
كربالء / 
 اص��در مكتب ممث��ل املرجعي��ة الديني��ة العليا 
املتولي الش��رعي للعتبة احلس��ينية املقدس��ة 
الش��يخ عبد امله��دي الكربالئ��ي توضيحا بعد 
ت��داول بع��ض الصفحات املغرض��ة اخلبيثة خلبر 
عودة املدعو حامت الس��ليمان واستقباله من قبل 
وكي��ل املرجعية العليا .وذكر بيان ملكتبه ان  مامت 
نش��ره من صور  تعود لع��ام 2011 أثناء زيارة وفد 
من عشائر االنبار للعتبتني املقدستني احلسينية 
والعباسية حيث كان املدعو من ضمن افراد هذا 
الوفد، وهنا ال يس��عنا اال ان نعيد نشر ما حذرت 
منه مرجعيتنا الرش��يدة وممثليها الفضالء بهذا 
اخلصوص.واضاف ان  الصور التي يتداولها بعض 
ضي��وف العتبة والش��خصيات العامة واخلاصة 
التي تلتقي بس��ماحته ال متث��ل تزكية من قبله 

لتلك الشخصيات .

بغداد / 
كشف رئيس كتلة بابليون البرملانية 
النائب اسوان سالم الكلداني، امس 
االح��د، ع��ن قي��ام احد االش��خاص 
بهدم الكنائس به��دف حتويلها الى 
مراكز جتارية لالس��تفادة منها، فيما 
اش��ار ال��ى انه س��يتم فت��ح حتقيق 
برملاني بشأن حتويل كنيسة شيدت 
عام 1860 ببغداد ال��ى مجمع جتاري. 
وق��ال الكلداني ان كنيس��ة العذراء 
للس��ريان الكاثولي��ك  مقفل��ة منذ 

اكثر م��ن 25 عام��ا بس��بب االهمال 
وعدم الترميم، مبينا انه قبل عش��ر  
س��نوات مت اعطاء س��احة الكنيسة 

صحب��ة  ك��رمي  يدع��ى  لش��خص 
الستغاللها في بناء محالت ومجمع 

راميتا التجاري.

ع��د النائ��ب ع��ن حتال��ف البن��اء ك��رمي 
عليوي، امس األحد، جتول العس��كريني 
األميركان في ش��ارع املتنبي برفقة قائد 
عملي��ات بغ��داد الفري��ق الرك��ن جليل 
الربيع��ي “اهان��ة كبي��رة”، مش��يرا إلى 
أن ممارس��ات األمي��ركان ت��دل على عودة 
االحت��الل مجددا.وقال علي��وي إن “قيام 
ق��وات أميركي��ة بالتج��ول ف��ي ش��ارع 
مهم بالعاصمة بغداد كش��ارع املتنبي 
وبرفقة قائد عمليات بغداد يعتبر اهانة 
كبيرة”، مبينا أن “املمارسات التي تقوم 

بها أميركا تؤكد اننا بلد محتل”.
وعل��ى صعيد ذي صل��ة أص��درت قيادة 
عملي��ات بغداد، امس االح��د ، توضيحاً 
ح��ول قي��ام »امري��كان« مبرافق��ة قائد 
العملي��ات ف��ي ش��ارع املتنب��ي و لبيان 
احلقائق ن��ورد التفاصيل التالية: بتاريخ 
اجلمع��ة 4 كانون الثاني 2019 جتول قائد 
عملي��ات بغ��داد الفري��ق الرك��ن جليل 
الربيع��ي يرافق��ه عدد من ضب��اط ركن 
القيادة، وكذل��ك الصحافية األمريكية 
)Jane Arraf( م��ن إذاع��ة NPR، وكان��ت 
قد قدمت ف��ي وقت س��ابق طلب اجراء 
جولة ميدانية ف��ي العاصمة بغداد من 

أجل االطالع على الواق��ع األمني فيها، 
وتكذي��ب مزاع��م الصحاف��ة الصفراء 
التي تروج ألعم��ال العنف واالقتتال في 

العاصمة.«
وفي التطورات االمنية

أعلن احلشد الشعبي, عن تنفيذ عملية 
أمنية ش��مال غرب صالح الدين لتعقب 
خالي��ا مجامي��ع “داع��ش” اإلجرامي��ة.

وذكر موقع احلش��د, إن “قوة من اللوائني 
نف��ذت،  الش��عبي  و6 ف��ي احلش��د   31
ام��س ، عملي��ة تفتي��ش ف��ي مناط��ق 

واجلاجانية  والغزالني��ات  الوحوش  وقرى 
وس��رجيمة وت��ل ام اجلحلة وتل س��كر 
وتل غدير الشوك شمال غرب محافظة 
صالح الدي��ن”. كما  نفذت قوة امريكية 
خاصة، ام��س االحد، عملية انزال جوية 
ادت ال��ى مقت��ل 3 قيادات ب��ارزة لداعش 
ف��ي قضاء احلويج��ة مبحافظة كركوك. 
ونقلت وس��ائل اع��الم كردية عن مصدر 
أمن��ي ، ان  طائ��رات التحال��ف الدول��ي 
قصف��ت ام��س، مق��را لتنظي��م داعش 
بقري��ة  مزيريري، موضحا، ان قوة خاصة 

نفذت عملية انزال جوية عقب القصف.
وفي التطورات ايضا، أكدت مصادر أمنية 
عراقية، امس األحد، أن جزءاً من القوات 
األمريكية العائدة من س��وريا استقرت 
في قاعدة عني األس��د مبحافظة األنبار.
وقالت املصادر، إن احلديث عن ذهاب تلك 
القوات املنس��حبة إلى محافظة أربيل 
لي��س ه��و احلقيق��ة الكامل��ة، فهناك 
جزء كبي��ر منها في قاعدة عني األس��د 
مبحافظة األنبار وفي معس��كرات أخرى 
ف��ي احملافظة.ومن جانبه  ق��ررت القوات 

االمريكي��ة فتح ثالث قواعد عس��كرية 
في قضاء بيج��ي داخل قاعدة الصينية 
الواقعة قرب املصفى مقر لواء 14 سابقا 
.واضاف مصدر اميركي، ان مقر القاعدة 
الثانية س��يكون في منطق��ة الفتحة 
الفوج الثاني س��ابقا .. فيما ستتواجد 
القاعدة الثالث��ة في )كي وان( مبحافظة 
كركوك .كما حذر ممثل املرجعية الدينية 
العليا ف��ي كربالء الش��يخ عبد املهدي 
الكربالئ��ي، م��ن التس��قيط للمكونات 
االجتماعية، مبيناً أنه يتنافى مع فطرة 
االنس��ان واالنس��انية وحفظ كرامة اي 
الكربالئ��ي في  الش��يخ  ش��خص.وقال 
خطب��ة اجلمعة من الصحن احلس��يني 
االخري��ن  م��ع  “التع��اون  إن  الش��ريف 
ام��ر ض��روري ومه��م لقض��اء احلاج��ات 
االجتماعية املالية واالقتصادية وغيرها 
وه��ذا االم��ر يتوق��ف عل��ى ش��خصية 
االنس��ان وكرامته”.كم��ا كش��ف مدير 
الدائرة القانونية في مؤسسة الشهداء 
عزيز ص��دام احملمداوي، عن إس��تحصال 
موافق��ة مجل��س الدول��ة عل��ى تنفيذ 
الفقرة القانونية الستمرار العسكريني 
واملوظفني من ذوي الش��هداء بالوظيفة 
حتى بلوغ��ه ال�68 من العمر، اس��تثناء 
من احكام قانون التقاع��د املوحد.وأكد 

احملمداوي ان “املادة )20 سادساً( من قانون 
رقم )2( لسنة 2016 نصت على انه يحق 
للموظف من ذوي الش��هداء االس��تمرار 
في اخلدمة الى حني بلوغه سن الثامنة 
والستني من العمر، استثناًء من احكام 
قان��ون التقاع��د املوح��د رقم 9 لس��نة 

.”2014
وفي الشأن احمللي

  يس��تأنف مجلس النواب، غدا الثالثاء 
أعمال��ه بع��د توق��ف لنحو أس��بوعني 
الس��نة وعي��د اجلي��ش  رأس  مبناس��بة 
العراقي.وق��ال عض��و اللجن��ة املالي��ة 
النيابية، أحمد حاجي رش��يد، ان الكتل 
النيابية ستعود اليوم االثنني الى بغداد 
حلضور جلس��ة مجلس الن��واب املقررة 
غدا الثالثاء، مش��يرا الى ان املناقش��ات 
ح��ول املوزانة املالية لعام 2019 س��تبدأ 
من جديد. كم��ا اعتبر النائب عن حتالف 
اعتم��اد  أن  العتاب��ي،  س��تار  س��ائرون 
اس��لوب طرح أكثر من مرش��ح للوزارات 
املتبقي��ة وترك اخليار ألعضاء البرملان هو 
ح��ل مثالي للخروج م��ن دوامة اخلالفات 
بخص��وص تلك ال��وزارات، داعي��اً رئيس 
ال��وزراء ع��ادل عب��د املهدي إل��ى تدقيق 
أس��ماء املرش��حني قبل اجمليء بهم إلى 

البرملان.

بغداد / 
 شكلت وزارة التجارة، امس األحد، جلنة تدقيقية في   سايلو كركوك، مبا ورد من معلومات بوجود كمية من 
احلنط��ة املتضررة نتيجة االمطار مؤكدة انها  أول من وضع اليد على كميات احلنطة املتضررة من االمطار.

وقال��ت الوزارة ، إن وزير التجارة محمد هاش��م العاني وجه بتش��كيل جلنة تدقيقي��ة وحتقيقية مهمتها 
التدقي��ق مب��ا ورد م��ن معلومات بوجود كمية م��ن احلنطة املتضررة في   س��ايلو كرك��وك نتيجة االمطار. 
عل��ى صعيد اخر اعل��ن مصرف الرافدين عن صرف وجبة جديدة من س��لفة ضعف وضعفني للمتقاعدين 
املدنيني والعس��كريني ع��ن طريق أدوات الدفع االلكتروني .وقال املكت��ب االعالمي للمصرف في بيان تلقت 
) البينة اجلديدة ( نس��خة منه نه مت صرف دفعة جديدة من س��لفة ضعف وضعفني للمتقاعدين املدنيني 
والعسكريني ألكثر من 1200 متقاعد .واضاف ان  سلفة ضعف وضعفني تكون حسب تقدير راتب املتقاعد 
وتت��راوح م��ا بني 3 ماليني و 7 ماليني .وأوضح البيان ان  صرف تلك الس��لفة مت ع��ن طريق ابالغ املتقاعد عبر   
رسالة نصية تخطره مبنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة اإلجراءات القانونية  وصرفها عن طريق 

أدوات الدفع االلكتروني والتي متت تعبئة الرصيد املالي اليها .

مصادر لـ                                          : عبد املهدي يسرح املئات من العاملني يف مكتب رئيس الوزراء كجزء من االصالح

التجارة حتقق يف تلف مادة بالبطاقة التموينية و الرافدين يعلن صرف سلف ألكثر من 1200 متقاعد

مصادر : جزء من القوات االمريكية املنسحبة من سوريا استقرت يف األنبار.. وواشنطن تقرر فتح 3 قواعد عسكرية يف بيجي
احلشد الشعيب ينّفذ عملية أمنية لتعقب خاليا )داعش( يف صالح الدين.. و قصف وإنزال جوي امريكي يف قضاء احلوجية

ملواجهة االختناقات املرورية .. )                                     ( تطالب احلكومة والسيد عمار احلكيم بفتح ) املربع الرئاسي( امام املواطنني

الربملان يعقد جلسته غدا الثالثاء ونائب يتحدث عن حل مثالي للخروج من دوامة اخلالفات للوزارات املتبقية  
 املرجعية حتذر من التسقيط للمكونات االجتماعية و متديد اخلدمة العسكرية 5 سنوات لذوي الشهداء حصرا
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كتب املحرر السياسي

نائب يعد تجول األميركان في )المتنبي( برفقة قائد عمليات بغداد اهانة كبيرة والعمليات تصدر توضيحا

يف الهدف

يعرف اجلميع بأن القصف االمريكي عام 2003 وحتديداً اجلوي 
على وجه اخلصوص استهدف املئات من االبنية احلكومية 
التابعة لوزارات ومؤسس��ات ودوائر حكومية مدنية كانت 
أم عس��كرية وما يؤس��ف له صراحة ان تلك االبنية ومنذ 
اكثر من )15( س��نة مضت مازالت مج��رد اطالل تنعق بها 
البوم وحتولت مبرور الزمن الى مكب للنفايات واالزبال وحتى 
التبول اجملاني.. لقد اش��رت »البينة اجلديدة« وعبر مقاالت 
ع��دة ه��ذه الظاهرة املؤس��فة وطالبت م��ن يعنيهم االمر 
بايج��اد حل ملناظر مخزية تكش��ف عن العجز والفش��ل 
الذي الزم احلكومات العراقية املتعاقبة والتي لم جتد حلوالً 
جذري��ة العادة احلياة لهذه االبني��ة املهدمة مثل دار احلرية 
للطباعة ومسرح الرش��يد وابنية عائدة لوزارة الدفاع في 

مدخل ش��ارع اجلمهورية 
ومطبعة  بغ��داد  وس��ط 
وابنية  ومرائ��ب  احلكومة 
اس��واق مركزي��ة والكثير 
من املراف��ق التي يصعب 
والس��ؤال  حصره��ا.. 
اذا كانت اجلهات  الكبير، 
املعني��ة غير ق��ادرة على 
اعادة احلياة لبناية فكيف 
يك��ون مبقدوره��ا ان تبني 
الت��ي تصرخ  وهي  وطن��اً 
ليل نهار وتلعلع مبفردات 

البناء واعادة االعمار..
اننا نقولها صريحة وبالف��م املآلن ان بقاء ابنية حكومية   
بواق��ع حجر عل��ى حج��ر وتنبعث منه��ا رائح��ة الدخان 
والعف��ن  خير دليل على العجز والفش��ل وم��ن يقول غير 
ذلك فليشمر عن ساعديه ويبدأ اخلطوة االولى من مسيرة 
االل��ف ميل.. نكرر القول بأن هذه هي آخر مرة ننوه ملوضوع 
خطي��ر كهذا ونأمل ان نس��مع من اصحاب الق��رار كالماً 
يثلج الص��دور وكفى لعب ختيالن وكفى تس��ويفاً وكفى 
فش��الً يلد فشالً ومن هو غير قادر على ازالة الركام فليقل 
لن��ا انه عاجز وجزاه اهلل خير اجلزاء وان االعتراف بالفش��ل 
ايض��اً يعد ش��جاعة.. اللهم إش��هد اننا بلغن��ا وما على 
اآلخرين س��وى االنصات بوعي فقد طف��ح الكيل بنا ولم 

يعد في القوس منزع.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

  ان بقاء ابنية حكومية بواقع 
حجر على حجر وتنبعث منها 
رائحة الدخان والعفن  خري 
دليل على العجز والفشل ومن 
يقول غري ذلك فليشمر عن 
ساعديه ويبدأ الخطوة االوىل

االطالل مظهر للعجز 
والفشل.. فماذا انتم فاعلون؟

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 

إنزال اشد العقوبات .. رئيس الوزراء يوجه بإجراء حتقيق بتعيني نائب مدير عام حتت التهديد وجتميد العمل به!

رئيس الجمهورية برهم صالح يضع إكليل زهور على نصب الجندي املجهول

3
الغضبان يؤكد التزام العراق الكامل باتفاق خفض اإلنتاج الذي توصلت إليه أوبك
3العامري يدعو إىل أن يكون يوم 31 كانون األول من كل عام عطلة رمسية

3
ال

3
استطالع ميداني  : »                           « ليست الصحيفة الوحيدة يف الشارع العراقي .. لكنها األفضل بامتياز

3نائب عن االحتاد الوطين الكردستاني: ختصيص 50 مليار لتطبيق املادة 140
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مبناسبـــة الذكــــــرى )98( 
لتأسيس الـــــجيش العــراقي 

البـــاســــل

هكذا املعركة بني 
بوكوحرام واجليش 

احملبط ضعيف التسليح
912

ترامب يتمسك بطلب متويل 
اجلدار ويؤكد أنه مستعد 

إلغالق طويل األمد
13

الراحلون يف الثقافة العراقية 
عام 2018 خلفوا غصة كبرية 

يف  الثقافة العراقية
15

    بغداد / 
ع��رض البن��ك املرك��زي العراق��ي، ام��س االح��د، أوراق��ا نقدية 
ومسكوكات معدنية ملغاة لالعوام السابقة للبيع الى الهواة 
واجلمعي��ات ذات العالقة. وأدناه األوراق النقدية امللغاة واملتداولة 
واملس��كوكات املعدنية للعمل��ة اصدار اع��وام مختلفة والتي 
يتم بيعها للهواة وباس��عار تترواح ب��ني 100 دوالر الى 250 دوالر 

وحسب الفئة النقدية لكل واحدة.

املركزي يعرض أوراقا نقدية 
ومسكوكات معدنية ملغاة اىل اهلواة

 بغداد / 
اتهم��ت وزارة االتص��االت، م��ن اس��متهم املس��تفيدين 
من عملي��ات تهريب س��عات االنترنت مبهاجم��ة الوزارة، 
فيم��ا اك��دت أن وزيرها نعي��م ثجيل الربيع��ي مصر على 
إيق��اف عملي��ات التهريب بص��ورة كاملة.وقال��ت الوزارة   
يب��دو أن القضاء على عملي��ات التهري��ب لالنترنت التي 
بدأت تتوقف وتنحس��ر شيئاً فش��يئاً بعد استنفار وزارة 
االتص��االت امكانياتها للحد منه��ا والقبض على بعض 
العصابات املتخصصة بتلك العمليات، دفع الذين كانوا 
مستفيدين مباليني الدوالرات من عمليات التهريب، والذين 
ميثلون خفافيش الظالم الت��ي تعبث باالقتصاد العراقي، 
ال��ى ان تطلق العنان للجيوش اإللكترونية ملهاجمة وزارة 
االتصاالت.وأَضاف��ت، أن الغري��ب في أمر تل��ك اخلفافيش 
الظالمي��ة، انه��ا تع��ودت عل��ى نه��ش ونه��ب االقتصاد 
العراق��ي، مس��تغلة الظروف االس��تثنائية الت��ي مير بها 

البل��د، لكنها وبعد القبض على بع��ض عصابات تهريب 
االنترن��ت، راح��ت تفبرك امللف��ات التس��قيطية، التي ال 
تنطلي على أصحاب العقول احلكيمة، فتش��ن هجمات 
اعالمية ظاملة في محاولة من تلك العصابات والشركات 
اخملتصة بعمليات التهريب للنيل من وزارة االتصاالت ومن 

االجنازات التي تقوم بها.

االتصاالت : الربيعي مصر على إيقاف عمليات تهريب االنرتنت بصورة كاملة

بابليون : سنفتح حتقيقا برملانيا بشأن حتويل كنيسة شيدت عام 1860 ببغداد جملمع جتاري

وكاالت / 
افاد مصدر مس��ؤول، امس االحد، بأن مس��ؤولني كبار يتس��ابقون حاليا نحو 
خمس��ة احياء مهمة في بغداد لالستيالء على اراض ومبان هناك، فيما اشار 
ال��ى ان هناك مس��ؤولني متلكوا اراض مبناطق مهمة ف��ي بغداد مقابل 10 أالف 
دينار   للمتر الواحد.ونقلت صحيفة عربية عن املصدر قوله انه ان مس��ؤولني 
حاليني وسابقني شغلوا مناصب عليا في الدولة حصلوا على أراض في أماكن 
ممي��زة من العاصمة بغداد، وعلى عقارات تابعة للدولة متت مصادرتها من رموز 
النظام الس��ابق، بأثمان بخس��ة، مبينا ان هذه العق��ارات يجري بيعها بأرقام 
فلكي��ة لتحقيق مكاس��ب كبيرة م��ن ورائها.وتابع ان أكثر من 200 مس��ؤول 
حصلوا خالل العام املاضي 2018، على أراض في مناطق الكاظمية واألعظمية 

واجلادرية وبغداد اجلديدة والكرادة واحلارثية واملنصور والقادسية،.

مسؤولون كبار يتسابقون حنو 
مخسة احياء مهمة يف بغداد

بغداد /
ب��ني املتح��دث باس��م رئاس��ة 
الفيل��ي،  لقم��ان  اجلمعوري��ة 
امس االول الس��بت، ان مبعوث 
اردوغان س��يزور الع��راق لبحث 
ملف املي��اه، مبين��اً ان الرئيس 
صال��ح اجرى ح��وارات صريحة 
م��ع اجلانب الترك��ي، مؤكداً ان 
هن��اك اتفاقا على زيارة اردوغان 
الى الع��راق وذهاب عبد املهدي 
“رئيس  ان  الفيل��ي  النقرة.وقال 

اجلمهورية بره��م صالح اجرى 
ح��وارات صريح��ة م��ع اجلانب 
التركي ومت التوص��ل الى آليات 
انق��رة”. م��ع  املش��اكل  حل��ل 

واض��اف ان “تركي��ا متفهم��ة 
خلصوصي��ة احلال��ة العراقي��ة 
العراق  اردوغان سيزور  ومبعوث 
لبح��ث مل��ف املي��اه، كم��ا ان 
هناك توافقات عالية املستوى 
بني صالح وعبد املهدي بش��أن 

الزيارات اخلارجية”.

قريبا .. مبعوث اردوغان يف 
بغداد لبحث ملف املياه

الكربالئي : ممثل املرجعية العليا يصدر 
توضيحا بشأن استقبال حامت السليمان

كثرت بشكل  غير مسبوق ظاهرة التسول في 
شوارع بغداد واحملافظات والتقاطعات ومما يثير 
االنتباه ان هؤالء بدأوا بانتهاج وابتكار س��اليب 
من اجل اجت��ذاب املتصدقني .. فهل يجوز ذلك 
ايهتا اجلهات اخملتصة ؟ أنه مجرد سؤال نضعه 
ام��ام انظاركم الننا في ع��ام 2019 .. فمعاجلة 
االمر مطلب ضروري .. وتشغيل كافة املتسولني 

لكي يعيشوا بأمن وامان.

سؤال لوجه اهلل
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العبادي يدعو إىل إبعاد اجليش العراقي عن )االنتماءات والوالءات(

NO.3099.mON.7.JAN.2019

بغداد / البينة الجديدة
كش��فت اللجن��ة املالية النيابي��ة، عن تعدي��ل وزارة املالية تس��ع فقرات في 
املوازن��ة من بني 47 فقرة طالب��ت اللجنة بتغييرها، مبين��ا أن اجتماعا يجمع 
اللجن��ة بال��وزارة اليوم االثنني ملناقش��تها. وذكر مصدر نيابي ف��ي اللجنة، إن 
“اللجن��ة املالي��ة رفعت املوازنة إل��ى وزارة املالية لغرض تعدي��ل الفقرات التي 
شخصتها ومطالب الكتل واملناقالت بني أبوابها”. وأضاف أن “اللجنة طالبت 
بتعديل 47 فقرة مبوازنة 2019«، مش��يرا ال��ى ان “وزارة املالية أجرت 9 تغييرات 
فق��ط بينها رفع موازنة تنمية األقاليم م��ن ترليون الى ترليوني دينار”. وأوضح 
ان “اللجنة س��تجتمع بوزارة املالية واجلهات احلكومية ذات العالقة ملناقش��ة 
األب��واب التي لم جتر الوزارة التعدي��الت عليها متهيدا لعرضها للتصويت خالل 

األيام املقبلة«.

بغداد / البينة الجديدة 
هن��أ رئي��س مجل��س ال��وزراء القائ��د العام 
للقوات املس��لحة عادل عب��د املهدي، امس 
االح��د، اجلي��ش العراق��ي مبناس��بة ذك��رى 
تاسيسه ال�98، فيما اشاد مبهنية املؤسسة 
العسكرية وانضباط القوات املسلحة.وقال 
مكتب عبد املهدي، ان رئيس مجلس الوزراء 
القائد الع��ام للقوات املس��لحة عادل عبد 
املهدي حضر حفل تخرج دورة كلية األركان 

املش��تركة، الدورة 78 في مقر كلية االركان 
بالرس��تمية. وتاب��ع املكت��ب ان عبد املهدي 
بارك للش��عب العراقي وللقوات املس��لحة 
بجميع صنوفها وتشكيالتها حلول الذكرى 
الثامنة والتسعني لتأسيس اجليش العراقي 
الباس��ل، مش��يرا ال��ى ان��ه حي��ا الضباط 
اخلريجني لنيلهم شهادة املاجستير وشارة 
ولقب الركن والقدم العس��كري، وسلمهم 
جوائ��ز تقديري��ة متمنيا له��م النجاح في 

عمله��م وخدم��ة ش��عبهم. واك��د ان عبد 
املهدي اش��اد مبهنية املؤسسة العسكرية 
وانضباط قواتنا املس��لحة البطلة. وشهد 
احلفل تخرج 167 ضابط��ا من كلية االركان 
املش��تركة بدرجة املاجس��تير ف��ي العلوم 
العس��كرية م��ع ش��ارة ولقب الرك��ن )دورة 
التدري��ب والبن��اء( وال��ذي تزامن م��ع حلول 
الذكرى الثامنة والتسعني لتأسيس اجليش 

العراقي.

بغداد / البينة الجديدة
دعا رئيس ائت��الف النصر رئيس الوزراء الس��ابق حيدر 
العب��ادي، امس األح��د، إلى ابعاد اجلي��ش العراقي عن 
االنتماءات والوالءات، مش��يرا إل��ى أن اجليش دافع عن 
كل العراقي��ني بكاف��ة طوائفهم ومكوناته��م. وقال 
العبادي في بيان مبناسبة عيد اجليش إنه “يتقدم باحر 
التهاني والتبريكات البطال اجليش العراقي مبناس��بة 
عي��ده االغر والذك��رى الثامنة والتس��عني لتأس��يس 
اجليش والتي حتل علينا وبلدنا وشعبنا ينعمان باالمن 
واالس��تقرار بفض��ل بطوالتكم مع بقية ابن��اء قواتنا 
املس��لحة من مختلف الصنوف بعد ان حرروا االنسان 
واالرض وس��طروا اروع مالحم البطول��ة والتضحية”.

وخاط��ب العبادي اجلي��ش العراق قائ��ال “لقد حققتم 
ي��ا مثار فخر جمي��ع العراقيني م��ا كان يعتبره العالم 
مس��تحيال ووصف م��ا حققتموه باملعج��زة، فمبارك 
لن��ا والبناء ش��عبنا بك��م فانت��م ابناء هذا الش��عب 
واملضحون بدمائهم من أجل حاضره ومس��تقبله، وان 
موقفك��م وبطوالتك��م ومعارككم الت��ي خضتموها 
امام عصابات داع��ش االرهابية وحققتم االنتصار بها 
اصبح��ت تدرس في اجلامع��ات العاملية بع��د ان مررمت 
بظ��روف قاس��ية ولكنكم وقفتم موقف��ا تأريخيا في 
دفاعكم ع��ن بلدكم ومقدس��اتكم وش��عبكم كما 
عهدناكم، وواثقون من انكم ستبقون كما عهد ابناء 

شعبكم بكم”.

الربملان: وزارة املالية عدلت تسع فقرات مبوازنة 2019 من بني 47 فـقرة طالبت اللجنة بتغيريها

رئيس اجلمهورية يضع إكليل زهور على نصب اجلندي اجملهول مبناسبة الذكرى )98( لتأسيس اجليش العراقي الباسل

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
سيول .. اعلن مساعد رئيس منظمة االغاثة واالنقاذ 
لش��ؤون العمليات في إيران ش��اهني فتحي، أمس 
االح��د، أن الثل��وج والعواصف الثلجية والس��يول 
اجتاح��ت 19 محافظ��ة في البالد. وق��ال فتحي إن 
الثلوج والعواصف الثلجية اجتاحت 17 محافظة 
خالل الس��اعات ال� 48 املاضي��ة وهي طهران والبرز 
ومازندران وكيالن واذربيجان الغربية واردبيل وقزوين 
وزجن��ان وكردس��تان ولرس��تان وجهارمح��ال وبختي��اري وف��ارس وقم 

واصفهان واحملافظة املركزية وسمنان وخراسان الشمالية.
تعزيز  .. وجه الرئيس الصيني ش��ي جني بينغ القوات املس��لحة في 
بالده بتعزي��ز اجلاهزية القتالية م��ن نقطة انطالق 
جديدة وفتح مجال جديد لتطوير جيش قوي. وقال 
الرئيس الصيني خالل اجتماع للجنة العسكرية 
املركزية عقد في العاصمة بكني إن “العالم يواجه 
فترة تتس��م بتغي��رات كبرى لم يس��بق لها مثيل 
خ��الل ق��رن، والص��ني ال تزال مت��ر بفت��رة مهمة من 

الفرصة االستراتيجية لتحقيق التنمية«.

مواجه��ات ..  وقع��ت اش��تباكات ب��ني الش��رطة 
الفرنس��ية وآالف احملتج��ني م��ن حراك “الس��ترات 
الصفراء” امس االحد في مختلف املدن الفرنسية، 
مب��ا فيها العاصم��ة باريس. وحس��بما أعل��ن وزير 
الداخلي��ة الفرنس��ي كريس��توف كاس��تانر، فقد 
بلغ ع��دد احملتجني في فرنس��ا امس نح��و 50 ألف 
ش��خص، بينهم نحو 3.5 ألف متظاهر في باريس، 
حس��ب معطيات ش��رطة العاصمة التي أوردتها قن��اة “بي أف أم تي 

في” الفرنسية.
س��راح .. حث مكت��ب األمم املتح��دة حلقوق اإلنس��ان، اإلم��ارات على 
إطالق س��راح الناش��ط أحمد منصور، والذي أيدت 
محكمة س��جنه 10 س��نوات النتق��اده احلكومة.
وقالت املتحدثة باس��م مكتب األمم املتحدة حلقوق 
اإلنس��ان، رافين��ا شامداس��اني، للصحفي��ني في 
جنيف: “نخش��ى أن تكون إلدان��ة منصور واحلكم 
القاسي الذي صدر بحقه صلة مبمارسته حلقه في 

حرية الرأي والتعبير«.

مداهم��ات ..  ش��نت ق��وات االحتالل اإلس��رائيلي، 
امس االحد، حملة مداهمات واعتقاالت واسعة في 
مناطق متفرقة م��ن الضفة الغربية احملتلة.وأفادت 
وكالة “فلسطني اآلن” بأن أكثر من 14 سيارة جيب 
عس��كرية لالحت��الل اإلس��رائيلي اقتحم��ت بلدة 
كوبر شمال غرب مدينة رام اهلل، مع ساعات الفجر 
األولى، وأطلق��ت طائرة تصوير في البل��دة، ملراقبة 
حتركات الس��كان. وأش��ارت الوكالة إلى أن ق��وات االحتالل اقتحمت 

منزل والد الشهيد صالح البرغوثي. 
إصاب��ة .. أصي��ب س��تة أش��خاص، بينهم امرأت��ان، إثر انفج��ار وقع، 
ام��س االحد، في مدينة بيش��اور مركز إقليم خيبر 
بختونخوا ش��مال غرب باكس��تان. وقال مس��ؤول 
أمني يدعى وس��يم ري��اض للصحفيني عقب وقوع 
االنفج��ار، إن س��يارة مفخخة انفجرت في س��وق 
ص��در بازار، م��ا خلف س��تة جرحى فق��ط، منوها 
إلى أن التفجي��ر أحلق أضرارا كبيرة باحملال التجارية 

والسيارات العامة.

مصادر لـ »                        «:عبد املهدي يسّرح املئات من العاملني يف مكتب رئيس الوزراء كجزء من اإلصالح
بغداد / البينة الجديدة

كش��فت مص��ادر خاص��ة ومطلع��ة 
ل�»البين��ة اجلديدة« أن الس��يد رئيس 
ال��وزراء د. ع��ادل عب��د امله��دي ق��ام 
مؤخرا بتس��ريح املئات م��ن العاملني 

ف��ي املكتب االعالمي لرئاس��ة الوزراء 
كونه��م ال ي��ؤدون ما من��اط بهم من 
وترتقي  اعالمي��ة مطلوب��ة  واجب��ات 
ال��ى مس��توى املرحل��ة اجلدي��دة وان 
اغل��ب ه��ؤالء يتقاضى روات��ب كبيرة 

دون ان يق��دم اي جه��د اعالمي يصب 
في خدمة احلقيق��ة االعالمية وتنوير 
التفاع��ل ب��ني  الع��ام وخل��ق  ال��رأي 
رئاس��ة ال��وزراء وال��وزارات م��ن جهة 
وب��ني هذه اجله��ات واملواطن من جهة 

اخ��رى، ناهيك عن ك��ون اغلبهم من 
غي��ر املهنيني او احملترف��ني في العمل 
االعالم��ي، وت��رى املص��ادر ان الضرورة 
اس��تدعت انه��اء وج��ود ه��ذا العدد 
الفضائيني واس��تبدالهم  الكبير من 

بآخري��ن بغية االرتقاء مبس��توى االداء 
االعالمي ملكتب رئيس الوزراء وجعله 
مرتبطا بش��كل اكثر حيوية وتفاعال 
مع وس��ائل االعالم اخملتلفة ومبا يصب 

في مصلحة الدولة واملواطن.

بغداد / البينة الجديدة
وض��ع رئيس اجلمهوري��ة برهم صالح، امس األح��د، إكليل زهور 
على نص��ب اجلندي اجمله��ول مبناس��بة الذكرى )98( لتأس��يس 
اجليش العراقي الباسل. وذكر بيان صدر عن رئاسة اجلمهورية أن 
رئيس أركان اجلي��ش وكالة الفريق أول ركن عثمان الغامني وكبار 
القادة العسكريني اس��تقبلوا صالح، فضالً عن رؤساء وأعضاء 
البعثات الدبلوماسية في بغداد. وأضاف البيان، أنه جرى بعدها 
عزف الس��الم اجلمهوري وتفتيش حرس الش��رف وقراءة س��ورة 

الفاحتة على أرواح شهداء القوات املسلحة.

بغداد / البينة الجديدة
اصدرت قيادة العمليات املشتركة، امس األحد، تهنئة مبناسبة 
الذك��رى الثامن��ة والتس��عني على تأس��يس اجلي��ش العراقي. 
وقال��ت، ثماني��ة وتس��عون عاماً مرت على تأس��يس جيش��نا 
الباس��ل، انهم اسود العراق وحماته، ثمانية وتسعون عاما من 
اإليثار والبط��والت، فكان هذا اجليش ومازال عنواناً للش��هامة 
والنص��ر، نعم النصر الذي يعش��ق جبني احملررِين، ل��م يكلوا أو 
ميلوا بل يزدادوا يوما بعد يوم صالبة وعزمية، لقد أسسوا مدارس 
ينهل منها الباحثون عن ش��موخ اجلبال الرواس��ي. واضافت أن 
أبن��اء القوات املس��لحة، الذين قدموا قوافل من الش��هداء في 
احلرب عل��ى اإلرهاب وكانت قوافل أخرى رس��مت على صدورها 
أوس��مة اجلراح، لم يتوانوا ع��ن حماية العراق وش��عبه وبذلوا 
الغالي والنفيس في الذود عنه. واش��ارت الى أن اجليش العراقي 
مر مبراح��ل ومحط��ات عديدة وعل��ى مختل��ف األزمنة وخاض 
احل��روب الض��روس، وقد عرف ف��ي جميع الظروف ان��ه جيٌش ال 
يقه��ر وحقق العديد من االنتصارات الباهرة كان آخرها س��حق 
عصاب��ات داعش اإلرهابية التي ذاق��ت الضربات القاصمة على 
يد الشجعان من جيشنا األبي. وختمت بيانها بالقول في هذه 
الذكرى اخلالدة نس��تذكر عطر األرض ش��هداء اجليش العراقي 
وندع��و لهم باجلن��ة، كما ندعو اهلل س��بحانه وتعالى أن ينعم 

على اجلرحى بالشفاء العاجل، انه سميع مجيب.

 اجليش العراقي أسس مدارس 
ينهل منها الباحثون

قيادة العمليات المشتركة:

بغداد / البينة الجديدة
كش��ف مصدر مطلع ان رئيس اجلمهوري��ة، برهم صالح، يعتزم 
زي��ارة دولة قطر قريب��اً. وذكر مص��در مطلع ان صالح س��يعقد 
لقاءات مهمة مع أمير قطر متيم بن حمد آل ثاني وكبار املسؤولني 
في الدولة. وأضاف ان الوفد املقدم للزيارة س��يزور الدوحة. يشار 
ال��ى ان ه��ذه الزيارة تأت��ي بعد أيام م��ن زيارة رئي��س اجلمهورية 
بره��م صالح ووفد حكومي رفيع، اخلميس املاضي، أنقرة والتقى 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكبار املسؤولني األتراك.

البينة الجديدة / وكاالت
يعتزم النائب األمريكي براد شيرمان، طرح مشروع قانون خاص 
يقض��ي بعزل الرئيس دونالد ترامب، وذلك في االجتماع األول في 
ه��ذا العام للكونغ��رس. وقالت صحيفة ل��وس أجنليس تاميز إن 
شيرمان ال يرى ما مينع أعضاء الكونغرس من مناقشة املشروع، 
حيث أكد أن عزل ترامب عن الرئاسة سيكون جيدا ألمريكا. من 
جهته، التزال رئيس مجلس النواب األمريكي، نانسي بيلوسي، 
تعتبر أنه من املس��تحيل تنحية ترامب، ومناقش��ة مثل هكذا 
مشروع ميكن أن تؤدي حلدوث انشقاق. يذكر أن الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب، وفي مقابلة مع ش��بكة فوك��س نيوز األمريكية، 
في ديسمبر كانون األول املاضي، قال إنه لم يقم بأي عمل ميكن 

أن يكون سببا إلقالته.

نائب يف الكونغرس األمريكي 
يعتزم طرح مشروع عزل ترامب

قريبًا .. برهم صاحل يف قطر 
لعقد لقاءات مهمة

نائب يكشف عن عزم البناء تقديم 
مرشح جديد لوزارة الداخلية

بغداد / البينة الجديدة
كش��ف نائب ع��ن حتالف س��ائرون، عن عزم 
حتالف البناء تقدمي اسم مرشح جديد ل وزارة 
الداخلي��ة، فيم��ا اعتب��ر طرح عدة اس��ماء 
ملرش��حي وزارة الدفاع سيش��تت االصوات 
ويجعل حصول احدهم على العدد الكافي 
الس��تيزار الوزارة امرا صعبا. وقال النائب بدر 
الزيادي، إن االجتماعات مستمرة بني الكتل 

السياس��ية ورئيس مجلس الوزراء حلس��م 
مرش��حي ال��وزارات املتبقية م��ن الكابينة 
احلكومية، مبينا ان هنالك رغبة لدى الكتل 
السياسية حلس��م الوزارات الثالث املتبقية 
الداخلية والدفاع والعدل باجللس��ة املقبلة 
للبرمل��ان. واضاف الزيادي، ان هنالك توافقات 
مبدئي��ة ونح��ن بانتظ��ار تق��دمي االس��ماء 
للمرش��حني لل��وزارات، الفتا ال��ى ان هنالك 

معلومات اولية تش��ير الى نية حتالف البناء 
لتقدمي اسم مرش��ح بديل لوزارة الداخلية.

وبشأن ترشيحات وزارة الدفاع، اشار الزيادي 
ال��ى ان ما طرح حول مقترح لتقدمي اس��ماء 
عدة مرش��حني م��ن الوطنية واحمل��ور للوزارة 
وترك اخليار جملل��س النواب هو حل ال بأس به 
النهاء اخلالفات، لكن نعتقد ان التوافق على 

مرشح واحد هو اخليار االفضل.

بغداد / البينة الجديدة
بني اخلبير السياسي حافظ آل بشارة ان اميركا 
حتاول تنفيذ عمليات واستهداف ايران وسوريا 
م��ن االراض��ي العراقية، مؤك��دا ان ترامب جاء 
مبنظمة خلق االرهابية من اجل تنفيذ عمليات 
ضد ايران انطالقاً من االراضي العراقية. وقال آل 
بش��ارة ان “هناك عددا من املؤشرات تدل على 
ان ترامب لن ينفذ قرار االنس��حاب من سورية 

اال بعد ان يجد وضعا خاصا في العراق لقواته، 
بحيث ان هذه القوات تكون قادرة على التدخل 
في ش��ؤون كل من س��ورية وايران”. واضاف ان 
“هناك ترتيبات في قاعدة عني االس��د باالنبار 
وقواعد كردس��تان باالضافة ال��ى قيام اميركا 
باجمليء بالعشرات من منظمة خلق االرهابية، 
حي��ث يت��م اعدادهم م��ن قبل اميركا لش��ن 

هجمات على ايران”.

خبري سياسي: أمريكا حتاول استهداف إيران وسوريا انطالقًا من العراق
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ملواجهة االختناقات املرورية .. )                           ( تطالب احلكومة والسيد 
عمار احلكيم بفتح ) املربع الرئاسي( امام املواطنني

بغداد / البينة اجلديدة
ناقش رئيس اجلمهورية برهم صالح ،امس االحد، مع وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي قصي السهيل تطوير آليات عمل الوزارة بغية الوصول 
بقطاع التعليم العالي في العراق إلى مراتب متقدمة ضمن التصنيفات 
العاملية الرصينة، فضال عن عودة العراق إلى البيئة العلمية في املنطقة 
إن  قوله،  السهيل  ،عن  التعليم  لوزارة  بيان  واإلسالمية.ونقل  العربية 
التعليم في العراق يؤسس لركائز عمل جديدة تعتمد على استراتيجية 
االحتياجات  يؤمن  مبا  الدولة  مؤسسات  مختلف  مع  البناء  التعامل 
واقع  النعاش  واالكادميية  العلمية  والكفاءات  الطاقات  من  الضرورية 
بفعالية  اجلمهورية  رئيس  أشاد  جهته  الوطنية.من  العمل  قطاعات 
اجلمهورية  رئاسة  تعاون  مؤكدا  الوزارة،  أصدرتها  التي  االخيرة  القرارات 
في كل ما من شأنه تطوير التعليم واالرتقاء به بوصفه ركيزة اساسية 

وطاقة حيوية في بناء اجملتمعات احلضارية واملتقدمة.

وكاالت / البينة اجلديدة
أكد الرئيس السابق للجنة األمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، امس االحد، 
أن تنظيم “حراس الدين” ليس أكثر من زوبعة إعالمية يهدف الى خلط االوراق، 
مؤك��دا أنه من الناحية العملية ال وجود لتنظيم من ه��ذا النوع.وقال الزاملي 
في تصريح اوردته صحيفة “الش��رق األوس��ط” ، إنه “من الناحية العملية، ال 
وجود لتنظيم من هذا النوع، وبهذا االس��م، حيث م��ا زلنا نتعامل مع تنظيم 
داعش الذي هزمناه عسكرياً، ونالحق بقاياه اآلن، بصرف النظر عن تسمياتها”.

وأض��اف الزامل��ي، أن “تنظي��م )حراس الدين( ف��ي الواقع ليس أكث��ر من زوبعة 
إعالمية هدفها اإلثارة، ورمبا خلط األوراق، ال أكثر”.ونقلت الصحيفة عن مصدر 
أمن��ي قول��ه، إن “املناطق التي يج��ري احلديث عنها بوصفها ملجأ ملا يس��مى 
اليوم )ح��راس الدين(، وهي مناطق في صالح الدين ونينوى وكركوك، ال س��يما 
طوزخورماتو والشرقاط التي كانت نفسها مسرحاً لظهور ما سمي في وقتها 
)أه��ل الرايات البيض(، بعد إع��الن العراق هزمية »داعش« عس��كرياً، بوصفهم 

نسخة بديلة من تنظيم داعش”.
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النصر يصدر توضيحا بشأن انباء مغادرة العبادي العراق

رئيس اجلمهورية يناقش مع السهيل واقع التعليم وآليات تطوير عمل الوزارة
قيادي يسلمه ورقة حتمل تواقيع ..ما وراء كواليس زيارة ترامب للعراق 

بغداد / البينة اجلديدة
اصدر ائت��الف النصر ، توضيحا 
بشأن انباء مغادرة رئيسه حيدر 
العبادي العراق، مبينا ان العبادي 
بصدد االستمرار مبشروع ائتالف 
النصر كمشروع وطني عراقي.

وقال االئتالف ان كل ما يش��اع 
في وس��ائل االعالم عن مغادرة 
حي��در العبادي الع��راق او تركه 
عار  بغ��داد  احلبيبة  العاصم��ة 
عن الصحة، مبينا ان ذلك جزء 
م��ن ترويج مكش��وف الجندات 
تناف��س  م��ن  وج��زء  اجنبي��ة، 
سياسي رخيص متارسه جهات 
غي��ر مس��ؤولة.واضاف ان ذلك 
هو ش��بيهة باحلمل��ة الكاذبة 
التي تش��يع باشغاله لعدد من 
عقارات الدولة، مش��يرا الى ان 
اجلميع يعلم ان العبادي وخالل 
فترة حكمه لم يتجاوز او يوظف 
امكانات الدولة لصاحله، ودخل 
وخرج من املسؤولية وهو يقيم 

مب��كان واحد.ودع��ا االئتالف الى 
التحل��ي بالقي��م السياس��ية 
الرفيع��ة، الفت��ا ال��ى ان مهام 
ش��عوبهم  خدم��ة  الساس��ة 
واوطانه��م، وان يتحّل��وا به��م 
املنجز.وج��دد  وهم��ة  اخلدم��ة 
االئت��الف ان العبادي لن يتخلى 
الت��ي  الوطني��ة  مهام��ه  ع��ن 
حمل مس��ؤوليتها منذ قبوله 
التكلي��ف، موضح��ا انه بصدد 
ائت��الف  مبش��روع  االس��تمرار 
النصر كمش��روع وطني عراقي 
يراد له امتام مسيرة االنتصارات 
واملنج��زات الت��ي حتققت خالل 
االربع س��نوات املاضي��ة بهمة 
وصم��ود ابن��اء الش��عب وقواه 
ونخب��ه اخليرة.يذكر ان عددا من 
وسائل االعالم ومواقع التواصل 
اخب��ارا  تناقل��ت  االجتماع��ي 
تضمنت ان رئيس ائتالف النصر 
حي��در العبادي غ��ادر العاصمة 

بغداد.

)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

 واشنطن / وكاالت / البينة اجلديدة 
كش��فت مصادر اميركية م��ا وراء كواليس 
زي��ارة الرئي��س دونالد ترامب للع��راق، فيما 
اش��ارت ال��ى ان قياديا عراقيا س��لمه ورقة 
حتمل مجموع��ة تواقيع.وقال��ت املصادر ل� 
روس��يا اليوم، وتابعتها »البين��ة اجلديدة«، 
ان الق��وات األميركي��ة التي كان��ت تتواجد 
على احلدود العراقية الس��ورية انس��حبت 
ف��ي النصف الثاني من كانون االول املاضي، 
لكن قب��ل زيارة ترامب لقاعدة عني األس��د 
ف��ي األنبار بي��وم مت��ت إعادته��ا ألماكنها.
وأضاف��ت أن العراقيني العاملني مع القوات 
األميركية حصلوا عل��ى إجازة إجبارية في 
ي��وم زيارة ترامب بقاعدة عني األس��د دون أن 

يعرفوا الس��ببب، مبينة أن قاع��دة رانيا في 
الس��ليمانية مت إغالقه��ا قبل يوم م��ن زيارة 
ترام��ب وأخرجت منها كل األوراق والتفاصيل 
املتعلقة بالعمل.وتابعت املصادر أن القاعدة 
األميركي��ة في أربيل أغلقت أيض��اً قبل زيارة 
ترام��ب ث��م أعي��د إفتتاحها، مش��يرة إلى أن 
العاملني العراقيني في هذه القواعد عاش��وا 

قبل زي��ارة ترامب بثالثة أي��ام أوقات عصيبة 
وأعتقدوا أنه مت اإلستغناء عنهم ومتت عملية 
تناقل لبعضهم ب��ني القواعد األميركية دون 
معرف��ة الس��بب.واكدت املص��ادر أن ترام��ب 
عندما وصل إلى قاعدة عني األس��د إس��تلم 
من قي��ادي عراقي لم تعرف هويته ورقة فيها 
مجموعة تواقيع دون أن يعرف أحد ماهي هذه 
الورقة، الفت��ة الى ان احلكوم��ة العراقية لم 

تعرف مبوعد زيارة ترامب س��وى قبل ساعتني 
عندم��ا مت إب��الغ رئي��س احلكومة ع��ادل عبد 
امله��دي بذلك.واعلن البيت االبي��ض، في 26 
كانون االول 2018، ان الرئيس االمريكي دونالد 
ترامب وصل في زيارة الى العراق، فيما اش��ار 
ال��ى ان ترامب نفى وجود اي خطط لس��حب 

قوات بالده من العراق.

الزاملي )حراس الدين( ليس أكثر من زوبعة إعالمية هدفها خلط االوراق

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
اميانا منها بأداء رسالتها الصحفية والدفاع عن 
قضايا الشعب وتطلعاته املشروعة فان »البينة 
اجلديدة« تطالب احلكومة التي يرأس��ها السيد     
ع��ادل عبد امله��دي ورئيس تيار احلكمة الس��يد 
عم��ار احلكيم بالعمل الف��وري على فتح مابات 
يعرف ب ) املربع الرئاسي ( امام حركة املواطنني 
اسوة بالفتح اجلزئي للمنطقة اخلضراء ، وتؤكد 
»البين��ة اجلدي��دة« ان فت��ح املربع الرئاس��ي من 
ش��أنه ان يقل��ل م��ن االزدحام��ات واالختناقات 
املروري��ة وينهي حاالت االغالق القس��ري ملناطق 
واماكن حيوية في بغداد وتأمل »البينة اجلديدة« 
بان جتد صدى ملطالبها  التي هي باالصل مطالب 

الشعب .

بغداد / البينة اجلديدة
وّجه رئيس مجلس الوزراء عادل 
عبداملهدي, امس االول السبت, 
بإجراء حتقيق بتعيني نائب مدير 
عام حتت التهديد وجتميد العمل 

به حتى انتهاء التحقيق.
إن  املهدي  عبد  مكتب  وذكر 
“رئيس الوزراء وّجه بإجراء حتقيق 
حول معلومات تشير الى صدور 
عام  مدير  قبل  من  اداري  امر 
لتعيني  املدني  الطيران  سلطة 
مبنصب  الشخصيات  احدى 
حتت  السلطة  عام  مدير  نائب 
 ، والتخويف  التهديد  طائلة 

املتعلق  اإلداري  اإلجراء  واعتبار 
السلطة  رئيس  نائب  مبنصب 
مبيناً  نافذ”,  وغير  مجمدا 
العمل  استمرار  “تقرر  أنه 
بالسياقات السابقة حلني إنهاء 

التحقيق والتأكد”.
وّجه  املهدي  “عبد  أن  وأضاف 
أيضاً باتخاذ االجراءات الكفيلة 
من  بكل  العقوبات  اشد  وإنزال 
يستغل  او  التهديد  يستخدم 
او  املواطنني  إلرغام  سلطاته 
القيام  على  الدولة  مؤسسات 
للقانون  مخالفة  بإجراءات 

والنظام”

إنزال اشد العقوبات .. رئيس الوزراء 
يوجه بإجراء حتقيق بتعيني نائب مدير 

عام حتت التهديد وجتميد العمل به

بغداد / البينة اجلديدة
امس  الغضبان،  ثامر  النفط  وزير  أكد 
خفض  باتفاق  الكامل  العراق  التزام  االول 
أوبك  منظمة  إليه  توصلت  الذي  اإلنتاج 
لعب  العراق  أن  الى  مشيرا  وشركاؤها، 
بهدف  االتفاق  لهذا  بالتوصل  مهماً  دوراً 
إيجاد حلول واقعية للسيطرة على تخمة 

املعروض النفطي.
البينة   ( تلقت  بيان  في  الغضبان  وقال 
النفط  وزارة  إن  منه،  نسخة    ) اجلديدة 
اإلنتاج  خفض  تطبيق  إجراءات  اتخذت 
بنسبة )3%( والتي تشكل قرابة )140( ألف 
العراق،  إنتاج  اليوم من مجمل  في  برميل 
الدول  التفاق  املقررة  النسبة  بحسب 

املنتجة من أعضاء )أوبك( وشركائها والذي 
مت اتخاذه في االجتماع الذي عقد في فيينا 
قدره  تخفيض  على  ونص  املاضي  الشهر 
ألف   )800( منها   ، برميل  مليون   )1,200(
برميل في اليوم هي نسبة الدول األعضاء 
في  برميل  ألف  و)400(  )أوبك(  منظمة  في 
خارجها،  من  املنتجة  الدول  نسبة  اليوم 
مؤكدا التزام العراق الكامل باتفاق خفض 
)أوبك(  منظمة  إليه  توصلت  الذي  اإلنتاج 
وشركاؤها والذي دخل حيز التنفيذ ابتداًء 

من األول من كانون الثاني 2019.
املسؤولني  الى  أوعز  أنه  الغضبان،  وأضاف 
وقت  في  والتسويق  اإلنتاج  قطاعي  عن 
العاجلة من أجل  باتخاذ اإلجراءات  سابق 

لشهر  املقررة  اإلنتاج  مبستويات  االلتزام 
االتفاق،  بحسب   ،2018 األول  تشرين 
مليون   )  4،653( عند معدالت  كانت  والتي 
الوزارة على استقرار  برميل، مؤكدا حرص 
اإلنتاج في عموم البالد عند معدل )4،513( 
مليون برميل لألشهر الستة القادمة، بعد 
احتساب نسبة خفض حصة العراق وهي 
)140( الف برميل، وبحسب الفترة الزمنية 
بداية  التنفيذ  حيز  دخل  الذي  لالتفاق 

كانون الثاني 2019.
أن العراق لعب دوراً مهماً  وتابع الغضبان، 
الى  التوصل  في  اآلخرين  املنتجني  مع 
حلول  إيجاد  على  منه  حرصاً  االتفاق  هذا 
منطقية وواقعية ملواجهة حتديات السوق 

والسيطرة على تخمة  العاملية،  النفطية 
إعادة  على  والعمل  النفطي  املعروض 
يؤدي  وهذا  والطلب،  العرض  بني  التوازن 
اللجنة  وأن  النفط،  الى دعم أسعار  بدوره 
منظمة  اجتماع  عن  املنبثقة  الوزارية 
وتراقب  تتابع  سوف  وشركاؤها،  )أوبك( 
الفترة  خالل  النفطية  السوق  تطورات 

املقبلة وتقدم تقاريرها للدول األعضاء.
خالل  من  ملس  أنه  الغضبان،  وكشف 
)أوبك(  منظمة  في  نظرائه  مع  تواصله 
االلتزام  على  اجلميع  حرص  وشركائها 
النفطي وحتقيق األهداف اخملطط  باالتفاق 
األسواق  في  النفط  أسعار  دعم  في  لها 

العاملية.

الغضبان يؤكد التزام العراق الكامل باتفاق خفض اإلنتاج يف أوبك

بغداد / البينة اجلديدة
اعلن نائب عن كتلة االحتاد الوطني الكردستاني 
املادة  لتنفيذ  دينار  مليار   50 مبلغ  تخصيص  عن 
للعام  االحتادية  املوازنة  قانون  مشروع  في   140
نادر في تصريح متلفز،  النائب مريوان  2019.وقال 
 2019 للعام  االحتادية  املوازنة  قانون  مشروع  ان 
دينار  مليار   50 مبلغ  تخصيص  فقرة  يتضمن 
اشارة  ذلك  عادا  الدستورية،   140 املادة  لتنفيذ 
اية  تتضمن  لم  السابقة  املوازنات  الن  ايجابية 

تخصيصات للمادة 140.
واضاف ، ان املادة 140 حتتاج خالل العام احلالي 420 
مليار دينار النهاء مرحلة تعويض املتضرريني لكن 
هذا  ان   ، فقط.وتابع  دينار  مليار   50 تخصيص  مت 
سيؤدي الى تأخير انهاء مرحلة تعويض املتضررين، 
مشيرا الى ان التعويضات تشمل جميع املكونات 

التي  الدميوغرافي  التغيير  عمليات  من  املتضررة 
نفذها النظام السابق في املناطق املستقطعة.

