
إطالق مشروع الصدار شهادات 
الوالدة والوفاة الكرتونيا

يب��دأ وزي��ر اخلارجي��ة االيران��ي )محم��د جواد 
ظريف( اليوم االحد زيارة رس��مية للعراق على 
رأس وف��د اقتص��ادي رفي��ع يضم م��دراء كبرى 
الش��ركات االيرانية وبحس��ب وس��ائل اعالم 
ايرانية فأن ظريف سيش��ارك ف��ي اجتماعات 
جتارية مش��تركة في مدينتي كربالء املقدسة 
والس��ليمانية.على صعيد آخ��ر اكد امير دولة 
قطر الش��يخ )متيم بن حمد آل ثاني( استعداد 
الدوح��ة الس��تثمار ملي��ار دوالر ف��ي البني��ة 
التحتي��ة ف��ي العراق ف��ي اطار اع��ادة االعمار 
ويأت��ي ذلك اث��ر زي��ارة الرئيس  )بره��م صالح( 
م��ع وفد حكومي رفيع املس��توى ال��ى الدوحة 

مؤخ��راً بحث خالله��ا مع آل ثان��ي العالقات 
الثنائي��ة بني البلدين وس��بل االرتقاء بها في 
اجمل��االت السياس��ية واالقتصادي��ة والنق��ل 
والطاق��ة واتف��ق اجلانب��ان عل��ى اطالق خط 

بحري مباشر يربط ميناء حمد في قطر مبيناء ام 
قصر في العراق بهدف تنش��يط التبادل التجاري 
والعالقات االقتصادية.وفي التطورات السياسية 
اته��م القيادي في حتالف الفت��ح )محمد مهدي 
البياتي( جهات سياس��ية وارهابية لم يس��مها 
بسرقة نسبة كبيرة من نفط كركوك معتبراً ان 
الكثي��ر اصبحوا اثرياء بس��بب نفط كركوك وان 
نسبة كبيرة من نفط احملافظة تسرق من جهات 

سياس��ية وارهابية.وفي التطورات االمنية اعلن 
احلشد الشعبي عن احباط هجوم صاروخي كان 
يس��تهدف ناحية القيروان غ��رب مدينة املوصل 
فيما اش��ار ال��ى ضب��ط قناب��ر ه��اون وصواريخ 
وعبوات خالل عملية مس��ح ميداني في الناحية 
وقال بي��ان صحفي ان قوات الل��واء 29 وعمليات 
احلشد غرب املوصل ومديرية مكافحة املتفجرات 
نفذت عملية مس��ح ميداني في قرية عني غزال 
وت��ل قصب وتل بن��ات في القي��روان حيث مت رفع 

ومعاجل��ة مئات املتفج��رات احلربية من مخلفات 
داع��ش والعثور على )40( قنبرة ه��اون ورفع عبوة 
قمعية عدس��ة ورفع صاروخ كاتيوش��ا وآخر من 
ن��وع كورنيت كان معداً لالطالق.م��ن جانبه اكد 
قائد جهاز مكافح��ة االرهاب الفريق الركن )عبد 
الوه��اب الس��اعدي( ان االوض��اع ف��ي محافظة 
كرك��وك مس��تقرة واحلي��اة طبيعي��ة واملدين��ة 
آمنة مش��يراً الى ان ف��رض القانون وحتقيق االمن 
يحتاج الى احلكمة وقال املكتب االعالمي حملافظ 

كركوك ان احملافظ )راكان س��عيد اجلبوري( وقائد 
جه��از مكافحة االرهاب في العراق الفريق الركن 
)عبد الوهاب الساعدي( وقائد العمليات اخلاصة 
الثالث��ة الل��واء الرك��ن )مع��ن الس��عدي( وقائد 
العملي��ات اخلاصة الثاني��ة العميد الركن )حيدر 
العبي��دي( قام��وا امس بجولة ش��ملت عدداً من 
اسواق وطرق مدينة كركوك وقد حتدث املتفقدون 
م��ع ع��دد م��ن العوائ��ل الكركوكية م��ن جميع 
مكوناته��م مبا يعزز العالقة ب��ني املواطن واالدارة 

والقوات االمنية ويس��هم في االرتقاء بخدمتهم 
ورعايتهم وحفظ اجواء االمن والسالم التي تسود 
كركوك وق��ال احملافظ لقد نزلنا للش��ارع برفقة 
االبطال والقيادات الش��جاعة لنطمئن مواطني 
كركوك ونقول له��م نحن معكم وخلدمتكم وان 

كركوك آمنة ومستقرة بجهود االبطال.
وفي تطور آخر كشف مصدر عسكري في تصريح 
لصحيف��ة عربي��ة امس ع��ن خطة لع��زل بادية 
املوصل وصحراء االنبار عن املدن فيما اشار الى ان 
التحالف الدولي س��يكون له دور في هذه اخلطة 
وبحس��ب املص��در ف��ان اخلطة واس��عة وهدفها 
الس��يطرة على بادية املوص��ل فضالً عن صحراء 
االنب��ار على وجه اخلص��وص كونها مصدر اخلطر 
االمن��ي الدائم للعراق وس��يتم تقس��يم البادية 
والصحراء الى اربع مناطق ووضع قيادة عسكرية 
عل��ى كل جزء منها وتفتيش��ها من قبل مش��اة 
اجلي��ش بجهد بش��ري كامل فضالً عن وس��ائل 
تقنية حديثة للكش��ف عن اخملابئ واالنفاق التي 
حفرت حتت االرض كما سيتم تكليف سالح اجلو 
العراقي ومروحيات قتالية بالش��روع في عملية 
مسح جديدة للمناطق الصحراوية التي تشكل 
اكثر من 60% من مس��احة االنب��ار ونحو 40% من 

مساحة نينوى احلدوديتني مع سوريا املضطربة.
وف��ي الش��أن احمللي عق��د مجلس الن��واب امس 
جلس��ته ال���)25( برئاس��ة النائ��ب االول لرئيس 
البرملان )حس��ن الكعبي( وحضور )166( نائباً من 

اص��ل )329( اي بغي��اب )163( نائب��اً انهى خاللها 
القراءة االولى ملشروع قانون االدارة املالية وكذلك 
القراءة االولى ملش��روع قانون اجلرائم املعلوماتية 
وكما انهى الق��راءة االولى ملقترح قانون التعديل 
االول لقان��ون اجملمع العلمي كما ش��كل البرملان 
جلنة حتقيقية بش��أن حريق مبن��ى ايواء واصالح 
االناث املش��ردات في االعظمية ثم رفع جلس��ته 

الى يوم غد االثنني وعلى هالرنة طحينج ناعم.
وف��ي تطور آخ��ر كش��ف صحيفة وول س��تريت 
جورن��ال االمريكية ان مس��ؤولني عراقيني طالبوا 
وزي��ر اخلارجي��ة االمريك��ي )مايك بومبي��و( ببقاء 
الق��وات االمريكي��ة في الع��راق ج��اء ذلك خالل 
لق��اءات اجراه��ا بومبيو ف��ي بغ��داد واربيل بعد 
زي��ارة مفاجئة للعراق االربع��اء املاضي واوضحت 
الصحيفة االمريكية ان هذه املناشدات العراقية 
تأت��ي ف��ي اعق��اب الق��رار االمريك��ي القاض��ي 
بس��حب الق��وات االمريكي��ة م��ن س��وريا وكان 
بومبيو ق��د التقى خالل زيارت��ه املفاجئة للعراق 
الرؤس��اء العراقي��ني الثالث��ة )عادل عب��د املهدي 
رئي��س احلكومة ، برهم صالح رئيس اجلمهورية ، 
ومحمد احللبوسي رئيس البرملان( كالً على انفراد 
وبحس��ب الصحيفة االمريكية فان املس��ؤولني 
العراقي��ني يش��عرون بالقل��ق م��ن ان ي��ؤدي اي 
انس��حاب للقوات االميركية من العراق الى خلق 

فراغ قد يستغله تنظيم داعش.

كتب محرر الشؤون املحلية
يؤك��د ع��دد كبير من القانونيني ان صدور قانون التقاعد املوحد رقم )9( لس��نة )2014( يجب ان يطب��ق باثر رجعي ملن تقاعدوا او 
احيلوا على التقاعد قبل هذا التاريخ ولكن مايؤس��ف له ان القوانني عندنا يجري تفس��يرها حسب املزاج البرتقالي ملن يعنيه 
االمر مايؤدي الى حرمان ش��ريحة واسعة من املتقاعدين س��واء أكانوا مدنيني ام عسكريني.. واملفارقة هنا ان املتقاعدين مابعد 
ص��دور القانون آنف الذكر اس��تلموا مكافأة نهاية خدمة في حني حرم من احيل عل��ى التقاعد قبل صدور القانون وهذا الظلم 
بعينه.وانطالق��اً م��ن ذلك فأن »البينة اجلديدة« تطالب بقوة مجلس النواب املوقر باقرار مكافأة نهاية اخلدمة ملنتس��بي اجليش 
العراقي الس��ابق ضباطاً ومراتب اس��تناداً الى منطوق املادة )40( من املوازنة االحتادية للعام احلالي )2019( حيث نصت املادة )40أ( 
على مايلي: تلتزم هيئة التقاعد الوطنية بصرف مكافأة نهاية اخلدمة ملنتس��بي اجليش الس��ابق على اال يتجاوز احلد االقصى 
مبل��غ )10( مالي��ني دينار للدفعة االولى.في حني نصت الفقرة )ب( من املادة اعاله انه ف��ي حال جتاوز مبلغ املكافأة احلد املنصوص 
عليه بالبند )أ( اعاله ووجود تخصيصات متبقية لس��نة )2019( فيجري صرف املبلغ املتبقي من املكافأة على وفق نس��ب مئوية 
بني املبلغ الكلي املتوفر لدى هيئة التقاعد الوطنية واملبلغ املتبقي من مبلغ املكافأة املستحقة.نكرر املطالبة بأن صرف مكافأة 
نهاية اخلدمة للمتقاعدين )مدنيني وعس��كريني( قبل صدور قانون التقاعد املوحد رقم )9( لس��نة 2014 امر قانوني مفروغ منه 

لكن املشكلة تكمن في التفسيرات غير املنطقية.

اجتماع بني اخلزعلي والعامري واملهندس ومحودي ملناقشة سياسة االستهداف املمنهج للحشد

»                                     « تطالب الربملان باقرار مكافأة نهاية اخلدمة ملنتسيب اجليش السابق وملن تقاعدوا قبل صدور قانون التقاعد املوحد مدنيني وعسكريني

الساعدي من كركوك: االوضاع مستقرة وطبيعية واملدينة آمنة.. ومصدر عسكري يكشف عن خطة لعزل بادية املوصل وصحراء االنبار عن املدن
قيادي يف الفتح يتهم جهات سياسية وارهابية بسرقة نفط كركوك.. واحلشد الشعيب حيبط هجوما صاروخيا غرب املوصل

التخطيط النيابية: الدولة ستشيد مدنا سكنية جديدة بدال عن منح العائالت الفقرية قطع أراض

خالل زيارته املفاجئة لبغداد.. مسؤولون عراقيون طالبوا )بومبيو( ببقاء القوات االمريكية يف العراق
بغياب )163( نائبًا.. الربملان يعقد جلسته )اخلجولة( ويرفعها اىل غد.. وعلى هالرنة طحينج ناعم
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كتب املحرر السياسي

على رأس وفد اقتصادي رفيع.. ظريف في بغداد.. وقطر: مستعدون الستثمار مليار دوالر في العراق

يف الهدف

ال نذيع او نفشي سراً إذا ما قلنا بأن اوضاع العراق السياسية 
واالمني��ة الراهن��ة ال تتحم��ل املزيد م��ن االزم��ات واالحتراب 
الداخل��ي ألنن��ا بصراحة نقف جميع��اً عل��ى ارض رخوة وان 
داع��ش يتربص بنا الدوائر واملؤامرات اخلارجية ضدنا حتاك ليل 
نه��ار وان رأس العراق مازال مطلوباً للصل��ب وان الذئب مازال 

يقظاً خلف الباب!!
وان الص��راع الس��لطوي على اش��ده وان اخلن��ادق املتداخلة 
مازال��ت كما ه��ي رغم تش��كيل احلكومة احلالي��ة والتي لم 

تكتمل بعد والكل يعرف االسباب..
نعم ان كل االطراف والقوى السياسية الفاعلة في الساحة 
العراقي��ة تعرف جيداً ه��ذه احلقائق وهي إن ش��اء اهلل واعية 

مثلما  خملاطره��ا  ومدرك��ة 
ال  انه��ا  متيقن��ون  نح��ن 
تري��د ان يدخ��ل العراق في 
اتون ازمة او فتنة ستكون 
آثاره��ا وخيم��ة ال س��مح 
اهلل الس��يما وان بعضاً من 
اجلمر ل��م يبرد وان��ه مازال 
متقداً حتت الرم��اد وان من 
اخلطأ اجلسيم النبش فيه 

لتفادي الوقوع في احملذور.
ومن هن��ا فإننا في »البينة 
كل  نناش��د  اجلدي��دة« 

املتصدين للمس��ؤولية بأن يغلبوا مصلح��ة العراق فوق كل 
اعتب��ار وان يضعوا نص��ب اعينهم ان هناك ش��عباً قد خرج 
تواً من منازل��ة دامية لكنها بطولية حقاً اس��تطاع خاللها 
ان يصن��ع نصراً باهراً انحنى ل��ه كل العالم.. ان املطلوب اآلن 
ياكل قوانا السياس��ية هي سياس��ة ضب��ط النفس باعلى 
درجاتها ومطلوب ايضاً ش��جاعة في منع الشرر املتطاير من 
هنا او هناك لتفويت الفرصة على كل محاولة الشعال حريق 
مهما كان بس��يطاً في العش العراقي.. نعم يا كل ساستنا 
نناش��دكم وننتخيك��م باس��م الع��راق وش��عبه وتاريخ��ه 
ومقدس��اته ان ترتقوا الى مستوى املس��ؤولية الوطنية وهذا 
عهدن��ا بك��م واعلم��وا ان العراق اذا م��ا ضاع ف��ال وجود لنا 
جميع��اً.. اكرر: ضع��وا الوطن نصب اعينكم اس��تحلفكم 

باهلل والعباس.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

يا كل ساستنا 
نناشدكم وننتخيكم 
باسم العراق وشعبه 
وتاريخه ومقدساته 
ان ترتقوا اىل مستوى 
املسؤولية الوطنية 

نار حتت الرماد.. مطلوب 
شجاعة االطفاء

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 

الكعيب يعلن ايقاف العمل بقرار مشول رواتب الشهداء بالتوقيفات التقاعدية وضريبة الدخل!

انباء متضاربة عن انتشار للقوات االمريكية يف مناطق عراقية 
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متى يتحرك وزير خارجيتنا السيد محمد علي احلكيم العادة 
تقييم الس��لك الدبلوماس��ي العامل حالياً ف��ي دول العالم 
بع��د ان ثبت بالتجربة العملية ب��أن البعض من هؤالء مجرد 
ديكور؟ ومتى نرى س��لكاً دبلوماس��ياً عراقي��اً يعكس صورة 

العراق ويعمل ألجل العراق وليس مجرد )عوائل( ال اكثر؟!

سؤال لوجه اهلل

دد 
الع

ذا 
 ه

يف
رأ 

وزير النقل يتفقد إق
مرآب الكرخ اجلنوبي 

ويلتقي إدارته 

صحيفة عربية: أمريكا طلبت 
من العراق تضمني املوازنة بندا 

لتغطية تكاليف تواجدها
512

»                  « تهنئ 
العامل االسالمي بوالدة 

زينب الكربى )ع( 
19

منتخبنا يتأهل لثمن نهائي 
أسيا بفوزه على اليمن بثالثية 

نظيفة وأداء مقنع 
10

 بغداد /  
ام��س  االتص��االت،  وزارة  أعلن��ت 
إط��الق مش��روع  ع��ن  الس��بت، 
الصدار ش��هادات ال��والدة والوفاة 
الكترونيا من خالل منصة خاصة 
االقدم  الوكي��ل  الكترونية.وق��ال 
بوزارة االتصاالت  الفنية  للشؤون 
امير البيات��ي إن “وزارة االتصاالت 
اطلقت مشروعا الصدار شهادات 
ال��والدة والوف��اة الكتروني��ا م��ن 
خ��الل منصة خاص��ة الكترونية 

انشأها خبراء في الوزارة”.وأضاف 
البيات��ي أن “ال��وزارة اجته��ت الى 
تطبيق املشروع لتسهيل اصدار 
املعامالت في املؤسسات اخلدمية 
للمواطن��ني  اجنازه��ا  وتس��هيل 
بالتنس��يق مع الصح��ة ووزارات 
والتج��ارة  والداخلي��ة  التربي��ة 
اضاف��ة ال��ى املفوضي��ة العلي��ا 
لالنتخاب��ات ومجل��س القض��اء 

االعلى”.

  بغداد / 
أكد النائب محمد شياع السوداني، 
اخلمي��س املاض��ي ان قان��ون االدع��اء 
املفتش��ني  دور  يلغ��ي  ال  الع��ام 
العموميني، مش��يرا الى تقدمي طلب 
قان��ون  لتش��ريع  البرمل��ان  لرئاس��ة 

مكاتب املفتشني العموميني .
وق��ال الس��وداني في مؤمت��ر صحفي 
عق��ده ف��ي البرمل��ان ، وجدن��ا ضرورة 
مكات��ب  قان��ون  مقت��رح  لتق��دمي 
املفتشني العموميني وربطها بهيئة 
النزاهة بدل الوزارة، كون هذه املكاتب 

تعتب��ر مهم��ة وضروري��ة للح��د من 
حاالت الفساد.

وأك��د الس��وداني، انه��ا مكمل��ة وال 
تقاطع عمل باقي املؤسسات الرقابية 
كهيئة النزاهة وديوان الرقابة املالية، 
مبين��ا ان تفعي��ل دور االدعاء العام ال 

يلغ��ي دور املفتش��ني العموميني بل 
يبق��ى دوره��م مهما خاص��ة ان كان 
هن��اك تفاه��م ب��ني املفت��ش الع��ام 
والوزي��ر في مج��ال متابعة الفس��اد 

املالي واالداري في مفاصل الوزارة.

السوداني : قانون االدعاء العام ال يلغي دور املفتشني العموميني

القاهرة / وكاالت / 
كش��ف وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو, 
عن فحوى وج��ود الق��وات األميركية املكثف 
ف��ي املنطق��ة, فيم��ا تس��اءل بالق��ول, ”من 

كان يتوق��ع ان تقي��م إس��رائيل عالق��ات مع 
الس��عودية والعراق؟”.وق��ال بومبيو في مؤمتر 
صحف��ي م��ن العاصم��ة املصري��ة القاهرة ، 
إن “أمري��كا لن تنس��حب من س��وريا قبل ان 

ينته��ي تهدي��د االرهاب”, مبين��اً أن “حتركاتنا 
ف��ي املنطقة هي لدعم اس��رائيل”.وأضاف, أن 
“إس��رائيل لديها حتركات في املنطقة وقامت 
بزيارة سلطنة عمان بصورة علنية”, متسائالً 

“من كان يتوقع أن تقيم إس��رائيل عالقات مع 
السعودية والعراق”. 

البينــة  غــدا تفاصيــل موســعة يف 
الجديدة 

بومبيو من القاهرة : من كان يتوقع ان تقيم إسرائيل عالقات مع السعودية والعراق  

بغداد / 
أس��امة  االقتص��ادي  اخلبي��ر  كش��ف 
التميم��ي، عن وجود أكثر م��ن15 مليار 
دوالر ما بني أموال وعقارات عائدة للعراق 
ف��ي األردن، مبين��ا ان امت��الك جه��ات 
باألردن  اقتصادية  سياس��ية مش��اريع 

وراء عدم تفعيل امللف.
وقال التميمي إن “مطالبة األردن للعراق 
مبليار دوالر لها ديون على العراق يتطلب 
وقف��ة ج��ادة م��ن احلكوم��ة العراقية 
واجلهات املس��ؤولة للمطالب��ة بأموال 

العراق في عمان”.

