديدة عل��ى ضّخ 10 
باليني يورو لتخفي��ف الضغط الضريبي 
وتنمية القدرة الشرائية، تنفيذاً ملطالب 
»الس��ترات الصف��ر«. لك��ن بعض��اً من 

ناشطي احلركة يرفضون وقف حتركهم.
وأم��ام قص��ر فرس��اي جتّم��ع حوالى 60 
متظاهراً، فيما أعلنت الش��رطة أن 800 
محتج جتّمعوا بهدوء في أماكن مختلفة 
في باريس. وفي جادة الش��انزيليزيه التي 

وش��هدت  االحتجاج��ات  مرك��ز  كان��ت 
ش��غباً وتخريباً طاول معالم رمزية، مثل 
قوس النص��ر، فتح��ت املطاع��م واحملال 
التجارية أبوابها في ش��كل عادي، علماً 

أن الشرطة دعتها إلى »التزام احلذر«.
وهتف محتجون »باريس في الش��ارع!«، 
وهم يس��يرون قرب مح��ال جتارية كبرى. 

وب��ني احملتجني، ج��ان فيلي��ب وجينيفر، 
وهم��ا بلجيكي��ان مقيم��ان في ش��مال 
فرنس��ا، جاءا للتظاهر حتى »يس��قط 
ماك��رون«. وق��اال: »م��ا أعجبن��ا ه��و أن 
االحتجاج بدأ ضّد ضريبة الوقود وانتهى 
بتأكيد ضرورة حتقيق املساواة«. وتظاهر 
عش��رات في ش��وارع مومنارت��ر، وهتفوا 
»انضّموا إلينا يا س��كان باريس«، فيما 

دعا آخرون ماكرون إلى التنحي.
ودعا ناشطون إلى منع مرور الشاحنات 
عب��ر احل��دود. وفّض��ت الش��رطة جتّمعاً 
ألكث��ر من 300 ناش��ط، قطع��وا طريقاً 
س��ريعاً على احلدود مع إسبانيا. وحمل 
هؤالء الفتات ُكتب عليها »ماكرون يرمي 

الفت��ات للجائعني« و»يكف��ي احتقاراً«. 
ولوحظت صعوبة ف��ي حركة املرور على 
احل��دود م��ع بلجيكا. لكن ناش��طني من 
»الس��ترات الصفر« يطالبون بهدنة في 

عيد امليالد .
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنس��ية نشر 
قوات أمنية »متكافئ��ة«، تتضّمن آليات 

مترك��زت في تولوز وب��وردو وب��وش دو رون، 
وكان��ت في »ح��ال تأه��ب« ف��ي باريس. 
األس��بوع  نش��رت  الس��لطات  وكان��ت 
املاضي حوالى 69 ألف شرطي، بينهم 8 
آالف في باريس، تس��اندهم آليات مدرعة 

تابعة للدرك.
وذك��رت الش��رطة أن االحتجاجات أمس 
لم تش��هد عنفاً وال اعتق��االت، علماً أن 
التظاهرات في العاصمة قبل 3 أس��ابيع 
حتّولت أسوأ اضطرابات منذ العام 1968، 
نواف��ذ  وُحطم��ت  س��يارات  أُحِرق��ت  إذ 
مصارف ومكاتب شركات تأمني وتعّرضت 

شوارع لتخريب .
وفي إش��ارٍة إضافية إلى تراجع التحّرك، 
أعلنت وزارة الداخلية أن 3680 ش��خصاً 
من »الس��ترات الصفر« جتّمعوا اخلميس 
في نقاط التجّمع املتحّركة املعتادة، وهذا 

العدد األقّل منذ بداية االحتجاجات.
وأزال��ت ق��وات أم��ن نقاط��اً كان يتمركز 
فيها »الس��ترات الصفر« على الطرقات 
الس��ريعة، مع مطالب��ة احلكومة بوقف 
هذا النوع م��ن التحركات التي س��ّببت 
مقتل 10 أشخاص، خصوصاً في حوادث 

سير، آخرها ليل اجلمعة - السبت.
وشارك 282 ألف شخص في أول تظاهرة 
في 17 تشرين الثاني )نوفمبر( املاضي، ثم 
166 ألفاً في 24 تشرين الثاني، و136 ألفاً 
في 8 الش��هر اجلاري و66 ألفاً األس��بوع 

املاضي .

عل��ى صعي��د آخ��ر، ذكر 
ش��ريف  أن  فرنس��ي  قضائ��ي  مص��در 
ش��يكات، الذي نفذ هجوم ستراسبورغ 
الذي أوقع 5 قتلى و11 جريحاً في س��وق 
ميالدي��ة، باي��ع تنظي��م »داع��ش« ف��ي 
تس��جيل مص��ورّ ُعثر عليه ف��ي مفتاح 
ذاكرة تسجيلية تخصه. وكان التنظيم 
أعلن أن ش��يكات من »جنوده«، لكن وزير 

الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير 
اعتبر األمر »انتهازياً«.

كم��ا اعتب��ر وزي��ر اخلارجي��ة البولن��دي 
ياتس��يك تش��ابوتوفيتش أن فرنسا هي 
»الرج��ل املريض ف��ي أوربا«، مش��يراً إلى 
احتجاجات »الس��ترات الصفر« وهجوم 
ستراس��بورغ الذي أوقع 5 قتلى، أحدهم 

بولندي.
وقال: »فرنس��ا ه��ي الرج��ل املريض في 
أوربا، وتش��ّدها نحو أس��فل، في حني أن 
بولندا نقطة مضيئة«. ورأى أن »الهجوم 
اإلرهابي يثبت أن شيئاً ما ليس كما يرام 
ف��ي فرنس��ا، وأن احتجاجات األس��ابيع 
األخي��رة، وانس��حاب الرئي��س )إيانويل( 
ماكرون من إصالح الدولة، أمور محزنة«، 
وزاد: »إذا أُعطي��ت في الوق��ت ذاته دروس 
لبولن��دا، هن��اك ش��يء ليس كم��ا يرام، 
عل��ى املرء أوالً بس��ط النظام ف��ي بالده. 
هن��اك تهدي��د ق��وي لدولة القان��ون في 
فرنس��ا، على صعيد احترام عجز املالية 

العامة«.
ويسود فتور العالقات بني فرنسا وبولندا، 
من��ذ وص��ول احملافظني ف��ي وارس��و إلى 
احلك��م ع��ام 2015. وتتع��ّرض احلكومة 
البولندي��ة النتق��ادات، بس��بب إجراءات 
اتخذته��ا ف��ي النظام القضائ��ي، اعتبر 
االحتاد األوربي أنها تس��يء الى استقالل 
القضاء وتشّكل خطراً على دولة القانون، 
ما يكن أن يؤدي الى جتميد حقها وارسو 

في التصويت في إطار االحتاد.

وأم��رت محكمة الع��دل األوروبية بولندا 
بأن جتّمد »فوراً« إص��الح احملكمة العليا. 
كذلك اتخ��ذت املفّوضي��ة األوروبية ضد 
بولن��دا إج��راًء يس��تند الى امل��ادة 7 من 
معاهدة االحتاد حول احترام دولة القانون

13 ما وراء الحدث 

الرئيس الفرنسي : دعونا نتوّقف عن تشويه صورتنا وعن التظاهر بأّن فرنسا 
بالد ال يوجد فيها تضامن وحيُث جيب دائمًا إنفاق املزيد

اعتبر الرئيس الفرنسي إيانويل ماكرون في رسالته ملناسبة العام اجلديد أّن احلكومة الفرنسّية »ُيكنها القيام بعمل أفضل« لتحسني حياة املواطنني، وذلك بعد 
أسابيع من حتّرك »الُسترات الصفر« احتجاجاً على األوضاع االجتماعّية.وقال ماكرون في خطاب متلفز من قصر اإلليزيه مساء أول من أمس: »ُيكننا القيام بعمل 
أفضل، وعلينا أن نقوم بعمل أفضل«، لكّنه طالب الفرنس��ّيني ب� »قبول الواقع«.وأضاف: »دعونا نتوّقف عن تش��ويه صورتنا وعن التظاهر بأّن فرنس��ا بالد ال يوجد 

فيها تضامن وحيُث يجب دائماً إنفاق املزيد«، وذلك في وقٍت كانت هناك جتّمعات ل� »السترات الصفر« في باريس ومدن أخرى. 

جمموعة القواعد العسكرية تُضم 34 موقًعا متفرًقا حول القارة مع تركيٍز أكرب يف 
الشمال والغرب 

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

نشر موقع »ذي إنترسبت« 
األمريكي تقريًرا يفيد بحصوله 

على وثائق من القيادة العسكرية 
األمريكية في أفريقيا »أفريكوم« 

مبوجب قانون حرية تداول 
املعلومات، توضح مدى انتشار 

اجليش األمريكي في القارة، 
وتعارُض البيانات الواردة بتلك 
الوثائق مع تصريحات اجليش 

األمريكي مسبًقا عن اجتاهه إلى 
تقليص انتشاره فيها.

أشار املوقع إلى أنَّ اجليش األمريكي 
كان دوًما ما يصف انتشاره داخل 

القارة األفريقية ب�»االنتشار 
احملدود«، وأنَّ هناك تقارير ُنِشَرت من 
قبل تذكر اقتراحاٍت لسحب قوات 
العمليات اخلاصة تدريجًيا وإغالق 
بعض القواعد في القارة، نتيجة 
كمنٍي وقع في النيجر عام 2017 
والتركيز املُتزايد على املنافسني 

مثل الصني وروسيا. لكن رغم 
ذلك، لم توفر »أفريكوم« أبًدا أي 
معلوماٍت وافيٍة بشأن قواعدها 

العسكرية في القارة، تاركًة حجم 
انتشارها داخل القارة موضًعا 

للتساؤل .

شبكة القواعد العسكرية األمريكية يف أفريقيا .. احتالل العالم وانذار بحرب كونية

بينما كان الرئيس ُيلقي كلمته جتّمع متظاهرون 
يرتدون سرتات صفر يف باريس ومدن كبرية أخرى 

للمطالبة مبزيد من اإلجراءات ملصلحة الفقراء

انضمّ عشرات املتظاهرين 
إىل عشرات آالف السيـّاح 
الذين تجمـّعوا يف جادّة 
الشانزليزيه الذي كان قد 
شّكل يف وقت سابق مسرحًا 
ملواجهات بني املتظاهرين 
والشرطة

اجليش األمريكي ميتلك حالًيا مواقَع 
داخل النيجر أكثر من أي دولٍة أخرى 

يف اجلزء الغربي من القارة
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بومبيوترامبتوماس

ماكرون ياتسيكشيكات



دار ثقافة االطفال توقد مشعتها الـ)50( حبضور عدد من الشخصيات السياسية والفنية ومجهور غفري من املهتمني بثقافة االطفال
د. نوفل ابو رغيف : وحنن ندشن السنة الـ50 حنتفي بالوعي العراقي املتقدم وكل من 

احتضنتهم الدار وكانت هلم بصمة فيها من شعراء وادباء وكتاب رمسوا معامل الطفولة احلقيقية

البينة الجديدة /  راوية 
هاشم - اخالص العامري

 بللدأ االحتفللال بعللزف السللام 
الوطنللي وقللراءة آي مللن الذكللر 
رضا  املوهللوب  للقللارىء  احلكيم 
محمللد مهللدي ليقللف بعدهللا 
احلاضللرون لقراءة سللورة الفاحتة 
ترحما على ارواح شهداء العراق . 
وفي كلمته التي القاها باملناسبة 
رحب مديللر عللام الللدار الدكتور 
نوفل ابو رغيللف باحلضور الكرمي  
شاكرا حرصهم على مشاركتنا 
بالزمللاء  رحللب  كمللا  الفللرح 
والزميات ممن ارتبطت اسماؤهم 
بهللذه املؤسسللة العريقة والتي  
يحللق لنللا الفخر حللن نتحدث 
عمقللا  االكثللر  كونهللا  عنهللا 
واالقللدم في تاريخ الوطن  العربي  
.وأضاف  : ونحن ندشللن السللنة 
الللل50 نحتفي بالوعللي العراقي 
املتقللدم وكل مللن احتضنتهللم 
الللدار وكانت لهم بصمللة فيها 
من شللعراء وادباء وكتاب رسموا 
معالم الطفولللة احلقيقية ‘والن 
االطفللال  ثقافللة  دار  تاسلليس 
يتزامللن مع اعياد امليللاد اجمليد ال 
يسعنا اال ان نقدم التهنئة وآيات 
احملبللة والدعللاء والعرفللان لهللذا 
الوطن الذي انصهرت فيه جميع 
العناويللن واملسللميات وكل عام 
والعراق واهله بالف خير . واختتم 
حديثه بالقول : نتمنى ان حتظى 
دار ثقافة االطفال بدعم حقيقي 
بعللد سللنوات عجاف عاشللتها 

نتيجة ضعف االمكانيات املادية 
فنحن بحاجة الى اشاعة ثقافة 
اجلمال واحملبة واملوسيقى والوطن 
واالنتمللاء الى هويتنللا االم .دائرة 
الفنون املوسيقية كان لها فقرات 
مميزة وهي تشاطرنا بهجة ذكرى 
تاسيس دارنا الغراء بباقة منوعة 
زاوجت فيها بن االغاني الوطنية 
  . االصيللل  البغللدادي  والطللرب 
ليواصللل احلفللل  فقراته املنوعة 
بقصيدة شعرية للطفل املوهوب 
) سلطان هاشللم( الذي جاء من 
مدينة الفلوجة حاما معه حب 
العللراق. ومللن شللاعر الطفولللة 
جليللل خزعل اسللتمتع احلضور 
بقصيللدة جميلة  كمللا عرضت 
قصائد مغنللاة للشللاعر اجلليل 
اداء مجموعة من طاب وطالبات 
مدرسة زيتونة اخملتلطة ويستمر  
االحتفللال بعللرض رقصللة باليه 
اداء طالبللات املدرسللة العامليللة 

املتحللدة االهلية فضا عن عرض 
لوحتن   االولى بعنوان قوس قزح 
والثانية بوسة ملاما وبوسة لبابا 
اداء اطفال روضة الشقائق أحلان 
املوصلي جاسللم  الفنان  وغنللاء 
حيدر ومن ثم قدمت فعالية فنية 
ملعهد الفنون اجلميلة الصباحي 
للبنات . ليعتلي األديب والشاعر 
واإلعامللي الدكتللور نوفللل ابللو 
رغيللف منصللة  املسللرح لتقدمي 
الشللهادات التقديريللة لعدد من 
املبدعن الذيللن عمل عدد منهم 
في الللدار منذ تاسيسللها وكان 
لهللم دور كبيللر في اسللتمرارها  
وتركوا بصمة فيها منهم مجيد 
السامرائي وشاكر حامد والفنان 
علي حسن هارف ووجيه عباس 
ومنللذر عبد احلر والدكتللورة زينه 
.وقدمللت  شللهادات  القرغولللي 
تقديللر لعللدد ممللن احيلللوا على 
التقاعد. وكانت شهادات ممزوجة 

بكلمللات محبللة وعرفللان لهللم 
من مدير عام الللدار الذي وجدناه 
أخللا محبللا للجميع كمللا قدم 
شللهادات تقديريللة اخللرى لعدد 
والدوائر  واملؤسسات  املدارس  من 
الذيللن لهللم مسللاهمات فعالة 
وتعاون مشللترك مع الللدار منها 
والباليلله  املوسلليقى  مدرسللة 
ودائرة الفنون املوسيقية ومعهد 
الفنون اجلميلة للبنات ومدرسة 
زيتونة اخملتلطة ومدرسة نسيبة 
االبتدائيللة فللي الكللرادة والفنان 
جاسم حيدر ود.ضمياء الصافي.  
بعدها تسلللم الدكتور ابو رغيف 