  بغداد / البينة اجلديدة
دعا رئيس حتالف الفتح هادي العامري، 
كانون   31 يوم  اعتبار  إلى  االول،  امس 
يتم  وطنياً  األول عطلة رسمية ويوماً 
طالب  فيما  عام،  كل  به  االحتفال 
احلكومة برفض تواجد قواعد أميركية 
أو قوات أميركية برية في العراق.وقال 
العامري في كلمة له خالل احتفالية 
يوم  اعتبار  إلى  أدعو   ، السيادة،  يوم 

ويوماً  رسمية  عطلة  األول  كانون   31
به،  االحتفال  يتم  للعراق  وطنياً 
هذا  من  أفضل  يوم  يوجد  ال  مضيفاً 
العراق. من  احملتل  خروج  وهو  اليوم 
وأضاف العامري، أن العوامل احلقيقية 
عدة  هي  النصر  هذا  إلى  أدت  التي 
عوامل في مقدمتها موقف املرجعية 

الدينية الواضح من االحتالل.

العامري يدعو إىل أن يكون يوم 31 
كانون األول من كل عام عطلة رمسية

بغداد / البينة اجلديدة 
اعرب رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، عن تقديره للدور االنساني الذي تقوم 
به بعثة االمم املتحدة في العراق، فيما اكدت املمثل اخلاص لالمني العام لألمم 
املتحدة ملساعدة العراق جينني هينيس بالسخارت مساندة االمم املتحدة 
للحكومة العراقية ودعم خططها وبرنامجها.وقال املكتب اإلعالمي ل عبد 
يوم  صباح  استقبل  املهدي  عبد  عادل  الوزراء  رئيس  ان   ، بيان  في  املهدي 
ملساعدة  املتحدة  لألمم  العام  لالمني  اخلاص  املمثل  الرسمي  مبكتبه  امس 
امله  عن  اعرب  املهدي  عبد  ان  مبينا  بالسخارت،  هينيس  جينني  العراق 
عن  املهدي  عبد  بالعراق.واعرب  مهامها  في  املتحدة  االمم  بعثة  تنجح  ان 
البعثة ودعمها جلهود احلكومة في  به  الذي تقوم  االنساني  للدور  تقديره 
ترسيخ حالة التعايش السلمي بني العراقيني وبسط األمن واالستقرار في 
ممثل  اكد  جهته  ديارهم.من  الى  النازحني  واعادة  العراق  محافظات  عموم 
العراقية ودعم  العام جينني هينيس بالسخارت مساندة احلكومة  االمني 
خططها وبرنامجها الذي يركز على االستقرار واالعمار واملصاحلة وتطوير 
ارتياحها  واضحا.واعربت عن  العراق يشهد اسقرار  ان  الى  اخلدمات، الفتا 
حلالة االستقرار التي يشهدها العراق وعن شكرها للتعاون والتسهيالت 
تقريرا  بالسخارت  الدولية.وقدمت  املنظمة  لبعثة  احلكومة  تقدمها  التي 
عن زيارتها القليم كردستان وعدد من املناطق خالل الشهر االول لتوليها 

مهمتها في العراق.

بالسخارت تقدم تقريراً لـعبد املهدي 
عن زيارتها القليم كردستان



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

منعت بعض الدول حتليق الدرون فوق املدارج املخصصة لإلقالع 
واهلبوط ومل يكن هذا احلظر وقفًا على الواليات املتحدة

الدرون .. تدشن عصر حروب من دون جيوش

لكن دافينتشي لم يتخيل أن اختراعات 
البشر ستصل بهم الى صناعة طائرة 
موجهة بس��بب خل��و عه��ده )1452-

1519( من ابتكار اإلشارات الالسلكية. 
ُوِل��دت »الدرون«،  وبفضل ذلك االبتكار 
ه��ذه  بواس��طة  املوجه��ة  الطائ��رة 
اإلشارات.وامللفت حقاً أن يصبح اقتناء 
هذه الطائرة الصغيرة املسّيرة من بعيد 
هدف��اً للعس��كريني وللتج��ار، ولهواة 
ه��ذه اللعبة املكلفة. وي��دل على ذلك 
آخر إحصاء نشرته الصحف االميركية 
وفيه تقول: إن الهواة سجلوا في دائرة 
أل��ف درون(،  االتص��االت ملكي��ة )920 
ف��ي حني س��جل التج��ار ملكية )195 
أل��ف درون(. ه��ذا بالطب��ع ال��ى جانب 
عدد ضخم يس��تخدمه العس��كريون 
لتنفي��ذ عملي��ات اغتي��ال ض��د آالف 
اإلرهابي��ني املنتش��رين ف��ي كل مكان 
تقريباً.لهذا الس��بب وس��واه، وضعت 
قوان��ني  االميركي��ة  االتص��االت  وزارة 
مش��ددة تتعلق مبلكية ه��ذه الطائرة، 
وأس��باب اقتنائها وحدود استعمالها. 
ومن أجل س��المة أج��واء املطارات في 
امل��دن، منع��ت الدولة حتلي��ق »الدرون« 
فوق املدارج اخملصصة لإلقالع والهبوط 

ولم يكن هذا احلظر وقفاً على الواليات 
املتحدة، وإمنا ه��و قانون معمول به في 
جمي��ع مط��ارات العالم. ولق��د عانت 
إدارة مط��ار »غاتويك«، منذ أس��بوعني 
تقريباً، أزمة إرباك استمرت 36 ساعة، 
قبل موس��م األعياد بقليل. والس��بب 
أن برج املراقبة ف��ي هذا املطار املزدحم 
باملس��افرين ضبط جس��ماً غريباً كان 
يحلق ف��وق املطار، األمر الذي يش��كل 
خط��راً على عمليات هب��وط الطائرات 
أن  خصوص��اً  وانطالقه��ا.  التجاري��ة 
»الدرون« كانت حتلق على علو كيلومتر 
واحد في أجواء املطار. وكان من نتيجة 
ه��ذا اإلختراق املفاجئ إلغاء ألف رحلة 

طي��ران، ومنع س��فر 140 أل��ف مواطن 
أجبرتهم الفوضى على افتراش األرض.

وكان من الطبيعي أن تطلب إدارة مطار 
»غاتوي��ك« معون��ة الوالي��ات املتحدة 
وخبرتها في حل هذا اإلشكال املكلف. 
ومل��ا نصحت وزارة االتصاالت االميركية 
بضرورة اس��تخدام جهاز يُعرف بإسم 
»قبة درون«، القادرة على تدمير الطائرة، 
اعترض��ت وزارة الداخلي��ة البريطانية 
عل��ى هذا التدبير ألنه��ا كانت مهتمة 
باكتش��اف صاح��ب الطائ��رة، واملكان 
الس��ري الذي يوّجه منه »الدرون«... وما 
إذا كان وراء ه��ذا العمل أهداف إرهابية 
مؤذية.وم��ن أجل ه��ذه الغاي��ة أعلنت 
الشرطة عن جائزة مببلغ خمسني ألف 
جنيه اس��ترليني ملن ي��دل الى مكمن 
الفاعل. وبعد اتهام شخصني هما بول 
غيت وألني كيرك، وإخضاعهما لعملية 
استجواب طويلة، أطلقتهما الشرطة 
بعد اإلعتذار، لعدم وجود أدلة تدينهما.

وفي نهاية األم��ر، أعلنت قيادة اجليش 
البريطان��ي أنها طبق��ت التكنولوجيا 
االس��رائيلية اخلاص��ة بتعطيل حركة 
طي��ران »ال��درون.« والثاب��ت أن خب��راء 
اجليش االسرائيلي حرصوا على ابتكار 

أجه��زة معطل��ة من��ذ أعل��ن تنظيم 
»داعش« عن نيت��ه ضرب مفاعل دميونا 
بواسطة »الدرون.«. كذلك استخدمت 
»حم��اس« هذه الطائ��رة بغرض القيام 
بعمليات استطالع ضد جيش الدفاع 
االسرائيلي. وقد اعترف الناطق الرسمي 
بإس��م تنظي��م »داع��ش« أن مقاتليه 

اس��تخدموا ه��ذه الطائرة ف��ي العراق 
وس��وريا بغرض التجسس والتشويش 
عل��ى طائ��رات التحال��ف الدولي.ويرى 
أن أهمي��ة عم��ل ه��ذه  العس��كريون 
الطائ��رة تكمن في قدرته��ا على بلوغ 
أهدافها عن بعد مئ��ات الكليومترات. 
واملث��ل على ذلك أن الب��وارج االميركية 
التي جتوب بحر العرب قبالة الس��احل 
الُعمان��ي، كان��ت توج��ه ضرباتها الى 

اإلرهابي��ني ف��ي قنده��ار أفغانس��تان 
الوقائ��ع  باكس��تان.ومن  بيش��اور  أو 
التي دلت عل��ى خطورة »ال��درون« يوم 
اس��ُتعِملت الغتيال الرئيس الفنزويلي 
نيكوالس م��ادورو. وكان ذلك أثناء إلقاء 
خطاب أمام حش��د عس��كري عندما 

فوجئ ه��و وزوجته وأعض��اء حكومته 
بانفجار طائرتني دون طيار. وتردد الحقاً 
انه��ا محاول��ة فاش��لة الغتياله. لكن 
فش��لها لم مين��ع املس��ؤولني عن أمن 
الرئي��س من إعادة النظ��ر في مختلف 
املعتم��دة. الكالس��يكية  األس��اليب 
وبعد إعالن فش��ل تلك احملاولة، تنبهت 
وكاالت االستخبارات وأجهزة األمن في 
كل دول العالم الى ظهور تهديد جديد 
متثله »الدرون االنتحاري��ة.« أي الطائرة 
املع��دة لإلنفجار الكام��ل. وكتب بعد 
هذه احلادث��ة أكادمييون وخب��راء أمن أن 
حراس الرؤس��اء تعلموا درس��اً قاسياً 
من محاولة اغتيال م��ادورو، يتمثل في 
التغيير اجل��ذري لطبيعة خطط تأمني 
احلماية الشخصية لزعماء الدول خالل 
أو االحتف��االت  املناس��بات الرس��مية 
أن��ور  الرئي��س  أن  الش��عبية.صحيح 
السادات لم يستطع حماية نفسه من 
رصاص خالد اإلس��المبولي في زمن لم 
تكن »الدرون« قد ُوِلدت... لكن الصحيح 
أيضاً أن مطلق »الدرون« االنتحارية ضد 
مادورو بقي مجهوالً مع تساؤالت جّمة: 
هل هي املعارضة، أم الواليات املتحدة، 
أم دولة جارة لفنزويال؟.حسب التقاليد 

املتبع��ة لعمليات احلماي��ة فهي عادة 
تقتص��ر عل��ى األمن املباش��ر جلس��د 
الشخص، باإلضافة الى تأمني احلماية 
ع��ن بُع��د، عب��ر نش��ر القّناص��ة فوق 
أسطح البنايات اجملاورة لقصر الزعيم. 
وق��د تط��ور هذا األس��لوب ف��ي عهود 
ديكتاتوريني من أمثال فيدال كاس��ترو 

وصدام حسني ومعمر القذافي بحيث 
كان��ت تُغلق الط��رق ويتم نش��ر قوات 
عس��كرية محيط��ة بقصر الرئاس��ة، 

مع تش��غيل أجه��زة التش��ويش على 
لك��ن  االنترن��ت.  وش��بكة  اإلش��ارات 
هذه املوان��ع لم حتِم رفي��ق احلريري من 
االغتيال!.الرئي��س م��ادورو أض��اف الى 

خطط حمايته الش��خصية منظومة 
حماية مؤلفة من مروحيات مس��لحة 
وطائ��رات تابع��ة للقوات اجلوي��ة. ورمبا 
يحذو حذوه في املستقبل كل الرؤساء 
املعرض��ني لإلغتيال بواس��طة »الدورن 

الكاميكازي.« وقد كس��ب هذا اللقب 
من فرقة الكاميكاز اليابانية التي كان 
طياروها ينقض��ون بطائراتهم احلربية 
على حامالت الطائ��رات االميركية في 
احملي��ط اله��ادئ، ويفجرون أنفس��هم 
فيها.بقي الس��ؤال املتعل��ق باملهمات 
التي تقوم بها »ال��درون«، وهل تقتصر 
فق��ط؟. االغتي��االت  ارت��كاب  عل��ى 

يعت��رف أحد أطب��اء رواندا بأن��ه أجرى 
املركزي  باملستش��فى  هاتفي��اً  اتصاالً 
في العاصمة، وطلب دواء مس��تعجالً 
لصبي��ة تعاني م��ن ألم عض��ال. وكان 
اجل��واب مخيباً آلمال��ه، ألن ال��دواء لن 
يصله بالسيارة قبل ثالث ساعات.وهو 
يؤكد أنه كرر الطلب من مركز »الدرون« 
التجاري الذي أبلغه أن الدواء سيصله 
خالل س��ت دقائق. وبالفعل، شوهدت 
بعد ست دقائق طائرة »درون« حتوم فوق 
عيادته وترمي له الدواء بواسطة مظلة 
ورقية.ح��دث ذل��ك في 21 كان��ون األول 
سنة 2016. وبذلك تكون تلك العملية 
السريعة أول خدمة إنسانية تقوم بها 
هذه الطائرة بتوجيه إشارات السلكية 
بعث به��ا مالكها م��ن منزله.على اثر 
تل��ك احلادثة الت��ي جرت ف��ي افريقيا، 
االميركي��ة  االتص��االت  وزارة  وافق��ت 
على اس��تخدام ه��ذه الطائ��رة لألمور 
املس��تعجلة. وقد أثبتت جدواها عقب 
م��رور اإلعصار »ماريا« ف��وق بورتو ريكو 
خالل شهر أيلول 2017. ذلك أنها كانت 
تؤمن الضروريات كالغذاء والدواء واملاء، 
ملئات احملتاجني.يقول كريس بوكوك، من 
كبار ضباط حلف األطلس��ي، إن اجليل 
املع��ّدل من طائرات »الدرون« س��يكون 
جزءاً مكمالً ألي برنامج مس��لح تقوم 
به الدول. والس��بب أن تطوره اجته نحو 
تقلي��ل ع��دد اجلن��ود، مع زي��ادة قدرات 
الطائ��رات املوجه��ة على حم��ل أكبر 
عدد من الصواريخ.إضافة الى كل هذه 
املعطيات، فإن ش��ركة »أمازون« وقعت 
اتفاق��اً م��ع إحدى ش��ركات »ال��درون« 
مس��تعجلة  خدم��ات  حتقي��ق  عل��ى 
لزبائنها. كذلك ت��درس وكالة الفضاء 
االميركية )ناسا( الطريقة التي تعمل 
بها هذه الطائرة بغرض االس��تفادة من 
تركيبتها التكنولوجية.بقي الس��ؤال 
األخير املتعلق بطبيعة عمل »الدرون«، 
وخصائصه��ا الفري��دة. واجل��واب كما 
يق��ول أحد مخترعيه��ا إن زمام املبادرة 
موجود على األرض يحركه طيار مدرب 
على توجيه تلك اآللة القاتلة. ويش��ير 
سجل االختراعات الى سلسلة علماء 
اميركيني وبريطانيني، باشروا منذ سنة 
1935 ف��ي تطوي��ر موج��ات الراديو الى 
إش��ارات السلكية. ثم جاء من بعدهم 
ابراهام كارم اليه��ودي العراقي املولود 
في بغداد س��نة 1937. وق��د هاجر الى 
اسرائيل بصحبة والده وأربعة أشقاء. 
وب��رزت اختراعات��ه في عال��م الطيران، 
األمر الذي انتهى به الى بناء أول طائرة 

»درون« تعمل باإلشارات الالسلكية!.

* كاتب وصحفي لبناني

اعرتف الناطق 
الرسمي بإسم 
تنظيم »داعش« أن 
مقاتليه استخدموا 
هذه الطائرة يف 
العراق وسوريا

هاجر ابراهام كارم اليهودي العراقي اىل اسرائيل وبرزت اخرتاعاته يف عالم الطريان 
األمر الذي انتهى به اىل بناء أول طائرة »درون« تعمل باإلشارات الالسلكية!

كــارم

االسالمبولي

مادورو

في دراسة تاريخية 
نشرتها الكاتبة 
ستيفاني زاشراك 
ذكرت أن الرسام 
العاملي ليوناردو 
دافينتشي كتب 
مخطوطة شهيرة 
عن العصافير. وتوقع 
هذا العبقري أن 
اإلنسان سينجح في 
املستقبل في بلوغ 
هذا املدى املرتفع.
وتقول ستيفاني 
في دراستها إن 
دافينتشي مبدع 
لوحة »موناليزا« كان 
مهتماً أيضاً برسم 
مسودة »اسكتشات« 
متثل الطبيعة من 
فوق قمة جبل مرتفع، 
كما يراها الطير 
أو كما تخيلها هو 
عن اإلنسان القادر 
على الطيران. من 
هنا ذكرت الكاتبة 
أن إيحاءات الرسام 
العظيم كانت متثل 
رؤياه لقدرة اإلنسان 
على الطيران متاماً 
مثل الطيور.

* سليم نصار 
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    يظ��ن الظ��ان ان ي��وم عرفات والعيد بعي��د متاما عن 
مقتضي��ات االش��كاليات والتعقي��د لك��ن االمر ليس 
كذلك مطلقا فنهاية يوم عرفات هو بداية ملا سيتبعه 
من ايام عيد االضحى اخملصوص باحلجاج حيث يتقبل 
اهلل تعالى م��ن البعض وليس من الكل وهذا ما تؤكده 
املرويات االسالمية املعتبرة حيث يكثر الضجيج ويقل 
احلجيج فانه س��بحانه وتعالى هو الوحيد الذي يزكي 
االنف��س وال يزايد عل��ى ذلك أحد فما هي املش��اكل يا 
ترى ؟ املش��اكل تتمثل بكث��رة االنفاق مع قلة الواردات 
للعائلة العراقية البسيطة حيث ال بد من وجود بعض 
التقاليد التي لن تتخلى عنها االسرة العراقية صاحبة 
اإلرث في هذا اجملال وفي غيره فالعيديات تقليد جميل 
لكنه الي��وم مرهق ج��دا وفي بعض االحي��ان مخجل 

بسبب تدني الوضع 
املادي فالفرد العراقي 
يعيش حاالت حتيله 
ال��ى اجلنون ورمبا الى 
االنتح��ار كون��ه قد 
انحص��ر فع��ال ف��ي 
زاوية ضيقة . الدولة 
متخمة بالتقش��ف 
على املواطنني فقط 
وعلى الرغم من ذلك 
جتده��ا تنفق الكثير 
عل��ى  االم��وال  م��ن 

اش��ياء ال تس��تحق ذكرا . قيمة املواطن في هذا البلد 
ال تساوي فلسا واحدا وهذه حقيقة ال مجال النكارها 
مهما حاول البعض تلميع الصورة فهذا لم يعد ممكنا 
فاحلي��اة جتارب قضت اال نثق بسياس��ي ومن دخل هذا 
العالم املليء بكل صنوف الش��ر . فاملشاكل متراكمة 
ومتراكب��ة حد اللعنة وال نس��تطيع ان جند لها حال إال 
بصنع مشكلة جديدة تنسينا املشكلة االولى وبهذه 
السلس��لة من املشاكل ننس��ى املشكلة االساسية 
ونتع��ارك ونتقاتل على مش��اكل فرعية ال تس��من وال 
تغن��ي ع��ن جوع وكل عام واملش��اكل بال��ف خير ومن 
يتس��بب فيها )س��م وزقنب��وت( فالى جمي��ع العالم 
التحية العطرة مبناس��بة مشاكل عراقية جديدة بعد 

العد والفرز واخلياطة والتطريز.

بــدايـة الـمـشــاكــــــل

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

الدولة متخمة بالتقشف 
على املواطنني فقط 
وعلى الرغم من ذلك 
تجدها تنفق الكثري من 
االموال على اشياء ال 
تستحق ذكرا
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 بغداد / البينة اجلديدة 
اجنزت وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال 
في  واسط(  )درة  االحرار  وقود  محطة  العامة 
سعد  شركة  طريق  عن   , واسط  محافظة 
وزارة  لصالح   , الوزارة  تشيكالت  احدى  العامة 
املشروع  ان  للوزارة  االعالمي  املركز  النفط.وذكر 
م2حيث  مقدارها5250  مبساحة  ارض  على  شيد 
 )45,000( خزان  كل  سعة  خزانات  ستة  تضم 
لتر   ملنتوج البانزين   وزيت الغاز والنفط االبيض 
وكذلك  واالدارية  اخلدمية  البنايات  الى  اضافة 
منشأ  ذات  مزدوجة  مضخة   )14( ونصب  جتهيز 
اجمالية  مبساحة   )4( عدد  مسقفات  مع  ياباني 
)442( م2 وتغليفها مبادة الكوتا , مشيرا الى انه 

مت افتتاحها من قبل اجلهة املستفيدة.

االعمار واالسكان تنجز مشروع 
حمطة وقود االحراريف  واسط

اعتقال ثاني مسافر عراقي يف منفذ الشالجمة حبوزته خمدرات خالل 24 ساعة
البصرة / البينة اجلديدة

محافظة  في  أمني  مصدر  أفاد 
الكمارك  شرطة  بأن  البصرة، 
داخل  املسافرين  صالة  في  اعتقلت 
منفذ الشالمجة احلدودي على ثاني 
 24 من  أقل  خالل  عراقي  مسافر 

مخدرة. مادة  حيازة  بتهمة  ساعة 
مديرية  من  مفرزة  إن   ، املصدر  وقال 
املنطقة  في  الكمارك  شرطة 
الرابعة اعتقلت في صالة املسافرين 
الشالمجة  منفذ  داخل  الوافدين 
بتهمة  عراقي  مسافر  على  احلدودي 

اخملدرات  من  قليلة  كمية  تهريب 
الشخصي،  استخدامه  لغرض 
ضبطت  األمنية  املفرزة  أن  مبيناً 
من  مخدرة  حبة   14 املتهم  بحوزة 
من  غم   2 يقارب  وما  )ميتادون(،  نوع 
مادة )احلشيش(.ولفت املصدر الى أن 

املتهم مت القبض عليه بعد ساعات 
من اعتقال  مسافر عراقي آخر داخل 
من  غم   114 بحوزته  كانت  املنفذ 
مادة  مع  مخلوطة  )الهيروين(  مادة 

مخدرة من نوع آخر.

بغداد / البينة اجلديدة 
مجلس  عضو  رجحت 
جسومة  بغداد  محافظة 
االزيرجاوي،  االعالن عن نتائج 
بغداد  في  التربية  تعيينات 
خالل االسبوع املقبل، الفتة 
نتائج  عن  االعالن  ان  الى 
الشهر  تتجاوز  لن  التعيني 
احلالي.وقالت االزيرجاوي ، ان 
سيعقد  احملافظة  “مجلس 
االسبوع  خالل  اجتماعاً 
آلية  على  للتصويت  اجلاري 
على  للمتقدمني  التعيني 
ثم  ومن  التربية،  مديريات 
الفائزين  عن  االعالن  سيتم 
االسبوع  خالل  املقبولني  او 

املقبل بعد مصادقة محافظ 
التعيينات”. على  بغداد 

جلنة  “هناك  ان  واضافت 
البرملان ومجلس  مكونة من 
التربية  ووزارة  احملافظة 
وضع  اجل  من  ستجتمع 
للتعيينات  املناسبة  االلية 
مدريات  على  تعمم  ثم  ومن 
التربية في بغداد”، مبينة أن 
“االعالن النهائي عن الفائزين 
مديريات  في  بالتعيني 
الشهر  اليتجاوز  قد  التربية 
باب  سيفتح  حيث  احلالي، 
ومن  لالعتراض،  التقدمي 
تغييرات  هناك  تكون  ثم 

للمعترضني”.

ترجيحات باإلعالن عن نتائج تعيينات 
الرتبية األسبوع املقبل

الزراعة تعقد حلقة نقاشية 
حول أهمية تنمية اجملتمع الريفي  

مدير شؤون الشهداء واجلرحى جيري زيارات  مكثفة للمحافظات لتكريم عوائل الشهداء

بغداد / البينة اجلديدة
والشؤون  العمل  وزير  امر 
باسم  الدكتور  االجتماعية 
عاجل  حتقيق  بفتح  الزمان  عبد 
االقدم  الوزارة  وكيل  برئاسة 
اندلع  الذي  احلريق   مبالبسات 
مبنطقة  املشردات  تأهيل  دار  في 
الى  اضافة  بغداد،  االعظمية في 
قبل  من  جتري  حتقيقات  هناك  ان 
اجلنائية  واالدلة  الداخلية  وزارة 
تبني  الذي  احلادث  سبب  ملعرفة 
من  مجموعة  قيام  اوليا  منه 
باعمال  احملكومات  املودعات 
بينهن  مشاجرة  نتيجة  شغب 
الى وفاة 6 منهن فيما اشار  ادت 
املتسببني  احالة  سيتم  انه  الى 

الى  االنساني  غير  الفعل  بهذا 
العادل.  جزاءهم  لينالوا  القانون 
الدار  تفقده  خالل  ذلك  جاء 
للوزارة  االقدم  الوكيل  مبرافقة 
لالطالع  العامري  فالح  املهندس 
واملادية  البشرية  االضرار  على 
نتيجة  به  حلقت  التي  واملعنوية 
التي  الشغب  واعمال  احلريق 
احوال  عن  والسؤال  فيه  وقعت 
املودعات، مؤكدا ان احلادث لن مير 
احلقيقية  االسباب  معرفة  دون 
نساء   6 مصرع  الى  ادت  التي 
نقل  مت  وقد  هذا  لذلك.  نتيجة 
االمن  البيت  الى  املودعات  باقي 
السيد  باشر  للوزارة حيث  التابع 
الوزير باالتصال باملفوضية العليا 

التحقيق  لغرض  االنسان  حلقوق 
عن  محايد  راي  وتقدمي  باملوضوع 
كافة  نشر  وسيتم   . املوضوع 
من  اجنازه  حال  التحقيق  نتائج 
في  التحقيقية  اللجنة  قبل 

الوزارة .

وزير العمل يأمر بفتح حتقيق عاجل مبالبسات 
بغداد / البينة اجلديدةاحلريق  يف دار تأهيل املشردات مبنطقة االعظمية

جديدة  وجبة  صرف  عن  الرافدين  مصرف  اعلن 
املدنيني  للمتقاعدين  وضعفني  ضعف  سلفة  من 
االلكتروني.  الدفع  أدوات  طريق  عن  والعسكريني 
مت  انه  بيان  في  للمصرف  االعالمي  املكتب  وقال 
وضعفني  ضعف  سلفة  من  جديدة  دفعة  صرف 
للمتقاعدين املدنيني والعسكريني ألكثر من 1200  
وضعفني  ضعف  سلفة  ان  الى  .مشيرا  متقاعد 

بني  ما  وتتراوح  املتقاعد  راتب  تقدير  حسب  تكون 
تلك  صرف  ان  البيان  وأوضح   . ماليني   7 و  ماليني   3
رسالة  عبر   املتقاعد  ابالغ  طريق  عن  مت  السلفة 
ان  بعد  وذلك  السلفة  مبنحه  تخطره  نصية 
اياها  ملنحه  القانونية  اإلجراءات  كافة  استكمل 
والتي  االلكتروني  الدفع  أدوات  طريق  عن  وصرفها 

متت تعبئة الرصيد املالي اليها .

مصرف الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلف املتقاعدين املدني والعسكري

بغداد / البينة اجلديدة
حول  نقاشية  حلقة  الزراعة  وزارة  عقدت    
موضوع تنمية املرأة والشباب الريفي للنهوض 
بهذا اجملتمع ودوره في حتسني اإلنتاج الزراعي   
خالل  .وجرى  اخملتصني  من  عدد  بحضور 
تنمية  مفهوم  توضيح  النقاشية  احللقة 
لرفع  به  والتعريف  الريفي  والشباب  املرأة 
واالجتماعي  االقتصادي  الريفي  اجملتمع  واقع 
للمشاكل  املناسبة  احللول  ووضع  والثقافي 

مبا  واملزارعني  الفالحني  عمل  تعترض  التي 
يخدم العملية الزراعية والوصول إلى الهدف 
املنشود بالنهوض الشامل للمجتمع الريفي.
كما مت فتح باب النقاش والتركيز على تعزيز 
الريفي  للمجتمع  الصغيرة  املشاريع  ودعم 
ودور  واملعرفي  املالي  مستواهم  رفع  بغية 
املرشد الزراعي في تنمية املرأة والفتاة الريفية 

واالهتمام بها كونها متثل نصف اجملتمع .   بغداد / البينة اجلديدة / وسام جنم
عقيل  الدكتور  االقدم  الوزارة  وكيل  السيد  لتوجيهات  تنفيذا 
اجرى  ورعايتهم...  الشهداء  بعوائل  االهتمام  بضرورة  اخلزعلي  
زيارات  واجلرحى  الشهداء  شؤون  مدير  الساعدي  زامل  االستاذ 
مكثفة للمحافظات مع فريق عمل متكامل من املديرية لغرض 
واكمال  لطلباتهم  االستماع  وكذلك  الشهداء  عوائل  تكرمي 
ست  االسبوع  هذا  جولته  شملت  االدارية.حيث  معامالتهم 
الوقت  وبنفس  ديالى(  االنبار،  واسط،  بابل،   ( وهي  محافظات 
املقدسة(    وكربالء  االشرف،  )النجف  حملافظتي  اخر  وفد  ارسل 
حيث  بابل  محافظة  في  محطاته  اولى  وكانت  نفسه،  الغرض 
التقى بعوائل شهداء احملافظة ومت تكرميهم مببالغ مالية واستالم 
بابل  شرطة  مديرية  مع  بالتعاون  معامالتهم  واجناز  طلباتهم 

وقسم الشهداء واجلرحى باحملافظة .
بابل  شهداء  مؤسسة  وممثل  احمللية  احلكومة  مبمثل  والتقى 
لغرض التعاون والتفاهم حول منح قطع االراضي لذوي شهداء 

واسط  مبحافظة  الثانية  محطته  احملافظة.وكانت  وجرحى 
والتقى بقائد الشرطة اللواء قاسم الراشد ومت تكرمي مجموعة 
محمد  االستاذ  واسط  محافظ  مع  اللقاء  و  شهدائنا  ذوي  من 
مؤسسة  وممثل  للمحافظة  االمنية  اللجنة  وبرئيس  املياحي 
توزيع  و  االراضي  ملف  متابعة  باللقاء  جاء  ما  وأهم  الشهداء 

اراض بأماكن جيدة ومخدومة تليق مبكانة شهداء وزارتنا.وبعد 
واللقاء  االنبار  التوجه حملافظة  مت  واسط  من محافظة  االنتهاء 
بقائد شرطة االنبار اللواء هادي رزيج وقائمقام عامرية الصمود 
وجرحى  شهداء  حقوق  حول  الشرطة  قائد  مع  التباحث  ومت 
احملافظة ومعامالت بعض الشهداء املتوقفة بسبب فقدان شرط 
من شروط تعيني الشهيد وتكفل االستاذ الساعدي مبتابعة هذا 
الداخلية لغرض حسم املوضوع ومت  وزارة  املراجع في  امللف مع 
اثناء الزيارة  اللقاء بعوائل شهداء احملافظة وتكرميهم واستالم 
محافظة  في  زيارته  انتهاء  بهم.وفور  اخلاصة  املعامالت  بعض 
االنبار توجه االستاذ الساعدي مع الوفد املرافق له الى محافظة 
ديالى والتقى بقائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي ومت تكرمي 
عوائل شهداء محافطة ديالى و زيارة متحف الشهداء والتباحث 

مع املعنيني حول حقوق هذه الشريحة املضحية.

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
استنادا الى توجيهات  وزير النقل املهندس عبداهلل 
لعيبي  ومتابعة مدير عام السكك املهندس سالم 
جبر سلوم معاون مدير عام الشركة   تفقد معاون 
املنطقة  كاظم  جواد  طالب  االستاذ  العام  املدير 
اجلنوبية  للوقوف على  مستوى اخلدمات  املقدمة 
باجلولة  ورافقه  القطارات  منت  على  للمسافرين 
مع  ليلتقي   . املالي  القسم  ومدير  املنطقة  مدير 
بعض املسافرين قبل مغادرة الرحلة لالطالع على 
  . القطارات  داخل  املقدمة  الشركة  خدمات  مدى 
الشركة  جلهود  وامتنانهم  شكرهم  عن  معبرين 
احلديثة  القطارات  عبر  اخلدمات  أفضل  تقدمي  في 
DMU    . ومن ضمن برنامج اجلولة مت عقد اجتماع 
موسع ضم مدير املنطقة وبعض مسؤولي الشعب 

واستمع  املنطقة  في  التخصصية   والوحدات 
العقبات. كافة  تذليل  ومت  ومقترحاتكم   الرائهم 

بتطوير  الوزير  توجيهات  بتنفيذ  املعاون  وجه  كما 
املنطقة  يخص  مبا  املفاصل  بكافة  الشركة  عمل 
والبحث عن  منافذ تسويقية تساهم  اجلنوبية   
املالية  املوارد  لتعظيم  االيرادات  حجم  بزيادة 
تفعيل  عن  فضال  الرابحة  الشركات  من  جلعلها 
القرار)54(اخلاص مبنع وازالة التجاوزات على األراضي 
قوة  فرض  ذلك  في  مبا  للدولة  التابعة  والعقارات 
أراضي  على  املتجاوزين  ظاهرة   من  للحد  القانون 
النظامية  غير  املعابر  انشاء  وظاهرة  السكك   
العربات من قبل ضعاف  ورمي احلجارة على زجاج 
ان   بالذكر  واجلدير   . األحياء  بعض  في  النفوس 
معاون شعبة سكك ام قصر تفقد مبعية الكوادر 

مبعاجلة  ووجه   البصرة  في  والفنية  الهندسية 
األضرار التي حلقت بارصفة سايلو ام قصر حسب 
مع  التنسيق  ومت  للموانئ  العامة  الشركة  ادعاء 
مدير سايلو ام قصر لتقدمي مقترح لنقل احلبوب من 
سايلو احللة والسماوة والديوانية الى سايلو ام قصر 
املنطقة  في  جديدة  مطاحن  وجود  من  لالستفادة 
)TADGS( وعدد من  وبذلك  سيتم تأمني شاحنات 
بصدد  ك(  .أ.  )هـ  قسم  مع  بالتنسيق  القاطرات 
تبديل  ومتابعة موضوع   . النقل  لتفعيل  املوضوع 
بواسطة  االسود  النفط  لنقل  السكك  خطوط 
االحواض FZB  لتعزيز االيرادات في هذا اجلانب .و مت 
 Steel Sleeper تعزيز ربطات السكة في املوقع نوع
للمباشرة بالعمل اليوم االثنني .هذا من جهة ومن 
جهة اخرى وجه بتبديل خطوط السكة املتعلقة  

كمارك  الى  قصر  ام  ميناء  من   احلاويات  بتحميل 
التنفيذ   في   العالقة  االشكاالت  وحل   الشاجلية 
واملباشرة  بالعمل خالل األيام املقبلة لرفع كفاءة 
ومفتشي  اخملتص  املهندس  قبل  من  اخلطوط  
السكة وبإشراف مدير املنطقة. وقام املعاون بزيارة 
( الذي وافاه  ذوي الفقيد  الكابنت)حيدر مال صافي 
وقراءة  بصره/بغداد  خط  على  الواجب  اثناء  األجل 
سورة الفاحتة ونقل تعازي معالي وزير النقل ومدير 
مدير  إلى  له.وااليعاز  املغفور  لذوي  السكك  عام 
املنطقة اجلنوبية لالهتمام  بعائلة الفقيد ومتشية  

املعاملة التقاعدية بالسرعة املمكنة .

السكك تنفذ توجيهات وزير النقل لزيادة حجم االيرادات

بغداد / البينة اجلديدة 
أعلن مجلس القضاء األعلى إعادة افتتاح دار القضاء في بيجي 

التابع لرئاسة محكمة استئناف صالح الدين االحتادية.
األعلى  القضاء  جمللس  االعالمي  املركز  عن  صادر  بيان  وأكد 
إعادة  قرر  اجلديد  العام  بداية  ومع  األعلى  القضاء  مجلس  أن 
إلى  القضائية  خدماته  لتقدمي  بيجي  في  القضاء  دار  افتتاح 
املواطنني.وأضاف البيان أن دار القضاء في بيجي التابع لرئاسة 
من  بدعم  تأهليه  مت  االحتادية  الدين  صالح  استئناف  محكمة 
تعرضه  بعد  الدين  صالح  ومحافظة  االعلى  القضاء  مجلس 
ألضرار جسيمة اثناء عمليات حترير املدينة من عصابات داعش 

اإلرهابية.

إعادة افتتاح دار القضاء يف بيجي
بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي

 جنح فريق طبي في مستشفى الشهيد الصدر العام باشراف الدكتور سمير جهاد 
القره لوسي طبيب اختصاص جراحة عامة باستئصال رحم مريضة كانت تعاني من 
نزيف متكرر منذ فترة طويلة وفقر دم حاد عن طريق اجلراحة املنظارية .واوضح القره 
لوسي انه بعد مراجعة املريضة الستشارية اجلراحة العامة حيث كانت تعاني من 
نزف رحمي متكرر مع فقر دم حاد وبعد اجراء الفحوصات السريرية   ارسلت املريضة 
االخرى  والفحوصات  الالزمة  اخملتبرية  الفحوصات  واجراء  السونار  فحص  الجراء 
وحتضير املريضة للعملية وبعد اجراء الفحوصات املذكورة قرر الفريق الطبي ادخال 
االولى من  وهي  بالناظور  الرحم  العمليات الجراء عملية استئصال  املريضة صالة 
نوعها في املستشفى جترى عن طريق اجلراحة املنظارية .وأوضح  أن استخدام مثل 
هذه الطرق احلديثة أدى إلى سرعة شفاء املريضة واستعادت قدرتها على احلركة في 
نفس اليوم بعد ان كانت اجلراحة التقليدية تسبب أملا شديدا يؤدي الى طول فترة 

بقاء املريض باملستشفى باالضافة الى انها قد تترك بعض التشوهات في جسم 
املريض.واختتم مدير املستشفى الدكتور فالح حسن العنبكي ان جناح مثل هكذا 
عمليات يجسد املعنى احلقيقي للتعاون الناجح واملثمر بني كافة االختصاصات في 
املستشفى من اجل تشخيص احلاالت املعقدة وعالجها وتوفير كافة املستلزمات 

والدعم املستمر خدمة للمواطن الكرمي .
اسماء الفريق الطبي

.الدكتور سمير القره لوسي طبيب اختصاص جراحة عامة
.الدكتور خضر عباس عليوي طبيب اختصاص تخدير 

.مساعد تخدير كرمي غيالن
مساعد جراحي نور محمود

.مساعد جراحي عبد اهلل خلف
.مساعد جراحي ضياء جاسم

جناح عملية جراحية الستئصال رحم بواسطة املنظار 

 بغداد / البينة اجلديدة 
كشفت رئيس مؤسسة الشهداء ناجحة عبد األمير 
الشمري  عن وجود 300 ألف شهيد مسجلني لديها 
رسمياً ، فيما طالبت بزيادة رواتب موظفي املؤسسة.

وقالت الشمري   إن ” 3000 من ذوي الشهداء جتاوزت 
أعمارهم 100 عام ولم يحصلوا على استحقاقاتهم 
إلى  القرار  وأصحاب  املعنية  اجلهات  داعية  املالية”, 
“االهتمام بشريحة شهداء النظام السابق وشهداء 

“.وأضاف  املقدس  الشعبي  احلشد  وشهداء  االرهاب 
أن “شهداء النظام السابق واإلرهاب وشهداء احلشد 
باإلضافة  شهيد,  الف   300 تعدادهم  بلغ  الشعبي 
املالية  وزارة  الشمري,  جريح”.ودعت  ألف   700 إلى 
كونهم  املؤسسة  موظفي  تخصيصات  “زيادة  إلى 
من  شرائح  ثالث  خلدمة  نهار  ليل  جاهدين  يعملون 

الشهداء”.

مؤسسة الشهداء تكشف عن 300 ألف شهيد
 يف سجالتها الرمسية

بغداد / البينة اجلديدة
تواصل املالكات الهندسية والفنية في دائرة توزيع كهرباء 
الرصافة التابعة للشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد اعمال 
صيانة وتأهيل احملطات الصندوقية في منطقة االعظمية.

في  الصندوقية  احملطات  وصيانة  تأهيل  االعمال  وتضمنت 

احملالت) 308 و 312 ( في منطقة االعظمية, الى جانب صيانة 
خاتون  راغبة  مبنطقة  احملالت)304,320(  في  اإلنارة  اعمدة 
وشارع الكم باستبدال وتنظيف تراكيب اإلنارة والبراكيتات، 
في  الزراعية  للمناطق  املنزلية  املقاييس  نصب  الى  اضافة 
مقطوعة  أسالك  واصالح  الكريعات,  )مبنطقة   336 محلة) 

 147 محلة)  في   )  14 مغذي)  على  (ك.ف   400 سعة)  حملولة 
( مبنطقة الفضل, فضالً عن  تنفيذ حملة ختم  املقاييس 
جرد  مت  شاجلية   )70 مغذي)  شبكة  على   )  407 محلة)  في 
احملالت وختم املقاييس وحث املواطنني املتجاوزين على ربط 

مقاييس وجتنب الربط املباشر بدون مقياس. 

مالكات توزيع كهرباء بغداد تنجز صيانة الشبكة الكهربائية واعمدة االنارة يف بغداد ودياىل

بغداد / البينة اجلديدة
صدقت محكمة حتقيق املوصل اعترافات عصابة تتاجر بالقطع األثرية، الفتة إلى أنها أكملت   
املركز  مراسل  اليهودية.وقال  للديانة  يعود  كتاب  بضمنها  األثرية  القطع  من  عدد  استرجاع 
اإلعالمي جمللس القضاء األعلى في رئاسة محكمة استئناف نينوى االحتادية إن محكمة حتقيق 
املوصل واستنادا إلى حتقيقات مع متهمني مفرقة قضاياهم ومعلومات استخبارية دقيقة مت 
القاء القبض على عصابة تتاجر باالثار في قضاء زمار في املوصل.واوضح املراسل ان العصابة مت 
القاء القبض على أفرادها متلبسني باجلرم املشهود واثناء محاولتهم بيع قطع اثرية بضمنها 
كتاب يعود للديانة اليهودية، الفتا إلى انهم عرضوا الكتاب للبيع بسعر مائتني وسبعني الف 
دوالر اميركي.واضاف املراسل أن محكمة حتقيق املوصل استكملت إجراءاتها التحقيقية وفقا 

الحكام املادة )44( من قانون اآلثار والتراث رقم )55( لسنة 2002.

حتقيق املوصل تسرتجع كتابا أثريا يعود للديانة اليهودية
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نتانياهو يواجه تهم 
الرشوة والسرقة

 ه��ل يفوز اإلرهاب��ي بنيام��ن نتانياهو باالنتخاب��ات العامة 
في اس��رائيل التي ستجري في نيس��ان )ابريل( بعد أن قّربت 

احلكومة موعدها الذي كان مقرراً قرب نهاية 2019؟
ه��و يعتقد ذل��ك وإذا ف��از التحالف الذي يقوده فس��يصبح 
صاحب أط��ول مدة في رئاس��ة الوزارة االس��رائيلية متفوقاً 

على سنوات ديفيد بن غوريون في احلكم.
نتانياهو يرجح الفوز مع أن تاريخه السياسي حافل بالفساد 
املرافق لرئاسته ليكود. الفساد في اسرائيل كثير من أعضاء 
احلكوم��ات املتعاقبة الى كب��ار رجال امل��ال واألعمال ورئيس 

الوزراء األسبق ايهود اوملرت ُسجن بتهمة الفساد.
ق��رأت أن غالبي��ة من االس��رائيلين تعتق��د أن نتانياهو جنح 
في إدارة االقتصاد والسياس��ة اخلارجية. اليم��ن أيضاً يؤيد 
موقفه من الفلس��طينين، وتأييده املستوطنات في الضفة 
الغربية. هو قال أخيراً إن اس��رائيل ستعارض انضمام »دولة 
فلس��طن« ال��ى األمم املتحدة بكل الوس��ائل. ه��ذا يعني أن 
تؤي��ده إدارة ترام��ب، رغ��م أن الس��فيرة االميركي��ة لدى األمم 
املتحدة ستكون قد تركت العمل. السفيرة نيكي هيلي من 
أص��ل هندي، وأبواها هاجرا الى الواليات املتحدة، وهي عملت 
ف��ي األمم املتحدة »صوت س��يدها« دونالد ترام��ب، وكان كل 
موقف لها ضد الفلس��طينين والعرب واملس��لمن عموماً. 
أراه��ا انتهازية ال تس��تحق متثيل الوالي��ات املتحدة لدى األمم 

املتحدة أو غيرها.
نتانياهو كان أول م��رة في احلكم بن 1996 و1999، وهو واجه 
س��نة 1997 تهماً منه��ا أن املعن ملنصب املدع��ي العام في 
اس��رائيل لي��س مؤهالً لش��غل الوظيفة. نتانياه��و وزوجته 
املضيفة الس��ابقة س��ارة واجه��ا تهم فس��اد إال أن املدعي 
العام في حينه الياكم روبنش��اتن قال إن األدلة ضدهما غير 
كافية. التهم كانت الرشوة والسرقة وعرقلة سير العدالة.

نتانياه��و هزم هزمية كبيرة في انتخابات الكنيس��ت س��نة 
1999، إال أنه عاد الى السياسة في العقد األول من هذا القرن، 
ثم أصبح رئيس الوزراء مرة ثانية سنة 2009 ليواجه بعد ذلك 
بس��نتن تهماً تتعلق بطلبه أكثر كثيراً من املال الذي أنفقه 
عل��ى رحالته اخلارجية. س��ارة اتِهمت مع��ه وكان بن التهم 
تلقي هدايا من أصدقاء، وقرأت أنها حتب الش��مبانيا الوردية 
الل��ون. س��ارة تواجه تهم الفس��اد في احملاك��م، واإلبن يائير 
سجل له في ناٍد ليلي مفاخرته بصفقة ببالين الدوالرات مع 
رجل أعمال ثري. منذ س��نة 2016 ونتانياهو وزوجته يواجهان 
القضي��ة أل��ف وفيه��ا هم��ا متهمان بتلق��ي هداي��ا ثمينة 
وشمبانيا وس��يجار من أثرياء يهود، ثم هناك القضية ألفان 
وه��ي عن تعهد نتانياه��و بإضعاف توزيع جريدة اس��رائيلية 
لتس��تفيد جريدة أخرى. أما القضية أربعة آالف فموضوعها 
أنه تعهد بتقدمي مس��اعدة في صفقة مع ش��ركة اتصاالت 
telecom. هناك أيضاً القضية ثالثة آالف وهي عن رش��وة في 

صفقات سالح، ونتانياهو متهم بدور فيها.

جهاد الخازن 

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ُقت��ل ضاب��ط ف��ي ش��رطة 
مس��اء  املصريّة  املفرقعات 
خ��الل  املاض��ي  الس��بت 
ناس��فة  عب��وة  تفكيك��ه 
عثرت ق��ّوات األم��ن عليها 
ف��ي القاهرة أمام كنيس��ة 
أقل  قب��ل  وذل��ك  لألقب��اط 
م��ن يوم��ن عل��ى احتفال 
املس��يحين األرثوذكس في 

مصر بعيد امليالد.
أمنية  وقالت ثالثة مص��ادر 
ووس��ائل إعالم رس��مية إن 
العبوة كانت إحدى عبوتن 
داخ��ل حقيب��ة عل��ى أحد 
األس��طح اجمل��اورة. وذك��رت 
املصادر األمنية أن شرطين 
امل��ارة أصيب��وا عند  وأح��د 

انفجار العبوة الناسفة.
جه��ة  أي  تعل��ن  ول��م 
مس��ؤوليتها ع��ن احل��ادث. 
وتقاتل قوات األمن املصرية 
إس��المين  س��نوات  من��ذ 

متشددين يشنون هجمات 
على املس��يحين والسياح 

وأفراد األمن.
وعززت ق��وات األمن وجودها 
أم��ام الكنائس واألديرة قبل 
االحتفال بليلة رأس السنة 
وعي��د امليالد عن��د األقباط 
األرثوذك��س الذي يحتفلون 
به يوم الس��ابع م��ن يناير/

كانون الثاني.
وأش��ارت املص��ادر األمنّي��ة 
إلى أّن العبوة التي انفجرت 
مس��اء الس��بت كان��ت قد 
قام  داخ��ل حقيبة  ُوِضعت 
عناصر الشرطة بفحصها. 
والضاب��ط الذي ُقت��ل جّراء 
مصطفى  يدع��ى  االنفجار 

عبيد وهو خبير متفّجرات.
العب��وة  انفج��ار  ويأت��ي 
الس��بت، عش��ّية افتت��اح 
الرئيس املصري عبد الفتاح 
السيسي كاتدرائية »ميالد 
املس��يح« وه��ي األكبر في 

وقت��ل  األوس��ط.  الش��رق 
أكث��ر من مئة ش��خص في 
مس��يحين  ضّد  اعتداءات 

منذ نهاية العام 2016.
وكان آِخ��ر تل��ك االعتداءات 

الثاني/نوفمبر  تش��رين  في 
2018 عندما فتح مسّلحون 
تق��ّل  الن��ار عل��ى حافل��ة 
مسيحّين ما أّدى إلى مقتل 
وإصابة  أش��خاص  س��بعة 

س��بعة آخرين بجروح، وهو 
الدولة  تبّناه تنظيم  هجوم 

اإلسالمّية. 
التاس��ع من ش��باط/ ف��ي 

فبراي��ر 2018، ب��دأ اجلي��ش 

م��ع  بالتع��اون  املص��ري 
عسكريّة  عملّية  الشرطة 
ش��املة ف��ي ش��به جزيرة 
سيناء حتت اس��م »سيناء 
2018« ملكافح��ة اإلره��اب، 
أس��فرت عن مقتل أكثر من 
500 جهادي وما يزيد عن 30 

عسكريًا، وفق اجليش.
وال يُشّكل األقباط وحدهم 
للمجموع��ات  أهداًف��ا 
املتطّرف��ة. فق��د ُقتل مئات 
من عناصر الشرطة واجليش 

في هجمات.
واألسبوع املاضي، ُقتل ثالثة 
سّياح فيتنامّين ومرشدهم 
السياحي في انفجار عبوة 
ناسفة اس��تهدفت حافلة 
كانت تقّله��م في منطقة 
اجليزة ق��رب األهرامات، وفق 
الُس��لطات املصريّ��ة. وكان 
ذلك أّول اعتداء ضّد س��ّياح 
ف��ي مص��ر من��ذ متّوز/يوليو 

.2017

وكاالت / البينة الجديدة
اعتقل��ت حرك��ة حماس خمس��ة 
أشخاص، لالشتباه في اقتحامهم 
محطة تلفزيوني��ة داعمة للرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
اخلمس��ة  أن  »حم��اس«  وأك��دت 
املعتقل��ن موظفون س��ابقون في 
السلطة الفلس��طينية »ومت وقف 
مرتباتهم في اآلونة األخيرة«، فيما 
ل��م يص��در رد فع��ل من الس��لطة 

الفلسطينية.
وقالت وزارة الداخلية التي تسيطر 
عليه��ا حماس ف��ي غ��زة إن »وزارة 
الداخلية واألمن الوطني لن تسمح 
ألح��د بالعب��ث بحالة االس��تقرار 

األمني في قطاع غزة«.
وكان أش��خاص اقتحم��وا مكتب 
احملط��ة بغ��زة وحطم��وا كاميرات 

ومع��دات حتري��ر وبث، فيم��ا أنحى 
مس��ؤولو احملطة على الفور باللوم 

على »حماس« في هذا الهجوم.
ف��ي القاه��رة، اس��تقبل الرئي��س 
السيس��ي  عبدالفت��اح  املص��ري 
أمس، نظيره الفلسطيني محمود 

عباس في القاهرة.
وأوضح املتحدث باس��م الرئاس��ة 
املصرية بسام راضي، أن السيسي 
أك��د خ��الل اللقاء »ق��وة العالقات 
التاريخي��ة الت��ي تربط ب��ن مصر 
وفلس��طن«، حي��ث أش��ار إلى أن 
»القضية الفلس��طينية س��تظل 
له��ا األولوية ف��ي سياس��ة مصر 
اخلارجي��ة، ومؤكدا اس��تمرار مصر 
في بذل جهودها من أجل استعادة 
حلقوق��ه  الفلس��طيني  الش��عب 
املشروعة وفق مرجعيات الشرعية 

الدولية«.
 وشدد السيسي خالل اللقاء على 
»مواصل��ة مصر جلهوده��ا احلثيثة 
م��ع األط��راف الفلس��طينية م��ن 
أج��ل حتقي��ق املصاحل��ة الوطنية، 
والعمل على التغل��ب على جميع 
الصعوبات التي تواجه تلك اجلهود 
مب��ا يحقق وحدة الص��ف ومصالح 

الشعب الفلسطيني«.
أن  الرس��مي،  املتح��دث  وأض��اف 
الرئي��س الفلس��طيني أع��رب من 
جانبه ع��ن خالص تقدي��ره جلهود 
مصر ومواقفها التاريخية والثابتة 
في دع��م القضية الفلس��طينية، 
مش��يدا في ذلك اإلطار باملساعي 
جه��ود  إط��ار  ف��ي  املصري��ة 
حتقي��ق املصاحل��ة ب��ن الفصائ��ل 

الفلسطينية.

إحباط خمطط إرهابي قبيل أعياد امليالد  يف مصر

»محاس« تعتقل 5 أشخاص اقتحموا حمطة تلفزيونية داعمة لـ »عباس«

وكاالت / البينة الجديدة
دعا الرئيس الس��وداني عمر البش��ير 
مؤخ��را م��ن يطالبون��ه بالتنحي عن 
خل��وض  االس��تعداد  إل��ى  الس��لطة، 
انتخابات 2020 املقبل��ة للوصول إلى 
احلكم. وأضاف البشير في مقابلة مع 
تلفزيون مع قناة »املستقلة« )خاصة 
مقرها لن��دن( »نح��ن لدين��ا تفويض 
شعبي وأتينا إلى احلكم عبر انتخابات 
أش��رفت عليها مفوضية معترف بها 

من كل القوى السياسية«.
وأش��ار إلى أن »الدستور املوجود حاليا 
متف��ق عليه م��ن قبل جمي��ع القوى 
السياس��ية«. وش��دد البش��ير عل��ى 
أنه« يؤدي عهده مع الش��عب للعمل 
عل��ى توفي��ر س��بل العي��ش الك��رمي 
واألمن ونخدم البالد«. واس��تطرد »في 
ظ��ل االضط��راب الدول��ي واإلقليم��ي 
واالستهداف )دون حتديد( نحن نسعى 
لتأم��ن العيش للش��عب الس��وداني 
وتوفي��ر األمن«. ووص��ف خطوة أحزاب 
جبه��ة التغيير الوطني��ة التي تعتزم 

تقدمي مذكرة تطالبه بتكوين مجلس 
سيادة إنتقالي لتس��يير شؤون البالد 
بأنه��ا »ج��اءت م��ن قي��ادات حزبية مت 
إعفاؤها من الوزارات«. والثالثاء املاضي 
أعلنت »اجلبهة الوطنية للتغيير« )23 
حزبا من ضمنها حركة اإلصالح اآلن( 
املش��اركة في احل��وار الوطني، عزمها 
تقدمي مذكرة إلى الرئيس عمر البشير، 
تطالب��ه فيه��ا بتش��كيل »مجل��س 
سيادة انتقالي، لتسيير شؤون البالد« 
وتش��كيل حكوم��ة انتقالية. ومضى 
بالقول« هذا بيان )في إشارة للمذكرة( 

من أناس غير مفوضن من الشعب«.
يتهمون��ه  م��ن  عل��ى  رده  وف��ي 
ب�«الدكتاتورية«، قال »لو كنت دكتاتورا 
ومتكب��را عل��ى الش��عب مل��ا حظيت 
بتلك احلفاوة واالستقباالت الشعبية 
احلافلة الت��ي لقيتها في والية اجلزيرة 
)قبل أس��بوعن( وغيرها من املناطق«. 
وتابع«الش��عب الس��وداني ال يع��رف 
النفاق أنا ال قول إن كل الشعب يقف 

معي، هنالك أقلية ليست كذلك«.