وأض��اف أن “العراق لديه م��ا بني 10 الى 
15 مليار دوالر ف��ي األردن تعود لعقارات 
عائ��دة للدولة بينها خمس��ة مليارات 

دوالر أموال وسندات مالية”.
وأوض��ح ان “هذه األم��وال عائدة للعراق 
ق��ام بتهريبه��ا قي��ادات بعثي��ة قب��ل 
االحت��الل وبعده ومن ثم تكتمت عليها 
األردن بع��د 2003”.وتاب��ع ان “عدم فتح 
امللف من قبل اجلانب العراقي يعود الى 
العالق��ات االقتصادية واملش��اريع التي 

تعود جلهات سياسية في عمان”.

خبري اقتصادي : 15 مليار دوالر أموال العراق 
باألردن وجهات سياسية وراء عدم اسرتجاعها

بغداد / 
والدف��اع  االم��ن  رئي��س جلن��ة  رد 
ه��ادي  عدن��ان  النائ��ب  النيابي��ة 
االس��دي عل��ى املعترض��ني عل��ى 
قان��ون ايق��اف فصل املنتس��بني 
واع��ادة كل الذين ج��رى فصلهم 
تقدميه��م  بس��بب  اخلدم��ة  م��ن 
ش��هادة الدراس��ة اإلبتدائية غير 
األصولية.وقال االس��دي ل�) البينة 
اجلدي��دة ( ان اغلب هؤالء اش��ترك 

التحري��ر وبعضهم  ف��ي مع��ارك 
استشهد واالخر جرح في سبيل 

وال  معاق��ون  وبعضه��م  الوط��ن 
معي��ل له��م او لعوائلهم واش��ار 
النائ��ب الى ان ش��هادة اإلبتدائية 
اقل شهادة في السلم التعليمي 
وان هذ الشهادة لم تترتب عليها 
اثار مالية وان هؤالء قد ش��ملهم 
قانون العفو. ودعا وس��ائل اإلعالم 
لعدم تضخيم املوضوع والتعامل 
معه بعني االنس��انية وإعالة ذوي 

الشهداء.

ردًا على المعترضين 
االسدي لـ)                                     ( : شهادة اإلبتدائية اقل 

وكاالت / شهادة يف السلم التعليمي واملشمولون ليسوا وزراء
كش��ف ضابط في وزارة الداخلية، عن 
منقب��ات بلباس اس��ود نف��ذن جرائم 
س��رقة في ثالثة احياء راقي��ة ببغداد، 
فيم��ا اش��ار ال��ى ان مفارز الش��رطة 
ش��ددت إجراءاته��ا للح��ّد م��ن ه��ذه 

اجلرائم.
ونقل��ت صحيفة عربية ع��ن الضابط 
قول��ه ان األحي��اء الراقية ف��ي   بغداد 
تش��هد عمليات س��رقة متك��ررة من 
عصاب��ات تس��تعني بنس��اء، مبينا ان 

أغلب حاالت الس��رقة من ه��ذا النوع 
س��جلت في أحياء املنصور واليرموك 
واحلارثي��ة، وأحي��اء أخرى مج��اورة، في 

جانب الكرخ من بغداد.
واض��اف أّن جرائم الس��رقة تت��م أثناء 
س��اعات الدوام الرس��مي، حني تكون 
املن��ازل خالية من س��كانها، مش��يرا 
الى ان كاميرات املراقبة في الش��وارع 
واملنازل التي تش��هد عمليات س��رقة، 
تظهر نس��اًء منقب��ات بلباس اس��ود 
من املتس��والت ينفذن هذه اجلرائم في 

وض��ح النهار.وتابع ان مفارز الش��رطة 
ش��ددت إجراءاتها في العاصمة للحّد 

من هذه اجلرائم.

منقبات بلباس اسود ينفذن جرائم 
يف ثالثة احياء راقية ببغداد

3
النزاهـــــة : ضبط شخص ينتــحـــل صفـــة مفتش عـــام فـــي بغداد
3سفارة العراق يف الدوحة تنفي سرقة هاتف أحد مرافقي الرئيس صاحل
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نائب يكشف عن عدم وجود خطة لوزارة الكهرباء يف الصيف املقبل

2

الصايف يشدد على ضرورة حتصني اجملتمع من تفكك يعصف باألسر واالهتمام برتبية األبناء

NO.3103.SUN.13.JAN.2019

بغداد / البينة الجديدة
وّجه رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، بتقدمي اخلدمات والعمل وفق الدستور 
والقان��ون في محافظة كركوك. وذكر بيان ملكت��ب عبد املهدي إن “رئيس 
مجلس الوزراء استقبل, اخلميس املاضي مبكتبه الرسمي عددا من اعضاء 
مجلس النواب عن محافظة كركوك”. وشدد على “حرصه الشديد على 
اس��تقرار االوضاع في احملافظة وترس��يخ حالة التعايش ب��ن مكوناتها 
واحت��رام التن��وع الذي متتاز ب��ه كركوك”. ووج��ه رئيس ال��وزراء ب�” تركيز 
اجلهود على تقدمي اخلدمات، والعمل وفق الدس��تور والقانون والصالحيات 

والتعاون بن جميع اجلهات ذات العالقة من اجل حتقيق الصالح العام”.

بغداد /البينة الجديدة
كشف النائب عدي عواد، امس السبت، 
ع��ن عدم وجود خطة لدى وزارة الكهرباء 
بش��أن الصيف املقبل، مح��ذرا من عودة 
البص��رة  ف��ي  الس��لمية  التظاه��رات 
وباق��ي احملافظات ف��ي حال ع��دم اتخاذ 
اجراءات فعلية لتج��اوز االخفاقات التي 
حصل��ت بالصي��ف الع��ام. وق��ال ع��واد 

ف��ي مؤمت��ر صحف��ي عقده ف��ي مجلس 
الن��واب، من خ��الل اطالعنا عل��ى اعمال 
وزارة الكهرب��اء وجدن��ا انه التوجد خطة 
للصيف املقب��ل وهناك هدر للمال العام 
وعدم وج��ود جدية ف��ي تثبي��ت العقود 
واالج��راء اليومن. وحذر ع��واد من، عودة 
التظاهرات الس��لمية في البصرة وباقي 
احملافظ��ات بحال ع��دم اتخ��اذ اجراءات 

فعلية لتجاوز االخفاقات السابقة كما 
حصل بصيف العام املاضي، داعيا الوزارة 
ل�وضع خطة تضم جداول بعدد ساعات 
التجهيز املتوقعة لكل محافظة وباقي 
تفاصيل العمل وتثبيت العقود واالجراء 
اليومن ودونها سنس��تخدم صالحياتنا 
القانونية والدستورية للدفاع عن حقوق 

اجلماهير.

كربالء املقدسة  / البينة الجيددة
شدد ممثل املرجعية الدينية العليا في كربالء املقدسة، 
الس��يد أحمد الصاف��ي، على ض��رورة حتصن اجملتمع 
واإلهتم��ام بتربي��ة األبن��اء. وقال الصاف��ي في خطبة 
اجلمع��ة الت��ي ألقاها م��ن داخل الصحن احلس��يني 
الشريف “كلما تطورت التكنلوجيا كلما زاد التحدي 
ف��ي تربية األجي��ال”. مبين��ا ان “كل مجتم��ع البد ان 
تتوفر فيه حصانة مجتمعية، واملقصود باحلصانة هو 
البن��اء الذي يتك��ون منه اجملتمع ال��ذي يجب ان يكون 
من الصعب ان يهدمه”. وش��دد “الب��د من حماية هذا 
النس��يج االجتماعي”. الفتا الى ان “اجملتمعات تدخل 
ف��ي اهتمام الدولة والبد الدولة ان ترعى ذلك”. وأوضح 
الصافي ان “إهتمام رب االسرة بأسرته ال يتعلق فقط 
بجهة املالي فقط بل في التربية والرعاية”. مؤكدا انه 
“كلم��ا تصعبت االمور بعال��م التكنلوجيا كلما هدد 
ذلك االسرة ويكون على رب األسرة ان يضاعف جهوده 
في تربية األبناء”. ودعا الى “متابعة االبناء في املدرسة 
او خارج البيت وبداخله وتفقد أحوالهم، فإننا نتحدث 
عن تفكك أس��ري عصف بنا ونواجه ضياعاً للشباب 
والفتي��ات”. وأكد الصافي “كلنا مس��ؤولون عن تربية 
االبن��اء ال��ذي يعتبر م��ن أه��م املواضيع الي��وم وعلى 
الدولة واجملتم��ع ومنظمات اجملتم��ع املدني ان تتحمل 

مسؤلياتها في هذا اإلجتاه”.

رئيس الوزراء يوّجه بتقديم اخلدمات والعمل يف كركوك وفق الدستور والقانون

نائبة حتّذر من امللوثات البيئية بالبصرة وتؤكد: الشركات النفطية ال تراعي القوانني

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
عاصف��ة ..  اجتاحت عاصفة ش��توية جبال روكي 
والس��هول الكبرى بالوالي��ات املتحدة مع توقع أن 
يغط��ي اجلليد مم��را يبلغ طول��ه 1609 كيلومترات 
خالل مطلع األس��بوع مما يؤدي إل��ى “فوضى” في 
حركة النقل بوس��ط البالد.وب��دأت العاصفة في 
ش��كل أمطار من املكس��يك ثم حتولت إلى ثلوج 
بعد التقائها بجبهة من الهواء الثلجي. وتوقعت 
الهيئة القومية لألرصاد اجلوية سقوط ثلوج يصل سمكها إلى 45 

سنتيمترا في جبال ساجنري دي كريستو جنوبي دنفر.
تظاهرات ..  تس��تعد فرنس��ا ملوجة جديدة من تظاهرات السترات 
الصفراء وس��ط خش��ية من جتدد أعم��ال العنف 
والتخري��ب الت��ي تخلل��ت املظاهرات الس��ابقة.

وذك��رت أن  املظاه��رات تأت��ي رغم قي��ام احلكومة 
الفرنسية بخطوات عدة الحتواء احلركة ودعوتها 
الى حوار وطني يبدأ الثالثاء املقبل. إال أن نش��طاء 
“الس��ترات الصفراء” أعلنوا على مواقع التواصل 

االجتماعي أنهم يستعدون الحتجاجات جديدة.

ه��روب .. أطلق امل��ؤرخ االس��رائيلي بيني موريس 
تصريح��ات مفاجئة، أكد خاللها أن��ه ال يوجد أي 
مستقبل لدولة “إسرائيل”، وأن اليهود سيهربون 
م��ن فلس��طن. وق��ال كوري��س ف��ي تصريح��ات 
“الفلس��طينين  إن  “هآرت��س”،  لصحيف��ة 
متمس��كون برغبتهم ف��ي الس��يطرة على أرض 
إس��رائيل كلها واجتث��اث الصهيوني��ة”، مؤكدا 
أنه  “لن تكون هناك تس��وية إقليمية، ولن يكون سالم على أساس 

تقسيم البالد«.
انفج��ار ..  وقع انفجار قوي في مخبز في باريس ما أدى إلى س��قوط 
عدد من اجلرح��ى وحتطم زج��اج واجهات محالت 
محيط��ة، كما أعلن��ت الش��رطة وصحفيون من 
وكالة فرانس برس في املكان. وقالت الش��رطة إن 
حريقا اندلع تاله انفجار قوي، موضحة أنها ترجح 
حاليا فرضية تسرب للغاز حيث ادى االنفجارالذي 
ف��ي باريس.ودعت الش��رطة املواطن��ن إلى جتنب 

املنطقة احمليطة باالنفجار. 

تحقي��ق .. أف��ادت صحيف��ة “نيويورك تامي��ز”، بأن 
مكت��ب التحقيق��ات الفيدرال��ي “FBI”، يحق��ق 
حالي��ا فيم��ا إذا كان الرئيس دونال��د ترامب يعمل 
س��را لصال��ح روس��يا ض��د املصال��ح األمريكية.

وحس��ب نيويورك تاميز، يقوم محققون في مجال 
مكافح��ة التجس��س بتقييم م��ا إذا كان ترامب 
“يشكل تهديًدا محتمالً لألمن القومي”. وأضافت 
أن “احملققن يسعون أيًضا إلى حتديد ما إذا كان ترامب يعمل بشكل 

متعمد مع روسيا أو تأثر من غير قصد مبوسكو«.
اقتحام .. لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 20، إثر اقتحام 
حافل��ة من طابقن محط��ة للحافالت في مدينة 
أوت��اوا الكندية خالل س��اعة الذروة، وف��ق ما ذكر 
مس��ؤولون محليون. وأدى التص��ادم الذي وقع في 
محط��ة حاف��الت مزدحم��ة ف��ي الط��رف الغربي 
م��ن املدينةإل��ى اقتالع ج��زء من الطاب��ق العلوي 
للحافلة. وقال جيم واتسون رئيس بلدية أوتاوا إن 

23 شخصا أصيبوا في التصادم.

اجتماع بني اخلزعلي والعامري واملهندس ومحودي ملناقشة سياسة االستهداف املمنهج للحشد
بغداد / البينة الجديدة

اف��اد مص��در سياس��ي، ام��س االول ب��أن 
اجتماع��ا عقد بن االمن الع��ام لعصائب 
اهل احلق قيس اخلزعلي ورئيس حتالف فتح 

هادي العام��ري ورئيس اجمللس االعلى همام 
حمودي ملناقش��ة سياس��ة االس��تهداف 
املمنهج للحشد الشعبي. وقال املصدر ان 
اجتماع��ا مهما جرى أمس بن االمن العام 

لعصائ��ب اهل احلق قي��س اخلزعلي ورئيس 
حتال��ف الفتح هادي العام��ري ونائب رئيس 
هيئة احلش��د الشعبي ابو مهدي املهندس 
ورئيس اجمللس االعلى همام حمودي وسامي 

املس��عودي والنائ��ب احم��د االس��دي وابو 
جهاد الهاشمي، في مكتب االول ملناقشة 
تداعي��ات سياس��ة االس��تهداف املمنهج 
للحشد الشعبي وفصائله ورموزه. واضاف 

املصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، 
ان االجتماع ناق��ش التداعيات اخلطرة وراء 
ه��ذه السياس��ة الت��ي تقوم بها لألس��ف 

جهات سياسية متتلك وسائل إعالمية.

بغداد / البينة الجديدة
كشف النائب عن كتلة صادقون البرملانية 
وجي��ه عباس، ع��ن تق��دمي مقت��رح لزيادة 
نسبة تخصيصات تنمية االقاليم باملوازنة 
االحتادي��ة للع��ام احلالي م��ن 2 تريليون الى 
خمس��ة تريليون دينار، فيما اعتبر أن بقاء 
املبلغ عل��ى حاله يعني ع��دم وجود اعمار 
ف��ي احملافظ��ات كم��ا حص��ل بالس��نوات 
الس��ابقة. وقال عباس ان املوازنة االحتادية 
طغت عليها عقلية التقشف التي سادت 

زم��ن حكومة رئيس الوزراء الس��ابق حيدر 
العب��ادي، واعادتها الى احلكومة لتعديلها 
بالشكل املنسجم مع برنامجها احلكومي 
حاجة ضرورية، مبينا ان املناقشات مازالت 
مس��تمرة عل��ى املوازنة الت��ي نعتقد انها 
بحاج��ة الى املزيد م��ن التعديالت. واضاف 
عب��اس، ان هناك ظلم��ا وحيفا للعديد من 
احملافظ��ات ومنه��ا البص��رة الت��ي اعطت 
للع��راق ولم حتصل على ش��يء اضافة الى 
محافظات اخرى تعي��ش حالة نقص حاد 

باخلدمات وابس��ط س��بل املعيش��ة، الفتا 
ال��ى ان ما مت وضع��ه لتنمي��ة االقاليم هو 
تريليون��ا دين��ار وهنالك مقت��رح مت تقدميه 
لزيادتها الى خمس��ة تريليونات وهي ادنى 
نسبة ممكنة للنهوض بواقع التنممية في 
احملافظ��ات الفقيرة. واكد عب��اس، ان ابقاء 
املبلغ على رقمه الس��ابق الذي نعتقد انه 
قليل جدا لن يسمح باعادة اعمار اي شيء 
باحملافظ��ات وس��تكون املوازنة امت��دادا ملا 

حصل باالعوام السابقة.

عباس يكشف عن مقرتح لزيادة مبالغ تنمية األقاليم إىل مخسة تريليونات دينار

بغداد / البينة الجديدة
حذرت عضوة جلنة الصحة والبيئة النيابية صفاء البندر، امس 
السبت، من امللوثات البيئية في محافظة البصرة، فيما اشارت 
الى ان الش��ركات النفطية العاملة باحملافظة ال تراعي القوانن.

وقال��ت البندر خ��الل مؤمتر صحفي عقد في مجل��س النواب ان 
هناك تأشيرات سلبية على بعض الشركات النفطية العاملة 
في احملافظة التي تؤثر على صحة املواطن وتأثيرات صحية قاتلة 
وذلك لالنبعاثات الغازية، مبينة: وثقنا اخملالفات رسمية من قبل 
مديري��ة البيئة في محلس احملافظة لع��دم التزامها بالضوابط. 
واضاف��ت ان االنبعاثات قد تنتقل عبر الس��لة الغذائية مما يزيد 
من خطورة تأثيرها، محذرة من خطورة هذه امللوثات على صحة 
املواطن. واوضحت ان الشركات النفطية العاملة في محافظة 
البص��رة ال تراعي القوانن البيئية وعليه��ا يجب ان تدفع كافة 
الغرام��ات التي بذمتها، الفتة الى ان موضوع التلوث البيئي في 
احملافظ��ة بحاجة الى وقفة ج��ادة ومعاجلة من قبل وزارة النفط 
لوق��ف االنتهاكات البيئية اخلطيرة. ودعت البندر الى تش��كيل 
جلن��ة من الصحة النيابية ووزارة النف��ط ومديرية البيئة لغرض 
التحقي��ق ف��ي ه��ذه اخملالف��ات والزام الش��ركات بدف��ع الديون 
والغرام��ات املتراكمة مع ضرورة حتملها املس��ؤولية وتخصيص 
مبال��غ م��ن الش��ركات لدعم القط��اع الصحي، مش��ددة على 

ضرورة ازالة اخمللفات.

بغداد / البينة الجديدة
اوعز وزير النقل عبد اهلل لعيبي، امس الس��بت، بتنظيم حمالت 
واس��عة لتنظيف وادامة اروقة الس��كك احلديدي��ة، فيما وجه 
بتس��هيل اجراءات حجز التذاكر للمس��افرين. وذكر بيان لوزارة 
النق��ل أن “وزي��ر النقل املهن��دس عبد اهلل لعيب��ي تفقد، امس، 
احملطة العاملية لسكك احلديد لالطالع على سير العمل وطبيعة 
اخلدم��ات املقدمة للمس��افرين”. ووج��ه لعيبي إدارة الس��كك 
ب�”مضاعفة  قصارى اجلهود من أجل خدمة املس��افرين”، موعزا 
ب�”تنظي��م حمالت واس��عة لتنظي��ف وادامة اروقة الس��كك”.

ووجه لعيبي، بحسب البيان، ب�”تسهيل اجراءات حجز التذاكر 
للمس��افرين”، مؤك��دا أن “وزارة النقل تض��ع طلبات املواطنين  
ضمن أولوياتها في خطة عمل الوزارة الهادفة إلى إزالة العقبات 

وتهيئة األجواء للمسافرين بشكل أكبر”.