درع االبللداع مللن الدكتللورة زينة 
القرغولللي ثللم تبعلله الشللاعر 
علللي  واالسللتاذ  عبللاس  وجيلله 
العبودي والشللاعر جليل خزعل 
واالسللتاذ فوزي االتروشللي وكيل 
الثقافة والسللياحة واالثار.   وزارة 
ليكون مسك ختام احلفل  توزيع 
الهدايللا علللى عدد مللن االطفال 
املتميزيللن واملسللاهمن فيه مع 
أمنيللات أن يكللون القللادم أجمل 
وعلللى هامش  وابهللى الطفالنا. 
االحتفللال افتتللح الدكتور نوفل 
ابو رغيف مجموعة من املعارض 
الفنية التللي أضفت على املكان 

جمللاال وبهجللة منهللا معللرض 
أرشيف اغلفة مجلتي ) مجلتي 
النتاجللات  ومعللرض  واملزمللار( 
اليدوية لطالبللات معهد الفنون 
معللرض  عللن  فضللا  اجلميلللة 
مطبوعات الللدار فيما احتضنت 
مللن  مجموعللة  الللدار  حدائللق 
اناملهم  األطفللال الذين راحللت 
الغضة ترسللم وتلللون امنياتهم 
البريئللة في ورشللة للرسللم احلر 
وفي اجلانب اآلخر ومبحبة وانتماء 
للدار قطع مديرها العام وضيوفه 

الكرام كعكة املياد.
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قصة  قصرية

 املعللروف، في كل االوسللاط الفلسللفية والفكرية، أن شللوبنهاور 
فيلسللوف متشللائم، وكل من ارخ للفلسللفة وخاض في فلسفة 
التشللاؤم، ذكللر هللذا الفيلسللوف علللى رأس قائمللة الفاسللفة 
املتشائمن. والذي يدرس فلسفة شوبنهاور دراسة معمقة، ويسبر 
اغوارها، سلليجد أنه ليس متشائما ابدا، وامنا كان فيلسوفا واقعيا 
يحللب احلياة، ويعشللق اجلمال، ويؤمن بللأن احلياة هي قللدر طبيعي 
محتللوم يجللب أن نقضيها ونعيشللها علللى عاتهللا، أي يجب أن 
نعيشللها كما فرضتها الطبيعة علينا. لذلللك ادان كل من يعرض 
نفسه الى االنتحار واعتبر االنتحار حالة من حاالت اليأس.    وعليه، 
فأنا في هذا املقال سللأثبت أن شوبنهاور فيلسوف واقعي، وامنا كان 
يعيش وسللط مجتمع ال يفهمه، مجتمع كان منطويا على نفسه، 
مجتمع يعيش التناقضات، ليس لإلرادة ولإلنسللان احلر الذي يحب 
العزلة ويريد ان يعيش ذاته لذاته، وان يخلو بنفسلله ألداء طقوسه 
النفسللية والذاتيللة ورمبا حتللى الروحية، مجتمللع يتدخل في كل 
صغيللرة وكبيللرة، من التللي تعنيه ومن التللي ال تعنيه، هللذا وغيره 
مللن القضايا التللي كانت ال تنسللجم مع فيلسللوف كبير بحجم 
شللوبنهاور، اضافللة الى مللا رآه من املعاملة السلليئة املقصودة من 
والدته التي كانللت تركض وراء ملذاتها، وارضللاء غرورها، وهي امرأة 
اديبة، جعل منه ال يثق بذلك اجملتمع الذي يعيش التناقضات ويقفز 
على سلللم الواقع بأرجل متهرئة، فأحب االعتزال وفضل اخللوة مع 
ذاته، ولكون   معظم الفاسللفة، الذين عاصرهم، من مفكرين ومن 
سواهم، لم يفهموا فلسفته، ولم ينسجموا معها فأصابته خيبة 
االمل، فلم يحسللن الظن بهم، فاحب االنزواء وعدم االختاط بكذا 
مجتمع يجهله.    الذي يقرأ الفصل الرابع واخلمسللن اجلزء الثاني 
ص 156، ترجمللة وتقدمي وشللرح سللعيد توفيق، فسلليجد في هذا 
الفصل أن شللوبنهاور واقعي، وواقعي جدا، يشللرح في هذا الفصل 
معنللى احلياة ومعنى املوت، ويسلللط الضوء علللى قضية: أن املوت 
واحليللاة هما تبادل ادوار، وهما مسللألة طبيعيللة وان ما منر به نحن 
البشللر ال يدعو الى التذمر والنكوص، ما يعني أنه يبغض التشللاؤم 
وال يدعو اليه. فيقول: »من السللخف أن نخشللى املوت لكونه ينزع 
منا احلاضر... الشللخص الذي يخشى املوت باعتباره محاقا حلياته، 
يبدو كما لو كان يظن أن الشللمس ميكن أن تسطع بالليل » )راجع: 
ص 164، املصللدر املذكللور(. ويضيللف فللي الصفحللة التللي بعدها: 
» ال ميكنلله أن يتمنللى اخلاص مللن املوت، وال ميكنه أن ينقذ نفسلله 
باالنتحللار«. على اعتبار أن االنتحار هو طريق اخلاص من احلياة التي 
يتحمل االنسللان عبئها ويعيش مأسللاتها مرغما، وهو ما يعني أن 
ذلك الشللخص كان متشائما من عبء احلياة ويريد أن يختصر تلك 
املسللافة بأن يجعل لها نهاية هو الذي يحدد تلك النهاية ويرسللم 
حدودها بريشته.    شوبنهاور يرفض، رفضا قاطعا، قضية االنتحار، 
ويعد ذلك مدعاة التشللاؤم ونبذ احلياة، بل أن احلياة فيها محطات 
كثيللرة ويجب على االنسللان أن مير بتلك احملطللات، فيها محطات 
سللعيدة واخرى تدعو الى النصب واحلرمان، فليس كل شلليء في 

احلياة يسير على وتيرة واحدة.

شوبنهاور
 ليس متشائمًا

a

فنارات

داود السلمان 

نصف قرن من العطاء والتميز ومازالت دار ثقافة االطفال في عنفوان شللبابها حريصة على ايصال رسللالتها االعامية والثقافية 
والتربوية الى كل شللبر من ارض الوطن ، ومع االطفال يزداد  العطاء وااللفة .. اليوم وبرعاية مديرها العام الدكتور نوفل ابو رغيف 
وبحضور النائبن وجيه عباس وعلي العبودي ووكيل وزارة الثقافة والسللياحة واالثار السلليد فوزي االتروشللي وسللفيرة الطفولة 
الدكتورة زينة القرغولي وعدد من الشخصيات الثقافية واالعامية وبالتعاون مع منظمة )نحن نساعد( وحتت عنوان ) الن الطفولة 

نبض احلياة( اقامت الدار احتفالية خاصة مبناسبة الذكرى التاسعة واالربعن على تاسيسها .

بغداد / البينة الجديدة
برعاية املفتش العام لوزارة الثقافة والسللياحة واآلثار األستاذ املساعد الدكتور علي 
حميد كاظللم، وبغية تطوير كوادر الوزارة واالرتقاء بأدائها من أجل مواجهة الفسللاد 
املالي واإلداري وبث قيم النزاهة والشللفافية إلرسللاء قواعد وأخاقيات الوظيفة.اقام 
مكتللب املفتش العام وبالتنسلليق مع مركز الدراسللات والبحوث بالللوزارة، محاضرة 
إعامية متخصصة بعنوان )خطاب التطرف وسللبل املواجهللة اإلعامية الثقافية(، 
ملوظفي وتشللكيات الوزارة في السللاعة العاشللرة من صباح يوم األحد املاضي على 

قاعة  عشتار في مقر الوزارة.

سامراء / البينة الجديدة 
/ محمد احمد

تصوير:علي شاكر رافد ماجد

احتضللن البيللت الثقافي في سللامراء 
احد تشكيات دائرة العاقات الثقافية 
العامة فللي وزارة الثقافة والسللياحة 
األول  التنسلليقي  االجتمللاع  واآلثللار، 
لصحفيللي مدينة سللامراء مللع رئيس 
فللرع نقابللة صحفيللي صللاح الديللن 
يللوم اخلميس املاضي فللي قاعة البيت 
الثقافللي الكائللن فللي منتدى شللباب 
ورياضللة سللامراء.ومت خللال االجتماع، 
مناقشة الواقع اإلعامي في محافظة 
صللاح الدين بصللورة عامة، وسللامراء 
بشللكل خللاص، كمللا طرحللت أهللم 
العقبات املادية واملعنوية التي يوجهها 

صحفيي املدينة وتأثيرها املباشر على 
العمل اإلعامي،  إضافة إلى مناقشللة 
للصحفيللن  التنظيميللة  اإلجللراءات 
داخل النقابة وسللبل االرتقللاء بالواقع 
التنظيمي لفرع النقابة بإدارته اجلديدة 
مبا يخدم شريحة الصحفين واالرتقاء 

بعملهللم املهني، ويأتي هذا النشللاط 
لتشللجيع ومؤازرة مثل هكذا أنشطة 
من قبل شللعبة سامراء الثقافية أميانا 
منها بالدور الللذي تؤديه الصحافة في 
حتريك وتنشلليط احلركللة الثقافية في 

املدينة.

علي ترتخان الزيباري
هاهَو وليد يتجول في ساحة املدرسة 
يرتللدي ثيابا ال بأَس بها وجّل اهتمامه 
لدراسللته وال يبالللي ألحللد، البعللُض 
يسخر منه والبعض ينعته بالفاشل، 
النلله جللاء إلى هللذِه املدرسللة جديدا 
منتقللا من لغللة الى لغللة، كان وليد 
قليللل الللكام جللدا ال يصغللي الحد 
اليصللادق الى القليللل اليقول اال احلق، 
فللكاَن يكرُهلله اجلميللع، فهللو يقف 
ضللَد اي ظلللم وال يبالي شلليئا.. وهذا 
كان يسللبب للله مشللاكل كثيرة في 
حياتلله.. رَن اجلرس ودخلللوا الصفوف 
ودخللل وليللد كان معربللا عللن فرحلله 
بابتسللامة على َشَفتيه، كونه يدخل 
درس اللغللة العربيللة، كان يحبه جدا 
وتركهللا وانتقل إلللى اللغللة الكردية 
بسللبب ظللروف احليللاة وما شللهدته 
مناطقهللم من حروب فللكان يتناقش 
الدرس مع اسللتاذِه الللذي يحبه كثيرا 
كان يذكره مبدرسللتِه القدمية، وما من 
احد يطرُق الباب ويقللول يا وليد املدير 
يناديللك كالعللادة كل يللوم ذهب وليد 
وبللدأ املديللر بألقللاء محاضرتلله، التي 
كان ال يللود سللماعها كان يقللول للله 
ملاذا لم ترتب شللعرك؟ ملللاذا لم تهتم 
مبابسللك؟ كان يللرد عليهللم ببللرودة 
وضحكة على شللفتيه حسُن العقِل 
ليللس مبظهللر املابس، ها انللت مرتب 
شللعرك ومابسللك  لم تسللتطع أن 
تنصحني بشكل جيدا،  وعندما كان 
يسللألُه معلم العربيللة كان يقول له 
لقد قتلتنللي احلياة مللن داخلي وكان  
وليللد يحب الشللعر والكتابللة كثيرا 
والسيما الكتابة الفصحى، رن جرس 
الللدرس األخير ذهب وليللد إلى البيت، 
ونام مبابسلله ملللدة سللاعتن ونهض 
على صللوت بلبلللُه، الللذي كان يحبه 
كثيللرا، فاخللذه وأخللذ دفتللره وقلمه 
وذهب إلى أعلى تل فللي قريتهم، وبدأ 
يكتللب ويكتللب ويكتللب عللن الظلم 
والسياسللة واحلب في بعض االحيان،  

وفي بعللض االحيللان كان وليد يكتب 
عن السياسللة ويخاطب ويسخر من 
السلللطات احلاكمللة آن ذاك وال يبالي 
لشلليء ويكتب ويكتللب ويكتب حتى 
حللل الظللام،  ثم يرجللع إلللى البيت 
ويكتللب واجبلله وكان يقللول مللا هذِه 
السللخافة انني اكبر مللن هذا،  تعلق 
وليللد بحب فتللاة واعجب بهللا كثيرا 
كانللت رفيقتللُه فللي املدرسللة ولللم 
يستطع مصارحتها بذلك، كان يقول 
في نفسلله انا فتى فقير ال امتلك مال 
فرعون وال احسللاس فرنسللي، فكيف  
تتقبل بي، عندما كان يذهب إلى التل 

كان يكتب عنها ويقول :
قلبِك كالشمس
وقلبي آه آه قلبي

كزهرة عباد الشمِس مجنونة
 ثم قررَ ان يصارحها، وقالت له الفتاة 
ماذا تقللول انللت؟ ووصفتلله باجملنون 
والكئيللب ولكن هذا لم يكن سللببا 
لتوقللف وليللد عن تقدملله، بل واصل 
ضابطللا  وأصبللح  وتخللرج  تقدمللُه 
كثيللرا،  بطللوالت  وحقللق  مجتهللداً 
وأكمللل القانون وأصبح بروفيسللورا 
في القانون ومن ثم عن وزيرا للدفاع، 
فتذكللر وليد ايللام كتاباتللِه القدمية، 
التي كان يكتبهللا  فوق التِل فقررَ ان 
ينتفض  انتفاضة عسكرية وجنحت 
وأصبللح  وليللد حاكمللا للبللاِد، وفي 
الصباح أمللر ان يأتوه مبديره وصديقه 
اجملتهد، الذي كان يسللخر منه وزينب 
التللي وصفتللُه باجملنون،  فأتللوا فقال 
وليد للمدير انا لسللت مثلك شللكرا 
لللك، فأنللت مللن أوصلتني الللى هنا 
ُكرهك لي ما كان يعني انني فاشللل 
ولن انسى شلليئا وقال لصديقه لقد 
أصبحللَت طبيبا فهنيئا لك يا زميلي 
ولكن انا  اصبحُت من يعطيَك اجرك 
وقللال لزينللب يا زينللب االن املك مال 
فرعون واحساس اجنبي، فهل تقبلي 
بي هزت برأسها وقالت نعم يا سيدي 
فأنللا احبك كثيللرا، فأمر جنللوده بأن 
يلقوها خارج سور القصِر لكي تكون 
عبللرة للجميع واصبللح التاميذ في 
عهدِه بأحسللن حال، النه كان يعرف 
مأسللاة اجلميع وازدهرت الباد كثيرا، 
وكان وليللد يتجللول يتفقللد رعيتلله 
ليللا مرتديا ثيابُه القدميه، ويسللاعد 
احملتاجللن، وهكذا اسللتمر بتحقيق 
حلملله، وان يكمللل مسلليرتُه ضللد 

الظلم واجلهل.