وح��ول الدعوات للخروج في تظاهرات 
الرئي��س  ق��ال  بتنحي��ه،  تطال��ب 
الس��وداني إن »الش��باب لم يتجاوبوا 
مع تل��ك الدعوات ألنها غي��ر مقنعة 
التقاري��ر  وح��ول  له��م«.  بالنس��بة 
اإلعالمية واالتهام��ات »بعدم خضوع 
احلكوم��ة  م��ن  مقرب��ة  ش��خصيات 

البش��ير  ق��ال  الفس��اد«،  حملاكم��ات 
إن« احلكوم��ة تعم��ل عل��ى محارب��ة 
الفس��اد دون وضع اعتبار للشخصية 
التي ت��دور حولها التهم«. واس��تدرك 
قائ��الً« وجهت تهمة ألحد الوزراء )دون 
تس��مية( وأنا كنت أعرف أنه بريء ولم 
أتدخ��ل لتبرئته إمنا ترك��ت ذلك األمر 

للمحكمة التي أقرت بذلك«.
وأضاف »في وقت س��ابق وجهت تهم 
فساد لرجل األعمال السوداني فضل 
محمد خير، وهو صديق شخصي لي، 
وأيض��اً لم أتدخ��ل حلمايت��ه أو توفير 
الدعم له«.  ومنذ 19 ديسمبر / كانون 
األول املاضي، تشهد البالد احتجاجات 
املعيش��ية  األوضاع  بتده��ور  من��ددة 
عمت عدة مدن بينها اخلرطوم، وشهد 

بعضها أعمال عنف.
وعن البش��ير وزيرا جدي��دا للصحة، 
خلفا لقيادي بجماعة »أنصار السنة«، 
إلى جانب سلس��لة قرارات بتعيينات 
في مناص��ب قيادي��ة حكومية بينها 

هيئة اإلذاعة والتلفزيون.
الس��ودانية  األنب��اء  وكال��ة  وذك��رت 
الرس��مية )س��ونا( أن البش��ير أصدر 
مرس��وما جمهوريا بتعين اخلير النور 
املب��ارك، وزي��را للصح��ة، خلفا حملمد 
املصطف��ى أبوزيد، القي��ادي بجماعة 
»أنص��ار الس��نة«، وال��ذي أعف��ي من 

منصبه مؤخًرا.

قتلى وفياضانات جراء عاصفة 
قوية تضرب تايالند

البشري يرفض فكرة التنحي خارج إطار االنتخابات

وكاالت / البينة الجديدة
أعلنت وزارة اخلارجية األميركية 
مؤخ��را أن وزير اخلارجي��ة مايك 
بومبيو س��يقوم بجولة تشمل 
الش��رق  ف��ي  عواص��م  ثمان��ي 
االوسط االسبوع املقبل الجراء 
تركز بش��كل خاص  محادث��ات 
على ملفات اليمن وسوريا وايران. 
يب��دأ بومبيو جولته في 8 كانون 
الثاني وتستغرق ثمانية أيام يزور 
خاللها عم��ان والقاهرة واملنامة 
والري��اض  والدوح��ة  وابوظب��ي 
ومس��قط واخيرا الكويت. وكان 
البيت االبيض أعلن نهاية كانون 
االول/ديس��مبر ان وزير اخلارجية 
س��يتوجه ايضا الى بغداد، لكن 
احملط��ة العراقية لم تتأكد حتى 
االن. وف��ي محطت��ه الثانية في 
القاه��رة س��يلقي خطابا حول 
التزام الواليات املتحدة »بالسالم 
واالزدهار واالس��تقرار واالمن في 

الشرق االوس��ط« كما أوضحت 
وزارة اخلارجية.

وق��ال مس��ؤول اميرك��ي رفي��ع 
لصحفي��ن إن الرس��الة االولى 
التي يتضمنه��ا خطاب بومبيو 
مفادها ان »الوالي��ات املتحدة ال 

تغادر الشرق االوسط«.
واضاف »رغم الروايات املغلوطة 
ح��ول الق��رار املتصل بس��وريا، 
فانن��ا باق��ون«. ورغ��م ان جولة 
ف��ي  االول��ى  ليس��ت  بومبي��و 
بع��د  تأت��ي  أنه��ا  إال  املنطق��ة 
سلس��لة أحداث أع��ادت خلط 
االوراق في الشرق االوسط وأثرت 
على حتالفات قائمة. وس��ترتدي 
محطت��ه ف��ي الري��اض أهمي��ة 
خاص��ة بعدما توت��رت العالقات 
بن البلدي��ن على خلفية جرمية 
قتل الصحافي السعودي جمال 
قنصلي��ة  داخ��ل  خاش��قجي 
ب��الده ف��ي اس��طنبول الس��نة 

املاضي��ة. وقال��ت وزارة اخلارجية 
األميركية إن بومبيو سيس��عى 
لالطالع على تطورات التحقيق 
ف��ي قضي��ة قت��ل خاش��قجي 
كما س��يجري محادث��ات حول 
مواضيع إقليمية أخرى. واوضح 
اخلارجي��ة  ف��ي  آخ��ر  مس��ؤول 

االميركية أن بومبيو »سيواصل 
املسؤولن  ممارسة ضغط« على 
أن »روايات«  السعودين، معتبرا 
السلطات السعودية عن اجلرمية 
»لم تبلغ بعد املستوى املطلوب 
واملس��ؤولية«.  الصدقي��ة  م��ن 
الن��زاع  بومبي��و   وس��يبحث 

الس��وري خالل جولته في عمان 
والري��اض كما اف��ادت اخلارجية 
االميركية.وكان الرئيس االميركي 
دونال��د ترامب أث��ار مفاجأة قبل 
املي��الد م��ع اعالنه عن س��حب 
القوات االميركية املنتش��رة في 
س��وريا ملكافحة تنظيم الدولة 
القرار  االس��المية. وباغت ه��ذا 
الذين حتاول  االميركي��ن  حلفاء 

واشنطن االن طمأنتهم.
االك��راد  املقاتل��ن  ولطمأن��ة 
الدولة  لتنظي��م  تص��دوا  الذين 
ال��ى جان��ب االميركي��ن، ق��ال 
بومبيو إن واش��نطن س��تواصل 
العمل »لضمان اال يقتل االتراك 
االكراد«، ف��ي وقت ته��دد انقرة 
بشن هجوم على وحدات حماية 
الش��عب الكردية التي تتهمها 

بانها »ارهابية«.
وبهدف طمأنة احللفاء الغربين 
املش��اركن ف��ي التحال��ف ضد 

االرهابين، قال��ت وزارة اخلارجية 
ان »ال جدول زمنيا« لالنس��حاب 
االميرك��ي ال��ذي س��يتم »ف��ي 
ش��كل منس��ق ج��دا« به��دف 
»ع��دم ترك ف��راغ قد يس��تغله 
االرهابيون«. لكن مس��ؤوال ثالثا 
في الدبلوماسية االميركية اكد 
»اننا س��نغادر« رغم عدم وجود 
جدول زمني اذ »إننا ال ننوي إبقاء 
وجود عسكري في سوريا الى ما 

ال نهاية«.
احللف��اء  لطمأن��ة  واخي��را، 
مقدمه��م  وف��ي  االقليمي��ن 
اس��رائيل التي تواجه ايران، اكد 
املس��ؤول نفسه أن »سحب كل 
القوات التي تتولى ايران قيادتها 
من س��وريا« ال يزال بن »أهداف« 
واشنطن، ولكن »بوسائل اخرى« 
مبع��زل ع��ن الوجود العس��كري 

االميركي.

بومبيو يف مثاني عواصم عربية لتأكيد احلضور األمريكي

وكاالت / البينة الجديدة
»باب��وك«   العاصف��ة  أوقع��ت 

شديدة القوة التي تضرب جنوب 

تايالند منذ اخلميس أربعة قتلى، 

وانقطاع  بفيضانات  وتس��ببت 

ف��ي التي��ار الكهربائ��ي، غير أن 

اجلزر السياحية في البالد بقيت 

مبنأى عنها.

أول  وه��ي  »باب��وك«،  وتتراف��ق 

تض��رب  اس��توائية  عاصف��ة 

اململكة من��ذ ثالثن عاماً خارج 

موس��م األمطار، مع رياح عاتية 

تص��ل س��رعتها إل��ى 75 كل��م 

يتراوح  وأم��واج  الس��اعة،  ف��ي 

ارتفاعه��ا ب��ن ثالثة وخمس��ة 

أمت��ار، وأمط��ار غزيرة تس��ببت 

بكثير من الفيضانات.

وارتفع��ت حصيل��ة العاصف��ة 

من��ذ اخلميس ال��ى اربعة قتلى 

ومفق��ود واحد، م��ع وفاة رجلن 

بعد ظهر اجلمعة في محافظة 

ناخون سي ثامارات.

أن  الش��رطة،  وأوضح��ت 

الضحيت��ن هم��ا ش��خص )35 

سنة( قتل جراء سقوط شجرة 

على منزله، وآخر )46 سنة( قتل 

في حادث سيارة نتيجة االنزالق 

بس��بب األمطار. وقتل صياد من 

محافظ��ة باتان��ي ق��رب احلدود 

مع ماليزي��ا صباح اجلمعة حن 

قلبت أم��واج عالية مركبه وهو 

عائد إلى املرفأ، كما أن أحد أفراد 

الطاق��م ال يزال مفق��وداً. وغرق 

ال��روس اخلميس  الرعاي��ا  أح��د 

في كوه س��اموي. وكان اإلعصار 

غاي، آخر ظاهرة مناخية كبيرة 

تض��رب املنطقة في هذه الفترة 

من السنة، خلف مئات القتلى 

عام 1989.

وتراجعت حدة العاصفة »بابوك« 

صباح أمس وحترك��ت نحو بحر 

أندام��ان حي��ث يق��ع منتجع��ا 

الس��ياحيان  وفوكي��ت  كراب��ي 

م��ن دون التس��بب بضحايا، ثم 

ابتعدت ع��ن تايالن��د، كما ذكر 

مركز األرص��اد اجلوية التايلندي. 

وكانت العاصفة اس��تثنت جزر 

كوه ساموي وكوه فانغان وكوه 

تاو ف��ي خليج تايالن��د اجلمعة، 

وهي جزر تشهد إقباالً سياحياً 

في فترة أعياد رأس السنة.

وبقي مئات السياح عالقن في 

هذه اجلزر اجلمعة بانتظار حتسن 

الطق��س، فيم��ا بقي��ت حركة 

العبارات متوقفة، وكذلك األمر 

بالنس��بة ال��ى ثالثة مط��ارات. 

وقال كيتيبوب رودون رئيس إدارة 

منطق��ة كوه س��اموي أمس إن 

»م��ن املفت��رض أن يغ��ادر بعض 

الس��ياح املكان اليوم مع إعادة 

فتح املط��ار واس��تئناف حركة 

العبارات«. 



*املحام��ي / ش��هاب احم��د 
العنبكي

النظ��ام  س��قوط  من��ذ 
ي��د  عل��ى  االس��تبدادي 
االمريك��ي  االس��تعمار 
ورغم  اخلليجيني  وعمالئ��ه 
ان  اال  العراقي��ني  س��عادة 
العزيز تتالطمه  البل��د  هذا 
ام��واج االرهاب وتعصف به 
رياح احلقد الوهابي وباسم 
احلرية والدميقراطية وحقوق 
االنس��ان يقتلون الش��يوخ 
ف��ي  ويبعيث��ون  واالطف��ال 

االرض فسادا.
القوان��ني  تصفحن��ا  ول��و 
القدمية واحلديثة املتضمنة 
واحلريات  واحلق��وق  املب��ادئ 
وم��ن  باالنس��ان  املتعلق��ة 
ثم نق��ف قليال عن��د الدول 
االوربية احلالية املتبينة لها 
في دساتيرها في املمارسة 

العملية على ارض الواقع.
ق��ال اهلل تعالى في محكم 
كتاب��ه الك��رمي )ولك��م في 

القص��اص حي��اة ي��ا اول��ي 
تتق��ون(  لعلك��م  االلب��اب 
س��ورة البق��رة االي��ة )179( 
فه��ل بع��د كالم احل��ق من 

كالم.
ان ما يحدث في العراق وفي 
كل مفاصل احلياة اس��بابه 
اوله��ا  ومتع��ددة  كثي��رة 
لدولة  املؤس��س  الدس��تور 
احتادية نظ��ام احلكم فيها 
دميقراطي  نياب��ي  جمهوري 
وهو غي��ر مالئ��م لبلد مثل 
العراق ملا فيه اسباب تعجل 
هكذا نوع من الدساتير تزيد 
فرقت��ه ومتنع احت��اده, وليس 

التي  التوافق��ات  اخره��ا 
حتدث بني الكتل البرملانية 
املتناحرة ف��ي البرملان في 
الع��راق اجلدي��د وكل ذلك 
..مصالح  حس��اب  عل��ى 
ودم��اء العراقي��ني الذي��ن 
حتملوا ه��ذه املهازل وهذه 
وقطعا  وحتم��ا  الفوضى 

ان لصبرهم حدود.
ونح��ن بص��دد تس��ليط 
الض��وء على جزء يس��ير 
من هذه االمور التي حتدث 

وتتكرر يوميا.
 والن��ي رجل قان��ون اقتراح 
اص��دار ق��رار يعال��ج بعض 
)اس��تثناء  وه��و..  االش��ياء 
اجملرم��ني االرهابي��ني القتلة 
املشمولني بقانون مكافحة 

13 لس��نة 2005/  االره��اب 
امل��ادة الرابع��ة من��ه.. م��ن 
اجلمهورية  رئاسة  مصادقة 
على قرارات احلكم الصادرة 
بع��د  باالع��دام  بحقه��م 
اكتسابها درجة البتات وان 
تنفيذ فورا م��ن قبل الدوائر 
اكتس��ابها  ح��ال  اخملتصة 

الدرجة القطعية(.
اي ان ما يجري تنفيذ القرار 
الصادر من احملاكم العراقية 
اجملرم��ني  ه��ؤالء  بح��ق 
االرهابيني بع��د انتهاء مدة 
مبصادق��ة  علي��ه  الطع��ن 
اخملتصة  التميي��ز  محكمة 

فتق��وم وزارة العدل تنفيذه 
فورا.

عل��ى ان ه��ذا االس��تثناء ال 
املعاق��ب  يش��مل اجلرائ��م 
واحملددة في  باالعدام  عليها 
قان��ون العقوب��ات العراقي 

 )1969 لس��نة   111( رق��م 
وتعديالته.

انن��ي اعتقد جازم��ا ان هذا 
االقتراح.. ه��و درس الى كل 
من تسول له نفسه العبث 
بامن الع��راق اجلريح ولعله 
واالم��ل  البس��مة  س��يرد 
والضحايا..  الشهداء  لذوي 
وما اكثرهم الي��وم في بالد 
لذل��ك  اضاف��ة  الرافدي��ن, 
القرار  فق��د يس��اعد ه��ذا 
على اس��تتباب االمن ومينع 
هدر امل��ال العام, اذ ان هؤالء 
القتلة يبقون في السجون 
لس��نوات طويلة يسرحون 
ويخطط��ون  وميرح��ون 
لله��روب وه��ذا م��ا حدث 

ملرات عديدة.
ان قرار استثناء االرهابيني 
رئاس��ة  مصادق��ة  م��ن 
االحكام  على  اجلمهورية 
م��ن  بحقه��م  الص��ادرة 
اكتس��ابها  بعد  القضاء 
يع��د  ال  البت��ات  درج��ة 
للمعاه��دات  انته��اكا 
الدولية او القانون الدولي 
وال مخالفا لالعالن العاملي 
حلقوق االنسان النه انصاف 
حلقوق الضحايا وتعزيزا حلق 
احلي��اة ال��ذي يه��دده هؤالء 
القتلة.انه اقتراح قانوني او 

وجهة نظر
*دكتوراه قانون دولي   

باسم مصطفى الخليل

ابت��داء فان��ي لم ارت��د العمامة ول��م اطلق 
حليتي طيلة حياتي )واحلمد هلل( وال ازعم اني 
متفق��ه في دي��ن او مذهب ومس��ألة االديان 
واملذاهب والقوميات التعنيني بش��يء بقدر 
العالقات االنس��انية مع الغي��ر وفي الفترة 
االخي��رة س��معنا البعض يحرم مش��اركة 
املس��لمني ف��ي اعي��اد النص��ارى واملؤلم ان 
ه��ذه الفت��اوى جاءت من غير عل��م وال هدى 
وال س��لطان مبني فاذا رجعنا الى كتاب اهلل 
العزي��ز )القرآن الكرمي( ال��ذي اليأتيه الباطل 

من بني يديه وال من خلفه نتاكد من االتي :
تن��ص  املمتحن��ة  س��ورة  م��ن   8 االي��ة   .1
)الينهاكم اهلل عن الذي��ن لم يقاتلوكم في 
الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم 
وتقس��طو اليهم ان اهلل يحب املقس��طني( 
صدق اهلل العظيم فهل قاتلنا النصارى من 
ابن��اء العراق او اخرجونا م��ن ديارنا ؟ فلماذا 

النبرهم ونقسط اليهم ؟
2. االية 14 من س��ورة الص��ف تنص )يا ايها 
الذي��ن امن��وا كون��وا انص��ار اهلل كم��ا قال 
عيس��ى ابن مرمي للحواريني من انصاري الى 
اهلل ق��ال احلواريون نحن انص��ار اهلل فامنت 
طائف��ة م��ن بني اس��رائيل وكف��رت طائفة 
فايدن��ا الذين امنوا عل��ى عدوهم فاصبحوا 
ظاهرين( صدق اهلل العظيم واخلطاب موجه 
ال��ى )الذين امنوا( ومنهم املس��لمون اي انه 
سبحانه وتعالى يطلب من املؤمنني حقا ان 
يكونوا مثل احلواريني انصار سيدنا املسيح 
)عليه الس��الم( وكون��وا انص��ار اهلل مبعنى 
ارفعوا ش��أن دينه واعلو كلمت��ه كما فعل 
احلواريون انصار عيسى حني قال من انصاري 
ال��ى اهلل ؟ قال��وا نح��ن انص��ار اهلل وانصار 

دينه واخلالصة كونوا انص��ار اهلل في جميع 
اعمالك��م واقوالكم وانفس��كم واموالكم 

كما استجاب احلواريون لعيسى ابن مرمي .
3. االيات )82 و 83 و 84 و 85( من سورة املائدة 
تنص )لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا 
اليه��ود والذي��ن اش��ركوا ولتج��دن اقربهم 
م��ودة للذي��ن امنوا الذي��ن قالوا ان��ا نصارى 
ذلك ب��ان منهم قسيس��ني ورهبان��ا وانهم 
اليس��تكبرون )82( واذا س��معوا ما انزل الى 
الرس��ول ترى اعينهم تفيض م��ن الدمع مما 
عرف��وا من احلق يقول��ون ربنا امن��ا فاكتبنا 
مع الش��اهدين )83( وما لنا النؤمن باهلل وما 
جاءن��ا من احل��ق ونطمع ان يدخلن��ا ربنا مع 

الق��وم الصاحل��ني )84( فاثابهم اهلل مبا قالوا 
جنات جتري من حتته��ا االنهار خالدين فيها 
وذلك جزاء احملسنني )85(( صدق اهلل العظيم 
ومعن��ى املودة ه��ي احملبة التي يظه��ر اثرها 
في الق��ول والعمل والقسيس��ون واحدهم 
ق��س وه��و الرئي��س الديني فوق الش��ماس 
ودون االس��قف واالصل في القسيس��ني ان 
يكون��وا من اه��ل العلم بدينه��م وكتبهم 

والرهب��ان واحدهم راهب وه��و املنقطع في 
دير او صومعة للعب��ادة وحرمان النفس من 
التنعم بالزوج والولد ولذات الطعام والزينة 
ان النب��ي )صلى اهلل عليه واله وس��لم( رأى 
من نصارى احلبش��ة احس��ن م��ودة وعندما 
ارسل رس��له الى امللوك ورؤس��اء الشعوب 
كان النصارى منهم احس��ن ردا وان السبب 
في هذه املودة )بان منهم قسيسني ورهبانا 

وانهم اليستكبرون( .
4. االية 47 من س��ورة املائدة تنص )وليحكم 
اه��ل االجنيل مبا انزل اهلل فيه ومن لم يحكم 
مبا ان��زل اهلل فاولئك هم الفاس��قون( صدق 
اهلل العظي��م باعتب��ار ان الت��وراة واالجني��ل 

والقران من نفس املصدر )من السماء( .
5. م��ن املفارق��ات الت��ي رافقت التبش��ير 
بالرسالة احملمدية كانت على لسان ثالثة 

من النصارى 
أ – ورق��ة بن نوفل نصراني ابن عم خديجة 

بنت خويلد )رضي اهلل عنها(
ب – من املبش��رين بالوحي الراهب بحيرة 
عندم��ا التقى ابا طالب ع��م النبي )صلى 
اهلل عليه واله وس��لم( في سفره معه الى 

الشام
ج – عندم��ا ذه��ب )صل��ى اهلل علي��ه واله 
وس��لم( الى الطائ��ف اذوه وادم��وا قدميه 
وس��لطوا عليه غلمانهم فج��اء )عداس( 
النصران��ي وقدم له عنق��ودا من عنب في 
ذل��ك املوقف املؤلم فس��أله النبي من اين 
يك��ون فاجابه نصراني من نينوى فقال له 
من ارض اخ��ي يونس ومن املعلوم ان االنبياء 
اخ��وة ان هذا املوضوع في��ه تفاصيل كثيرة 
ليس مجال بحثها هنا والننسى ان النصارى 
فئ��ة محترمة من املواطنني العراقيني ولهم 
ما لنا وعليهم ما علينا واخيرا اقول لبعض 
اهل الفتاوى )والسالم على من اتبع الهدى( 

صدق اهلل العظيم .

االثار االجيابية للعائدات النفطية

*حامد عبد الحسني خضري

هناك آثار كبيرة وكثي��رة للعائدات النفطية 
على مختلف اجملاالت سواء بشكل مباشر او 
غير مباشر، وتكون إيجابية او سلبية حسب 
االدارة االقتصادية لها والرؤية االستراتيجية 

التي تتمتع بها ومدى توفر االرادة اجلادة.
م��ن املعروف بش��كل ع��ام، ان النف��ط ميثل 
ث��روة وطنية عام��ة من ميتلكها م��ن البلدان 
يُوصف بالبل��د الغني وذلك للس��مات التي 
يتمتع بها النفط بش��كل ذات��ي من جانب، 
وألهميت��ه الكبيرة في العدي��د من مجاالت 
والبيئي��ة واالقتصادي��ة  احلي��اة الصناعي��ة 

واالجتماعية من جانب آخر.
يتمت��ع النف��ط بس��مات ذاتي��ة كس��هولة 
اس��تخراجه ونقله وخزنه وتسويقه وارتفاع 
الطاقة التي يولدها وغيرها من السمات، أما 
بالنس��بة ألهميته في مج��االت احلياة فهو 
يدخل كم��ادة اولية في العديد من املنتجات 
الصناعية وهذا يترك اثراً كبيراً على املستوى 
الصناعي. كما انه يعد أقل تلويثاً للبيئة من 
مصادر الطاقة االحفورية وخصوصاً الفحم.

وجتدر االشارة، إلى ان هناك مساعي من بداية 
الرب��ع االخير من الق��رن املنص��رم -وباألحرى 
قبلها بقليل )م��ع ازمة 1973(- وحتى الوقت 
احلاضر مساعي لترش��يد استخدام النفط 
واس��تهالكه والبح��ث ع��ن مص��ادر بديل��ة 
بسبب احتمالية نضوبه والتحكم بأسعاره 

من منتجيه ومصدريه وال يخلو من التلوث.
نضوب��ه  واحتمالي��ة  النف��ط  س��مات  ان   
وتوزيعه غير متساٍو على املستوى اجلغرافي، 
هذه االمور جعلت منه محل انظار املنتجني 
واملس��تهلكني، لالستفادة منه قبل نضوبه؛ 
ارتف��اع  فارتف��ع الطل��ب علي��ه وم��ن ث��م 

اس��عاره وانتع��اش عائدات��ه الت��ي تنعكس 
عل��ى الكثي��ر م��ن املتغي��رات االقتصادي��ة 
كاإلنفاق االستهالكي واالستثماري واالدخار 
واالس��تيراد والتصدير واالحتياط��ي النقدي 
وس��عر الفائ��دة وغيره��ا، وه��ذا االنعكاس 
بحاجة ماسة لسياسة اقتصادية حكيمه 
الن  س��لبيا  ال  ايجابي��اً  انعكاس��اً  جتعل��ه 
انعكاس العائ��دات النفطية على املتغيرات 
االقتصادية بشكل عشوائي دون وجود خطة 

واضحة ستنعكس حتماً الى اثار سلبية.
هن��اك ارتب��اط وثيق ب��ني النف��ط واالقتصاد 
واجملتم��ع فكلم��ا كان��ت االدارة االقتصادية 
للعائدات النفطية جيدة ستنعكس بشكل 
ايجاب��ي ايض��اً عل��ى اجملتم��ع وباخلص��وص 
الدخول والصح��ة والتعلي��م، الن الصناعة 
النفطي��ة بح��د ذاته��ا هي صناع��ة كثيفة 
العامل��ة  االي��دي  تس��توعب  ال  امل��ال  راس 
املتزايدة، فعم��ل االدارة االقتصادية الكفوءة 
سيس��هم في توجي��ه العائ��دات النفطية 
نحو القطاعات االقتصادية التي تخلق فرص 
العمل الستيعاب االيدي العاملة وتخفيض 
البطال��ة وزي��ادة دخول االفراد. ويس��هم هذا 
االخي��ر باإلضافة الى قيام االدارة االقتصادية 
بتخصيص جزء من العائدات النفطية نحو 
التعلي��م والصح��ة، وهذا م��ا ينعكس على 

رفاه اجملتمع بشكل عام.
م��ا س��بق وم��ا س��يأتي م��ن آث��ار ايجابي��ة 
تنعكس، عل��ى البلد الذي ميتل��ك العائدات 
النفطية، بشكل ايجابي ال ميكن أن تتحقق 
في حال غياب االدارة االقتصادية الكفوءة بل 
ان غياب االدارة االقتصادية ومخالفة املنطق 
االقتص��ادي س��يؤدي حتماً الى انعكاس��ها 
)العائ��دات النفطية( بش��كل س��لبي على 
الصناعة والبيئ��ة واالقتصاد واجملتمع وحتى 
السياس��ة واالمن وغيرها، وسيتم تناول هذا 
االنعكاس الس��لبي في مقال الحق ان ش��اء 

اهلل.
ان العائدات النفطي��ة لها آثار ايجابية على 
االقتص��اد الوطن��ي وعلى اقتص��ادات الدول 
االخرى ذات العالقة مع الدول ذات االقتصادات 

النفطية، مثل حتويالت العاملني على سبيل 
املثال، وذلك من خالل حتقي��ق اآلثار املرغوبة. 
وميكن أن جنمل تلك اآلثار في هذا املقال وكما 

يلي:
1- حتقي��ق مع��دالت عالية من الرف��اه املادي 
واالقتص��ادي للمواطنني وذلك من خالل زيادة 
معدل الدخل الفردي وزيادة اخلدمات املقدمة 
الدول��ة للمواطن��ني كالتعلي��م  م��ن قب��ل 
والصحة واالمن والضمان االجتماعي وغيرها، 
خصوصاً في ظل تبني الدولة نظام سياسي 
دميقراطي قادر على تلبية احتياجات الشعب 
وتطلعاته، وذلك من خالل املالية العامة عبر 
نافذة االنفاق العام. كما ان الزيادة في االنفاق 
العام تؤدي الى زيادة الدخل القومي بش��كل 
أكبر بفعل ما يع��رف مبضاعف االنفاق، وهذا 

ما يؤدي الى زيادة دخول االفراد بشكل اكبر.
2- م��ن خ��الل االس��تثمار اجلي��د والتوجي��ه 
الصحي��ح للعائدات النفطية س��تؤدي الى 
ارتفاع الناجت احملل��ي االجمالي الذي ينعكس 
على النمو االقتصادي بش��كل مباشر؛ كون 
النمو االقتصادي هو الزيادة في انتاج السلع 
واخلدم��ات الت��ي ينتجها اجملتم��ع خالل مدة 

زمنية معينة. 
وجتب االشارة، الى مسألة في غاية األهمية، 
تتعلق بالعائدات النفطية والنمو االقتصادي، 
وهي ان ارتفاع النمو االقتصادي لبلد نفطي 
كنتيجة لزيادة العائدات النفطية ال يُعد منوا 
اقتصادياً متيناً ألن��ه اوالً لم يتولد من انتاج 
االنشطة االقتصادية من جانب ولم يسهم 
ف��ي اضافة طاق��ة انتاجي��ة ال��ى االقتصاد 
الوطني من جانب اخر بل والبعض يعده منواً 
س��لبياً كونه كان نتيجة الس��تنزاف الثروة 
الوطنية العامة، وعلي��ه فالنمو االقتصادي 
الب��د ان يكون مدفوع��اً بواس��طة العائدات 
النفطي��ة، اي تفعيل االنش��طة االقتصادية 
بفعل العائدات النفطية حتى تنعكس على 
النمو االقتصادي بش��كل مت��ني، ال مدفوعاً 
بالعائدات النفطية بش��كل مباشر، الن هذا 

االخير يؤدي الى ظهور املرض الهولندي.
 3- تؤدي العائدات النفطية الى زيادة االنفاق 

العام وذلك من اجل انشاء وتشغيل وتطوير 
التجهي��زات االساس��ية الالزم��ة النطالقة 
التنمية الزراعي��ة والصناعية، باإلضافة الى 
امكانية التوسع في القروض امليسرة املقدمة 
واحلرفي��ني لتش��جيعهم عل��ى  للفالح��ني 
العمل وتطوير اعمالهم او من خالل االعانات 
املباش��رة واالعفاءات من الرسوم الكمركية، 
زد على ذلك من املمك��ن ان تقوم الدولة، في 
حال ضع��ف القطاع اخل��اص او لديه القدرة 
لكن��ه ال يس��تطيع اش��باع الطل��ب احمللي، 
باالس��تثمار املباش��ر في املش��اريع الزراعية 
والصناعية الكبرى، بشكل مكمل للقطاع 
اخلاص وليس منافس��ا له، م��ن أجل تكامل 
القطاعني واالس��راع ببن��اء االقتصاد وتلبية 

احتياجات اجملتمع الزراعية والصناعية.
4- ينج��م عن زيادة العائ��دات النفطية زيادة 

ف��ي العم��الت االجنبي��ة بالنس��بة للبلدان 
الريعي��ة وه��ذه الزي��ادة تس��تحق زي��ادة في 
الودائع احلكومية ما يؤدي الى زيادة قوة مركز 
احلكوم��ة النقدية االمر ال��ذي يتمخض عنه 
زي��ادة في االنف��اق احلكومي وذل��ك مبا يخدم 

التنمية االقتصادية واالجتماعية.
5- تس��هم العائ��دات النفطي��ة في انش��اء 
الصن��دوق الس��يادي ب��ل هي م��ن مقومات 

انش��ائه، وهذا ما يسهم في وقاية االقتصاد 
وحمايته من الصدمات اخلارجية التي حتصل 
ف��ي االس��واق الدولي��ة، الن اس��عار النف��ط 
تتحدد وفق��اً لألس��واق الدولية ال االس��واق 
احمللي��ة، وه��ذا ما يقلل م��ن اآلثار الس��لبية 
املرافقة، للعائدات النفطية، التي تظهر في 
ظ��ل غياب الصن��دوق الس��يادي، فالعائدات 
النفطية هي احد مقومات انش��اء الصندوق 
الس��يادي الذي يس��هم في انش��اء حماية 

االقتصاد من الصدمات اخلارجية.
6- حتس��ني اداء التج��ارة اخلارجي��ة وذلك من 
خالل استخدام العائدات النفطية )العمالت 
واملع��دات  اآلالت  اس��تيراد  ف��ي  االجنبي��ة( 
واملكائ��ن احلديثة باإلضافة الى االس��تعانة 
بالكف��اءات واخلب��رات الفني��ة والعلمية من 
اجل نقل وتوط��ني التكنلوجيا داخليا، وهذا 
ي��ؤدي الى انتاج الس��لع واخلدمات بأس��عار 
منافسة والدخول الى االسواق العاملية بكل 
جدارة ومن ثم حتقيق زيادة في الصادرات ومن 

ثم زيادة الفائض في امليزان التجاري.
7- التوس��ع االس��تثماري في اخل��ارج، اي ان 
الزي��ادة ف��ي العائ��دات النفطي��ة جتعل من 
املمكن اس��تثمارها ولكن بعد س��د احلاجة 
احمللي��ة، ف��ي مش��اريع اقتصادي��ة وخاص��ة 
الزراعي��ة ف��ي البلدان الت��ي تتمت��ع باملوارد 
الطبيعي��ة الزراعي��ة وتفتق��ر لألم��وال مثل 
الس��ودان والصوم��ال واملغ��رب. كم��ا وميكن 

اس��تخدامها )العائدات النفطية( كأداة في 
السياس��ة اخلارجية وذلك من خالل تقدميها 
كمعونات ومس��اعدات للدول الفقيرة، لكن 
دون ان يترت��ب عليه��ا اعب��اء كبي��رة، وفائدة 
هذه املعونات واملس��اعدات هو ربط مصالح 
الدول بش��كل أوث��ق. فمثال ان ل��دول اخلليج 
اس��تثمارات كبيرة ف��ي اخل��ارج وانها حتاول 
التوسع في اس��تثماراتها في الدول النامية 
بصورة خاصة، فاذا ما مت الربط بني ما تقدمه 
م��ن معون��ات وب��ني م��ا تس��تثمره ألغراض 
جتاري��ة تع��ود عليها بالنفع عندها تش��كل 
هذه املعون��ات مصلحة ال��دول النامية وفي 
الوق��ت ذاته حتق��ق مصلحة ال��دول املُقدمة 

للمعونات.
 ف��اذا افترضنا مثال ان الكوي��ت تريد ان متول 
مشروعا للسكر في الصومال وهذا املشروع 
ال ميك��ن ان ينف��ذ إال اذا مت رص��ف طري��ق بني 
املزارع ومصنع الس��كر. هنا جند ان ش��ركات 
االس��تثمار تري��د ان متول املصن��ع ولكنها ال 
تريد ان مت��ول رصف الطريق. وتق��دمي املعونة 
لتموي��ل الطريق س��يجعل هذه الش��ركات 
تفوز باحلصول على الترخيص في االستثمار 

ومتويل املشروع.
اخلالصة، العائدات النفطية هي نعمة بحد 
ذاتها إذا مت اس��تيعابها وادارتها ادارة كفوءة 
وفقاً للمنطق االقتصادي ومبا يخدم االقتصاد 
الوطن��ي ومراعاة االجي��ال احلالية والالحقة. 

لكن من احملتمل ان تتحول النعمة الى نقمة 
في حال غياب االدارة الكفوءة وفقدان املنطق 
االقتص��ادي واالبتع��اد عن خدم��ة االقتصاد 

الوطني .
وحت��ى يتم حتقي��ق االثار االيجابي��ة البد من 

مراعاة النقاط ادناه:
واضح��ة  اقتصادي��ة  سياس��ة  رس��م  اوالً: 
املعالم، حتى يتم استيعابها من قبل جميع 
اجلهات ذات العالقة، والتفاعل معها بشكل 

ايجابي وسلس.
ثانياً: العمل على فس��ح اجملال امام القطاع 
اخل��اص مع حتديد مه��ام القط��اع العام، اي 
العمل على رسم سياسة تتعلق بالقطاعني 

خاصة بإدارة القطاع النفطي فنياً ومالياً.
ثالث��اً: االس��تفادة م��ن التج��ارب العاملي��ة 
واالقليمي��ة املتعلقة بإدارة القطاع النفطي 
اداري��اً وفني��اً ومالي��اً، الن التجارب س��تقلل 

الكلف وتختصر الزمن.
رابع��اً: األخذ بعني االعتبار مس��ألة العدالة 
والق��رارات  اخلط��ط  كل  ف��ي  االجتماعي��ة 
االقتصادي��ة، الن الث��روة النفطي��ة هي ثروة 
عامة ال ميك��ن اقتصارها على فئة دون اخرى 
وجي��ل دون آخ��ر، أي ال بد أن تش��مل اجلميع 

مكانياً وزمانياً.

* باح��ث يف مرك��ز الف��رات للتنمي��ة 
والدراسات اإلسرتاتيجية 

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

ذا افرتضنا مثال ان الكويت 
تريد ان تمول مشروعا 
للسكر يف الصومال وهذا 
املشروع ال يمكن ان ينفذ 
إال اذا تم رصف طريق بني 
املزارع ومصنع السكر

من املبشرين بالوحي 
الراهب بحرية عندما 
التقى ابا طالب عم 
النبي )صلى اهلل عليه 
واله وسلم( يف سفره 
معه اىل الشام

الدستور املؤسس لدولة 
اتحادية نظام الحكم 
فيها جمهوري نيابي 
ديمقراطي وهو غري 
مالئم لبلد مثل العراق
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العه��د  ول��ي  “س��قطة  األوبزرف��ر: 
الس��عودي بعد مقتل خاش��قجي عربة 

للمستبدين”

 تناول��ت الصحف البريطانية عددا من القضايا 
العربية من بينها بدء محاكمة املتهمني مبقتل 
الصحفي السعودي جمال خاشقجي والتكهن 
باقتراب اس��تعادة الرئيس السوري بشار األسد 
الس��يطرة عل��ى الب��الد. البداية م��ن صحيفة 
األوبزرف��ر وحتلي��ل لس��اميون تيس��دل بعن��وان 
“”س��قطة ول��ي العهد الس��عودي بع��د مقتل 
خاشقجي عبرة للمستبدين”. ويقول الكاتب إن 
محاكمة 11 متهما في قضية مقتل الصحفي 
الس��عودي جمال خاش��قجي بدأت في الرياض 
األس��بوع املاض��ي ث��م مت تأجيل اجللس��ة على 
عجل.ويقول الكاتب إن نتيجة احملاكمة قد تكون 
محسومة، ولكن إجراء احملاكمة ذاته يعد تقدما 
نوعيا، حيث يشير إلى أن دولة “استبدادية وغير 
دميقراطية مثل الس��عودية” ليس��ت محصنة 
م��ن اآلراء الدولية وميك��ن إجبارها، ف��ي احلاالت 
القصوى، على احترام حق اإلنسان في احلصول 
على العدال��ة. ويرى أن قضية خاش��قجي متثل 
درس��ا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان 
“الذي يعتقد على نطاق واسع أنه الذي أمر مبقتل 
خاش��قجي ف��ي أكتوبر/تش��رين األول املاضي”.

ويضيف الكاتب أنه حتى مقتل خاش��قجي 
كان األمير بن سلمان في ذروة جناحه، يخطب 
وده الرئيس األمريك��ي دونالد ترامب، ويحظى 
بالثن��اء في الداخل لإلصالح��ات احملدودة التي 
أجراها ف��ي الداخل، كما يحظ��ى بهيبة في 
املنطق��ة إثر ش��ن حرب ف��ي اليم��ن وإصراره 
عل��ى مواجهة إيران. ويرى الكاتب أن س��قوط 
بن س��لمان من ذروته كان سريعا، وأن التحول 
الس��ريع جاء مناقض��ا للتصور الس��ائد عن 
صع��ود “الرج��ال األقوي��اء”، ممتط��ني أم��واج 
النزع��ة القومية والنزع��ة اليمينية. ويضيف 
أن املسارات السياسية املتطرفة التي جعلت 
بعض الساس��ة يجمحون إل��ى اليمني بدأت 
في التغير. ويقول الكاتب إن األمر ذاته ينطبق 
عل��ى الرئي��س التركي رج��ب طي��ب إردوغان، 

ال��ذي متكن الع��ام املاضي من إزال��ة كل القيود 
التي تكبح جماح س��لطته. ولكن اآلن يوجه له 
اللوم اآلن في الكثير من املتاعب التي تشهدها 
البالد، ومن بينها التراجع االقتصادي والفس��اد 
واس��تغالل الس��لطة.ويضيف الكاتب أن رئيس 
الوزراء اجمل��ري فيكت��ور أوربان، املع��ادي للهجرة 
واملهاجري��ن واملعارض لالحت��اد األوربي، يعد أيضا 
مثاال على تغي��ر األحوال بالنس��بة لل “الرجال 
األقوياء”. وما زال أوربان رئيس��ا لوزراء اجملر، ولكن 
سياس��اته، خاصة سياس��اته اخلاصة باألجور 

وحقوق العمال تتعرض النتقادات.

صنداي تلغراف : االنتصار 
وننتق��ل إلى صحيفة صن��داي تلغ��راف وتقرير 
جل��وزي إنس��ور من بي��روت بعنوان “ق��د يتوجب 
علين��ا االعتراف بأن الوحش ق��د انتصر”. وتقول 
إنسور إن دبلوماسيا بارزا في بيروت قال لها وهو 
يبتس��م ابتس��امة مرتبكة إن املنص��ب التالي 
ال��ذي يتواله قد يك��ون في دمش��ق: “أعتقد انه 
ف��ي غضون عام س��نعيد فتح س��فارتنا”. وترى 
الكاتب��ة إن ذلل��ك التعليق يوضح م��دى تغيير 
األحوال في س��وريا. فعل��ى الرغم من أن املوقف 
البريطان��ي كان دوم��ا أنه يتوج��ب على الرئيس 

السوري بشار األسد الرحيل، إال أن وزير اخلارجية 
البريطاني جيرمي هانت قال إنه قد يتعني قبول 
أن األس��د “باق”. وفي األسبوع املاضي أصبحت 
البحرين واإلم��ارات أول دولتني تعلنان إعادة فتح 
س��فاراتيهما ، فيم��ا يع��د أول خط��وة “إلعادة 
تأهيل النظام األكثر دموية في التاريخ احلديث”.

وتش��ير مصادر دبلوماس��ية إلى أن الس��عودية، 
أق��وى دولة ف��ي املنطق��ة معارضة لألس��د، قد 
تك��ون الدول��ة الثالثة في إعادة فتح س��فارتها 
في دمش��ق.وترى الكاتبة أن ذلك سيمثل بداية 
حقب��ة جدي��دة من املش��روعية لألس��د . فبعد 

قمعه الدام��ي للمتظاهرين ع��ام 2011، اصبح 
النظام الس��وري منبوذا دوليا ويخضع لعقوبات 
أممية مشددة. ولكن احلرب املستمرة منذ ثمانية 
أعوام توش��ك عل��ى االنتهاء مبس��اعدة القوات 
الروس��ية للنظام الس��وري.وقال الدبلوماس��ي 
البريطان��ي للصحيف��ة “أعتق��د أن الس��فارة 
س��يعاد افتتاحها، وإذا تقرر ذلك، س��يكون من 
الصعب إقن��اع الن��اس بالقرار”.وأضاف “الناس 
ش��اهدوا صور الفظائ��ع على مدى أع��وام، وقد 
يتوجب علينا أن نقول لهم أن الوحش املس��ؤول 

عن الفظائع قد انتصر”.

آي: “الساعة تدق ولم يتغري شيء”
وجاءت افتتاحية صحيفة آي بعنوان “ الساعة 
تدق ولم يتغير شيء”. وتقول الصحيفة إن كبير 
مفاوضي االحتاد األوربي ع��ادة ما يقول إن الوقت 
يوشك على النفاد فيما يتعلق مبفاوضات خروج 
بريطاني��ا من االحتاد األورب��ي، ولكن في بريطانيا 
توقفت عق��ارب الس��اعة.وتقول الصحيفة إنه 
عندم��ا قال��ت رئيس��ة ال��وزراء البريطانية إنها 
س��ترجئ التصويت ف��ي البرملان عل��ى خطتها 
للخروج من االحتاد األوربي، فإنها كانت تتوقع أن 
يهب زعماء االحتاد األوربي من لنصرتها في قمة 
االحتاد في بروكس��ل، ولكنهم لم يفعلوا.وتقول 
الصحيف��ة إن��ه منذ ذل��ك احلني تكاد الس��اعة 
تكون ق��د توقفت، ف��ال تقدم يح��دث إزاء اتفاق 
اخل��روج، ويبدو أن ف��رص ماي في إقن��اع البرملان 
بخطتها للخ��روج من االحتاد األوربي تكاد تكون 

معدومة .

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

اقرتاح قانوني مشــاركـة املسلميـن يف اعيـاد النصارى



  *هوشيار عبداهلل

عندم��ا نؤمن بأن تعدد املكونات في البلد الواحد 
أم��ر ايجابي ج��داً، خصوص��اً اذا نظرن��ا الى هذا 
التنوع باعتب��اره تالقحاً للثقاف��ات وتناغماً في 
املوروثات مبا حتمله من عادات وتقاليد وقيم فكرية 
وإنس��انية، فإن الع��راق خير منوذج له��ذا التعدد 
الثقاف��ي ال��ذي يس��تمد دميومته م��ن التعايش 

السلمي بني مكوناته منذ مئات السنني .
وبطبيع��ة احلال، ف��إن تعدد املكون��ات قد يواجه 
حتدي��ات م��ن قب��ل أف��راد أو جماع��ات اليؤهلهم 
تفكيرهم الضيق ونظرتهم القاصرة الستيعاب 
القيم��ة احلقيقية للث��راء الفك��ري الناجم عن 
هذا التعدد، وبالتال��ي قد يفتقر هؤالء الى ثقافة 
التس��امح الدين��ي واملذهبي والقوم��ي، وهذا قد 
ينج��م عن��ه العدي��د من املش��اكل الت��ي تهدد 
النس��يج االجتماعي في الصميم بس��بب هذه 
النظ��رة القاصرة املعبأة بالتعص��ب وعدم تقبل 

اآلخر .
وق��د دفع اجملتم��ع العراقي ب��كل أطيافه ضريبة 
خطاب الكراهية طيلة الس��نوات املاضية ولعل 
املكون املسيحي األصيل كانت له احلصة األكبر 
م��ن األذى الذي حلق به جراء االنغالق الفكري لدى 
أطراف تعمدت إقصاءه وحرمانه من دوره احلقيقي 
ف��ي إدارة البلد )فيما يخص اجلانب السياس��ي( 
وذلك بالتزام��ن مع إخفاق احلكوم��ات املتعاقبة 
في إعطائه املكانة احلقيقية التي يس��تحقها، 

كما تعرض ل��أذى الفعلي )فيم��ا يخص اجلانب 
األمن��ي( على أيدي اجملاميع اإلرهابية، س��واء قبل 
اجتياح املوصل من قب��ل تنظيم داعش اإلرهابي 
)كفاجعة كنيس��ة سيدة النجاة ببغداد( أو بعد 
اجتياح املوصل الذي أس��فر عن سقوط أقضية 
وقرى مس��يحية في أيدي الدواعش ونزوح أهلها 

منها .
وبق��در ما يتعلق األم��ر باإلحصائي��ات فلعل من 
بقي م��ن املس��يحيني داخ��ل العراق الي��وم أقل 
بكثير م��ن أعدادهم احلقيقي��ة، فالهجرة كانت 
وماتزال هي اخليار املؤلم الذي يس��لكه أبناء هذا 
املكون األصيل بحثاً ع��ن األمن واألمان في بلدان 

تخلو من التطرف والعنف واإلرهاب .
وقد يتس��اءل البعض عن أسباب هذا السيناريو 
القامت الذي عاشه مسيحيو العراق، فحتى وقت 
قري��ب كان املواط��ن املس��يحي يحظ��ى بفرص 
مهمة ف��ي بناء الدول��ة من خالل تب��وء مناصب 
رفيع��ة ف��ي احلكوم��ة، كان الطبيب املس��يحي 
واالس��تاذ اجلامعي املس��يحي والوزير املسيحي 
يش��ار لهم بالبنان، كيف انقل��ب احلال وما الذي 
جعل املس��يحيني مهمش��ني؟ وملاذا مت التغاضي 
ع��ن مظلوميتهم والس��كوت عنه��ا؟! بل على 
العك��س ب��ات البعض يح��اول التروي��ج خلطاب 
مبطن بالكراهية انطالقاً من التفس��ير اخلاطئ 
والفهم الس��طحي للشريعة اإلس��المية التي 

حتث على املودة والتراحم مع املسيحيني .
ان جوهر املش��كلة يكمن ف��ي عدم جترمي خطاب 
اخلط��اب  فتج��رمي  فعل��ي  بش��كل  الكراهي��ة 
العنص��ري يت��م بقوان��ني تش��رع رس��ميا ليتم 
العم��ل به��ا بش��كل فعل��ي عل��ى أرض الواقع، 
وهي ليس��ت مجرد ش��عارات أو بيانات صحفية 
وكالم ُمنّم��ق، فالقانون هو القان��ون، ومن يصدر 
عن��ه كالم يح��رض على الكراهية ب��ني مكونات 

الشعب العراقي يحاكم ويحاسب وفقاً لقانون 
جت��رمي خط��اب الكراهية، وهذا القانون س��يكون 
من ش��أنه أيض��اً وض��ع ح��د لأصوات النش��از 
الساعية خللق الفتنة بني الشيعة والسنة، كما 
سيس��تفيد منه املس��يحيون واأليزيديون وبقية 

املكونات .
إن أية إس��اءة للمس��يحيني تعد اس��اءة لتاريخ 
الع��راق وحضارته و حلمته الوطنية، وأية محاولة 
خلل��ق ج��ّو أح��ادي التوج��ه م��ن حي��ث الدين او 
املذهب او السياسية تعد ضربة موجعة للدولة 
العراقية ومحاولة للنيل منها وإس��قاط جتربتها 
الدميقراطي��ة الناش��ئة، وأية محاول��ة خللق روح 
التنوع وتهيئة بيئة حاضنة مالئمة لهذا التنوع 
س��تصب في مصلحة العراق بشكل عام وتقوي 

نسيجه االجتماعي .
ان عراقن��ا باختصار ش��ديد، بلد متن��وع األلوان 
والميك��ن اختزاله بلون واح��د مطلقاً، وهذه امليزة 
تترتب عليها قي��م وثوابت الميكن أن يحيد عنها 
أي انسان عراقي، ومن هنا فإن احترام املسيحيني 
ه��و واجب وطن��ي وأخالقي، ويج��ب ان نؤطر هذا 
املب��دأ في كافة املس��تويات الثقافي��ة والتربوية 

والقانونية والشريعية .
وبالرغ��م من كل التحديات الت��ي فرضها الواقع 
الراه��ن، س��يبقى املك��ون املس��يحي، بثقافته 
األصيل��ة وهويته العريق��ة التي حاف��ظ عليها 
طيلة مئات السنني، ولغته وموروثاته الشعبية، 
مكون��اً أساس��ياً ينتمي ال��ى ه��ذه األرض التي 
احتضنت جذوره، س��يبقى رمزاً عظيماً لالنتماء 
احلقيق��ي لهذا الوطن، س��يبقى كلحٍن آش��وري 
عذٍب يروي قصة حض��ارة عظيمة خالدة لم ولن 

تنطفئ .

*عض��و مجلس الن��واب العراق��ي / عضو 
اللجنة املالية النيابية

تهل علينا ذكرى6 كانون الثاني في كل عام تاسيس جيشنا الباسل الذي 
يعتز به ابناء الش��عب العراقي الشرفاء والوطنيون الذين يفتخرون به ملا 
حقق��ه من اجنازات باهرة وعظيمة عبر س��فر تاريخه اجمليد طوال العقود 
املاضية وماثره اخلالدة التي س��طرها باملعارك الوطنية والقومية.جيشنا 
كان اول اجليوش العربية اسهم بكل املعارك ضد الكيان الصهيوني عام 
1948 وع��ام 1967 وعام 1973ول��م يتلكأ عن تلبية الن��داء بنصرة اخوتنا 
الفلس��طينيني حت��ى اصبح ذلك اجلي��ش الوطني هاج��س خوف ورعب 
للكي��ان الصهيون��ي وبالرغ��م م��ن كل احمل��اوالت االس��رائيلية باضعاف 
جيشنا واستنزافه مبعارك جانبية.. هذا ما تؤكده اعترافات رئيس االركان 
االس��رائيلي االس��بق اجلنرال رافئيل ايتان لم يكتف حقد اسرائيل لهذا 
احل��د حت��ى قرار حل اجليش العراق��ي بعد عام 2003 وه��ذا القرار من قبل 
احلاك��م املدني برامي��ر متمثل برغبة الصهيونية الزالة القوة العس��كرية 
العراقية من ميزان القوة االقليمية لترقد اسرائيل بامان وسالم وجاء ذلك 
مرات على لس��ان رئيس وزراء اس��رائيل مخاطباً جورج بوش االبن )باسم 
ش��عب اسرائيل اتقدم لكم بالش��كر العظيم عن انهاء خطر كبير كان 
يتهدد اسرائيل وهو العراق( لم تنته املؤامرة على بالدنا وجيشنا العراقي 
بل اوعزت الدوائر الصهيونية الى عصاباتها ما تس��مى بتنظيم القاعدة 
وداعش واخواتها بضرورة اش��غال العراق مبجموعة من االعمال االرهابية 
الس��تنزاف ما تبقى من قدراتنا وحتقيقا لالهداف الصهيونية وقدمت كل 

العس��كرية  التس��هيالت 
املدن  باحت��الل  للدواع��ش 
م��ع  بالتع��اون  العراقي��ة 
منصات التخريب والعمالة 
وبع��ض الش��ركاء بالوطن 
حس��اباتهم  كل  كان 
ص��ورة  بتق��دمي  البائس��ة 
ومهزوم��ة  مشوش��ة 
ام��ام  العراق��ي  للجي��ش 
العال��م وش��عبنا العراقي 
ولك��ن خططه��م اخلبيثة 
كان��ت ناقص��ة االدراك لم 
لي��س  جيش��نا  يفهم��وا 
مح��ددة  س��لطة  جي��ش 

بذاته��ا بل هو جيش العراق ومن يقف خلفه هو الش��عب العراقي وليس 
الس��لطة وحتولت معاركنا من خس��ارة ال��ى انتصارات مبهرة ادهش��ت 
العدو قبل الصديق حيث متكنت قطعاتنا وجيشنا ومعنا احلشد املقدس 
وابن��اء العراق الغي��ارى من حترير االرض والعرض ببس��الًة النظير لها ومن 
اراد ان يلص��ق بن��ا وصم��ة العار توهم كثي��راً لم يفهم انن��ا عراقيون لن 
تغفو لنا جفون ولدينا ارض مغتصبة ونقولها وباقتدار ممن لديها العقدة 
من اجلي��ش العراقي مهما فعلتم من دس��ائس لن تنالوا اب��دا من اقتدار 
املقاتل العراقي وش��رف العراق. ان االحتفاء بذكرى تاس��يس جيشنا هو 
االحتف��اء بتاريخ طويل كتب بدماء الش��هداء من مواقف وطنية وقومية 
وس��يبقى جيشنا سور الوطن وسياج االمة املنيع القوي باالرادة مسلحاً 
بالعزة والكرامة والش��موخ وبعد معارك الش��رف االخي��رة التي خاضها 
ابناء العراق وجيشهم وحشدهم اس��تعادت امجاد ذلك التاريخ واصالة 
املاضي وهيبة املؤسس��ة العس��كرية بعد ان دنس��ها اجلبناء والعمالء .. 
حتية اجليش��نا الباس��ل الوطني وس��يبقى عنوان ش��رف لكل العراقيني 

مهما حاول االعداء.. رحم اهلل شهداء العراق وشفى اجلرحى .