وزير النقل يوعز بتنظيم محالت واسعة 
لتنظيف وإدامة أروقة السكك احلديد

نائب عنه: احملور الوطين بانتظار موقف عبد املهدي من احليالي لتحديد خياراته املقبلة
بغداد / البينة الجديدة

اكد النائب عن كتلة احملور الوطني مقدام 
اجلميلي، ان احمل��ور بانتظار موقف وقرار 
رئيس مجل��س الوزراء عادل عبد املهدي 
بش��أن ما مت نشره عبر وس��ائل االعالم 
عن عائلة وزيرة التربية ش��يماء احليالي 
حلس��م اخلطوة املقبلة، فيما اشار الى 
ان هن��اك مبالغة وتهويال في تس��ليط 
الضوء على قضية عائلة احليالي. وقال 
اجلميل��ي، إن هناك حالة م��ن التهويل 

املبالغ��ة ف��ي تس��ليط االض��واء على 
قضي��ة وزي��رة التربية ش��يماء احليالي، 
مبين��ا ان الوزي��رة وضعت اس��تقالتها 
امام رئيس مجلس الوزراء سواء بقبوله 
االستقالة ودعوته لنا بتقدمي اسم اخر 
او دعوت��ه بتأدي��ة اليم��ن الدس��تورية.
واض��اف اجلميل��ي، ان ترش��يح احليالي 
كان عل��ى عجالة بعد رفض املرش��حة 
الس��ابقة صب��ا الطائ��ي، بالتال��ي فان 
عبد املهدي يريد تدقيق املعلومات التي 

طرحت بش��أن عائلة الوزيرة من جهات 
اس��تخبارية وبعده��ا س��يتم حس��م 
االم��ر، الفتا الى اننا باحمل��ور الوطني لم 
نضع ضمن حسابنا املطالبة خالل هذا 
الوقت بترديد الوزيرة لليمن الدستورية 
او طرح اس��م مرشح بديل عن احليالي، 
بانتظار موقف عبد املهدي الذي نتوقع 
ارس��اله لنا مع الكتاب الرس��مي الذي 
قد يرس��له السماء مرش��حي الوزارات 

الثالث املتبقية.

بغداد / البينة الجديدة
أكد رئيس كتلة احلل النيابية محمد الكربولي، امس الس��بت، 
اننا ننتظر حس��م رئيس الوزراء عادل عبد املهدي ملرشحي وزارة 
الدف��اع، مبينا انه الزال هناك خالف بش��أن مرش��ح الداخلية.
وق��ال الكربولي في تصريح صحفي إن مرش��حي وزارة الدفاع مت 
تقدميهم من قبل ائتالف الوطنية ومنهم سليم اجلبوري وهشام 
الدراجي والنائب احلالي كرمي ابو سودة وننتظر حسمها من قبل 
رئيس مجلس الوزراء. واضاف، ان وزارة الداخلية لم حتسم حتى 
االن بن الكتل الش��يعية، مش��يراً الى ان وزيرة التربية حصلت 
على موافقة مجلس النواب لكنها لم تؤدي اليمن الدس��توري 

وهناك عدة بدالء ممكن تقدميهم.

الكربولي: خالف الداخلية مازال قائمًا 
وننتظر حسم عبد املهدي ملرشحي الدفاع

بغداد / البينة الجديدة
أكد عض��و جلنة األمن والدف��اع البرملانية عدن��ان فيحان، امس 
الس��بت، عزم جلنته استضافة قادة أمنين خالل الفترة القريبة 
املقبلة لالس��تيضاح منهم عن عديد وأماك��ن تواجد وواجبات 
واصن��اف الق��وات األجنبية املتواج��دة على األراض��ي العراقية.
وق��ال فيحان، إن البرملان يعمل بش��كل مكث��ف لتفعيل قانون 
ع��دم الس��ماح بوج��ود ق��وات أجنبي��ة قتالية داخ��ل األراضي 
العراقية اال مبوافقة البرملان وبحسب حاجة العراق، موضحاً أن 
جلنته أرس��لت طلباً إلى مكتب القائد العام للقوات املس��لحة 
الس��تضافة القي��ادات األمني��ة خالل الفت��رة القريب��ة املقبلة 
ألخذ صورة واضح��ة منهم عن عدد القوات األجنبية وأصنافها 
ونوعية عملها هل هي قوات استش��ارية أم للدعم اللوجستي 
أم غيره��ا، إضاف��ة إل��ى أماك��ن تواجدها بش��كل دقيق.وأضاف 
فيحان، وهو رئيس كتلة صادقون البرملانية، أن القوات التدريبية 
واملستش��ارين هي أصن��اف من املمكن أن نس��مح لها التواجد 

على أراضينا وبحسب احلاجة الفعلية فقط.

الدفاع النيابية تعتزم استضافة قادة 
أمنيني ملناقشة عديد القوات األجنبية 
وأماكن وجودها على األراضي العراقية



القضاء االعلى يوجه بتطبيق اشد 
العقوبات حبق مرتكيب النهوة العشائرية

الكعيب يعلن ايقاف العمل بقرار مشول رواتب الشهداء 
بالتوقيفات التقاعدية وضريبة الدخل

التخطيط النيابية : الدولة ستشيد مدنا سكنية جديدة 
بدال عن منح العائالت الفقرية قطع أراض

كربالء / البينة اجلديدة
تصريحا  الطريحي،  عقيل  املقال  كربالء  محافظ  مكتب  نفى 
قرار  اسباب  في  دينية  دور جلهات  عن  احلديث  بشأن  لألخير  ُنسب 
االقالة.وقال املكتب ، إن بعض مواقع التواصل االجتماعي تناقلت 
وعبر  الطريحي  عقيل  كربالء  محافظ  الى  منسوبة  تصريحات 
تتحدث  التي  التصريحات  هذه  صدور  فيه  وننفي  مزورة،  صفحات 
أن  املكتب،  االقالة.وأَضاف  قرار  اسباب  في  دينية  جلهات  دور  عن 
كربالء  خدمة  أن  هو  اخلصوص  بهذا  صدر  الذي  الوحيد  التصريح 
يحترم  الطريحي(  )عقيل  وأنه  املناصب،  على  تقتصر  ال  والعراق 
وينطوي على  القرار سياسي  لكن  والقانونية،  الدستورية  اآلليات 
مخالفات قانونية ويستند الى معطيات غير ناهضة وغير واقعية.

وتابع املكتب، أن ثمة اطرافا مغرضة حتاول خلط األوراق وزج جهات 
العتبات  متارسه  الذي  بالدور  ونشيد  اجراءات سياسية،  في  أخرى 
املقدسة في تقدمي اخلدمات لكربالء خاصة والعراق عموما من خالل 
مشاريعها الرصينة، داعيا، وسائل االعالم الى، توخي الدقة والتأكد 
بالتصريحات  متمثلة  االساسية  مصادرها  عبر  املعلومات  من 
املكتب،  االعالمي.وحذر  أو عبر مكتبه  احملافظ نفسه  الصادرة عن 
من يقف خلف هذه التصريحات العابثة بان محاوالتهم البائسة 
ابناء  أن تنطلي على  أغراضها وال ميكن  باتت مكشوفة ولن حتقق 
الوسائل  الى  اللجوء  في  بحقنا  ونحتفظ  الكرام،  محافظتنا 

القانونية ملساءلة املسؤولني عن تزييف احلقائق.
فيسبوك  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  صفحات  وتناقلت 
تصريحا منسوب للطريحي يتهم فيه جهات دينية تعود للعتبات 

املقدسة في كربالء بالتدخل في موضوع اقالته.

وكاالت / البينة اجلديدة 
كشف صحيفة خليجية، ان موضوع العطل هو واحد من املواضيع الشائكة في العراق 
وأكثر امللفات فوضوية، فيما اش��ارت الى ان احلكومة بصدد تش��كيل جلنة حلل هذا االمر.
ونقل��ت الصحيفة عن مصدر حكوم��ي قوله ان موضوع العطل ه��و واحد من املواضيع 
الشائكة في العراق وتتداخل فيه أمور عدة، معتبرة انه من أكثر امللفات فوضوية، ألسباب 
مختلفة، أبرزها ممارس��ة بعض املكونات واألحزاب السياسية، عملية فرض الهوية، أو ما 
يع��رف بإثب��ات الوجود عبر قضي��ة العطل. واضاف املصدر الذي طلب عدم الكش��ف عن 
اسمه، ان التعددية التي يشهدها الطيف العراقي، واحدة من تلك املشاكل، فلكّل مكّون 
من املكونات مناس��بات وأعياد، ولهذا يش��عر اجلميع بأّن من املهم أن تؤخذ احتفاالتهم 
في االعتبار، الفتا الى ان هناك خطوات من قبل احلكومة احلالية لتشكيل جلنة، أطرافها 
الرئيسة من دوائر األوقاف الدينية، من أجل حسم األمر.وتبلغ العطل الرسمية في العراق 
124 يوماً من أصل 365 يوماً في الس��نة، مما تشكل نسبة العطل من العام الواحد 33 %، 
ومتكن مجلس النواب في متوز 2015 من قراءة أولى ملش��روع قانون العطل الرس��مية الذي 

يواجه اعتراضات كبيرة من قبل بعض الكتل السياسية.
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صليوا يؤكد عزمه تفعيل اجراءات قانونية ضد الكاردينال املسيحي لويس ساكو

مكتب الطرحيي ينفي تصرحيا منسوب لألخري بشأن اسباب اقالته
وزير النفط السابق يطالب بتفعيل جملس االعمار يف البصرة

بغداد / البينة اجلديدة
اكد النائب الس��ابق عن املكون املسيحي 
جوزيف صلي��وا، عزمه املض��ي باالجراءات 
القانوني��ة ض��د بطري��رك باب��ل للكل��دان 
الكاردينال لويس ساكو بسبب ما وصفها 
جتاوزات��ه واس��تخدامه مف��ردات جارحة و 
مس��تنقصة، فيم��ا اش��ار ال��ى ان هنالك 
اجن��دات تعمل بش��كل منظ��م على قلع 
جذورنا من ارض ابائنا واجدادنا.وقال صليوا 
نستغرب من ازدواجية بيانات الباطريركية 
والتي انكرت في بيانها السابق الصادر عن 
لويس س��اكو بيع اراضي تابعة للكنيسة 
الكلداني��ة وبع��د عرضن��ا للوثائ��ق الت��ي 
تثب��ت البي��ع، اخ��ذت تق��ر ببيعه��ا لتلك 
األراض��ي، مبينا ان عقارات الكنيس��ة إما 
عق��ارت ممنوحة من الدول��ة العراقية او من 
اشخاص معتنقني رسالة سيدنا املسيح، 
وال يح��ق لرج��ل دين بيعه��ا اال اذا اقتضت 
احلاج��ة و ذل��ك عب��ر القن��وات االصولي��ة 
القانونية وعرضها للم��زاد العلني.واضاف 
صلي��وا ان هن��اك اجندات تعمل بش��كل 
منظم عل��ى قل��ع جذورنا م��ن ارض ابائنا 
واجدادن��ا و م��ن هذا املنطل��ق كان حرصنا 
وإذا كان��ت الباطريركة تعتق��د انه ال يحق 

لنا التدخل بهذا الش��أن ول��م مينحنا احد 
حق ه��ذه املتابع��ة فمن منح ح��ق تدخل 
ساكو بالسياسة ليدعم فصيل سياسي 
مع��ني على حس��اب فصيل اخ��ر ويقحم 
الكنيس��ة بتق��دمي ال��وزراء للحكوم��ة مبا 
يؤدي الى تش��تيت و شق صف املسيحيني 
في العراق.واش��ار صليوا الى ان الكنيسة 
تتبنى رس��الة املس��يح التي روحها املودة 
وأاللفة و ليس لغة التهديد والترهيب التي 
تبدر بني ح��نٍي واخر من خالل بيانات صادرة 
بأس��م باطريركية الكنيس��ة الكلدانية، 
الفت��ا ال��ى ان ممث��ل رس��الة املس��يح عن 
الكنيس��ة الكلدانية الس��يد ساكو كان 
قد هددنا برس��ائل  من هاتف��ه اخلاص في 
ع��ام 2017 ، وعل��ى اثره��ا قدمنا ش��كوى 
ل��دى قضاء منطقة الكرادة في بغداد لكن 
احتراماً لش��عبنا و تاريخ كنيسة املسيح 
في الع��راق اوقفنا االج��راءات كي ال تكون 
القش��ة الت��ي تقص��م ظه��ر البعير بحق 
قضيتنا واكد صليوا اننا هذه املرة سنعمل 
عل��ى املضي قدماً بأج��راءات قانونية بحق 
س��اكو بعدما اس��تغل صمتنا حيال هذه 
التجاوزات واس��تخدامه مف��ردات جارحة 

ومستنقصة.

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

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

بغداد / البينة اجلديدة
طال��ب النائ��ب ووزي��ر النف��ط الس��ابق جبار 
اللعيب��ي ، مجل��س الن��واب بإع��ادة تفعي��ل 
البص��رة  ف��ي  وخصوص��ا  االعم��ار  مجل��س 
وتخصيص قس��م من واردات النفط له، داعيا 
ال��ى مراجع��ة مخصص��ات تنمي��ة األقالي��م 
ومراقبة تنفيذه واالهتمام بالقطاع اخلاص من 
احل إيجاد فرص عمل ملاليني العاطلني، وفيما 
نوه الى ض��رورة ايجاد بدائل للواردات النفطية 
في املوازنة، حذر من تبعات ضريبة العقار على 

تنمية هذا القطاع املهم.
وق��ال اللعيبي ، ان “مش��روع املوازن��ة لم يأت 
بصيغ��ة جديدة بل بالنمط واألس��س املتبعة 
لعق��ود خل��ت والتي تعتمد عل��ى محور واحد 
فق��ط هو بي��ع كمي��ات م��ن النفط وبس��عر 
محدد وث��م توزي��ع ص��رف وارداتها”.واضاف ان 

“احلكومة االحتادية لم تقدم برنامجها أو برنامج 
الوزارات فيما يخص نس��ب أو مؤش��رات التطور 
والتنمي��ة التي حتققت خ��الل العام املنصرم في 
كل وزارة ومب��ا يقاب��ل ذل��ك تخصيص��ات مالية 
حصلت عليه��ا هذه الوزارات”.وب��ني اللعيبي ان 
“البرنام��ج احلكومي يؤكد عل��ى تنمية وتطوير 
العناص��ر األساس��ية االقتصادية ف��ي مجاالت 

تطوي��ر قطاعات الطاقة وتطوير قطاعي الزراعة 
والصناع��ة واعتماد آليات واس��س وتش��ريعات  
جديدة ومجدية خللق بيئة جاذبة لالس��تثمارات 
احمللي��ة واألجنبية وحماية املس��تثمر األجنبي”.

وطال��ب اللعيب��ي ب�”مراجع��ة موازن��ة تنمي��ة 
األقالي��م لكونه��ا اعتم��دت نفس األس��س في 
املوازن��ات الس��ابقة املتمثل��ة بتخصيص مبلغ 
2 تريلي��ون دين��ار، الفتا الى ان هذا األس��لوب لم 

يثمر بنتائج إيجابية ملموسة”.وش��دد اللعيبي 
على انه “نظرا للوض��ع املتردي جدا في األقاليم 
عموما وف��ي البصرة نك��رر مطالبتن��ا باملقترح 
الذي اقترحناه على احلكومة السابقة والقاضي 
بضرورة اس��تحداث مجلس إعم��ار األقاليم وان 
يكون برئاسة السيد رئيس الوزراء وعضوية نخب 
من االكف��اء واخمللص��ني والنزيهني واالس��تعانة 

باصحاب اخلبرات احمللية والعاملية”.

صحيفة : موضوع العطل هو واحد من املواضيع الشائكة يف العراق وأكثر امللفات فوضوية

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
أك��دت جلن��ة التخطي��ط االس��تراتيجي النيابية، 
أن احلكوم��ة س��تعمل على إنش��اء مدن س��كنية 
جديدة متنح للعائالت الفقيرة ضمن مبادرة اسكان 
املواطنني  والقضاء على العش��وائيات، فيما بينت 
أن البن��اء س��يكون عمودي��ا لتوفير ع��دد كبير من 

الوحدات السكنية.
وق��ال عض��و اللجن��ة محم��د البل��داوي ، إن “منح 
العائ��الت الفقيرة قطع أراض س��يحتاج إلى قروض 
لغ��رض البن��اء كونه��ا ال متل��ك األم��وال الكافي��ة 
لتش��ييدها، فضال عن إنشاء مدن بشكل عشوائي 
وغير منتظم”، الفتا إلى إن “احلكومة ستعمل على 
إنش��اء مدن سكنية جديدة متنح للعائالت الفقيرة 
ع��ن جلب ش��ركات اس��تثمارية وتش��غيل األيادي للحد من انتشار البناء العشوائي والتجزئة، فضال 

العاطلة عن العمل من اخلريجني”.
وأضاف أن “إنشاء املدن سيتم من خالل التعاون بني 
الشركات احمللية واألجنبية الجنازها بشكل سريع و 
مواصفات عالية”، مبينا أن “التعاون بني الش��ركات 
األجنبية واحمللية س��تمنح األخيرة اخلبرة في مجال 

اإلعمار والبناء والتخطيط الهندسي والعمراني”.
وبني أن “البناء س��يكون بشكل عمودي لتوفير عدد 
كبير من الوحدات السكنية متنح للعائالت الفقيرة 
مبس��احات ليس كبيرة”، موضحا أن “العمل سيتم 
وف��ق ما دعت إلي��ه وزارة العمل بتش��غيل العمالة 
العراقي��ة وعدم جل��ب العمالة األجنبية بش��كل 

كبير ضمن تلك املشاريع”.

 الدوحة / البينة اجلديدة
في  العراقية  السفارة  نفت 
بعض  ماتناقتله  الدوحة، 
أفادت  اخبار  االعالم من  وسائل 
أعضاء  أحد  هاتف  بسرقة 
جمهورية  لرئيس  املرافق  الوفد 
العراق برهم صالح خالل زيارته 
االخيرة، موضحة أن أحد أعضاء 
وسيرسل  هاتفه  نسي  الوفد 
الى بغداد في اسرع وقت ممكن.

 ، توضيح  في  السفارة  وقالت 
االعالم حتدثت  إن بعض وسائل 
ألحد  سرقة  حالة  أسمته  عما 
املرافق  الوفد  أعضاء  هواتف 
زيارته  عند  اجلمهورية  لرئيس 
الى العاصمة القطرية الدوحة، 
قاطعاً  نفياً  ننفي  إننا  مضيفة 
كل ما مذكور في اخلبر املنقول 
ونوضح  دقيقة،  غير  بصورة 
تلك  فيه  وقعت  الذي  االلتباس 

الوسائل وبعض متابعيها.
أن  السفارة،  توضيح  في  وجاء 

احد  سائق  عثور  هو  حصل  ما 
على  للوفد  املرافقة  السيارات 
هاتف نقال في السيارة وسلمه 
العراقية،  السفارة  ألعضاء 
أعضاء  احد  ان  ذلك  بعد  وتبني 
في  هاتفه  نسي  قد  الوفد 
السيارة، مشيرة الى أنها بصدد 
في  بغداد  الى  الهاتف  إرسال 

اسرع وقت ممكن.
العراق  ودعت سفارة جمهورية 
االعالم  وسائل  الدوحة،  في 
كافة ألن تتحرى الدقة واملصادر 
االخبار  نقل  في  الصادقة 
تفقد  ال  حتى  واملعلومات 
جمهورها  اإلعالمية  املؤسسة 

ومصداقيتها.
االعالم  وسائل  بعض  وكانت 
افادت  تقارير صحافية  بثت  قد 
مرافقي  احد  هاتف  بسرقة 
صالح  برهم  اجلمهورية  رئيس 
املاضي  اخلميس  زيارته   خالل 

الى الدوحة.

سفارة العراق يف الدوحة 
تنفي سرقة هاتف أحد 

مرافقي الرئيس صاحل

بغداد / البينة اجلديدة
إجراء  إلى  السبت،  امس  الزبيدي،  جبر  باقر  االسبق  الداخلية  وزير  دعا 
مشيرا  محافظات،  ثالث  في  األمنية  للقيادات  وشامل”  “كامل  تغيير 
أنشاء  إلى  يهدف  الذي  اخملطط  من  جزء  هي  األخيرة  اخلروقات  أن  إلى 
من  املزيد  لتنفيذ  السورية  العراقية  احلدود  على  استراتيجي  منفذ 
اإلعمال اإلرهابية.وقال الزبيدي في منشور على صفحته مبوقع التواصل 

في  إرهابية متكررة  “مايجري من خروقات  إن   ، “فيسبوك”  االجتماعي 
إن  الدواعش في مناطق سبق  وانتشار  واالنبار  الدين  محافظتي صالح 
للدواعش  حواضن  وجود  سببه  واالنبار  القائم  محيط  في  لها  اشرنا 
الفترة  املزيد منهم خالل  و وسيعود  الذين عادوا من سوريا  )العراقيني( 
املقبلة”.وأضاف أن “هذه اخلروقات هي جزء من اخملطط الذي يهدف إلى 
املزيد  لتنفيذ  السورية  العراقية  احلدود  على  استراتيجي  منفذ  أنشاء 

العراقي من جديد بعد  العمق  إلى  الصراع  ونقل  اإلرهابية  من اإلعمال 
الزبيدي  السوري”.ولفت  العمق  إلى  البطل  العراقي  الطيران  نقله  إن 
وهو قيادي باجمللس األعلى اإلسالمي إلى أن “احللول الترقيعية مع هذا 
اخملطط لن جتدي نفعاً”، مبينا أن “احلل هو تغيير كامل وشامل للقيادات 
الدين  صالح  في  والوسطى  العليا  اخلطوط  من  واألمنية  العسكرية 

واالنبار ونينوى”.