بغداد / البينة الجديدة التلميُذ اجَلشْع  
 أقامت دار الكتب والوثائق الوطنية 
احتفالهللا السللنوي مبناسللبة يوم 
الللدار للفتللرة مللن )26_27( كانون 
األول  2018،  وافتتللح احلفللل  مدير 
عللام الدار الدكتور عاء ابو احلسللن 
إسللماعيل حيث ألقى كلمة رحب 
فيهللا بجميللع احلضور, مؤكللداً أن 
حضورهم الحتفاالت الدار يشللكل 
نسللقاً رائعاً للتعاون بن هذه الدار 
التعليمية كافة، كما  واملؤسسات 
انه يهدف إلى توثيللق العاقات في 
شللتى اجملللاالت ومبللا يعللزز النتائج 
االيجابيللة.  وتطللرق الدكتللور عاء 
ابو احلسن إلى تأسلليس دار الكتب 
والوثائق خللال العام 1978, والفترة 
التي تلت ذلك العام حيث شللهدت 

اندماجاً معرفياً جديداً بن املكتبة 
الوطنية ومركز الوثائق الوطني األمر 
الذي عزز وحدة اجلهد املبذول باجتاه 
خدمللة األوسللاط األكادميية وطلبة 
الدراسللات العليا وجموع املهتمن 
باملشللهد الثقافللي الذي هللو احد 
الركائللز فللي اخلدمة التللي تقدمها 
دار الكتللب والوثائق الوطنية حالياً.
وأضاف أبو احلسن، أن هذه الدار   لن 
تتوانى عن خدمة األوساط الثقافية 
واألكادميية, بل أنها تسعى إلشراك 
طاقللات أسللاتذة اجلامعللات لغرض 
االستفادة من إمكانياتهم املعرفية 
ومبللا يعضللد اجلهللد الللذي تقدمه, 
فضاً عن االسللتفادة الكبيرة التي 
سيحصل عليها أولئك األساتذة من 
املكتبة الوطنية في اجملال الثقافي 

واملعرفي, وحتللى في مجال احلفاظ 
علللى احلقوق الفكرية والوصول إلى 
املعلومللات التللي يحتاجونهللا في 
مجال الدراسللة والتأليف, ويتعدى 
األمللر ذلك اجلهد إلللى التعرف على 
آلية احلفللاظ علللى اإلرث التأليفي 
لللكل أسللتاذ مللن خللال التبصللر 
القانوني.هللذا  اإليللداع  بأهميللة 
وحضر احتفاالت الللدار جمع غفير 
من األسللاتذة واملفكرين والدارسن 
الثقافللي  بالشللأن  واملهتمللن 
واملعلوماتي, حيث شاركت كل من 
املستنصرية-  اجلامعة  اآلداب  كلية 
قسللم املكتبات واملعلومات وكلية 
اللغللات- جامعة بغللداد مبجموعة 
من األسللاتذة أعطللت ثقللاً نوعياً 
الحتفاالت يللوم الدار, كما سللاهم 

مركللز إحيللاء التللراث العلمللي في 
ذلك احلفل من خال حضور السيد 
رئيللس مركز إحياء التللراث العلمي 
العربللي فللي جامعللة بغداد.واطلع 
الضيوف على املعارض التي أقامتها 
دار الكتللب والوثائللق الوطنيللة في 

هذه املناسبة فقد مت افتتاح معرض 
معللرض  وكذلللك  النللادرة  الكتللب 
الوثائللق الوطنيللة واليللات احلفاظ 
عليهللا مللن التلللف واحلللرق وصور 
فوتوغرافيللة صللورت فتللرة حافلة 
من تاريخ العللراق في املاضي.كما مت 

افتتاح معرض الرسوم الذي أقامته 
اطلعللت  األجيللال حيللث  مكتبللة 
جمللوع الزائرين علللى اجلهد املقدم 
في مجال االبداع والفن حيث شهد 
املعللرض صللورة رائعللة جملموعة من 
األطفال وهللم بعمر الزهور يقدمون 
ويتكلمللون  الفنيللة  نتاجاتهللم 
بطاقللة عللن رسللوماتهم وكذلك 
عن مستقبلهم.  وقد ابدى السادة 
ضيوف املكتبة الوطنية سعادتهم 
بزيللارة املكتبة دار الكتللب والوثائق 
الوطنية والتعرف عن اجلهد الكبير 
الللذي تضطلع به، والذي من شللأنه 
تعزيللز املشللهد الثقافللي العراقي، 
لشللريحة  يقللدم  فيمللا  وخاصللًة 

االطفال من مكتبة االجيال.

عن دار ادب فن للثقافة والنشر 
صدرت  مجموعتان  شعريتان  
السللاعدي    للشللاعر حميللد 
)الصبار ميشللي حافيللا( وهي 
مجموعللة نصللوص شللعرية 
تضمنت تقدميللا للدكتور انور 
غنللي املوسللوي حتللت عنوان 

)مفهوم النص االدبي: كتابات 
منوذجللا(  السللاعدي  حميللد 
و )41( نصللا شللعريا وجللاءت 
بللل )106( صفحللات وهللي من 
تصميللم  الصغيللر,  القطللع 

لوحة الغاف/ كرمي النجار.
ومجموعة)عميان بصباحيات 

وهي كذلك مجموعة  ملونة( 
تضمنللت  شللعرية  نصللوص 
)84( نصللا شللعريا وجللاءت بل 
)111( صفحة وهي من القطع 
لوحللة  تصميللم  الصغيللر, 

الغاف/ كرمي النجار.

دار الكتب والوثائق الوطنية حتتفل مبناسبة يوم الدار 

مكتب مفتش عام وزارة الثقافة 
والسياحة واآلثار يقيم حماضرة إعالمية

اصدار  البيت الثقايف السامرائي حيتضن االجتماع التنسيقي للصحفيني 



إن ما حيدث يف العرض املسرحي إمنا حيدث بوصفه طاقة خرجت عن كل تنظيم ممكن: 
طاقة تتفجر أشكاهلا بسرعة مثلما تتفجر مضامينها من دون أن نبلغ حداً معينًا

    يبدأ مش��وار الفن مبا ه��و كائن اليوم 
من حيث ابتداء مشوار التواصل بأوسع 
حاالت��ه وتوظيف الص��ورة بغض النظر 
ع��ن كل مرجعياتها اخملتبئ��ة وراءها بل 
انها تهمل تل��ك املرجعيات، واألكثر من 
ذل��ك انها تتقص��د تدميرها وتقويضها 
على وف��ق اس��لوب يتبن��ى اللعب احلر 
وفرض س��لطة االختالف والنظر الى ما 
يحدث بوصفه آثار احداث تقرأ من وجوه 
عديدة نافيا عن نفس��ه اي انس��جام او 
وح��دة في االس��لوب والبناء ب��ل وحتى 
ف��ي املضامني االم��ر الذي يجع��ل الفن 
املسرحي قائما على: التشظي والتنافر 
ورف��ض اي تكاملي��ة ف��ي الع��رض من 

شأنها ان توحد الشكل او توحد املعنى. 
ان م��ا يحدث في العرض املس��رحي امنا 
يح��دث بوصفه طاقة خرج��ت عن كل 
تنظي��م ممكن: طاقة تتفجر اش��كالها 
بس��رعة مثلما تتفج��ر مضامينها من 
دون ان نبلغ حدا معينا . بل ان ما يقصد 
م��ن ذلك التفجير ه��و التيه في الالحد 
والالقص��د وال يتبق��ى فين��ا كجمه��ور 
اال ش��عرية تأويالتن��ا حس��بما نري��د ال 
حس��بما يري��د الع��رض. آن��ذاك يغيب 
التوجيه وتندث��ر االجابات الصريحة وال 
يتبق��ى اال مجموعة من االس��ئلة التي 
تثي��ر فينا أغبرة الش��ك مب��ا يحدث من 
جه��ة وأغبرة املعاني التي تتناس��ل في 

مخيالن��ا بوصفه��ا آثار مع��ان منقلبة 
ومتغايرة على نفس��ها من جهة ثانية.    
لطامل��ا ننظر الى انفس��نا اننا ازاء واقع 
ال واق��ع فيه بل هو وجودنا الهس��تيري 
املفترض داخل الواقع املعتم واملتالشي 
واملتش��ظي وال��ذي ال ينف��ك ان ي��ؤدي 
على نفس��ه قابلية التفكيك والتدمير 
واملعن��ى  الضب��ط  تغيي��ب  واس��تمرار 
املنس��جم لطامل��ا صرن��ا ف��ي العال��م 
االنطولوج��ي اخل��ارج عن م��دار ممكنات 
عقولن��ا ب��ل صرن��ا حتت ممكن��ات لعبة 
ولهو اجلنون فينا، وهذا ما ينعكس على 
شكل امنوذجات من الهذيانات النفسية 
واله��ذاءات العقلي��ة الت��ي نس��ميها 
الع��روض املس��رحية وه��ي صورتنا في 
الف��ن عموم��ا.. وهكذا س��نكون مجرد 
صور معقدة واحيانا مجردة متارس علينا 
نوع��ا من االس��تغراق الذهن��ي لتصدير 
ذواتن��ا عل��ى حس��اب املوض��وع. هكذا 
ايضا نضطر في اعمالنا املس��رحية من 
حي��ث نرغب او ال نرغب الى العمل على 
كسر املألوف. التجاوز املستمر على كل 
ما هو سائد. ضرب ما هو تقليدي. تهدمي 
لكل نسق بلغ معيارا ذات مرة وال ضالة 
لن��ا اال ضالة االبت��كار والتجريب، وهذه 
مزي��ة تفرض في كل عم��ل فني مجاله 
املسرح حتديات صعبة وممارسة اداء فني 
في مجهوالت االبتكار والتجاوز والعمل 
على تقوي��ض املفاهيم باس��تمرار وبال 
توق��ف. ب��ل تفجي��ر تل��ك املفاهيم من 

وتش��ويه  وتخري��ب صورته��ا  داخله��ا 
منظره��ا بق��در يتس��اوق م��ع تش��ويه 
مضمونه��ا. لي��س غريب��ا هن��ا اخلروج 
ع��ن أية قاعدة إجناس��ية ممكن ان حتدد 
العرض اسلوبا او صفة، فلعبة العرض 
التي انفتحت على: الكوالج واستخدام 
والداتاش��و واجلسد  الس��ينما  تقنيات 
والصورة والس��رد الالمنطق��ي والرقص 
واالستعراض والسيرك والتسلية وتدفق 
التشظيات في االفعال واالفكار وغياب 

الوحدة املوضوعية التي من ش��أنها ان 
متس��ك اجلنس الدرامي وتضبط صفته 
او اس��لوب .   بل األكثر م��ن ذلك يتجرأ 
الف��ن الكائن في يومنا هذا وهو املمكن 
الالعب ف��ي مس��ار الوعي عل��ى فرض 

اطروحاته املتماهية في:
1 – التركي��ب والتعقي��د ، 2 – الع��رض 
التوري��ة    –  3 مزدوج��ة،  بش��فرات 
والس��خرية، 4 – الغم��وض، 5 – التباس 
املعنى وتضلي��ل القصد، 6 – التناقض، 
7 – االنزي��اح او قلب مب��دأ الترتيب، 8 – 

استرجاع املاضي كتهشيم للسرد 

9 – الغرائبية، 10 – شعرنة اخلطاب.
    اذاً م��ا ميكن قوله اآلن ان الفن الكائن 
والذي يشكل ممكنات اشتغاله قد وصل 
الى حلظة أقصى فيها العقل من ميدان 
احلضور واعتمد على احلس بشكل أشد 
في طرح نفسه. االمر الذي أفقد العرض 
املس��رحي من كل قاعدة او معيار وصار 
خليط��ا م��ن اجن��اس وتضارب��ات ف��ي 
الصور احلس��ية التي ال تركن الى ضبط 
معرف��ي او قصدي مح��دد. بل ان ولوجه 

في تش��تيت املعن��ى وتقويضه وعرض 
هذي��ان م��ن الص��ور التي تؤك��د أمحاء 
املرجع واملعنى منها يعد تأكيدا صريحا 
للعب��ة تفكي��ك الع��رض وامتناعه عن 
والعقلنة واإلجناس��وية. هي  الضب��ط 
حلظ��ة التف��كك االجتماع��ي وانهي��ار 
القيم. حلظة تفارق بني الواقع واالنسان. 
حلظة ال تس��تقر عند س��رد ما او فكرة 
ما. وهي اللحظ��ة التي تدعو الى احمللي 
والهامش��ي وتعزيز الهوي��ات الصغيرة 
وفرض السلطة احلسية املسطحة بل 
وفرض اآلني��ة التي ال يبقى ازاءها احلدث 

او الفعل الدرامي اال عابرا يدمر نفس��ه 
جملرد ظه��وره ويكرر ذلك بل��ذة ثم يهدم 
ذل��ك مرة اخ��رى وبلذة أش��د.. وهكذا ال 
وجود اال للحظة يتزّمن فيها التفكيك 
والتدمير مع ما يتمظهر به العرض. اذاً، 
املس��رح الكائ��ن يتمايز بأنه ال مس��رح 
والدرام��ا الكائنة تبدو اس��رار ممكناتها 
انها بال دراما: ال اس��تقرار ف��ي الفكرة. 
ال اس��تقرار في الس��رد. ال عمق يتجلى 
ب��ل ه��ي مجتمع��ات تأل��ف االس��طح 
والهوامش الساذجة. ال لغة تفهم بقدر 
ما يوفره لنا اللس��ان م��ن لغط يتماثل 
م��ع ذات الش��خصية وحس��ب. نفتقد  
اجلدية . نفتقد احل��ل العقالني. نفتقد 
احلد الذي يفصل ب��ني الصواب واخلطاء 
او بني احلقيق��ة واخليال. ليس هناك من 
ش��يء نتلمس وجوده ف��ي العرض اكثر 
م��ن له��و وضي��ع.   هو املس��رح الذي ال 

مسرح يجنس به بقدر ما يكون هكذا:
كل  ع��ن  تتخل��ى  صوري��ة  لعب��ة   -1
مرجعياته��ا ومعانيه��ا ب��ال عقالني��ة. 
2- ترمي��زات مزدوج��ة تزي��د م��ن قابلية 
التعقيد مبثل ما تزيد من قابلية القراءة 

والتأويل.
3- اس��تخدام مف��رط ف��ي اخلل��ط بني 

االجناس االخرى.
4- اعتماد احلسية املسطحة واستخدام 
االشكال املفرغة من معانيها للتعبير.

5- اللع��ب بالهوامش كأس��اس لتبيان 
االفعال واالحداث.

6- يعتم��د التناق��ض والتوري��ة واجمل��از 
ويلغي التراتب والبساطة والوحدة.

7- التدمي��ر ل��كل املفاهي��م الس��ابقة 
باستمرار.

8- االرجتال.
9- الطقسية.

أمسرح كائن أم ال مسرح .. مفهوم المعيار والضبط المفاهيمي لعملية إنتاج العرض المسرحي
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    حني جاءت اللحظة التي يغادر فيها الفن عامة واملسرح خاصة مفهوم املعيار والضبط املفاهيمي لعملية 
انتاج العرض املسرحي خرج املسرح من معطف او لبوس احلداثة وصار يتقّلب حتت وطأة رياح ما بعدها، ولهذه 
االخي��رة قدرته��ا في تدمير الثوابت كلها والبدء بحراك جديد ينقطع نوعا م��ا عن الكثير مما اعتاد عليه الفن 

كأمنوذج للتعبير ميتلك مقومات محددة..

ال

نضطر يف أعمالنا املسرحية من حيث نرغب أو 
ال نرغب إىل العمل على كسر املألوف والتجاوز 

املستمر على كل ما هو سائد وضرب ما هو تقليدي

متابعة / البينة اجلديدة
نشرت الفنانة ياسمني 
صب��ري على حس��ابها 
بإنس��تغرام صوراً عدة 
ش��قيقيها  م��ع  له��ا 
امليالدي  بالعام  احتفاالً 
علقت  اجلديد.ياسمني 
الص��ور  إح��دى  عل��ى 
بقوله��ا: »رق��م 9 ه��و 
 2019 املفض��ل..  رقمي 
جميل��ة«،  س��تكون 
آالف  عليه��ا  لتتلق��ى 
م��ن  التعليق��ات 

جمهوره��ا مت��دح ف��ي 
جمالها ورشاقتها. كما 
نش��رت ياس��مني ثالث 

صور لها مع شقيقيها، 
اللذين ظه��را في قمة 
الش��ياكة واألناقة دون 

أن تعلق على الصور إال 
أنها تلق��ت الكثير من 
التعليقات حول وسامة 
س��مني  يا . شقيقيها
حالي��اً  حتض��ر  صب��ري 
إلى االستوديو  للدخول 
مسلس��لها  لتصوي��ر 
اجلديد »حكايتي« الذي 
يع��د البطول��ة األول��ى 
له��ا في الدرام��ا، وكان 
آخ��ر عمل قدمته فيلم 
»ليلة هنا وس��رور« مع 

الفنان محمد إمام.