االحتفاء بذكرى تاسيس 
جيشنا هو االحتفاء 
بتاريخ طويل كتب 
بدماء الشهداء من 
مواقف وطنية

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

الفريق الركن / احمد عبادي الساعدي

 خارطة طريق

 جيشنا سفر
خالد

أ.د. خليفة الزبيدي

اليخفى على اجلميع املش��اكل 
الت��ي تعان��ي منه��ا البطاق��ة 
التموينية والشكاوى املستمرة 
حولها من ناحية املفردات التي 
تتضمنها وجودة هذه املفردات.

وللتخلص من كل هذه املشاكل 
ميك��ن اقت��راح طريق��ة جديدة 

الدارتها وكما يلي :
التج��ارة  وزارة  تتوق��ف   )1

اس��تيراد  ع��ن 
مف��ردات البطاقة 
التموينية نهائيا.

قيم��ة  حت��دد   )2
مف��ردات البطاقة 
الت��ي  التمويني��ة 
جتهيزها  يفت��رض 
كل  للمواطن��ني 
أش��هر  ثالث��ة 
س��عر  وحس��ب 

السوق .
3( توزع كوبونات تعادل القيمة 
التي حددت أعاله على املواطنني 

كما في السابق .
للمواطن��ني  احلري��ة  تت��رك   )4
البطاق��ة  مف��ردات  باس��تالم 

ومب��ا  ال��وكالء  التمويني��ة م��ن 
يع��ادل قيمة الكوبون وتس��لم 

الكوبونات الى الوكالء .
ال��ذي  للمواط��ن  يح��ق   )5
اليرغب باس��تالم املواد ان يبدل 
الكوبونات مبا يعادلها نقدا من 

مكاتب الصيرفة .
بجم��ع  الوكي��ل  يق��وم   )6
الكوبونات بعد جتهيز املواطنني 
ث��م  وم��ن  املق��ررة  باملف��ردات 

يستبدلها مبا يعادلها نقدا .
7( إن من ش��أن ذل��ك ان يقضي 
على الفس��اد بالدرج��ة األولى 
ويقلل الكلفة 
ص��ة  خا
مج��ال  ف��ي 
واخلزن  النق��ل 
ظف��ني  ملو ا و
ة  ء ا د ر و

النوعية.
8( اضاف��ة الى 
ف��أن  ماتق��دم 
س��وف  ذل��ك 
ف��رص  يخل��ق 
عم��ل كثي��رة للعاطل��ني ع��ن 
العم��ل ف��ي القط��اع اخل��اص 
لغ��رض مواجه��ة الطلب على 

هذه املفردات . 

 

 واثق الجابري 

إس��تقطاع دوالر من كل برميل نفط، 
وتوزيعه على املواطن��ني؛ كالم جميل 
ل��م  املس��ؤولني  بع��ض  م��ن  يص��در 
يفك��روا بالتن��ازل عن دين��ار واحد من 
وإمتيازاته��م لصالح  مخصصاته��م 
املواطن، بل لم يترددوا من دفع األموال 
الطائلة لشراء املناصب، وعملوا طيلة 
فترة مس��ؤوليتهم من زي��ادة الفوارق 
الطبقي��ة، وه��م في قم��ة اإلمتيازات 

واملواطن في وادي احلرمان.
ص��راع محموم على الس��لطة وتنازل 
عن قي��م ومبادئ، ومزاي��دة في حقوق 
املواطن، ومتاجرة بإحتياجاته، وتدمير 

املصلح��ة العام��ة، ب��أدوات لث��راء لم 
يتصورها حتى في األحالم.

ماذا تتوقع من الذي��ن يفكرون بالثراء 
ويتميزون  الفاح��ش،  واإلرث  واجلهوية 
احلق��وق  ومنه��ا  ميك��ن،  م��ا  ب��كل 
األساس��ية، فتذه��ب معظ��م الثروة 
بني الهدر والفس��اد وامتيازاته، حتى 
مخصصات الزوجية والنقل واألطفال 
والس��كن يختلفون بها عن املوظف، 
أو  وظيف��ة  دون  مبواط��ن  بال��ك  فم��ا 
فرص��ة عم��ل، ولذا ال ميان��ع هؤالء من 
املزايدة واملتاجرة بحق املواطن، وإطالق 
الش��عارات، الت��ي جدواه��ا، تخدي��ر 

لتمرير مأرب أكبر.
احلديث ال��ذي يتكلم به بعض النواب 
عن إستقطاع دوالر من النفط ال يخلو 
م��ن املزايدة وم��ن العزف عل��ى هموم 
مواطن فق��د الثقة مبعظ��م الطبقة 
السياس��ية املتاجرة، تل��ك التي تدور 
مشكالتها بعواطف وإحتياج مواطن، 
أصب��ح يحل��م بني��ل جزء يس��ير من 

احلقوق.
املطالب��ة بتوزي��ع أم��وال النفط على 

الش��عب وجهة نظر غي��ر واقعية وال 
مدروس��ة ب��ل عاج��زة عن فه��م إدارة 
اإلقتص��اد والتنمي��ة وتوزي��ع الثروات، 
وه��ذه األموال التي تأت��ي من النفط ال 

ميكن أن توزع ريع��اً، ويتحول ما يخرج 
م��ن األرض الى ما يعود لها، بل يحتاج 
نظرة إقتصادية تعالج مشاكل جمة 
ال ميك��ن لدوالر أن يخفف كم تراكمات 
وطبقية عن الشعب، وميكن إستثمار 
ه��ذا ال��دوالر ليصب��ح عش��رة نهاية 
العام، وتقدم به خدمة ومدارس وصحة 

وتعليم وحدائق ومعمل ومزرعة.
الش��عب  مل��ك  والغ��از  النف��ط  إن 
ولك��ن  الدس��تور  حس��ب  العراق��ي 
الدينار عند تاجر كبير ان اس��تخدمه 
بالش��كل الصحيح، أفض��ل من دينار 
الفقير، فاألول يُفكر في وضعه موضع 
اإلس��تثمار، وس��يزداد مب��رور الوق��ت، 
ورمبا سيكون بابا ملش��اريع تدر ماليني 
الدنانير، والثاني في موقع اإلستهالك، 
وف��ي اليوم الثاني س��يبحث عن دينار 
جدي��د، وهك��ذا ف��ي نهاية الع��ام أو 
ف��ي نهاية الي��وم ال ميلك دينار س��وى 
بالبح��ث مجدداُ، والدول��ة تاجر كبير، 
بينم��ا املواطن مهم��ا كان فهو فقير 

قياساً لواردات وإمكانيات الدولة.
يش��كو العراق م��ن تش��وه اإلقتصاد 
وعدم اإلس��تفادة من الواردات س��يما 
النف��ط منه��ا وكل ما يص��ل اخلزينة 
يقس��م بني موازنة تشغيلية بشكل 
روات��ب وإعان��ات تص��ل الى م��ا يقارب 
%65، واملتبقي اس��تثمارية وملش��اريع 
غير منتجة، فيم��ا لم يخصص منها 
واخلدم��ات  اإلنتاجي��ة،  للمش��اريع 
البنيوي��ة الت��ي ت��ؤدي ال��ى اإلنت��اج، 
فاجملتم��ع املتعل��م والصحي��ح، أكثر 
إنتاج��اً م��ن اجلاه��ل املري��ض، ل��ذا لو 
اس��تقطع دوالر واح��د م��ن كل برميل 
مقابل كل مواطن، وحتول الى مشروع 
إنتاج��ي وصح��ي وتعليم��ي، وبذل��ك 
سيكون عشرات املش��اريع اإلنتاجية 
س��نوياً، وآالف الكف��اءات، واملش��اريع 
وتُش��غل عشرات  ستنتج مش��اريع، 
دوالر  وكل  العاطل��ني،  م��ن  اآلالف 
س��يتضاعف  للمواط��ن،  يس��تقطع 

أضعافا مضاعفة.
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عل��ى الرغم من ع��دم وجود ن��صٍّ صريٍح 
، أو قانون اجلنسية،  في الدس��تور املصريِّ
أو قان��ون االنتخاب��ات، يحظ��ر ذلك على 
املصري ،لكننا وجدنا أنَّ محكمة القضاء 
اإلداري قد ذهبت في بعض أحكامها ذلك 
املذه��ب ، وقض��ت باحلظر. ولق��د تباينت 
األح��كام ف��ي القض��اء املص��ري، حت��ى 
أفصحت احملكمة اإلداريَّ�ة العليا بشكٍل 
صري��ٍح عن موقفه��ا، وتبنَّت ذل��ك الرأي، 
��ح لعضويَّ�ة  وقض��ت ب��أْن ال يكون املرشَّ
مجلس الش��عب م��زدوج اجلنس��ية. بل 
أكث��ر م��ن ذل��ك ق��د حكمت ف��ي بعض 
أحكامه��ا ببطالن عضوية م��ن فاز فعالً 
في االنتخابات وأصبح عضواً في مجلس 
الش��عب. وق��د اس��تندت احملكم��ة ف��ي 
حكمها ه��ذا إلى أدلٍة عدي��دٍة ، منها ما 

جاء في سياق احلكم 
 ))إن ازدواج اجلنسية اليعني التشكيك في 

ر  الوالء للوطن األم، كما أنه ال يعني التنكُّ
د ال��والء على  للوط��ن املكتس��ب، وتع��دُّ
هذا النحو أمٌر ُمس��لَّ�ٌم  ب��ه من الناحية 
القانونية بغض النظر عن الوالء الفعليِّ 
أو احلقيق��يِّ . وإذا تع��دد ال��والء القانوني 
صار مش��روعاً قانوني��اً معاملة أصحاب 
اجلنس��ية املصري��ة اخلالص��ة معامل��ة 
تختلف ع��ن معاملة املصري��ني مزدوجي 
اجلنس��ية في احلاالت التي تستلزم ذلك، 
ومنها قصر الترش��يح لعضوية مجلس 
الش��عب على املصري صاحب اجلنسية 
املصرية اخلالصة، واملعاملة اخملتلفة هذه 
فض��الً عن مش��روعيتها، ترفع بال ش��ك 
احلرج عن املصري مزدوج اجلنسية عندما 
حتظر عليه شغل موقٍع حساٍس قد يجد 
نفس��ه فيه موزع��اً بني تبن��ي مصلحة 
مص��ر أو االنحي��از إل��ى مصلح��ة الدولة 
األخ��رى التي يحم��ل جنس��يتها، وذلك 
ف��ي األمور الت��ي تتعارض فيه��ا مصالح 
البلدي��ن(( انتهى. ثم اس��تدلت احملكمة 
بالَقسم الذي يؤدِّيه العضو أمام اجمللس، 
وذهب��ت إلى أنَّ هذا الَقس��م يتعارض مع 
والئه املزدوج، إذ إنه يكون قد أقس��م ميني 
اإلخالص للدولة التي منحته اجلنس��ية. 
وغي��ر ذل��ك م��ن األدل��ة الت��ي س��اقتها 
لة فإنه��ا )احملكمة( ترى  احملكمة. وباحملصِّ
أنَّ في ذلك مساس��اً باملصلح��ة العامة 
للبلد أْن يكون مزدوج اجلنسية عضواً في 

اجمللس التشريعيِّ .
أما فيم��ا يتعلق بالقضاة، وم��ا إذا كانوا 

يدخلون ف��ي احلظر الدس��توري لالزدواج 
بن��اًء عل��ى القي��د األول-الس��يادي- أو ال، 
فبالنظ��ر لكون القاض��ي ينطق ويحكم 
باس��م الش��عب؛ فنعتق��د أنَّ التوصيف 
واحلظر يشمله أيضاً بناًء على هذا القيد؛ 
إذ احلكم القضائيُّ الب��اتُّ ملزٌم للجميع 
أفراداً وس��لطاٍت، وهو من مظاهر بس��ط 
الدولة سلطانها على هؤالء، بل أكثر من 
ذل��ك ميك��ن أْن ميتَّد أثر ه��ذا احلكم خارج 
��ذ على وف��ق قواعد  إقلي��م الدول��ة لينفَّ
تنفيذ األح��كام األجنبيَّ���ة. وإنَّ في ذلك 

مظهراً جليَّاً من مظاهر السيادة.
ا على وفق الشرط أو القيد الثاني، وهو  أمَّ
قي��د )املنصب الرفي��ع( ، فيمك��ن القول 

بإمكانية خروج عضو مجلس النواب من 
التوصيف، ومن ثم عدم ش��موله باحلظر؛ 

فإنَّ النائ��ب وإْن قلنا بدخول��ه في احلظر 
مبقتضى قي��د )املنصب الس��يادي(، لكنَّ 
قيد )املنصب الرفي��ع( يُخرجه، بيد أنه ال 
يُخ��رج رئيس مجلس الن��واب وال نائبيه، 
إذ يبقون مش��مولني باحلظر؛ بناًء على أنَّ 
مناصبه��م رفيعٌة. وال أخ��ال هذا احلكم 
يندف��ع بالق��ول إنَّ رئيس اجملل��س ونائبيه 
هم من حيث األساس واملآل نواباً ال أكثر، 
ل��ة ال ميكن متييزه��م باحلكم من  وباحملصِّ
اب ؛ ذلك أنَّ قضية متييز رئيس  وَّ س��ائر النُّ
اجملل��س ونائبي��ه معروف��ٌة للجمي��ع، بل 
وُمقرٌَّة م��ن القانون، فه��م يختلفون في 
الواقع عن س��ائر النواب من حيث الراتب 
واالمتي��ازات .. ال��خ ، ب��ل أكثر م��ن ذلك، 
حتى لو لم يقر القانون هذا التمييز فإنه 
أضحى عرفاً دس��تورياً ُمَق��ّراً، وبات رئيس 
اجمللس ميث��ل أحد أضالع املثل��ث الُعرفي 
ى )الرئاس��ات الثالث(، ممَّا ال يحتاج  املسمَّ

إلى إفاضٍة أو مزيد بياٍن .
وباالجت��اه ذات��ه ميكن أْن نستش��ف أيضاً 
أنَّ القي��د الثاني )املنص��ب الرفيع( يُخرج 
، عل��ى  القض��اة م��ن احلظ��ر الدس��توريِّ
الرغم من قولنا الس��الف بدخولهم فيه 
مبقتضى القيد األول )الس��يادية(، بيد أنه 
ال يُخرج منص��ب رئيس احملكمة االحتادية 
العليا وأعضاء احملكم��ة، ورئيس مجلس 
القضاء األعلى، ورئيس محكمة التمييز 
االحتادي��ة، ورئيس جه��از االدِّع��اء العام، 
، إذ يبقون  ورئيس هيئة اإلشراف القضائيِّ

مشمولني باحلظر .

م ميكن اخللوص إلى أنَّ الشرطني  وممِّا تقدَّ
أو القيدين املتقدمني ينبغي أْن يجتمعا 
، ال أْن  ق احلظر الدستوريُّ معاً؛ كي يتحقَّ

ق أحدهما دون اآلخر . يتحقَّ
مقترحن��ا لتعدي��ل الن��صِّ وتوصي��ف 

املنصب السياديِّ واألمنيِّ 
      وتأسيساً على ما قد سلف، وإسهاماً 
منَّ��ا ف��ي ح��لِّ وع��الج ه��ذه القضيَّ�ة 
ة - أي توصيف املنصب الس��ياديِّ  املهمَّ
واألمن��يِّ الرفيع-؛ فإنن��ا نطالب بضرورة 
أْن يت��مَّ توصي��ف املناص��ب الس��يادية 
أو األمني��ة الرفيعة، وحتديدها بش��كٍل 

م نقت��رح أْن يتمَّ  . ووفاقاً مل��ا تقدَّ قطع��يٍّ
تعديل البن��د )رابعاً( من املادة التاس��عة 
من قانون اجلنس��ية العراقية لعام 2006 
الناف��ذ، ليكون على وف��ق اآلتي، واضعني 
التعدي��ل املقت��رح ب��ني ي��دي املعنيِّ���ني، 

رئاسًة وحكومًة وبرملاناً 
أ� ال يج��وز للعراق��يِّ ال��ذي يحم��ل   ((   
جنسيًة أجنبيًة أْن يتولى منصباً سيادياً 
أو أمني��اً رفيع��اً، إالَّ إذا تخلَّ��ى ع��ن تل��ك 
اجلنس��ية على وفق اآللي��ات املذكورة في 

هذا القانون.
    ب � يُعدُّ منصباً س��يادياً أو أمنياً رفيعاً 

كلٌّ من املناصب اآلتية 
ابه. 1� رئيس اجلمهورية وُنوَّ

اب ورئيس مجلس  ��وَّ 2� رئيس مجلس النُّ
ابهم. االحتاد وُنوَّ

3� رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اجمللس- 
الوزراء -.

4� َمْن بدرجة وزير.
5� السفراء.

العلي��ا  االحتادي��ة  احملكم��ة  رئي��س   �6
)الدستورية(، وأعضاء احملكمة.

7 - رئيس مجلس القضاء األعلى، ورئيس 
محكمة التميي��ز االحتادية، ورئيس جهاز 
االدِّع��اء الع��ام، ورئي��س هيئة اإلش��راف 

. القضائيِّ
8 - رئيس مجلس الدولة.

9� رؤساء الهيئات املستقلة.
10 - رئيس جهاز اخملابرات الوطني .

11� مستشار األمن الوطني.
12 - رئيس أركان اجليش، وقادة الفرق((.

إنَّ هذا التعديل يُحقِّق ثمراٍت ثالث في آٍن 
واحٍد، هي: 

1 - إنَّه يُحدُِّد املناصب السيادية واألمنيَّة 
بش��كٍل واض��ٍح وصري��ٍح، ال ي��دُع مجاالً 

لالجتهاد واالختالف في املستقبل.
الدس��توريَّ  ��ني،  النصَّ يجع��ل  إنَّ��ه   -  2

، أكث��ر دقًة ؛ ذل��ك أننا حذفنا  والقانون��يَّ
عبارة )مكتس��بة( الواردة في سياقهما، 
الت��ي تق��ول وعل��ى م��ن يتول��ى منصباً 
س��يادياً أو أمني��اً رفيعاً التخلِّ��ي عن أية 
جنس��يٍة أخرى مكتسبٍة؛ إذ إنَّ اجلنسية 
األخرى غير العراقية قد تكون مكتَسبًة، 
وقد تك��ون أصلي��ًة، وليس بالض��رورة أْن 
تك��ون اجلنس��ية األجنبي��ة مكتس��بًة 
ن  ل قد تضمَّ دائماً، فيك��ون النصُّ ال�ُمعدَّ

احلالتني معاً، وهو األوفق.
ن اإلش��ارة أيضاً إلى اآلليات  3 -إنَّه يتضمَّ
القانوني��ة الواج��ب اتباعه��ا م��ن قب��ل 
��ح للمنصب الس��يادي  ال��ُمكلَّف املرشَّ
أو األمن��ي، واملس��كوت عنه��ا أيض��اً في 
الدس��تور والقان��ون. وتل��ك اآللي��ات وما 
بعدها ستكون محوراً حلديثنا في احللقة 

الثانية من هذه املقالة إْن شاء اهلل. 

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

يشكو العراق من تشوه 
اإلقتصاد وعدم اإلستفادة 
من الواردات سيما النفط 
منها وكل ما يصل 
الخزينة يقسم بني 
موازنة تشغيلية بشكل 
رواتب وإعانات

تحدد قيمة مفردات 
البطاقة التموينية 
التي يفرتض تجهيزها 
للمواطنني كل ثالثة 
أشهر وحسب سعر السوق

دوالر لكل مواطن

رأي يف البطاقة التموينية

الحلقة االخيرة

مسيحيو العراق.. حضارة خالدة التنطفئ

القاضي منري حداد

ش��كلت قطاعات الشعب، وفئاته، وميادين 
العراق بإمتداداته��ا كافة، حلقات وصل بني 

رئيس الوزراء د. ع��ادل عبد املهدي، ومنهجه 
ف��ي متابع��ة إش��تماالت امل��كان والزم��ان، 
محيط��ا مبا بينهما من بش��ر ين��وءون بثقل 
املش��اكل املعضلة، الت��ي ميور به��ا العراق. 
ه��دوء نظرة وق��وة أداء، جتلت من اس��تقبال 
رئيس الوزراء.. عادل عبد املهدي، يوم االربعاء 
2 كان��ون الثان��ي 2019، ف��ي لفتة رئاس��ية 
رفيعة، من قائد مؤمتن على مصير الش��عب، 
نحو اإلرادات االنس��انية املتحركة في نطاق 

الدستور .
اس��تقبل رئي��س ال��وزراء د. عب��د امله��دي، 
قص��ار القامة، بكلمات من معس��ول االداء، 

وليس القول فقط، بعزمية تس��عى.. صدقا.. 
الى تطم��ني إحتياجات أبناء الع��راق كافة، 
واالصغ��اء إليهم.. ش��ريحة ش��ريحة.. كل 

بحد ذاتها كامل القوام، بحرمة عراقيته.
حس��ن اإلصغ��اء مس��تهل لعزمي��ة العمل 
ونية االجن��از، واالنطالق الى مديات ال نهائية، 
إس��تقصاًء لعمق املش��اكل الت��ي يعانيها 
العراق؛ بغي��ة حلها بالفعل اجل��اد واالجراء 

احلازم.
تص��رف رئيس ال��وزراء، بحكمة املس��ؤولية 
األخالقي��ة.. قب��ل املس��ؤولية البروتكولية، 
باس��تقباله مجموع��ة من قص��ار القامة، 

مرحب��ا به��م إحترام��ا كامال إلنس��انيتهم 
وحقهم باملواطنة في عراق يكفل دس��توره 
أبن��اء الرافدي��ن كاف��ة، م��ن دون النظ��ر الى 
ش��كل او قومية او طائفة.. »إن أقربكم عند 

اهلل أتقاكم«.
درس إس��تقبال رئي��س ال��وزراء د.ع��ادل عبد 
امله��دي، لقص��ار القامة موعظ��ة نقتيدها 
رق��ي  وأث��ر طي��ب نقتفي��ه صع��ودا نح��و 
العاطفة، التي تسهم عمليا، بضم اجلميع 
حت��ت لواء حن��ان ذراعيه��ا، إميانا ب��اهلل ووالًء 
للوطن وإخالصا ملس��ؤولية رجل الدولة عن 

الشعب.

قصار القامة بني يدي رئيس الوزراء عادل عبد املهدي
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ان تاري��خ اجلي��ش العراق��ي اجملي��د 
هو تاريخ مجيد وس��فر البطوالت 

اخلالدة, 
ان كل عراقي اليوم من حقه ان يعتز 
بجيش��ه وان يفتخ��ر ويزهو بهذه 
املؤسس��ة العريق��ة الت��ي وجدت 
اصال للدفاع عن الوطن والش��عب 
مثلم��ا تفع��ل كل ش��عوب االرض 
حي��ث تق��ام االحتف��االت الكبرى 
واالس��تعراضات العظمى ويحضر 
كل الضباط الس��ابقني والالحقني 
وجمي��ع املقاتل��ني االحي��اء وتقدم 
الصفوف اخملتلفة فعالياتها واكيد 
ان بلدا بال جيش يحميه كبيت بال 
ابواب وقلعة بال اسوار فما احوجنا 
لبن��اء جيش مقتدر ق��ادر على اداء 
م��ا يناط ب��ه من واجب��ات .. جيش 
فوق امليول واالجتاهات جيش ممهور  
باس��م الش��عب كله وليس ملكا 
صرفا لقومية او طائفة او عشيرة.. 
نعم م��ا احوجنا لبناء مؤسس��ة 
قتالية ذات جهوزية عالية, وجيش 
صاح��ب عقيدة قتالية مس��تمدة 
روحها من عمق الشعب وتطلعاته 

املشروعة .
جي��ش ال يأمت��ر اال بق��رار الش��عب 
وليس هناك مجال لنزوات السلطة 
او مهاتراتها اجلنونية التي عادة ما 
تدف��ع بهذه املؤسس��ة ومقاتليها 
الى محارق امل��وت التي ال تبقي وال 

تذر.

نظ��ام اجلندية في العراق قدمي قدم 
امليالد  العراقي��ة قب��ل  احلض��ارات 

وبعده
ان تاري��خ العس��كرية ف��ي العراق 
ض��ارب ف��ي القدم حي��ث ظهر في 
ف��ي  نظام��ي  اول جي��ش  الع��راق 
العالم خ��الل القرن التاس��ع قبل 
امليالد, وعلى مدى عدة قرون ظهرت 
في الع��راق عدة جي��وش اختلفت 
باخت��الف احلض��ارة الت��ي منت في 
كتفه��ا, بدءا من العصر االش��وري 
وم��رورا بالعص��ر االك��دي والبابلي 
وحت��ى  واالس��المي  والس��ومري 

العصر احلديث.
وكان نظ��ام اجلندي��ة ق��دمي, ق��دم 
وعري��ق  العراقي��ة,  احلض��ارات 
كعراقته��ا, فق��د وج��د اخملتصون 
بعلم االث��ار القوانني التي س��نها 
املل��ك حمورابي واودعها مس��لته 
املش��هورة التي حتتوي على قوانني 
اف��راد  عالق��ة  تنظ��م  عس��كرية 
اجليش من جنود وق��ادة ببعضهم 

وعالقتهم باجملتمع املدني.
كان اجليش انذاك في ذروة التنظيم 
واالع��داد وكان��ت تعتم��د )اخلدمة 
االلزامي��ة( كم��ا حمل��ت القوانني 
البابلي��ة بالتأكي��د عل��ى وج��وب 
عل��ى  عقوب��ات  واف��ردت  اخلدم��ة 

ومعاقب��ة  والهارب��ني  املتخلف��ني 
من يخفيه��م باالع��دام, وفي زمن 
الدول��ة االش��ورية كان��ت للجيش 
االشوري الذي اشتهر بكثرة حروبه 
ثابتة  وقواع��د  وانتصاراته اس��س 
يج��ري عليها التجني��د والتدريب, 
وكان يدع��ى للخدمة العس��كرية 
جميع القادرين على حمل السالح, 
ويت��م التحاقهم خالل ي��وم واحد, 
وكانت الدعوة تعلن مرة واحدة في 
الس��نة , في الظ��روف االعتيادية, 
وغالبا ما تكون في شهر متوز, الذي 
هو ش��هر حتش��يد اجليوش ما بني 
نهاي��ة احلصاد في فص��ل الصيف 
واستئناف عملية الزراعة في بداية 
فص��ل الش��تاء, وهك��ذا ش��هدت 
ارض الرافدي��ن من��ذ عصور موغلة 
في القدم اعظ��م حضارات عرفها 

التاري��خ ف��ي ذلك الزم��ان, فرفعت 
مش��عل العلم واملعرفة يوم كانت 
الدني��ا كلها تس��بح ف��ي دياجير 

اجلهل والتخلف والظالم.

نب��ذة تاريخي��ة عن تأس��يس 
الجيش

بعد ثورة العش��رين ثورة الش��عب 
العراق��ي عام 1920 ض��د االحتالل 
البريطاني, تقرر تأس��يس حكومة 
مؤقت��ة يديرها مجل��س وزراء على 
ان يت��م انتخاب مل��ك عربي للبالد 
ه��ذا  وعل��ى  احلكوم��ة,  ويؤل��ف 
االساس تشكلت الوزارة النقيبية 
االولى برئاسة السيد عبد الرحمن 
النقي��ب وتألف��ت ال��وزارة ي��وم 25 
وكان   ,1920 ع��ام  االول  تش��رين 
الفريق االول جعفر العسكري وزيرا 

للدفاع في هذه الوزارة.
وبدأ اح��رار الع��راق ورجاله يعودون 
ال��ى الع��راق م��ن كل ص��وب, وعاد 
قس��م كبير م��ن الضب��اط الذين 
اش��تركوا في الث��ورة العربية وقد 
ال��وزارة تأس��يس  اجلي��ش  ق��ررت 
العراق��ي يوم 6 كان��ون الثاني عام 
1921, وسكنت وزارة الدفاع في دار 
عبد القادر اخلضي��ري املطلة على 
نهر دجلة قرب الباب الش��رقي ثم 
انتقلت الى ))القش��لة(( وسكنت 
ف��ي دار ))املش��يرية(( وبع��د تتويج 
فيص��ل االول مل��ك عل��ى الع��راق 

فانتقل��ت  االول  للمل��ك  كب��الط 
ال��وزارة الى ))دائرة الرديف(( في باب 
))القلعة((  ترمي��م  املعظم, وبع��د 
في نيسان عام 1922, وبعد انعقاد 

مؤمتر القاهرة والذي كان من جملة 
م��ن حفروه وزير الدف��اع, بدأت بعد 
االساس��ية  التش��كيالت  عودت��ه 

لدوائ��ر ال��وزارة وقد ش��رع بتعيني 
العراقي��ني  الضب��اط  وتس��جيل 
وكانت الدوائر التي شكلت – يومئذ 
تضم ))ش��عبة احلركات – ش��عبة 
االدارة واملي��رة- ش��عبة الطباعة – 
شعبة احلسابات – وبعض الفروع 
املرتبط��ة بتل��ك الدوائ��ر وف��ي 12 
ش��باط 1921 عني العقي��د الركن 
نوري الس��عيد وكيال للقائد العام, 
حيث لم يكن منصب رئيس اركان 
اجلي��ش قد اس��تحدث . بع��د امتام 
تنظي��م دوائ��ر املق��ر الع��ام, وبعد 
املصادق��ة عل��ى قوان��ني التجنيد 
على اس��اس نظام التطوع, وسن 
االنظم��ة, ش��كلت جل��ان  بع��ض 
وكان��ت مؤلفة م��ن 19 جلن��ة عدا 
مقر مدير التجنيد العام- ومت تعيني 
ضب��اط وكتبة لتل��ك اللجان منذ 
االول من حزيران 1921, وبوش��ر في 
تطبيق نظام التطوع خالل الشهر 
املذكور, حيث مت تش��كيل اول فوج 
في )ثكن��ة اخليالة( ببغداد وبتاريخ 
28/ مت��وز 1921 والذي س��مي في 9 
اذار 1922 )ف��وج موس��ى الكاظم( 
بادارة ملكية ثم اخذت تشكيالت 
االف��واج بالتتاب��ع نظ��را لالقب��ال 
اجليد للمتطوعني وبقية الوحدات 
للجي��ش  املتنوع��ة  العس��كرية 

مت   1931 نيس��ان  وف��ي  العراق��ي, 
تشكيل اول رف عراقي للقوة اجلوية 
وفي 1932 مت تشكيل السرب االول. 
اقر قان��ون الدفاع الوطن��ي رقم 9 

لسنة 1934 وفي 1935/6/12 اصبح  
القانون ساري املفعول, واعتبر هذا 
اليوم يوما عظيما في حياة اجليش 
واس��تدعيت   , واالم��ة  العراق��ي 
اول وجب��ة للتجني��د االلزام��ي في 
1936/1/1( وفي 1938/10/1 ش��كل 
مقر الفرقة الثاني��ة في بغداد, ومت 
اس��تالم معس��كر الهني��دي م��ن 
االنكليز وسمي معسكر الرشيد, 
وكذلك س��مي مستش��فى بغداد 
مستش��فى  باس��م  العس��كري 
الرشيد العسكري وبنفس التاريخ 
االركان  مدرس��ة  س��ميت  ايض��ا 
باس��م كلية االركان, وخ��الل عام 
1940 ش��كلت الفرقة الرابعة في 
الديوانية, كذلك شكلت مدفعيات 

الفرق.

وح��رب  العراق��ي  الجي��ش 
فلسطني عام 1948

لقد اس��همت القطعات العراقية 
 ,1948 ع��ام  فلس��طني  بح��ركات 
والتي كان حجمها يقدر باكثر من 
فرقة مب��ا فيها الوحدات الس��اندة 

واالدارية.
واه��م املعارك الت��ي خاضتها تلك 

القطعات هي:
معركة جنني التي وقعت   .1
فيم��ا ب��ني 3-6 حزي��ران  1948 وقد 
ش��ارك فيه��ا الف��وج الثان��ي لواء 

املش��اة اخلامس الذي عمل بامرة 
الل��واء الراب��ع كذل��ك فوج��ان من 

اللواء الرابع بادارة مقر اللواء.
وكوكب  كيش��ر  معركة   .2

)الهو( الت��ي وقعت عبر )مش��روع 
تنبيرك( )مشروع كهرباء( على نهر 

االردن.
كوفت��ش  مرتفع��ات  معرك��ة   .3

بجحفل اللواء االول.
4. معركة كفر قاسم 

5. وهناك عدة معارك صغرى
تغي��ر  مت��وز 1958  ث��ورة 14  وبع��د 
تس��ليح اجليش العراقي من غربي 

)امريك��ي وبريطاني( الى تس��ليح 
شرقي من االحتاد السوفيتي ومّثل 
ذل��ك نقل��ة نوعية في التس��ليح 
والتدريب وتوس��يع اجليش العراقي 
وقد كان التس��ليح يشكل ركيزة 
مهمة من ركائز القوات املس��لحة 
العراقي��ة وكان تس��ليح الق��وات 

املسلحة العراقية قبل عام 1958 
يعتمد على االسلحة البريطانية 

وبعض االسلحة االمريكية.
وبعد قي��ام العهد اجلمهوري  في 
14/ متوز/1958 كسر الطوق وفوحت 
االحتاد السوفيتي وعقدت اتفاقية 
للتسليح في تشرين االول 1958 
كان من نتائجها تسليح اجليش 
العراقي باسلحة حديثة شرقية 
خملتل��ف الصنوف وهكذا اس��تمر 
تط��ور وتوس��ع اجلي��ش العراقي 
وبشكل مس��تمر وقد خاض عدة 
ح��روب للدفاع عن وح��دة اراضي 
العراق وسيادته وكان دائما احلارس 
االم��ني لذل��ك واش��ترك بكاف��ة 
احلروب ضد اللقيطة اسرائيل وقد 
قدم الشهداء التي مازالت قبورهم 
في فلسطني واالردن وسوريا ومصر 

شاخصة وشامخة .

اطماع الطامعني واملستعمرين 
يف ارض العراق 

واس��تمرت بالدن��ا عل��ى حالتها 
ه��ذه, اجياال واجي��اال, حتى انارت 
للعالم س��بيله وغذته بثقافتها 
وعلمها فجعل ينهل فيها ليروي 
غليل��ة وليلح��ق بالرك��ب ال��ذي 

تخلف عنه.
وقد جعل هذا التقدم وهذه احلضارة 
واخلي��رات الوفي��رة الت��ي حب��ا اهلل 
بالدنا به��ا, كل ذلك جع��ل العراق 
مطمع انظ��ار الطامعني, فكان ان 
وق��ع في براثنه��م, بعد ان ضعفت 
ق��واه, فأخ��ذت ق��وى الش��ر وايدي 
الطامع��ني والغزاة واملس��تعمرين 
تتلقف��ه,  فت��ارة يس��يطر علي��ه 
املغول وت��ارة اخرى يغ��زوه الفرس, 
ث��م يقع حتت يد احلك��م العثماني 

الظالم.
واخيرا جاءت احلرب العاملية االولى 
ليكون العراق  في عداد الدول التي 
البريطان��ي  باالس��تعمار  ابتلي��ت 
الذي دخ��ل مدعيا بانه )جاء محررا 
ال فاحتا( ولكنها احاييل االستعمار 
التي عودنا عليها, فحكمت بالدنا 

الطيبة حتى ثار الش��عب العراقي 
علي��ه عدة م��رات وم��رات, في ثورة 
العش��رين وفي ماي��س 1941 وفي 
ثورة مت��وز اخلالدة ع��ام 1958, وكان 
جليش��نا الباس��ل الق��دح املعلى 
في مس��اندة الشعب يدا بيد نحو 

التحرر واالستقالل.
وبع��د ع��ام 1968 اي فت��رة حكم 
البع��ث والفت��رة الصدامية دخل 
اجليش العراق��ي في حروب عبثية 
ق��ام بها النظ��ام منذ ع��ام 1980 
لع��ام 1988 احل��رب م��ع اي��ران ثم 
اجتي��اح الكوي��ت ف��ي 2 آب ع��ام 
1990 لغاي��ة ع��ام 1991, وق��د زج 
اجلي��ش ف��ي مؤام��رة كب��رى م��ن 
واسرائيل  والبريطانيني  االمريكان 
بغي��ة اضع��اف اجلي��ش والقضاء 
عليه من اجل اللقيطة اس��رائيل 
النه يش��كل خط��را داهما عليها 
ث��م احلص��ار الظالم علي��ه بغية 
اضعاف الشعب العراقي وجيشه 
الباس��ل وقد اس��تمر هذا احلصار 
اكثر من )13(عام��ا, مات فيه اكثر 
من نص��ف ملي��ون طف��ل عراقي 
باالضاف��ة الى الش��يوخ واملرضى 
والنس��اء بس��بب نق��ص االدوي��ة 
والتغذية كيف ال تسكب العبرات 
والدم��وع تنهمر ونحن نس��تذكر 
هذا التاريخ اخلالد واجمليد جليش��نا 
املقدام والبط��ال اجليش املقاتلني, 
ونس��تذكر الشهداء الذين ضحوا 
في س��بيل الوط��ن ورووا بدمائهم 
الطاهرة الزكية ارض الوطن العربي 
وارض بلده��م الطيب العراق, لقد 
حافظ هذا اجلي��ش العظيم على 
العه��د وداف��ع عن وطن��ه في كل 
االزم��ان والعص��ور وكل االوق��ات, 
وكان االح��رى بالدول��ة العراقي��ة 
واحلكوم��ة العراقية, ان يكون هذا 
اليوم, يوم عظيم وخالد في تاريخ 
االمة, ان يكون احتفاال مميزا ال كل 
االحتفاالت بل ه��و احتفال مبهر 
لي��وم خالد. فاجليش هو امل االمة 
املرجى وهو مس��تقبلها, وهيبتها 
وعزتها وكرامتها وعلياؤها, وحامي 
حماها من كيد االعداء واملعتدين. 
وعندم��ا يض��م اجلي��ش كل ابناء 
الش��عب العراق��ي عرب��ا واك��رادا 
مس��لمني ومس��يحيني وايزيديني 
وتركمان��ا وجمي��ع اقلي��ات ه��ذا 
الوط��ن, وعندما تخفق له القلوب 
حت��ت عل��م واح��د, وراي��ة واحدة, 
وتضحي من اجله هذه اجلموع من 
ابناء الوطن ش��يبا وشبانا, ونساء 
ورجاال, يرددون نشيدا وطنيا واحدا 
تردده القلوب قبل االلسن وبصوت 
مدٍو واحد حتت س��ماء وارض ومياه   
الع��راق الذي كتب اس��مه باحرف 
من نور.. هلل درك يا عراق كم نحبك.. 
حتي��ة جلي��ش الع��راق .. حتية لكل 
االبطال الذين يقارعون اعتى قوى 
التكفيريني  االرهاب وكل الظاملني 
من الدواعش الذين دنس��وا ترابنا 
الوطن��ي واش��علوا احلرائ��ق ف��ي 
مدنن��ا االمن��ة, وارتكب��وا اجلرائم 
والنساء  الش��يوخ  البشعة بحق 
االضرح��ة  وهدم��وا  واالطف��ال 
والكنائس, وس��فكوا  واملس��اجد 
الس��يد  ونقت��رح  الطه��ور  ال��دم 
رئي��س مجل��س ال��وزراء والقائ��د 
العام للقوات املس��لحة الس��يد 
عادل عبد املهدي ان يعاد بناء هذا 
اجليش وفق اس��س رصينة تدريبا 
وتسليحا وجتهيزا وان يتخلص من 
اخلطايا واالثام التي تستلب بهاءه 
ونقاوت��ه وبريق��ه وليبق��ى اجليش 

العراقي سورا للوطن احلبيب.

))جيش العراق ولم ازل بك مؤمناً        وبأنك األمل املرجى واملنى((  الجواهري الكبري

لي العزة والشرف والفخر بانتمائي لهذه املؤسسة العريقة, وتعجز الكلمات واجلمل  والعبارات ان تعبر عن شعوري بهذه املناسبة 
العزيزة على قلب جميع ابناء الش��عب العراقي العظيم, واليوم اقف ش��امخا وفخورا كوني احد مقاتلي اجليش العراقي البطل 
ومنذ عام 1972, تاريخ انتمائي للجيش العراقي غرس بي هذا اجليش اجمليد حب الوطن والتضحية والعزة والرجولة, واصبحت اكثر 
انتماء وتعلقا وحبا لهذا الوطن. متر علينا الذكرى الثامنة والتس��عني لتأس��يس اجليش العراقي الباسل في 6 كانون الثاني 1921 
وتكم��ن اهمية هذه املناس��بة في ان اجليش ارتبط روحيا وتاريخيا مع الش��عب العراقي االصيل وكان الش��عب واجليش صنوان ال 
يفترقان وكل مكمل لالخر. ان احياء واستذكار هذه املناسبة العزيزة على قلوب العراقيني هي استذكار لكل التاريخ اجمليد وسفر 
البطوالت اخلالدة التي س��طرها االبطال الغيارى في معارك الرجولة والش��رف وخاصة في فلس��طني نابلس وجنني وكفر قاس��م 
1948, وعلى تراب القنيطرة ودمش��ق في س��وريا عام 1973, وفي اربد واملفرق عام 1967, وفي س��ماء سيناء مبصر . وارى ان االحتفال 
بذكرى السادس من كانون الثاني هو جزء من االنصاف والوفاء لرجال استرخصوا االرواح وبذلوا املهج كي يبقى بيرق العراق خفاقا 

شامخا كشموخ نخله وتبقى حياضه مهابة ومصانة وعصية على كل معتد غاشم اثيم وكل متطاول لعني.

عـــــاش اجليش العــــراقي الباسل سور الوطـــــن عاش الشعـــــب اخلــــــــالد

ال سيادة وال كرامة لوطن بدون
 جيش قوي قادر على حمايته

 ارضا وبرا وبحرا 

الفريق الركن / جليل خلف شويل 

امللك فيصل االولجعفر العسكريالزعيم قاسم

بلد بال جيش يحميه ويدافع عن كرامته
 كبيت بدون ابواب وقلعة بغري اسوار 
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والرياضة  الشباب  وزير  ناشد 
دعم  الى  رياض،  احمد  الدكتور 
نهائيات  في  العراقي  املنتخب 
 2019 القدم  بكرة  اسيا  امم  كاس 
في  املاضي  السبت  انطلقت  التي 

دولة االمارات العربية املتحدة.
وقال رياض ان املنتخب يؤدي مهمة 
اجلميع  على  ويتوجب  وطنية 
لتحقيق  ومؤازرته  معه  الوقوف 
املهمة،  لهذه  األسمى  الهدف 
ونأمل من رئيس اجلمهورية ورئيسّي 

وجميع  والنواب  الوزراء  مجلس 
البرملان  وأعضاء  واملسؤولني  الوزراء 
العراقي الوقوف معه ودعمه مادياً 
النتائج  لتحقيق  سعياً  ومعنوياً 
عالياً  العراق  اسم  ورفع  االيجابية 
ان  مبينا  الدولية،  احملافل  في 
ووضعته  إال  جهداً  تألوا  لن  الوزارة 
الذي  العراقي  املنتخب  خدمة  في 
غدا  الفيتنامي  نظيره  سيواجه 
ضمن  مبارياته  اولى  في  الثالثاء  

منافسات نهائيات اسيا.
جميع  تدعم  الوزارة  ان  وبني 

املنتخبات واالندية في مشاركاتها 
على  إيجاباً  ينعكس  ما  اخلارجية، 
النتائج كونها جميعاً متثل الوطن.

والرياضة  الشباب  وزير  ودعا 
اجلماهير الرياضية ووسائل االعالم 
الالعبني  مع  الوقوف  الى  أيضاً 
معنوياتهم  ورفع  هممهم  وشحذ 
لتحقيق ما مطلوب منهم ال سيما 
منتخب  امام  األولى  املباراة  في 
فيتنام وحتقيق الفوز الذي سيكون 

مفتاحا للوصول الى الدور الثاني.
املناشدة  هذه  ان  رياض  وأوضح 

والدعوة حتمل في مكنونها الكثير 
من اآلمال واألحالم من اجل التكاتف 
في  متقدمة  مراحل  إلى  والوصول 
نهائيات البطولة، وستكون فرصة 
الوطنية  الهوية  لتأكيد  مثالية 
ابناء  والتكاتف بني  االنتماء  وتعزيز 
تكرار  يأملون  الذين  الواحد  الوطن 
حصلت  التي  الفرحة  تلك  مثل 
بالفوز بكأس آسيا 2007 وكلنا ثقة 

بـ أسود الرافدين.

ــب  املنتخ ــتعد  يس
ــه  ــوة ملبارات ــي بق العراق
ــيا  األولى، في بطولة آس
ــام،  فيتن ــام  أم  ،2019
ــود  ــاء  .وتس ــدا الثالث غ
معسكر  إيجابية  أجواء 
بعد  ــًة  خاص ــب،  املنتخ
عودة الالعب املؤثر، علي 
ــى التدريبات،  حصني، إل
ــة. ــاب لإلصاب ــب غي عق

ــون  يك أن  ــل  املؤم ــن  وم
ــًزا، خلوض  ــي جاه حصن
ــب  ــاراة اليمن، بحس مب
ــب املنتخب،  ــر طبي تقري
ــدو  اجلنابي.وتب ــم  قاس
الرافدين  معنويات أسود 
ــا  كم ــال،  ح ــن  بأحس
ــهدت حركة الطيران  ش
ــراق إلى اإلمارات،  من الع
ــا كبيًرا، جراء توافد  زخًم
اجلماهير العراقية، لدعم 
ــة  ــي بطول ــا ف منتخبه
ــاد املدرب،  ــيا.وقد أش آس
كاتانيتش،  ــكو  سريتش
ــف  ــد، ووص ــذا التواف به
بأنه  ــي  العراق ــور  اجلمه

القدم«،  لكرة  ــق  »عاش
ــاندته  مس ــا  مثمًن
للمنتخب.كما قام عدد 
ــوز الكرة  ــن رم ــر م كبي
ــاب  بالذه ــة،  العراقي
املنتخب، في  ــر  إلى مق
ــكر الدوحة، مثل  معس
ومجبل  ــال،  درج عدنان 
ــال  م ــوار  وه ــوس،  فرط
ــدي كرمي،  ــد، ومه محم

ــي  ــود، وف ــس محم ويون
ــل  مث ــا،  أيًض ــارات  اإلم
ــد  وأحم ــرم،  أك ــأت  نش

راضي، وهو ما ميثل دافعا 
ــرا لالعبني،  ــا كبي معنوي
ــار  غم ــوض  خ ــل  قب

املنافسات.

ــدرب  ــد امل ــك أك ــى ذل ال
ناشئي  ملنتخب  السابق 
أن  ــادي،  ه ــراق، علي  الع
الرافدين  ــود  أس حظوظ 

ــل إلى ثمن  قوية بالتأه
ــيا في  ــي كأس آس نهائ
اإلمارات، والتي انطلقت 
ــبت. ــاتها  الس منافس
ــادي، في تصريح  وقال ه
ــوظ  حظ إن   ، ــاص  خ
ــل  التأه ــي  ف ــراق  الع
الرابعة  ــة  اجملموع ــن  ع
ــينافس  ــة جدا، وس قوي
على  اإليراني  ــب  املنتخ

صدارة اجملموعة.
ــك يأتي في  وتابع بأن ذل
ــل معطيات اجملموعة  ظ
املنتخبات  ــات  وإمكاني
العراق  وقدرة  املتواجدة، 
ــج  النتائ ــق  حتقي ــى  عل
التي تؤهله للدور الثاني 
ــح  البطولة.وأوض ــن  م
ــة العراق  ــادي أن مهم ه
بالدور  أصعب  ــتكون  س
املقبل، وبالتالي عليه أن 
يظهر مبستوى تصاعدي 
جملاراة املنتخبات األخرى 
ــي  ف ــيالقيها  س ــي  الت

األدوار األقصائية.
ــى أن املنتخب  ــت إل ولف
ــة  طيب ــة  نخب ــم  يض
ــن  الذي ــني  الالعب ــن  م

ــارات عالية  ــون مه ميلك
ومواصفات بدنية جيدة، 
ــات املدرب  ــن تصريح لك
ــا في  ــش أدخلتن كاتانيت
ــل  نق ــدم  وع ــوض،  غم
ــة  التجريبي ــات  املباري
جعل من الصعب احلكم 
على وضع الفريق بشكل 

دقيق.
ــع  »م ــادي:  ه ــم  واختت
ــد أن املنتخب  ذلك أعتق
دور  ــيصل  س ــي  العراق
ــى أقل  ــي عل ــع النهائ رب
ــى الظروف  ــر، وتبق تقدي
ــتحكم على  هي من س
األدوار  ــي  ف ــيرته  مس
ــروف  فظ ــة،  الالحق
لها  واملباريات  ــة  البطول
دور كبير في النتائج التي 

ستتحقق«.
ــب  ــى أن املنتخ ــار إل يش
ــل في وقت  العراقي وص
متأخر من ليلة أمس إلى 
أبو ظبي، حتضيرا  مدينة 
ــى أمام  ــة األول للمواجه
فيتنام، يوم 8 من الشهر 

اجلاري.

تعرف على نتائج مباريات ذهاب دور الـ16 يف كأس العراق

ــوة اجلوية  ــادي الق ــة اإلدارية لن ــررت الهيئ ق
ــبتاملاضي، فرض غرامة مالية  الرياضي، الس
ــبب غياب  ــرار نبيل وذلك بس على الالعب ك
ــدات التدريبية  ــن الوح ــتمر ع ــب املس الالع

لفريق كرة القدم.

ــرت الهيئة اإلدارية لنادي القوة اجلوية، ان  وذك
ــد مع الفريق  ــد تخلف عن التواج »الالعب ق
ــدار  ــك مت إص ــرة، لذل ــكر البص ــالل معس خ
ــن قيمة عقد  ــم  % 20 م ــة مالية بخص عقوب
الالعب باالضافة إلى الغرامة التي مت فرضها 

ــة ماليني لغيابه  عن  ــابقاً بخصم خمس س
ــة  ــوة اجلوي ــح أن »ادارة الق ــات« واوض التدريب
ــراءات قانونية ومالية  ــوف تتخذ إج بأنها س
أخرى في حال مت استمرار غياب الالعب، وذلك 
ــق وحتقيق تطلعات  ــاً على وحدة الفري حفاظ

جماهيره الكبيرة«.

دور  ذهاب  مواجهات  أقيمت 
الـ16 من بطولة كأس العراق،  
بإقامة  املاضي،  السبت 
بغداد  في  مواجهات  سبع 

واحملافظات.
الدور  منافسات  وشهدت 
سقوط متصدر الدوري املمتاز 
أمام  بخسارته  الشرطة، 
الكهرباء بهدف دون رد سجله 
املواجهة  في  محيسن  عالء 
ملعب  على  جرت  التي 

الكهرباء.
السلبي  التعادل  وسيطر 

واربيل  الزوراء  مواجهة  على 
ملعب  على  اقيمت  التي 
النتيجة  وبذات  بغداد،  امانة 
انتهت مواجهة نفط الوسط 
ملعب  على  بغداد  أمانة  أمام 

النجف.
احلدود  مع  الديوانية  وتعادل 
بهدف ملثله في املواجهة التي 
الديوانية،  ملعب  احتضنها 
وتغلب نفط اجلنوب على نفط 
ميسان بهدف نظيف في لقاء 

أقيم على ملعب الفيحاء.
وتعادل فريق الطلبة مع الكرخ 
بهدفني لكل منهما في اللقاء 
األول،  ملعب  على  أقيم  الذي 

على  النفط  تغلب  بينما 
أقيمت  مواجهة  في  السماوة 

على ملعب السماوة.

دور  إياب  مباريات  وستقام 
الـ16 للبطولة في العاشر من 

كانون الثاني اجلاري.

لكرة  اآلسيوي  االحتاد  أناط 
القدم، مهمة حتكيم مباراة 
أمام  الوطني    املنتخب 
احلكام  احد  الى  فيتنام، 

القطريني الدوليني.
القطري  احلكم  وسيقود 
الرحمن  عبد  الدولي، 

التي  املواجهة  اجلاسم، 
الساعة  متام  في  ستقام 
مساًء  والنصف  الرابعة 
غد  يوم  بغداد  بتوقيت 

الثالثاء.
الشارة  اجلاسم على  وحصل 
عام  »فيفا«  قبل  من  الدولية 

ضمن  اجلاسم  وكان   2013
العالم  كأس  بطولة  حكام 
القدم  لكرة  سنة   20 حتت 
 2018 نيسان   30 وفي   ،2017
فيديو  كحكم  إختياره  مت 
العالم  كأس  في  مساعد 

.2018
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شهد: معسكر األومليب يف قطر حقق أهدافه
   

 أثنى مدرب املنتخب األوملبي، عبد الغني شهد، 
واصفا  قطر.  في  املقام  الفريق  معسكر  على 
بني  االنسجام  خلق  في  املهمة  باحملطة  اياه 

الالعبني.
مهمة  محطة  يعد  املعسكر  ان  شهد:  وقال 
فيما  والتفاهم  االنسجام  خلق  في  لالعبني 
للتجربة،  يفتقد  أغلبهم  وأن  السيما  بينهم، 
الدوري احمللي،  أنديتهم في  ويلعبون كبدالء مع 

خللق  فرصة  منحنا  قطر  في  التواجد  وبالتالي 
حالة من االنسجام بني الالعبني.

عن  متاما  يختلف  املعسكر  هذا  أن  وبني: 
الالعبني  هضم  حيث  من  األخرى  التجمعات 
اخلططي،  اجلانب  وتطبيق  التكتيكية  لألفكار 
الوديتني  املباراتني  النتائج في  النظر عن  بغض 
التي خاضهما مع الفريق العسكري القطري أو 

مواجهة مسيمير.
االعداد  من  املقبلة  املرحلة  أن  إلى:  وأشار 
ثالث  وخوض  جدد،  العبني  دعوة  ستتضمن 

مباريات جتريبية، مباراتان مع املنتخب السوري 
في العراق، والثالثة مع املنتخب السعودي في 
بحاجة  األوملبي  املنتخب  أن  الى:  الفتا  الرياض. 
ليكون  جتريبية  مباريات  عشر  يقارب  ما  إلى 

بجاهزية تامة للتصفيات االسيوية.
يشار إلى أن املنتخب االوملبي دخل في معسكر 
من  والعشرين  الثالث  في  قطر  في  تدريبي 

الشهر املاضي،  

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 يولي االعالم هذه االيام اهتماما بالغا باملنتخبات االسيوية 
ــا االخيرة قبل  ــل اعداده ــتكمال مراح ــعى الس التي تس
ــيوية .. ومع مساعي هذه  ــات البطولة االس ولوج منافس
ــات التي حتاول الوصول الى اعلى مراحل اجلاهزية،  املنتخب
ــع املفاصل  ــم نقل جمي ــم ان ل ــي املقابل، معظ ــي ف تول
االعالمية املهتمة بهذا احلدث االسيوي الكبير، اهتمامها 
ــرز الفرق التي تراها  ــيحات اب باحلديث عن التوقعات وترش

مؤهلة للوصول الى االدوار النهائية من البطولة.
ــاركني في  ــع اختالف وجهات النظر واالراء ملعظم املش وم
ــواء اكانوا محللني وخبراء  ابداء الرأي في هذا املوضوع، س
ــني الذين  ــن الالعب ــني وحتى م ــى أو مدرب ــني قدام أم العب
ــيا  ــاركون ضمن منتخبات بلدانهم في بطولة أس سيش
ــيء  ــع تباين وجهات نظرهم، إال ان الش ــة.. نقول م املرتقب
ــس  ــتند على أس ــيحات انها تس ــذه الترش ــم في ه االه
ــا تكون أقرب الى  ــباب رمب واقعية بعيدة كل البعد عن اس
ــودة الى ما  ــاركات أو الع ــى تاريخ املش ــال كالنظر ال اخلي
ــيوية من اجنازات في بطوالت  حتقق لبعض املنتخبات االس

سابقة !
ــيئا، بل الشيء الكثير بالنسبة  نعم، قد يعني التاريخ ش
ــك ال ميكن ان  ــاركة ، إال ان ذل ــد من املنتخبات املش للعدي
ــه  ــن الواقع الذي باتت تعيش ــا حقيقيا ع ــون مقياس يك
ــهد تطورا كبيرا  ــيوية بشكل عام ، حيث تش الكرة االس
ــتوى العديد من املنتخبات التي لم نكن نعير لها  في مس
ــتوياتها اهتماما، بل نستطيع القول كنا نعدها من  وملس
منتخبات املستوى الثالث والرابع في القارة الصفراء!، بيد 
ان االمر تغير كليا خالل البطوالت االخيرة، حتى اصبحت 
املراهنة على تفوق هذا املنتخب او ذاك في غاية الصعوبة 
ــتوى غالبية منتخبات  ــوء التطور الذي حصل مبس في ض

القارة االسيوية!
ــر..  كث ــيحات  الترش
تتوقف  والتصريحات لم 
ــض مدربي  ــى من بع حت
ــن  ــات الذي ــذه املنتخب ه
ــول  ــا ح ــون حتم يختلف
ــي  ــة ف ــة املنافس طبيع
هذه البطولة التي نعتقد 
ــا  ــتختلف كلي ــا س انه
السابقة،  البطوالت  عن 
ــث حجم  ــن حي م ليس 
وامنا  فحسب،  املشاركة 
حتى من ناحية املستوى 
ــي  الت ــة  والندي ــي  الفن

ــة بني املنتخبات املشاركة، وبني  ــترتقي فيها املنافس س
ــني وتصريحات بعض  ــيحات احمللل هذا وذاك .. أي بني ترش
ــن ابتعد بعضهم عن الواقعية، نقول ان أهم  املدربني الذي
ــد أخذ جانب  ــا كاتانيتش ق ــي االمر أن مدربن ــا يهمنا ف م
ــح التعبير! ..  ــا في هذه املعادلة ان ص ــت الى حد م الصم
ــة منتخبنا في مباراتي  ــفرت عنه نتيج فهو، ووفقا ملا أس
ــه متزنة وواقعية، وال  ــطني، جاءت تصريحات الصني وفلس
يريد ان يبني وعودا خيالية بعيدة عن املنطق!.. وهي نقطة 
ــول هذا الصمت  ــب للرجل، ونتوقع ان يتح ايجابية حتس
الى مفاجأة من العيار الثقيل كان ومازال جمهورنا الوفي 
ــكل انطالقة جديدة ملنتخبنا  ينتظرها بشغف ، كي تش
ــتقبلي يكون هدفه التأهل  في طريق االعداد ملنتخب مس

الى نهائيات املونديال.