الزبيدي يدعو إىل تغيري )كامل وشامل( للقيادات العسكرية يف ثالث حمافظات

بغداد / البينة اجلديدة
عن   ، الكعبي  كرمي  حسن  النواب  مجلس  لرئيس  االول  النائب  أعلن 
الرقابة املالية الغاء اعمامها السابق واخلاص بشمول  موافقة ديوان 
وايضا  الدخل،  وضريبة  التقاعدية  بالتوقيفات  الشهداء  ذوي  رواتب 

االيعاز ل وزارة الدفاع لتوزيع الرواتب املتراكمة لذوي شهداء الدفاع.
في  املنعقد  املوسع  االجتماع  توصيات  بناء على  إنه   ، الكعبي  وقال 
وزارة  الى  املعنون  كتابه  في  املالية  الرقابية  ديوان  قرر  فقد  مكتبنا، 
املتراكمة لذوي  الرواتب  بإلغاء قرارهم السابق وعدم اخضاع  املالية، 
 ،  2008 لسنة   )29( رقم  القانون  في  عليها  واملنصوص  الشهداء 

لالستقطاعات التقاعدية وضريبة الدخل.
وتعويض  للضرر  جبر  عن  عبارة  هي  الرواتب  هذه  أن  الكعبي،  أضاف 
السياسات  جراء  اصابهم  الذي  والظلم  احلرمان  عن  الشهداء  لذوي 
الظاملة للنظام البائد وبالتالي ال ميكن اخضاعها للتعليمات املعمول 

بها فيما يتعلق باملوظف الطبيعي.
دائرة  الدفاع  وزارة  مفاحتة  قررت  الوطنية  التقاعد  هيئة  أن  وتابع، 
الشهداء  لذوي  املتراكمة  الرواتب  بصرف  للبدء  العسكري  التقاعد 
العسكريني وعدم استيفاء االستقطاعات التقاعدية وضريبة الدخل 

منها، حيث مت اطالق مبلغ 40 مليار دينار لتنفيذ هذا القرار.

بغداد / البينة اجلديدة
مجلس  باسم  املتحدث  أعلن 
القضاء االعلى عبد الستار بيرقدار، 
اشد  بتطبيق  توجيه  صدور  عن 
والعقوبات  القانونية  اإلجراءات 
العشائرية.  النهوة  مرتكبي  بحق 
 ، مقتضب  بيان  في  بيرقدار،  وقال 
ناقش  األعلى  القضاء  مجلس  إن 
ما  خلفية  على  التهديد  جرائم 
تستخدم  التي  بالنهوة  يعرف 

أن  بيرقدار  الزواج.وأوضح  منع  في 
اشد  تطبيق  بضرورة  وجه  اجمللس 
والعقوبات  القانونية  اإلجراءات 

بحق مرتكبيها.
جداً  قدمي  عشائري  عرف  والنهوة 
يقضي مبنع الفتاة من الزواج برجل 
هذا  ومُيّكن  العشيرة،  عن  غريب 
بالنهي  العم  او  العم  ابن  العرف 

على الفتاة ومنعها من الزواج.
 

بغداد / البينة اجلديدة 
الصحة  جلنة  عضو  كشف 
امس  املوسوي،  جواد  والبيئة 
شبهات  وجود  عن  السبت، 
العامة  الشركة  في  فساد 
واملستلزمات  االدوية  لتسويق 
الصحة  وزارة  وطالب  الطبية 
بالتحقيق. فيما دعا الى اعالم 
التحقيق خالل  بنتائج  البرملان 

30 يوما.

بغداد / البينة اجلديدة
كشفت هيئة النزاهة، عن اعتقالها شخصا ينتحل صفة مفتش عام، 
مبينة أن الشخص أخذ مبالغ مالية تقدر ب� 187 مليون دينار من أحد 
وقالت  احلكومية.  املصارف  أحد  من  قرضاً  مبنحه  وعده  لقاء  املواطنني 
عن  حديثها  معرض  وفي  الهيئة،  في  التحقيقات  “دائرة  إن  الهيئة 
ن مالكاتها من ضبط  العملية التي نفذت مبوجب أَْمٍر َقَضاِئي، أكدت متكُّ

َشْخٍص ينتحل صفة مفتش عام، وذلك بعد متابعة وحتر ونتيجة تََلِقيها 
عقوبات”. املادة456  أحكام  إلى  واستناداً  املواطنني،  أحد  من  شكوى 

في  املودع  املضبوط  املتهم  أنَّ  إلى  أشارت  “الدائرة  أن  الهيئة،  وأضاف 
أقدم على انتحال صفة مفتش عام وأخذ مبالغ مالية  التوقيف حالياً 
تقدر ب 187 مليون دينار من أحد املواطنني لقاء الوعد مبنحه قرضاً من 

أحد املصارف احلكومية”.

النزاهة : ضبط شخص ينتحل صفة مفتش عام يف بغداد

بالوثيقة.. نائب يكشف عن شبهات 
فساد ختص االدوية

بغداد / البينة اجلديدة
أكد النائب عن حتالف البناء عامر 
رئيس  ان  السبت،  امس  الفايز، 
مازال  املهدي  عبد  عادل  الوزراء 
مصرا على ترشيح فالح الفياض 

أن  إلى  مشيرا  الداخلية،  لوزارة 
الترشح. ذلك  يدعم  التحالف 
وقال الفايز إن “فالح الفياض هو 
عبد  عادل  الوزراء  رئيس  مرشح 
الداخلية  حقيبة  لتولي  املهدي 

لغاية  به  متمسكا  ومازال 
اللحظة”.وأضاف أن “حتالف البناء 
يدعم ذلك الترشح من قبل عبد 
املهدي إال انه ال يتبنى هذا املوقف 
مرشح  كونه  رسمي  بشكل 

الكتلة”،  وليس  الوزراء  رئيس 
مبينا أنه “في حال وجود نية لدى 
الفياض  باستبدال  الوزراء  رئيس 
فان البناء ال يبدي أي ممانعة بهذا 

الشأن”.

نائب عن البناء : عبد املهدي مازال متمسكا بالفياض لوزارة الداخلية



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

أبيجايل هي واحدة من أصل ثالثة عمالء استخبارات 
خيدمون يف الكونغرس يف دورته اجلديدة

حين يصبح الجواسيس السابقون نوابا بالكونغرس

من هؤالء أبيجايل سبانبيرجر. كانت 
أبيجاي��ل تضطل��ع مبهمة اإلش��راف 
ف��ي  وجتنيده��م  اجلواس��يس  عل��ى 
صت ف��ي قضايا  أوروب��ا حي��ُث تخصَّ
وانتشار األسلحة  اإلرهاب  مكافحة 
النووية. ولم تكن تتخيَّل أبًدا أن يأتي 
يوٌم تكش��ف فيه غطاءها وهويتها. 
إذ كان��ت تتطلَّ��ع لتعيينه��ا ف��ي أي 
مكاٍن رئيس��ة محطة، وهو ما يُعادل 
منصب س��فيٍر ف��ي أوس��اط وكالة 
األمريكية،  املركزي��ة  االس��تخبارات 
لك��ن انتهى بها املط��اف إلى ُمغادرة 
الوكال��ة ع��ام 2014 بحًثا ع��ن حياٍة 
أق��ل ترح��ااًل بع��د أن أجنب��ت ثالث��ة 
أطفال.ثم ق��ررت أبيجاي��ل أن تفعل 
شيًئا راديكالًيا في أساسه بالنسبة 
حت ملقعٍد  جلاسوسٍة سابقة. إذ ترشَّ
في مجل��س النواب، وف��ازت به على 
حس��اب النائب اجلمهوري ديف برات 
في الدائرة السابعة بوالية فرجينيا. 
ف��ي 3 يناي��ر )كان��ون الثان��ي(، ح��ن 
اجتمع الكوجنرس في دورته رقم 116 
للم��رة األول��ى، انضمت إل��ى طليعٍة 
صغي��رٍة م��ن عم��الء االس��تخبارات 

لوا إل��ى ُصنَّاع  الس��ابقن الذي��ن حتوَّ
سياسة.أبيجايل هي واحدٌة من أصل 
ثالثة عمالء استخباراٍت يخدمون في 
الكونغرس في دورت��ه اجلديدة. يقول 
ليون بانيتا، مدير وكالة االستخبارات 
املركزية السابق، والذي ترأَّس الوكالة 
بعد العمل ألكثر من 15 عاًما كعضٍو 
في الكوجن��رس عن والية كاليفورنيا، 
إنَّ األجيال الس��ابقة من جواس��يس 
املركزية كانت  وكالة االس��تخبارات 
��ح عمالء الوكالة  س��ترى فكرة ترشُّ
الوطني��ة  السياس��ية  للمناص��ب 
على أنَّها تدنيٌس لس��معتها. ويُرِجع 
س��بب ذل��ك إل��ى أنَّ عم��الء الوكالة 

اعتادوا احلفاظ على سرية هوياتهم، 
أكثر م��ن أي عمالٍء آخرين في اجملتمع 
االس��تخباراتي، حتى بعد مغادرتهم 
وظائفهم. وحتى مع اجتاه بعض أفراد 
وكال��ة االس��تخبارات املركزي��ة إلى 
حياة الش��هرة بعد مغادرة الوكالة، 
صناع��ة  أو  اإلع��الم  ف��ي  كالعم��ل 
الس��ينما، لكنَّهم جتنَّبوا العمل في 
الكوجنرس حتديًدا، ألنَّ إش��رافه على 
عمل الوكالة خل��ق حالًة من العداء 
املس��تمر.ويضيف بانيتا: »س��يقول 
القدم��اء: )م��ا ال��ذي يح��دث بح��ق 
السماء؟ يجب أن تكونوا أكثر سريًة 
ومجهول��ي الهوية، وتترك��وا اللعبة 
السياسية لآلخرين الذين ال يعرفون 
م��ا يفعلون��ه(. لك��نَّ ش��باب وكالة 
االس��تخبارات املركزي��ة ه��ذه األيام 
ال يرتبط��ون حتديًدا ب��اإلرث التاريخي 
ويُدرك��ون  االس��تخباراتي،  للعم��ل 
أهمية االنخراط في السياس��ة كي 
ال يتركوا الفرصة ألشخاٍص ُيكن أن 
يُفسدوا عمل وكاالت االستخبارات«.

أبيجاي��ل، الت��ي عملت ف��ي الوكالة 
على مدار ثمان س��نوات، ستش��غل 

مقعده��ا في الكونغ��رس إلى جانب 
عميلن س��ابقن في الوكالة، وهما 
إليس��ا س��لوتكن )42 عاًم��ا(، وهي 
ُمحلِّلٌة أرس��لتها الوكالة إلى العراق 
ثالث مراٍت، وفازت مبقعدها عن الدائرة 
الثامن��ة بوالية ميش��يجان ُمتفوقًة 
على منافس��ها اجلمه��وري؛ والنائب 

وي��ل ه��ورد )41 عاًم��ا(، ال��ذي عم��ل 
ًيا في الشرق األوسط وجنوب  ُمتخفِّ
آسيا، ويشغل مقعده في الكوجنرس 
عن الدائرة الثالثة والعش��رين بوالية 
2015.وتق��ول  ع��ام  من��ذ  تكس��اس 
»بالنس��بة مل��ن يتلكون  أبيجاي��ل: 
خلفي��ًة مثلن��ا ف��ي األم��ن القومي، 

م��ن امله��م أن نس��اهم بتاريخنا في 
اخلدمة العامة، إذ لم نكن ننتمي ألٍي 
من احلزب��ن. منحنا ذل��ك مجموعًة 
م��ن املهارات. كنا ُن��ؤدِّي واجباتنا في 
ظ��ل الرؤس��اء اجلمهوري��ن منه��م 
والديقراطي��ن«.أنَّ تلك اخلطوة التي 

اتخذته��ا أبيجايل وإليس��ا ليس��ت 
األول��ى من نوعها، رغ��م أنَّهما لفتتا 
الكثير من األنظار بتحولهما للعمل 
السياس��ي.عدٍد م��ن العم��الء الذين 
لوا مثلهما إلى العمل السياسي،  حتوُّ
مث��ل بورت��ر جوس ال��ذي ب��دأ حياته 
املهنية عمياًل سريًا في الستينيات، 
ثم خدم في الكونغرس من عام 1989 
وحتى عام 2004، ُمثاًل الدائرة الرابعة 
عش��ر بوالي��ة فلوريدا، قب��ل أن يعود 
ليشغل  املركزية  االس��تخبارات  إلى 
منص��ب مدير الوكال��ة. وهناك أيًضا 
بوب ب��ار، امُللِّ��ل األمريك��ي الالتيني 
السابق، الذي مثَّل والية جورجيا في 
الكوجنرس منذ عام 1995 وحتى عام 
��ح بار نفسه لالنتخابات  2003. )ورشَّ
الرئاس��ية ع��ام 2008 بوصفه حترريًا، 
��ح إيف��ان ماكمول��ن،  وكذل��ك ترشَّ
مسؤول عمليات وكالة االستخبارات 
املركزي��ة الس��ابق، لتول��ي منص��ب 
الرئاسة عام 2016 مرشًحا مستقاًل(.
ويش��ارك بالكونغرس ه��ذا العام 10 
اب آخرين على األقل من سبق لهم  ُنوَّ
التعامل مع مواٍد سريٍة داخل اجليش 
أو مجل��س األمن القوم��ي، باإلضافة 
إلى أبيجايل وإليس��ا وهورد، بحسب 
ش��ركة »كوروم« لتحليالت الشؤون 
يرى  الصحيف��ة،  وبحس��ب  العامة. 
بانيت��ا أنَّ هجم��ات الرئي��س ترام��ب 
عت  ضد اجملتمع االس��تخباراتي شجَّ
أفراده الس��ابقن على دخ��ول احلياة 
ترام��ب  مؤخًرا.هاج��م  السياس��ية 
األمريكي��ة  االس��تخبارات  وكاالت 
ش��بَّه  إذ  عدي��دة.  مناس��باٍت  ف��ي 
تس��عة  قب��ل  بالنازي��ن  أعضاءه��ا 
أياٍم م��ن تنصيبه، بعد ت��داول تقاريَر 
إخباريٍة ع��ن عالقته بروس��يا. وقلَّل 
من ش��أن النتائ��ج الرئيس��ية التي 
لت لها ال��وكاالت، مثل النتائج  توصَّ
املُتعلِّقة بتهديدات كوريا الشمالية 
النووية، والتزام إيران باالتفاق النووي 
ال��ذي أُب��ِرَم ع��ام 2015 م��ع الواليات 
املتحدة، وتورُّط ولي العهد السعودي 
محم��د بن س��لمان في قت��ل جمال 
الس��عودي  املُع��ارض  خاش��قجي، 
ال��ذي َعِمَل ككاتب أعمدٍة ُمش��ارك 
ف��ي صحيفة »واش��نطن بوس��ت«.
تقول أبيجايل إنَّها أُصيبت بالصدمة 
حن زار ترامب املقر الرئيسي لوكالة 
االستخبارات املركزية األمريكية في 
يوم��ه األول مبنصب��ه، وألق��ى خطابًا 
ُمش��بًَّعا بإج��الل ال��ذات واألخط��اء 
أم��ام نصبها الت��ذكاري ال��ذي يُكرِّم 
العم��الء الذي��ن لقوا حتفه��م أثناء 
تأدي��ة واجبهم. وتفاخ��ر ترامب مبدى 
ش��عوره بش��بابه، وهاجم املراسلن 

بوصفهم »البشر األكثر خداًعا على 
وج��ه األرض«، وزع��م كذبً��ا أنَّه ظهر 
عل��ى أغلفة مجلة »تامي« أكثر من أي 

شخٍص آخر.وتضيف أبيجايل: »كان 
م��ن امُلزن أن أش��هد تل��ك اللحظة، 
على ه��ذه األرض املقدس��ة«، ويُذَكر 
أنَّ أبيجايل وقتها كانت في مس��يرة 

النساء بواشنطن، وشاهدت لقطاٍت 
م��ن اخلط��اب عل��ى التلفاز.لك��ن ما 
يُقلقه��ا أكث��ر من أي ش��يٍء آخر هو 
رف��ض ترام��ب الس��تنتاجات اجملتمع 
ل الروسي  االستخباراتي بشأن التدخُّ

في االنتخابات الرئاس��ية عام 2016. 
إذ قال��ت: »أعل��م م��ا يتطلَّبه جمع 
التقاري��ر االس��تخباراتية، وفكرة أنَّه 
 
ٍ
ل الوقوف إلى جانب عدٍو أجنبي يُفضِّ
بداًل من بالدنا هي فكرٌة ُمروِّعة«.وفي 
يُس��اعدها  أن  تتوق��ع  الكونغ��رس، 
الوقت ال��ذي قضته في إدارة العمالء 
التواص��ل م��ع  بن��اء جس��ور  عل��ى 
اجلمهوري��ن. إذ كان��ت أثن��اء عملها 
املركزية  ف��ي وكال��ة االس��تخبارات 
م��ع العمالء واخملبرين »مس��ؤولًة عن 
أمنهم وأمانهم، لذا ف��إنَّ العمل مع 
اآلخرين يقوم على أساس بناء الثقة 
والعالق��ات مع اجلمهوري��ن، وخاصًة 
م��ن ال يرغبون منهم ف��ي العمل مع 
امله��ارة في  وتكُم��ن  الديقراطي��ن. 
حجم الروابط املش��تركة بيننا التي 
يكنني إيجادها«.أنَّ العمل في وكالة 
هيَّأه��ا ألن  املركزي��ة  االس��تخبارات 
دة  تُصبح خبيرًة ف��ي املواضيع املُعقَّ
ف��ي وق��ٍت س��ريع. فوفًق��ا للتقري��ر، 
توضح أنَّها كانت تعمل أحيانًا على 
قضاي��ا األس��لحة النووي��ة، وأحيانًا 
قضاي��ا اخمل��درات أو قضاي��ا القيادات 
السياس��ية، وكانت تضط��ر أحيانًا 
حلضور جلس��ات إحاطة م��ع علماء 
وتس��ألهم أس��ئلًة مح��ددة مهمة، 
وتش��ير إل��ى أنَّه��ا »أكث��ر خب��رًة في 
هذا من عض��و الكوجن��رس العادي«.
وكش��فت أنَّه��ا ترغ��ب ف��ي العمل 
الن��واب،  الزراع��ة مبجل��س  بلجن��ة 
لكنَّه��ا تأم��ل أيًض��ا ف��ي أن حتظ��ى 
مبقعٍد في جلنة االستخبارات. وقالت 
مُت  ع��ن ذلك للصحيفة: »ح��ن تقدَّ
بطلبات��ي للمش��اركة ف��ي اللجان، 
س��ألُت نفس��ي: »أين ُيك��ن أن أقدِّم 
��ون عادًة  أكب��ر فائ��دة؟«. هم ال يضمُّ
أعضاء الكوجنرس في فترتهم األولى 
إلى جلن��ة االس��تخبارات. وس��أكون 
ُمتفاجئ��ًة صراح��ًة إذا حصلت على 
املنص��ب. لك��ن هن��اك العدي��د من 
األسباب املقنعة التي قد جتعل ذلك 
االختي��ار أمًرا منطقًيا«.إليس��ا تأمل 
في تطبي��ق خبراتها عل��ى مواضيع 
��ل  مث��ل األم��ن الس��يبراني والتدخُّ
الروس��ي ف��ي االنتخابات. وش��بَّهت 
دورها املس��تقبلي داخ��ل الكوجنرس 
مبنصبها ُمحلِّلٍة في الوكالة. وقالت: 
»كانت وظيفت��ي تنطوي على فصل 
املعلومات ذات القيمة عن املعلومات 
غير اجملدية، وتقديها إلى املسؤولن«.
وأضاف��ت إليس��ا أنَّ أكث��ر م��ا يُثي��ر 
ضيقه��ا في السياس��ة هو س��ماح 
الكونغ��رس بتفاقم الصراعات حول 
القضاي��ا املوري��ة. وأوضحت: »حن 
ي��دور خالٌف ح��ول حيازة األس��لحة، 
يتجاهلون املس��ألة وال يتخذون قرارًا 
بش��أنها. لك��ن إذا ُكن��َت ج��زًءا من 
مجتم��ع االس��تخبارات وكان هناك 
تهديٌد كبي��ر، يجتمع األعضاء داخل 
الغرفة ويدور نقاٌش ُمفعٌم باحليوية، 
ونغادر جميًعا الغرفة ولدينا خطة«.