كيف أطلت يامسني صربي يف االحتفال بالعام اجلديد؟ 
بغ��داد / البين��ة اجلدي��دة / تنهي��د علي 

املياحي
اس��تكملت ي��وم االثنني املاض��ي كوادر 
شعبة الرسم الهندس��ي واخلرائط في 
قسم التوثيق في دائرة التراث في الهيئة 
العامة لآلثار والت��راث اخلطة املوضوعة 
واجلوام��ع  املس��اجد  وتوثي��ق  لرس��م 
التراثية في شارع الرشيد واحملصورة بني 
باب املعظم وشارع الرشيد وكان جامع 
االحمدي��ة م��ن ضمنها. وقال مس��ؤول 
شعبة الرسم الهندس��ي واخلرائط في 

دائرة التراث عالء جاسم الربيعي ان شعبة 
الرس��م الهندس��ي واخلرائط باشرت وقبل 
فترة ليست بالقصيرة وضمن مهام عملها 

بتوثيق ورس��م خرائط املس��اجد واجلوامع 
التراثي��ة في ش��ارع الرش��يد احملصورة من 
ب��اب املعظم وحتى الباب الش��رقي وقد مت 
اكمال توثيق جام��ع االحمدية والذي تبلغ 
مساحته 2600 متر مربع ويعود تاريخ بنائه 
1311 وال��ذي يقع ضم��ن منطق��ة امليدان 
محل��ة 114. واضاف الربيعي تس��عى دائرة 
الت��راث في الهيئ��ة العامة لالث��ار والتراث 
ال��ى اكمل توثي��ق جميع املبان��ي التراثية 
واملس��اجد واجلوامع حلمايته��ا من التلف 
والزوال بالرج��وع لتلك اخملططات في حال 
تعرضه��ا للخط��ر وه��ي مس��ألة ضرورية 

خاص��ة بعد ما ش��اهدناه من تخريب على 
اي��دي عصاب��ات داع��ش االرهابي��ة. وم��ن 
اجلدي��ر بالذكر ان احمد باش��ا نائب الوالي 
س��ليمان باش��ا الكبير هو من ق��ام ببناء 
جامع االحمدية والذي احضر لبنائه اشهر 
اس��اتذة عصره من املهندس��ني والبنائيني 
وصرف عل��ى عمارته مبالغ عظيمة واوقف 
علي��ه االوقاف اجلس��يمة وملا قت��ل احمد 
باش��ا كان اجلامع غي��ر مكتمل بناؤه فأمته 
عبد اهلل ب��ك 1311 هجري��ا وكما منقوش 
باحلج��ر الكاش��اني عل��ى الب��اب الغربي 

للجامع.

شعبة الرسم اهلندسي واخلرائط يف دائرة الرتاث تستكمل خطة توثيق جامع األمحدية يف بغداد

متابعة / البينة اجلديدة
نش��رت الفنانة منة فضالي على حسابها اخلاص 
بإنس��تغرام صورة لها وقد ظهرت ترتدي فس��تاناً 
عاري الظهر ووضعت على كتفها اليس��رى وشماً 
على هيئة سمكة السيف بش��كل كارتوني.منة 
علقت عل��ى الصورة بقولها »أول ي��وم في 2019«، 
لتتلق��ى مئ��ات التعليق��ات التي تهنئه��ا بالعام 
اجلديد وتعلن إعجابها بالوش��م.منة كانت نشرت 
في آخر أيام عام 2018 مقطع فيديو تودع فيه العام 
املنقضي بقولها في ستني داهية، لتستقبل العام 

اجلديد بوشم جديد تعلن به تفاؤلها بعام 2019.

منة فضالي تشعل السوشيال 
ميديا بفستان مفتوح

من الظهر ووشم جديد البينة اجلديدة / حسني الطائي
بعد ان ودعنا عام 2018 بنشاط واسع للحركة املسرحية 
بصورة عامة حيث ش��اهدنا الكثير من املسرحيات التي  
قدمتها عدة فرق مس��رحية منها مس��رح الشارع الذي 
اقامت��ه وزارة الش��باب دائرة فنون وثقافة الش��باب حيث 
شاهدنا مس��رح الشارع في شارع املتنبي الذي شاركت 
فيه عدة فرق مسرحية من عدة محافظات منها البصرة 
والسماوة وديالى وكربالء واحللة وبغداد.. بعد هذا املهرجان 
عرضت مسرحية كوميدية قدمت على مسرح الطليعة 
للمخرج ليث االس��دي بطولة الفنان احمد الربيعي وقد 
حضر العرض جمهور غفير وقد اش��اد الكثير بها كونها 
متتلك النفس الس��بعيني وهي بعن��وان ريحانة واجملنون 
وها هي فرقة املرايا املس��رحية تودع عام 2018 مبسرحية 
جتيك الته��امي التي قدمت في احملطة العاملية للس��كك 
احلدي��د ضمن مهرج��ان لقاء االش��قاء وبحضور جمهور 
غفير وعدد من املس��ؤولني واعيد عرضها ثانية في املركز 
الثقافي البغدادي وهي من تأليف ومتثيل حس��ني الطائي 
ومن اخراج الفنان والقاص عالء حميد اجلنابي شارك في 
التمثيل عدد من الفنانني الش��باب منهم الفنان حسني 
اجلزائري والفنانة س��ناء جنم والفنانة سوس��ن والفنانة 
شهد ماجد والفنان سعد التميمي والفنان قصي كاظم 
والفنان س��راج الطي��ب والفنان فاروق ف��ؤاد والفنان زياد 
العبيدي والفنان رؤوف والفنان س��نفور املسرح.. تتحدث 
هذه املسرحية عن ش��خصية بغدادية تسكن احد ازقة 
بغداد احبها اجلميع كونها متتلك النكتة وجتيد الش��عر 

الش��عبي وله صوت شجي في الغناء يدعى )عليوي( هذا 
الرج��ل الذي تأتيه التهم من عدة جه��ات في احمللة لكن 
بذكائ��ه واس��لوبه اخلاص يتخل��ص منها.. هنا نش��اهد 
عليوي على خش��بة املس��رح يغني تأتي عليه ام جاسم 
تتهمه بان ابنه على الس��طح يطير طي��ور ويرمي حجرا 
كبيرا اصاب ابنها وتتش��اجر مع��ه علما ان ابن عليوي ال   
ميل��ك طيورا ويقول: جتيك الته��امي وانت نامي ويغني اغنية 

هاي وين جانتلي.

متابعة / البينة اجلديدة
نش��رت الفنان��ة الس��ورية توالي ه��ارون، 
عبر حس��ابها عل��ى »فايس��بوك«، صورة 
تذكاري��ة مركبة من حف��الت نهاية العام 
الت��ي حضرته��ا م��ع ش��قيقتها الراحلة 

الفنان��ة دينا ه��ارون. وتذك��رت توالي 
تلك احلفالت بالكثير من احلزن. 

وتعليق��اً على الص��ور التي 
ضمتها ودين��ا وعدد من 

واألصدق��اء  األق��ارب 
»آخ  كتب��ت: 

كيف  يادن��دون 
لس��نة  ها

مت��رق  رح 

بالكي. اهلل يرحمك برحمته إلهي ويصبرنا 
عل��ى فراق��ك. كن��ت كل س��نة جتمعينا 
ببيت��ك إنت وخلدون«.ويش��ار إل��ى أن دينا 
رحلت ف��ي تش��رين اول 2018 وعل��ى اإلثر 
انتش��رت في حينه��ا أخبار ع��ن وقوعها 
ضحية خطأ طبي.إال أن توالي نفت 
ذلك في وقت الحق وقالت في 
لقاء مصّور مع قناة »دمشق 
روح��ي،  »فق��دت  اآلن«: 
فق��دت  قلب��ي،  فق��دت 
أختي، لم يعد لدي أخت، 
الوحي��دة  أخت��ي  فه��ي 
وكانت دائماً تشاكسني 
ومتازحني، ولكن هذه املرة 
كان��ت »املزح��ة ثقيل��ة«.

أحّم��ل  »ال  وأضاف��ت: 
وإن كان  املسؤولية ألحد، 
ألي إنس��ان ذنب في وفاتها، 
العاملني،  رب  ل��دى  فحقن��ا 
األطب��اء  كل  أش��كر  وأن��ا 
بدينا«.وعن  اهتم��وا  الذين 
اب��ن الراحلة كرم أش��ارت 
إل��ى أن حضانت��ه تع��ود 
جلدته أّي والدتها. إال أنها 
اعتبرت أنه من األفضل 
أن يبق��ى إل��ى جان��ب 
معربة  خال��دون  والده 
مبساعدة  رغبتها  عن 

األخير على تربيته.

يف نهاية العام .. رسالة مبكية
من توالي هارون إىل شقيقتها الراحلة

د. جبار صربي

فنانون يوّدعون عام 2018 مبسرحية )جتيك التهايم(
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بغداد / البينة الجديدة

صال��ح  الصناع��ة  وزي��ر  بح��ث 
عبداهلل اجلبوري، امس االربعاء، مع 
محافظ نينوى نوف��ل العاكوب، 
الرواتب املتراكمة وس��بل تأهيل 
وتطوي��ر املعام��ل الصناعية في 
احملافظة. وذك��ر املكتب االعالمي 
لوزي��ر الصناعة صال��ح اجلبوري 
في بيان تلق��ت »البينة اجلديدة« 
نسخة منه،ان »االخير التقى فور 
نينوى صباح  وصوله محافظ��ة 
ام��س، محاف��ظ املوص��ل نوفل 
العاكوب لبحث عدد من املواضيع 
املشتركة منها موضوع الرواتب 
املتراكمة والتدقيق األمني وسبل 

وتطوي��ر  تأهي��ل 
الصناعية  املعامل 
احملافظ��ة  ف��ي 
أعض��اء  بحض��ور 
الن��واب  مجل��س 
احملافظ��ة  ع��ن 
اجلب��وري  محم��د  
املرعي��د  ومنص��ور 
ومق��دام اجلميل��ي 
وع��دد م��ن أعضاء 
احملافظة  مجل��س 
امل��دراء  والس��ادة 
العامني لش��ركات 
فيه��ا«. ال��وزارة 

اجلب��وري،  واك��د 

»محافظ��ة  أن 
نين��وى حتت��اج إلى 
وقفة ج��ادة إلعادة 
واألعم��ار  البن��اء 
وزارة  وان  فيه��ا 
واملعادن  الصناعة 
احملافظ��ة  أول��ت 
واألهمية  األولوي��ة 
خططه��ا  ف��ي 
لتأهيل  املوضوعة 
وتش��غيل املعامل 
املتوقفة والنهوض 
باملعامل واملشاريع 
 ، » ئم��ة لقا ا
»تعاون��ه  مبدي��ا 

اجل��اد ودعم��ه الكام��ل للعم��ل 
املش��ترك م��ع احملافظ��ة خ��الل 
املرحل��ة املقبل��ة من أج��ل ترك 
بصمة واضح��ة خلدمة احملافظة 
وابناؤها«.من جانبه أشار احملافظ 
ال��ى ان »هذه الزيارة تعطي صورة 
ورسالة إيجابية عن مدى احلرص 
املعوقات  للوقوف على  والسعي 
واالجنازات احلاصلة في احملافظة« 
، مؤك��دا أن »احملافظة فيها كثير 
من الشركات واملعامل  لها تاريخ 
طويل وس��معة كبيرة كمعامل 
األدوية والنسيج واأللبان والسكر 
والتي من الضروري إعادة عجلتها 

الصناعية من جديد«.

بغداد / البينة الجديدة
اعلن��ت وزارة الصناع��ة واملع��ادن، ام��س  
االربع��اء، جناحه��ا في توفي��ر 270 منتجا 
محليا و360 مس��تحضرا دوائيا بنوعيات 
وج��ودة عالي��ة ومطابق��ة للمواصف��ات 
القياس��ية املعتم��دة، مؤكدة ان نس��بة 
تأمينه��ا تراوح��ت ب��ني )25 – 100( باملئة 
وزارات ومؤسس��ات  لتلبي��ة احتياج��ات 
الدولة ومتطلب��ات الس��وق احمللية. وقال 
الناط��ق االعالم��ي باس��م ال��وزارة عب��د 
الواح��د الش��مري ف��ي تصري��ح وتابعته 
»البين��ة اجلدي��دة«، إن »ش��ركات ال��وزارة 
مبختل��ف تخصصاته��ا االنتاجية اعدت 
خطة متكاملة لالرتقاء باالنتاج العراقي 
من خ��الل 34 مؤسس��ة انتاجي��ة تابعة 
له��ا مبختل��ف التخصصات منه��ا املواد 
الغذائية واالنش��ائية والصناعة اجللدية 

والنس��يجية، بعد ان دش��نت ع��ددا من 
اخلط��وط االنتاجي��ة اجلدي��دة مبختل��ف 
الش��ركات  ان  واك��د  االختصاص��ات«. 
واملعام��ل التابع��ة للوزارة تنتج بنس��ب 
تصني��ع وقي��م مضاف��ة تتراوح ب��ني )25 
تلب��ي  عالي��ة  وبطاق��ات  باملئ��ة   )100  –
احتياج��ات مؤسس��ات الدولة والس��وق 
احمللية الت��ي جاءت ثمرة ونت��اج للقرارات 
واخلط��ط واالنفتاح عل��ى القطاع اخلاص 
واملتمكن بتفعيل قوانني حماية املنتجات 
واص��دار  اجلمركي��ة  والتعرف��ة  احمللي��ة 
التشريعات والقرارات الداعمة للصناعة 
واملنتج الوطني جملابهة سياس��ة االغراق 
املتعمد للسوق احمللية بالبضائع والسلع 
املس��توردة«. واوضح الشمري ان »االجراء 
متخض عن��ه توفير اكثر م��ن 270 منتجا 
محلي��ا و360 مس��تحضرا دوائيا بكفاءة 

عالي��ة تتطابق مع املواصف��ات املطلوبة 
به��دف محاربة االغراق الس��لعي وتأمني 
املنتج��ات محلي��ا تش��جيعا للصناعة 
الوطنية ودعما للمنتج الوطني«، منوها 
الى أن »خطة ال��وزارة للعام 2019 تهدف 
حلماي��ة املنتج��ات احمللي��ة م��ن االغ��راق 
السلعي بعد ان جنحت للمدة املاضية من 
حماية 79 منتجا محلي��ا، بهدف ترصني 
وتأم��ني االنتاج بص��ورة عام��ة وجعله ذا 
كفاءة عالية ينافس املنتج املستورد الذي 
غالب��ا ما يكون ذا كف��اءة متواضعة على 
حس��اب القيمة الشرائية بعكس املنتج 
الوطن��ي«. واكد ان »معايير حماية املنتج 
تعتمد اجله��ة اخملتصة بحماية املنتجات 
العراقي��ة في دائ��رة التطوي��ر والتنظيم 
الصناع��ي عل��ى الطلب��ات ال��واردة م��ن 
املنتج��ني احملليني املتضرري��ن من التجارة 
الدولية مع العراق من املمارس��ات الضارة 
املتمثل��ة بالدعم احلكوم��ي والتزايد غير 
املبرر في االستيرادات واالغراق ويتم اتخاذ 
التدابي��ر الوقائية حس��ب كل حالة بعد 
استكمال الشكليات القانونية والفنية 
لطلبات احلماية املقدمة«. واوضح الناطق 
االعالمي باس��م الوزارة ان »حماية املنتج 
احملل��ي يقصد بها فرض رس��وم جمركية 
بنس��بة 100 باملئة على نظيره املس��تورد 
املماث��ل بعد ان انتجت��ه الصناعة احمللية 
مبواصفات عاملية وباسعار معقولة تتمتع 
بالرصان��ة والكفاءة، وحص��ول املنتجات 

على شهادات دولية مبميزاتها«.