لست حبامٍل
وقفة 

يعقوب ميخائيل

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

قد يعني التاريخ شيئا بل 
الشيء الكثري بالنسبة 
للعديد من املنتخبات 
املشاركة  إال ان ذلك اليمكن 
ان يكون مقياسا حقيقيا عن 
الواقع الذي باتت تعيشه 
الكرة االسيوية بشكل عام 

منتخب العراق يستعيد جنمه.. و علي هادي: العراق 
سينافس إيران على صدارة اجملموعة

القوة اجلوية يغرم احد العبيه  لغيابه عن تدريبات الصقور

صافرة قطرية تقود مباراة اسود 
الرافدين أمام فيتنام يف كأس آسيا

وزير الشباب والرياضة يناشد الرئاسات الثالث لدعم املنتخب
 يف نهائيات أمم آسيا 2019

برعاية األستاذ الدكتور علي اسماعيل 
عبد اهلل عميد كلية الطب / اجلامعة 
السيدة  وباشراف  املستنصرية 
النشاطات  شعبة  مدير  رشيد  هند 
الطالبية في الكلية وضمن نشاطات 
الكلية  في  الرياضي  النشاط  وحدة 
اختتمت   2019-2018 الدراسي  للعام 
لطلبة  القدم  كرة  خماسي  بطولة 
املراحل الدراسية وعلى ملعب الكلية 
كانت  وقد   ، فاعلة  طالبية  مبشاركة 
املرحلة  فريقي  بني  النهائية  املباراة 
وانتهت  الثالثة  واملرحلة  اخلامسة 
اخلامسة  املرحلة  فريق  بفوز  املباراة 

 ، األول  املركز  أحرز  الذي   4-8 بنتيجة 
وتوج الالعب عمار بلقب هداف الدوري 
برصيد 11 هدفا ، وفي ختام املباراة وزع 
الربيعي  غازي  مازن  الدكتور  األستاذ 
معاون العميد للشؤون االدارية اجلوائز 
هذه  ان  ويذكر   ، التقديرية  والهدايا 

البطولة هي أحد النشاطات الرياضية 
الرياضية  التربية  وحدة  تنظمها  التي 
تنشيط  بهدف  سنوياً  الكلية  في 
روح  من  جو  وخلق  الرياضية  احلركة 
الطلبة  بني  واملنافسة  التفاعل 

وكوادرها االدارية . 

 
وقع وفد مدرسة شركة رووت الرياضية االملانية عقد بناء اكبر مدرسة 
مبدرسة  شبيهة  العمرية  الفئات  جميع  شاملة  العراق  في  رياضية 

رووت في املانيا.
مت  انه  املاضي  دواي  اجلمعة  بيان مكتب محافظ ميسان علي  وقال   
توقيع  العقد مع مدرسة رووت حيث ستقوم شركة سبيت األملانية  
على  االولى  الشركة  وهي  الرياضية  االجهزة  بصناعة  املتخصصة 

بكافة  ميسان  محافظة  باهداء  االختصاص  بهذا  العالم  مستوى 
زيارة  على  بناًء  جاء  االتفاق  هذا  أن  وأضاف  الرياضية مجانا   االجهزة 
سابقة  »لدواي  »  الى املانيا وان  املدرسة تقع  في حي الربيع  مركز 
املدينة  وعلى مساحة )20(  دومن . وأوضح البيان بانة ستتم  املباشرة 
بتنفيذ فقرات العقد التنموية واالستراتيجية الهادفة في املستقبل 
كبيرة  أهمية  تولي  احملافظة   بأن  اكد  دواي  إليان   مشيرا   . القريب  
والوسائل  املناسبة  البيئة  توفير  على  وحترص  الرياضي  للقطاع 

التي  والساحات  املالعب  عن  فضالً  بالرياضيني  اخلاصة  واملستلزمات 
إلى  البيان   ولفت  جيد  بشكل  الرياضة  مبمارسة  للرياضيني  تسمح 
احملافظة كونها  ألبناء  الكبيرة  الفائدة  الرياضية ستقدم  املدرسة  أن 
ستكون اكبر مدرسة متخصصة بالعراق .من جانبه اكد مدير مدرسة 
الالزم  الدعم  بتقدمي  املدرسة  ستقوم  شتارك(   )فولكه  السيد  رووت 
محافظة  بني  املشترك  التعاون  ودميومة  إلجناح  املمكنة  اجلهود  وبذل 
للسيد  وتقديرهم  شكرهم  مقدمني  األملانية  رووت  ومدرسة  ميسان 

الوقت  استثمار  على  الالمحدود  وحرصه  جهوده  ومثمنني  احملافظ 
األملاني   الوفد  جولة  أن  .يذكر  املطلوبة  املعايير  وفق  واإلجناز  بالعمل 
مستشفى  ومنها  احملافظة  في  واملراكز  املؤسسات  من  عدد  شملت 
الى  التابع  الكشفي  واخمليم  للجمباز  التخصصي  واملركز  الطفل 

مديرية تربية ميسان . .

شركة سبيت األملانية توقع لبناء اكرب مدرسة رياضية يف ميسان
 بغداد / 

اختتام بطولة مخاسي كرة القدم للمراحل الدراسية يف كلية طب املستنصرية
لسباقات  العالم  ببطولة  الفائز  مرسيدس  فريق  يرى 
فورموال 1 للسيارات، أن املشجعني يتعاطفون مع الفريق 
اخلاسر، لكن اجلمهور سيكون لديه فرصة للتمتع باإلثارة 
واحلماس في املوسم املقبل، حتى لو جنح بطل العالم في 

الهيمنة على اللقب للمرة السادسة على التوالي.
وجمع مرسيدس بني لقبي السائقني والصانعني، منذ أن 
بدأت االستعانة مبحرك توربيني مكون من 6 أسطوانات 
 5 باللقب  هاميلتون  لويس  البريطاني  وتُوج   ،2014 في 

مرات.
وفاز هاميلتون في 51 من إجمالي 100 سباق خالل تلك 

الفترة.
وصعد على منصة التتويج سائقو مرسيدس وفيراري ورد 

بول فقط.
السباقات  قطاع  ورئيس  الفريق  مدير  فولف،  توتو  وقال 

أنه من طبيعة اجلمهور تشجيع  في مرسيدس »أعتقد 
انتصارات  يحقق  الذي  الفريق  أما  حظا،  األقل  الفريق 

متتالية فيخسر جانبا من تعاطف اجلمهور«.
وأضاف املسؤول النمساوي »ما نحاول فعله هو أن نقترب 
وال  بالتواضع  تتسم  مشاركتنا  جنعل  وأن  الرياضة  من 
نتعامل مع األمور باعتبارها مسلم بها. ال ينبغي لنا أبدا 

أن نشعر بإمكانية ضمان الفوز«.
خلف  متراجعة  مرسيدس  ظهرت  املاضي،  العام  وفي 
الشركة  لكن  املوسم،  من  األول  النصف  في  فيراري 
سيارات  سباقات  سلسلة  في  قدراتها  أثبتت  األملانية 

مختلفة.
فقد أحرزت مرسيدس لقب بطولة السيارات السياحية 
األملانية، ولقب فورموال 2، مع جورج راسل، كما أحرز ميك 
األوروبية مع فريق  جنل مايكل شوماخر، لقب فورموال 3 

مدعوم من مرسيدس.
وفاز هاميلتون في 11 سباقا، ويبتعد بفارق 18 فوزا فقط 
خلف الرقم القياسي لشوماخر الذي حقق 91 انتصارا 
مع احتمال متكنه من حتطيم الرقم القياسي الذي أحرزه 

شوماخر في عدد مرات التتويج والبالغ 7 مرات.
ستمنح  الفريق  وضعها  التي  األهداف  إن  فولف  وقال 

اجلمهور كثيرا من املتعة.
بعضهم  قسمني  إلى  اجلمهور  »سينقسم  وأضاف 
سيشجع منافسينا على أمل أن يفشل مرسيدس في 
حتقيق أهدافه وقسم كبير آخر أيضا سيرى في هذا إثارة 

كبيرة«.
الرقم  حتطيم  من  مرسيدس  سيتمكن  »هل  وتابع 
قادرا  هاميلتون  لويس  سيكون  هل  لفيراري؟  القياسي 
على معادلة الرقم القياسي لشوماخر. إنها زاوية جديدة 

من زوايا قصة سباقات فورموال 1 التي ال تتوقف«.

مورينيو،  جوزيه  البرتغالي  رد 
يونايتد  مانشستر  مدرب 
الذي  العرض  على  السابق، 
قدمه نادي بنفيكا، لتولي قيادة 

الفريق في الفترة املقبلة.
»ريكورد«  صحيفة  وقالت 
رفض  مورينيو  إن  البرتغالية، 
تدريب  لتولي  بنفيكا  عرض 
الفريق، خلًفا لروي فيتوريا الذي 

متت إقالته اخلميس املاضي.
وأوضحت الصحيفة أن مورينيو 
العودة  بأن  بنفيكا  إدارة  أبلغ 
البرتغالي،  الدوري  في  للعمل 
خططه  ضمن  من  ليس 

احلالية.
فييرا،  فيليبي  لويس  وكان 

رئيس بنفيكا، أقال روي فيتوريا، 
سوء  بسبب  املاضي،  اخلميس 
النتائج، وكان يرغب في أن يتولى 
الفريق،  تدريب  مهمة  مورينيو 
احمللية  األمجاد  الستعادة 
بدأ  مورينيو  أن  يذكر  واألوروبية. 
بنفيكا  مع  التدريبية  مسيرته 
وقاد   ،2001/2000 موسم  في 
خلًفا  مباراة،   11 في  الفريق 
لألملاني يوب هاينكس، وحقق 6 
انتصارات و3 تعادالت وهزميتني.
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يواصل نادي برشلونة، س��عيه لتدعيم صفوفه ال سيما على 
مستوى اخلط الدفاعي الذي يُعاني من عدة أزمات.

وبحس��ب صحيفة »La Repubblica« اإليطالية، فإن برشلونة 
مرش��ح للتعاقد مع ميالن س��كرينيار، مدافع إنتر ميالن، رغم 

املنافسة الشرسة من باريس سان جيرمان حلسم الصفقة.
وأش��ارت الصحيفة، إلى أن الصفقة قد تتم بنهاية املوس��م، 
ح��ني يضم��ن اإلنت��ر التعاقد مع دييج��و جودين، م��ن صفوف 

أتلتيكو مدريد.
وأوضحت الصحيفة أن اإلنتر يس��عى لتحقيق ش��رط اللعب 
املال��ي النظي��ف، لتجنب أي عقوبات من االحت��اد األوروبي لكرة 
القدم. وأفادت الصحيفة بأن إنتر ميالن حدد مبلغ 80 مليون يورو 
للتخلي عن س��كرينيار، رغم أن الع��روض املقدمة أقل من هذا 
املبلغ، الفتة إلى أن سكرينيار س��يكون مبثابة صفقة ُمكلفة 
ألي ناد.وتأل��ق س��كرينيار مؤخًرا مع النيرات��زوري، وجذب أنظار 

العديد من كبار األندية في أوروبا، وعلى رأسهم برشلونة.

برشلونة ينافس على صفقة مكلفة من الكالتشيو

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت / وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /
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مورينيو يرد على عرض بنفيكا

املدير  جوارديوال،  بيب  اإلسباني  يواصل 
اإلجنليزي،  سيتي  ملانشستر  الفني 
التدريب. في  وأسلوبه  نفسه،  تطوير 
البريطانية،  صن«  »ذا  صحيفة  وقالت 

أن  يريد  جوارديوال،  بيب  ى إن  ير
من  الفريق  تدريبات 

األعلى، عبر تصويرها 
طيار. بدون  بطائرة 

أن  وأوضحت 
من  طلب  جوارديوال 

النادي  موظفي 

أخذ دروس في كيفية التحكم بالطائرات 
التي حتلق بدون طيار، وذلك من أجل تصوير 
من  مقرب  مصدر  الفريق.وقال  تدريبات 
مانشستر سيتي للصحيفة: »جوارديوال 
وهو  التفاصيل،  ترى  مذهلة  عني  لديه 
دائًما ما يبحث عن طرق لتحسني العمل، 
التطوير،  أجل  من  فكرة  عن  يبحث  كان 
بدون  الطائرات  فكرة  ذكر  ما  وشخص 
ميلك  الالعبني  أحد  »كان  طيار«.وأضاف: 
خالل  استخدامها  ومت  واحدة 
وأدرك  تدريبية،  جلسة 
طريقة  كانت  أنها  اجلميع 
اللقطات  لتسجيل  رائعة 
عرضها  سيتم  التي 
وسوف  لالعبني، 
إظهار  في  تساعد 
وأساليب  الطرق 
وشكل  اللعب 
أوقات  في  الفريق 
معينة«.وأشارت 
الصحيفة إلى أن 
أي شخص يرغب 

امتالك  طيار في  بدون  طائرة 
أما  لترخيص،  يحتاج  ال  فهو  كهواية 
في حالة رغبة امتالكها من أجل العمل 
فيجب احلصول على دورة تكلفتها 1000 
جنيه إسترليني.وال يعد مانشستر سيتي 
أول من يستخدم هذه الفكرة، فقد حصل 
عاما،   14 حتت  أتلتيك  تشارلتون  مدرب 
استخدام  رخصة  على  باودليلي  ديفيد 
طائرة بدون طيار من االحتاد األوروبي، مؤكًدا 
أنها تساعده في السيطرة على تدريبات 

الفريق ورؤية الالعبني من األعلى.

جوارديوال يتجه الستخدام طائرة بدون طيار

بايرن  ريبيري، جنم  تصدرت إهانات فرانك 
اإلعالم  وسائل  على  وهجومه  ميونخ، 
األملانية  الصحف  عناوين  الفرنسية، 

الصادرة صباح امس األحد.
 ،»Express Sonntag« صحيفة  وطرحت 
ريبيري  العبه  بايرن  يرمي  »هل  تساؤاًل 
إلمكانية  إشارة  في  النادي؟«،  خارج 
بسبب  الفرنسي،  من  اإلدارة  تخلص 
عن  فيها  يخرج  التي  املتكررة،  تصرفاته 

النص.
تصريحات  فأبرزت   ،»WAZ« صحيفة  أما 
العب  بوليسيتش،  كريستيان  األمريكي 
صيف  في  رحيله  عن  دورمتوند،  بوروسيا 

2019، إلى تشيلسي اإلجنليزي.
موقعها  عبر   ،»Bild« صحيفة  وحثت 
على  ميونخ  بايرن  مسؤولي  اإللكتروني، 
بعد  ريبيري،  على  عقوبة  توقيع  ضرورة 
بألفاظ خارجة،  اإلعالم  لوسائل  إهاناته 
حلم  شريحة  لتناول  انتقاده  عقب 

بالذهب، قيمتها 1200 يورو.

إهانات ريبريي تتصدر صحف أملانيا

مدير مرسيدس: ال ينبغي الشعور بإمكانية ضمان الفوز

 42 ضمن  ثالثية  رميات   10 كوري،  ستيفن  نفذ 
وريورز،  ستيت  جولدن  ليساعد  سجلها  نقطة 
سكرامنتو  على   123-127 الفوز  في  اللقب  حامل 
كينجز، في مباراة شهدت رقما قياسيا في مجموع 
الرميات الثالثية بتاريخ دوري كرة السلة األمريكي 
 21 وريورز  ونفذ  املاضية.  قبل  الليلة  للمحترفني، 
 20 مقابل  محاولة،   47 من  صحيحة  ثالثية  رمية 
رمية ناجحة من 36 محاولة لكينجز، أي أن املباراة 

شهدت إجمالي 41 رمية ثالثية ناجحة.
الرقم  واحدة  رمية  بفارق  الرقم  هذا  ويتخطى 
القياسي السابق خالل مباراة مينيسوتا وكليفالند 

كافاليرز في املوسم املاضي )40 رمية ثالثية(.
خالل   42 إجمالي  من  نقطة   20 كوري  وسجل 
 29 دورانت  كيفن  زميله  سجل  بينما  الرابع،  الربع 
نقطة بجانب9 متريرات حاسمة فيما أضاف كالي 

طومسون 20 نقطة.
نقطة،   30 ليونارد  أخرى سجل كوهي  مباراة  وفي 
متريرات   6 بجانب  مرتدة  كرات   6 على  واستحوذ 
على   116-123 رابتورز  تورونتو  فوز  خالل  حاسمة 

ميلووكي باكس.
لينهي   101-110 بليزرز  تريل  بورتالند  وتغلب 
مباريات   6 في  روكتس  هيوستون  تفوق  سلسلة 
كما منع جيمس هاردن من تسجيل 40 نقطة على 

األقل بعد أن فعل ذلك في 5 مباريات متتالية.

رقم تارخيي يف فوز 
وريورز على كينجز

املدير  سولسكاير،  جونار  أولي  النرويجي  أكد 
أهمية  على  يونايتد،  ملانشستر  املؤقت  الفني 
مباراة فريقه مع توتنهام يوم األحد املقبل بالدوري 
اإلجنليزي، مضيفا أنها ستكون االختبار احلقيقي 
الشياطني  تدريب  مسؤولية  توليه  منذ  له  األول 
نقلتها  تصريحات  في  سولسكاير  وقال  احلمر. 
نتطلع  امس: »نحن  شبكة »سكاي سبورتس« 
ملثل هذه املباريات، ألنها ستوضح لي أين نحن من 

الفرق القوية، نحن لسنا سعداء باملركز الرابع أو 
اخلامس أو السادس، في خالل عام أو اثنني نحتاج 
للصعود على منصات التتويج«. وحول ما قدمه 
إلى  تذهب  »أنت  أضاف:  اآلن،  اليونايتد حتى  مع 
كارديف، وكانت املباراة األولى لي، ثم على ملعبك 
من املتوقع أن تهزم بورمنوث، وهيديرسفيلد، فهذه 
أمامهم  نقاطا  وخسرنا  سهلة  مباريات  ليست 
من قبل، ال توجد مباريات سهلة في البرمييرليج، 
وأمام نيوكاسل أعتقد أننا قدمنا أداء احترافيا«. 

وظهر أليكسيس سانشيز ولوكاكو، معا للمرة 
تشكيلة  في  سولسكاير،  قيادة  حتت  األولى 
أمس  اإلجنليزي،  االحتاد  بكأس  ريدينج  مباراة 
مواجهة  في  ذلك  تكرار  إمكانية  وعن  السبت. 
توتنهام، قال املدرب: »نضع اجلميع في اعتبارنا، 
سنستخدمه  الذي  األسلوب  على  يتوقف  وهذا 
في املباراة، من يقدم أداء جيدا، لوكاكو سجل 3 
مرات في آخر 3 مباريات، وحتديدا في مرتني كبديل 

وكأساسي أمام ريدينج«.

سولسكاير: مباراة توتنهام االختبار األول لي

 أحرز البديل أحمد خليل هدفا قرب النهاية 
ليمنح اإلمارات التعادل 1-1 مع البحرين في 
افتتاح مثير لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم 

في أبوظبي السبت.
املنتخب  كان  مبهج،  افتتاح  حفل  وبعد 
أمام  مفاجئة  هزمية  مشارف  على  اإلماراتي 
33 ألف مشجع باستاد مدينة زايد الرياضية 
في  اجلزاء  عالمة  من  خليل  يسجل  أن  قبل 
الدقيقة 88 بعد ملسة يد ضد البديل محمد 

مرهون.
دخل  الذي  الرميحي،  محمد  املهاجم  وكان 
التشكيلة األساسية ليعوض غياب عبداهلل 
البحرين  منح  اإلصابة،  من  العائد  يوسف 
لكرة  متابعة  بعد   78 الدقيقة  في  التقدم 
مرتدة من الدفاع بعدما جتاوزت احلارس املتألق 

خالد عيسى.
وتلتقي اإلمارات في مباراتها التالية مع الهند 
في أبوظبي بينما تلعب البحرين ضد تايالند 
الثاني  يناير/كانون  من  العاشر  في  دبي  في 
احلالي.كاد املنتخب اإلماراتي أن يتقدم مبكرا 
مبخوت  علي  املهاجم  متريرة  وضعت  عندما 
اجلناح إسماعيل احلمادي في وضع انفراد لكن 
العب شباب األهلي دبي، الذي لم يسجل أي 
سدد  العام،  ونصف  عامني  منذ  دولي  هدف 

خارج املرمى في الدقيقة السادسة.
الوقت،  أغلب  الكرة  على  سيطرته  ورغم 
األخير  الثلث  في  لإلبداع  اإلمارات  أداء  افتقر 

عمر  اللعب  صانع  غياب  تأثير  واضحا  وبدا 
عبد الرحمن »عموري« املصاب في الركبة.

نوايا  أي  البحريني  املنتخب  يظهر  ولم 
مهاجمه  وكان  األول،  الشوط  في  هجومية 
في  الوقت  أغلب  معزوال  الرميحي  الوحيد 

نصف ملعب اإلمارات.
املرمى  على  للبحرين  محاولة  أول  وكانت 
الوسط  بتسديدة من العب   44 الدقيقة  في 
كميل األسود من ركلة حرة مرت فوق العارضة 
الشوط  في  اللعب  إيقاع  وارتفع  مباشرة. 
بشكل  مفتوحة  املباراة  وأصبحت  الثاني، 

أكبر مع إظهار البحرين جرأة هجومية أكبر.
جعفر  علي  النشيط  الوسط  العب  وأطلق 
مدن تسديدة من خارج منطقة اجلزاء مباشرة 
تصدى لها عيسى قبل أن يعود وينقذ متابعة 

الرميحي في الدقيقة 52.
للمنتخب  األخطر  الفرصة  مبخوت  وأضاع 
الدقيقة 68 عندما وصلته كرة  اإلماراتي في 
البحرين  مدافع  الشمسان  حمد  أبعدها 
بشكل خاطئ بعد متريرة عرضية منخفضة 
راشد داخل منطقة اجلزاء  البديل سيف  من 

لكن مهاجم اجلزيرة سدد خارج املرمى.
عيسى  اإلماراتي  احلارس  الرميحي  واختبر 
منطقة  حافة  عند  من  مباغتة  بتسديدة 
اجلزاء في الدقيقة 72 قبل أن ينجح في وضع 
ست  بعد  املقدمة  في  البحريني  املنتخب 

دقائق أخرى.
من  عرضية  متريرة  عيسى  رضا  سيد  وأرسل 
أبعدها  رأس  بضربة  الرميحي  قابلها  اليمني 
على خط  من  اإلمارات  مدافع  مبارك  خليفة 

املرمى، لكن الكرة وصلت مجددا إلى مهاجم 
البحرين الذي تابعها داخل الشباك.

مدرب  زاكيروني  البرتو  اإليطالي  وأشرك 
في  الفور  على  خليل  مهاجمه  اإلمارات 
شبر  سيد  وأنقذ  التعادل،  إلدراك  محاولة 
راشد  من  تسديدة  البحرين  حارس  علوي 
الكرة  تلمس  قبل  اجلزاء  منطقة  داخل  من 
باملباراة،  له  لعبة  أول  في  مرهون،  البديل  يد 
األردني  احلكم  قرار  ركنية.وبدا  ركلة  عقب 
اإلعادة  أظهرت  بعدما  قاسيا  أدهم مخادمة 
التلفزيونية أن يد العب البحرين لم تتحرك 
اجلزاء  ركلة  نفذ  خليل  لكن  الكرة،  باجتاه 
هزمية  من  األرض  أصحاب  لينقذ  بنجاح 

موجعة في املباراة االفتتاحية.

فوزاً  األردن  منتخب  حقق  آخر  جانب  من 

مستحقاً على نظيره األسترالي »حامل 
اللقب«، بهدف نظيف، في املواجهة التي 
بن  باستاد هزاع  األحد،  امس  جمعتهما 
زايد، في افتتاح لقاءات اجملموعة الثانية 

لبطولة كأس آسيا بكرة القدم.
 وأحرز املدافع أنس بني ياسني هدف الفوز 
بالدقيقة »27«، ليتصدر األردن منتخبات 
بقي  فيما  نقاط   »3« برصيد  اجملموعة 

استراليا دون نقاط.
 عرف منتخب األردن كيف يحد من قدرات 
نظيره االسترالي، عندما أغلق املساحات 
بسواتر دفاعية مركبة، والعبني أحسنوا 
مزدوجة. وهجومية  دفاعية  بأدوار  القيام 

عن  البحث  االسترالي  املنتخب  وحاول 
املهمة،  خالله  من  يسهل  مبكر  هدف 
بناء  في  شديد  بطء  من  عانى  لكنه 
بعملية االستحواذ  الهجمات، ومكتفياً 
العبو  يخف  ولم  الكرة.  على  السلبي 
األردن مطامعهم الهجومية عبر املرتدات 
أن  شعروا  بعدما  وحتديداً  السريعة 
يقدمه  ما  لديه  ليس  استراليا  منتخب 
النشامى  واعتمد  هجومية.  خطورة  من 
عطية  بني  انطالقات  على  هجماته  في 
والبخيت والرواشدة والتعمري فيما تولى 
بناء السواتر الدفاعية خطاب وبني ياسني 
الدقيقة  وشهدت  والعجالني.  وشلباية 
»11« أولى فرص املباراة وكانت عن طريق 
عطية  بني  قطع  بعدما  االردن  منتخب 
ومرر  استراليا  مدافعي  أحد  من  الكرة 
للبخيت لترتد وميررها بهاء إلى الرواشدة 
الذي سدد بقوة حولها ماثيو لركنية. ولم 
توغل  حيث  باملثل،  بالرد  استراليا  تتأخر 
األردنية  اجلزاء  منطقة  داخل  مابيل  اوير 
وسدد كرة قوية تصدى لها شفيع بثبات.

الثقة  فيزرع  مهماً  دوراً  شفيع  ولعب 
لكافة  تصدى  عندما  زمالئه،  بنفوس 
منتخب  اتخذها  التي  العرضية  الكرات 
استراليا كحل وحيد لتشكيل اخلطورة. 
وكان األردن على موعد مع هدف االفتتاح، 

داخل  التعمري  نفذها  ركنية  ضربة  من 
بني ياسني  املدافع  اجلزاء وجدت  منطقة 
بالدقيقة  الشباك  في  برأسه  يدكها 
»27«. ولم يبد منتخب استراليا ردة فعل 
عاجزاً  حيث  بهدف،  تأخره  بعد  مؤثرة 
األردن  ليخرج  اخلطرة،  الفرص  خلق  عن 

متقدماً بهدف نظيف.
منتخب  حاول  الثاني  الشوط  وفي 
عن  بحثا  بثقله  الضغط  استراليا 
روغيتش  طوم  فسدد  املبكر،  التعديل 
وتألق  لشفيع.  األيسر  القائم  بجوار 
لتسديدة  تصدى  عندما  مجدداً  شفيع 
روغيتش، رد عليه سعيد مرجان بتسديدة 

قوية استقرت باحضان احلارس االسترالي 
أن  فيصل  بهاء  البديل  وكاد  راين.  ماثيو 
مرر  عندما  لألردن  الثاني  بالهدف  يأتي 
لكن  ويسدد  خطوة  ليتقدم  مرجان،  له 
استراليا  وشكلت  راين.  ماثيو  باحضان 
ومن  كبيرة،  خطورة  األخيرة  الدقائق  في 
ارتطمت  قوية  كرة  مابيل  سدد  إحداها 
مرت  فيما  لشفيع،  األيسر  بالقائم 
املرمى.  بجوار  بسالم  جاكسون  رأسية 
وفي الوقت بدل الضائع، كان عامر شفيع 
هدف  من  مرماه  ينقذ  املباراة«  »جنم 
محقق بعدما تصدى لكرة مابيل، ليخرج 

النشامى بفوز ثمني.

التعادل حيسم املواجهة بني اإلمارات والبحرين يف االفتتاح
النشامى يقفزون على الكنغر األسرتالي بهدف وحيد ويثبتون أن ال كبري يف آسيا

انطالق كأس آسيا في اإلمارات 2019



لسباقات  العالم  ببطولة  الفائز  مرسيدس  فريق  يرى 
فورموال 1 للسيارات، أن املشجعني يتعاطفون مع الفريق 
اخلاسر، لكن اجلمهور سيكون لديه فرصة للتمتع باإلثارة 
واحلماس في املوسم املقبل، حتى لو جنح بطل العالم في 

الهيمنة على اللقب للمرة السادسة على التوالي.
وجمع مرسيدس بني لقبي السائقني والصانعني، منذ أن 
بدأت االستعانة مبحرك توربيني مكون من 6 أسطوانات 
 5 باللقب  هاميلتون  لويس  البريطاني  وتُوج   ،2014 في 

مرات.
وفاز هاميلتون في 51 من إجمالي 100 سباق خالل تلك 

الفترة.
وصعد على منصة التتويج سائقو مرسيدس وفيراري ورد 

بول فقط.
السباقات  قطاع  ورئيس  الفريق  مدير  فولف،  توتو  وقال 

أنه من طبيعة اجلمهور تشجيع  في مرسيدس »أعتقد 
انتصارات  يحقق  الذي  الفريق  أما  حظا،  األقل  الفريق 

متتالية فيخسر جانبا من تعاطف اجلمهور«.
وأضاف املسؤول النمساوي »ما نحاول فعله هو أن نقترب 
وال  بالتواضع  تتسم  مشاركتنا  جنعل  وأن  الرياضة  من 
نتعامل مع األمور باعتبارها مسلم بها. ال ينبغي لنا أبدا 

أن نشعر بإمكانية ضمان الفوز«.
خلف  متراجعة  مرسيدس  ظهرت  املاضي،  العام  وفي 
الشركة  لكن  املوسم،  من  األول  النصف  في  فيراري 
سيارات  سباقات  سلسلة  في  قدراتها  أثبتت  األملانية 

مختلفة.
فقد أحرزت مرسيدس لقب بطولة السيارات السياحية 
األملانية، ولقب فورموال 2، مع جورج راسل، كما أحرز ميك 
األوروبية مع فريق  جنل مايكل شوماخر، لقب فورموال 3 

مدعوم من مرسيدس.
وفاز هاميلتون في 11 سباقا، ويبتعد بفارق 18 فوزا فقط 
خلف الرقم القياسي لشوماخر الذي حقق 91 انتصارا 
مع احتمال متكنه من حتطيم الرقم القياسي الذي أحرزه 

شوماخر في عدد مرات التتويج والبالغ 7 مرات.
ستمنح  الفريق  وضعها  التي  األهداف  إن  فولف  وقال 

اجلمهور كثيرا من املتعة.
بعضهم  قسمني  إلى  اجلمهور  »سينقسم  وأضاف 
سيشجع منافسينا على أمل أن يفشل مرسيدس في 
حتقيق أهدافه وقسم كبير آخر أيضا سيرى في هذا إثارة 

كبيرة«.
الرقم  حتطيم  من  مرسيدس  سيتمكن  »هل  وتابع 
قادرا  هاميلتون  لويس  سيكون  هل  لفيراري؟  القياسي 
على معادلة الرقم القياسي لشوماخر. إنها زاوية جديدة 

من زوايا قصة سباقات فورموال 1 التي ال تتوقف«.

مورينيو،  جوزيه  البرتغالي  رد 
يونايتد  مانشستر  مدرب 
الذي  العرض  على  السابق، 
قدمه نادي بنفيكا، لتولي قيادة 

الفريق في الفترة املقبلة.
»ريكورد«  صحيفة  وقالت 
رفض  مورينيو  إن  البرتغالية، 
تدريب  لتولي  بنفيكا  عرض 
الفريق، خلًفا لروي فيتوريا الذي 

متت إقالته اخلميس املاضي.
وأوضحت الصحيفة أن مورينيو 
العودة  بأن  بنفيكا  إدارة  أبلغ 
البرتغالي،  الدوري  في  للعمل 
خططه  ضمن  من  ليس 

احلالية.
فييرا،  فيليبي  لويس  وكان 

رئيس بنفيكا، أقال روي فيتوريا، 
سوء  بسبب  املاضي،  اخلميس 
النتائج، وكان يرغب في أن يتولى 
الفريق،  تدريب  مهمة  مورينيو 
احمللية  األمجاد  الستعادة 
بدأ  مورينيو  أن  يذكر  واألوروبية. 
بنفيكا  مع  التدريبية  مسيرته 
وقاد   ،2001/2000 موسم  في 
خلًفا  مباراة،   11 في  الفريق 
لألملاني يوب هاينكس، وحقق 6 
انتصارات و3 تعادالت وهزميتني.
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يواصل نادي برشلونة، س��عيه لتدعيم صفوفه ال سيما على 
مستوى اخلط الدفاعي الذي يُعاني من عدة أزمات.

وبحس��ب صحيفة »La Repubblica« اإليطالية، فإن برشلونة 
مرش��ح للتعاقد مع ميالن س��كرينيار، مدافع إنتر ميالن، رغم 

املنافسة الشرسة من باريس سان جيرمان حلسم الصفقة.
وأش��ارت الصحيفة، إلى أن الصفقة قد تتم بنهاية املوس��م، 
ح��ني يضم��ن اإلنت��ر التعاقد مع دييج��و جودين، م��ن صفوف 

أتلتيكو مدريد.
وأوضحت الصحيفة أن اإلنتر يس��عى لتحقيق ش��رط اللعب 
املال��ي النظي��ف، لتجنب أي عقوبات من االحت��اد األوروبي لكرة 
القدم. وأفادت الصحيفة بأن إنتر ميالن حدد مبلغ 80 مليون يورو 
للتخلي عن س��كرينيار، رغم أن الع��روض املقدمة أقل من هذا 
املبلغ، الفتة إلى أن سكرينيار س��يكون مبثابة صفقة ُمكلفة 
ألي ناد.وتأل��ق س��كرينيار مؤخًرا مع النيرات��زوري، وجذب أنظار 

العديد من كبار األندية في أوروبا، وعلى رأسهم برشلونة.
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مورينيو يرد على عرض بنفيكا

املدير  جوارديوال،  بيب  اإلسباني  يواصل 
اإلجنليزي،  سيتي  ملانشستر  الفني 
التدريب. في  وأسلوبه  نفسه،  تطوير 
البريطانية،  صن«  »ذا  صحيفة  وقالت 

أن  يريد  جوارديوال،  بيب  ى إن  ير
من  الفريق  تدريبات 

األعلى، عبر تصويرها 
طيار. بدون  بطائرة 
أن  وأوضحت 
من  طلب  جوارديوال 

النادي  موظفي 

أخذ دروس في كيفية التحكم بالطائرات 
التي حتلق بدون طيار، وذلك من أجل تصوير 
من  مقرب  مصدر  الفريق.وقال  تدريبات 
مانشستر سيتي للصحيفة: »جوارديوال 
وهو  التفاصيل،  ترى  مذهلة  عني  لديه 
دائًما ما يبحث عن طرق لتحسني العمل، 
التطوير،  أجل  من  فكرة  عن  يبحث  كان 
بدون  الطائرات  فكرة  ذكر  ما  وشخص 
ميلك  الالعبني  أحد  »كان  طيار«.وأضاف: 
خالل  استخدامها  ومت  واحدة 
وأدرك  تدريبية،  جلسة 
طريقة  كانت  أنها  اجلميع 
اللقطات  لتسجيل  رائعة 
عرضها  سيتم  التي 
وسوف  لالعبني، 
إظهار  في  تساعد 
وأساليب  الطرق 
وشكل  اللعب 
أوقات  في  الفريق 
معينة«.وأشارت 
الصحيفة إلى أن 
أي شخص يرغب 

امتالك  طيار في  بدون  طائرة 
أما  لترخيص،  يحتاج  ال  فهو  كهواية 
في حالة رغبة امتالكها من أجل العمل 
فيجب احلصول على دورة تكلفتها 1000 
جنيه إسترليني.وال يعد مانشستر سيتي 
أول من يستخدم هذه الفكرة، فقد حصل 
عاما،   14 حتت  أتلتيك  تشارلتون  مدرب 
استخدام  رخصة  على  باودليلي  ديفيد 
طائرة بدون طيار من االحتاد األوروبي، مؤكًدا 
أنها تساعده في السيطرة على تدريبات 

الفريق ورؤية الالعبني من األعلى.

جوارديوال يتجه الستخدام طائرة بدون طيار

بايرن  ريبيري، جنم  تصدرت إهانات فرانك 
اإلعالم  وسائل  على  وهجومه  ميونخ، 
األملانية  الصحف  عناوين  الفرنسية، 

الصادرة صباح امس األحد.
 ،»Express Sonntag« صحيفة  وطرحت 
ريبيري  العبه  بايرن  يرمي  »هل  تساؤاًل 
إلمكانية  إشارة  في  النادي؟«،  خارج 
بسبب  الفرنسي،  من  اإلدارة  تخلص 
عن  فيها  يخرج  التي  املتكررة،  تصرفاته 

النص.
تصريحات  فأبرزت   ،»WAZ« صحيفة  أما 
العب  بوليسيتش،  كريستيان  األمريكي 
صيف  في  رحيله  عن  دورمتوند،  بوروسيا 

2019، إلى تشيلسي اإلجنليزي.
موقعها  عبر   ،»Bild« صحيفة  وحثت 
على  ميونخ  بايرن  مسؤولي  اإللكتروني، 
بعد  ريبيري،  على  عقوبة  توقيع  ضرورة 
بألفاظ خارجة،  اإلعالم  لوسائل  إهاناته 
حلم  شريحة  لتناول  انتقاده  عقب 

بالذهب، قيمتها 1200 يورو.

إهانات ريبريي تتصدر صحف أملانيا

مدير مرسيدس: ال ينبغي الشعور بإمكانية ضمان الفوز

 42 ضمن  ثالثية  رميات   10 كوري،  ستيفن  نفذ 
وريورز،  ستيت  جولدن  ليساعد  سجلها  نقطة 
سكرامنتو  على   123-127 الفوز  في  اللقب  حامل 
كينجز، في مباراة شهدت رقما قياسيا في مجموع 
الرميات الثالثية بتاريخ دوري كرة السلة األمريكي 
 21 وريورز  ونفذ  املاضية.  قبل  الليلة  للمحترفني، 
 20 مقابل  محاولة،   47 من  صحيحة  ثالثية  رمية 
رمية ناجحة من 36 محاولة لكينجز، أي أن املباراة 

شهدت إجمالي 41 رمية ثالثية ناجحة.
الرقم  واحدة  رمية  بفارق  الرقم  هذا  ويتخطى 
القياسي السابق خالل مباراة مينيسوتا وكليفالند 

كافاليرز في املوسم املاضي )40 رمية ثالثية(.
خالل   42 إجمالي  من  نقطة   20 كوري  وسجل 
 29 دورانت  كيفن  زميله  سجل  بينما  الرابع،  الربع 
نقطة بجانب9 متريرات حاسمة فيما أضاف كالي 

طومسون 20 نقطة.
نقطة،   30 ليونارد  أخرى سجل كوهي  مباراة  وفي 
متريرات   6 بجانب  مرتدة  كرات   6 على  واستحوذ 
على   116-123 رابتورز  تورونتو  فوز  خالل  حاسمة 

ميلووكي باكس.
لينهي   101-110 بليزرز  تريل  بورتالند  وتغلب 
مباريات   6 في  روكتس  هيوستون  تفوق  سلسلة 
كما منع جيمس هاردن من تسجيل 40 نقطة على 

األقل بعد أن فعل ذلك في 5 مباريات متتالية.

رقم تارخيي يف فوز 
وريورز على كينجز

املدير  سولسكاير،  جونار  أولي  النرويجي  أكد 
أهمية  على  يونايتد،  ملانشستر  املؤقت  الفني 
مباراة فريقه مع توتنهام يوم األحد املقبل بالدوري 
اإلجنليزي، مضيفا أنها ستكون االختبار احلقيقي 
الشياطني  تدريب  مسؤولية  توليه  منذ  له  األول 
نقلتها  تصريحات  في  سولسكاير  وقال  احلمر. 
نتطلع  امس: »نحن  شبكة »سكاي سبورتس« 
ملثل هذه املباريات، ألنها ستوضح لي أين نحن من 

الفرق القوية، نحن لسنا سعداء باملركز الرابع أو 
اخلامس أو السادس، في خالل عام أو اثنني نحتاج 
للصعود على منصات التتويج«. وحول ما قدمه 
إلى  تذهب  »أنت  أضاف:  اآلن،  اليونايتد حتى  مع 
كارديف، وكانت املباراة األولى لي، ثم على ملعبك 
من املتوقع أن تهزم بورمنوث، وهيديرسفيلد، فهذه 
أمامهم  نقاطا  وخسرنا  سهلة  مباريات  ليست 
من قبل، ال توجد مباريات سهلة في البرمييرليج، 
وأمام نيوكاسل أعتقد أننا قدمنا أداء احترافيا«. 

وظهر أليكسيس سانشيز ولوكاكو، معا للمرة 
تشكيلة  في  سولسكاير،  قيادة  حتت  األولى 
أمس  اإلجنليزي،  االحتاد  بكأس  ريدينج  مباراة 
مواجهة  في  ذلك  تكرار  إمكانية  وعن  السبت. 
توتنهام، قال املدرب: »نضع اجلميع في اعتبارنا، 
سنستخدمه  الذي  األسلوب  على  يتوقف  وهذا 
في املباراة، من يقدم أداء جيدا، لوكاكو سجل 3 
مرات في آخر 3 مباريات، وحتديدا في مرتني كبديل 

وكأساسي أمام ريدينج«.

سولسكاير: مباراة توتنهام االختبار األول لي

 أحرز البديل أحمد خليل هدفا قرب النهاية 
ليمنح اإلمارات التعادل 1-1 مع البحرين في 
افتتاح مثير لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم 

في أبوظبي السبت.
املنتخب  كان  مبهج،  افتتاح  حفل  وبعد 
أمام  مفاجئة  هزمية  مشارف  على  اإلماراتي 
33 ألف مشجع باستاد مدينة زايد الرياضية 
في  اجلزاء  عالمة  من  خليل  يسجل  أن  قبل 
الدقيقة 88 بعد ملسة يد ضد البديل محمد 

مرهون.
دخل  الذي  الرميحي،  محمد  املهاجم  وكان 
التشكيلة األساسية ليعوض غياب عبداهلل 
البحرين  منح  اإلصابة،  من  العائد  يوسف 
لكرة  متابعة  بعد   78 الدقيقة  في  التقدم 
مرتدة من الدفاع بعدما جتاوزت احلارس املتألق 

خالد عيسى.
وتلتقي اإلمارات في مباراتها التالية مع الهند 
في أبوظبي بينما تلعب البحرين ضد تايالند 
الثاني  يناير/كانون  من  العاشر  في  دبي  في 
احلالي.كاد املنتخب اإلماراتي أن يتقدم مبكرا 
مبخوت  علي  املهاجم  متريرة  وضعت  عندما 
اجلناح إسماعيل احلمادي في وضع انفراد لكن 
العب شباب األهلي دبي، الذي لم يسجل أي 
سدد  العام،  ونصف  عامني  منذ  دولي  هدف 

خارج املرمى في الدقيقة السادسة.
الوقت،  أغلب  الكرة  على  سيطرته  ورغم 
األخير  الثلث  في  لإلبداع  اإلمارات  أداء  افتقر 

عمر  اللعب  صانع  غياب  تأثير  واضحا  وبدا 
عبد الرحمن »عموري« املصاب في الركبة.

نوايا  أي  البحريني  املنتخب  يظهر  ولم 
مهاجمه  وكان  األول،  الشوط  في  هجومية 
في  الوقت  أغلب  معزوال  الرميحي  الوحيد 

نصف ملعب اإلمارات.
املرمى  على  للبحرين  محاولة  أول  وكانت 
الوسط  بتسديدة من العب   44 الدقيقة  في 
كميل األسود من ركلة حرة مرت فوق العارضة 
الشوط  في  اللعب  إيقاع  وارتفع  مباشرة. 
بشكل  مفتوحة  املباراة  وأصبحت  الثاني، 

أكبر مع إظهار البحرين جرأة هجومية أكبر.
جعفر  علي  النشيط  الوسط  العب  وأطلق 
مدن تسديدة من خارج منطقة اجلزاء مباشرة 
تصدى لها عيسى قبل أن يعود وينقذ متابعة 

الرميحي في الدقيقة 52.
للمنتخب  األخطر  الفرصة  مبخوت  وأضاع 
الدقيقة 68 عندما وصلته كرة  اإلماراتي في 
البحرين  مدافع  الشمسان  حمد  أبعدها 
بشكل خاطئ بعد متريرة عرضية منخفضة 
راشد داخل منطقة اجلزاء  البديل سيف  من 

لكن مهاجم اجلزيرة سدد خارج املرمى.
عيسى  اإلماراتي  احلارس  الرميحي  واختبر 
منطقة  حافة  عند  من  مباغتة  بتسديدة 
اجلزاء في الدقيقة 72 قبل أن ينجح في وضع 
ست  بعد  املقدمة  في  البحريني  املنتخب 

دقائق أخرى.
من  عرضية  متريرة  عيسى  رضا  سيد  وأرسل 
أبعدها  رأس  بضربة  الرميحي  قابلها  اليمني 
على خط  من  اإلمارات  مدافع  مبارك  خليفة 

املرمى، لكن الكرة وصلت مجددا إلى مهاجم 
البحرين الذي تابعها داخل الشباك.

مدرب  زاكيروني  البرتو  اإليطالي  وأشرك 
في  الفور  على  خليل  مهاجمه  اإلمارات 
شبر  سيد  وأنقذ  التعادل،  إلدراك  محاولة 
راشد  من  تسديدة  البحرين  حارس  علوي 
الكرة  تلمس  قبل  اجلزاء  منطقة  داخل  من 
باملباراة،  له  لعبة  أول  في  مرهون،  البديل  يد 
األردني  احلكم  قرار  ركنية.وبدا  ركلة  عقب 
اإلعادة  أظهرت  بعدما  قاسيا  أدهم مخادمة 
التلفزيونية أن يد العب البحرين لم تتحرك 
اجلزاء  ركلة  نفذ  خليل  لكن  الكرة،  باجتاه 
هزمية  من  األرض  أصحاب  لينقذ  بنجاح 

موجعة في املباراة االفتتاحية.

فوزاً  األردن  منتخب  حقق  آخر  جانب  من 

مستحقاً على نظيره األسترالي »حامل 
اللقب«، بهدف نظيف، في املواجهة التي 
بن  باستاد هزاع  األحد،  امس  جمعتهما 
زايد، في افتتاح لقاءات اجملموعة الثانية 

لبطولة كأس آسيا بكرة القدم.
 وأحرز املدافع أنس بني ياسني هدف الفوز 
بالدقيقة »27«، ليتصدر األردن منتخبات 
بقي  فيما  نقاط   »3« برصيد  اجملموعة 

استراليا دون نقاط.
 عرف منتخب األردن كيف يحد من قدرات 
نظيره االسترالي، عندما أغلق املساحات 
بسواتر دفاعية مركبة، والعبني أحسنوا 
مزدوجة. وهجومية  دفاعية  بأدوار  القيام 

عن  البحث  االسترالي  املنتخب  وحاول 
املهمة،  خالله  من  يسهل  مبكر  هدف 
بناء  في  شديد  بطء  من  عانى  لكنه 
بعملية االستحواذ  الهجمات، ومكتفياً 
العبو  يخف  ولم  الكرة.  على  السلبي 
األردن مطامعهم الهجومية عبر املرتدات 
أن  شعروا  بعدما  وحتديداً  السريعة 
يقدمه  ما  لديه  ليس  استراليا  منتخب 
النشامى  واعتمد  هجومية.  خطورة  من 
عطية  بني  انطالقات  على  هجماته  في 
والبخيت والرواشدة والتعمري فيما تولى 
بناء السواتر الدفاعية خطاب وبني ياسني 
الدقيقة  وشهدت  والعجالني.  وشلباية 
»11« أولى فرص املباراة وكانت عن طريق 
عطية  بني  قطع  بعدما  االردن  منتخب 
ومرر  استراليا  مدافعي  أحد  من  الكرة 
للبخيت لترتد وميررها بهاء إلى الرواشدة 
الذي سدد بقوة حولها ماثيو لركنية. ولم 
توغل  حيث  باملثل،  بالرد  استراليا  تتأخر 
األردنية  اجلزاء  منطقة  داخل  مابيل  اوير 
وسدد كرة قوية تصدى لها شفيع بثبات.
الثقة  فيزرع  مهماً  دوراً  شفيع  ولعب 
لكافة  تصدى  عندما  زمالئه،  بنفوس 
منتخب  اتخذها  التي  العرضية  الكرات 
استراليا كحل وحيد لتشكيل اخلطورة. 
وكان األردن على موعد مع هدف االفتتاح، 

داخل  التعمري  نفذها  ركنية  ضربة  من 
بني ياسني  املدافع  اجلزاء وجدت  منطقة 
بالدقيقة  الشباك  في  برأسه  يدكها 
»27«. ولم يبد منتخب استراليا ردة فعل 
عاجزاً  حيث  بهدف،  تأخره  بعد  مؤثرة 
األردن  ليخرج  اخلطرة،  الفرص  خلق  عن 

متقدماً بهدف نظيف.
منتخب  حاول  الثاني  الشوط  وفي 
عن  بحثا  بثقله  الضغط  استراليا 
روغيتش  طوم  فسدد  املبكر،  التعديل 
وتألق  لشفيع.  األيسر  القائم  بجوار 
لتسديدة  تصدى  عندما  مجدداً  شفيع 
روغيتش، رد عليه سعيد مرجان بتسديدة 

قوية استقرت باحضان احلارس االسترالي 
أن  فيصل  بهاء  البديل  وكاد  راين.  ماثيو 
مرر  عندما  لألردن  الثاني  بالهدف  يأتي 
لكن  ويسدد  خطوة  ليتقدم  مرجان،  له 
استراليا  وشكلت  راين.  ماثيو  باحضان 
ومن  كبيرة،  خطورة  األخيرة  الدقائق  في 
ارتطمت  قوية  كرة  مابيل  سدد  إحداها 
مرت  فيما  لشفيع،  األيسر  بالقائم 
املرمى.  بجوار  بسالم  جاكسون  رأسية 
وفي الوقت بدل الضائع، كان عامر شفيع 
هدف  من  مرماه  ينقذ  املباراة«  »جنم 
محقق بعدما تصدى لكرة مابيل، ليخرج 

النشامى بفوز ثمني.

التعادل حيسم املواجهة بني اإلمارات والبحرين يف االفتتاح
النشامى يقفزون على الكنغر األسرتالي بهدف وحيد ويثبتون أن ال كبري يف آسيا

انطالق كأس آسيا في اإلمارات 2019
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كش��فت النائبة ع��ن محافظة البصرة 
ميث��اق احلام��دي األحد، ع��ن تخصيص 
احلكوم��ة مبال��غ ملش��روع واح��د فقط 
ضم��ن قان��ون موازن��ة 2019 داعي��ة الى 
إنصاف البصرة من احلصة املالية وإطالق 

التعيينات املتوقفة.
وقال��ت احلام��دي في تصري��ح إن “قانون 
املوازن��ة العامة لعام 2019 يتضمن اجناز 
مش��روع امل��اء الكبير فق��ط دون أي ذكر 
ملش��روع اخر ما يعك��س حجم اإلهمال 

للبصرة”.
وأضاف��ت أن “الدع��وات احلالية تتضمن 
إطالق مخصص��ات البت��رودوالر واملنافذ 
احلدودية لتعويض نقص اخلدمات واطالق 

التعيينات التي وعدت بها احلكومة”.
وتابع��ت  ان ن��واب محافظ��ة البص��رة 
سيطالبون بتعديل املوازنة ليشمل زيادة 
عادلة للمحافظة سيما في مخصصات 

البترودوالر واملنافذ احلدودية”.

هذا وطال��ب عضو جلنة االم��ن النيابية 
بدر الزيادي، امس األحد، رئاس��ة مجلس 
النواب باستضافة القائد العام للقوات 
املس��لحة ع��ادل عب��د امله��دي وقائ��د 
عمليات بغ��داد الفريق جلي��ل الربيعي 
بشأن جتول القوات األميركية في شارع 

املتنبي وسط بغداد.
وقال الزي��ادي في تصريح إن “جتوال نائب 
قائد القوات االمريكية في شارع املتنبي 
ام��س االول وماس��بقها من الزي��ارة غير 
املعلن��ة للرئي��س االمريك��ي ترامب الى 

قاعدة عني االس��د ف��ي محافظة االنبار 
يشكل خرقا للسيادة العراقية”.

البرمل��ان  رئاس��ة  الزي��ادي  وطال��ب 
القائ��د الع��ام للق��وات  ب�”اس��تضافة 
املسلحة داخل قبة البرملان للوقوف عن 
حقيق��ة الوجود العس��ك�ري االمريكي 

داخل املدن العراقية وطبيعة عملهم”.