* كاتبة وصحفية امريكية

كانت أبيجايل 
تضطلع بمهمة 
اإلشراف على 
الجواسيس 
وتجنيدهم يف أوروبا 
حيُث تخصَّصت 
يف قضايا مكافحة 
اإلرهاب

يشارك بالكونغرس هذا العام 10 نواب على األقل ممن سبق لهم 
التعامل مع مواد سرية داخل الجيش أو مجلس األمن القومي

ترامب

جايل

ليون

منذ بدأت رئاسة 
دونالد ترامب، 
اكتست األجواء 
مبناٍخ مفعم بالتوتر، 
زات  وهيمنت التحيُّ
احلزبية، وغابت 
احلقائق في أغلب 
املواقف.وفي خضم 
اخلالف احلالي املستمر 
بن ترامب وأجهزة 
الدولة في الواليات 
املتحدة، وخاصًة 
أجهزة االستخبارات 
بعد تشكيكه في 
استنتاجاتها بشأن 
قضايا مختلفة، 
يشهد الكوجنرس 
ظاهرًة جديرًة 
باملالحظة. إذ اجته 
عدٌد من العاملن 
السابقن بوكالة 
االستخبارات املركزية 
إلى العمل السياسي، 
وفاز بعضهم مبقاعد 
في الكونغرس في 
االنتخابات النصفية 
األخيرة.

* آن شابريا
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    االنسان بطبيعته يخاف املستقبل ألنه مجهول ولكننا 
نخاف من املاضي واحلاضر واملس��تقبل نخاف من املاضي 
ألن البع��ض تعكز عليه وف��ق س��ياقاته اخلاصة ليعبث 
بعقول البع��ض واحلاضر كذلك فكل ي��ود حتييد املواقف 
واب��راز ما يريده لصاحله أما املس��تقبل فه��و كائن يرعبنا 
ونخافه ونخشاه فتجاربنا تؤكد لنا عقم املنهجية التي 
يسير عليها احلاكمون فترى الشعب يخاف ويخشى في 
كل جيل حتى زرعت جينات اخلوف من املس��تقبل والزمن 
ال��ذي يجري كاملاء في االكف فينش��ف متاما كماء دجلة 
والفرات . ال اريد ان افكر باملستقبل الرهيب فيكفينا اننا 
نعيش أزم��ان اخلوف منذ اللحظة االولى لس��قوطنا هنا 
.. ه��ذه الكلمات ال تعجب البعض ورمب��ا يرمون صاحبها 
ومن يتمثل بها بشتى انواع التهم لكن احلقيقة ان لكل 

ولك��ن خوف  خوف��ه 
يك��ن  ل��م  الش��عب 
كخ��وف السياس��ي 
. هن��اك من يس��أل : 
ماهو املستقبل ؟ كل 
الذي عشناه كان من 
افكارنا  حتى  املاضي 
وطريق��ة  وعيش��نا 
نقاش��نا . املستقبل 
مت إلغ��اؤه بقرار اخملرج 
الذي لم يكشف عن 
هويته .. نحن نش��عر 
ونرى  ونتلمس��ه  ب��ه 

اياديه ولكننا نخش��اه جدا فمن يتكلم يجد رصاصة في 
انتظاره او ش��يئا آخر. العقم الفك��ري يؤكد عدم نضوج 
الطبق��ة السياس��ية التي تتكلم مع نفس��ها دائما في 
الفضائيات وتلمع من صور قادتها اما الش��عب فال محل 
ل��ه من االعراب هذا ألن الش��عب من املاضي والسياس��ة 
ه��ي احلاضر واملس��تقبل . من يس��تحق الل��وم على هذا  
السياسيون أم نحن أم من يقدم العون ملن يريد بنا الفتك 
واله��الك ؟ جتربتن��ا الفريدة غارقة ف��ي اجملاهيل واصواتنا 
املتكسرة كالصناديق املترقة لم تعد تنفعنا بشيء هل 
ستأتي س��فينة أخرى أم ان النهاية س��تترك مفتوحة ؟ 
بعي��دا عن الفلس��فة وأبعد ع��ن السياس��ة فالفوضى 
اخلالق��ة أحدث��ت فوضات غير خالقة فعلى من أسس��ها 
الوزر ومن عمل بها . ايها املستقبل احلاضر املاضي شكرا 

ألنك لم متر من هنا.

هل خناف من املستقبل؟

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

املستقبل كائن يرعبنا 
ونخافه ونخشاه فتجاربنا 
تؤكد لنا عقم املنهجية 
التي يسري عليها الحاكمون 
فرتى الشعب يخاف 
ويخشى يف كل جيل
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بغداد / البينة اجلديدة
هيئة  في  والفنية  الهندسية  املالكات  أشارت 
والعمل   اإلجناز  نسب  تصاعد  الى  بغداد  إستثمار 
ملشروع املطعم العائم  في منطقة اجلادرية أثناء 
زيارة قامت بها ملتابعتها مراحل العمل فيه خالل 
جوالتها الدورية التي تقوم بها  بإشراف ومتابعة 
رئيس  الزاملي  شاكر  املهندس  قبل  من  مباشرة 
املشروع  .يقع  اإلستثمارية  املشاريع  الى  الهيئة 
بابل  فندق  من  بالقرب  دجلة  نهر  ضفاف  على 
والذي  واملقاوالت  للتجارة  السيما  شركة  وتنفذه 
ثالثة  تضم  سياحية  سفينة  شكل  على  أقيم 
طوابق األول والثاني منها يضم مجموعة مطاعم 
أما  للمناسبات  قاعة  الثالث  والطابق  سياحية 
للوجبات  مطاعم  فهو  منه   العلوي  الطابق 
خدمية  وفعاليات  خارجية  وجلسات  السريعة 

للمشروع  املنفذة  الشركة  ووصلت  .هذا  متنوعة 
الى مراحل اإلنهاءات والديكورات اخلاصة باملطاعم 
العمل  إكمال  سابق  وقت  في  ومت  كما  والقاعات 
تربط بني املطعم وضفة  التي  الثالثة  في اجلسور 
النهر التي مت إكساؤها باألحجار فضالً عن أعمال 
ونصب  الزجاجية  األلواح  وتركيب  العازلة  املواد 
منظومات احلريق والتبريد واملياه ولوحات التحكم 
الكهربائية والتأسيسات اخلاصة بها .يذكر أن هذا 
املشروع سيكون من أهم املشاريع السياحية _ 
باحلداثة  املميز  بتصميمه  يشابه  والذي  اخلدمية 
أنه  إذ  والتطور للمشاريع املماثلة له في املنطقة 
سيكون متنفساً جديداً للعائلة العراقية يضاف 
الى سلسلة املشاريع املهمة املنفذة في العاصمة 

ضمن هذا القطاع.

إستثمار بغداد  تصاعد نسب اإلجناز
اعتقال مسافر اجنيب حبوزته مواد خمدرة يف منفذ زرباطية يف املطعم العائم  

بغداد / البينة اجلديدة
املنافذ  هيأة  اعلنت 
احلدودية إلقاء القبض 
ايراني،  مسافر  على 
مخدرة  مواد  بحوزته 
نوع » ترياك« في منفذ 

يروم  احلدودي  زرباطية 
العراق. إلى  إدخالها 

للهيأة  بيان  وذكر 
تلقت »البينة اجلديدة« 
ان«  منه  نسخة 
القبض  القاء  عملية 

متت بالتعاون املشترك 
البحث  شعبة  بني 
ومفرزة  والتحري 
اخملدرات  مكافحة 
مت   « ».واوضح  املنفذ 
وفق  املسافر  إحالة 

إلى  اصولي  محضر 
مكافحة  شعبة 
التخاذ  بدرة  مخدرات 
القانونية  اإلجراءات 

الالزمة بحقِه«.

بغداد / البينة اجلديدة
عالء  د.  والبيئة  الصحة  وزير  أكد 
اتخاذ  ضرورة  على  علوان  الدين 
جتاه  موحد  موقف  العربية  الدول 
إعادة  في  وأمميا  دوليا  العراق  دعم 
احلياة للمدن احملررة وحتسني الواقع 
البيئي في العراق .جاء ذلك خالل 
والبيئة  الصحة  وزير  مشاركة 
االستثنائية  اجللسة  بأعمال 
املسؤولني  العرب  الوزراء  جمللس 
عن شؤون البيئة في البحر امليت  
اململكة األردنية الهاشمية.و بني 
خالل  ومن  العلوان  الدين  عالء  د. 
العراق  ودعم  اهتمام  كلمته 

العربية الجتماعات  للتحضيرات 
للبيئة  املتحدة  األمم  جمعية 
كينيا  في  عقدها  املزمع  الرابعة 
اذار القادم اضافة الى دعم  شهر 
ملوضوع  املوحد  العربي  املوقف 
ومبا  الدولي  العهد  ميثاق  مقترح 
البيئية  التنمية  حتقيق   شأنه 
ضرورة  على  مؤكدا  البلدان،  في 
قيام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
العربية في موضوع  الدول  بدعم 
وموضوع  الصلبة  النفايات  ادارة 
لتقليل  املبتكرة  البيئية  احللول 

الهدر والفاقد من الطعام.

الصحة والبيئة تشارك بأعمال اجللسة 
االستثنائية جمللس الوزراء العرب 

عقوبات للمقصرين تراوحت بين العزل واإلعفاء 
واإلحالة للقضاء 

بغداد / البينة اجلديدة 
عبد  باسم  الدكتور  العمل  وزير  اعلن 
اخلاص  التحقيقات  ملف  احالة  الزمان 
الى  باالعظمية  املشردات  دار  بحادثة 
جزاءه  املقصر  لينال  فيه  للبت  القضاء 
العادل، منوها خالل مؤمتر صحفي عقده 
في مبنى الوزارة مساء اخلميس  املاضي 
الى ان الوزارة استكملت حتقيقها االداري 
من  بحق  العقوبات  من  العديد  واصدرت 
بني  العقوبات  وتراوحت  تقصيره  ثبت 
للقضاء  واالحالة  الوظيفة  من  العزل 
املنصب فضال عن عقوبات  من  واالعفاء 
وجه  انه  الى  العمل  وزير  واشار  اخرى. 
والذكور  لالناث  القدميتني  الدارين  باغالق 
 )٥٧( منهما  واحدة  كل  تضم  اللتني 
مشردا، ونقل املودعني الى دار البيت االمن 
املواصفات  احدث  وفق  حديثا  املؤهلة 
جلنة  ابلغت  الوزارة  ان  مؤكدا  العاملية، 
اجرته  الذي  بالتحقيق  النيابية  العمل 
حلقوق  العليا  املفوضية  من  طلبت  كما 
االنسان اجراء حتقيق محايد الن الوزارة ال 
الوزير  واضاف  اخرى.  دون  فئة  على  تزايد 

عبد الزمان ان الوزارة تقوم بدراسة ملفات 
قانونيا  الدارين  في  املودعني  املشردين 
من  باخراجهم  يسمح  ال  القانون  كون 
الدور اال بامر قضائي. ونوه وزير العمل الى 
حلني  مستمر  القضية  في  التحقيق  ان 
اظهار احلقيقة امام الرأي العام. وكان وزير 
العمل قد وجه بتشكيل جلنة حتقيقية 
مدير  وعضوية  االقدم  الوكيل  برئاسة 
الدائرة القانونية في هيئة االعاقة قامت 
بالتحقيق مع اكثر من )٣٠( من املعنيني 
باجراء  شخصيا  الوزير  قيام  عن  فضال 
التحقيق مع احدى الناجيات من احلادثة 
املودعات  من  ست  مبقتل  تسببت  التي 
شغب  واعمال  بتمرد  قيامهن  نتيجة 
التي  التهدئة  محاولة  تفلح  ولم  مبيتة 
قام بها احد الضباط الذي وجه بعزلهن 
في غرفة ملنع اي تطور لكنهن اصررن في 
٤-١-٢٠١٩ على غلق  املوافق  اجلمعة  يوم 
االسفنج  بحرق  وقمن  باالسرَّة  االبواب 
بعد حصولهن على سكائر وقداحة من 

الضابط الذي حاول تهدئة املوقف.

سالم   / اجلديدة  البينة   / الديوانية 
تكليف املوسوي 

والشؤون  العمل  وزارة  تابعت 
االجتماعية باهتمام بالغ ما تداولته 
مواقع التواصل االجتماعي والقنوات 
الفضائية بشأن عوائل فقيرة تسكن 
ذلك  على  الديوانية.وبناًء  محافظة 
وجه وزير العمل والشؤون االجتماعية 
مبتابعة  الزمان  عبد  باسم  الدكتور 
إذ مت ارسال  الفقيرة،  العوائل  حاالت 

فريق الرصد امليداني لزيارتها لغرض 
فريق  قام  حالتها.وقد  على  الوقوف 
البحث  باجراء  امليداني  الرصد 
امليداني وتوثيق بيانات افراد العوائل 
املستحقني  شمول  لغرض  الفقيرة 
وشمول  االجتماعية  لالعانة  منهم 
املعاقني منهم براتب املعني املتفرغ، 
غذائية  سالت  تقدمي  عن  فضال 
لهم.وتواصل  وبطانيات  ومالبس 
االنسانية  احلاالت  رصدها  الوزارة 

فرق  او  الفضائية  القنوات  من خالل 
خالل  من  او  االجتماعي  البحث 
عبر  املواطنني  مناشدات  تلقيها 
بريدها االلكتروني او مواقع التواصل 
االجتماعي لالستجابة لتلك احلاالت 
بشكل فوري من خالل اجراء الزيارات 
من  فريق  قبل  من  لها  امليدانية 
واالعالميني. االجتماعيني  الباحثني 
يذكر ان وزارة العمل تستجيب لهذه 
احلاالت لشعورها العالي باملسؤولية 

واليتامى  املسنني  شريحة  جتاه 
بالرعاية  شمولها  لغرض  والفقراء 
املناسبة وتقدمي اخلدمات للمحتاجني 
وذوي االحتياجات اخلاصة فضال عن 
إيوائهم في الدور اإليوائية ان اقتضى 
االمر على الرغم من ان الدور اصبحت 
احمللية  احلكومات  مسؤوليات  ضمن 
ارتباطها  فك  بعد  )احملافظات( 

بالوزارة.

وزير العمل يوجه باالستجابة حلاالت انسانية لعوائل فقرية تسكن حمافظة الديوانية

بغداد / البينة اجلديدة
اهلل  عبد  املهندس  النقل  وزير  السيد  تفقد 
صباح  اجلنوبي  الكرخ  مرآب  باهض  لعيبي 
امس السبت والتقى إدارته والكادر الهندسي 
قدموا  .حيث  تطويره  عملية  على  املشرف 
ونسب  التطوير  مراحل  عن  وافية  شروحات 
اإلجناز وما تبقى من املشروع، من جانبه أثنى 

السيد الوزير على جهود العاملني و أوعز  ببذل 
املزيد من اجلهود من أجل إنهاء العمل بأسرع 
التي  املعوقات  كافة  بحل  أوعز  كما   ، وقت 
نهاية  ،وفي  قانوني  بشكل  العمل  تعترض 
واعتبروها  اخلطوة  هذه  احلضور  ثمّن  الزيارة 
خدمة  اجل  من  والتطور  اإلبداع  نحو  حافزاً 

املواطنني وتقدمي افضل اخلدمات .

وزير النقل يتفقد مرآب الكرخ 
البينة اجلديدة / عبد الستار محسناجلنوبي ويلتقي إدارته 

اجنز فريق العمل املنبثق من اللجان التطويرية 
املتكونة من االختصاصات الفنية  والهندسية 
التي  العالية  والكفاءة  اخلبرة  ذات  واإلدارية 
يرأسها معاون مدير عام السكك االستاذ طالب 
لوحات  لنصب  اجلهود  بتكثيف  كاظم  جواد 
الداللة في محطة بغداد  املركزية التي أعطت 
هذه اللوحات الضوئية اضفاء جمالية ملكاتب 
املسافرين  أرصفة  وال  اخلدمية  والدوائر  احلجز 
كخطوة اولية فنية وستسبقها خطوات اخرى 
أن هناك  بالذكر  .واجلدير  التطوير  قبل جلان  من 
اخلطوط  بعض   تأهيل  صعيد  على  اعماال  
املالكات  بها  قامت  اإلنتاجية  وورش  واملباني 

مبتابعتها  قام  املناطق  في  والهندسية  الفنية 
األعمال   هذه  ..السيما  اللجنة  رئيس  ميدانيا 
جائت على ضوء املؤمترات املنعقدة حتت عنوان 
واقعها   تطوير  ملناقشة  السكك  أجل  )من 
واالنفتاح  املفاصل  ( بكل  بالشركة  والنهوض  
املوارد  لتعظيم  تسويقية  منافذ  عدة  على 
الكرمي.. للمواطن  وتأدية أفضل اخلدمات  املالية 

املؤمتر جاء على خلفية توصيات  انعقاد هذ  ان 
باهض  لعيبي  اهلل  عبد  املهندس  النقل  وزير 
واهتمام مدير عام السكك املهندس سالم جبر 
لتحقيق  وساق  قدم  على  جار  والعمل  سلوم 
في  احلاصل  التطور  ملواكبة  املنشود  الهدف 

اجملال السككي للبلدان املتقدمة.

اللجان التطويرية يف السكك تضع ملسات فنية على حمطة بغداد املركزية خلدمة املسافرين

بغداد / البينة اجلديدة
وزعت وزارة الهجرة و املهجرين وجبة من املساعدات 
حسن  و  اخلازر  مخيمات  في  النازحني  على  اإلغاثية 
شام ) ٣٧ كم شرقي املوصل ( و النازحني في مناطق 
العوائل  عن  فضال  الصينية  وناحية  تكريت  قضاء 
جتهيز  جانب  إلى   ، بيجي  قضاء  مناطق  في  العائدة 
مولدات مخيمات العلم بزيت الغاز  .وذكر معاون مدير 
عام دائرة شؤون الفروع علي عباس جهاكير ان  فرق 
 )١٤,٤٣٠  ( املاضيني  اليومني  في  وزعت  الوزارة  عمل 
الف حصة من املساعدات اإلنسانية تضمنت سالت 
غذائية و أخرى صحية و مالبس للنازحني في مخيمات 
اخلازر و حسن شام ، إضافة الى النازحني و العائدين 

الوزارة  ان كوادر  ، مضيفاً  الدين  في محافظة صالح 
في محافظة صالح الدين جهزت املولدات الكهربائية 
في مخيمات العلم األول و الثاني ب )٢٢,٧٠٠ ( الف لتر 
 )  ١٣,٩٠8 ( ان  أوضح جهاكير  .و  الغاز   زيت  وقود  من 
الف حصة من املساعدات وزعتها الوزارة للنازحني في 
مخيمات شرق املوصل ، فيما وزعت ) ٥٢٢ ( حصة من 
املساعدات للنازحني و العائدين في مناطق محافظة 
صالح الدين ، مشيرا الى ان هذه املساعدات تأتي في 
العمل  مجال  في  الوزارة  تبذلها  التي  اجلهود  سياق 
اخليري واإلنساني وحرصها على تخفيف وطأة معاناة 

النازحني  .