الصناعة تعلن توفري 270 منتجًا حمليًا و360 مستحضرًا

وزيـــر الـصـنــاعــة يـبـحــث مــــع مـحـــافــظ نـيـنـــوى تـطـــويــــر الـمــشـــاريـــع فـــي الـمـــوصل
NO.3098.thu.3.jaN.2019 العدد )3098( الخميس 1/3/ 2019 

فقدان وثيقة
فق��دت وثيقة ص��ادرة من 
إعدادية االبتكار املهني يف 
سنة 2012 باسم )عباس 
عودة داود(، فعلى من يعثر 
عليه��ا تس��ليمها اىل جهة 

االصدار.. مع التقدير.

فقدان وثيقة مدرسية 
فق��دت وثيق��ة مدرس��ية باس��م 
)مصطف��ى قس��ور حس��ن علي( 
الرتبي��ة/  مديري��ة  م��ن  ص��ادرة 
معنون��ة  الثاني��ة،  الرصاف��ة 
للتقوي��م  العام��ة  املديري��ة  إىل 
واالمتحانات، على من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار..
مع التقدير.

دائرة صحة نينوى
مستشفى الخنساء التعليمي

إعالن للمرة الثانية لسنة 2018
تعلن دائرة صحة نينوى/ مستشفى الخنساء التعليمي للمرة 
الثانية عن اجراء مزايدة علنية وفقا لقانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم )21( لسنة 2013 اعمام االمانة العامة ملجلس 
الوزراء املرقم 42 لسنة 2017 عن بيع املستهلكات العامة 
 2019/1/20 املصادف  االحد  يوم  ملستشفانا  العائدة 
الساعة الحادية عشرة صباحًا مستصحبن معهم التأمينات 
القانونية البالغة )3.500.000( ثالثة مالين وخمسمائة 
الف دينار عراقي فقط ال غري نقدًا او بموجب صك مصدق 
معنون اىل مستشفى الخنساء التعليمي مع صورة من هوية 
االحوال املدنية للمزايد وبراءة ذمة الهيئة العامة للضرائب 
الوحدة  مراجعة  واعدادها  املواد  تفاصيل  على  للحصول 
املزايدة  عليه  ترسو  من  ويتحمل  املستشفى  يف  القانونية 
اجور النشر واالعالن والداللية البالغة 2% من قيمة االحالة 
املزايدة رفع  وكافة املصاريف االخرى على من ترسو عليه 
املواد املستهلكة خالل ثالثة ايام من تاريخ االحالة القطعية 
تسديد بدل البيع كامال مع املصاريف االخرى وبخالفه تفرض 
غرامة قدرها )50.000( خمسون الف دينار عراقي ال غري 

عن كل يوم تأخري كأجور ارضية.

مدير عام دائرة صحة نينوى/ اضافة لوظيفته

وزارة الكهرباء
دائرة التشغيل والتحكم
)مناقصة عامة محلية( 

تعل��ن دائ��رة التش��غيل والتحك��م/ التابع��ة ل��وزارة الكهرباء ع��ن املناقصة 
املحلية املرقمة )1/لس��نة 2019( نقل املنتس��بن وبكلف��ة تخمينية قدرها 
)110544000 فقط مائة وعشرة مالين وخمسمائة واربعة واربعون الف 
دينار( )وملدة 6 س��تة أش��هر للفرتة من 2019/2/1 لغاية 2019/7/31( 
ضم��ن )املوازنة التش��غيلية لعام 2019( ندعو اصحاب الش��ركات واملكاتب 
املختص��ة لتقدي��م عطائه��م للمناقص��ة املذكورة اع��اله وفق الش��روط التي 
يمك��ن الحصول عليها من مقر الدائرة / قس��م الش��ؤون التجارية والكائن يف 
بغ��داد )حي االمن الثانية – محلة 737- زقاق 50( مقابل دفع مبلغ قدره 
)100000 فق��ط مائ��ة الف دينار( عراقي غري قابل لل��رد ويكون آخر موعد 
لتقدي��م العط��اءات وموعد غلق املناقصة الس��اعة )12 ظهرا( ي��وم الثالثاء 
املواف��ق 2019/1/15. علمًا بأن الدائرة غ��ري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات 

والعطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد للغلق.. مع التقدير. 
املدير العام

الهيئة اإلدارية لنادي الجيش الرياضي 
املوضوع/ إعالن مناقصة رقم )1( لسنة 2019

تعل��ن الهيئ��ة االدارية لنادي الجي��ش الرياضي عن اع��الن املناقصة رقم )1( 
لسنة 2019 والخاصة بانشاء قاعة رياضية داخلية متعددة االغراض سعة 
)250( متفرجًا ومسبح مغلق بقياسات أوملبية. فعلى الشركات واملقاولن من 
ذوي الخ��رة واالختصاص ولديهم اعمال مماثلة والراغبن يف االش��رتاك يف 
املناقصة مراجعة مقر النادي الكائن يف بارك السعدون الطريق السريع قرب 

ملعب الشعب الدولي للفرتة من 3 لغاية 2019/1/10.

رئيس الهيئة االدارية
لنادي الجيش الرياضي



هموم الناس

الفساد .. اسبابه 
وطرق معاجلته 

من النافذة

    ان الفس��اد االداري واملالي هو مرض في جس��د اجملتمع 
ويعرقل جهود التنمية ويحد من االس��تثمار في اجلانب 
االقتص��ادي , كما يؤثر في اجلانب السياس��ي اي ضعف 
الدميقراطي��ة وت��داول الس��لطة في غياب الش��فافية, 
فكم من دولة عجزت من حتقيق منو اقتصادي واجتماعي 
بفعل استش��راء الفساد بدواليب الس��لطة رغم توفر 
مقوم��ات النمو واحيانا كاملوارد الطبيعية, وكذلك يضر 
باملؤسس��ات واملنش��آت الت��ي تعلب دورا اساس��يا في 
تطور مختلف القطاعات االقتصادية وذلك بفعل غياب 
املنافسة الشريفة والش��فافية املطلقة في املعامالت 
وانعدام املس��اواة, يحدث الفس��اد عند تعامل القطاع 
العام مع القطاع اخلاص, كلما كان لدى املسؤول سلطة 
ف��ي توزي��ع منفعة او تكلف��ة ما على القط��اع اخلاص, 
فان حوافز الرش��وة تتول��د اعتمادا عل��ى حجم املنافع 
والتكاليف الواقعة حتت سيطرة املسؤولني, في املقابل 
يكون االفراد والش��ركات اخلاصة على اس��تعداد للدفع 
مقابل احلصول على تلك املنافع او جتنب التكاليف, لقد 
تأثر االقتصاد العراقي بعدة ظواهر منها الفس��اد املالي 
واالداري التي بدأت تنخر في هيكلية الدولة وعجزها عن 
مواجهة مثل هذه الظواهر اضافة الى حتديات اخرى, ففي 
بلدنا اليوم الكثير من املؤسسات الرسمية واحلكومية 
ومنه��ا هيئ��ة النزاهة ومكات��ب املفتش��ني العموميني 
ف��ي وزارات الدول��ة اخملتلف��ة واجمللس االعل��ى ملكافحة 

ولك��ن   , الفس��اد 
تتمكن  ل��م  لالس��ف 
ه��ذه املؤسس��ات من 
حتجيم ه��ذه الظاهرة 
والقض��اء عليه��ا, بل 
م��ا زاد الطني بلة انها 
بتقادم  ت��زداد  اخ��ذت 
الزمن واصبحت تهدد 
احلي��اة,  كل مفاص��ل 
ف��ال معامل��ة مواطن 
بدفع رش��وة  اال  تنجز 
يكتم��ل  وال مش��روع 
املقس��وم  بدف��ع  اال 
وه��ذا  )القومس��يون( 

غي��ض م��ن فيض.الفس��اد ه��و اخل��روج ع��ن القوان��ني 
واالنظمة وع��دم االلتزام بهما من اج��ل حتقيق مصالح 
سياس��ية واقتصادية مالية وجتارية واجتماعية لصالح 
جماعة معينة, فاملسؤول في اي موقع يستغل منصبه 
م��ن اج��ل حتقي��ق منفعة ش��خصية ذاتية لنفس��ه او 
جلماعت��ه, هن��اك مجموعة من الس��لوكيات تس��اعد 
على منو واس��تفحال هذه الظاهرة منها احملسوبية وهي 
اعطاء اعم��ال لصالح فرد او جهة ينتمي لها ش��خص 
دون ان يكون��وا مس��تحقني لها, والرش��وة التي يتم من 
خالله��ا احلصول عل��ى ام��وال ومنافع من اج��ل تنفيذ 
اعم��ال مخالفة الص��ول املهنة, واحملاب��اة وهي تفضيل 
جه��ة على اخرى في اخلدمة او الواس��طة وعدم االلتزام 
والتمس��ك باصول العمل والكفاءة.. احلديث يطول عن 
هذا املوضوع ولكننا نأمل خيرا من حكومتنا الرش��يدة 
وقد دخلنا عام 2019 بان جتد السبل الكفيلة والضامنة 
مبحارب��ة هذه الظاه��رة اخلطرة ووأدها ك��ي نحظى ببلد 
آمن ومستقر تس��وده العدالة واملساواة .. والزمن كفيل 
بايض��اح احلقائ��ق وكش��ف م��ن كان فاس��دا وتقدميه 

للقضاء لينال جزاءه العادل ويكون عبرة لغيره.

الفساد هو الخروج عن 
القوانني واالنظمة وعدم 
االلتزام بهما من اجل تحقيق 
مصالح سياسية ومالية 
لصالح جماعة معينة

18

أحمد البياتي

صابرين الكاتب 
يس��تقبل العراقيون عامهم اجلديد 
بف��رح كبير حيث تبدأ مظاهر الزينة 
في أغلب الش��وارع واحملال التجارية 
تتوس��ط    التي  واملوالت  والس��احات 
بغ��داد كم��ا وينتش��ر الباع��ة  ف��ي 
أغل��ب التقاطع��ات وه��م يرتدون زي 
بابا نوئيل وال تخلو تلك التقاطعات 
من ال��ورود الطبيعية حتى أصبحت 
هذه العادات والطقوس من الظواهر 
الطبيعة التي أعتاد عليها الش��ارع 
العراقي في كل املناسبات وباألخص 
ليلة رأس الس��نة ولكن لألسف فان 
هذه الظواهر ال تخلو من السلوكيات 
اخلاطئ��ة الت��ي ميارس��ها األطف��ال 
وحتى الش��باب حيث يس��تخدمون 
األلع��اب النارية تعبي��را عن فرحهم 
مبثل هذه املناس��بات فيبدأون بجمع 
كمي��ات كبي��رة م��ن ه��ذ األلع��اب 
وبأنواعه��ا اخملتلفة  وقد يس��تخدم 
عل��م  دون  األلع��اب  ه��ذه  األطف��ال 
األب��اء وأحيانا يكون ذل��ك بعلمهم 
حيث يس��محون ألبنائهم بشرائها 
واللع��ب معهم وهم بذل��ك يزرعون 
بداخلهم الطمأنينة الس��تخدامها 

دون خ��وف أو ح��ذر متجاهل��ني م��ا 
ميكن أن تتسبب به تلك األلعاب من 
مخاط��ر صحية وجس��دية عليهم 
ناهيك عن اآلث��ار اجلانبية من أزعاج 
وتلوث سمعي وتقويض راحة الناس 
وأمنه��م  في مناطقهم الس��كنية 
مبا تنش��ره من الرعب والفوضى ومن 
جانب آخ��ر فانها تتس��بب بالرهاب 
واخل��وف لألطف��ال فالص��وت املدوي 
ال��ذي يح��دث عندم��ا يلق��ي أح��د 
األطف��ال لعبت��ه النارية يؤث��ر على 
السمع بشكل مباشر من جراء هذا 
الص��وت املباغ��ت ,وأن أكث��ر اخملاطر 
اجلسدية التي ميكن أن تسببها تلك 
األلعاب ه��ي  حروق االي��دي واألرجل 
والوج��ه وأصاب��ات العي��ون بس��بب 
اللهب والشرر املنبعث عنها وفقدان 
األط��راف بح��ال كان��ت املتفج��رات 
قوي��ة وأن الش��رر والض��وء واحل��رارة 
الناجمة عنها تعد س��ببا رئيس��يا 
لألض��رار باجلس��م خاص��ة منطقة 
العني وهي األكثر حتسس��ا من باقي 
أجزاء اجلس��م بهذه املواد إضافة الى 
الدخ��ان  الناجت ع��ن عملية االحتراق 
وال��ذي يض��ر باجللد والع��ني أذا ما مت 

التعرض له بشكل مباشر, واأللعاب 
الناري��ة ه��ي صن��ف م��ن املقذوفات 
النارية ضعيفة االنفجار تس��تخدم 
جلماليتها ألغراض الترفيه والتسلية 
وخطورة ه��ذه األلع��اب النارية تأتي 
من أن��ه تدخل في تركيبه��ا العديد  
املركب��ات الكيمائية خاص��ة البارود 
األسود وهي مادة متزج الفحم ونترات 
البوتاس��يوم املع��روف احيان��ا مبلح 
الب��ارود ,الليثوم ,الكربون ,الصوديوم 
وم��واد  ,البوتاس��يوم  واملغنيس��وم 
كيميائية أخرى,وعل��ى الرغم من أن 
قان��ون  رق��م )2( لس��نة 2013 الذي  
يحضر أستيراد األلعاب احملرضة على 
العنف واملنشور في الوقائع العراقية 
رقم الع��دد 4269 بتاريخ 25/ 2013/2 
إال أن هن��اك خلال كبي��را في تطبيق 
هذا القان��ون فاألس��واق العراقية ال 
زالت تشهد أغراقا كبيرا لهذه املواد 
وتعتبره��ا فرصة جتارية مس��تغلني 
أقب��ال األطفال عليها على حس��اب 
حياته��م وس��المتهم بينم��ا األم��ر 
بالنس��بة لألطفال ال يتع��دى حدود 
اللعب واللهو ولكن��ه لهو محفوف 
املوض��وع  ,وألهمي��ة ه��ذا  باخملاط��ر 

وخطورت��ه الب��د م��ن أتخ��اذ بع��ض 
اإلجراءات التي حتول  دون أس��تخدام 
مث��ل هذه املواد وذل��ك من خالل منع 
أس��تيراد ه��ذه األلعاب ومحاس��بة 
اخملالفني ومعاقبتهم قانونيا  كذلك 
يج��ب عل��ى املؤسس��ات األعالمية 
والقن��وات التلفزيوني��ه تخصي��ص 
برام��ج وحم��الت توعوي��ة مبخاط��ر 

ه��ذه املواد حت��ث العوائ��ل على منع 
أبنائهم م��ن أقتنائها للحفاظ على 
سالمتهم وأن ال تتحول هذه األفراح 
ألى أح��زان   فأبناؤنا فل��ذات أكبادنا 
يج��ب احملافظ��ة عليه��م ووقايتهم 
من اخملاطر الت��ي يجهلونها كونهم 
صغارا وهم مسؤليتنا أمام اهلل الذي 

جعلهم أمانة في أعناقنا .

  املواطن )رسول حسني عبود( لديه ولد )معاق( اسمه جعفر يبلغ 
من العمر )13( س��نة مصاب بش��لل ثنائي في االطراف السفلى 
رغم مراجعته املس��تمرة الى دائرة الرعاية االجتماعية في بابل 
منذ س��نة )2012( وموثق ذلك بكتب رسمية من احملافظة لكنه 
لم يش��مل براتب الرعاية االجتماعية السباب مجهولة وكانت 
اخر مراجعة له في 2019/1/2 ولكن بس��بب االزدحام لم يحصل 
على نتيجة وهو يناشد السيد وزير العمل والشؤون االجتماعية 

ومحافظ بابل مبعاجلة مشكلة ولده املصاب بالعوق.