وش��دد الزيادي على ضرورة “اإلسراع في 
تش��ريع قانون إخراج الق��وات األجنبية 
من البالد خالل اجللسات القادمة لوقف 
اخل��رق األمريكي الس��افر جتاه الس��يادة 
العراقي��ة”، مؤك��دا أن جلنته “س��يكون 
له��ا موق��ف خ��الل اجللس��ة القادم��ة 
لبحث تداعيات زيارة ترامب خلس��ة إلى 
قاع��دة عني االس��د وكذلك جت��وال نائب 
قائد القوات األمريكية في بغداد”. واكد 
رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي 
امس االح��د، حرصه عل��ى إبقاء اجليش 

مس��تقل وبعيد عن التس��ييس وامليول 
واالجتاه��ات، فيما أش��ار ال��ى أن البرملان 
س��يعمل م��ع احلكومة ليك��ون اجليش 

“قويا”.
وقال احللبوس��ي في رس��الة تهنئة إلى 
أبناء اجليش العراقي ف��ي الذكرى ال� 98 
لتأسيس��ه : “نقف اليوم إجالال وتقديرا 
ونح��ن نس��تحضر املناس��بة الغالية 
على قلوبنا، محتفلني بعيد التأسيس 
الثامن والتسعني، مفتخرين مبهنيتكم 
العظيم��ة،  وتضحياتك��م  العالي��ة، 
الفري��دة، وس��هركم في  وبس��التكم 
الدفاع عن الوطن ووحدته، حني وقفتم 
ط��وال قرن م��ن الزم��ن حاج��زا منيعا 

تتكسر دونه كلُّ طموحات األعداء”.
واضاف “لقد حققتم نصرا تاريخيا مع 
إخوانكم في تشكيالت قواتنا البطلة، 
فقاتلت��م بالنيابة ع��ن العالم، ودحرمت 
داعش، وطهرمت أرضكم منها، وقدمتم 
منوذجا فريدا في التضحية والشجاعة 
خالل تأدي��ة مهامكم مبهني��ة عالية، 

العس��كرية  انطالًق��ا م��ن عقيدتك��م 
املتمثل��ة في حماية الس��يادة العراقية 
والش��عب، واحلف��اظ عل��ى مؤسس��ات 

الدولة، والدفاع عن وحدة تراب الوطن”.
وتاب��ع احللبوس��ي “لقد ش��كلتم ومنذ 
ب��زوغ فج��ر تأس��يس الدول��ة العراقية 
احلديث��ة درًع��ا واقًي��ا ض��د كل ع��دوان 
خارج��ي ، وبرهنت��م عل��ى ق��درة هائلة 
أدهش��ت العالم حني قدمت��م كلَّ أنواع 
اإلغاث��ة والدعم للنازحني الفارين من نار 
املعركة، كذلك ال ميكن إغفال مقدرتكم 

احملترف��ة في خ��وض الصراع م��ع العدو؛ 
الرهائ��ن  م��ن  اآلالف  مئ��ات  لتخلي��ص 
احملاصرين ف��ي مناطق احت��الل داعش”.

وأكد رئي��س البرملان احل��رص على “دعم 
ه��ذه املؤسس��ة الوطنية واس��تقاللها 
وضمان بقائه��ا كصمام أمان بعيدة عن 
كل أنواع التس��ييس وامليول واالجتاهات، 
ممثلة كل ألوان الطيف العراقي، معتمدة 
املقايي��س  أفراده��ا عل��ى  ف��ي تقيي��م 
“البرمل��ان  أن  ال��ى  مش��يرا  املهني��ة”، 
س��يعمل مع احلكومة ليكون جيش��نا 
قويا، وس��ندعم إب��رام االتفاقي��ات ذات 
الصل��ة التي تصب ف��ي مصلحة تعزيز 
قدراته تس��ليحا وتدريبا، وس��نقف إلى 
جانب حقوق اجلرحى وعوائل الش��هداء 
حت��ى تتحق��ق، وسنس��عى خ��الل دورة 
البرمل��ان احلالية إلى إصدار القوانني التي 
من ش��أنها تلبية متطلب��ات أبنائنا في 
مختل��ف األجه��زة األمنية ومب��ا يحفظ 
حقوقهم”. هذا وهنأت النائبة عن كتلة 
دولة القانون عالية نصيف، امس األحد، 
الق��وات املس��لحة بكافة تش��كيالتها 
وصنوفه��ا بالذكرى الثامنة والتس��عني 
لتأس��يس اجليش العراقي، مؤكدة على 
أهمية االهتمام باملؤسس��ة العسكرية 
م��ن حيث التدري��ب والتس��ليح، وتقدمي 
الدع��م الالزم ملنتس��بي اجلي��ش تقديراً 

النتصاراتهم وتضحياتهم.
وقال��ت نصيف في بي��ان إن “االنتصارات 
التي حققتها قواتنا املس��لحة البطلة 
في خطوط املواجهة ضد تنظيم داعش 
اإلرهاب��ي برهن��ت للعالم أنن��ا رغم كل 
التحديات منتلك جيش��اً قوياً قادراً على 
دفع اخلط��ر ومواجهة أية اعتداءات على 
س��يادة الع��راق وأمن��ه، وكان��ت قوافل 
الشهداء دليالً حياً على قيم الشجاعة 
والبطولة والتضحي��ة التي تربى عليها 
العس��كرية،  املؤسس��ة  ف��ي  أبناؤن��ا 
األخالق��ي  للمعي��ار  وفق��اً  فاجلي��ش 
واإلنس��اني هو منظومة أخالقية تربوية 

رصينة أكثر من كونه قوة عسكرية”.
وش��ددت نصي��ف على “ض��رورة اهتمام 
احلكوم��ة بتطوي��ر ق��درات اجلي��ش من 
حي��ث التس��ليح اجليد والتدري��ب وفقاً 
للنظ��م احلديثة املعمول به��ا في بقية 

دول العال��م، ومواكب��ة التط��ور احلاصل 
في اجملاالت العس��كرية، مع تقدمي كافة 
أشكال الدعم ملنتس��بي اجليش وتكرمي 
عوائل الشهداء وإرسال اجلرحى للعالج 
في اخلارج”وأكدت هيئة احلشد الشعبي 
امس األحد، أن قواتها لم ولن تكون بديال 
عن اجليش العراقي او رديفا له، مش��يرة 
إلى أن احلش��د الش��عبي س��يبقى خير 
عون وس��ند للجي��ش العراق��ي. وقالت 
الهيئ��ة ف��ي بي��ان إن “اجلي��ش العراقي 
خ��رج للت��و م��ن اه��م معرك��ة صنفت 
على انها اه��م معركة يخوضها جيش 
بعد احلرب العاملية الثانية والتي س��طر 
ملحمته��ا جنب��ا الى جنب م��ع اخوانه 
في بقية تش��كيالت القوات املس��لحة 
من الش��رطة وجهاز مكافح��ة اإلرهاب 
البي��ان،  وأض��اف  الش��عبي”.  واحلش��د 
أن “جيش��نا الباس��ل يربت��ط ارتباط��اً 
وثيقاً م��ع ابناء ش��عبنا العراقي، كيف 
ال وه��م رددوا مفردة “ع��اش اجليش” في 
اولى مراحل الدراس��ة والوعي، فش��ربوا 
محبته وتربوا على دعمه واس��ناده ألنه 
حامي احلدود من شر الغرباء ومن يتربص 
بالوطن ش��را، وهكذا نش��أت قصة حب 
فطرية بني اجليش والشعب ال يفسدها 
كل  فش��لت  “لق��د  ش��يء”.وتابع  اي 
احمل��اوالت الداخلية واخلارجية التي ارادت 
االيقاع باجليش العراقي وابناء الش��عب 

ولصق ش��تى التهم بجيش��نا الباسل 
ومحاولة ربط تصرف��ات فردية بدرت من 
بعض اف��راده بهذه املؤسس��ة العريقة، 
أكث��ر  لك��ن جيش��نا وش��عبنا كان��وا 
ادراكا وحكم��ا وتنبه��ا لتل��ك املؤامرات 
والدسائس الدنيئة، فوأد كل احملاوالت في 
مهده��ا وبعد حزي��ران 2014 واحملنة التي 
م��ر بها الع��راق والتي كانت تس��تهدف 

وجودنا بالصميم مراهن��ة على دعايات 
الوهم واخلداع ب�”انهيار اجليش والقوات 
األمنية” اال ان جيش��نا تصدى مرة اخرى 
ل��كل تل��ك احمل��اوالت وهذه امل��رة مبعونة 
احلش��د الشعبي، هذا التش��كيل الذي 
ولد على اث��ر الفتوى املباركة للمرجعية 
الدينية العليا، فكان احلشد خير ظهير 

وسند للجيش العراقي” .

واكد البيان، أن “اجليش واحلشد الشعبي 
س��طرا مالح��م بطولي��ة ف��ي الدف��اع 
ع��ن األرض والع��رض واملقدس��ات ودحر 
“داعش” خلف احلدود وبقيا س��دا منيعا 
أم��ام مح��اوالت عودته��ا، ولقد حتطمت 
عل��ى صخرة وحدتهم��ا وصمودهما كل 
محاوالت التفرقة بني اجليش واحلش��د”، 
الفت��ا إلى أن “احلش��د الش��عبي لم ولن 

يكون بديال عن اجلي��ش العراقي او رديفا 
له، بل كان وس��يبقى – احلشد الشعبي 
– خير عون وس��ند له��ذا اجليش البطل 
ال��ذي مازال مصنعا لالبطال، وس��تبقى 
قص��ة النصر التي حتققت على ايديهما 
ف��ي االلفي��ة الثاني��ة ض��د قوى الش��ر 
واإلرهاب حكاي��ة تتناقلها االجيال بكل 

فخر واعتزاز” .

كث��ف تنظي��م الدول��ة »والية غرب 
إفريقي��ا«، وهو فصيل م��ن جماعة 
بوكو ح��رام النيجيرية بايع تنظيم 
الدول��ة هجمات��ه عل��ى اجليش في 
شمال شرق البالد بوتيرة مقلقة، إذ 
يواجه األخير صعوبات في التصدي 

له . 
متكن مقاتلون من اجلماعة املرتبطة 
بتنظي��م الدولة من جمع ترس��انة 
فّعالة بفضل العمليات التي نفذوها 
ضد قواعد عسكرية واستحواذهم 
على األسلحة خالل الهجمات، إلى 
جانب عمليات تهريب الس��الح من 

دول إفريقية أخرى.
لك��ن »والي��ة غ��رب افريقي��ا« باتت 
حتك��م مناطق ف��ي نيجيري��ا، فيما 
يب��دو تك��رارا لس��يناريو انش��قاق 
تنظي��م الدولة عن القاعدة في عام 
2014، وس��يطرته فيم��ا بع��د على 
ثلث مساحة العراق واجزاء واسعة 
من س��وريا، قب��ل ان يتم ط��رده من 

البلدين.

األول/ديس��مبر،  كان��ون   27 وف��ي 
ظه��رت قوة املقاتل��ني املتطرفني إثر 
متكنهم من السيطرة لوقت قصير 
عل��ى مدين��ة باغ��ا . فف��ي غضون 
بض��ع س��اعات فق��ط، جنح��وا في 
هزمي��ة نح��و 500 جندي م��ن القوة 
الت��ي تض��م  متع��ددة اجلنس��يات 
قوات م��ن نيجيريا والنيجر وتش��اد 

والكاميرون.
م��ن  كثي��ر  ف��ي  يح��دث  وكم��ا 
فرار  املقاتل��ون  اس��تغل  الهجمات 

اجلنود ليس��تحوذوا على األسلحة 
قاع��دة  ف��ي  والعرب��ات  والذخي��رة 
عسكرية استراتيجية مطّلة على 

بحيرة تشاد.
وق��ال س��اندا كي��م، وه��و مقات��ل 
ينتم��ي إل��ى مجموع��ة مس��لحة 
منطق��ة  ف��ي  للحكوم��ة  مؤي��دة 
بحي��رة تش��اد، لوكال��ة الصحافة 
الفرنسية »احلقيقة هي أن بوكو 
حرام مجهزة بش��كل أفضل من 
اجلنود، وهو ما يدفعها إلى ش��ن 
هجم��ات متكررة وإخ��راج اجلنود 

من القواعد العسكرية«.
وأفاد احمللل السياسي من املعهد 
الرومان��ي للدراس��ات األمنية في 
أبوج��ا أمايش��ي نووكولو »هناك 
ندرة في األسلحة والذخيرة لدى 
قواتن��ا املقاتل��ة )اجلي��ش(. إنه��ا 

مشكلة حقيقية«.
وحتدث عن ارتفاع األصوات داخل 
صفوف اجليش التي تنتقد العتاد 
الس��يئ والفوض��ى الت��ي جعل��ت 
اجلنود يتلق��ون رصاصا غير متوافق 

مع أسلحتهم الرشاشة .

وس��مح ازدياد تهريب األسلحة في 
إفريقي��ا جن��وب الصح��راء الكبرى 
لتنظيم الدولة »والية غرب إفريقيا« 
باحلصول على معدات »أكثر تطورا«، 
قادم��ة حتدي��دا من الق��رن اإلفريقي 
والش��رق األوس��ط عب��ر الس��ودان، 
بحس��ب يان س��ان بيير، وهو خبير 
ف��ي مج��ال مكافحة اإلره��اب لدى 
األمني��ة  االستش��ارات  مجموع��ة 
احلديث��ة التي تتخذ م��ن برلني مقرا 

لها.
تده��ور الوضع األمني ف��ي نيجيريا 
السنوات  بش��كل متس��ارع خالل 
األخي��رة، م��ا أجب��ر اجلي��ش عل��ى 
االنتشار على عدة جبهات في أجزاء 

مختلفة من البالد.
وقال احملل��ل نووكول��و إن »معنويات 
اجلن��ود منخفض��ة . مت دفعهم إلى 
حافة االنكسار«. وفي آب/اغسطس، 
اجت��اح مئات اجلن��ود م��درج مطار 
مايدوغ��وري ف��ي والي��ة بورنو حيث 
أطلقوا النيران ف��ي الهواء للتعبير 
عن اإلحباط الذي باتوا يش��عرون به 
بعد أربع سنوات على اجلبهة دون أن 
يتمكنوا من احلص��ول على إجازات 

لرؤية عائالتهم.
تقدم��ا  اجلي��ش  حق��ق  أن  وبع��د 
عسكريا مهما ضد االرهابيني أواخر 

الع��ام 2015 ومتكن م��ن طردهم من 
مناط��ق كان��وا يس��يطرون عليها، 
ع��اد املقاتلون املتطرفون وتبنوا بعد 
ذلك تكتيكات ح��رب عصابات تعد 

مواجهتها أكثر تعقيدا.
وق��ال مص��در أمني نيجي��ري طلب 
عدم الكش��ف عن هويته نظرا ألنه 

غير مخول بالتحدث للصحفيني إن 
»اجلنود منهكون. أحيانا ينسحبون 
عندم��ا يهاجم عناص��ر بوكو حرام 
قاعدتهم بع��د مواجه��ة وجيزة أو 

دون أي قتال على اإلطالق«.
في خطاب مبناس��بة رأس الس��نة، 
ق��ال قائد الق��وات اجلوية املارش��ال 
ص��ادق أبو بك��ر إن مقاتل��ني أجانب 
لديه��م خب��رة م��ن تنظي��م الدولة 

انضموا إلى صفوف االرهابيني.
وقال »ف��ي احلرب على بوك��و حرام، 
تكتي��كات جدي��دة  ب��روز  ش��هدنا 
ودخ��ول مقاتلني بخب��رات ومهارات 
انتق��ال  م��ع  وتكنولوجي��ا  عالي��ة 
عناص��ر تنظيم الدولة اإلس��المية 
الذين طردوا من س��وريا إلى ش��مال 

شرق بلدنا«.
وهذه ليس��ت املرة األول��ى التي يتم 

فيها احلديث ع��ن انضمام مقاتلني 
أجانب إلى صفوف بوكوحرام. لكن 
ع��دة ش��هود عي��ان وخب��راء أكدوا 
التقارير ع��ن عمليات التجنيد هذه 

خالل األشهر األخيرة.
وبالنس��بة للخبير س��ان بيير، فإن 
الهزائم التي حلقت بتنظيم الدولة 

في سوريا والعراق وتوسع اجملموعة 
ف��ي منطقتي الس��احل والصحراء 
الكبرى، س��اهمت »إل��ى حد كبير« 
ف��ي حتس��ني حرك��ة املقاتل��ني في 

إفريقيا.
وأفاد احملل��ل أن عناص��ر »والية غرب 
إفريقيا« نفذوا حملة جتنيد مكثفة 
ف��ي نيجيريا وف��ي دول مجاورة على 
غرار النيجر وتش��اد على مدى ستة 
أش��هر، حيث يشكل أئمة اجلماعة 
املتطرف��ون بديال عن احلكومة، وهم 
يتمتع��ون ب�«مصداقية وش��رعية« 

بالنسبة ألتباع التنظيم.
وليلة عي��د امليالد، اقتح��م عناصر 
»والية غرب إفريقيا« قاعدة عسكرية 
في كوكاريتا في والية يوبي الواقعة 
في ش��مال غرب نيجيريا، ما أسفر 
ع��ن مقت��ل 17 جنديا. وق��ال زعيم 
املقاتل��ني كان��وا عل��ى  إن  محل��ي 
األرجح من تش��اد نظ��را ملظهرهم 

اخلارجي ولغتهم.
اس��تخدم فصي��ل من بوك��و حرام 
بقيادة أب��و بكر ش��يكاو تفجيرات 
انتحارية وهجمات بأعداد كبيرة في 
عمليات تبدو وكأنها تتبع تكتيكات 

من حقبة أخرى .
وانقسمت بوكو حرام في منتصف 
2016 إلى قس��مني: فصيل شيكاو 
و«والي��ة غرب إفريقي��ا«، إثر خالفات 

عقائدية.
وبايع ش��يكاو زعيم تنظيم الدولة 
أب��و بك��ر البغ��دادي لك��ن تنظيم 
الدول��ة لم يدع��م رس��ميا إال والية 

غرب إفريقيا.

واختلف��ت »والي��ة غ��رب إفريقي��ا« 
مع اس��تخدام ش��يكاو للعنف دون 
متييز جتاه املدني��ني وتعهدت بضرب 
األه��داف العس��كرية واحلكومي��ة 

فقط.
وف��ي 2016، ع��ني تنظي��م الدول��ة 
اإلس��المية قائ��دا محلي��ا جدي��دا 
أطل��ق عليه أب��و مصع��ب البرناوي 
الذي س��عى حلشد مزيد من التأييد 

من السكان احملليني.
وبحس��ب اخلبير س��ان بيي��ر، »ركز 
مقاتل��و تنظيم الدول��ة - والية غرب 
إفريقي��ا على القواعد العس��كرية 
وم��ا يعتبرونه��ا رم��وز االضطه��اد 
والقم��ع احلكوم��ي«. ونتيجة ذلك، 
كثيرا م��ا ينتهي املط��اف باملدنيني 
عالقني في مخيم��ات للنازحني في 
مناط��ق خاضعة لقبضة مش��ددة 
من قبل اجليش. لكن بعض أشكال 
احلي��اة الطبيعية عادت إلى املناطق 
املقاتل��ني  لس��يطرة  اخلاضع��ة 

اإلسالميني .
وأكد سان بيير أن االرهابيني »أعادوا 
بن��اء التج��ارة« في مجال��ي الصيد 
والزراع��ة »ف��ي املناط��ق حي��ث أمر 
وقط��ع  األس��واق  بإغ��الق  اجلي��ش 

خطوط اإلمداد«.
اجلدي��دة  االس��تراتيجية  إن  وق��ال 
الس��كان  م��ن  الدع��م  بكس��ب 
احمللي��ني تعد أكث��ر خط��ورة بكثير 
م��ن التكتيكات القدمي��ة التي كان 
ش��يكاو يس��تخدمها أم��ام عج��ز 

اجليش النيجيري.

الحامدي: الموازنة تتضمن مشروعا واحدا فقط للبصرة

نواب حمافظة البصرة سيطالبون بتعديل املوازنة ليشمل زيادة عادلة للمحافظة سيما يف خمصصات البرتودوالر واملنافذ احلدودية

الحشد الشعبي: فشلت كل املحاوالت 
الداخلية والخارجية التي ارادت االيقاع 

بالجيش العراقي وابناء الشعب ولصق شتى 
التهم بجيشنا الباسل

الجيش والحشد الشعبي 
سطرا مالحم بطولية يف 
الدفاع عن األرض والعرض 
واملقدسات ودحرا داعش” 
خلف الحدود وبقيا سدا منيعا 
أمام محاوالت عودته

بايع شيكاو زعيم تنظيم 
الدولة أبو بكر البغدادي لكن 
داعش لم يدعم رسميا إال 
والية غرب إفريقيا

هكذا المعركة بين بوكوحرام والجيش المحبط ضعيف التسليح

استغل املقاتلون فرار اجلنود ليستحوذوا على األسلحة والذخرية والعربات يف قاعدة عسكرية اسرتاتيجية مطّلة على حبرية تشاد

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

احللبوسي عبد املهدياحلامدي

شيكاوالبشيرارهابي

االرهابيون أعادوا بناء التجارة يف جمالي 
الصيد والزراعة يف املناطق حيث أمر اجليش 

بإغالق األسواق وقطع خطوط اإلمداد



ترامب يتمسك بطلب تمويل الجدار ويؤكد أنه مستعد إلغالق طويل األمد

أما رئيس حزب "التوحيد العربي" 
الوزير الس��ابق وئ��ام وّهاب فغرد 
قائال: "كن��ا نتمنى يا وليد بك أن 
نأتي مبجلس مذهبي ميثل اجلميع 
وليس فريقاً واحداً وشيخ للعقل 
ميثل اجلميع أما شيخ األمر الواقع 
فس��يبقى لفريق واح��د وهذا ما 
أثبتته ممارس��اته ل��ذا نقول: لك 
ش��يخك ولن��ا ش��يخنا وأش��د 
الفنت هي محاولة الهيمنة على 

كل شيء".
هذا ف��ي ظل تفاؤل حذر تتواصل 
حكوم��ة  لتش��كيل  املس��اعي 
جديدة ، والبح��ث يتمحور حول 
العق��دة الت��ي م��ا ت��زال عالقة 
بتوزير ش��خص ميثل  واملتمثل��ة 
ومتوضع��ه  التش��اوري"  "اللق��اء 
حله��ا.  وام��كان  السياس��ي، 
وف��ي املواق��ف غرد رئي��س احلزب 
ولي��د  االش��تراكي"  "التقدم��ي 
جنب��الط عب��ر "تويت��ر" بالقول: 
" يب��دو ان ابواب تش��كيل الوزارة 
مقفل��ة او ان الضوء االخضر لم 
ي��أت بعد  ان��ه مج��رد حتليل وال 

أمل��ك معلوم��ات . لك��ن اقتراح 
جلس��ة  بعق��د  ب��ري  الرئي��س 
أكثر  املوازنة  اس��تثنائية الق��رار 

من ضروري حملاولة ضبط االنفاق . 
السؤال ملاذا البعض متردد".

للبن��ان  الس��ابق  الرئي��س  أم��ا 
ميش��ال س��ليمان فقال مغردا: 
تس��تو  ول��م  الن��اس  "إس��توت 
كث��رة  احلكومي��ة  الطبخ��ة 

الطباخني املتطفلني ؟ ".
واشار عضو تكتل "لبنان القوي" 
النائ��ب ابراهي��م كنع��ان الى ان 
"الرقاب��ة البرملاني��ة الت��ي قمنا 
اليوم  بها أسس��ت الصالح��ات 
وملوازن��ات وحس��ابات مالية مع 
وق��ف التنفي��ذ، فنح��ن بحاجة 
حتت��رم  اس��تثنائية  حلكوم��ة 
القوانني وتفرض تطبيقها وتنفذ 
توصي��ات موازن��ة 2018 وتلت��زم 

مبؤمتري سيدر ولندن".
وأكد عضو التكت��ل ذاته النائب 
ماريو عون "أن كل العقد األخيرة 
التي كانت موجودة امام تشكيل 
احلكوم��ة م��ا زال��ت قائم��ة فال 
حلحل��ة معينة حتى الس��اعة 
إال ان احل��راك الذي يق��وم به وزير 
اخلارجية جبران باس��يل مكثف 

حول هذا املوضوع".
وش��دد على ان "ال شيء ملموس 
حول النتائ��ج التي أفضت إليها 

املباحث��ات م��ع رئي��س احلكومة 
املكل��ف س��عد احلري��ري واألمور 
ت��راوح مكانها مع وج��ود بعض 
التفاؤل أكثر من الفترة املاضية"، 
الفتا الى "ان الطروحات واملبادرات 
الت��ي يحملها باس��يل محاطة 

بالكتمان حرصا على اجناحها".
ايض��ا"  التكت��ل  عض��و  وغ��رد 
النائ��ب ش��امل روك��ز بالق��ول: 
" االحتجاجات واإلضرابات تهدف 
احلكوم��ة  إس��قاط  إل��ى  ع��ادة 
واملنظوم��ة القائم��ة ولك��ن في 
لبن��ان يتظاهر املواط��ن ويحتج 
يرف��ع   .. بحكوم��ة  مطالب��ا 
للمطالبة  الص��وت  اللبناني��ون 
ويطلق��ون  حقوقه��م  بأبس��ط 
الصرخة بوجه الفراغ السياسي 
والب��ؤس  االقتص��ادي  واخلط��ر 
االجتماع��ي .. ولك��ن ه��ل م��ن 

سامع؟".
وعل��ق عضو "اللقاء التش��اوري" 
عل��ى  هاش��م  قاس��م  النائ��ب 
امللف  املس��تجّد ح��ول  احل��راك 
احلكومي بالق��ول "راوح مكانك 
ه��و العن��وان"، مش��يرا الى ان 
"العق��دة ال تتوّقف عند اس��م 
"اللقاء"،  الذي س��يمّثل  الوزير 
ب��ل عن��د متوضع��ه وكيفي��ة 

تصويته".
وشدد عضو كتلة "املستقبل" 
النائب عاص��م عراجي على أن 
"الرئي��س احلريري ق��دم كل ما 
لديه واخملرج لتشكيل احلكومة 
يقضي بحل عقدة متثيل نواب 
الس��نة املس��تقلني"، مشددا 
"على أن تيار املستقبل لن يقبل 
ب��أي تنازل من حصته مش��يرا 
الى أنه يج��ب ان يكون لرئيس 
اجلمهورية العماد ميش��ال عون 
موقف حاس��م من مسألة اسم 

الوزير السني".

"اجلمهورية  وذكر عض��و تكت��ل 
القوية" النائب وهبي قاطيش��ه 
"الق��وات  ح��زب  "رئي��س  ان 
اللبنانية سمير جعجع كان اول 
من طرح فك��رة تفعيل حكومة 
تصري��ف االعم��ال"، قائ��ال: "في 
السياس��ية  العصفوري��ة  ظ��ل 
واجلنون الس��ائد في البلد، يجب 
االجتاه نحو معاجلة قضايا الناس 

س��ائال:  وتس��ييرها"،  اليومي��ة 
"ه��ل يجوز ت��رك البل��د على ما 
ه��و علي��ه؟"، مضيف��ا: "تفعيل 
االعم��ال  تصري��ف  حكوم��ة 
قد يك��ون ح��الً عمليا ف��ي هذا 

االطار".
واس��تغرب "كي��ف ان هناك من 
دول��ة وش��عب  يس��ّخر مصي��ر 
وحكوم��ات ألهداف ش��خصية، 
مع العل��م ان هك��ذا تصّرف هو 
دليل عن االفالس السياسي وما 
يتب��ع ذلك"، واعتبر ان "من املبكر 

ج��دا ان نق��ّرر منذ الي��وم مصير 
ارب��ع  رئاس��ة اجلمهوري��ة بع��د 
سنوات"، قائال: "الوزير باسيل هو 
وراء التعطي��ل الن لدي��ه اهدافه 
الش��خصية يره��ن له��ا لبن��ان 
والش��عب اللبنان��ي وق��د تكون 

هذه االهداف صعبة املنال".
"الكتائ��ب"  كتل��ة  عض��و  ورأى 
ان  حنك��ش  الي��اس  النائ��ب 

"املش��كلة ف��ي النظ��ام ال��ذي 
يعّطل نفسه"، واعتبر انه "يجب 
ان نعت��رف ان النظ��ام ال ميكن ان 
وأش��ار  الطريقة".  به��ذه  يكمل 
الى ان "احلكومة املقبلة ستكون 

الى  حكوم��ة متاريس اس��تنادا 
الطريق��ة الت��ي تش��ّكل فيها". 
وس��أل: "هل يصّح اجل��دل حول 
وزي��ر بالزائ��د او بالناق��ص فيما 
البالد على طريق االفالس؟". وأكد 
ان "غياب الدولة س��مح ألحزاب 
ومكونات أن حتل مكانها و"حزب 

اهلل" أفضل دليل على ذلك".
وأكد عض��و اجملل��س املركزي في 
"حزب اهلل" الش��يخ نبيل قاووق 
"أن املش��كلة في عدم تشكيل 
احلكومة من بدايتها واستمرارها 
وحلها ف��ي يد الرئي��س املكلف 
الذي يرفض االعت��راف في متثيل 
اللقاء التش��اوري، والبعض كان 
يعتبر أن متثيل اللقاء سيأخذ من 

حصة الرئي��س املكلف أو حصة 
رئي��س اجلمهوري��ة". ولف��ت إلى 
وجود صيغ��ة تضمن أن ال يتنازل 
أح��د عن حصت��ه وتضمن متثيل 
اللقاء التشاوري، صيغة ال تكسر 
وال تس��تفز أحدا ومتثل الس��نة 
املس��تقلني وهي صيغة 32 وزيرا 
لتبقى حصة رئي��س اجلمهورية 
املكلف  الرئيس  )وبتزيد( وحصة 
)وبتزيد(، لكن هذه الصيغة التي 
وافق��ت عليها غالبي��ة األطراف 
تعرقلت برفض الرئيس املكلف، 
ألنه ال يريدهم وال يريد أن يجلس 
معهم وال أن يعترف بهم". وقال: 
"ليست املشكلة أبدا عند "التيار 
الوطن��ي احل��ر" وما ح��دا يغلط 
بالعنوان، املش��كلة عنوانها من 
البداية إلى النهاية عند الرئيس 

املكلف".

وق��ال ش��ومر إن ترام��ب أكد اس��تعداده ل� 
»إغ��الق« قد »ي��دوم طوي��الً، ملدة أش��هر أو 
لس��نوات«، وهو ما أك��ده الرئيس األميركي 
قائالً: »نع��م لقد قلت ذل��ك«، مضيفاً: »ال 
أعتقد أنه )اإلغالق( س��يدوم طويالً، لكنني 

مستعد«.
ويشّكل »اإلغالق« مادة جتاذب سياسي بني 
احلزبني اجلمه��وري والدميوقراط��ي. ويحّمل 
كل م��ن احلزب��ني خصمه مس��ؤولية إغالق 
اإلدارات الفيديرالي��ة األميركي��ة. وفي حني 
حاف��ظ اجلمهوري��ون عل��ى الغالبي��ة ف��ي 
مجلس الش��يوخ، متّكن الدميوقراطيون من 
حصد الغالبية في مجلس النواب وإيصال 
رئيس��ة قوي��ة للمجلس.ومس��اء اخلميس 
قالت بيلوس��ي إن »بناء ج��دار )عند احلدود 
م��ع املكس��يك( ال أخالق��ي«، وذل��ك بعيد 
توليها منصبها اجلديد.وتساءلت الرئيسة 
اجلديدة جمللس النواب في أول مؤمتر صحفي 
له��ا بعد توليها املنص��ب »هل هناك من ال 

يزال يتساءل ما هو موقفنا؟ لن نبني جدارا«.
ويبقى السؤال هل سيساوم الدميوقراطيون؟ 
ه��ل يتخلى ترام��ب عن طلبه متوي��ل اجلدار؟ 
ما ه��ي اخملارج احملتملة من أج��ل وضع حد ل� 
»إغالق« يش��ل منذ 22 كانون األول )ديسمبر( 

الفيديرالي��ة  اإلدارات  م��ن  املئ��ة  ف��ي   25
األميركية؟وط��رح في األي��ام األخيرة إدراج 
لألطف��ال  املؤجل��ة  »االج��راءات  برنام��ج 
الوافدين« املعروف اختصاراً باس��م »داكا« 
في املفاوض��ات حول إنهاء اإلغ��الق. وكان 
الرئي��س األميرك��ي الس��ابق ب��اراك أوباما 
اس��تحدث البرنامج الذي ألغاه ترامب في 
أيل��ول )س��بتمبر(، اال ان قاضي��اً فيديرالياً 

الغى قرار الرئيس األميركي ما أدخل امللف في 
نزاع سياس��ي وجعل مصير هؤالء املهاجرين 

في مهب الريح.
إال أن ترام��ب أك��د أن األولوي��ة ليس��ت لهذه 
احملادثات وقال »س��نبحث ه��ذا األمر في وقت 

الحق«.
وتن��ذر قضية اإلغالق مبواجهة في الس��نتني 

األخيرت��ني م��ن الوالي��ة الرئاس��ية لترام��ب 
وتعكس »كباش��اً« معه قد يطول لوالية مع 

إعالنه نّيته الترّشح لوالية جديدة.

وبس��يطرتهم مجدداً على مجل��س النواب، 

س��ينتزع الدميوقراطيون عملياً رئاس��ة جلان 
برملانية تتمتع بس��لطات واسعة للتحقيق، 
وخصوصاً استدعاء شهود لإلدالء بإفاداتهم 

وإصدار أوامر بتقدمي وثائق.
وق��د وعدوا أساس��اً بأن يطلبوا م��ن الرئيس 
الث��ري تقدمي بياناته ووراء كل هذا االضطراب، 
إم��كان إط��الق إج��راءات إقالة أو »ع��زل« قد 

ترتسم معاملها بوضوح.
لك��ن نانس��ي بيلوس��ي اس��تبعدت حالياً 
ه��ذه الفكرة مؤكدة أنها تري��د انتظار نتائج 

التحقيقات أوالً.
ورد ترامب عب��ر »تويتر« متس��ائالً عن إمكان 

عزل رئيس ف��از بانتخابات ه��ي على األرجح 
األقوى على اإلطالق ول��م يرتكب أي مخالفة 
وحقق في السنتني األوليني من عهده أفضل 
النتائ��ج وه��و اجلمهوري األكثر ش��عبية في 

التاريخ.
الى ذلك حدت الدميوقراطية نانسي بيلوسي 
الرئيس دونالد ترام��ب فور عودتها التاريخية 

إل��ى رئاس��ة مجلس الن��واب أول م��ن أمس، 
بحصوله��ا عل��ى موافقة الغالبي��ة اجلديدة 
على إج��راءات ته��دف إلى إنه��اء »اإلغالق« 

الذي يشل عدداً من اإلدارات األميركية.

لكّن الرئيس األميركي يعارض بش��دة هذين 
اإلجراءي��ن ألنهما ال يلحظ��ان متويالً بقيمة 
خمسة باليني دوالر لبناء اجلدار احلدودي الذي 
يريده مع املكسيك ويرفضه الدميوقراطيون.

وهذه اإلج��راءات الت��ي تن��ذر باملواجهة في 
الس��نتني األخيرتني من واليته الرئاسية، لن 
مت��ر على األرجح في مجلس الش��يوخ الذي 

يسيطر عليه حزبه اجلمهوري.
بيلوس������ي  لنانس��ي  وبالنس������بة 
والدميوقراطي��ني، يتعلق األمر بأن يبرهنوا عن 
حس »باملس��ؤولية« عبر بذله��م كل اجلهود 
للخروج من مأزق املوازنة، بينما يواصل ترامب 

ما يعتبرونه »نزوات«.
ويفترض أن يلتقي الطرفان في البيت األبيض 
حملاول��ة التوص��ل إل��ى ح��ل »لإلغ��الق« الذي 

يش��ل 25 في املئة من اإلدارات الفدرالية منذ 
أسبوعني تقريباً.

وكان��ت بيلوس��ي اعترف��ت عن��د تس��لمها 
مهماته��ا بأن��ه »يجب أال نتوه��م، عملنا لن 
يكون س��هالً ) نعد بأن نحترم بعضنا عندما 

نختلف«.
رئاس��ة مجل��س  تول��ت  بيلوس��ي  وكان��ت 
الش��يوخ من 2007 إلى 2011 وأصبحت بذلك 
أول امرأة تش��غل هذا املنصب األساسي في 

تاريخ البالد.
وبعد حالة من الفوضى تخللها بكاء رضيع، 
أقس��مت بيلوسي )78 س��نة( التي انتخبت 
بغالبية 220 صوتاً، اليمني محاطة بأحفادها 

وأبناء أعضاء آخرين جاؤوا حلضور املراسم.
ب��دأ الكونغ��رس ال���116 في تاري��خ الواليات 
املتح��دة ظهر رس��مياً دورته وه��و يضم 435 
عض��واً في مجل��س النواب ومئ��ة عضو في 

مجلس الشيوخ.
أمام اجمللس اجلديد الذي يضم عدداً قياس��ياً 
من النس��اء ومن أفراد أقليات رحبت بيلوسي 
باألعض��اء اجل��دد الذي��ن »س��يعززون بفضل 

تفاؤلهم وُمُثلهم الدميوقراطية«.
وبعدما أكدت أنها تعود إلى منصبها و»كلها 

ثق��ة في املس��تقبل«، أقرت مب��ا ينتظرها من 
»حتدي��ات«، وقالت إنها تري��د حماية الطبقة 
 2016 ف��ي  ترام��ب  جن��ح  بينم��ا  الوس��طى 
بإغ��راء بعض الذين خاب أمله��م في »احللم 
األميركي«، لكنها وجهت أيضاً رسالة انفتاح 
حي��ال املهاجرين.وحول البيئة، اس��تخدمت 

بيلوس��ي لهج��ة قاس��ية 
بينما أعلن ترامب انسحاب الواليات املتحدة 
من اتف��اق باري��س. وقالت: »علين��ا أن نهتم 

بالتهديد الوجودي في عصرنا: أزمة املناخ«.
وفي مجلس الش��يوخ، ترأس اجللس��ة نائب 
الرئي��س ماي��ك بن��س خ��الل أداء األعض��اء 

القسم وسط تصفيق.
وينذر اخلالف حول »اإلغالق« مبعارك شرس��ة 

مقبل��ة ب��ني الدميوقراطيني والبي��ت األبيض، 
ويعد بتحقيقات برملانية عديدة.

وعل��ى رأس الالئح��ة الش��بهات بتواطؤ بني 
موس��كو وفري��ق حمل��ة ترام��ب االنتخابية 
ف��ي 2016 بينما يس��مم والي��ة الرئيس منذ 
بدايته��ا تقريباً التحقيق الذي يجريه املدعي 
اخلاص روبرت مولر.وبسيطرتهم مجدداً على 

مجل��س الن��واب، س��ينتزع الدميوقراطي��ون 
عملياً رئاس��ة جلان برملانية تتمتع بسلطات 
اس��تدعاء  وخصوص��اً  للتحقي��ق  واس��عة 
ش��هود لإلدالء بإفاداتهم وإصدار أوامر بتقدمي 
وثائ��ق. وقد وع��دوا أساس��اً ب��أن يطلبوا من 
الرئي��س الثري تقدمي بيانات��ه الضريبية.ووراء 
كل هذا االضط��راب، إمكانية إطالق إجراءات 
إقال��ة أو »عزل« قد ترتس��م معاملها بوضوح.
لكن بيلوسي اس��تبعدت حالياً هذه الفكرة 
مؤك��دة أنها تريد انتظ��ار نتائج التحقيقات 
أوالً. وبيلوس��ي املعروفة بحسها التكتيكي، 
ستس��عى إلى حتقي��ق التوازن بني الش��باب 
الذي��ن يدفع��ون باجت��اه  املنتخب��ني حديث��اً 
»مقاوم��ة« ترام��ب، والدميوقراطي��ني األكث��ر 

اعتداالً الذين فازوا في دوائر مؤيدة لترامب.
وف��ي احت��رام للتقالي��د، كتب��ت بيلوس��ي 
بتغري��دة ف��ي »تويتر«: »دع��وت دونالد ترامب 
إل��ى إلق��اء خطابه عن حال االحت��اد أمام دورة 
مش��تركة للكونغرس في 29 كان��ون الثاني 
)يناي��ر( 2019«. ونش��رت ص��ورة للدعوة التي 

وجهتها إلى رئيس الواليات املتحدة.
وتقليدي��اً، يدعو رئيس مجلس النواب س��يد 
البيت األبيض إلى إلقاء هذا اخلطاب السنوي 

أمام مجلسي النواب والشيوخ.
وجتاه��ل ترام��ب لدقائ��ق املعركة ح��ول بناء 
اجلدار على حدود املكس��يك ليهنئ بيلوسي 
عل��ى انتخابه��ا، معبراً عن أمل��ه في العمل 
معه��ا خصوصاً في مش��اريع كب��رى للبنى 

التحتية.

13 ما وراء الحدث 

استبعدت نانسي بيلوسي هذه الفكرة مؤكدة أنها تريد انتظار نتائج 
التحقيقات أواًل

دافع الرئيس األميركي مجدداً عن مش��روعه بناء جدار حدودي مع املكس��يك بكلفة 5 باليني دوالر، مؤكداً أنه مس��تعد لبقاء اإلدارات الفيديرالية األميركية مغلقة طيلة عام 
أو أكثر.وعل��ى رغ��م تنوي��ه ترامب مبحادثات »مثمرة جداً«، أعطى املس��ؤولون الدميوقراطيون الذين التقوه في البيت األبيض رواية مغايرة وأق��ل تفاؤالً. ويُتوقع أن تعقد محادثات 
جديدة في األيام املقبلة. وقال ترامب في مؤمتر صحفي في حديقة البيت األبيض إنه انتقى مجموعة »سيلتقيها في نهاية األسبوع«.وأكد ترامب مجدداً أن بناء جدار حدودي 
مع املكس��يك هو قضية »أمن قومي« منتقداً تس��خيف األمر ومش��دداً على »التّقدم« الذي حققته املفاوضات مع خصومه السياس��يني.إال أن زعيم الدميقراطيني في مجلس 

الشيوخ تشاك شومر ولدى خروجه من البيت االبيض مع الرئيسة الدميقراطية اجلديدة جمللس النواب نانسي بيلوسي أعطيا رواية مغايرة، وحتدثا عن محادثات »متوترة« .

وليد : يبدو ان ابواب تشكيل الوزارة مقفلة او ان الضوء االخضر مل يأت بعد  انه 
جمرد حتليل وال أملك معلومات

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

كت��ب رئيس احل��زب "التقدمي 
والنائ��ب  الوزي��ر  االش��تراكي" 
الس��ابق ولي��د جنب��الط عب��ر 
حس��ابه عل��ى "تويت��ر" قائال: 
اس��تثائي  تاريخ��ي  "ظ��رف 
س��مح باخل��الص م��ن ثنائي��ة 
م��ن  أكث��ر  بع��د  املش��يختني 
س��تني عام��ا عب��ر انتخاب��ات 
واضح��ة بعي��دا من تقاس��م 
النف��وذ الس��ابق ال��ذي انهك 
طائف��ة املوحدي��ن املس��لمني 
ال��دروز وس��مح باالنتق��ال الى 
العمل املؤسساتي . واذا كانت 
ري��اح الفتن��ة والتعطيل تهب 
من الشرق نأمل من املرجعيات 

حماية هذا االجناز".
ورد وزي��ر ش��ؤون املهجرين في 
األعم��ال  تصري��ف  حكوم��ة 
النائب طالل ارسالن، في تغريدة 
قال فيها: "حقا من رداءة الزمن 
أن يتم الرد على مرجعية درزية 
روحية عبر وسائل االعالم كفى 
مهزلة ولعبا مبق��درات الدروز... 

وللحديث تتمة بإسهاب...".

جنبالط يأمل من املرجعيات حماية االنجاز الذي سمح بالخالص من ثنائية املشيختني

بدأ الكونغرس الـ116 يف تاريخ الواليات املتحدة ظهر 
رمسيًا دورته وهو يضم 435 عضواً يف جملس النواب 

ومئة عضو يف جملس الشيوخ

تنذر قضية اإلغالق 
بمواجهة يف السنتني 
األخريتني من الوالية 
الرئاسية لرتامب وتعكس 
»كباشًا« معه قد يطول 
لوالية مع إعالنه نيـّته 
الرتشـّح لوالية جديدة

ميشال سليمان قال مغردا: إستوت 
الناس ومل تستو الطبخة احلكومية 

لكثرة الطباخني املتطفلني
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ارسالنجنبالطوهاب

ترامب بيلوسيشومر



املؤثرات املكملة يف اجملموعة الشعرية )أحاور الصدى( للشاعرة فاطمة الزبيدي
رؤيتها الشعرية وأسلوب تناوهلا للنص النثري  حالة إهلاب حلس شعري متدفق  تعيشه 

كحالة تتوحد معه ويكون هو الشغل الشاغل لكل تفاصيل حياتها

قراءة / يوسف عبود جويعد

تتوح��د  الس��مات  تل��ك  جن��د 
وتتص��ل وتنصهر ومتازج , لتكّون 
لنا التشكيل الشعري املنساب 
بإيقاع مت��زن , ومبؤثرات متنوعة 
تختلف بإختالف الثيمة ووحدة 
املوضوع , والبناء الفني لكل نص 
نث��ري, حيث جندها ه��ي احلبيبة 
التي فارقت زوجها وظلت ذكراه 
ومكانه وتلك العالقة اإلنسانية 
النبيلة عالقة في ذهنها, تظهر 
بصور متناوبة , بني الشوق لرؤيته 
, واإلحساس بوجوده في حياتها 
, وبقاءه يش��كل حال��ة الوجد , 
واإلحياء الشعري الذي هو احملور 
االول لصياغ��ة النص لديها, ثم 
يأتي عالم امل��رأة وما يتدفق منه 
من حس ش��عري خصب ليكون 
النس��يج اآلخر املكمل لعملية 
بن��اء الن��ص , إضاف��ة ال��ى تلك 
االل��وان من الطي��ف التي طرزت 
به��ا معال��م الن��ص م��ن خالل 
تل��ك الرحل��ة , وهاج��س احلنني 
 , النف��س  وحش��ة  وهاج��س   ,
وهاج��س اإلحس��اس بالوحدة , 
وهاجس املرأة التي تتطلع حلياة 
أفضل , وهاج��س األم , وهاجس 

ح��ب الوط��ن , كله��ا اجتمعت 
لتشكل تراكيب منسجمة متثل 
وح��دة إنس��ياب الن��ص النثري. 
وهك��ذا ف��إن الش��اعرة فاطمة 
الزبي��دي وم��ن خالل املس��تهل 
الذي نولج من خالله في رحلتنا 
لعاملها الش��عري , تقدم رؤيتها 

ملفهوم النص الشعري . 
القصيدُة تكتبني ...

ترسُم حفيَف مشاعري...
تقرأني بهمس مجلجل , يقحُم 

فنارات التقصي عن الذات 
وعل��ى قراطي��س أيام��ي ت��دوزُن 

تفاصيلها برحيق اللحظة 
الشاعرة 

إنه الس��ُر اجمله��ول لكتابِة نص 
ما. 

رؤيته��ا  أن  نكتش��ف  وهك��ذا 
تناوله��ا  وأس��لوب  الش��عرية 
للنص النثري , ه��و حالة إلهاب 
حلس ش��عري متدفق , تعيش��ه 
كحالة تتوحد مع��ه ويكون هو 
الش��غل الشاغل لكل تفاصيل 
حياته��ا ,ثم ننتق��ل الى اإلهداء 
ال��ذي ش��ملت فيه ه��ذه الرؤية 

وأكدتها 
الى روحه في عليائها :

أكونك نقشاً من أبجدية 
وكوناً في قصيدة 

قد أحَملَك خيباتي فال تبتئس 
أكتب في سيرتك تُهم التصحر 

وانت بريء منها 
وأعود ألسر محبتك طائعة 

ألنك قاموس ُكَل الرجال. 
وهك��ذا فأن وج��ود ه��ذا الفقد 

وتأثيره في البن��اء الفني للنص 
النثري ه��و الهالة املضيئة التي 
تكمل عملي��ة البن��اء , وتغلف 
املف��ردات بحس امل��رأة الذي ترك 
عنده��ا فق��د هذا الرج��ل حالة 
م��ن الفراغ العاطف��ي , والفراغ 
احليات��ي , وحاجة ملحة لوجوده 
لتك��ون لغته��ا تنب��ع م��ن هذا 
احلس مع ما تتضمنه القصيدة 
من ثيمة ووحدة موضوع وادوات 
اخ��رى , في الن��ص النثري )ظمأ 
النخي��ل( جن��د تل��ك الهواجس 
, وتل��ك املؤث��رات ماثل��ة تدخ��ل 
ضمن البنية النصية , كهاجس 

وإحساس شعري متقد .
على مرمى غمامة ونورس...

نصبوا حباالً مرئية...
رأسي يتدلى ...

قدماي تؤرجحهما الذاكرُة 
أيها الروُح الغارقة في روحي 

إنتشليني ...
إمنحيني تاريخِك 

ألمتلك تاج الشعر وصوجلانه 
فوج��وده في ب��ؤرة النص عملية 
إكتمال ملس��يرة احلس الشعري 
الش��عر  ت��اج  ,ألن��ه  املتدف��ق 
وصوجلان��ه , وه��و الس��بب ف��ي 
عملية التوهج . وهكذا فأن هذا 
التدف��ق يش��مل كل التحوالت 
احلياتية التي تش��كل حالة من 
الفرح واحل��زن وأحياناً األحباط , 
وفي قصيدة ) النبض في معراج 
الهبوط( جن��د هذا البوح االنثوي 
حلالة الهبوط نحو دهاليز الروح 
الغارقة في الوحدة والوحشة . 

عند مرآة الزمان ...أبكي 
أقهقه ...أخيط ..أقهر سهواً 

أق��رأ ف��ي هوامش��ي : بس��ملة 
األنني 

ومن سطور كوكبي 
يندلق األفول 

وف��ي الن��ص النث��ري )ف��ي دروب 
تل��ك  تعص��ف  العاصف��ة( 
واالفكار  والهواج��س  اإلنثياالت 
واالحاس��يس لتتدف��ق وكأنه��ا 

عاصفة جتتاح فضاء النص. 
حافيُة الروح أهرول وحدي ...

الصبر لوُث أرداني 
قلبي ...يُقطُر ماًء , فاملطر يزورني 

عند كل لوعة 
اللوع��ة , تش��ُد أوتارها قبل كل 

آهة 
اآله��ة , تدغدغ حزن��ي ... وحزني 

يقهقه كاألبكم 
يرتديني كس��حنتي , يستوطن 

محطة رأسي 
تل��ك  عالق��ة  ف��إن  وهك��ذا 
رس��مت  الت��ي  الش��خصية 
مالمحها ضمن معالم كل نص 
, تدخل كل حالة تس��تقطعها 
من صمي��م احلياة لتك��ون نصاً 
نثري��اً وفق س��ياقها الفني التي 
إتبعته في إعداد كل نص لكونه 
ه��و الوح��ي , وهو االله��ام الذي 
يسهم في إنطالق الشاعرة الى 
عاملها الشعري . أما النص النثري 
)أح��اور الص��دى( ال��ذي إختارته 
الشاعرة عنوانا جملموعتها ,فأنه 
يحيلن��ا الى صح��ة تأكيدنا بأن 
حالة الفقد واحلنني واالش��تياق 
ميث��ل لها كتل��ة املش��اعر التي 

تتقد لتغدو نصا نثريا . 
تعال لتمحو غربتي بهالة حنان 

كفاك هي...
أنا .. قنديل ووحشة مطر 

من ش��اهق , أطيل الوقوف على 
شرفة الضجيج 

وقد أخطف اخلطو هوينا ...
غمامة هطول , جت��اوزت ضفاف 

الوعود 
النصوص النثرية )أحاور الصدى( 
للشاعرة فاطمة الزبيدي , حتاور 
فيها الص��دى , لكنه يعني كل 
احلي��اة , ب��كل تقلباته��ا , احلب 
االموم��ة   , احلن��ني   , الش��وق   ,
ومش��اغل   , الف��راق  الوط��ن,   ,
كثي��رة تخص عالم املرأة الناعم 
الش��فاف الرقيق , احلالم , بلغة 

شعرية منتقاة بدقة .
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قصيدة

قصيدة

م��ن أجم��ل كالس��يكيات الس��ينما العاملي��ة ،  فيل��م » 
هيروش��يما حبيبتي »  الذي ُعَد لبنة أساسية  في انتشار 
وهيمن��ة  املوجة اجلديدة على الس��ينما الفرنس��ية ومن 
ث��م العاملية ، ه��ذه املوجة التي كان من كبار مؤسس��يها 
ورواده��ا اخملرج الفرنس��ي » االن رينيه » ال��ذي اخرج  فيلم 
»هيروش��يما حبيبت��ي« والكثي��ر م��ن االف��الم الت��ي تعد 
م��ن أجمل وأه��م ما انتجته س��ينما املوج��ة اجلديدة في 
الس��ينما .   ولك��ن ملاذا ه��ذا الفيلم ؟ ال��ذي يؤديه ممثالن 
فقط وحولهما تنتش��ر صور وذاكرة مكتنزة ، صور املاضي  
املتداخل مع احلاضر،  حكايات الدمار واملوت ..  الفيلم يعد 
ب��رأي كبار نقاد الس��ينما من االف��الم ذات املنحى اجلمالي 
املعبر في رس��ائل واضحة وبس��يطة تبتعد عن املباش��رة 
من خالل ممثل وممثلة يعيش��ان قصة حب وس��ط اخلراب ، 
يصاحبهما صوت الراوي �  البطلة � حتدثنا عن زيارتها الى 
هيروش��يما بعد أربعة عش��ر عاما من س��قوط أول قنبلة 
ذرية في العالم ع��ام 1945 من قبل االمريكان على اليابان 
،  القنبل��ة الت��ي انهت كل ش��يء ،  الش��يء ف��ي الفيلم 
س��وى احلوارات العميقة التي تتحدث ع��ن احلب واحلرب ،  
هيروش��يما حبيبت��ي ،  لم يكن فيلم ح��رب ، بل هو فيلم 
حب م��ن الط��راز االول ،  احلب الهائل ب��ني قطبني كبيرين 
، أولهم��ا اجلرمية البش��عة على  املدين��ة التي نهضت من 
رمادها، وثانيهما ايقاع احلب في الفيلم ،  احلب والتعايش 
واالنحي��از للس��لم »  الفيلم داخل الفيل��م » الذي تعمل 
علي��ه املمثلة في هيروش��يما »  تقول عن��ه انه فيلم عن 
الس��الم ، وهكذا تتحول هيروش��يما املنكوب��ة الى مكان 
للح��ب والتعايش والس��الم  .  الفيلم يعد بامتياز قصيدة 
س��ينمائية مثقلة بالذكريات ،  عبر تقنية تعدد االصوات 
وتداخل الصور ،  وتوظيف االس��ود واالبيض والتركيز على 
توزي��ع درجات الضوء والس��طوع الهارمونيك��ي للعتمة ،  
رغ��م خلو الفيلم من الكادر ،  لكن املش��اهد يراه مزدحما 
بأحداثة واالنتقاالت املذهلة للكاميرا ، س��واء على وجهي 
املمثل��ني الرئيس��يني ..  الفرنس��ية احلس��ناء ) امي��ا نويل 
ريف��ا (  واملمثل الياباني ) ايجي اوكادا (  الرس��الة الكبيرة 
والرئيسة  في الفيلم ادانة كبيرة للموت واحلروب واالنحياز 
للس��الم ،  من اجلملة االولى تردد البطلة عبارة : انها زارت 
مناطق هيروشيما كلها !  يجيبها املمثل »  أنت لم تري أي 
شيء في هيروشيما .. أي شيء !! » تردد عبارتها » أنا رأيت 
كل ش��يء ! » يجيبها : من املس��تحيل انك استطعت ان 
تري ماحدث في هيروشيما ..  فاالحياء واالموات الميكنهم 
ان يقول��وا انه��م رأو هيروش��يما أو ماي��دور في ش��وارعها 
وحاراتها ومستش��فياتها » رغم أن الفيلم هو قصة حب 
رائع��ة أمدها 24 س��اعة تدور في بيوت املدينة وش��وارعها 
ومطاعمها وحدي��ث مثقل بالذكريات ..  فهو قصة واحدة 
تدور في زمنني :  زمن السرد �  حيث هيروشيما وهي بالكاد 
تتنف��س احلياة بع��د أن كادت متحى متاما ،  وزم��ن الرواية �  
زم��ن يتغي��ر يتنقل من زم��ن االحتالل النازي الى فرنس��ا ،  
وف��ي كال الزمنني تبقى الصرخة االنس��انية هي الغالبة ، 
رغم اخلراب واحلروب والدمار ، واالسئلة الراهنة :  ملاذا حتدث 
كل هذه القس��وة على االنس��ان ،  س��واء في موت املاليني 
من البش��ر ،  أو موت احلبيب »  اجلندي االملاني الذي احبته 
وقتل أم��ام عينها ،  قبل أن تودع في غرفة مقفلة مبنتهى 
القس��وة كرد فعل على العالقة احملرمة بجندي ينتمي الى 
معس��كر االعداء أبان االحتالل النازي » .أما لعبة االس��ود 
واالبي��ض ،  فهي وحدها حكاية جمالية ينفرد بها الفيلم 
عب��ر تفاصيل املدينة ، الش��وارع واالزقة الضيقة واملمرات 
واملطاع��م .. حي��ث نرى هيروش��يما ..  احلج��ارة املرصوفة 
واحلج��ارة املنفجرة عب��ر تقنية الفالش ب��اك التوثيقية ..  
حيث ن��رى صورا حية للدم��ار واملوت واملدين��ة التي دفنت 
وس��ط احلرائق وركام البنايات بع��د القاء القنبلة  .الفيلم 
واحلكاية يستحقان اكثر من وردة الى هيروشيما وعالمات 

املوجة اجلديدة في السينما وباقي الفنون االنسانية .