اهلجرة توزع اكثر من 14 ألف حصة من املساعدات اإلغاثية 
للنازحني يف خميمات اخلازر وحسن شام وحمافظة صالح الدين

علي    / اجلديدة  البينة   / بابل 
شريف

نفذت دائرة صحة محافظة بابل 
باشراف مدير عام الدائرة الدكتور 
الكسبي  عبدالرزاق  نورس 
الدكتور  االداري  املعاون  يرافقه 
االطباء  ونقيب  قحطان  محمد 
قسم  من  وفريق  والصيادلة 
الصحة العامة وشعبة اخملتبرات 
اجلهات  من  وعدد  والتفتيش 
تفتيشية  حملة  العالقة  ذات 
شملت عددا من عيادات األطباء 
وعيادات  والصيدليات  واخملتبرات 
األطباء  شارع  في  السونار 
اخلدمات  طبيعة  حول  وتركزت 
واسعار  للمواطنني  املقدمة 
الى  باإلضافة  الكشفيات 
العيادات٠وقال  اماكن  مالئمة 
هذه  الكسبي:ان  الدكتور 
من  تأتي  امليدانية  اجلوالت 

افضل  تقدمي  على  الدائرة  حرص 
انه  للمواطنني٠مؤكدا  اخلدمات 
غير  العيادات  من  عدد  غلق  مت 
املوافقة للشروط الصحية٠وفي 
لتوجيهات  وتنفيذا  اخر  سياق 
عمل  متابعة  في  الصحة  وزارة 
قامت  التمريضية  الكوادر 
شعبة التمريض في دائرة صحة 
كادر  من  فريق  بارسال  بابل 
في  كمعايشة  للعمل  الشعبة 

التعليمي  احللة  مستشفى 
العام وملدة شهر كامل حيث قام 
من خاللها الفريق مبتابعة عمل 
من  اشكاله  بكافة  املمرضني 
اخلفارات  بجدول  االلتزام  حيث 
الطبالت  في  االدوية  وصرف 
مكافأة  مت  كما  باملرضى  اخلاصة 

املتميزين منهم٠

بغداد / البينة اجلديدة 
في  ريكاني  بنگني  الوزير  السيد  التقى 
وموظفي  املواطنني  من  بعدد  الوزارة  مقر 
ضمن   ، لها  التابعة  والتشكيالت  الوزارة 
مقابالته الدورية االسبوعية لالستماع الى 
فيما  طلباتهم  وتلبية  وحلها  مشاكلهم 
واحملافظات  بغداد  في  الوزارة  بعمل  يتعلق 
مت  انه  للوزارة  االعالمي  املركز  .وذكر  كافة 

االربعاء من كل اسبوع ملقابلة  يوم  حتديد 
السيد الوزير مع املواطنني ومنتسبي الوزارة 
ملعرفة مشاكلهم وحلها والتواصل معهم 
الوظيفي  والروتني  البيروقراطية  وجتاوز 
ورفع  مباشرة  اليهم  االستماع  طريق  عن 
مؤكداً   ، واملواطن  املسؤول  بني  احلواجز 
ينقطع  ولن  سيستمر  االجراء  هذا  ان 
امام  مفتوحة  ستكون  الوزارة  وابواب 

طرحه  يرغبون  ما  الى  لالستماع  اجلميع 
جديدة  ومقترحات  وافكار  مشاكل  من 
والوقوف  الوزارة  عمل  تقوم  ان  شأنها  من 
على مواطن اخللل ان وجدت .واوضح املركز 
في  الراغبني  املواطنني  على  انه  االعالمي 
قسم  الى  احلضور  الوزير  السيد  مقابلة 
االستمارة  ملء  لغرض  املواطنني  شؤون 

اخلاصة باملقابلة وحتديد املوعد .

وزير االعمار واالسكان يواصل اجراء مقابالته االسبوعية 
مع املواطنني وموظفي الوزارة 

صحة بابل تنفذ محلة تفتيش لعيادات 
االطباء واملختربات االهلية

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي 
الرصافة  صحة  مهرجان  الرصافة   / بغداد  صحة  دائرة  اقامت 
هذا  ان  قال  االعالم  مدير  الهادي  عبد  قاسم   . املتنبي  شارع  في 
املهرجان ضمن توجيهات املدير العام الدكتور عبد الغني سعدون 
الساعدي في  نشر الوعي الصحي .  وبني اقامت الدائرة العديد من 
الفعاليات في املهرجان منها البحث والتحري عن مرض السكري 
وضغط الدم ومت اخذ عينات عشوائية للبحث عن املرض ، فضال 
عن عرض نتاجات مرضى الراقدين في مستشفى الرشاد من خالل 
مت    انه  ، مضيفا  توعية  الى مسابقات  بإضافة   ، الفنية  اللوحات 
عمل محاضرات فردية وجماعية توعية للمواطنني حول االمراض 
االنتقالية وإمراض الضغط والسكري والكشف املبكر عن سرطان 
الثدي وغيرها من اجل  رفع الوعي الصحي لديهم. مشيرا مت خالل 
التوعية حول االعتداء على املالكات الطبية والصحي  املهرجان  
للدائرة.   التابعة  الصحية  املؤسسات  في  والهندسية  واإلدارية 
احلالي  العام  خالل  االولى  الفعالية  هذه  ان  الهادي  عبد  واختتم 
الى  تهدف  التي  التوعوية  الفعاليات  من  العديد  هناك  وستكون 

اعالم صحي صحيح .

صحة الرصافة تقيم مهرجانها   
يف شارع املتنيب

وزير العمل يعلن نتائج حتقيق الوزارة يف 
حادثة دار املشردات باألعظمية

ذي قار / البينة اجلديدة
مشكلة  معاجلة  قار  ذي  ماء  دائرة  اعلنت   
تلوث املياه التي يعاني منها املشتركون في 

منطقة احلبوبي وسط مدينة الناصرية .وذكر 
»البينة اجلديدة« نسخة  تلقت  للدائرة  بيان 
منه ، ان« كوادر الصيانة في دائرة املاء مدت 

 8٥ وبطول  اجنات  اربعة  بحجم  انابيب  خط 
معاجلة  بهدف  املذكورة  املنطقة  في  مترا 
تلوث املاء«.واوضح ان »املشروع اجنز بالكامل 

استهدف  وقد  اثنني  يومني  غضون  في 
حيث  التفاحة  مرطبات  شارع  بالتحديد 

عانى املشتركون هناك من تلوث املياه .

دائرة ماء ذي قار تعاجل مشكلة تلوث املياه يف منطقة احلبوبي
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أخبار أنصار إسرائيل 
تدينهم

أنص��ار اس��رائيل وحليفها الرئي��س دونالد ترامب ف��ي الواليات 
املتح��دة يهاجمون رئيس��ة مجل��س النواب االميركي نانس��ي 
بيلوس��ي، وهي دميقراطية من كاليفورني��ا، بعد أن قالت مع بدء 
عم��ل الكونغرس اجلديد األس��بوع املاضي إن فج��راً جديداً أهّل 

على الواليات املتحدة.
ه��م يحتج��ون عى قوله��ا إن لها م��ن الصالحيات م��ا للرئيس 
ترامب، ويدعونها لقراءة املادة األولى والثانية من الدس��تور. قرأت 
الدس��تور االميركي وهو يوزع الصالحي��ات بني الرئيس ومجلس 

الشيوخ ومجلس النواب.
أقول إن بيلوس��ي أش��رف من كل أنصار اس��رائيل وأنصار ترامب 
مجتمعني وأتوقع لها مواجهة مباشرة مع الرئيس بعد أن فشل 
اجتم��اع لوقف جتميد عم��ل احلكومة الذي يعن��ي أن 800 ألف 

موظف ال يقبضون مرتباتهم.
عصابة احلرب والش��ر التي تؤيد قتل أطفال الفلس��طينيني في 
قط��اع غزة تقول إن حفلة رأس الس��نة في »تاميز س��كوير« في 
نيوي��ورك احتفلت ب� »اإلرهاب اإلس��المي«. اإلره��اب الوحيد، أو 
األول، ف��ي العالم اليوم هو إرهاب اس��رائيل حي��ث رئيس الوزراء 
بنيامني نتانياهو، وهو مجرم حرب يجب أن يُحاكم أمام محكمة 

جرائم احلرب الدولية.
مق��ال لهم س��جل أس��ماء »إرهابيني« مس��لمني ف��ي الواليات 
املتحدة، ومنهم عقايد اهلل، وهو من بنغالدش، وفيصل ش��اهزاد، 
من باكستان، وجوهر تساميف، وهو من الشيشان، قبل أن يصل 
الى محم��د رفيق وهو م��ن اليمن ومحمد البهنس��اوي وهو إبن 
مهاج��ر من مصر. َمن أهم؟ ه��ؤالء أم اإلرهابي نتانياهو ومجرمو 

احلرب في حكومته؟ اجلواب عند قارئ هذه السطور.
ه��م يهاجم��ون أيضاً م��ت رومني ال��ذي فاز مبقع��د في مجلس 
الش��يوخ عن والية يوتاه في االنتخاب��ات النصفية األخيرة. كان 
رومني م��ن أنصار ترام��ب، وكان الرئيس من أنص��ار رومني. إال أن 
رومني قال في مقال له في جريدة »واش��نطن بوست« بعد فوزه 
إن الرئيس يستغل امليديا االجتماعية وزاد أنه »سيؤيد سياسات 
يراه��ا األفضل خلدمة مصالح البالد وواليته ويعارض سياس��ات 

ضد هذه املصالح«.
ال أرى في هذا الكالم ش��يئاً نابياً أو س��فيهاً ورومني يتحدث عن 

العمل خلدمة الواليات املتحدة ووالية يوتاه وهذا واجبه.
ه��م يهاجم��ون سياس��يني اميركي��ني م��ن الس��ود وأنصارهم 

ويتهمونهم بأنهم عنصريون وال سامّيون.
أص��ّر عل��ى أن العنصري��ني والالس��اميني موجودون ف��ي امليديا 
اليهودي��ة االميركية، وفي حكومة اس��رائيل. م��ع ذلك عصابة 
اس��رائيل تهاجم مارك المون��ت هيل الذي كان يق��دم مادة الى 
»سي إن إن«، وهو اآلن بروفسور في جامعة متبل. هيل يسأل ملاذا 
يفترض فيه وفي زعماء الس��ود التخلي عن لويس فرخان، رئيس 
جماعة أمة اإلس��الم، ألنه عدو أنصار اس��رائيل. هيل يسأل ملاذا 
ل��م يطلب منه التخلي ع��ن بيل اورايلي وآن كولت��ر عندما كان 

يساهم في تلفزيون فوكس، مع أنهما من أقصى اليمني.
أعتق��د أن هيل أصدق من أنصار اس��رائيل الذين يؤيدون حروبها 

ضد األطفال في فلسطني احملتلة.

جهاد الخازن

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ندد املغرب في رس��الة وجهها 
مؤخرا إلى مجلس األمن الدولي 
جبهة  واستفزازات  بانتهاكات 
الصح��راء  ف��ي  البوليس��اريو 
املغربي��ة، مؤك��دا أنه��ا ته��دد 

بوقف إطالق النار الساري.
وأخذ املغرب في رس��الته التي 
تضمن��ت ص��ورا، عل��ى اجلبهة 
االنفصالي��ة تنظيمه��ا ف��ي 6 
تدريب��ات  الثان��ي  يناير/كان��ون 
عسكرية في ملهيريز وتدشينها 
في اليوم التالي مقار إدارية في 
الرسالة  وأضافت  ذاتها.  البلدة 
ف��ي  نش��رت  البوليس��اريو  أن 
8 يناير/كان��ون الثان��ي عرب��ات 
عس��كرية في املنطقة العازلة 
بالكركرات. وجاء في الرس��الة 
»تدين اململكة املغربية بش��دة 
املزعزع��ة  املمارس��ات  ه��ذه 
»ته��دد  والت��ي  لالس��تقرار« 
بشكل خطر وقف إطالق النار«. 
وتابعت »يدع��و املغرب مجلس 

األم��ن واألمان��ة العام��ة ل��أمم 
املتح��دة وبعث��ة األمم املتح��دة 
إل��ى الصحراء )مينورس��و( إلى 
إدانة هذه االنتهاكات ومطالبة 
بوليساريو بوقفها فورا وتنفيذ 
ق��رارات  واحت��رام  تعهداته��ا 
مجلس األمن«. وتهدد خروقات 
واس��تفزازاتها  البوليس��اريو 
بإعادة جهود املبعوث األممي إلى 
الصح��راء، هورس��ت كولر إلى 
املرب��ع األول ما ق��د يعيد خلط 
أوراق كول��ر الذي س��عى جاهدا 
املفاوض��ات.  جم��ود  لكس��ر 
عل��ى  اعتم��د  ال��ذي  واملغ��رب 
دبلوماس��ية هادئ��ة تبحث عن 
ح��ل دون التفريط ف��ي الثوابت 
الوطني��ة وم��ن ضمنه��ا ملف 
الصح��راء، جتنب م��رارا الوقوع 
في فخ االستفزازات ودأب على 
تنبيه املنظم��ة األممية واجملتمع 
االنته��اكات  عل��ى  الدول��ي 
الواسعة للجبهة االنفصالية. 
وتش��كل الرسالة التي وجهها 

إلى مجلس األمن الدولي أحدث 
تنبه للهيئة األممية جلهة حتمل 
مس��ؤوليتها بوصفه��ا الراعي 
للمفاوض��ات وتنبيه��ا خلطورة 
الوضع ولتداعياته الوخيمة ما 
لم تتح��رك األمم املتحدة للجم 

انتهاكات البوليساريو.
وتؤكد الرس��الة أيض��ا وجاهة 
املس��ار الذي تنتهجه اململكة 
م��ع  التعاط��ي  ف��ي  املغربي��ة 
جلبه��ة  املتك��ررة  اخلروق��ات 
البوليس��اريو وح��رص الرب��اط 
الدائم على معاجلة ملف النزاع 
في الصحراء ضمن أطر القانون 

واملواثيق الدولية.
ومن املتوقع أن تلقي انتهاكات 
ف��ي  األخي��رة  البوليس��اريو 
املنطق��ة العازل��ة بالكركارات 
الدف��اع في  وش��رق منظوم��ة 
الصحراء املغربية، بظالل ثقيلة 
األطراف  على االجتماع متعدد 
ال��ذي قد يعق��د وس��ط أجواء 
مش��حونة بدف��ع م��ن اجلبهة 

لأج��واء  خالف��ا  االنفصالي��ة 
التي سادت االجتماع األول في 
ديسمبر/كانون األول 2018 والتي 
وصف��ت بأنها كان��ت ايجابية.
البوليس��اريو  جتاه��ل  ويض��ع 
اللتزاماتها الدولية جهود كولر 
عل��ى احمل��ك بينم��ا يس��تدعي 
ه��ذا الوض��ع حت��ركا حاس��ما 
تأخي��ر  دون  املتح��دة  األمم  م��ن 
جتنب��ا لنس��ف اجله��ود األممية 

ف��ي مل��ف الصحراء.ومن املقرر 
إج��راء مش��اورات مغلقة حول 
الصح��راء املغربية في مجلس 
األمن في 29 يناير/كانون الثاني. 
وس��يبحث االجتماع خصوصا 
املباحث��ات متعددة  اس��تئناف 
اإلطراف )املغرب والبوليس��اريو 
واجلزائ��ر وموريتانيا( برعاية األمم 
املتحدة التي بدأت في ديسمبر/
بجني��ف.  2018 األول  كان��ون 

وخالل تل��ك اجلول��ة األولى في 
األول  ديس��مبر/كانون  بداي��ة 
وه��ي األولى منذ 2012، تعهدت 
األطراف االجتم��اع مجددا في 
بداية 2019 ملتابع��ة املباحثات 
لكن بدون حتدي��د تاريخ ومكان 
انتهاكات  وتظه��ر  االجتم��اع. 
البوليس��اريو أنها ال ترغب في 
إنه��اء النزاع وال متلك إرادة أصال 
لتقرير ذلك وسط شكوك حول 
دور جزائري يدف��ع لتأزمي الوضع 
وقطع الطريق على أي تس��وية 
اجلبه��ة  خروق��ات  أن  خاص��ة 
االنفصالي��ة تأت��ي م��ع اقتراب 
موعد اجلولة الثانية من اجتماع 
»املائدة املس��تديرة« حول ملف 
الصحراء.وكان الفتا في الفترة 
األخيرة أن اجلبهة حرصت على 
تس��ويق رواية مضلل��ة حاولت 
فيه��ا مغالطة مجل��س األمن 
بالتحذي��ر م��ن إمكانية حدوث 
توغ��ل من قبل اجلي��ش املغربي 

في املنطقة العازلة.

وكاالت / البينة الجديدة
ب��دء  م��ن  ش��هرين  حوال��ى  بع��د 
محتج��و  يس��تعد  حتركه��م، 
»الس��ترات الصف��راء« للن��زول من 
جديد إلى الش��ارع لس��بت تاس��ع 
من التظاهرات تعبيرا عن غضبهم 
ال��ذي لم يه��دأ قبل ثالث��ة أيام من 
احلوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس 

إميانويل ماكرون.
وتواصل��ت الدعوات على ش��بكات 
التظاهر  إلى  التواصل االجتماع��ي 
السبت في باريس واملدن الفرنسية 
األخ��رى، بينم��ا تتوقع الس��لطات 
تعبئ��ة أق��وى وأكث��ر تش��ددا م��ن 
األس��بوع املاضي. وف��ي العاصمة، 
أعل��ن جزء م��ن املتظاهرين وبينهم 
أحد أبرز شخصيات التحرك سائق 
الش��احنات إيريك دروي��ه، التجمع 

ف��ي ح��ي ال ديفان��س لأعم��ال في 
غرب باري��س. لكن امل��كان الفعلي 
لتظاهرهم س��يعلن عل��ى األرجح 

في اللحظة األخيرة.
وق��ررت وزارة الداخلي��ة الفرنس��ية 
نش��ر خمسة آالف ش��رطي ودركي 
آلي��ات  وكذل��ك  العاصم��ة  ف��ي 
مصفحة تابعة للدرك. في اجملموع، 
مت��ت تعبئة حوالى ثمان��ني ألفا من 
رجال قوات األمن ف��ي جميع أنحاء 

فرنسا.
وتتوق��ع الس��لطات تعبئ��ة كبيرة 
في بورج املدينة الواقعة في وس��ط 
فرنس��ا الت��ي اختارته��ا مجموعة 
ناف��ذة م��ن »الس��ترات الصف��راء« 

كموقع للتجمع.
وعلى موقع فيسبوك، أعلن أكثر من 
2800 شخص حوالى الساعة 16,00 

)15,00 ت غ( اجلمعة اس��تعدادهم 
للمش��اركة في ه��ذا التجمع. وفي 
جمي��ع أنحاء فرنس��ا مت اس��تئجار 
حافالت أو سيارات للتوجه إلى هذا 

التجمع في بورج.
ويثي��ر ه��ذا اخلي��ار س��كان وبلدية 

املدينة التي تضم 66 ألف نسمة.
 وذكرت مصادر ش��به رسمية أنه مت 
حشد 2500 من عناصر قوات األمن 

في شرطة املدينة.
وبع��د تباط��ؤ للتعبئ��ة ف��ي نهاية 
الس��نة، اس��تعادت احلركة زخمها 
الس��بت املاضي م��ع تظاه��ر نحو 
خمسني ألف شخص في الشوارع، 
الداخلي��ة  وزارة  أرق��ام  حس��ب 
فيه��ا  يطع��ن  الت��ي  الفرنس��ية 
»الس��ترات  محتج��و  باس��تمرار 

الصفراء«.