رسول حسني عبود
هاتف: )07815485200( 

مجموع��ة م��ن اخلريجني م��ن اختصاصات 
متنوع��ة اتصل��وا بجريدتنا وذك��روا بانهم 
يعانون من عدم تعيينهم  في املدارس علما 
ان هنال��ك  قل��ة في الك��وادر التدريس��ية. 

وذكروا ان  اكثر املعلمني واملدرس��ني املعينني 
عل��ى مالك الوزارة  يدرس��ون اختصاصا آخر 
لس��د احلصص الش��اغرة في اغلب املدارس 
واف��ادوا ان��ه ملعاجل��ة   النق��ص احلاصل في 

امل��الك يفترض أن املدرس واملعلم ال يدرس اال 
اختصاصه فعل��ى مديريات التربية  ان تتبع 
آلية لتعي��ني اخلريجني اجل��دد وضمان حالة 

العدالة واالنصاف.

 يشكو عدد من املواطنني من الفوضى املرورية 
ف��ي تقاطع ب��اب املعظم خصوص��ا في اوقات 
ال��ذروة صباح��ا مع بداي��ة الدوام الرس��مي او 
م��ع انتهائه ظهرا، وم��ا يش��كل اهمية اكبر 
ف��ي تنظيم الس��ير في ه��ذه الش��وارع وجود 

املؤسس��ات الصحية التي تنق��ل لها حاالت 
صحي��ة طارئ��ة وان عرقل��ة وص��ول س��يارات 
االس��عاف لهذه املؤسس��ات يؤدي الى حاالت 
وف��اة ،  ورغ��م اكم��ال اجلس��ر ال��ذي كان من 
املفترض ان يخفف ش��يئا من ه��ذا الزحام، اال 

ان احل��ال تقريبا ما زال غي��ر ُمرٍض، ناهيك   عن 
استغالل البعض للمقتربات التي حتت اجلسر 
اليقاف السيارات بشكل غير قانوني ونافر، زد 
على ذلك عش��وائية الباع��ة اجلوالني،وطريقة 

مرور اجلمهور عبر الشوارع.

للمرة الثالثة .. ازدحام منطقة الباب املعظم .. هل من حل ؟!

امام انظار وزير العمل والشؤون االجتماعية وحمافظ بابل  تعيني اخلرجيني اجلدد كمدرسني ومعلمني

بغداد / بهاء عبد الصاحب كريم
جمي��ع دول و بل��دان العالم تفتخر 
بصناعته��ا الوطني��ة حيث تفتخر 
الث��ورة  مفج��رة  بأنه��ا  بريطاني��ا 
الصناعي��ة ف��ي العال��م، و تفتخر 
الياب��ان ب��أن جمي��ع بل��دان العالم 
تستخدم منتجاتها، ولوال منتجات 
الصني ملا اس��تطاع احد ش��راء أي 
منتج��ات كهربائي��ة أو صناعية أو 
ألعاب األطفال؛ و ذلك لرخص ثمنها 
وجمال شكلها، وخالل  مشاهدتنا 
إلي��ران كي��ف اس��تطاعت أن تقف 
بوجه احلص��ار الذي فرضته  أمريكا 
و ال��دول الكب��رى، و اس��تطاعت أن 
تكس��ر احلصار االقتصادي املفروض 
عليه��ا باعتماده��ا عل��ى املنت��وج 
الوطن��ي ف��ي الصناع��ة والزراع��ة، 
التس��ليح  مج��ال  ف��ي  كذل��ك  و 

وغيره��ا م��ن اجمل��االت، بينم��ا نحن 
ف��ي العراق يعاني قط��اع الصناعة 
بع��د ع��ام 2003 واقع��ا متردي��ا في 
جمي��ع مفاصل��ه، و ش��لال ش��به 
ت��ام جلمي��ع املنش��آت الصناعية و 
املصانع الكبيرة و املعامل الصغيرة 
للقطاع��ني احلكومي و اخلاص، بعد 
أن كان��ت صناعتنا الوطنية مزدهرة 
و متطورة، و مواكبة آلخر التطورات 
م��ن  الرغ��م  عل��ى  التكنولوجي��ة 
احل��روب الطويلة و س��نوات احلصار 
الطويلة والسياسات اخلاطئة التي 
أدخلنا بها النظام الس��ابق، و لكن 
رغ��م كل هذه الظ��روف و غيرها  إال 
أن عجل��ة الصناعة العراقية كانت 
ت��دور، و آالت املصان��ع احلكومي��ة و 
القطاع اخلاص تعمل وتنتج السلع 
و  األلب��ان  منتج��ات  و  البضائ��ع  و 

املعلب��ات التي حتمل ج��ودة كبيرة، 
و ضم��ن املواصف��ات العاملية التي 
و ضع��ت م��ن قب��ل اجله��از املركزي 
النوعي��ة  الس��يطرة  و  للتقيي��س 
، الس��ؤال ال��ذي يط��رح نفس��ه و 
نبحث عن إجابته هو ملاذا أصبحت 
الدول��ة العراقية وجميع قطاعاتها 
وليس��ت  مس��تهلكة  وزاراته��ا  و 
منتجة؟ و مل��اذا أصبحت عالة على 
االقتص��اد العراق��ي و عل��ى املوازنة 
ومل��اذا أصب��ح األالف من منتس��بي 
املعامل و املؤسسات تستلم رواتبها 
من وزارة املالية على ش��كل قروض 
حتتسب على وزارة الصناعة بعد أن 
كانت وزارة الصناعة تكتفي ذاتيا، و 
تساهم برفد ميزانية الدولة العامة 
بإي��رادات مالية كبي��رة و منتجاتها 

تسد حاجة السوق احمللية،   

للمرة الثانية.. موظف يناشد
 وزير الصناعة للمثول امامه

   كن��ا قد نش��رنا بتاري��خ 2018/12/13 ش��كوى للموظف )عادل 
الزم فلك( املنس��وب للشركة العامة للمنتوجات الغذائية والتي 
يناشد خاللها السيد وزير الصناعة  للغرض املثول امام سيادته 
لط��رح مش��كلته.. البينة اجلديدة وهي اذ تنش��ر هذه املناش��دة 
تتمن��ى م��ن الس��يد الوزير احملت��رم بأن يول��ي صاحب املناش��دة 
اهتمامه وهو جدير بذلك علما ان املوظف عادل الزم فلك من ذوي 

الشهداء. 
موبايل »07705846553«

    يعان��ي املواطن��ون م��ن مش��كلة كبي��رة 
بالرغ��م م��ن محدوديته��ا واقتصارها على 
عدد قليل نس��بياً، أال وهي مشكلة تشابه 
االس��ماء، فقد ذكر لنا )مواط��ن( انه يعاني 
كثيراً من هذه املش��كلة، والتي س��ببت له 
اذى ف��ي بعض األحيان أو التأخير عن عمله، 

جراء اإلش��تباه ب��ه وحجزه م��ن قبل بعض 
الس��يطرات األمنية في بعض االحيان، ولم 
يُخَل س��بيله إال بعد عذاب نفس��ي وتأخير. 
وقد تبني ان شخصاً آخر يحمل االسم ذاته، 
مطلوباً بقضايا أمنية. يتس��اءل املواطن: أال 
يوج��د ح��ل ناج���������ع لهذه املش��كلة؟، 

العل��م  عص��ر  نعي��ش  ونح��ن  خصوص��اً 
والتق�����������دم التكنولوجي كما ذكر انه 
ممتنع عن السفر رغم رغبته فيه، خشية من 
االش��تباه به  وتعرضه ملا وقع في�����������ه 
من مواقف ال يحس��د عليها. انها مس��ألة 

ليس���������ت عسيرة على اخملتصني.

للثقاف��ة والتوعي��ة الدوائي��ة دور هام ف��ي توعية 
ال�صحيح��ة  بالقواع��د  وتزوي��ده  املس��تهلك 
الس��تخدام الدواء بهدف تالفي اخملاطر التي ميكن 
أن تتس��بب عن االس��تخدام العش��وائي لألدوية، 
فمم�ا  الشك فيه أن قضية الوعي ونشر الثقافة 
بش��كل عام بني املس��تهلكني لها دور ف��ي بن�اء 

مجتم���ع يهتم بصح��ة مواطنيه ويهت��م ببناء 
إنس��ان س��ليم يتمتع بصحة جيدة ، فاجلهل في 
استخدام االدوية هو أمر في غاي�ة اخلط�ورة وذل�ك 
لتأثيراته�ا ال�صحية واالقتصادية واالجتماعية ، 
األمر الذي يحتم على الدولة اتخاذ إجراءات فاعلة 

في التوعية الدوائية.

مطلوب اجراءات فاعلة
 يف التوعية الدوائية

مشكلة امسها تشابه االمساء .. من املسؤول عن حلها؟

الصناعة الوطنية بني االهمال و التهميش املقصود و منافسة املستورد

األلــعـــاب الـنــاريــة مـــرح مــحـفــوف بـالـمــخــاطــــر 

لنب��دأ بالعمل والبن��اء والتقدم وانع��اش االقتصاد 
العراقي س��وية الننا امام اختبار في هذا العام رغم 
املفاجآت التي س��نواجها وال نعرف ماذا يخبىء لنا 
القدر .. لكننا نأمل بالعراقيني النبالء ان يعملوا يدا 
بيد خلدمة هذا الوطن اجلريح واعادة الصناعة العراقية 
الى الواجهة ولنودع االستيراد واهال بالزراعة احمللية 
وطعمه��ا العراق��ي الن 
بلدنا بلد اخليرات حيث 
واردات كبي��رة  س��توفر 
الدولة  خلزين��ة  تدخ��ل 
وه��ذا االم��ر س��يحقق 
مئات املشاريع اخلدمية 
والبن��اء واالعمار ووداعا 
احلكومة  الن  للق��روض 
اليوم امام حتد وتنافس 
كبير م��ن حي��ث اعادة 
على  والقضاء  االعم��ار 
وتش��غيل    الفاس��دين 
العراقي��ة  االي��دي 
الروح  واع��ادة  الكفوءة 
العراق��ي  للمنت��وج 
يس��تقطب  لك��ي 
الفق��راء والكادحني وحتى االرام��ل واجلياع ليعملوا 
في مش��اريعه.اغلب ابناء الع��راق عانوا من الويالت 
والصراعات التي ادخلت البلد في دوامة .. ش��هداء ، 
تقشف ،طائفية ، تس��قيط سياسي على حساب 
املواطن والكثير من القضايا اخمليفة .. فال نريد تكرار 
تلك االي��ام املظلمة التي س��رقت احالمنا وحرمتنا 
وافقدتن��ا اباءن��ا وابناءن��ا حيث س��قطوا ش��هداء 
من اج��ل ان يبقى بعض الساس��ة الس��راق وآكلي 
الس��حت احلرام .. فطوبى للش��هداء الذين ضحوا 
م��ن اجل ان يبقى اس��م العراق وتربته ومقدس��اته 

شامخا كشموخ اجلبال.
أخيراً:

نري��د عم��ال ج��ادا وال نري��د مجام��الت وتصريحات 
رنان��ة تعيدنا للوراء .. فإلى االمام أيها املس��ؤولون .. 
فالشعب سيصفق لكم بحرارة اذا خدمتم ووقفتم 

معه في محنته.

نريد عمال 
جادا وال نريد 

مجامالت 
وتصريحات 

رنانة تعيدنا 
للوراء    

ال نريد جمامالت 

حسني السومري

   املواطن )حمد ثجيل درداب فرج( يناشدكم للموافقة على نقل حساب 
راتبه التقاعدي من مصرفكم الى مصرف الرافدين لغرض احلصول على 
سلفة الرافدين حلاجته املاسة لها.علما انه حصل على عدم ممانعة من 

مصرف الرافدين ولكم جزيل الشكر والتقدير. 
موبايل 07713676300

   نح��ن طالب وطالب��ات املراح��ل الثانية والثالث��ة والرابعة  غير 
املنتهي��ة ف��ي كليات الع��راق نطلب من س��يادتكم ش��مولنا ب� 
)5( درجات اس��وة باملرحلة االول��ى واملراحل املنتهي��ة وراجني من 
س��يادتكم منحنا امال جديدا وفقك��م اهلل خلدمة العراق اجلديد 

والتعليم ومزيدا من االزدهار والتطور   مبنصبكم اجلديد.
لفيف من طالب وطالبات كليات العراق

مناشدة امام انظار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

مناشدة اىل السيد املديرالعام ملصرف الرشيد 
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بــــوابـــــة



ت��دور  املش��اهدات  تل��ك  وأثن��اء 
االحادي��ث واالس��ئلة عل��ى كل ما 
تقع عني املواطن لالستفس��ار عنه 
وجن��د صاح��ب املع��رض )الطائ��ي( 
كرمي��ا ف��ي إجابات��ه عل��ى كافة ما 
ي��رد ل��ه من س��ؤال واستفس��ار مما 
يس��هل للجمي��ع تلق��ي املعلومة 
بصورة جيدة.. وكان من بني الزائرين 
)مقداد تولد 1960( وهو ابن الشهيد 
طه الش��يخ أحم��د مدي��ر اخلطط 
العس��كرية ممن أعدموا مع الزعيم 
عبد الك��رمي قاس��م وفاضل عباس 
امله��داوي رئيس محكمة الش��عب 
والضاب��ط كنعان خلي��ل حداد في 
مبن��ى اإلذاع��ة والنلفزي��ون ف��ي 9 
ش��باط 1963.. وح��ني أعلموني ب�ه 
بوج��وده ذهبت الي��ه للتعرف عليه 
وعاد شريط ذاكرتي واحلكايات املرة 
والقاسية التي قضيتها بتلك الفترة 
وكان عم��ري )10( س��نوات ومق��داد 
حني أع��دم وال��ده كان عم��ره ثالث 
سنوات وها هي اللحظة التي يعود 

بها ذل��ك الطفل الرضي��ع )مقداد( 
وه��و كبير وقد مأل الش��يب رأس��ه 
املرفوع عالياً مفتخ��را مبا يرى وكل 

ش��يء أمامه صور لوالده وحكايات 
عق��د عاش��ها رج��الً صلب��اً وطنياً 
مخلص��اً حلزب��ه والوطن والش��عب 

وقد هت��ف بوج��ه القتل��ة )يعيش 
احلزب الش��يوعي( ثم تاله املهداوي 
م��رددا ذلك الهتاف بحم��اس.. وهنا 
اس��توقفت قلي��الً ألملل��م كلماتي 
التي راودت في خيال��ي ألقول هؤالء 
أبناء الش��هداء الوطنيني العراقيني 
والضباط االحرار والكثبر من تفرعات 
عوائله��م املرتبط��ة بعضه��م مع 
بعض من العوائل االخرى باحلس��ب 
والنسب ولديهم من األحفاد بكثرة 
التقيته��م بالعديد من املناس��بات 
وه��م اليزال��ون يس��يرون يتحدثون 
يعملون بش��تى اجمل��االت.. ويقابلها 
زوال القتلة اجملرمني ال أبناء وال أحفاد 
ال نراهم وال نلتقيهم وال وجود لهم 
اال القلة فال وجود لها في الش��ارع 
العراق��ي.. وهن��ا أود أن أنق��ل صورة 
من ص��ور الق��ادة العس��كريني من 
املنتمني واألصدقاء واحملبني  اخمللصني 
لوطنهم ومبادئهم حتى ساعاتهم 
الش��يوعي  الزعيم  ومنهم  األخيرة 
اخلال��د ط��ه الش��يخ أحم��د وهذا 
املناض��ل الصلب املول��ود عام 1917 
مبدينة العمارة )ميس��ان( من عائلة 
ميس��ورة ووالده الشيخ أحمد تاجر 
حبوب معروف ولقبه الشيخ جاء من 

علومه الدينية. واصل الشهيد طه 
الدراسة وتخرج في دار املعلمني  ثم 

قدم اوراقه للكلية العسكرية وكان 
متميزاً وأرس��ل لدراس��ة الهندسة 
درس  ث��م  بانكلت��را,  العس��كرية 
احلقوق  واكملها  نهاية األربعينيات 

وكان م��ن الضب��اط  الوطنيني وقام 
بانشاء جمعية س��رية سنة 1942 

م��ع ضباط آخري��ن لنش��ر الثقافة 
للمب��ادئ  والتروي��ج  السياس��ية 
الوطنية  التقدمية وفتحوا مكتبة 
لبي��ع الكت��ب للمواطن��ني تابعته 

قوى االم��ن واحيل على التقاعد مع 
الوطنيني  الضب��اط  مجموعة م��ن 

سنة 1953 بس��بب انتمائه للحزب 
الش��يوعي العراق��ي وش��ارك م��ع 
السرية  األحرار وحركتهم  الضباط 
وأعي��دت ل��ه رتبت��ه )عمي��د رك��ن( 
وأصبح مديرا للخطط العس��كرية 
ف��ي وزارة الدف��اع رغم ع��دم رغبته 
في الع��ودة إلى العس��كرية، ولكن 
إص��رار الزعي��م ومناش��دته لتقدمي 
اخلدمة للش��عب والوطن كانت وراء 
هذه العودة.. وبقي اسم طه الشيخ 
أحمد املناضل الوطني والش��يوعي 
واالنسان اخمللص راسخاً في مسيرة 

احلركة الوطنية في العراق.