وردة أخرى اىل 
هريوشيما 

a

جدار ازرق 

محمد علوان جرب

رغم حترر النصوص النثرية من قيود القافية والوزن , اال أنها انتقلت الى مهمة أكثر إيغاالً وعمقاً في العملية احلس��ية الش��عرية 
,إذ على الش��اعر وهو يصنع نصوصه النثرية , أن يجعلها متتلك اخلاصية التي وجدت من أجلها قصيدة النثر, وهي إنتقاء املفردة 
اإلنزياحي��ة املعب��رة بح��رص ودراية  ووعي , بش��كل يصل بها ال��ى مبتغاها في أن تكون املرحلة االنتقالية الس��ليمة للمس��يرة 
الش��عرية بإتصالها املمتدد الى عمق التاريخ الطويل , وفي اجملموعة النثرية الش��عرية )أحاور الصدى ( للشاعرة فاطمة الزبيدي , 

ترسم لنا مالمح الشخصية التي تدخل ضمن بنية النص, وهي مقاربة ومشابهة حلياة الشاعرة وجتاربها في مسيرة العمر 

د.عبداالله جاسم جاسم

الحتزني..
لق��د طال الس��هاد ف��ي ليلك 

املعتِم..
يا آنس��ة العصر انت الوحيدة 

بقلبي املتيِم..
س��معت صوت��ك م��ع الري��ح 

كصوت البلبل املترمنِ..
اتي��ت احضن االش��واك بديل 

وجهك اجلميل االهِز..
ياصفع��ة الده��ر ،ه��ل له��ذا 
االخطب��وط االه��وج ان يغي��ر 

منهجي..؟
ملن اشتكي..؟

ملن احكي ع��ن تقاليد حيكت 
ِحباُلها في وطني..

لق��د ول��ى النهار وبات��ت جنوم 
ج��دار  عل��ى  عالق��ة  اللي��ل 

جهنِم..
وذاك س��يد الدوالر راح يقسم 

ساحتي..
ف��ي  كث��رت ظنون��ي  لق��د  آه 

العشق وزادت صبابتي..

ف��ي  عش��ق  اكث��ر  فاتن��ة  إال 
مخيلتي..

يا راكب االم��واج بال خوف من 
الغرِق..

ه��ل رأيت س��فينة تبح��ر بال 
شراع او بال سفِن..؟؟

قفي هن��ا ام��ام ه��ذا الصرح 
وتذكري ..

حني كنا نهت��ف للعروبة أمالً 
بها أن نرتقي..

لقد عاد تناحر االوس واخلزرِج..
فخ��ذي ي��ا ابن��ة االخضر كل 

حقائبي  ..
وخذي بقايا من بقايا أثري. .

قب��ل ان مت��زق االوراق وتضي��ع 
كتابتي ..

لم يعد عنتر بعد فارسا..
وال قيس لليلى عاشقا..

وال يأت��ي َمْن يق��ذف في البحر 
عدوا مازال من دِم يستِق.

ويعل��ن أن للح��ب ربي��ع م��ن 
حياتي يرتوي..

نحن غريبان هنا..
التقولي اسبانية غربية انا..

وارق  وجم��ال  ح��الوة  فحب��ك 
طراوة من حيرتي..

مازل��ت أحل��م ان يكون للحب 
سماء أنت فيه جنمتي..

فالحتزني يافاتنتي..
سالم عليك حني تشرقي ..

وسالم عليك حني تأفلي..

)1( عن منشورات االحتاد العام 
لالدب��اء والكت��اب ف��ي العراق 
الش��عرية  اجملموع��ة  ص��درت 
)دون ج��دوى( للش��اعر س��تار 
الدراج��ي وه��ي م��ن القط��ع 
 )256( ب���  ج��اءت  املتوس��ط 
صفح��ة وتضمنت العديد من 

النصوص النثرية

)2( ع��ن دار النس��يم للنش��ر 
والتوزيع/ القاه��رة صدر كتاب 
)مه��ال.. ايها الف��رح( للمخرج 
من  وه��ي  الس��لمان  حس��ني 
ج��اءت  املتوس��ط  القط��ع 
تضمن��ت  صفح��ة   )136( ب��� 
الدكت��ور  للفن��ان  مقدم��ة 
س��امي عبد احلميد اذ قال عن 

الكاتب ان مثقفا يهتم بالفن 
الس��ابع, ومخرجا س��ينمائيا 
وايضا كاتبا  وكاتب س��يناريو 
للنص��وص املس��رحية .. ه��ذا 
الكتاب تضمن اربع مسرحيات 
هي )ن��وح, )ان��ه ق��ادم(, )ابناء 
اجلمهوريات( , )رحلة الطيور(.  

بغداد / البينة الجديدة / 
حسني باجي الغزي

الثقافية خيرا  استبش��رت األوس��اط 
بتول��ي الدكت��ور عبد االمي��ر احلمداني 
مل��ف الثقافة والس��ياحة واالثار ومرد 
االستبش��ار أن الدكت��ور احلمداني هو 
ابن هذه األوساط وولود من رحم معاناة 
ومصاعب املثقف العراقي ... وثانيهما 
أن الع��راق زاخر بالطاق��ات واإلبداعات 
الفني��ة واألدبي��ة والثقافي��ة املنتجة، 
وأن الع��راق قبل��ة العالم الس��ياحية 
ملا يزخ��ر به من معالم واثار س��ياحية 
يش��د له��ا الباحث��ون الرح��ال وتتزود 
منه��ا البش��رية كل املع��ارف والعلوم 
الواثق��ة  واالداب .خط��وات احلمدان��ي 
وهو يس��توزر هذا القطاع املهم تضع 

عالم��ة مهم��ة ودليل جل��ي أن اختيار 
هذه القام��ة املعرفي��ة كان موفقا من 
قب��ل دولة رئيس ال��وزراء الدكتور عادل 
عبداملهدي ..فبالرغم من فترة استيزارة 
إال ان مش��اركته بالعديد من األنشطة 
وزيارات��ه للعدي��د من القام��ات الفنية 

الفعاليات  ببعض  واألدبية ومشاركته 
تنذر بأن قطار الثقافة واآلثار يسير االن 
في مس��اره الصحيح وهو ، ما يحفزنا 
جميع��ا أن جنع��ل عامنا ه��ذا متميزا 
بشد أزر هذة اإلدارة اجلديدة وتعضيدها 
ب��اآلراء واملقترح��ات الني��رة ..وتواص��ال 

مع هذة النش��اطات قام السيد الوزير 
صباح اجلمع��ة 12-4 بجول��ة حرة في 
ش��ارع االدب والثقافة ش��ارع املتنبي 
حيث أطلع على العديد من اإلصدارات 
وحتاور مع النخب األدبية وأتبعها بزيارة 
لس��راي القش��لة واملتح��ف الثقافي 
احلش��د  ومتح��ف ش��هداء  املتج��ول 
الش��عبي وزيارة املركز البغدادي. حيث 
وج��ه احلمدان��ي بتمدي��د فت��رة عمل 
القش��لة ال��ى الس��اعة الثالثة ظهرا 
بدال من الساعة الواحدة إلتاحة الوقت 
للعدي��د من ال��زوار ون��زوال عن��د رغبة 
جمهور املثقفني. ومت على هامش الزيارة 
افتتاح دار آشوربانيبال للنشر، والتقى 
بعدد من النخب الفنية والثقافية ومن 

بينهم الفنان الرائد حمودي أحلارثي.

حيدر حاشوش العقابي

كم يتوقف  هذا الرجل

الذي يطلب املغفرة....

وك��م جرح��ا س��يرتقه 

ليقول

انتهى احلنني؟

العيون  اخلضراء

ش��يء  كل  تتجاه��ل 

جميل...

اذاً ملاذا خلقها

اهلل خضراء؟

لي��س هن��اك  وح��وش 

مفترسة

انا كنُت اصدق عاشق

نزَف  الكثير

من دموعه

س��نوات  قحط  لي��روي 

حبك

قالت

التكن احمقا

قلت

حب��ك  علمن��ي   لق��د 

احلماقة

منذ كنُت طفال

ومذ كنت احبو

لشفتيك

وانا نائم اصلي..

قلُت

انا قمة كلمات احلب

وتزوجتك كثيرا

عرسنا   بطاقات  ووزعت 

الحضان احلدائق

الش��وارع  كانت حتصي 

قبالتنا..

وقلبي

كان يحصي

ساعات الشبق

اآلن

عرفُت ملاذا احتاج

انثى اصابعك

ياانت!

كوني متحركة

العالم يتغير كل يوٍم

كوني طفلة

تأخذ فحم القصائد

حكاي��ات  كل  لت��دون 

حبنا

من احلنني للحنني....

تصلح��ان  غيمت��اك  

للبوح

اقصد نهديك

  وانا اصلُح لك...

 ال تكوني حمقاء

احلب له طقوسه ايضا

في هذا الشتاء

حلم ينزُف خيوطه  الفضية 

حسني علي غالب
بص��وت  االب��ن  يص��رخ 

مرتفع  
أذه��ب  أرج��وك  أب��ي   -

لغرفتك.
يجي��ب األب عل��ى طلب 

أبنه 
-- ال و أل��ف ال لن أذهب إال 

للسرداب .
يتوجه األب إلى السرداب 
بع��د م��ا أنه��ى كالم��ه 
باملل��ل  االب��ن  ،يص��اب 
والتعب فدائما هو يطلب 
من أبيه أن يذهب لغرفته 
و لك��ن االب ال يح��ب أن 
يقضي وقته إال بس��رداب 

البيت العتيق ..!!
يع��رف  أن  االب��ن  يق��رر 
تعلقه  أبي��ه س��بب  من 
االبن  ين��زل   ، بالس��رداب 
على الفور إلى السرداب ، 
أباه مستلقيا على  يجد 

األرض فينظر إليه  
- أب��ي أرج��وك مل��اذا أنت 
حتب البقاء في السرداب 

طيلة اليوم..؟؟
احل��زن  و  األب  فيجي��ب 

منحوت على وجهه  
-- يا بني انها احلرب .

يستغرب االبن من جواب 
أبيه 

-  أبي لق��د انتهت احلرب 
منذ وقت طويل.

تنته��ي فه��ي  ل��م  ال   --
مخيلتي  ف��ي  محف��ورة 

حتى هذه اللحظة .
لفت��رة  األب  يصم��ت 
قصي��رة ، و بعده��ا يعود 

للكالم 
--  لقد كان جدك و جدتك 
فأنا  للغاية  ب��ي  يهتمان 
الوحيد  الذك��ر  الطف��ل 
بأخوات��ي  رزق��ا  أن  بع��د 
الثالث ، و لك��ن كان يوم 
لكل  ي��وم نحس  مولدي 
أبناء ه��ذا الوط��ن فلقد 

بدأت احلرب .
يجر أبي احلسرات و األلم 
و امل��رارة ، و يتوق��ف مرة 
أخ��رى عن ال��كالم لفترة 

قصيرة و يعود للكالم 
--  لقد عش��ت طفولتي 
هنا فم��ا أكثر املرات و أنا 
الرصاص  لصوت  أستمع 
و الصواريخ ، يا بني انني 
عادية  أعش طفول��ة  لم 
فلم ألع��ب بحديقة ولم 
أمتتع بضوء الشمس ولم 
أرَ الرسوم املتحركة و لم 
ألعب ك��رة القدم كبقية 
األطف��ال ، كل ذكريات��ي 
هن��ا وال يوجد ش��يء في 
أرش��يف حياتي إال و فيه 
فله��ذا  الس��رداب  ه��ذا 
أتركني بحالي فالسرداب 

هو مثل أمي و أبي .
فلي��س  االب��ن  صم��ت 
مبقدوره أن يع��وض والده 
القاس��ية  ع��ن طفولته 
التي ذهبت وهو محبوس 
في هذا الس��رداب ،و ترك 
أباه يشتر ذكريات املاضي 

من دون أن يزعجه .

الحتزنيالسرداب قصة قصرية

وزير الثقافة والسياحة واالثار يزور شارع املتنيب ويشارك ببعض الفعاليات األدبية واالثارية

اصدار



تويف يف أمريكا الفنان الرائد والدكتور عبد املطلب السنيد بعد معاناة طويلة
نتيجة اجللطة اليت أقعدته على الكرسي املتحرك

منهم الفنان التشكيلي «خالد وهيب«.

ربي��ع عبدالواح��د. املوصل��ي  والفن��ان 
والفنان الكردي بشتيوان نوري والشاعر 
املوصلي مزاحم عالوي واملوسيقي غازي 
ناج��ي س��لوم واالعالمي��ة آالء العوادي 
املذيع��ة ف��ي قن��اة ال ام بي س��ي كما 
رح��ل اخملرج الرائ��د «جواد الش��يخلي« 
وال��د الفنانة اميرة ج��واد ومخرج فيلم 
ليال��ي العذاب.كذل��ك غادرن��ا الدكتور 
«ل��ؤي البلداوي« بعد معان��اة مع املرض 
وهواكادمي��ي وصحف��ي. كذل��ك توف��ي 
الصحف��ي البصري »مجيد املوس��وي« 
والكوافير «عل��ي بلبل«. واخمل��رج الرائد 
«مظفر زكي« من اذاعة بغداد. كما توفي 

الفنان »سالم الش��بلي«. وغادرنا بنفس 
اليوم في بيروت املفكر« فالح عبداجلبار« 
والش��اعر «جمعة احللفي«. كذلك توفي 
الفنان «قاس��م والي« والصحفي »فراس 
الش��مري«. وتوف��ي ف��ي امري��كا الفنان 
الس��نيد«  والدكت��ور «عبداملطلب  الرائد 
بع��د معاناة طويلة نتيج��ة اجللطة التي 
اقعدته على الكرس��ي املتحرك .وكذلك 
رح��ل الفن��ان الرائ��د «ط��ه س��الم« بعد 
معاناة طويلة مع املرض وهو رائد مس��رح 
الالمعقول في العراق، وكان مؤلفا ومخرجا 
وممث��ال. وغادرنا الصحف��ي اخملضرم «فالح 
العم��اري« واخمل��رج التلفزيون��ي «انطوان 
فاروق«. وتوفي ايضا الدكتور «عبداحلسن 
زلزلة« والش��اعر والدبلوماس��ي »حسني 
احللي«. وغادرنا االستاذ اجلامعي لالدب في 

جامعة البصرة «عب��اس جياووك«. ورحل 
الفنان «ايادحامد حامد« شقيق االعالمي 
شاكر حامد واملذيعة اقبال حامد. وتوفي 
املمث��ل رحي��م ماجد ف��ي الديوانية. كما 
رحل الناش��ط واملثقف «س��نان س��امي 
نادر« ش��قيق الكاتب سهيل سامي نادر.
كم��ا غادرنا الش��اعر س��ريح الزريجاوي.

وتوفي في منفاه بجنوب السويد الشاعر 
والروائي س��هر العام��ري. وكذلك امللحن 
»ابراهي��م املوصل��ي« وه��و اول م��ن حل��ن 
للفن��ان كاظ��م الس��اهر قبل ش��هرته.

كم��ا توف��ي الق��اص الرائد «اس��ماعيل 
فهد اس��ماعيل« املقيم في الكويت منذ 
عش��رات الس��نني وهو اح��د رواد القصة 
الدكت��ور  اخمل��رج  ايض��ا  العراقية.ورح��ل 
«شفيق املهدي« مدير الفنون التشكيلية 

بوزارة الثقافة.ورحل الش��اعر »عبد اجلبار 
بجاي« والفنان «س��عيد س��عد العزاوي« 
ومخ��رج راديو العراقي��ة «عباس خزعل«.

كم��ا توف��ي رس��ام الكاريكتي��ر املعروف 

»س��لمان عب��د« بع��د معاناة م��ع املرض 
وهو صاحب الكاريكتيرات الس��اخرة من 
احلكم احلالي، وكذلك املصممة في جريدة 
اجلمهورية «س��ناء عبداملطلب«. وغادرنا 

الش��اعر «عبد جبار« واالس��تاذ اجلامعي 
«زك��ي الوردي« والروائ��ي الكربالئي «عودة 
البط��اط«. واغتيلت في ظ��روف غامضة 
مصممة االزياءاملعروفة »رفيف الفارس«. 

عدن��ان«  «س��ميرة  االعالمي��ة  وتوفي��ت 
واملطربة املقيمة في بيروت «س��حر طه« 
بعد معاناة مع الس��رطان لعدة سنوات. 
في اس��تراليا فقدنا امللحن «عبداحلسني 

الس��ماوي« وفي ايطالي��ا غادرنا النحات 
العاملي «عل��ي اجلابري« والفن��ان «عدنان 
نعمة«. ورحلت الفنانة «فرجينيا ياسني« 
التميم��ي«  «غ��ازي  البص��ري  والكتب��ي 
واخلطاط «م��روان احلربي« والقارئ «عالء 
الدي��ن القيس��ي« والفن��ان املس��رحي 
مؤيد وهب��ي. كما توف��ي املمثل«مجيد 
جاس��م« واملذي��ع الرائد ط��ارق الزيدي. 
وتوفي الشاعراملعروف «فاضل غضبان« 
رمض��ان«  «ع��ادل  املوصل��ي  والفن��ان 
واملذي��ع «محم��د الدوري«. كم��ا توفيت 
ف��ي الس��ليمانية الش��اعرة املعروف��ة 
«ك��رزال ابراهيم«. وتوفي في حادث س��ير 
املوزع املوس��يقي الشاب «نشوان طالل« 
واملوسيقي «حس��ام صدام«.وتوفي ايضا 
عالم االثار «فاض��ل عبدالواحد«. وغادرنا 

على عجل الروائي املعروف «سعد محمد 
رحيم« في اربيل اثناء مش��اركته مبعرض 
اربي��ل للكت��اب وه��و املرش��ح للقائم��ة 
القصي��رة للبوك��ر. كذلك رح��ل العالمة 
الدكت��ور «احم��د مطل��وب« رئيس اجملمع 
العلمي العراقي، وحلقته بعد حني زوجته 
الدكتورة «خديج��ة احلديثي«. كما توفي 
حس��ن«  التلفزيوني«يوس��ف  املص��ور 
والكات��ب الصحف��ي ف��ي الس��ويد «دانا 
ج��الل« والش��اعر منص��ور وعل��ي مجيد 
واالدي��ب  عبداحلاف��ظ  احم��د  «واملص��ور 
الك��ردي «عل��ي اوغلو«.وتوف��ي الش��اعر 
»محمودالنجار« والفنان »عدنان سعدون« 
والكات��ب الك��ردي والدبلوماس��ي «عادل 
مراد« وقارئ املربعات «عدنان الش��يخلي« 
والفنان املسرحي «اسماعيل خليل« في 

منف��اه االملاني وهو ش��قيق املس��رحي 
والصحفي سمير خليل، واخملرج االذاعي 
«حس��ن االنصاري« والفنان التشكيلي 
ثاب��ت«  مصطف��ى  «ن��وري  والطبي��ب 
والبروفيسور والشاعر البصري «حسنني 
املبارك«. كما توف��ي الفنان جورج عربو 
في امري��كا، والدكت��ور االديب «عبداهلل 
والبروفيس��ور «ش��اكر  الذهبي«  راضي 
خصباك« واميرة القصة العراقية «ديزي 
الك��ردي «عصمان  والصحفي  االمي��ر« 
«ري��اض  الش��عبي  والش��اعر  نام��ق« 
ال��وادي« والصحف��ي «ولي��د ابراهي��م« 
الش��هير بكتاباته وليدي��ات. كما رحل 
ف��ي االي��ام االخي��رة م��ن الع��ام 2018 
الفنان املس��رحي واالكادميي«هادي عباس 
احلم��زاوي« واالدي��ب الك��ردي مصطف��ى 
صال��ح ك��رمي. وف��ي االس��بوع االخير من 
الع��ام توف��ي اخمل��رج التلفزيون��ي مثن��ى 
اجلميلي. وفي االيام االخيرة توفي املطرب 
ترك��ي الريحاني ش��قيق املط��رب صباح 
اخلي��اط. كذل��ك غادرنا الفن��ان االكادميي 
املوس��يقي الدكت��ور طارق حس��ون فريد 
الذي تع��رض منزله حلري��ق بفعل انفجار 
قنينة الغاز وظل ماكثا في املستش��فى 
اليام قبل ان يغادر ال��ى دار االبدية. كذلك 
رحل ع��ازف القانون واالس��تاذ في معهد 
الفنون اجلميلة جمال حمودي. كما توفي 
الشاعر «قاسم عبد ذيب«. ورحل امللحن 
جاب��ر العتابي وهو اول م��ن حلن لقحطان 

العطار.

الراحلون في الثقافة العراقية عام 2018 خلفوا غصة كبيرة في جبين الثقافة العراقية
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طه سالم مائدة نزهتعريان السيدالواديالسنيد 

ف��ي كل ع��ام جديد نتلفت ال��ى الوراء الى ايام العام املاض��ي.. وفي عام 2018 افتقدنا فيه الكثي��ر من الرموز الفنية 
واالدبية، ممن قدم خدمات كبيرة للوطن. وكان عدد الراحلني ميثل غصة كبيرة في جبني الثقافة العراقية، ملا لهم من 

دور كبير في املشهد الثقافي العراقي. سنحاول ان نؤشر االسماء الالمعة واملضيئة في حياتنا الفنية واالدبية..

ال

رحل الفنان الرائد طه سامل بعد معاناة طويلة
مع املرض وهو رائد مسرح الالمعقول يف العراق

وكان مؤلفًا وخمرجًا وممثاًل

متابعة / البينة اجلديدة
الفنان��ة  أصبح��ت  كعادته��ا 
عنص��راً  الس��باعي  ناه��د 
أساس��ياً في إث��ارة اجلدل على 
مواق��ع التواص��ل االجتماعي، 
فبع��د إلغائه��ا حف��ل زفافها 
قب��ل موع��ده بأس��بوع واحد، 
أث��ارت اجل��دل مج��دداً بص��ورة 
أعادت نش��رها على حس��ابها 
اخل��اص ف��ي »إنس��تغرام« مع 
صديقها مس��اعد اخملرج مودي 
ش��اهني وهي حتتضنه وجتلس 

عل��ى ركبتيه، وكتب��ت معلقة 
عليها: »كل س��نة وأنت أحلى 
وأجمل وأجدع صاحب وأخ في 
الدنيا ربنا يخليك ليا يا حائط 
املبك��ى«، وهو م��ا أثار حفيظة 
عدد كبير من متابعيها.وكانت 
الس��باعي أثارت ضج��ة بتلك 
الصورة قبل شهرين، لكنها لم 
تتردد في إعادة نشرها مجدداً، 
التعليقات  من  الكثير  لتتلقى 
وانتقادات  التي حتمل هجوم��ا 

لها.

ناهد السباعي تعيد نشر صورتها يف أحضان رجل
البين��ة اجلدي��دة / حم��ودي 

عبد غريب
استضاف ملتقى االدباء في 
املرك��ز الثقاف��ي البغ��دادي 
الذي يترأس��ه الروائي صادق 
اجلمل يوم اجلمعة املصادف 
4 /2019/1 الش��اعر الغنائي 
ضم��ن  الس��ماوي   ناظ��م 
االنشطة االس��بوعية التي 
القاعة حض��وراً كبيراً متميزاً يقيمها امللتقى وقد شهدت 

من املثقفني والفنانني واالدباء 

الش��عر  ومتذوقي  والش��عراء 
الش��عبي وقد تن��اول الضيف 
السماوي مشواره الطويل في 
القصيدة الشعبية الوجدانية 
ف��ي  وحكايات��ه  والوطني��ة 
مس��يرته النضالية وما عاناه 
الديكتاتورية  الس��لطات  من 
املتعاقب��ة حني كان س��جيناً 
في املعتقالت والسجون التي 
قضاها في تلك االزمنة الغابرة 

القصي��دة  بن��اء  وأثره��ا ف��ي 
السياس��ية حني كان شاعراً 
وش��يوعياً ومواطن��اً مخلصاً 
للوطن وما ترتب��ت عليه تلك 
االث��ار في حياته الش��خصية 
.وقد حظيت اجللسة مبداخالت 
عدة لش��عراء وادباء ومثقفني 
اشادوا فيها بشاعرية الشاعر 
ومتانة قصائ��ده التي مازالت 

عالقة في الذاكرة.

الشاعر الغنائي ناظم السماوي يف جلسة احتفاء مبنجزه يف قاعة جواد سليم 

متابعة / البينة اجلديدة
أقام��ت املطربة املصرية أنغ��ام دعوى قضائية ضد 
طليقها املوزع املوس��يقي الكويتي فهد، تطالبه 
فيها بزي��ادة النفقة اخلاصة بابنه��ا عبد الرحمن، 
وال��ذي يقيم معه��ا ف��ي القاهرة من��ذ طالقهما.

وكان��ت أنغام تزوج��ت املوزع املوس��يقي فهد في 
عام 2004، ولم يس��تمر الزواج طويالً إذ انفصال في 
ع��ام 2007، بعد إجنابها ابنهما عبد الرحمن والذي 
ظل معها في حضانتها لصغر س��نه وقتها.أنغام 
كان��ت تزوجت الفنان أحم��د عز وظل األمر في طي 
الكتمان خوفاً من مطالبة فهد بضم ابنه له، وهو 

ما جعل الزواج سرياً حتى مت االنفصال.

أنغام تقيم دعوى قضائية 
ضد طليقها

البينة اجلديدة / فارس شاكر  
 مجموعة من االطفال تلعب باحلجارة داخل 
زقاق ضيق م��ن ازقة بغ��داد القدمية وفجأة 
مير رتل من  العس��كر ف��وق احلجارة لتقطع 
لعبه��م وتس��حقها! ويقفون مش��دودين 
من املنظر.. هذه مش��اهد من فيلم )صمت 
الضجيج( الذي اخرجه حس��ني الس��لمان 
وال��ذي فاز بجائ��زة امللتق��ى الثقافي االول.. 
وكما قال السلمان على فيلمه.. انه حاشد 
بالرموز والدالالت التي تعبر عن العسكراتية 
مهما كان��ت هويته��ا تقتل الب��راءة وتبدد 
االمن واالس��تقرار إينما حل��ت. وجاء عرض 
فيل��م )صمت الضجيج( و)س��الما يا عراق(
للمخرج حس��ني الس��لمان.. فه��و املولود 
مبدينة الناصرية وحامل شهادة املاجستير 
والتلفزيون��ي  الس��ينمائي  االخ��راج  ف��ي 
م��ن بلغاريا واس��تاذ مادة االخ��راج والنقد 
الس��ينمائي ف��ي معه��د الفن��ون اجلميلة 
ببغداد وعضو احت��اد االدباء والكتاب واخرج 
العديد م��ن االفالم التس��جيلية والروائية 
والتي ش��اركت في العدي��د من املهرجانات 
احمللي��ة والعربية والعاملي��ة مثل فيلم )كان 
ول��م ي��زل( و)درجة حرارة صف��ر( و)حدث في 
يوم واح��د( و)حتت ظالل الزقورة( وبعد عرض 
فيلميه )صمت الضجيج �� وسالما يا عراق( 

حتدث السلمان عن جتربته وبدايات السينما 
العراقية والتي بدأت بإنشاء استوديو بغداد 
والعثرات التي واجهتها واستذكر الرجاالت 
التي جازفت برؤوس اموالها إلقامة س��ينما 
عراقي��ة، صميمي��ة كما حتدث ع��ن جتربته 
ف��ي تدريس الس��ينما ومحاوالت��ه العديدة 
في مجال االخ��راج والظ��روف التي أحاقت 
بالتجرب��ة. وع��ن فيلمه )س��الما ي��ا عراق( 
وال��ذي قام ب��دور التمثيل فيه واس��تنطاق 
النص��ب العس��كري جلنود ضحاي��ا احلرب 
العراقي��ة االيراني��ة.. وقال انه م��ن اعمالي 

القريبة لنفسي ألني كنت قريبا من طلبتي 
الذين ش��اركتهم مشاكساتهم الفكرية.. 
فالصدف��ة واللحظ��ة ه��ي الت��ي دفعتني 
إلخراج��ه ومتثيل��ه.. ورأي��ي انه اس��تنطاق 
للمعان��اة اجلامدة ألجس��اد ميت��ة وهي من 
الرم��وز التي رافق��ت حياتنا ط��وال عقود.. 
وه��و يعكس ادانة للحروب التي ش��نت في 
العه��ود املاضية... ب��ل ميثل حقب��ة زمنية 
وثائقية ملعاناة وضي��اع ضحايا احلروب وما 
خلفوه وراءهم م��ن مآس وعوز وفقر لعوائل 

وابناء غاب عنهم االب واالخ.

متابعة / البينة اجلديدة
املطربة ش��يرين عبد  دافع��ت 
الوهاب عن نفسها في االتهام 
الذي وجه إليها باإلس��اءة إلى 
بلده��ا مص��ر في احلف��ل الذي 
أحيت��ه في ليلة رأس الس��نة، 
وذلك في مداخل��ة هاتفية مع 

ف��ي اإلعالمي عمرو أديب 
برنامج احلكاية 

امل��ذاع عل��ى 
ئي��ة  فضا
mbc مص��ر.

شيرين أكدت 
كان��ت  أنه��ا 

تري��د تلطي��ف 
جل��و  ا

بع��د أن رأت االضط��راب عل��ى 
وجوه احلاضرين على إثر كس��ر 
إحدى املناضد وسقوطها بكل 
ما عليها من طع��ام، فما كان 
منها إال أن ألقت »إيفيه« حتى 
ال يضطرب احلضور أكثر. وقالت 
ش��يرين إنها عندما قالت »أنا 
خسارة في البلد دي« إمنا كانت 
حتاول أن تعبر عن فرحتها بأنها 
اس��تطاعت أن حتلل املوقف 
بشكل سليم وعللت ملاذا 
يتردد صوتها وتس��معه 4 
مرات، وم��ن فرحتها قالت 
»أنا خس��ارة في البلد دي«، 
لكنها لم تعن املعنى الذي 
حاول البع��ض إيصاله.
شيرين أكدت أنها ال 
تعرف مل��اذا يتربص 
لكها  اجلمي��ع  بها 
قائل��ًة:  علق��ت 
املؤمن  هلل  »احلم��د 
وأنا  دامي��اً مص��اب، 
لن أسمح ألي أحد 
أن يزاي��د على حبي 

ملصر«.

الرد األول من شريين عبد الوهاب 
على اتهامها باإلساءة ملصر

البينة الجديدة / قحطان جاسم جواد

حينما تتحول السينما اىل مقاتل 
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17اقتصادية
بغداد / البينة الجديدة

واالعم��ار  اخلدم��ات  جلن��ة  كش��فت 
النيابية النية لطرح مناقصات جديدة 
خاصة بش��ركات االتص��ال لتخفيض 
الرس��وم وجودة االتصاالت، بعد فشل 
الش��ركات الناف��ذة في حتقي��ق جودة 
االتصال للمواطنني. واكد عضو اللجنة 
ولي��د الس��هالني ل�)البين��ة اجلديدة( 
»متابع��ة حثيث��ة م��ن قب��ل اللجنة 
لقطاع االتص��االت لرداءتها في عموم 
مناط��ق العراق«، مبين��اً ان «موضوعة 
الرخ��ص التي منحت للش��ركات الى 
اآلن ه��ي فق��ط واجه��ة للمحافظ��ة 
على الوضع العام باعتبارها ش��ركات 
نافذة وحتق��ق ارادات مالي��ة لها كبرى 
من دون وجود ش��ركات منافس��ة على 
ارض الواق��ع من املمكن ان حتقق جودة 

وخدمة أفضل للمواطنني«. وأشار الى 
«وجود نية كبيرة جدا للجنة اخلدمات 
املعني��ة بالتدقي��ق ح��ول موضوع��ة 
االتص��االت عل��ى ان يت��م تش��خيص 
األخطاء املوجودة ومعاجلتها وفق األطر 
العلمي��ة، باإلضافة الى طرح موضوع 
التراخي��ص الت��ي منح��ت لش��ركات 
املاضي��ة  الس��نوات  ف��ي  االتص��ال 
الش��ركات  دون فت��ح اجمل��ال لبع��ض 
املنافس��ة«. الس��هالني أك��د »ط��رح 
الفك��رة في اجتماع للجن��ة وبالتالي 
ميك��ن ان تؤطر ف��ي قانون ترس��ل الى 
احلكوم��ة«، مس��تدركاً «البد من طرح 
املنافس��ة فليس م��ن املنطق ان يقف 
الع��راق على ش��ركة واح��دة مهيمنة 
ومسيطرة على األجواء خاصة شركة 
}زي��ن وام تي س��ي اثير وآس��يا س��يل 

وكورك تيليكوم». يش��ار الى ان العراق 
منح ش��ركة »زين« وش��ركتي الهاتف 
احملم��ول األخريني ف��ي البالد حق تقدمي 
خدم��ات اجلي��ل الثال��ث متراجعا عن 
قرار سابق بوقف مزاد مباليني الدوالرات 
ولينه��ي جم��ودا دام س��نوات وأض��ر 
بتنمية أكبر قطاعات��ه غير النفطية.

وأعلن بيان نشره موقع االمانة العامة 
جمللس الوزراء العراق��ي »املوافقة على 
منح ش��ركات الهاتف النقال العاملة 
في الع��راق ح��ق اس��تخدام ت��رددات 
اجلي��ل الثالث«. كم��ا اعلنت احلكومة 
العراقية في 2007 عن فوز شركات »ام 
تي سي اثير« و«آس��يا سيل« و«كورك 
تيليكوم« في مزاد التراخيص الوطنية 
للهاتف النقال ف��ى العراق الذي عقد 

في العاصمة األردنية عمان.

البينة الجديدة / وكاالت
رأت صحيفة »ديلي تلغراف« البريطانية، أن 
السعودية جتازف بزيادة اإلنفاق رغم انخفاض 
اسعار النفط في االس��واق العاملية. وقالت 
الصحيفة في تقرير نش��رت »بي بي س��ي« 
مقتطف��ات منه واطلعت علي��ه »االقتصاد 
نيوز«، إن��ه على الرغم م��ن البداية املتقلبة 
لألس��واق النفطية مطلع عام 2019، »تصر 
الرياض على اعتماد استراتيجية اقتصادية 
خطرة تهدف إلى استرضاء شعبها القلق”.

وأضافت أن »ميزاني��ة الرياض في عام 2019 
تُعط��ي انطباعا بأن البالد ف��ي حالة جتاهل 
لواق��ع أس��عار النف��ط، إذ س��يزداد اإلنفاق 
بنس��بة 7 ف��ي املئ��ة ليس��جل 1.1 ترلي��ون 
ريال س��عودي )ما يع��ادل 232 ملي��ار جنيه 
اس��ترليني(«، مبين��ة أن »امليزاني��ة ته��دف 
أيضا إلى زي��ادة مجمل ال��واردات احلكومية 
بنس��بة 9 ف��ي املئ��ة لتصل إل��ى 975 مليار 
ريال س��عودي خالل الس��نة املالية املقبلة، 
بحس��ب وزارة املالي��ة الس��عودية«. ونقلت 
الصحيف��ة عن محللني قولهم إن »اململكة 
س��تحتاج لتحقيق ذلك إلى أن تبيع النفط 
بس��عر أكثر م��ن 84 دوالرا للبرمي��ل الواحد 
عل��ى األقل ط��وال الع��ام«، مش��يرة إلى أن 

»احتم��االت حدوث ذلك تظل بعيدة«. بيد أن 
قلة من احملللني، بحس��ب املق��ال، توقعوا أن 
تكون األس��عار بهذا املس��توى، على الرغم 

من اتف��اق منظم��ة الدول املص��درة للنفط 
)أوبك( مع روس��يا وحلفائه��ا على تخفيض 
1.2 مليون برمي��ل يوميا من اإلنتاج النفطي 

بدءا من هذا الشهر. ويضيف أن أسعار خام 
برنت كانت في تعامالت هذا األسبوع بحدود 
56 دوالرا للبرمي��ل، أي بانخفاض نحو 40 في 
املئ��ة تقريب��ا عم��ا كانت عليه في تش��رين 
األول.ونقل��ت الصحيفة عن بول غروينوالد ، 
احمللل االقتصادي الدولي ملؤسس��ة »أس أند 
بي غلوب��ل ريتنغ« توقعه ح��دوث تباطؤ في 
منو إجمالي الناجت العامل��ي هذا العام بقيادة 
األمريك��ي، حي��ث س��ينخفض  االقتص��اد 
التوس��ع بنح��و نس��بة 2 في املئ��ة بحلول 
نهاي��ة 2019. كما أن الصني، أكبر مس��تورد 
للنفط في العالم، س��ترى أن معدالت النمو 
االقتصادي املدهشة فيها باتت أكثر تواضعا.

وقد خفض��ت وكاالت التصني��ف االئتماني 
أيضا من سقف توقعاتها ألسعار خام برنت 
بنس��بة 10 دوالرات للبرمي��ل لتصل إلى 55 
دوالرا للبرمي��ل الواح��د في ع��ام 2019.ومع 
األخذ ب��كل تلك العوام��ل، يخلص الكاتب 
إلى أن الس��عودية جتازف في تبني مثل هذه 
امليزاني��ة التوس��عية في وق��ت الوقت الذي 
تبدو في��ه التوقع��ات، على امل��دى القصير، 
ألسعار النفط، الذي يشكل أكثر من 70 في 
املئة من عائدات الصادرات الس��عودية، غير 

مبشرة جدا.

السعودية جتازف بزيادة اإلنفاق رغم اخنفاض أسعار النفط

بغداد / البينة الجديدة
اعلن��ت وزارة الصناع��ة واملع��ادن، ام��س األحد، 
جناحه��ا ف��ي توفي��ر 270 منتج��ا محلي��ا و360 
عالي��ة  وج��ودة  بنوعي��ات  دوائي��ا  مس��تحضرا 
ومطابق��ة للمواصف��ات القياس��ية املعتم��دة، 
مؤكدة ان نسبة تأمينها تراوحت بني )25 – 100( 
باملئ��ة لتلبي��ة احتياج��ات وزارات ومؤسس��ات 
الدولة ومتطلبات الس��وق احمللي��ة. وقال الناطق 
االعالمي باس��م الوزارة عبد الواحد الشمري في 
تصري��ح وتابعته »البينة اجلديدة«، إن »ش��ركات 
الوزارة مبختل��ف تخصصاته��ا االنتاجية اعدت 
خط��ة متكاملة لالرتق��اء باالنت��اج العراقي من 
خالل 34 مؤسس��ة انتاجية تابعة لها مبختلف 
التخصصات منه��ا املواد الغذائية واالنش��ائية 
والصناعة اجللدية والنس��يجية، بعد ان دشنت 
ع��ددا من اخلط��وط االنتاجية اجلدي��دة مبختلف 

االختصاص��ات«. واك��د ان الش��ركات واملعام��ل 
التابعة للوزارة تنتج بنسب تصنيع وقيم مضافة 
تتراوح بني )25 – 100( باملئة وبطاقات عالية تلبي 
احتياجات مؤسسات الدولة والسوق احمللية التي 
جاءت ثم��رة ونتاج للقرارات واخلط��ط واالنفتاح 
على القط��اع اخلاص واملتمك��ن بتفعيل قوانني 
حماي��ة املنتج��ات احمللي��ة والتعرف��ة اجلمركية 
واصدار التشريعات والقرارات الداعمة للصناعة 
واملنتج الوطني جملابهة سياسة االغراق املتعمد 
للس��وق احمللية بالبضائع والس��لع املستوردة«. 
واوضح الش��مري ان »االج��راء متخض عنه توفير 
اكثر م��ن 270 منتجا محليا و360 مس��تحضرا 
دوائي��ا بكف��اءة عالي��ة تتطابق م��ع املواصفات 
املطلوبة بهدف محاربة االغراق السلعي وتأمني 
املنتج��ات محليا تش��جيعا للصناعة الوطنية 
ودعم��ا للمنتج الوطني«، منوه��ا الى أن »خطة 

ال��وزارة للع��ام 2019 ته��دف حلماي��ة املنتجات 
احمللية من االغراق السلعي بعد ان جنحت للمدة 
املاضي��ة من حماي��ة 79 منتجا محلي��ا، بهدف 
ترص��ني وتأم��ني االنت��اج بص��ورة عام��ة وجعله 
ذا كف��اءة عالية يناف��س املنتج املس��تورد الذي 
غالبا ما يكون ذا كفاءة متواضعة على حس��اب 
القيمة الش��رائية بعكس املنتج الوطني«. واكد 
ان »معايي��ر حماية املنتج تعتمد اجلهة اخملتصة 
بحماي��ة املنتج��ات العراقية في دائ��رة التطوير 
والتنظي��م الصناعي على الطلب��ات الواردة من 
املنتجني احملليني املتضرري��ن من التجارة الدولية 
مع العراق من املمارسات الضارة املتمثلة بالدعم 
احلكوم��ي والتزاي��د غي��ر املبرر في االس��تيرادات 
واالغ��راق ويتم اتخ��اذ التدابير الوقائية حس��ب 
كل حالة بعد اس��تكمال الشكليات القانونية 

والفنية لطلبات احلماية املقدمة«.

الصناعة تعلن توفري 270 منتجًا حمليًا و360 مستحضرًا

اخلدمات النيابية: تغيري قريب لشركات االتصال يف العراق
NO.3099.mON.7.jaN.2019 العدد )3099( االثنين 1/7/ 2019 

مصرف الرشيد / اإلدارة العامة
مناقصة رقم )2018/5(

)إعالن للمرة األوىل(
مناقصة تأهيل فرع الكرامة

صيانة مبانٍ ومنشآت

يعل��ن مص��رف الرش��يد/ االدارة العامة عن اجراء مناقص��ة )تأهيل فرع الكرام��ة/ صيانة مبانٍ 
ومنش��آت( وبكلفة تخمينية قدره��ا )94,838,000( دينار )أربعة وتس��عون مليونًا وثمانمائة 
وثمانية وثالثون ألف دينار فقط( فعلى الراغبني باالشرتاك يف هذه املناقصة من الشركات واملقاولني 
من ذوي الخربة واالختصاص مراجعة مصرفنا القس��م القانوني الطابق الخامس من بناية االدارة 
العام��ة الواقعة يف ش��ارع املصارف قرب البن��ك املركزي العراقي لغرض اس��تالم املواصفات لقاء 
مبل��غ قدره )100000( دينار )مائة الف دينار( غري قابل للرد مع تقديم تأمينات اولية بنس��بة 
)1%( م��ن مبلغ الكلف��ة التخمينية اي ما يع��ادل مبلغ )948380( دينارًا )تس��عمائة وثمانية 
وأربعني ألفًا وثالثمائة وثمانون دينارًا فقط( تقدم بموجب صك مصدق او خطاب ضمان صادر عن 
احد املصارف املعتمدة عدا فروع مصرف الرش��يد وتقدم العطاءات بظرف مغلق ومختوم وعلى 
ان يت��م تقديم جدول زمني لتنفي��ذ العمل املعلن عنه ويوضع يف صن��دوق العطاءات الكائن يف 
القسم القانوني/ الطابق الخامس من بناية االدارة العامة الواقعة يف شارع املصارف بقرب البنك 
املركزي العراقي وعلى املش��رتك تقديم مستمسكات الشركة وهوية تصنيف املقاولني اختصاص 
)كهرباء، مدني، ميكانيك( وتغلق املناقصة يف الس��اعة الثانية عش��رة ظهرًا من اليوم العش��رين 
تب��دأ م��ن اليوم التالي من تاريخ نش��ر االعالن وهو آخر موعد الس��تالم العطاءات وس��يهمل اي 
عطاء غري مستوفٍ للش��روط واملستندات ولجهة التعاقد الحكومية الغاء املناقصة دون تعويض 
مقدم��ي العطاءات والدائرة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترس��و عليه املناقصة 

أجور النشر واالعالن.
الربيد االلكرتوني:�

 Test Keyun.t@Rasheedbank.gov.iq
 Com.dept@rasheedbank.gov.iq

املدير العام/ وكالة

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الشامية 

رقم االضبارة: 2017/163
التاريخ: 2018/12/5

إع�����������الن
نظرًا لعدم بلوغ بدل املزايدة لشراء العقار تسلسل 1/4 م20 
هور ابو نجم الكائن يف قضاء الش��امية العائد للكفيل س��لمان 
كري��م فرحان لقاء طلب الدائن الش��ركة العامة لتجارة الحبوب 
البال��غ 258560011 دينارًا 80% م��ن القيمة املقدرة، لذا 
تقرر تمديد املزايدة ملدة خمس��ة عش��ر يومًا م��ن اليوم التالي 
للنشر فعلى الراغب يف الشراء مراجعة هذه املديرية خالل املدة 
املذكورة مستصحبًا معه التأمينات القانونية البالغة عشرة من 
املائة من القيمة املقدرة وش��هادة الجنسية العراقية وان رسوم 
التسجيل والداللية على املشرتي وذلك استنادًا للمادة 98 من 

قانون التنفيذ. 
املنفذ العدل

أحمد نزار علي 
املواصفات:�

1- موقعه ورقمه: الشامية / الشارع العام
2- جنسه ونوعه: ارض زراعية

3- حدوده واوصافه: كما مؤشر يف الخارطة 
4- مشتمالته: دور سكنية

5-مساحتة: 24 دونم 14 اولك 75م
6- درجة العمران:

7- الشاغل:
8- القيمة املقدرة: مشاع

9- بدل املزايدة االخري: 8,760,000

البينة الجديدة / وكاالت
قال نائب وزير النفط اإليراني أمير حسني زماني نيا إن كل الدول 
الت��ي حصلت عل��ى إعفاء من الوالي��ات املتحدة لش��راء كمية 
مح��ددة من واردات النفط اإليراني ملتزمة بالعقوبات األمريكية 
وعبر عن أمل طهران في العثور على مش��ترين جدد.وانسحبت 
الواليات املتحدة من االتفاق النووي اإليراني العام املاضي وأعادت 
فرض عقوبات على طهران لتقييد القطاعني املصرفي والنفطي 
فيما س��محت بش��كل مؤقت لثمانية مشترين مبواصلة شراء 
اخلام من إيران.ونقل موقع معلوم��ات وزارة النفط اإليرانية على 
اإلنترنت )ش��انا( ع��ن زماني نيا قول��ه »الصني والهن��د واليابان 
وكوري��ا اجلنوبي��ة ودول أخرى حصلت على إعف��اءات من أمريكا 
الستيراد النفط اإليراني ال تريد شراء حتى ولو برميل نفط واحد 
آخ��ر من إي��ران«. لكنه أضاف »رغ��م الضغ��وط األمريكية على 
س��وق النفط اإليرانية فقد زاد عدد املش��ترين احملتملني للنفط 
اإليراني بش��كل ملحوظ بس��بب التنافسية واجلشع والسعي 
وراء مزي��د من الربح« ولم يذكر املزيد م��ن التفاصيل. وباإلضافة 
إلى ال��دول التي ذكرها املس��ؤول اإليراني فق��د منحت الواليات 
املتح��دة اإلعفاء الذي يس��تمر ملدة 180 يوم��ا إليطاليا واليونان 
وتايوان وتركيا. وتسعى واشنطن لوقف صادرات النفط اإليرانية 
بالكامل بهدف تقييد برامجها الصاروخية والنووية ومكافحة 
نفوذها العس��كري والسياس��ي املتزايد في الش��رق األوس��ط.
وحث��ت إيران دوال أوروبي��ة ما زالت ملتزمة باالتف��اق النووي على 
معارض��ة العقوبات من خالل تطبيق آلية مالية تس��هل الدفع 
مقاب��ل النفط اإليراني. وق��ال زماني نيا إن تلك اآللية س��تكون 
»مفي��دة لكنها ال ميكنها أن حتل املش��كالت بالنظ��ر إلى تأثير 

النفوذ األمريكي على أي خطوة أوروبية«.

بغداد / البينة الجديدة
أعلن��ت ش��ركة اخلطوط اجلوي��ة العراقي��ة، حتقيق زي��ادة في عدد 
رحالته��ا اجلوية في مط��ار البصرة الدولي خالل ش��هر كانون األول 
من عام 2018 وبنس��ب امتالء عالية. وقال مدير عام الشركة عباس 
ناصر في بيان اطلعت عليه »البينة اجلديدة«، إن »عدد الرحالت التي 
سجلها الناقل الوطني بلغ )314( رحلة شملت مختلف القطاعات 
الت��ي يقصدها الطائ��ر األخضر«. وأضاف ناصر أن »عدد املس��افرين 
بلغ 25084 مس��افرا توزعوا على الرح��الت القادمة واملغادرة خملتلف 

القطاعات وبواقع 192 رحلة داخلية و122 رحلة خارجية«.

مطار البصرة يسجل زيادة 
يف عدد رحالته اجلوية

إيران تقول إنها توصلت إىل 
مشرتين جدد »حمتملني« للنفط 

رغم العقوبات األمريكية

إع��������الن
بناًء على الدعوى املقامة من قبل املدعي 
)كري��م يوس��ف بالس��م( ال��ذي يطل��ب 
)تبديل لقبه( من )بالسم( اىل )املالكي( 
فعلى من لديه اع��رتاض مراجعة هذه 
املديري��ة خالل مدة اقصاها )15( يوما 
وبعكسه س��وف تنظر هذه املديرية يف 
الدع��وى وفق اح��كام امل��ادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لس��نة 

.)2016(
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة/ وكالة

فقدان باج
فقد باج رقمه 4755 صادر من شركة 
آسيا سيل لالتصاالت باسم )رشا رياض 
محم��د( م��ع ب��اج تأمني صح��ي، على 
م��ن يعثر عليهما تس��ليمهما إىل جهة 

اإلصدار.. مع الشكر والتقدير.

فقدان بطاقة موحدة
موح��دة  وطني��ة  بطاق��ة  فق��دت 
باس��م )هاش��م مه��دي عص��اد( رقمها 
فالرج��اء   ،)196856308384(
عل��ى من يعث��ر عليها تس��ليمها لجهة 

االصدار.. مع التقدير.

إع������الن
بناًء على الدعوى املقامة من قبل املدعي 
)حامد لطيف لفتة( الذي يطلب )إضافة 
لقب��ه( م��ن )الف��راغ( اىل )الجعيف��ري( 
فعلى من لديه اع��رتاض مراجعة هذه 
املديري��ة خالل مدة أقصاها )15( يومًا 
وبعكسه س��وف تنظر هذه املديرية يف 
الدع��وى وفق اح��كام امل��ادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لس��نة 

.)2016(
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة / وكالة



هموم الناس

املعاقون وذوي 
االحتياجات اخلاصة 

من النافذة

الدس��تور العراق��ي ل��م يغف��ل ش��ريحة املعاق��ن وج��اء 
ذكرهم ف��ي املادة)32(ما نصه« ترع��ى الدولة املعاقن وذوي 
االحتياج��ات اخلاصة وتتكف��ل بتأهيله��م بغية دمجهم 
ف��ي اجملتمع«وه��ذا النص متف��ق متاما مع القان��ون العاملي 
حلقوق املعاقن ولكننا ل��م جند إي تغيير في حالة املعاقن 
أو ذوي االحتياج��ات اخلاصة مثال الراتب الذي يحصل عليه 
املع��اق م��ن وزارة العمل والش��ؤون االجتماعي��ة )100(ألف 
دينار كل ش��هرين وهو مبلغ قلي��ل جدا ال يكفي أجور نقل 
ومراجعات,ام��ا الكراس��ي املتحركة الت��ي يحصل عليها    
املعاقون من وزارة الصحة فعددها قليل جدا واإلطراف ذات 
نوعيات رديئة الصنع,اضافة الى ان ما يتسلمونه من عالج 
فهناك من يبيعه بس��بب ارتفاع ثمنه ويسلمون املعاقن 
عالجا من مناشيء رديئة .ومن اجل ايجاد حلول اجتماعية 
وصحية لزرع ب��ذور احلياة عند املعاق��ن وذوي االحتياجات 

اخلاصة البد من حتقيق عدة امور منها على سبيل الذكر:�
1.على وزارة الصحة ان تفتح مراكز تأهيل نفس��ي وصحي 
لهذه الش��ريحة ألن األلم النفس��ي أشد قس��وة من االلم 
اجلسدي وتوفير عدد كاف من الكراسي املتحركة واإلطراف 

وتوفير األدوية الالزمة.
2.عل��ى وزارة العم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة زي��ادة رواتب 
املش��مولن بالرعاية مبا يتناسب مع متطلبات توفير احلياة 

لكل مواطن مصاب بعوق نتيجة مرض أو عمل ارهابي.
3.عل��ى وزارة الرياض��ة والش��باب انش��اء مالع��ب خاصة 

باملعاق��ن من أجل رفع 
املستوى الرياضي  لهم 
وتق��دمي جوائ��ز رمزي��ة 
ونقدي��ة هدفه��ا تقدمي 
واملس��اهمة في  العون 

تخفيف اآلالم .
مح��و  دورات  4.فت��ح 
نس��بة  لوجود  األمي��ة 
كبيرة منهم لم يذهب 
بس��بب  املدرس��ة  إلى 
وفت��ح  امل��ادي  الع��وز 
مدارس ومعاهد خاصة 
يتناس��ب  باملعاق��ن 
بناؤه��ا م��ع حالته��م 

الصحية.
ان مس��ألة  املعاق��ن ومش��اكلهم تن��درج ضم��ن احلقوق 
واألسس اإلنس��انية وهي من القضايا املهمة التي تشغل 
ال��رأي الع��ام واملنظم��ات االنس��انية بحي��ث ان املن��اداة 
بحقوقه��م أصبحت على النطاق اإلقليمي والدولي ضرورة 
ملحة .وعلى اجلهات ذات العالقة النظر في حقوق املعاقن 
وتفعي��ل امل��ادة 32 من الدس��تور من خ��الل الضغط باجتاه 
الس��لطة التش��ريعية  لتش��ريع القوانن.بق��ي ان نق��ول 
اخيرا ان للمعاق احلق في التمتع برعاية خاصة اجتماعية 
وصحية وهذا يحتم ضرورة اندماجه ومشاركته في اجملتمع 
وه��ذا ال يتحقق اال من خالل س��ن قان��ون توظيف املعاقن 
وذوي االحتياجات في املؤسسات الرسمية واخلاصة ضمن 
النس��بة املقدمة في القان��ون والبالغة 4% م��ن  املوظفن 
اضافة الى ضم��ان التعليم والتدريب مبا يس��اعدهم على 
التمتع بحياة كرمية على نط��اق القوانن العادية املنظمة 
لش��ؤون اجملتم��ع س��واء اكان��ت ف��ي النص��وص العامة او 
القوان��ن اخلاص��ة باملعاقن لك��ن املثير لألس��ى واحلزن ان 
العراق وبالرغم من اقراره بحق املعاقن وضرورة رعايتهم اال 
انه لم يصدر قانون خاص بهم الن الضمانات القانونية لم 
تنفذ على ارض الواقع لذلك فهي ال تعد ضمانة كافية كما 
انها ال حتقق شمولية واستجابة اجملتمع واعترافه بقضية 
اإلعاق��ة ورف��ع مس��توى الوع��ي اجملتمعي به��م واالطالع 
عل��ى احوالهم بغية  مناش��دة ذويهم ليعمل��وا على رفع 

معنوياتهم وابداء االهتمام الذي يستحقونه.

على وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية زيادة رواتب 
املشمولني بالرعاية بما 
يتناسب مع متطلبات توفري 
الحياة لكل مواطن مصاب بعوق 
نتيجة مرض أو عمل ارهابي
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أحمد البياتي
عباس كريم العلياوي

الفس��اد مفردة سلبية عندما 
كان��ت تط��رق اس��ماعنا قبل 
عقدين من الزمن يتبادر لذهننا 
ممارس��ة الفاحش��ة, واما بعد 
التحري��ر/ الس��قوط لنقل ما 
نش��اء فق��د اخ��ذت مس��مى 
اخر ف��ي مفهومن��ا لها حيث 
اكتشفنا ان سرقة املال العام 
والفساد والرشوة فساد وتزوير 
العقود فساد وانتحال الصفة 
فس��اد, وبطبيع��ة احل��ال هذه 
املف��ردة الت��ي يتداولها االعالم 
عل��ى لس��ان ق��ادة الس��لطة 

بكثي��ر  اكث��ر  والسياس��ين 
مم��ا يتداولها الش��عب, اذ جند 
رئيس ال��وزراء يتوع��د مبحاربة 
الفس��اد كس��لطة تنفيذي��ة 
وكذلك رئي��س مجلس النواب 
ورؤساء  كس��لطة تش��ريعية 
الهيئات املس��تقلة وهو احلال 
م��ع جمي��ع ال��وزراء واعض��اء 
مجلس��ي الن��واب واحملافظات 
ومن هم بدرج��ة وزير, بل وصل 
االم��ر مل��ن ه��م بدرج��ة مدير 
عام اذاً نستش��ف من ذلك ان 
الشعب  ميارس عملية الفساد 
والبد لنا من دعم تلك العناوين 
آنفة الذكر, عليه ايها السادة 
االفاضل يا من تتوعدون محاربة 
لنح��اول  واجتثاث��ه  الفس��اد 
تس��ليط الض��وء عل��ى احدى 

املؤسس��ات احلكومية املهمة 
الت��ي ينتع��ش فيها ممارس��ة 
الفس��اد املالي واالداري اال وهي 
العام��ة للضرائب((  ))الهيئ��ة 
التي  الضريبية  دوائره��ا  حيث 
يب��اع منص��ب مديره��ا مببالغ 
باهض��ة وال��ذي يترت��ب عل��ى 
ذل��ك اعم��ال ))البزن��س(( ب��ن 
املعام��الت  واصح��اب  املدي��ر 
فخت��م  ضريبي��ا,  الش��ائكة 
معامل��ة التص��رف العقاري ال 
ينجز اال مقابل دفع املقس��وم 
وهذا م��ا يثقل كاه��ل املراجع 
الروتن  ناهي��ك ع��ن  ويؤرق��ه, 
القاتل الذي يستخدمه بعض 
املوظف��ن م��ع املواطن��ن من 
اج��ل اجباره��م صاغرين على 
دف��ع ))املقس��وم(( حتى تنجز, 

ومن غير املعقول ان متارس هذه 
املقايضة وهم موظفون يجب 
ان يتحلوا بالتعامل االنساني 
ف��ي اجن��از املعامالت وم��ن دون 

اس��اليب ملتوية النهم يؤدون 
واجب يحتم عليهم ان يكونوا 
جان��ب  واصح��اب  ش��فافن 
انس��اني, ورمب��ا ال��ذي يدخ��ل 

جيوبه��م جراء ه��ذا التصرف 
البائس واملشن اكثر مما يدخل 
ال��ى صن��دوق الضريب��ة, وهذه 
مخالف��ة واضح��ة وصريح��ة 
للقان��ون الذي يجب ان ينفذوه 
مخال��ف  وايض��ا  بحذافي��ره 
واالنساني  الش��رعي  للجانب 
واالخالقي النه ))ابتزاز(( ناهيك 
ح��ن  املواط��ن  معان��اة  ع��ن 
يدخل الى الدائرة ))يتناوش��ه(( 
بعبارة  االس��تعالمات  موظف 
))وي��ن ماالت��ي(( او ))بعدن��ه ما 
السادة  ايها  متريكن((.أينكم 
املسؤولون من هكذا تصرفات 
وانتم حتاولون محاربة الفساد 
م��ن  واس��تئصاله.أرحموا 
ف��ي االرض يرحمك��م م��ن في 

السماء والعاقبة للمتقن 

الـفـســــــــاد ومــــــا ادراك مــــــــا الـفـســـــــــــــــــــــــــــاد!!

   تق��ع مس��ألة توفي��ر س��كن مالئ��م 
لإلنس��ان ف��ي قاع��دة ه��رم احتياج��ات 
اإلنس��ان ضمن إطار الدولة بعد مسألة 
األم��ن، وهي متثل حتدياً صعباً امام جميع 
احلكوم��ات دون اس��تثناء املتقدمة منها 
والنائية، اال انه��ا مازالت متثل عائق امام 
الدول النامية والتي منها العراق.اذ يعاني 
الع��راق من��ذ عقود م��ن أزمة ف��ي قطاع 
السكن هي األسوأ بن نظرائه من الدول 
اجملاورة واإلقليمية، وذلك ألس��باب عديدة 
منها سياس��ية ومنها اقتصادية واخرى 
اجتماعية، وتتمثل االسباب السياسية 
ف��ي ما مر به البلد من حروب واضطرابات 
سياسية وأمنية ش��ديدة مازالت تفرض 
نفسها حلد االن، اما االقتصادية فتتمثل 
في النهج الش��مولي للحكومة وتبعية 
االقتصاد للسياس��ة وحتول م��وارد البلد 
العس��كري  الصناع��ي  القط��اع  نح��و 
واجمله��ود احلربي في الثمانين��ات ومن ثم 
فرض احلصار االقتصادي الذي عطل جميع 
مفاصل الدول��ة في العام )1991(، انتهاء 
باالحت��الل وما جنم عنه من مش��اكل لم 
تسعف القائمن على الوضع السياسي 
في حل  هذه املشكلة وان حصلت بعض 

التطورات في نش��اط السكن.وبعد مرور 
اكث��ر م��ن ثالث��ة عقود م��ن الزم��ن على 
تعث��ر السياس��ات واخلط��ط املوضوعة 
ملعاجل��ة أزمة الس��كن في الع��راق، وفي 
ظل النتائج غير املرضية لالس��تثمار في 
البنى التحتية، ازدادت مش��اكل االحياء 
العش��وائي  الفقيرة وجتمعات الس��كن 
والن��زوح غير املنظم م��ن مناطق معينة 
الى مناطق اخرى، باإلضافة الى املشاكل 
واملتمثل��ة  الس��كن،  ببيئ��ة  املرتبط��ة 
بخدمات اجملاري واملاء والكهرباء واملدارس. 
كم��ا ان عدم كفاي��ة املس��اكن والقدرة 
احملدودة لقطاع البناء والتشييد ميكن ان 
تع��د احد اوجه التضخم في البلد، وهذا 
يقودنا الى استنتاج ان معاجلة التضخم 
في البلد لم تؤت ثمارها، بس��بب النظر 
الى مشكلة اخلدمات بضمنها مشكلة 
الس��كن ف��ي البل��د الت��ي متث��ل العائق 
األكب��ر ام��ام املواطن العراق��ي على انها 
مش��كلة مس��تقلة بذاتها، في حن ان 
واق��ع األمر يب��ن انها مش��كلة مرتبطة 
باملش��اكل االخ��رى الت��ي تواج��ه البلد 
مثل مش��كلة الكهرباء والبنى التحتية 
وماش��ابه، والميك��ن فصله��ا ومعاجلتها 

بذاتها. باالضافة الى ه��ذا يعاني العراق 
م��ن ارتفاع اس��عار األراض��ي واإليجارات 
بسبب محدودية السكن وارتفاع حجم 
الطل��ب عليها في العراق. ومما تقدم يبدو 
ان مش��كلة أزمة السكن في العراق هي 
أزمة معقدة وعميقة ومتجذرة منذ زمن، 
وعليه ألبد ان تكون احللول املوضوعة لها 
حلوال استراتيجية ش��املة، ومن جملة 

احللول التي يجب ان تفكر فيها احلكومة 
ه��و قضية توزي��ع األراض��ي للمواطنن، 
اذ اتس��مت مس��ألة توزيع قطع االراضي 
للمواطنن بالتشوه؛ بسبب انها اخذت 
اجتاه��ات سياس��ية ع��دة، ولم تتس��م 
مبعايير العدالة في التوزيع، اذ البد من ان 
يكون االستهداف للطبقات الفقيرة التي 
ال متلك س��كناً، اذن املعيار هو استهداف 

االكث��ر تضرراً او االكثر فقراً او من ال ميلك 
س��كن، او اس��تهداف ش��رائح مح��ددة 
مث��ل االطباء وغيرهم الذين هم احس��ن 
حاالً من الكثير من ش��رائح اجملتمع، واذا 
مت اس��تهداف ش��رائح معين��ة فاملعي��ار 
يجب ان يكون األولوية ملن ال ميلك سكناً 
ال معايي��ر النق��اط واخلدم��ة وماش��ابه 
الت��ي تفتقر ال��ى العدال��ة، وعليه يجب 
ان تك��ون احللول حقيقي��ة وتعالج اصل 
املش��كلة، وافضل حل لهذه املش��كلة 
في الوقت احلالي، هو االستثمار االجنبي 
ألن االس��تثمار احمللي واملتمثل بش��ركات 
القط��اع العام أثبت فش��له ف��ي تنفيذ 
هكذا مش��اريع وألس��باب عدي��دة منها 
الفساد االداري وافتقاره للخبرة والدقة ، 
فمن خالل االستثمار االجنبي ووفق رؤية 
وخطة مصممة بشكل واقعي تأخذ في 
إطارها االحداث املتوقعة في املس��تقبل 
ومع��دالت النم��و الس��كانية، تش��ترك 
وتتفاعل فيه��ا كافة املنظمات واجلهات 
املرتبط��ة باملوضوع، ضمن آلية تتس��م 
بالعدالة من خالل اس��تهداف الشرائح 
والطبقات واألفراد الذين ال ميلكون سكن 

في األصل.

ازمـــة الـسـكـــن فـــي الـعـــــــــراق .. مـتـى يــتــــم حــّلــهـــــــــــــــــــــا؟ 

البل��د  محافظ��ات  م��ن  العدي��د  ش��هدت 
تظاهرات واحتجاجات بسبب انقطاع التيار 
الكهربائي وسوء اخلدمات احلكومية، فلماذا 
هذه األس��اليب امللتوية  التي جتعل املواطن 
العراقي يعي��ش في ظالم دام��س وبالده من 
أغنى ال��دول في مجال الطاق��ة ؟ . ولو عدنا 

الى ال��وراء قليال جند ان الع��راق ال يعاني من 
مشكلة الطاقة ألنه يعد من البلدان الغنية 
في توفر هذه الطاقة، لكن املش��كلة تكمن 
في سوء اإلدارة، وبالتحديد في إمكانية حتويل 
الطاقة النفطي��ة الهائلة والغاز إلى طاقات 
حرارية وكهرباء.وهنال��ك عوامل أخرى منها 

الفساد في عقود االس��تثمار وهدر الطاقة، 
وضع��ف التنس��يق ب��ن وزارت��ي الكهرب��اء 
والنف��ط. البل��د يحت��اج 21 أل��ف ميغاواط.
بينم��ا معدل التولي��د احلالي م��ن الكهرباء 
في العراق هو أكثر من عشرة آالف ميغاواط.
الرؤية احلقيقية حلل مشكلة الطاقة، ضرورة 
إيجاد طرق كالسيكية وبدائل، ال حلول آنية.
ان خزين الطاقة الوقودية مدفون حتت االرض 
واملطل��وب اس��تخراجه وتصفيته بانش��اء 
)مصاف��ي( وحتويله الى طاق��ة كهربائية عن 
طري��ق انش��اء )محطات توليد( اذ لم تنش��أ 
مصاف طيلة 15 س��نة واالزمة رمبا س��تكون 
اكبر مس��تقبال ، كم��ا يج��ب ان يتم حتديد 
كمي��ة اس��تهالك الكهرب��اء ل��كل عائل��ة 
ومنزل, وتثقيفهم نحو ترش��يد االستهالك 
عن طري��ق الضواب��ط . مش��كلة الكهرباء 
الحت��ل اال ببرنامج حكوم��ي مخلص متعدد 
التوجهات بدع��م معلوماتي اكادميي متعدد 

االختصاصات يلتزم به اجلميع.

انقطاع الكهرباء ومعاناتنا اليومية
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املفسوخة عقودهم يستغيثون 
فهل من ناصر هلم؟

اىل وزارة الرتبية  
استفهام و استدراك

تعالت املناشدات والصيحات للمفسوخة عقودهم من الضباط 
واملراتب من اجلي��ش والداخلية فلقد صرح عدد من اعضاء جلنة 
االمن والدفاع النيابية انهم سيعملون جاهدين على ارجاعهم 
للخدم��ة وتضمينه��ا ف��ي موازن��ة 2018 باس��تحداث درج��ات 
وتخصيص��ات مالية لغ��رض ارجاعه��م من الذي��ن مت فصلهم 
الس��باب معينة، وبينوا ان هناك ضباطا اكفاء منهم وشجعان 
حقق��وا انتصارات كبيرة من خالل القض��اء على تنظيم داعش 

اإلرهابي وبسط األمن في املناطق التي مت حتريرها .واضافوا انه
س��يتم حتدي��د تاري��خ اع��ادة املفس��وخة عقودهم م��ن صولة 
الفرس��ان ولغاية  سقوط املوصل وفق قانون سيقر في مجلس 
النواب، مؤكدين انه س��يتم محاسبة اي شخص يتالعب بذلك 
وال يت��م الس��ماح ملنحها جلهات على حس��اب جه��ات اخرى.

العشرات من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع من املفسوخة 
عقوده��م نظموا ف��ي أكثر من مناس��بة وقف��ات احتجاجية ، 
طالبوا فيها رئاس��ة الوزراء واجله��ات املعنية األخرى بإرجاعهم 
إل��ى اخلدمة العس��كرية. فمتى يتم حتقيق هذا احللم املنش��ود 
ال��ذي اصبح يؤرقهم ويقض مضاجعهم ؟ فهم اصحاب عوائل 
ومسؤولون عن اعالتها ، فهل هناك من ناصر ينصرهم ويؤازرهم 
ويرس��م البسمة على شفاههم وشفاه عوائلهم ؟.. املستقبل 

سيكشف لنا ذلك.

    اعزائ��ي لقد علمونا في املراح��ل التعليمة الثالث )االبتدائية 
واملتوس��طة واالعدادي��ة( أن نطل��ق كلم��ة )املس��تعمر( عل��ى 
م��ن احتل��وا بالدن��ا العربية في العص��ر احلديث, كاالس��تعمار 
البريطان��ي والفرنس��ي وااليطالي.. الخ. وكلن��ا يعلم ما فعلته 
تل��ك الدول ببالدنا العربية من قتل وتهجير وتش��ريد. ما فعلته 
من تقس��يم لوطننا الكبير الى دويالت مس��تضعفة يحكمها 
املرض واجلهل واجلوع, بلدان يسودها اخلراب واالحتراب, يسودها 
الصدأ والظمأ. س��رقوا اخلي��رات وتركوا الفت��ات. هل يجوز بعد 
كل ذل��ك ان نطل��ق كلم��ة )املس��تعمر( على ه��ؤالء ونحن نقرأ 
اآلية الكرمية ..بس��م اهلل الرحمن الرحي��م.. )) والى ثمود اخاهم 
صاحل��ا قال يا قوم أعبدوا اهلل مالكم من اله غيره هو انش��أكم 
من االرض واس��تعمركم فيها(( اآلي��ة 61 هود.تبن اآلية الكرمية  
ان كلمة املس��تعمر كلمة تش��ريفية س��امية الرتباطها باهلل 
عز وجل.وعلي��ه آمل من املعنين ف��ي وزارة التربية من اخملتصن 
بت�أليف كتب التاريخ بتغيير تسمية ووصف من دمروا بالدنا من 
)املستعمرين( الى )مستدمرين( على سبيل املثال ال احلصر أو اي 

وصف آخر اال وصفهم باملستعمرين. اللهم اني قد بلغت؟.
د.جاسم محمد ياسني

بعث الى جريدتنا برس��الة عبر البريد االلكتروني املواطن ) معتز 
عبد الرحمن ش��رهان ( وذكر بانه خريج كلية االدارة واالقتصاد / 
جامعة بغداد للعام الدراسي 2015/ 2016 وهو من مواليد 1994 
ويرجو من الس��ادة املسؤولن ان يجدوا له فرصة تعين ملمارسة 

تخصصه.

   تلقت »البينة اجلديدة« ش��كاوى عديدة من مواطنن يشكون 
فيه��ا من ارتفاع اجرة وقوف الس��يارات في الكراجات او املرائب 
في مناطق مختلفة في بغداد الس��يما تلك املستأجرة من وزارة 
الصح��ة ، حيث يقول اصحاب الش��كوى انهم يدفعون مابن )    
4( ال��ى )  5 ( االف دين��ار ع��ن كل مرة وقوف حتى لو اس��تغرقت 
خمس دقائق علماً ان األجرة الرسمية املقررة من امانة بغداد هي 
الف دينار فقط .. والس��ؤال من يراق��ب هؤالء ويلزمهم بالتقييد 

باألسعار املقررة!.

لفي��ف من اهالي منطقة ضباط العبيدي محلة 752 زقاق 2 بعثوا 
جلريدتنا برس��الة عبر البريد االلكتروني يش��كون من انقطاع تام  
للتيار الكهربائي منذ اكثر من  3 اسابيع  حيث قامت جهات برفع 
احملولة من اج��ل الصيانة وبعد عدة مراجعات ال��ى دائرة الكهرباء  
توعده��م خيرا لكن دون جدوى ، »البينة اجلديدة« اذ تضع هذا االمر 
امام انظاركم لهي على ثقة تامة ان تولونه اهتمامكم الشخصي 

وتخلصون املواطنن الساكنن ضمن املنطقة من هذه املشكلة.

اىل / من يهمه االمر .. تعيني

كراجات وقوف السيارات 
وإرتفاع األجرة

امام انظار مدير كهرباء 
اخلرجيون العاطلون عن العمل.. متى  تضع الرصافة 

احلكومة حدا ملعاناتهم وجتد هلم الوظائف 
املناسبة وحبسب ختصصاتهم  ؟
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 لق��د خطط��ت هيئة اس��تثمار 
 2018 ع��ام  ف��ي  لتب��دأ  بغ��داد 
بوض��ع اخلط��ط الالزم��ة لتنفيذ 
مشاريعها اإلستثمارية لتشمل 
جمي��ع القطاع��ات حت��ى وصل 
ع��دد اإلج��ازات املمنوح��ة لعام 
إس��تثمارية  إج��ازة   )66(  )2018(
بكلف��ة إجمالي��ة وصل��ت ال��ى 
توزع��ت   $  )1,161,107,926(
 ،)9( الس��كني  القط��اع  ب��ن 
القطاع   ،)21( التج��اري  القطاع 
 ،)3( القطاع الصحي  السياحي، 
القطاع التعليمي )10(، القطاع 
الصناعي )10( أم��ا الزراعي فبلغ 
)5( إج��ازات. إذ س��اهمت الهيئة 
بفتح أبوابها جلميع املستثمرين 
التس��هيالت  وقدمت لهم كافة 
الت��ي ضمنها قانون االس��تثمار 
إلجناح عملهم. ومن بن ما تفتخر 
به هيئة اس��تثمار بغ��داد خطة 
عملها االس��تثمارية على الرغم 
م��ن التحدي��ات الت��ي واجهتها 
اال أنه��ا اس��تطاعت أن تلتم��س 
احلاجات االستثمارية األساسية 
لس��كان بغداد احلبيبة ووضعها 
على أرضي��ة الواقع التخطيطي 
والتنفي��ذي من جهة أخرى حيث 
اس��تطاعت الهيئة أن تس��اهم 
بتوفي��ر العديد م��ن فرص العمل 
حي��ث بل��غ ع��دد العامل��ن في 
مشاريعها االستثمارية أكثر من 
ألف عام��ل ومبختلف  خمس��ن 
أولويات  االختصاصات. ومن ب��ن 
ومهم��ات هيئة اس��تثمار بغداد 
ه��و تش��جيع القط��اع اخل��اص 
ليأخ��ذ دوره الوطن��ي في عملية 

البناء واالس��تثمار واس��تقطاب 
روؤس األم��وال احمللي��ة والعربي��ة 
واألجنبية لإلسهام في مختلف 
اجملاالت وتوس��يع اجملاالت احليوية 

الس��يما في القطاع الس��كني 
التط��ور  ومواكب��ة  والصح��ي 
الصناع��ي في مختلف مجاالته، 

الزاملي  للمهندس ش��اكر  وكان 
رئي��س هيئ��ة إس��تثمار بغ��داد 
ال��دور الريادي وامله��م في تفعيل 
العملية االستثمارية من منطلق 
إميان��ه بأن االس��تثمار مس��احة 

الفعالي��ات  جلمي��ع  مفتوح��ة 
اإلنتاجي��ة  س��واء  االقتصادي��ة 
منه��ا أو اخلدميةاذ أثمرت جهوده 
ومس��يرته ف��ي إجن��ازات كبي��رة 

ليؤك��د دائماً على إن اإلس��تثمار 
الس��بيل  والقط��اع اخل��اص هو 
األهم واألفضل لتنمية العاصمة 

إقتصادي��اً، وه��ي تفت��ح أبوابها 
جلميع املستثمرين الذين يرغبون 
كاف��ة  وس��يجدون  باإلس��تثمار 
التس��هيالت إلجناح عملهم وفق 
القانون وتوثق عمل هيئة إستثمار 

إس��تثمارية  مبش��اريع  بغ��داد 
ش��ملت جميع القطاعات حيث 
املش��اريع  ع��دد  إجمال��ي  بل��غ 
إس��تثمارية  إج��ازة  املمنوح��ة 

م��ن قبل هيئ��ة إس��تثمار بغداد 
)351( وبكلف��ة إجمالي��ة قدرها 
)13,097,023,178( $ تنوع��ت بن 
القطاع الس��كني )67(، القطاع 
الصناع��ي )35(، القطاع الزراعي 
الس��ياحي   ،)16( )19(، الصح��ي 
 ،)133( التج��اري  القط��اع   ،)58(
القط��اع التعليم��ي )23( إجازة.

ومن أبرز املش��اريع اإلس��تثمارية 
يأت��ي  الس��كني  القط��اع  ف��ي 
مش��روع األي��ادي الس��كني في 
ح��ي ال��داوودي ومش��روع مدينة 
اليمامة السكني في حي العدل 
ومجمع الش��عب الس��كني في 
منطقة الش��عب ومشروع بوابة 
العراق السكني في مطار املثنى, 
ومجم��ع زه��ور بغداد الس��كني 
ومجم��ع جواهر دجل��ة ومجمع 
منطق��ة  ف��ي  احملي��ط  جوه��رة 
الكاظمي��ة، ام��ا أب��رز مش��اريع 
القطاع الصناعي املنجزة كانت 
مش��روع معمل الرواد للقابلوات 
الكهربائية ومعمل الكنز إلنتاج 
ومعمل  والكونكريت  الس��منت 
ف��ي  الهندس��ية  الصناع��ات 

عويري��ج، أم��ا القط��اع الصحي 
فش��ملت العدي��د من املش��اريع 
العامل��ي  املستش��فى  أبرزه��ا 
ف��ي  التخصصي��ة  للجراح��ات 

القم��ة  ومستش��فى  الوزيري��ة 
املس��رة  ومستش��فى  االهل��ي 
االهل��ي في منطق��ة العطيفية 

وتأهيل مستشفى بغداد األهلي 
والعدي��د م��ن املش��اريع املنجزة 
إضافة للمشاريع قيد اإلجناز، أما 
أبرز املشاريع اإلستثمارية املنجزة 
في القطاع التجاري يأتي مشروع 

مول املنصور ومشروع بغداد مول 
في منطق��ة احلارثية ومول زيونة 
بابيلون  النخيل ومش��روع  ومول 
مول، إضافة للمشاريع قيد اإلجناز 

أم��ا القطاع التعليمي فش��مل 
ه��و اآلخ��ر العديد م��ن اإلجنازات 
يأت��ي من ضمنها مدارس اإلمتياز 

بغداد  األهلية ومدرس��ة عش��ق 
في منطقة زيونة وكلية اإلسراء 
اجلامع��ة ومش��روع ن��ون والقلم 
ومش��روع تأهيل مكتب��ة املأمون 
الثقافية إضافة للمش��اريع قيد 

اإلجن��از مث��ل مش��روع جامع��ة 
الش��موخ وجامعة املش��رق، أما 
أبرز املشاريع في القطاع الزراعي 
فهي مشروع شركة الودق إلنتاج 
الفطر ومش��روع تقاوي البطاطا 
الوند ومش��روع إنشاء  لش��ركة 
النباتي��ة  األنس��جة  مختب��رات 
ف��ي منطق��ة التاجي��ات إضافة 
للمشاريع قيد اإلجناز, أما القطاع 
العدي��د  فش��مل  الس��ياحي 
م��ن اإلجن��ازات ياتي م��ن ضمنها 
مش��روع فندق كورال بوتيك في 
 ) )v hotel منطقة اجلادرية وفندق
في منطقة اجلادرية وتأهيل فندق 
بابل وفن��دق بغ��داد والعديد من 
مدن األلعاب مثل مشروع القناة 
الترفيه��ي ومدينة ألع��اب بغداد 
ومدينة ألعاب الكرخ وتأهيل جزء 

من مدينة ألعاب الزوراء.
ه��ذا وش��هد ع��ام 2018 إفتتاح 
العديد من املشاريع اإلستثمارية 
من بينها مشروع بيانو سنتر في 
زيونة وم��ول بغداد ف��ي ااحلارثية 
الزهور الس��كني ووضع  ومجمع 
األس��اس جملم��ع س��ومو  حج��ر 
الس��كني واملدين��ة املائي��ة ف��ي 
منطق��ة زيون��ة ومرك��ز مبيعات 
ف��ي  الس��كني  احملب��ة  مجم��ع 
منطق��ة البياع. وتس��عى هيئة 
إس��تثمار بغداد الراعي الرسمي 
للعملية اإلس��تثمارية في بغداد 
املرك��ز واألط��راف وضم��ن رؤيتها 
ال��ى   2019 لع��ام  اإلس��تثمارية 
إس��تهداف مختل��ف القطاعات 
في املش��اريع اإلس��تثمارية وفق 

القانون لتحقيق تنمية شاملة.

بغداد / البينة الجديدة

بعد أن دخلنا بوابة عام جديد هو عام )2019( لنمأل أيامه وساعاته بالعمل املثمر وبالعطاء االستثماري املميز الذي يحقق 
جانباً من حاجات شعبنا في بغداد وتطلعاته، ال بد من الوقوف في محطة عام )2018( أمام حجم اإلجنازات التي حققتها 
هيئة اس��تثمار بغداد حي��ث كان للهيئة النصيب األوفر من عدد اإلجازات اإلس��تثمارية املمنوحة للمش��اريع العمالقة 
وبجميع القطاعات لتدخل الهيئة في حتد كبير من أجل إجناح العملية اإلس��تثمارية وخلق تنمية إقتصادية شاملة في 

العاصمة بغداد..

وضعت اهليئة اخلطط الالزمة لتنفيذ مشاريعها لتشمل مجيع القطاعات حتى وصل عدد اإلجازات 
املمنوحة لعام )2018( )66( إجازة استثمارية بكلفة إمجالية وصلت إىل )1,161,107,926( دوالرًا

استثمار بغداد 2018 .. سجل حافل باإلنجازات للمشاريع االستثمارية

من بني أولويات ومهمات هيئة استثمار بغداد تشجيع القطاع اخلاص ليأخذ دوره الوطين يف عملية 
البناء واالستثمار واستقطاب روؤس األموال احمللية والعربية واألجنبية لإلسهام يف خمتلف اجملاالت
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نش��رته  تقري��ر  م��ن  وينطل��ق 
صحيفة »واش��نطن بوس��ت«، 
بتوقي��ع »دافي��د إغناطي��وس«.

ويس��تنتج أنه »م��ن احملتمل أن 
يك��ون لهاكين��غ تي��م دوراً في 
األح��داث الت��ي أدت إل��ى مقتل 
خاش��قجي«، معتب��راً أن »هذا 
ال��دور -في الواق��ع- انطلق منذ 
زم��ن طوي��ل ويب��دو أن��ه توقف 
قب��ل أن تنزل��ق العملي��ة إل��ى 
جرمي��ة القت��ل«. ويش��ير املقال 
إل��ى أن بداي��ة االتص��االت ب��ن 
الش��ركة االيطالي��ة واحلكومة 
إل��ى  يس��تند  إذ  الس��عودية، 
م��ا يظه��ره البري��د اإللكتروني 
للشركة والذي تعرض للقرصنة 
ف��ي 2015 ومتوف��ر حالي��اً على 
موق��ع »ويكيليك��س«. ويوضح 
أن »أول اتص��ال مع الس��عودية 
حدث في 2012 عبر )املستشار 
الس��ابق( س��عود القحطاني«، 
الفت��اً إلى أن��ه لم يكن س��رياً، 
»فالقحطان��ي كان يكت��ب من 
عنوان��ه اإللكترون��ي الرس��مي 
كان  والقحطان��ي  احلكوم��ي«. 
يعمل مستش��اراً ف��ي الديوان 
امللكي، قبل أن تت��م إقالته من 
منصبه بعد اعتراف السعودية 
 18 عق��ب  خاش��قجي  بقت��ل 
يوم��اً م��ن اجلرمية، بس��بب دوره 

ف��ي العملي��ة التي ه��زت الرأي 
الصحفي  وأشار  العاملي.  العام 
اإليطال��ي إل��ى أن القحطان��ي 
لق��اء للحصول  طل��ب حتدي��د 

على برامج قادرة على مساعدة 
حكومته ف��ي محاربة اإلرهاب، 
وفيما بعد، كان سيطلب قائمة 
كامل��ة باخلدم��ات املقدمة من 

أجل إطالق تعاون طويل ومثمر«.
بحس��ب املقال، »هاكينغ تيم« 
لم تكن الشركة الوحيدة التي 
اتصل بها الس��عوديون إلنشاء 

هي��كل »الدف��اع الس��يبراني« 
اخلاص به��م، فحتى الش��ركة 
كان��ت   NSO اإلس��رائيلية 
 Q متورطة، إضافة إلى ش��ركة

Cyber Technology. والش��ركة 
املق��ال،  وف��ق  اإلس��رائيلية، 
تواج��ه دع��وى قضائي��ة؛ ألنها 
على م��ا يبدو األكث��ر تورطاً في 

التجس��س الذي أدى إلى مقتل 
خاشقجي، على يد فريق مكون 
من 18 شخصاً. وعاد الصحفي 
اإليطالي إلى عام 2013، عندما 
اس��تخبارات  أجه��زة  اقتن��ت 
عربية من »هاكينغ تيم« أدوات 
 ،IOS قادرة على اخت��راق أجهزة
بينم��ا مت ف��ي 2015 توريد أدوات 
صممت الختراق أجهزة أندرويد.

أيضاً: »أصبح القحطاني  وقال 
شخصية أكثر تأثيراً في البالط 
امللكي الس��عودي، مع ارتباطه 
أساس��اً بولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان، ودفعه إلى أن 
يحول حرب الدفاع الس��يبراني 
منطلقاً لزيادة نفوذه«. ولفت إلى 
أن عام 2015، شهد توقيع تبادل 
رس��ائل إلكتروني��ة أخ��رى بن 
القحطان��ي وش��خصيات بارزة 

من الشركة )لم يحددها(، الفتاً 
في الوقت ذاته إلى أن »هاكينغ 
تي��م« واجهت صعوب��ات مالية 
أدت إل��ى بي��ع 20% من أس��هما 

يترأس��ها  مالطي��ة  لش��ركة 
رج��ل أعم��ال مقرب م��ن عائلة 
القحطاني. برغ��م ذلك، ال أدلة 
أن هاكين��غ تي��م واصلت توفير 

السعودية،  للحكومة  البرامج 
الت��ي كانت متضي ف��ي بحثها 
ع��ن أس��لحة س��يبرانية أكثر 
قوة، وهو ما دفعها إلى التعامل 

 ،»Dark Matter م��ع »دارك م��ات
ذات  إماراتي��ة  ش��ركة  وه��ي 
إمكانيات تكنولوجية متقدمة.
واس��تنتج الصحفي اإليطالي 

تي��م  هاكين��غ  مش��اركة  »أن 
ل��م تكن في املرحل��ة النهائية 
للعملي��ة بل ارتبط��ت خاصة 
باملرحل��ة األول��ى الت��ي كان��ت 
فيها احلكومة السعودية تضع 
اللبنات األولى لهيئتها اخلاصة 
بالدفاع السيبراني«. وأشار إلى 
»جول��ة لصحفين ف��ي املركز 
الرقم��ي ملكافحة التطرف عبر 
اإلنترنت، حيث شاهدوا جيشاً 
م��ن التقنين ميش��طون مواقع 
التواص��ل إنه نظ��ام إلكتروني 
يعم��ل عل��ى م��دار الس��اعة، 
بنسبة خطأ ضئيلة، وقد حلل 
أكثر 1.2 ملي��ون تغريدة وإعادة 
تغريد على تويتر«. وعبر الكاتب 
عن قلقه متسائالً عن إمكانية 
حتول هذا املركز إل��ى أداة لقمع 
س��اهمت  وه��ل  املعارض��ن، 
برام��ج الش��ركة اإليطالية في 
التجسس على خاشقجي، ثم 
يجيب: »بالتأكيد فإن س��لوك 
الش��ركة في املاض��ي كانت له 
عواقب ثقيلة«. واختتم مقاله 
باإلش��ارة إل��ى أن 40 حكوم��ة 
الش��ركة،  برام��ج من  اقتن��ت 
ع��دداً غي��ر قليل واس��تعملته 
لغاي��ات قمعي��ة مث��ل إثيوبيا 
والس��ودان  واملكس��يك  ومصر 

واإلمارات.

متابعة / البينة الجديدة

تدور شكوك حول دور محتمل لشركة إيطالية تدعى »هاكينغ تيم«، تعاونت مع حكومة الرياض في قضية قتل الصحفي 
الس��عودي جمال خاش��قجي بقنصلية بالده في 2 تش��رين اول املاضي. جاء ذلك في تس��اؤل طرحه الصحفي اإليطالي 

..»Ore 24 Il Sole« جانكارلو كالزيتا ضمن مقال نشره على موقع

»هاكينغ تيم« مل تكن الشركة الوحيدة اليت اتصل بها 
السعوديون إلنشاء هيكل »الدفاع السيرباني« اخلاص بهم

شركة إيطالية متورطة في جريمـة قتل خاشقجي

»هاكينغ تيم« واجهت صعوبات مالية أدت إىل بيع 20% من أسهمها 
لشركة مالطية يرتأسها رجل أعمال مقرب من عائلة القحطاني
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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

من أهم منظم��ات إجنلترا »جلنة 1922«؛ يعود تأسيس��ها إلى ذلك 
الع��ام الذي حتم��ل رقمه. وتعتبر ه��ذه اللجنة م��ن اللجان املهمة 
ف��ي حزب احملافظني، ومتثل بصورة عام��ة اجلناح اليميني من احلزب، 
وتلعب دوراً كبيراً في صياغة سياسة »احملافظني«. وقد أخذت مؤخراً 
دوراً س��لبياً مليئاً بالش��كوك والتحفظات جتاه العالقة باجملموعة 
األوروبي��ة. وكانت من األدوات املعارض��ة لعملة اليورو والعالقات مع 
أوروب��ا. وكل ذلك مما ميثل روح التغ��رب التي تعصف باحلزب في هذه 

األيام.
وقد تولى قبل عدة س��نوات رئاسة اللجنة النائب البليغ والظريف 
كرانلي أونس��لو. وفي إحدى الوالئم الرس��مية التي دعي إليها هذا 
النائ��ب ف��ي أواخر الق��رن املاضي عهد إلي��ه بإلقاء كلم��ة ما بعد 
العشاء. انتهز الفرصة ليصب سخريته بلسانه الالذع على فكرة 
الهوية األوروبية في كلمات قليلة جنح فيها بالس��خرية من سائر 

القوميات التي تشكل اجملموعة األوروبية والتهكم بها.
استطرد وقال:

قامت احلكومة األميركية 
لها  بتعي��ني ممثل جدي��د 
األوروبي��ة  ف��ي اجملموع��ة 
وصل بروكس��ل لتس��لم 
استعداداً  اجلديد  منصبه 
لعمله هذا وتنويراً لفكره 
عن األوروبيني، س��أل أحد 
ل��ه  يح��دد  أن  العراف��ني 
هوي��ة املواط��ن األوروب��ي 
الذي تتألف منه اجملموعة. 
أجابه الرجل العراف قائالً 
إن املواط��ن األوروب��ي ه��و 
من يجمع ه��ذه الصفات 

العشر:
أوالً، الرغب��ة في العمل اجل��اد الذي يتحلى به��ا املواطن اإلجنليزي. 
ثانياً، حتاش��ي الشرب والُس��كر للمواطن اآليرلندي. ثالثاً، التواضع 
الذي يظهره الفرنس��ي. رابعاً، س��عة أفق مواطني لوكس��مبورغ. 
خامس��اً، العفة اجلنسية لس��كان الدمنارك. سادساً، روح النكتة 
التي يتص��ف بها األملان. س��ابعاً، كرم وس��خاء الهولنديني. ثامناً، 
التصرف العقالني السليم لإليطاليني. تاسعاً، الصبر الذي يظهره 
اليونانيون. عاش��راً وأخيراً، وبعبارة أخ��رى إنه املواطن الذي يتطابق 

مع املواطن البلجيكي.
وكل ذلك مما يتناق��ض طبعاً مع املميزات املعروفة لهويات وهوايات 

املواطنني األوروبيني عموماً.
وقد كان في الوليمة نائب محافظ آخر هو السير بيتر إميري فأوحت 
له احلكاية الس��اخرة بحكاية أخرى عن اجملموع��ة األوروبية فقال: 
إن املضيفة في إحدى الطائرات أذاعت هذا اإلعالن على املس��افرين 
»متش��ية بطاقة الن��زول ضرورية جلميع املس��افرين باس��تثناء من 
يحملون جواز سفر اململكة املتحدة أو أعضاء اجملموعة األوروبية«.

م��ا إن م��رت املضيفة بأح��د املواطن��ني األميركان البس��طاء حتى 
استوقفها قائالً: »أوه هذا ناٍد لم أنتِم إليه بعد. أرجوك أن تعطيني 

استمارة االنتماء ألوقعها وأدفع االشتراك عنها فوراً«.

قامت الحكومة األمريكية 
بتعيني ممثل جديد لها 

يف املجموعة األوروبية 
وصل بروكسل لتسلم 

منصبه الجديد استعدادًا 
لعمله هذا وتنويرًا لفكره 

عن األوروبيني..

خالد القشطيني*

وقــفـــــة

هوية وهوايات 
املواطن األوروبي

استطالع ميداني وشفاهي: »                           « ليست الصحيفة 
الوحيدة يف الشارع العراقي .. لكنها األفضل بامتياز

بغداد / محافظات / البينة الجديدة

قناع��ات  ال��ى  التوص��ل  بع��د  وأخي��راً، 
راس��خة وأكيدة ب��أن نتائج االس��تفتاءات 
واالس��تطالعات الت��ي قام��ت به��ا مؤخراً 
جهات تعمل حتت الفتات إعالمية مختلفة 
ال حض��ور له��ا ف��ي الوس��ط اإلعالم��ي وال 
حظوظ لها من املصداقية والعلمية وفاقدة 
للمعايي��ر اإلعالمي��ة املنهجي��ة وبنتائ��ج 
وهمية ومحس��ومة س��لفاً لتجّير لصالح 
ه��ذه اجله��ة أو تل��ك الش��خصية بدواف��ع 
وإغ��راءات مالي��ة أو انحيازات ش��خصية أو 
بهدف التملق واالستمالة واإلخوانيات، فقد 
قررن��ا نحن ف��ي »البينة اجلدي��دة« إزاء هذه 
احلالة املؤسفة، أن نضع النقاط على احلروف 
لكش��ف احلقيق��ة أم��ام القارئ م��ن خالل 
الن��زول للش��ارع أو املي��دان العملي من دون 
اس��تمارات ومن دون بهلوانيات لنس��تطلع 
اآلراء باملس��توى ال��ذي بلغت��ه جريدتنا في 
حتقيق احلضور والتأثير واالنتش��ار وصناعة 
ال��رأي العام.. ه��ذه املرة اعتمد االس��تبيان 
عل��ى مكاملات هاتفية ومش��اهدات عيانية 
واس��تماع الى قصص القراء أنفسهم وهم 
الفئ��ة املس��تهَدفة أصالً، فض��الً عن باعة 
الصح��ف اليومية بالدرجة األس��اس، وهم 
مقي��اس ال ميكن ألح��د جتاهل��ه أو اختزاله، 
وعلي��ه توزع فري��ق عمل »البين��ة اجلديدة« 

على ثالثة محاور جلمع املعلومات هم: 
1- موزعو الصحف.

2- القراء األعزاء وكبار املسؤولني.
3- كمية التوزيع.

4- املرجتع.
5- األرشفة.

6- تفاعل القراء مع اجلريدة.
االس��تفتاء  رقع��ة  ش��ملت  وباملناس��بة، 
جمي��ع أنحاء العاصمة بغ��داد واحملافظات، 
حيث تأك��د باحلصيلة النهائي��ة أن جريدة 
»البين��ة اجلدي��دة« ه��ي من ب��ني الصحف 
اليومي��ة املتقدم��ة ف��ي كمي��ة املبيع��ات 
وسرعة نفادها منذ ساعات الصباح األولى، 
وه��ذا ما أكده رئيس رابط��ة توزيع الصحف 
السيد حسن هاش��م »أبو قاسم«، وحتظى 
بتقدي��ر عاٍل من القراء األعزاء على مختلف 
أعمارهم ومستوياتهم الثقافية ومراكزهم 
الوظيفية، فالقارئ يبحث عنها والكثير من 
املسؤولني يلزمون مديري املكاتب اإلعالمية 
أن تك��ون »البين��ة اجلدي��دة« م��ن الصحف 
التي تتربع على مناضدهم ابتداًء من رئيس 
اجلمهوري��ة الدكت��ور بره��م صال��ح م��روراً 

برئي��س ال��وزراء الدكتور ع��ادل عبد املهدي 
ورئيس مجل��س النواب محمد احللبوس��ي 
فضالً عن زعماء األحزاب السياسية وحتى 

أصغر مسؤول.
يؤكد القراء أن »البينة اجلديدة« هي املطبوع 
العراق��ي الذي ميكن أن يطلق عليه توصيف 
»اجلريدة – اجمللة« فعدد صفحاتها العشرون 
ابت��داًء  واألح��داث  باملوضوع��ات  الزاخ��رة 
من اخلب��ر مروراً باحل��وار والتحقي��ق واملقال 
وانته��اًء بالدراس��ات وامللفات الت��ي تتناول 
ش��تى القضاي��ا السياس��ية واالقتصادية 
والرياضية  والفنية  والثقافية  واالجتماعية 
محلي��اً وعربياً ودولياً يجعلها مس��تجيبة 
لرغبات القراء وهي اجلريدة التي ال تذبل بعد 
أن ينتهي الي��وم وإن ميزتها أنك مبقدورك أن 

تقرأها بعد أسبوع أو بعد شهر.
* لقطات تثري االعتزاز *

أوالً: كش��ف مسؤولون كبار أنهم يحرصون 
على مطالعة »البين��ة اجلديدة« مع بواكير 
الصباح ليّطلعوا على ما فيها من مالحظات 
أو تصويب��ات أو إجنازات تخ��ص وزاراتهم وإن 
بعضهم يطالعها بشكل سريع ثم يكمل 

قراءتها بتمعن بعد العودة للمنزل.
ثانياً: قال أحد القراء في محافظة الديوانية 
إنهم ابتكروا طريقة لضم��ان قراءة اجلريدة 
م��ن قبل أكب��ر عدد م��ن أبناء احملل��ة، وذلك 
بتفري��ق صفحاته��ا على احلاضري��ن الذين 
يختارون أح��د املضايف، وكلما فرغ أحدهم 
من قراءة صفحة سّلمها آلخر، وهكذا يتم 

تداول اجلريدة وقراءتها من قبل احلضور.
ثالثاً: أرش��فة أعداد اجلري��دة، وهذا ما جتلى 
م��ن خالل زي��ارة ع��دد غفير من الق��راء ملقر 
اجلريدة وه��م يؤكدون لنا أنه��م يحتفظون 
في منازله��م بأعداد اجلريدة من��ذ صدورها 
األول ف��ي 9/ 11/ 2005 وه��م يحرصون على 
تبويبه��ا وعّدها جزءاً م��ن ممتلكاتهم التي 
يفتخرون بها، وبعضهم عرض علينا أنه في 
حال االحتياج إل��ى أي عدد من اجلريدة فهم 

مستعدون لتزويدنا به.
رابعاً: يقول السيد )سامي عبد الكرمي( وهو 
مقيم حالياً في السويد: »إننا نقوم بتصفح 
املوقع اإللكتروني للجري��دة ثم نقوم بطبع 
نس��خ مصورة منها على ش��كل )أي – فور( 
ليتاح لعدد غفير من أبناء اجلالية العراقية 
املقيم��ني في بالد الغربة تصفح ما يدور في 

وطنهم من خالل )البينة اجلديدة(«.
خامس��اً: هناك ق��راء وصل به��م احلال الى 
حد العش��ق للجريدة واإلدمان على قراءتها 
حت��ى إن البعض منه��م ال يهدأ ل��ه بال إال 
بعد احلصول على نس��خة منه��ا والبعض 
اآلخ��ر ما أن يحصل على اجلريدة حتى يقوم 
بضمه��ا إل��ى ص��دره وتقبيلها كج��زء من 
االعت��زاز واحملبة له��ا، وهذا م��ا يفعله دائماً 
الق��ارئ العاش��ق »مجي��د الس��اعدي« من 

مدينة الصدر/ الداخل.
* استنتاجات *

وإزاء ه��ذه احلقائ��ق الدامغ��ة ميك��ن القول 
وبكل ثقة:

أ- إن »البين��ة اجلدي��دة« ل��ن تعت��د ب��أّي من 
اس��تبيانات  أو  اس��تفتاءات  أو  تقييم��ات 
جتريه��ا جهات غي��ر محترفة رس��مياً وغير 

مهنية إطالقاً.
ب- إن »البين��ة اجلديدة« هي صاحبة القدح 
املعّل��ى الت��ي حتظ��ى باهتم��ام الق��راء مع 
خالص االحترام لصحف محلية لها قراؤها 
ولها حظوظها م��ن االهتمام كي ال نبخس 
حق اآلخري��ن، ولكن بالنس��بة لنا هذه هي 
اس��تحقاقاتنا الت��ي نعت��ز بها وم��ا يقوله 
الش��ارع هو الفيص��ل وليس االس��تمارات 

الكاذبة واالستبيانات الوهمية.
ج- إن »البين��ة اجلديدة« س��وف تدير ظهرها 
ل��كل اجلهات الت��ي أثبت��ت التجرب��ة أنها 
فش��لت في االمتح��ان ولن متن��ح ثقتها إال 
للقراء األعزاء وكل املتابعني لها من السادة 
املسؤولني فهم نبضنا واملؤشر الوحيد على 

أننا نحوز رضاهم ومحبتهم.

مرت يوم أمس األحد الذكرى ال� 98 لتأس��يس جيش العراق الباس��ل في 
الس��ادس من كان��ون الثان��ي 1921، وعندما نحتفل به��ذه الذكرى فإننا 
نس��تذكر تاريخاً مجيداً ويوماً مش��هوداً يظل حياً في ضمائر العراقيني 

جيالً بعد جيل مهما طال الزمن.
م��ن الس��مات البارزة جليش��نا العراقي الباس��ل أنه جي��ش العراق كله 
من ش��ماله إلى جنوبه ومن ش��رقه حتى حدوده الغربي��ة، ولعل فضيلة 
حياديت��ه تنبع م��ن تركيبته كون��ه منفتحاً عل��ى كل العراقيني من دون 
اش��تراطات مسبقة وتفضيل لفئة أو طائفة أو دين أو عرق على آخر، هذه 
السمات كلها جعلت من هذا اجليش الباسل األغر صامداً بوجه كل من 
حاول أن يس��حبه لهذا الطرف أو ذاك وبقي س��وراً وحامياً للوطن، ورحم 

اهلل شاعر العرب األكبر محمد مهدي اجلواهري حيث قال:
جيُش العراق ولم أزْل بك مؤمناً       

                          وبأنك األمُل املرجى واملنى
وبأن حلمك لن يطوَل به املدى 

                          وبأن عزمك لن يحيق به الونى
جيش العراق إليك ألف حتية

                           تستاف كالزهر الندي وجتتنى
وبنظ��رة تاريخي��ة س��ريعة منذ تش��كيل أول فوج باس��م فوج موس��ى 
الكاظ��م عام 1921 الذي أُعد كنواة أولى جليش العراق ثم تطورت صنوفه 
وتنوع سالحه، برز من بني اجليوش العربية لبسالة مقاتليه وشجاعتهم 
ف في حروب التحرير  في املعارك، وخير دليل ملا ذهبنا إليه هو دوره املش��رّ
العربية ضد الصهاينة مغتصبي األراضي الفلسطينية وكيف كان دوره 
حي��ث أنه يثير الرعب في قلوب األعداء، ثم مش��اركته في حرب تش��رين 
وكيف اس��تطاع إيق��اف هجوم الصهاينة اجملرمني على دمش��ق العروبة 
وأوقف غزو األعداء وحمى س��وريا من أن يبتلعها هذا الغول املس��نود من 

أمريكا وقوى الشر في العالم.
لقد س��ّطر جيش��نا الباس��ل أروع البطوالت وأس��مى آي��ات التضحية 
والفداء وهو يتصدى لفلول داعش اإلرهابية اجملرمة ويقدم العش��رات من 
الش��هداء فداًء للوطن، ونحن إذ نس��تذكر الذكرى )98( لتأسيس اجليش 
العراقي الباس��ل نق��ف إجالالً وإكب��اراً لهذا اجلبل العظي��م الذي حمى 
العراق والعراقيني من ش��رور داعش اجملرمة وأذنابها ودرأ مخاطر االنقسام 
والفتن��ة الطائفية التي تعرض لها البلد في الس��نوات املنصرمة بفعل 
مخططات أعداء الع��راق وما يضمرونه من ش��رور للطعن بوحدة العراق 

أرضاً وشعباً.
الي��وم كل الش��عب مطاَل��ب بالوقوف خل��ف اجليش العراقي الباس��ل 
وهو يتص��دى ويقارع أعتى قوى اإلره��اب وكل الظالميني التكفيريني من 
الدواعش الذين دنس��وا ترابنا الوطني وأش��علوا احلرائق في مدننا اآلمنة 
وارتكب��وا اجلرائم البش��عة بحق الش��يوخ والنس��اء واألطف��ال وهدموا 
األضرحة واملس��اجد واحلس��ينيات وس��فكوا ال��دم الطه��ور.. اليوم كل 
الشعب مطاَلب بوقفة وفاء وتقدير واحترام بهذه الذكرى لهذه املؤسسة 
التي أنارت وأضاءت وجه العراق وحمته من شرور داعش اجملرمة وإرهابها..

رح��م اهلل ش��هداء العراق.. وحمى اهلل أس��ود جيش��نا الباس��ل، جيش 
كل العراقي��ني، ولتظل راياتن��ا خّفاقة وأعالمنا مرفوعة ال متس��ها أيادي 

الطامعني واحلاقدين، وليبقى اجليش سوراً للوطن.
وكما قال الشاعر نقول في اخلتام:

لك أن تجل وأن تفدى                          يا خري جند اهلل جندا

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

صباح الشيخلي* 

َجْيُشـَنا الَبـاِســُل 
يِف ِذْكَراُه الـ)98(

تعزي أس��رة حتري��ر )البينة اجلديدة(، وعلى رأس��ها 
الزميل رئيس التحري��ر )عبد الوهاب جبار(، الزميل 
رئيس التحرير التنفيذي )عبد الزهرة البياتي( لوفاة 
املغفور له ش��قيقه )عامر مش��تت البياتي(، وهو 
ش��قيق كل من زام��ل ورحيم، ووال��د كل من خالد 
وثائر واملهندس حيدر والش��هيد النقيب املهندس 
ولي��د، وع��م كل م��ن الدكت��ور علي زام��ل وأحمد 
وعلي ومصطفى. وقد أقي��م مجلس الفاحته على 
روحه في احلبيبية قرب مركز الش��رطة، فرع )كرمي 

للتصوير( بدءاً من 6 كانون الثاني وملدة يومني.

)                           ( تعزي رئيس التحرير التنفيذي الزميل )عبد الزهرة البياتي( لوفاة املغفور له شقيقه احلاج عامر مشتت البياتي 

مبناس��بة الذكرى )98( لتأس��يس اجلي��ش العراقي الباس��ل، 
واملعط��رة بأريج االنتص��ارات التي حققها جيش��نا العظيم، 
أتق��دم باس��مي ونيابًة ع��ن منتس��بي وزارة الكهرب��اء، بأحر 
التهان��ي والتبري��كات، وأس��مى معان��ي الرفع��ة ِلِس��فركم 
البطول��ي الطويل، إلى منتس��بي اجلي��ش العراقي من ضباط 
ومرات��ب وجن��ود، وإل��ى جمي��ع منتس��بي القوات املس��لحة 
البواسل، وشعبنا احلبيب، بهذه الذكرى العطرة، سائلني اهلل 
س��بحانه وتعالى أن يحفظكم س��وراً للوط��ن، وأن ينصركم 

على أعداء الشعب، وأن يسكن شهداءكم فسيح جناته.
اجملد جليش العراق وقواتنا املسلحة، واخللود لشهدائنا األبرار. 

الدكتور لؤي الخطيب
وزير الكهرباء

بأس��مى آي��ات الرفعة والتقدير لتضحياتكم الس��خية وس��فركم 
البطولي الكبير الطويل وبكل فخر واعتزاز وس��رور اس��توطن قلب 
كل عراقي غيور، ومبناس��بة الذكرى الثامنة والتس��عني لتأس��يس 
جيش��نا العراقي الباس��ل، نتقدم بأزكى التهان��ي والتبريكات إلى 
الس��يد القائد العام للقوات املس��لحة األس��تاذ عادل عبد املهدي 
رئيس مجل��س ال��وزراء وإلى قادة وضب��اط ومراتب اجلي��ش العراقي 

وشعبنا األصيل بهذه الذكرى العزيزة على قلوب العراقيني. 
متمن��ني للش��عب العراقي العظي��م األم��ن واالس��تقرار واالزدهار، 
وجليش��نا العراق��ي األبي وقواتن��ا املس��لحة دوام النص��ر والنجاح 

واالقتدار الدائم، وأن يحفظه اهلل ذخراً للوطن وحماية املواطن.
وال يس��عنا هنا إال أن نستذكر أرواح الشهداء األبرار واجلرحى الكرام 
في جيشنا العراقي وقواتنا املسلحة البطلة والذين كانت لدمائهم 
الزكي��ة الدور األكبر في حتقي��ق االنتصارات الكب��رى وحترير األراضي 

العراقية من سيطرة كيان داعش االرهابي.

الفريق األول الركن الدكتور طالب شغاتي الكناني
رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب

وزير الكهرباء يهنئ اجليش العراقي رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب  يهنئ اجليش العراقي

*صحفي وكاتب ومؤّلف عراقيّ