خروقات البوليساريو تضع جهود التسوية على حافة االنهيار

»السرتات الصفراء« تعود لشوارع باريس للسبت التاسع

وكاالت / البينة الجديدة
أّك��د الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب 
اجلمعة أنّه لن »يسارع« إلى إعالن حال 
الطوارئ الوطنية التي متنحه سلطات 
اس��تثنائية متكنه من االلتفاف على 
الكونغ��رس لتمويل جدار على احلدود 

األميركية املكسيكية.
وال تل��وح في األف��ق أّي بوادر تس��وية 
ب��ني الرئي��س اجلمه��وري ال��ذي يريد 
متويل جدار على احلدود مع املكسيك 
بقيم��ة 5,7 مليارات دوالر لوقف تدفق 
املهاجرين، والدميقراطيني الذي يصّرون 

بشّدة على رفض هذا املشروع.
وأّدى »اإلغ��الق« إلى عدم تلّقي حوالى 
800 أل��ف ش��خص بينه��م عناص��ر 
مكتب التحقيقات الفدرالي ومراقبو 
املالح��ة اجلّوي��ة وموّظف��و املتاح��ف 

رواتبهم اجلمعة.
وس��ّجل أط��ول »إغ��الق« ف��ي تاريخ 
الواليات املتحدة اس��تمّر 21 يوًما في 
1995-1996 ف��ي عهد بي��ل كلينتون. 
وجتاوزت مّدة اإلغالق احلالي هذا الرقم 

بحلول منتصف ليل اجلمعة السبت 
الذي مر دون التوصل التفاق.

وقال ترامب خالل اجتماع تناول األمن 
على احلدود إّن »احلّل السهل بالنسبة 
الط��وارئ  أعل��ن ح��ال  أن  ه��و  إل��ّي، 
الوطنّي��ة«، متدارًكا »لن أس��ارع إلى 
القيام بذلك ألن ه��ذا القرار يعود إلى 

الكونغرس«.
وقال ترامب »إذا لم يتمكنوا من ذلك، 
س��أعلن حال الطوارئ الوطنية. لدي 

احلق املطلق في ذلك«.
وكان الرئي��س األميرك��ي ه��ّدد م��رارًا 
بإعالن حال ط��وارئ وطنّية على طول 
احلدود مع املكس��يك في إطار سعيه 
للحص��ول عل��ى متوي��ل لبن��اء جدار 
س��ُيبعد املهاجرين اخلطرين على حّد 

قوله.
الرئي��س  إع��الن  م��ن  دقائ��ق  وقب��ل 
األميركي، كتب الس��ناتور اجلمهوري 
ليندس��ي غراه��ام أحد أش��ّد مؤيّدي 
ترام��ب ف��ي بي��ان اخلميس »س��ّيدي 
الرئي��س، ق��م بإع��الن ح��ال الطوارئ 

الوطنّية اآلن«. ويقول خصوم الرئيس 
األميرك��ي إّن اتّخ��اذ الرئي��س خطوة 
أحادية حول قضية احلدود ستشّكل 
جت��اوزًا دس��توريًا وس��ابقة خطرة في 

القضايا املماثلة املثيرة للجدل.
الرئي��س  ب��ني  املواجه��ة  وحتّول��ت 
والدميقراطي��ني إل��ى اختب��ار للغ��رور 

السياس��ي، بخاّص��ة بالنس��بة إلى 
الرئاس��ة  إل��ى  ال��ذي وص��ل  ترام��ب 
متغّنًيا بقدراته عل��ى إبرام صفقات، 
وجَع��َل من بن��اء جدار ح��دودي ركيزة 
أساسية لسياسته. في املقابل، يبدو 
الدميقراطي��ون مصّمم��ني عل��ى منع 
الرئي��س م��ن تنفيذ وع��ده االنتخابي 

اجلمهوري��ون  ويّتف��ق  اجل��دار.  ببن��اء 
والدميقراطي��ون عل��ى أّن احل��دود ب��ني 
الوالي��ات املتحدة واملكس��يك تطرح 
حتّديات عّدة تتراوح بني أعمال العنف 
املرتبط��ة بتهريب اخملدرات إلى معاناة 
الفقراء  واملهاجري��ن  اللج��وء  طالبي 
الساعني وراء فرصة العيش في أغنى 

دولة في العالم.
وحالًيا، هناك سياج يغّطي نحو ثلث 

مسافة احلدود.
لك��ّن ترامب ح��ّول مطلبه إلى حملة 
يعتبره��ا خصومه محاول��ة لتأجيج 
ره��اب األجان��ب ف��ي أوس��اط جناح 
اليم��ني ف��ي قاعدت��ه االنتخابية، مع 
تعّم��د جتاه��ل مدى تعقي��د القضية 

احلدودية.
واعتبر ترامب ال��ذي زار اخلميس والية 
تكس��اس على احلدود مع املكس��يك 
أن األوض��اع عن��د احل��دود ترق��ى إلى 
مص��اف اجتياح من قب��ل مجرمني ال 
ميكن إيجاد حل ل��ه إال ببناء مزيد من 

اجلدران.

الدفاع اجلوي السوري يتصدى 
لقصف إسرائيلي على مطار دمشق

تـــرامب يرتاجـــع عن إعــــالن حــال الطــــــــوارئ

وكاالت / البينة الجديدة
يب��دو أن اخليارات ب��دأت تضيق 
أم��ام الرئيس الس��وداني عمر 
م��ع  التعام��ل  ف��ي  البش��ير 
مظاه��رات انطلق��ت ف��ي 19 
م��ن  األول  ديس��مبر/كانون 
احتجاج��ا  املاض��ي  العام��ي 
على غالء أس��عار اخلبز وندرته 
لتتحول س��ريعا إلى انتفاضة 
ش��عبية تطالبه بالرحيل عن 
احلك��م بعد نح��و ثالثة عقود 

في السلطة.
الق��ادم  البش��ير  يع��د  ول��م 
للحك��م بانق��الب عس��كري 
في 1989 ميل��ك هامش مناورة 
واسعة للخروج من أسوأ أزمة 
يواجهها نظامه على اإلطالق 
الس��بل  كل  اس��تنفاده  م��ع 
املتاح��ة الحتواء االحتجاجات 

الشعبية.
ويواجه الس��ودان أزم��ة مالية 

ح��ادة مع ش��ّح في الس��يولة 
وارتف��اع  األجنب��ي  والنق��د 
قياس��ي في مع��دل التضخم 
للعملة  وانهيار غير مس��بوق 
الوطنية، م��ا ارتّد على الوضع 
العام ف��ي البالد الت��ي فقدت 
معظم موارده��ا خاصة منها 
النفطي��ة منذ انفصال جنوب 

السودان في 2011.
وج��دت  الوض��ع،  ه��ذا  وإزاء 
الس��ودانية نفسها  احلكومة 
ف��ي مأزق ال يبدو ل��ه نهاية مع 
محدودي��ة خي��ارات التعام��ل 

واملعاجلة.  
وفي أدنى احلاالت أصبح ترشح 
رئاسية جديدة  لوالية  البشير 
أم��را بعي��د املن��ال م��ع تنامي 
الدع��وات لرحيله ومع حصول 
العفوية  الشعبية  االنتفاضة 
على دعم من أحزاب املعارضة 
التي يبدو بدوره��ا أنها لن جتد 

فرص��ة أفض��ل إلنه��اء ثالث��ة 
عقود من حكم البشير.

أح��زاب معارضة  أعلن��ت  وقد 
الس��ودانيني  املهنيني  وجتم��ع 
اجلمعة، إطالق أسبوع أطلقوا 
عليه »انتفاض��ة املدن والقرى 
الب��الد  بعم��وم  واألحي��اء« 

واالحتج��اج حت��ى  للتظاه��ر 
إسقاط النظام. 

وتتج��ه املعارضة الس��ودانية 
اخلب��ز  انتفاض��ة  الس��تثمار 
لتش��ديد الضغوط على عمر 
البش��ير، لكنها أيضا ال متلك 
بدائ��ل إلنه��اء األزم��ة املالي��ة 

وال برام��ج واضحة لتحس��ني 
خاص��ة  االجتماع��ي  الوض��ع 
أنها تواجه تراكمات س��نوات 
م��ن االضطرابات السياس��ية 

واألمنية واالقتصادية.
وبهذا اإلعالن ينفتح املش��هد 
املزي��د م��ن  الس��وداني عل��ى 
التصعيد جلهة حش��ر النظام 
لقط��ع  وأيض��ا  الزاوي��ة  ف��ي 
مح��اوالت  أي  عل��ى  الطري��ق 
تبذله��ا احلكومة الس��ودانية 
لتهدئ��ة اجلبه��ة االجتماعية 

امللتهبة.
وراوح النظ��ام الس��وداني منذ 
الشعبية  االحتجاجات  تفجر 
تعامله م��ع الوضع بني العصا 
الغليظ��ة إلخم��اد انتفاض��ة 
اخلب��ز وب��ني وع��ود فضفاضة 
المس��ت األزمة ولم تنجح في 

احتوائها.
ومن املقرر أن يش��هد السودان 

احلال��ي  األس��بوع  نهاي��ة 
احتجاجات أوس��ع نطاقا حتت 
الش��هداء«  »نس��يرة  مسمى 
في اخلرطوم بحري وفي شمال 

العاصمة.
املش��ترك  البي��ان  وبحس��ب 
الصادر عن حتالف نداء السودان 
الوطن��ي  اإلجم��اع  وحتال��ف 
والتجم��ع االحت��ادي املع��ارض 
وجتم��ع املهنيني الس��ودانيني، 
فإن مسيرات مسائية ومواكب 
س��تنطلق في عدد من مناطق 

البالد. 
ومن املقرر أيضا تسيير موكب 
حتت اس��م »احلري��ة والتغيير« 
ف��ي العاصمة اخلرط��وم وعدد 
من املدن الس��ودانية اخلميس 
البي��ان  دع��ا  فيم��ا  الق��ادم، 
الش��عب الس��وداني ملواصلة 
»إس��قاط  حتى  االحتجاجات 

النظام«.

اخليارات تضيق أكثر على البشري مع تنامي الدعوات إىل رحيله
وكاالت / البينة الجديدة

تص��ّدت الدفاعات اجلّوية 
السوريّة مس��اء اجلمعة 
معادي��ة«  »لص���واري��خ 
مقات��الت  أطلقته�����ا 
دمشق،  قرب  إس��رائيلّية 
بحس��ب وكال��ة األنب��اء 
الس��وريّة  الرس��مّية 
نقل��ت  الت��ي  »س��انا« 
عس��كري  مص��در  ع��ن 
الع��دوان  »نتائ��ج  أّن 
اقتصرت على إصابة أحد 
ف��ي مطار  املس��تودعات 

دمشق الدولي«.
وأوضح املصدر العسكري 
طائرات  قامت  ل�«س��انا« 
حربّية إس��رائيلّية قادمة 
م��ن اجّت��اه اصب��ع اجلليل 
صواري��خ  ع��ّدة  بإط��الق 

باجّتاه محيط دمشق«.
»عل��ى  املص��در  وأض��اف 
وس��ائط  تصّدت  الف��ور، 
دفاعنا اجل��ّوي للصواريخ 
وأس��قطت  املعادي��ة 
واقتص��رت  معظمه��ا، 
حّت��ى  الع��دوان  نتائ��ج 
أح��د  إصاب��ة  عل��ى  اآلن 
ف��ي مطار  املس��تودعات 

دمشق الدولي«.
كم��ا نقلت »س��انا« عن 
مص��در ف��ي وزارة النق��ل 
أّن »حركة مطار دمش��ق 
الدولي اعتياديّة ولم تتأثّر 

بالعدوان«.
وس��مع مراس��ل لوكالة 
دمش��ق  في  برس  فرانس 

دوّي انفجارات عّدة.
م��ن جهته، أف��اد املرصد 
الس��وري حلقوق اإلنسان 
مساء اجلمعة أّن »قسًما 
أص��اب  الصواري��خ  م��ن 
ثالثة أه��داف في الريفني 
الغرب��ي واجلنوبي الغربي 
للعاصمة دمش��ق، ومنذ 
بدء النزاع في س��وريا في 
إس��رائيل  2011، قصفت 
عس��كريّة  أهدافاً  م��رارًا 
للجي��ش الس��وري ونادراً 
م��ا تُعّلق إس��رائيل على 

استهدافها سوريا،.
أنّه��ا  إس��رائيل  وتُك��ّرر 
س��ُتواصل تصّديه��ا مل��ا 
وصفه رئي��س حكومتها 
بنيامني نتانياهو مبحاوالت 
رامية إلى ترسيخ وجودها 

العسكري في سوريا.



 

فاهم حسن فتاح 

زي��ارة حتيطها اخليفة وحلظات توتر 
في لي��ل مظل��م وطائرة رئاس��ية 
مظلم��ة في اخل��ارج وظالم محتم 
م��ن الداخ��ل من واش��نطن قدوما 
الى صحراء االنبار وصوال حتى عني 
االسد ودخلت العراق هذه الطائرة 
بعد ايقاف جمي��ع الرحالت اجلوية 
املادة فوق البلد والقاعدة ودخولها 
بدون سمات رسمية للرئيس ترامب 
وزوجت��ه وب��دون عل��م الس��لطات 
وب��دون معرفتهم  العليا  العراقية 
اال بع��د الوص��ول والطامة الكبرى 
ان ترام��ب ل��م يلت��ق اي مس��ؤول 
عراق��ي كبي��را كان او صغي��را وال 
حتى عس��كريا وعزى السبب عن 

اجلان��ب االمريك��ي ان الزيارة كانت 
سرية لتهنئة اجلنود واملستشارين 
االمري��كان ف��ي الع��راق مبناس��بة 
اعي��اد املي��الد وحقيق��ة االم��ر ان 
الكابونية هي  االمريكية  العقلية 
الت��ي يتعاملون بها مع دول العالم 
كاف��ة فالث��ورة االمريكي��ة الت��ي 
قامت قبل قرنني من الزمن لم تكن 
حالة عابرة متر باالنس��ان وقد اثارت 
ف��ي وقتها ه��ذه الث��ورة ضجيجا 
ف��ي الفكر والثقافة وجاءت بعدها 
ثورات في التاريخ االنس��اني كانت 
هذه الث��ورات قد افادت م��ن الثورة 
االمريكية بش��كل كبير جدا لكن 
االس��تخفاف االمريكي بش��عوب 
وكان  دوني��ة  نظ��رة  م��ن  العال��م 
العالم له��م فقط وه��ذه الفكرة 
مغروسة غرس��ة النبتة في االرض 
في عقوله��م ما جعل الش��عوب 
الت��ي فجرت الثورات م��ن ان جتعل 
الف��ارق الوحيد ه��و اختالفها مع 
ثورة االمريكان مبقابل ان لنا عقول 
نعم��ل به��ا وال نعم��ل به��ا ان لم 

يك��ن واج��ب االحت��رام لس��يادات 
ارض وس��ماء وخيرات العالم وهذا 
ما معمول به اال ان مواقف االس��د 
اخلائف االمريكي الذي يحسب كل 
شيء له اللحظة والدقيقة كيفية 
عدم وقوع��ه من محض��ور احترام 
العالم ول��و رجع ترامب واس��الفه 
م��ن الرؤس��اء الى قي��م مفكرهم 
وزعيمه��م لنكول��ن الداعي��ة الى 
احلق واحلرية والدعوة الى التسامح 
وامل��ودة واالبتعاد ع��ن التوتر وخلق 
املس��اواة والعدالة ورفض االحتالل 
العواصف  القسري على حس��اب 
االنس��انية وعل��ى كل ماذكر اعاله 
ال ينبغ��ي الس��كوت علي��ه وعلى 
اخل��راب الذي ح��ل بنا ف��ي االرواح 
وف��ي البنية التحتي��ة حيث دمرت 
عندنا مج��االت التعليم وانعدمت 
عندنا الزراعة وانكسرت الصناعة 
التي كنا نضاهي بها بلدان الشرق 
عندن��ا  كث��رة  وكذل��ك  االوس��ط 
جيوش من اخلريجني العاطلني عن 
عدم وجود ف��رص عمل لهم وفعال 

ارجعون��ا قرنا من الزم��ن الى الوراء 
بفعل عقلية الساس��ة االمريكان 
فأي زي��ارة مفاجئة هذه وخلفيتها 
الهوج��اء م��ن ع��دم احترامنا في 
حلظة دخول االج��واء الى القاعدة 
وه��ذه الزي��ارة للصح��راء الغربية 
ه��ي ثلم��ة اخرى م��ن انته��اكات 
الكابونية االمريكية التي ال تفارق 
عقولهم وما علين��ا اال اصدار قرار 
ق��وي ومل��زم التنفيذ ف��ي مجلس 
النواب واخراجهم جميعا واحترام 
ص��دى ص��وت املواط��ن املتعب في 
حقوقن��ا  عل��ى  التعدي��ات  ه��ذه 
فعندن��ا ما ي��ردع كل م��ن يتطاول 
على س��يادتنا وكرامتنا رغم ويالت 
الزم��ن الت��ي اوجعتن��ا لكننا في 
االمري��كان  ان  ننس��ى  ال  املقاب��ل 
قدموا لنا املساعدة في حربنا ضد 
داعش وكان دعمهم لوجستيا من 
الس��الح واملعدات االخرى وخاصة 
وما عليهم  العس��كرية  املعلومة 
وارض��ه  الع��راق  اه��ل  احت��رام  اال 

وسمائه .

محمد الفرماوي

إن قضايا احل��دود البحرية تتعلق 
بح��دود البح��ار اخلارجي��ة عل��ى 
البحر اإلقليمي للدولة الداخلية 
اخلالصة  االقتصادي��ة  كاملنطقة 
واجلرف القاري هذا من جهة، ومن 
جهة أخرى تتعل��ق قضايا احلدود 
البحرية مبا يجب أن يتم تطبيقه 
البحري��ة  املناط��ق  عل��ى ح��دود 
للدول ذات الس��واحل املتقابلة أو 
املتجاورة مثل م��ا قام به الرئيس 
الفتاح السيس��ي  املصري عب��د 
بترس��يم احل��دود البحرية للبحر 
املتوس��ط مع دول قبرص واليونان 
م��ن اجل تعيني حدودن��ا البحرية 
اخلاص��ة باملنطق��ة االقتصادي��ة 
اخلالص��ة وهو م��ا أدى إل��ى عمل 
الش��ركات البترولي��ة والغ��از من 
املعدنية  امل��واد  اكتش��اف  أج��ل 
والبترولية وهو ما اسفر عن حقل 
»ظه��ر» ومن ه��ذا املنطل��ق ومع 
واالقتصادية  السياسية  األهمية 
واألمنية للبحار بات أمر ترس��يم 
احل��دود البحرية بني ال��دول مؤدى 
لنشوب نزاعات فاحلال اآلن أصبح 
يختلف ع��ن األمس، ففي املاضي 
احلدودية  ال��دول  كانت منازع��ات 
تتعلق باحل��دود البرية أم��ا اليوم 

املتعلق  الدول��ي  اخل��الف  أصب��ح 
باحلدود يكون على احلدود البحرية 
وترس��يمها ومن أجل ذلك وجتنباً 
للخالف الدول��ي باحلدود البحرية 
قام��ت األمم املتح��دة – باعتبارها 
قامت باألس��اس بحفظ الس��لم 
واألم��ن الدوليني وف��ض منازعات 
ال��دول بالط��رق الس��لمية – في 
املؤمتر الثالث له��ا لقانون البحار 
ف��ي نيوي��ورك ع��ام 1973 وال��ذي 
اس��تهل عمل��ه ف��ي ع��ام 1982 
املتح��دة  األمم  اتفاقي��ة  بإب��رام 
لقان��ون البحار )CNUDM( ودخلت 
حي��ز التنفيذ ف��ي 16نوفمبر عام 

1994 بع��د أن صادق��ت علي��ه 60 
دولة. وتعد تلك االتفاقية من أكبر 
النظام  االتفاقي��ات وأهمها ف��ي 
الدول��ي وقام��ت بوض��ع القواعد 
القانونية التي تطبق على البحار 
وف��ض منازعات احل��دود البحرية، 
وقام��ت ببي��ان  احل��دود البحرية 
للدول الساحلية حيث أشارت إلى 

البحر اإلقليمي ال��ذي يتمثل في 
احلزام البحري املالصق للس��احل 
وهو يخضع لسيادة الدولة، وقدرت 
مس��احته ب� 12 مي��ل بحري تبدأ 
من عند خط األساس ثم املنطقة 
 )E.E.Z( اخلالص��ة  االقتصادي��ة 
وقررت للدول��ة على هذه املنطقة 
حقوق السيادة من أجل استغالل 
وحماي��ة وإدارة امل��وارد الطبيعية 
احلي��ة وغي��ر احلية املوج��ودة في 
قاع البحر وحت��ت تربته الباطنية 
من اجل استكش��اف اإلمكانات 
االقتصادي��ة لإلقلي��م ث��م اجلرف 
القاري الذي يش��مل ق��اع البحر 
والترب��ة الس��فلية ف��ي املناطق 
البح��ر  س��طح  حت��ت  الواقع��ة 
اإلقليم��ي  البح��ر  وراء  واملمت��دة 
على حس��ب االمت��داد الطبيعي 
ل��أرض حت��ى احلاف��ة اخلارجي��ة 
حلدود القارة أو حتى مس��افة 200 
ميل بحري من اخلط��وط العادية 
القاعدية التي يقاس منها عرض 
البحر اإلقليمي. وبالتالي بات أمر 
ف��ض منازع��ات احل��دود البحرية 
الدولي  للقان��ون  محس��وم وفقاً 
وفي هذا الصدد تشرفت بحضور 
للقانون  املصري��ة  مؤمتر اجلمعية 
الدول��ي املنعقد في 22ديس��مبر 
2018 وال��ذي اس��تعرض أح��كام 
اتفاقي��ة األمم املتح��دة وحض��ره 
نخبة من أس��اطني رجال القانون 
الدول��ي  في مصر والعالم العربي 
وخلص املؤمتر لعدة توصيات جاء 
ف��ي مقدمته��ا إنش��اء محكمة 

عربية للبحار . 