19من الماضي
الشهيد الزعيم الشيوعي طه الشيخ أمحد .. سرية نضالية ومفخرة وطنية 

واصل الشهيد طه الدراسة وختّرج يف دار املعلمني ثم قّدم أوراقه للكلية 
العسكرية وكان متميزاً وُأرسل لدراسة اهلندسة العسكرية بإنكلرتا

البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

الكرمي  الشهيد عبد  بالزعيم  واخلاص  الدائم  االرشيفي  املعرض  الى  زيارة  لي مؤخراً  كانت 
والذي  البغدادي  الثقافي  باملركز  السالم  دار  بقاعة  اجمليدة   1958 متوز   14 ثورة  وقادة  قاسم 
يقيمه ويشرف عليه املؤرشف )هادي الطائي( وخالل حضوري توافد العديد من زوار املعرض 
ثمينة  وحتفا  وصورا  وكراريس  قدمية  وصحفا  قيمة  كتبا  تضم  التي  باملعروضات  ومتعنت 
وحاجيات تعود للحقبة الزمنية املمتدة من 14 متوز 1958 وحتى االطاحة بالنظام اجلمهوري 
في الثامن من شباط 1963 من قبل االنقالبيني الفاشست الذين اغرقوا البالد بهدر الدماء 

الزكية الوطنية وخراب الوطن واالجنرار وراء العمالء العرب واالجانب..

صورتان بين األمس واليوم .. شهداء خالدون وقتلة زائلون 

سوق السمكبائعة »الروبة«
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نجل الشهيد مع املؤرشف الطائي والزميل املحرر

الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسمالشيخ أحمد

اعداد / البينة الجديدة
تعد ه��ذه املنطق��ة من معال��م مدينة 
بغداد التاريخية املهمة.. اش��ارت اغلب 
مص��ادر املؤرخني العراقي��ني الى ان هذه 
املنطق��ة نال��ت ش��هرة واس��عة قدميا 
وحديثا متاش��يا مع االح��داث التي جرت 
فيه��ا واه��م ش��يء فيها كان ه��و احد 
ابواب مدينة بغداد القدمية والذي يعرف 
بع��دد من االس��ماء منها.. ب��اب بغداد - 
الب��اب الش��مالي - ب��اب املعظ��م - باب 
االعظمية - باب الس��لطان - باب س��وق 
الس��لطان.. يذك��ر بع��ض املؤرخني في 
كتاباتهم عن الغزو املغولي لبغداد عام 
656 هجري��ة - 1258 ميالدي��ة ان هوالكو 
املغولي جعل معسكر جيشه مواجها 
- لباب الس��لطان - ليس��جل دخوال الى 
عاصمة الدولة العباسية من هذا الباب 
وهذا ما اش��ار الي��ه املؤرخ الفارس��ي - 
حمد اهلل املس��توفي في احدى كتاباته 
في س��نة - 740 هجرية - 1330 ميالدية 
ومن احلوادث التاريخية االخرى املتصلة 
مبنطق��ة - ب��اب املعظم - ان - س��تانلي 
مود - قائد اجليش البريطاني دخل بغداد 
بتاري��خ 11- 3 - 1917 ميالدية من جهة - 

ب��اب املعظم - على ظهر فرس واس��تمر 
في املس��ير حتى وصل الى جادة - خليل 
باشا - شارع الرشيد حاليا ولم يدخلها 
من الباب الوس��طاني - الطلس��م - وال 
- ب��اب كل��واذى - الباب الش��رقي حاليا 
وذلك ل��دواع واس��باب... منه��ا اظهاره 
قوة وعظمة بريطانيا وجيش��ها ولكون 
اجلان��ب الش��مالي م��ن بغ��داد و - ب��اب 
املعظم - ميث��ل اجلزء االهم واالعظم من 
بغ��داد لوجود فيه عدد من املؤسس��ات 
واملواق��ع والدوائ��ر منها - قلع��ة بغداد - 
بناية وزارة الدفاع حاليا - بناية القشلة 
- التي كانت متثل الس��راي - مقر احلاكم 
العثماني لبغ��داد - اضافة الى عدد من 
اجلوامع واملدارس واالس��واق وبيوت كبار 
العسكريني واملدنيني .... ثم دخل القائد 
البريطاني - س��تانلي م��ود - الى بناية - 
القشلة - وترجل من فرسه ووقف بالقرب 
من ب��رج الس��اعة الذي كان ف��ي اعلى 
نقطة م��ن العلم - العثمان��ي مرفوع - 
فامر بانزاله ورفع بدال عنه العلم امللكي 
- البريطان��ي - ايذان��ا بنهاي��ة االحتالل 
واحلك��م العثمان��ي للع��راق وبداية الى 
االحت��الل البريطاني للع��راق.. بقي باب 

املعظ��م قائما حتى ع��ام 1923 ميالدية 
حتى اقدمت امان��ة عاصمة بغداد على 
هدم��ه لتوس��يع مدخل وبداية ش��ارع 
الرشيد وعلى جانب - باب املعظم - تقع 
منطقة - الس��ور الس��كنية - والتي ما 
زالت الى اليوم تعرف بنفس االسم وهي 
عب��ارة عن زقاق او عكد جهة منه ازيلت 
متاما وحتولت ال��ى معامل اهلية خملتلف 

احلرف واملهن واجلهة الباقية من محلة - 
السور - الزالت حتتفظ بطرازها البغدادي 
الق��دمي بالرغ��م م��ن تهدم بع��ض الدور 
وبني��ت بدال عنها ولو نظرت اليها لرأيت 
مالمحه��ا القدمي��ة ش��اخصة الى االن 
على الطابوق والش��بايبك والشناشيل 
ذات اخلش��ب العتيق وال��روح البغدادية 
لك��ن الزقاق مهم��ل وان التج��وال فيه 

يوجع القلب ويثير الش��جون على ثراث 
معرض لل��زوال.. ه��ذا الزق��اق البغدادي 
كان يسكن في احد بيوتاته رئيس وزراء 
العراق الس��ابق - نوري سعيد - في عام 
1932 ميالدي��ة وكان البيت قرب - جامع 
املرادي��ة - وان ه��ذا البيت هدم من ضمن 
م��ا هدمت من دور تراثي��ة ... هذا ويزخر - 
باب املعظ��م - بالكثير م��ن املعالم وان 
تالش��ى العديد منها ولكن ال بد لنا من 
الوقوف على بقايا - س��ور بغداد - والذي 
هو حاليا بفصل بني قاعة - الش��عب و- 
جامع االزبك - والذي بوش��ر في انشائه 
م��ع خندقه حت��ت اس��م - س��ور بغداد 
الش��رقية - س��نة 488 هجري��ة - 1095 
ميالدي��ة عل��ى ي��د اخلليفة العباس��ي 
- املس��تظهر - واكم��ل بن��اءه في عهد 
اخلليفة - املسترشد سنة 517 هجرية - 
1123 ميالدية وقد جدده كل من اخلليفة 
- الناصر لدين اهلل - س��نة 1225 ميالدية 
وبقي هذا - السور - قائما حتى االحتالل 
البريطان��ي للعراق س��نة 1917 ميالدية 
اي ان��ه ظل قائ��م ما يقارب 800 س��نة 
وال ي��زال جزء منه قائم��ا الى اليوم ميكن 

مشاهدته بالعني اجملردة.

اعداد / البينة الجديدة
اش��هر ترنيم��ة لتهدئ��ة طفل امله��د تغنيها 
االمه��ات ف��ي الع��راق ... دلل��ول ه��ي ترنيمة 
س��ومرية وجدت على لوح من االلواح الطينية 
االثرية السومرية هذا ما ذكره الكاتب - جيليان 
ادمز - بدراس��ة تاريخية بعنوان - ادب االطفال 
ف��ي س��ومر - ورد ذكر ه��ذه الترنيم��ة الول مرة 
في عصر امللك الس��ومري - ش��ولكي - حاكم 
ساللة اور الثالثة عام 2093 - 2046 قبل امليالد 
وهي قصيدة من ادب االطفال السومري كانت 
ترددها وتتغنى بها امللكة - ش��ولكي س��متي 

- زوج��ة املل��ك الس��ومري - ش��ولكي - حاكم 
ساللة اور الثالثة لتهدئة ابنها العليل ... وجاء 
في دراسة - جيليان ادمز - بان هذه الترنيمة او 
االغنية او االنش��ودة صممت لتهدئة االطفال 
الرضع والصغ��ار وتنوميهم وتواجدت منذ االف 
الس��نني عند الس��ومريني وهي قبل التهويدة 
والترنيم��ة - الروماني��ة - ل��ال .. ل��ال - وهن��اك 
الكثير من الكلمات والعبارات التي ترددها االم 
لطفلها غير كلمة - دللول - لكن تبقى ترنيمة 
- دللول - هي االش��هر عل��ى االطالق عندنا في 
الع��راق فق��د رددته��ا االم العربي��ة والكردي��ة 

واملس��يحية والصابئية التركمانية وااليزيدية 
وغيره��ا م��ن مكونات الش��عب العراقي فهي 
ذات حلن مميز من - الش��جن الس��ومري - كانت 
ترضعه االم م��ع حليبها ملولدوه��ا الصغير او 
لطفله��ا... الكلمات التي ف��ي الترنيمة وعلى 
اختالفها تدور حول االلم واخلوف من املستقبل 
وتهيئة للصغير انه س��يواجه االه��وال وبانه 
س��يكون قويا وان عدوه سيكون ذليال وساكنا 
اجلول - وظلت مفردة - دللول - ترددها االلس��ن 
في التاريخ والتراث العراق ملدة 4111 عاما والى 

اليوم.

دللول يا الولد .. ترنيمة األمهات األثرية

منطقة باب املعظم .. تاريخ من األصالة

البينة الجديدة / رزاق املال
 مستشفى اجمليدية في بغداد على ضفاف نهر دجلة كان قصرا 
للوالي العثماني - محمد جنيب باشا - الذي حكم بغداد 1842 
1848 ميالدية فحوره الضابط العثماني املشير - رجب باشا   -
- عام 1900 ميالدية الى مستشفى عسكري اطلق عليه اسم - 
مجيدية خستخانه سي - باللغة التركية تخليدا لذكرى تولي 
السلطان - عبد اجمليد - السلطة واحلكم في الدولة العثمانية 
الى  واثناء دخولهم  العراق عام 1917  البريطانيون  احتل  وحني 
عسكري  مستشفى  الى  اجمليدية  مستشفى  حتويل  مت  بغداد 
بريطاني بعدها جاء مقترح وفكرة انشاء مجمع مدينة الطب 
من قبل الدكتور العراقي - صائب شوكت - االخ االصغر لرئيس 
عام  بغداد  في  املولود  امللكي  العهد  في  شوكت  ناجي  الوزراء 
1898 ميالدية حيث عرض املقترح على مجلس االعمار الذي كان 
برئاسة - نوري سعيد - رئيس الوزراء في العهد امللكي والدكتور 
- صائب شوكت - هو اول من اطلق على هذا املستشفى اسم - 
مدينة الطب تبني مجلس االعمار مشروع بناء مدينة الطب عام 
1952 ميالدية بعد ان مت دراسة اخلرائط والتصاميم مت وضع احلجر 
االساس من قبل الزعيم - عبد الكرمي قاسم يوم 8 - 3 - 1961 
ومبواصفات  دينار عراقي  - مالين   5  - قدره  مالي  وبعقد  ميالدية 
انذاك وحسب  واالملانية  االمريكية  املستشفيات  توازي  عاملية 
ما عمل عليه صاحب املقترح والفكرة الدكتور - صائب شوكت 
- بعد اجناز العمل مت افتتاحها من قبل رئيس اجلمهورية - احمد 
التي حصلت  املفارقات  ومن  1970 ميالدية  - عام  البكر  حسن 
في حفل االفتتاح لم يدع الدكتور صائي شوكت - حلضور حفل 
االقتتاح وهذا ما دفع اطباء اجلراحة الحقا وبعد مرور - 3 - سنوات 
من اقامة حفل تكرمي له في الطابق الثالث.. وهناك شخصية 
ساهم  باستمرار  ويتذكرونها  العراقيني  من  الكثير  يحبها 
مساهمة فعالة في بناء مدينة - الطب - وملعب - الشعب - هو 
رئيس  ميالدية   1955  -  1869  - كولبنكيان  كالسوت   - االرمني 
ارمني  اعمال  رجل  وهو  1929 ميالدية  عام  العراق  نفط  شركة 
وصاحب اعمال خيرية كان يتقاضى نسبة خمسة باملائة من 
عائدات النفط العراقي اثر دوره املهم في اتاحة حقول النفط 
رجال  اغنى  من  وكان  لالستثمار  االوسط  الشرق  في  العراقية 
اجملموعات  اكثر  ومن  الفنية  االعمال  من  ومجموعته  العالم 
على مستوى العالم.. كان قد ساهم في بناء - ملعب الشعب 
الطب  مدينة  بناء  قي  ماديا  الى مساهمته  باالضافة   - الدولي 

اكبر الصروح الطبية اليوم في بغداد والعراق.

وضع حجره األساس الزعيم قاسم
بعقد مالي قدره »5« ماليني دينار

من المجيدية إلى مدينة الطب
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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

كاريكاتري

جميل جداً أن يحتف��ل العراقيون، على مختلف انتماءاتهم 
وطبقاته��م  واملناطقي��ة  واملذهبي��ة  والديني��ة  القومي��ة 
االجتماعية، بأعياد امليالد اجمليد ورأس السنة اجلديدة، وجميل 
جداً أن يعّبروا عن فرحهم حيثما وجدوا مساحة للفرح بعد 
سنوات من الضيم واألحزان التي ال تكاد تغادرنا، ولكن ما هو 
غير جميل وغير صحيح أن تتحول تلك االحتفاالت البهيجة 
إل��ى نزي��ف دم وموت وهرج وم��رج، حيث يتس��اقط املصابون 
باأللعاب النارية واملفرقع��ات اخلطرة والرصاص احلي املنطلق 
من فوهات بنادق يضغط على )زنادها( متهورون مس��تهترون 
غير مبالني بأرواح الناس وال شيء عندهم سوى إرضاء وإشباع 

نزواتهم )الفاگسة جداً(..
وهذا ما حصل س��يداتي.. س��ادتي األكارم في احتفاالتنا في 
ليلة رأس السنة امليالدية )2019(، حيث أعلنت وزارة الصحة، 

املتحدث  لس��ان  عل��ى 
باسمها الدكتور سيف 
البدر، أن )104( أشخاص 
م��ن مختل��ف األعم��ار 
أصيب��وا  واألجن�����اس 
إط��الق  ج��راء  بج��روح 
الرصاص احلي واأللعاب 
الناري����ة )اجملنونة( وإن 
طفل��ة اس��مها )هاجر 
عباس( لفظت أنفاسها 
األخيرة في مستشفى 
)ع(  الكاظمني  اإلمامني 

ببغ��داد حيث لم تفلح اجله��ود املبذولة إلنقاذها فذهبت إلى 
بارئها وهي تشكو ظلماً وطيشاً حلق بها..

وقد س��جلت العاصمة بغداد وحده��ا )47( إصابة، )10( منها 
برصاص البنادق واملسدس��ات املسعورة، فيما سجلت بقية 
املناطق من البالد )57( إصابة للس��بب ذاته. وباملناس��بة، فإن 
ما أعلن من أرقام هي إحصائي��ة أولية وإن العدد قابل للزيادة 

والغلط والسهو مرجوع للطرفني!
لقد كتبت كثيراً عن ظاهرة إطالق العيارات النارية س��واء في 
األفراح أم األتراح أم بعد الفوز بلعبة )الطوبة( أو باملناس��بات 
اخملتلفة، ودعونا مخلصني كل الشرفاء واخليرين وكل املسؤولني 
واملتصدي��ن وكل الوعاظ ورجال الدي��ن األفاضل إلى أن يأخذوا 
دورهم في التوعية واإلرش��اد عس��ى أن يكف عن هذه )العادة 
النگسة( من به مرض ويتوقف عن إطالق الرصاص في الهواء، 
ولكنن��ي وصلت إل��ى قناع��ة أن القوانني واإلج��راءات األمنية 
الصارم��ة هي وحدها م��ن توقف كل هذا البالء املس��تفحل، 
ومن دون ذلك فإننا سنبقى نخيط جروحنا ونحن ندفن موتانا 

ونذرف الدموع بسبب كم واحد مگموع!

سنبقى نخيط جروحنا 
ونحن ندفن موتانا 

ونذرف الدموع 
بسبب كم واحد

مكموع

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

ِعْنَدَما َيُكْوُن الَفَرُح
َصاِص واهَلَرِج َمْصُحْوبًا ِبالرَّ

)رحلة يف اهلمر ( ..  كتاب جيّسد التالحم بني احلشد الشعيب وجهاز مكافحة اإلرهاب 

)                   ( تتلقى كتب شكر وتقدير تثمينًا جلهودها يف نقل احلقيقة
بغداد/ البينة الجديدة

تلق��ت )البين��ة اجلدي��دة( ع��دداً م��ن كتب 
الش��كر والتقدي��ر تقديراً لدوره��ا في نقل 
احلقيقة إلى الرأي العام وتسليطها الضوء 
على أهم األنشطة والفعاليات التي تصب 
ف��ي خدمة املواطن��ني، فقد تلق��ت )البينة 
اجلدي��د( كتاب ش��كر وتقدير م��ن الطبيب 
االختص��اص الدكت��ور )فالح حس��ن أحمد 
الش��هيد  مستش��فى  مدي��ر  العنبك��ي( 
الصدر العام في مدين��ة الصدر، كما تلقى 

الزميل )قاس��م حوش��ي( احملرر في اجلريدة 
كتاب ش��كر وتقدير من مدير املستش��فى 
ذات��ه تقديراً جله��وده ومثابرته ف��ي العمل 
الصحف��ي.  وتلقت )البين��ة اجلديدة( كتاب 
ش��كر وتقدي��ر من عمي��د الش��رطة )مدير 
ش��رطة النجدة- وكال��ة( تقدي��راً للتعاون 
ال��ذي تبديه )البينة اجلدي��دة( في التواصل 
م��ع األجه��زة األمني��ة ونش��ر أنش��طتها 
وفعالياتها اخملتلفة إلطالع الناس.. ش��كراً 

للجميع على هذا التقدير.

صدر عن دار قناديل للكاتب احمد لعيبي 
كت��اب بعن��وان رحلة ف��ي الهم��ر، الذي 
يجس��د التالحم بني احلش��د الش��عبي 
وجه��از مكافح��ة اإلرهاب ف��ي صناعة 
النص��ر. ويروي الكتاب قص��ص البطولة 
والف��داء في معارك التحرير في الفلوجة 
واملوص��ل وم��ا رافقها من اح��داث. واكد 
لعيبي ف��ي تصريح صحف��ي أن الكتاب 

يجس��د احداثا حقيقية حدثت لنا اثناء 
مرافقتنا للقيادي في احلش��د الش��عبي 
الش��يخ س��امي املس��عودي عل��ى مدار 
داع��ش. الثالث��ة ض��د  التحري��ر  اع��وام 

ويضيف أن ه��ذا الكتاب يأتي بعد اصدار 
الكتاب حلش��دامش الذي س��لط الضوء 
على مواقف وتضحيات احلشد الشعبي 

باسلوب قصصي.

بات الفساد اإلداري واملالي في البالد ينخر جسد الدولة وأجهزتها 
اخملتلفة، كما إنه س��بب مباش��ر لضياع وهدر املال العام وتعويق 
املئات من املش��اريع االس��تراتيجية ذات الصلة املباش��رة بتقدم 
الع��راق ونهوضه لألم��ام، ولعل ما س��اعد هذا الفس��اد وأعطاه 
الدميومة هو وجود مافيات مرتبطة بجهات نافذة في الدولة وهي 

من حتول دون تنفيذ اإلجراءات الرادعة بحق الفساد واملفسدين.
وحس��ناً فعل الس��يد رئيس ال��وزراء الدكتور ع��ادل عبد املهدي 
عندما أوعز بإعادة تشكيل اجمللس األعلى ملكافحة الفساد الذي 
ض��م رئيس جهاز االدع��اء العام القاضي موف��ق العبيدي ورئيس 
هيئة اإلش��راف القضائي القاضي جاس��م محم��د عبود ورئيس 
هيئ��ة النزاهة القاض��ي عزت توفيق ورئيس دي��وان الرقابة املالية 
ن��وري خلف  الدكتور صالح 
األس��دي  جم��ال  والس��يد 

مفتش عام وزارة الداخلية.
البع��ض ع��ن  وق��د يس��أل 
جدوى تش��كيل هذا اجمللس 
ف��ي ه��ذا الوق��ت بال��ذات، 
حيث يجيب الس��يد رئيس 
ال��وزراء بالق��ول إن »الهدف 
إع��ادة تش��كيل ه��ذا  م��ن 
اجمللس هو متكينه من اتخاذ 
اإلج��راءات الرادع��ة وتوحيد 
الرقابي��ة  اجله��ات  جه��ود 
في س��ياق عمل جديد قادر 
على التصدي ألي��ة جهة أو 
شخص مهما كان موقعه وأن نتصرف كدولة في كشف الفساد 

وحماية اجملتمع واملواطنني واملال العام على حد سواء«..
أم��ا أنا فأق��ول إن مهمة اجمللس في غاية الصعوب��ة، نظراً حلجم 
امللف��ات الكبيرة واخلطيرة التي س��وف يتص��دى لها هذا اجمللس 
ال��ذي نتمنى مخلصني أن يس��عى ب��كل ثقله إلى اس��ترداد كل 
املس��ؤولني املتورطني بس��رقة املال العام والذين صدرت بحقهم 
أح��كام قضائية اكتس��بت درجة البتات من خ��الل جهاز االدعاء 
العام والش��رطة الدولي��ة )االنتربول(. والطام��ة الكبرى إن أغلب 
ه��ؤالء الص��ادرة بحقهم أح��كام غيابية وبعضه��م أوامر قبض 
وحج��ز أمواله املنقول��ة وغير املنقولة رواتبهم س��ارية حتى اآلن 
وحت��ول له��م خارج الب��الد وهم )هارب��ون(.. وإن ه��ؤالء ال يجوز من 
الناحية القانونية االس��تماع الى شهاداتهم أو أقوالهم إال بعد 
املثول أمام القضاء العراقي.. كما نتمنى أن نس��مع قرارات تثلج 

الصدور وإن الشعب يتطلع إلى هذا اجمللس بلهفة..
نك��رر.. إن األمل معق��ود على اخليرين والش��رفاء بإص��دار قرارات 
شجاعة وفورية وفقاً للقانون بحق كل املفسدين والسراق الذين 

نهبوا املال العام.

مهمة املجلس يف غاية 
الصعوبة نظرًا لحجم 

امللفات الكبرية والخطرية 
التي سوف يتصدى لها 

ونتمنى مخلصني أن يسعى 
بكل ثقله إىل اسرتداد كل 

املسؤولني املتورطني بسرقة 
املال العام..

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

صباح الشيخلي* 

ِإَعاَدُة َتْشِكْيِل اَلِْلِس اأَلْعَلى
 لَُِكاَفَحِة الَفَساِد .. َضُرْوَرٌة َوَطِنيٌَّة

د. ناظم الربيعي
ف��ي الوقت ال��ذي كّن��ا ننتق��د فيه 
ف��ي  الطب��ي  وال��كادر  األطب��اء  اداء 
تعامله��م  لع��دم  املستش��فيات 
بش��كل يلي��ق به��م ومبراجعيه��م 
أثبت��ت لن��ا األي��ام أن العراق��ي ف��ي 
ساعة الشدة يكون في ارقى حاالته 
االنسانية وخصوصا اذا كان صاحب 
األس��بوع  فف��ي  إنس��انية.  مهن��ة 
املاضي عندما احترق الطابقان الثاني 
والثالث في مستش��فى الكاظمية 
التعليمي وهما الطابقان اخملصصان 
لردهات النسائية والتوليد واألطفال 
حديثي الوالدة واخلدج تناخى األطباء 
والطبيبات والكادر الصحي العاملون 

فيهم��ا وش��مروا ع��ن س��واعدهم 
باخالء املرضى من النس��اء واألطفال 
اخل��دج م��ن خ��الل عم��ل متواص��ل 
بالتع��اون مع فرق الدفاع املدني التي 
حض��رت امل��كان ومت اخ��الء األطفال 
الطبيبات  بواس��طة حقائب  اخلدج 
اليدوية بعد ان مت ربطها بشراش��ف 
األس��ّرة وتنزيل األطف��ال من خاللها 
ال��ى الطاب��ق األرض��ي ول��م تكتف 
بطوالت األطباء بذلك بل وصلت حد 

املغام��رة حينما واصل األطباء اجراء 
العملي��ات القيصري��ة الت��ي كانت 
جترى اثن��اء اندالع احلري��ق في صالة 
العمليات على ضوء الهواتف النقالة  
واستنشاق قناني األوكسجني التي 
مت تزويدهم بها من قبل رجال الدفاع 
املدن��ي إلمتام تل��ك العمليات بعد ان 
مأل الدخان والغازات الس��امة صالة 
العملي��ات ولم يتركوا املكان إال بعد 
إكمال تلك العملي��ات، فأية بطولة 

تلك وأية إنس��انية ه��ذه التي يغامر 
به��ا األطباء بحياتهم من اجل إنقاذ 
مرضاه��م واكمال العملي��ات لهم! 
ق��د تكون كتابتي ع��ن هذا املوضوع 
متأخرة بعض الشيء لكن البطولة 
تبق��ى متج��ددة واإليث��ار لي��س ل��ه 
وق��ت او حد  فلهم من��ا كل التحايا 
والتقدي��ر وسيس��جل التاريخ لهم 
ه��ذه البطول��ة ف��ي س��فره اخلال��د 
ليؤكد األطباء أنهم إنس��انيون رغم 
قل��ة ما يقدم لهم من خدمات داخل 
املستشفيات رغم دوامهم لساعات   
طويل��ة كّنا نأمل من الس��يد رئيس 
ال��وزراء الدكت��ور عادل عب��د املهدي 
أو الس��يد وزي��ر الصح��ة تكرميه��م 
واإلش��ادة به��م ليكون��وا النم��وذج 
الذي يحتذى به ال ان متر تلك األفعال 
البطولية مرور الك��رام. نأمل أن يتم 
تكرميه��م وإنصافه��م الن م��ا قاموا 
به هو عمل بطولي متميز يس��تحق 

التكرمي.

أطباء متميزون

وكاالت / البينة الجديدة
وقع��ت الفنانة ندى موس��ى تعاقد 
العمل مع شركة سينرجي التي 
ميتلكها املنتج تامر مرس��ي 
لتنض��م بذل��ك إل��ى فريق 
عمل مسلس��ل »امللكة« 
الفنان��ة  بطول��ة  م��ن 
العزي��ز.  عب��د  ياس��مني 
وهي ستلعب فيه أحد 
إل��ى  الرئيس��ية  األدوار 
جان��ب الفن��ان فتح��ي 
عبد الوهاب وس��يكون 
الدرام��ي  مش��روعها 
الوحي��د لش��هر رمضان 
املقب��ل. يش��ار إل��ى أنه��ا 
تش��ارك في العرض املسرحي 
»3 أيام في الس��احل« الذي يقوم 
الفن��ان محمد هنيدي  ببطولته 
وسينطلق عرضه في األسبوع 
الثان��ي م��ن الش��هر املقب��ل 
على أحد املسارح اخلاصة 

بالقاهرة. 

ندى موسى يف »اللكة«

صدور عدد جديد من 
جملة اآلداب والفنون

وكاالت / البينة الجديدة
متكن��ت امرأة هندية أن تصبح أماً للمرة الثانية بعد أن أجنبت 

طفال وهي في ال� 65 من العمر. ولفتت هذه املرأة انتباه األطباء 
ووسائل اإلعالم كونها أول امرأة تستطيع إجناب طفل سليم في 

هذا العمر، دون اللجوء إلى التلقيح الصناعي أو وسائل حمل أخرى. 
وأش��ارت وس��ائل اإلعالم إلى أن زوج املرأة املذكورة يبل��غ من العمر 80 

عاما، وكانا قد أجنبا طفلهما األول قبل 8 س��نوات. يذكر أن امرأة أخرى كانت قد أجنبت 
طفال منذ عامني وهي في عمر ال� 72، لكن حملها كان عن طريق التلقيح الصناعي.

وكاالت / البينة الجديدة
ظه��رت لوح��ة مكت��وب عليها »ش��ارع 
خاش��قجي«، عند دوار دوبون الشهير في 
قلب العاصمة االمريكية واش��نطن، وقد 
ثبتت اللوحة على قاع��دة يصعب نقلها 
أو حتريكه��ا، وال يع��رف حت��ى اآلن م��ا إذا 
كان الش��ارع قد سمي باسم خاشقجي 
تنفيذا لقرار رس��مي م��ن بلدية املدينة أم 

مببادرة غير رسمية. وكان نشطاء محليون 
قد حاولوا، قبل أسابيع، إطالق االسم على 
شارع آخر قبالة مقر السفارة السعودية، 
إال أن أح��د كب��ار املس��ؤولني املنتخب��ني 
في بلدي��ة املدينة ق��ال إن قوانينها حتظر 
تس��مية الش��وارع بأسماء ش��خصيات 
ال ت��زال عل��ى قيد احلي��اة، أو قبل أن ميضي 

عامان على وفاتها. 

امرأة تذهل األطباء!

خـاشقجي يظهـــر يف واشنطـــــن !