ما نشهده يف الكونغرس انتصار وكذلك إجنازات 

علي الصالح

الع��دو  حقائ��ق،  وليس��ت  »متني��ات 
الصهيون��ي ف��ي أوج قوت��ه والع��رب 
والفلس��طينيون منقس��مون عل��ى 
إس��رائيل  م��ع  يطبع��ون  أنفس��هم 
ويقاطعون بعضهم بعضا، كم امتنى 
أن يك��ون كالمك صحيح��ا«. هذا هو 
تعليق ق��ارئ ليبي مش��كورا تعقيبا 
على مقال األسبوع املاضي »إسرائيل 
تعي��ش آخر اي��ام عصره��ا الذهبي«. 
تعكس كلمات هذ الق��ارئ الصادقة 
النابعة من القلب، حرقة في نفس��ه 
وحالة من اإلحباط من الوضع العربي 
املت��ردي، وأش��اركه أحاسيس��ه هذه 
واحلس��رة الت��ي يش��عر به��ا. وأق��ول 
لالخ القارئ ال��ذي من املؤكد أنه ميثل 
قطاعا كبيرا من القراء بشكل خاص، 
والناس عموما، إن التفاؤل والتمنيات 
مطلوبة في زم��ن االنحطاط العربي، 
ويجب أال نستسلم لإلحباط واليأس 
فه��ذا هو ه��دف الق��وى املعادية. وما 
حتدث��ت عنه ف��ي املقال الس��ابق لم 
يكن مجرد أضغاث أح��الم، بل يرتكز 
عل��ى حقائق ووقائ��ع، ولك��ن عندما 
نتحدث عن أيام فال نعني بها املعنى 

احلرفي للكلمة بل مجازا.
من كان في املاضي غير البعيد يتفوه 
بكلمة ضد إسرائيل كانت الدنيا تقوم 
وال تقعد، واآلن هناك ما يسمى بلجان 
التضامن مع الش��عب الفلسطيني 

في كل مكان وأيضا حركة املقاطعة 
»BDS« التي حققت إجنازات وجناحات 
على م��دى س��نواتها القليل��ة، كّما 
ونوع��ا، ولن يكون أولها وال اخرها قرار 
البن��ك البريطان��ي«HSBC« وهو كما 
ذكرن��ا س��ابع اكبر مؤسس��ة مالية 
في العالم، بس��حب استثماراته من 
ش��ركة »إلب��ت« لتصني��ع الس��الح، 
خصوص��ا الطائ��رات من غي��ر طيار. 
وم��ن إجن��ازات »BDS« األخيرة إحلاقها 
خس��ائر فادحة بإس��رائيل في العام 
األخير . وحس��ب صحيفة »هآرتس« 
فإن حركة املقاطعة تسببت بخسائر 
كبيرة ملهرجان »ميتيئور« )نيزك( الذي 
نظ��م بداي��ة س��بتمبر/أيلول املاضي 
في »كيبوتس لهفوات هبش��ان« في 
اجللي��ل األعل��ى، وصل حد ع��دم دفع 
أج��ور لعش��رات الفنان��ني والعاملني 
في املسرح، إضافة إلى احتمال إعالن 

إفالس الشركة املنظمة للمهرجان.
حركة املقاطعة باتت تفرض نفسها 
لي��س ف��ي بريطانيا فحس��ب بل في 
أمريكا وكندا واس��تراليا ودول االحتاد 
االوروبي وحتى جن��وب إفريقيا ، وهذا 
إجناز كبير وكبير جدا، ويجب أال نقلل 
من ش��أنه أو تصغيره، بل علينا إبرازه 

والتأكيد على أهميته والبناء عليه.
من منا كان يحلم أن يفشل مشروع 
قرار لصالح إس��رائيل في الكونغرس 
األمريك��ي � قلع��ة الصهيونية � إلى 
فت��رة قريب��ة. لق��د تلق��ت اس��رائيل 
وأنصارها، ضربة موجعة في الصميم 
بفشل مشروع قانون لفرض عقوبات 
عل��ى أي امريك��ي يقاط��ع االحتالل، 
ويتبن��ى سياس��ة »BDS«، تق��دم به 
اجلمهوري��ون، وهو املش��روع األول في 
الكونغرس اجلديد، فشل املشروع في 

احلصول عل��ى 60 صوت��ا. وهذا يعني 
أن هن��اك وعي��ا امريكيا جدي��دا جتاه 
اجلرائم االس��رائيلية، وكذلك معايير 
جديدة في السياس��ة االمريكية في 
ما يخص الش��رق االوسط والقضية 
الفلس��طينية خصوص��ا. وم��ن منا 
كان يحلم يوما أن يش��اهد أمريكية 
من أصول فلس��طينية وهي رش��يدة 
طلي��ب، تقف ف��ي عق��ر دار اللوبيات 
اليهودي��ة في الكونغ��رس األمريكي 
ليس��ت زائ��رة ب��ل عض��وا منتخب��ا 
دميقراطي��ا؟ م��ن كان يحل��م أن ي��رى 
فلس��طينية، وليس أي فلسطينية، 
بقضيتها  ملتزم��ة  بل فلس��طينية 
وفخورة بأصولها وحضارتها وتاريخها 
وثقافتها، وهي تق��ف مرفوعة الرأس 
ومنصوبة القامة وس��ط الكونغرس 
بثوبها الفلس��طيني املط��رز بألوانه 
الزاهية، الذي حتاول اسرائيل سرقته، 
وهي حتلف اليمني والى جانبها زعيمة 
األغلبية الدميقراطية في الكونغرس 
نانس��ي بيلوس��ي، كعضو جديد في 

قلعة الصهيونية؟
ففي اس��بوعها االول في الكونغرس، 
ض��د  الفعال��ه  من��ه  انتقام��ا  ورمب��ا 
طلي��ب  تعه��دت  الفلس��طينيني 
بالعم��ل على إس��قاط ترام��ب، وفي 
األس��بوع نفس��ه غ��ردت قبيل طرح 
مش��روع القان��ون الس��الف الذك��ر 
يؤي��دون  الذي��ن  الن��واب  إن  بالق��ول، 
الوالي��ات  يحم��ي  ق��رار  مش��روع 
تعاق��ب مقاطعي  الت��ي  االمريكي��ة 
اس��رائيل، »نس��وا اي بلد ميثلون«. إذا 
كان ه��ذا ال يعد انتصارا حقيقيا فما 
هو االنتصار اذن؟ وهناك أيضا الشابة 
الصومالي��ة األصل إله��ان عمر التي 
فازت ايضا بعضوية الكونغرس، وهي 

الش��ابة التي لم تتردد في اإلعالن عن 
تأييدها ل�«BDS«. وال بد أن نذكر ايضا 
الشابة اليكساندرا كورتيز من أصول 
إس��بانية وهي اصغر عضو في تاريخ 
الكونغ��رس التي حققت ف��وزا كبيرا 
ف��ي نيوي��ورك وهزم��ت أح��د عتاولة 
الدميقراطيني على هذا املقعد ببرنامج 
سياسي واضح، ووصفها قتل نحو60 
فلس��طينيا عل��ى حدود غ��زة في14 
»االثنني االس��ود«  املاض��ي  مايو/أي��ار 
باجمل��زرة. ما كانت له��ذه التطورات أن 
حتدث ل��و لم يك��ن هن��اك تغيير في 
املوقف على الصعيد العاملي من دولة 
االحت��الل، الت��ي لم تعد خط��ا أحمر 

بالنسبة لشعوب العالم.
إس��رائيل تفش��ل وسياساتها  نعم 

تفش��ل رغ��م الدع��م املفض��وح من 
اإلدارة الصهيونية في البيت االبيض، 
واالج��راءات الت��ي ل��م يتج��رأ عل��ى 
اتخاذها اي رئيس امريكي منذ احتالل 
عام 1967، في تناقض تام مع القوانني 

الدولية وقرارات مجلس األمن الدولي 
واالمم املتحدة، م��ن االعتراف بالقدس 
عاصمة لدولة االحتالل ونقل السفارة 
إليها. وباملناس��بة لم يقدم على هذه 
اخلطوة سوى دولة أو دولتني صغيرتني، 
رغم الضغ��وط األمريكي��ة وبلطجة 
ترامب وممثلته في االمم املتحدة نيكي 
هيل��ي س��يئة الذكر وغير املأس��وف 
على مغادرتها لهذا املنصب، بتهديد 
األعضاء إن هم لم يصوتوا إلى جانب 
اسرائيل، وهذا ايضا إجناز كبير وكبير 

جدا .
صحيح أن هناك من ميكن أن يقول إن 
ه��ذه أقوال ال أفعال، اقوال ال تس��من 
وال تغن��ي من ج��وع، ونح��ن بحاجة 
إل��ى األفع��ال بع��د أن طف��ح الكيل 
م��ن االق��وال، ولك��ن كل ش��يء يبدأ 
بالق��ول قبل أن يصب��ح واقعا وأفعاال 
على األرض، ه��ذا بالطبع يحتاج إلى 
الصب��ر والفعل ومواظب��ة العمل منا 
اوال، ببن��اء قدراتن��ا الذاتية وحتس��ني 
أدائن��ا واحت��رام قراراتن��ا وتنفيذه��ا 
وحتديد أساليب النضال ضد االحتالل 
لكس��ب  مس��توطنيه،  وقطع��ان 
املصداقية أمام انفس��نا اوال وشعبنا 

ثاني��ا والعالم ثالثا. وعندما تكس��ب 
الرأي العامل��ي بإقناعه بأن إس��رائيل 
دولة ليست محتلة فحسب بل دولة 
فصل عنصري )ابارتهاي��د( متاما كما 
كانت زميبابوي )روديس��يا عندما كان 
يحكمه��ا البي��ض( وجن��وب إفريقيا 
التس��عينيات، ه��ذا  لغاي��ة مطل��ع 
ايضا إجن��از. وعندما حتاصر إس��رائيل 
شعبيا عبر االنتصارات التي حتققها 
حركة املقاطعة وجلان التضامن وقبل 
ه��ذا وذاك صمود ش��عبنا على ارضه 
ومقاومت��ه املتواصل��ة بكل الس��بل 
املتاح��ة لالحتالل واالس��تيطان، وان 
كانت هذه االنتص��ارات تبدو للبعض 
جب��روت  مقاب��ل  هامش��ية،  من��ا 
دول��ة االحت��الل وآلته��ا العس��كرية 
واقتصاده��ا الق��وي، ولكنه��ا إجن��از 

حقيقة.
وأخيرا صراعنا م��ع العدو طويل رغم 
مح��اوالت إيهامن��ا في مرحل��ة ما أن 
الص��راع على وش��ك االنته��اء. ومن 
ه��ذا املنطلق نحن بحاج��ة إلى هذه 
االنتص��ارات التراكمي��ة، كم��ا نحن 
بحاج��ة إل��ى جي��ل الش��باب ال��ذي 
متثله طليب وعم��ر وكورتيز وغيرهن، 

فه��ن ميثل��ن اجلي��ل الصاع��د وجيل 
املتح��دة  الوالي��ات  ف��ي  املس��تقبل 
ال��ذي ب��دأ يتح��رر م��ن قي��ود النفوذ 
الصهيوني ويتجه نح��و تفهم مدى 
الظل��م الذي يحل بالفلس��طينيني، 
ويتخ��ذ مواقف مغايرة ملواقف احلرس 
القدمي، ازاء قضيتهم. انه اجليل الذي 
س��يحكم الحق��ا. م��ا يتحق��ق ه��و 
انتصارات ليس��ت معنوية فحسب، 
بل سياس��ية ذات ابعاد مس��تقبلية 
وانتص��ارات تراكمي��ة، خاص��ة بع��د 
فشل اسرائيل ومن وراءها وعلى مدى 
أكثر م��ن قرن من الزم��ن عاما حتقيق 
االنتصار على الشعب الفلسطيني، 

بالضربة القاضية .
واختت��م بالقول إن رحل��ة األلف ميل 
تب��دأ بخطوة واحدة، كما قال الزعيم 
الصيني الراحل ماوتسي تونغ ولكننا 
قطعنا ش��وطا وخط��وات عديدة من 
هذا امليل ولي��س فقط خطوة واحدة، 
وم��ا قد يبدو صغيرا في ظل الس��واد 
احلال��ك الذي يحيط بن��ا اآلن، امنا هو 
كبي��ر وفي غاي��ة االهمي��ة وال بد من 
البناء علي��ه، ال حياة بال أمل وال حياة 

بال أحالم وأمنيات

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

حركة املقاطعة باتت 
تفرض نفسها ليس يف 
بريطانيا فحسب بل يف 
أمريكا وكندا واسرتاليا 
ودول االتحاد االوربي 
وحتى جنوب إفريقيا

بات أمر ترسيم الحدود 
البحرية بني الدول 
مؤدى لنشوب نزاعات 
فالحال اآلن أصبح 
يختلف عن األمس
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آي : “السياس��ات األوروبي��ة س��بب موجة 
الهجرة”

نشرت صحيفة آي مقاال كتبه، باتريك كوبرن، يقول فيها 
إن موج��ة الهجرة التي يش��هدها العالم إمنا هي نتيجة 

السياسات اخلارجية التي تنتهجها الدول الغربية.
ويق��ول الكاتب إن وزير اخلارجية األمريكي، مايك بومبيو، 
أكد ف��ي خطاب��ه األخير ح��رص الواليات املتح��دة على 
ش��ن حرب عس��كرية وأخرى اقتصادية في أفغانس��تان 
وإيران والعراق وس��وريا، وهو ما يعني أن احلياة س��تصبح 

مستحيلة في تلك البلدان.
ويضيف أنه من املس��تبعد أن حتق��ق الواليات املتحدة أو 
حلفاؤه��ا أي انتصار على إيران أو بش��ار األس��د. وكل ما 
تفعل��ه هو أنها س��تبقي األزمة مش��تعلة في املنطقة 
بني باكس��تان والبحر األبيض املتوسط، وهو ما سيدفع 
حتما نس��بة من س��كان املنطق��ة إلى البح��ث عن أي 

وسيلة مهما كان ثمنها للهجرة إلى أوروبا.
وي��رى الكاتب أن حج��م موجة الهجرة التي يش��هدها 
العالم منذ سنوات دليل على تهور السياسيات الغربية 
وعجزها عن إحالل األمن واالس��تقرار في الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.
ويضي��ف أن احلكوم��ات الغربية أفلتت م��ن العقاب ألن 
الناخب��ني لم يتوصل��وا إلى ربط موج��ة الهجرة بتدخل 
احلكومات الغربية في دول الشرق األوسط التي تعرضت 

بعدها إلى الفوضى واخلراب.

ويذكر تدخل الناتو بقيادة فرنس��ا وبريطانيا في ليبيا 
عام 2011 إلس��قاط نظ��ام معمر القذاف��ي، ثم حتول 
البالد إلى فوضى تتحكم فيها اجلماعات املس��لحة، 
وه��و ما فت��ح الباب واس��عا أمام الالجئني الس��اعني 
للوص��ول إل��ى أوروبا عبر البحر األبيض املتوس��ط في 

رحالت خطيرة غرق فيها اآلالف.
وذلك هو ش��أن احل��رب في س��وريا إذ ق��ررت بريطانيا 
والوالي��ات املتح��دة أنهما غي��ر قادرين على إس��قاط 
بش��ار األس��د، وفي الواق��ع أنهما لم يريدا إس��قاطه 
العتقادهما أن ذهابه سيترك املكان لتنظيم القاعدة، 
بحس��ب الكاتب، الذي يش��ير إلى أنهم��ا أبقيا على 
النزاع مش��تعال ملنع روس��يا وإيران م��ن االنتصار في 

احلرب.

ال��راي اللندنية : خطاب ماي��ك بومبيو يف 
القاهرة هل هو “إعالن حرب ضد إيران”؟

تناولت صحف عربية دوافع زيارة وزير اخلارجية األمريكي 
ماي��ك بومبيو عددا من دول املنطقة. وعلق بعض الكتاب 
عل��ى خطاب بومبيو الذى القاه في القاهرة، واصفني إياه 

بأنه “إعالن حرب ضد إيران”.
“سيناريو حرب”

يق��ول عبد الب��اري عط��وان ف��ي رأي الي��وم اللندنية إن 
اخلط��اب ال��ذي أدلى به بومبي��و في اجلامع��ة األمريكية 
ف��ي القاهرة هو إع��الن حرب ضد إيران ومحاولة يائس��ة 
لتحس��ني ص��ورة بالده ف��ي الش��رق األوس��ط، وطمأنة 
اإلس��رائيلّيني بأن أمريكا ستعمل على احتفاظ دولتهم 

بالق��درات العس��كريّة الت��ي متكنه��ا م��ن الدف��اع عن 
نفسها ضد )النزعة العدوانية املغامرة للنظام اإليراني(، 
واختي��اره القاه��رة واجلامع��ة األمريكي��ة فيه��ا، وليس 
رق أوَسطّية( اجلديدة لبالده،  الرياض لشرح سياسة )الشَّ
جاء مقصودا ومحس��وبا بدقة، لتعميدها رأس حربة في 

هذه السياسة”.
ويضيف الكاتب أن “أخطر ما قاله وزير اخلارجة األمريكي 
ف��ي رأينا ه��و التالي: يجب أن ننتقل م��ن مرحلة احتواء 
إيران إلى مرحلة مواجهتها.. وإن عهد التقاعس األمريكي 
انتهى وس��نمنع متدد النفوذ اإليراني في املنطقة، فهذه 
لغة تعكس سيناريو حرب معد سلفا، وقد يكون موعد 

التنفيذ قريبا”.

الشرق األوسط اللندنية : بومبيو املبهم
أما عثمان ميرغني فيقول في الش��رق األوسط اللندنية 
إن “وزير اخلارجية مايك بومبيو بدا مبهماً في تصريحاته 
بش��أن االنس��حاب م��ن س��وريا، م��ع بداي��ة جولته في 

املنطقة”.
وي��ورد الكاتب: “ففي ح��ني أكد أن أه��م التحديات التي 
تواجه املنطقة )هي داعش والثورة اإلس��المية اإليرانية(، 
قائ��الً إن املعركة مس��تمرة، فإنه لم يتح��دث بالوضوح 
ذاته عن قرار سحب القوات األمريكية من سوريا، بل بدا 
وكأنه يؤكد اخلطوة التي أثار إعالنها املفاجئ الكثير من 

اللغط، فقد أشار إلى أن )قرار الرئيس سحب جنودنا من 
س��وريا ال يؤثر على قدرتنا( ف��ي مواجهة التحديات التي 
أشار إليها، ال سيما تعزيز التحالف في مواجهة إيران”.

“رسائل تطمني”
ي��رى محمود اخلطاطب��ة في الغد األردني��ة أنه “ال يوجد 
في جعبة وزير اخلارجي��ة األمريكي في جولته املكوكية 
احلالي��ة س��وى رس��ائل تطمني ل��دول املنطق��ة وحلفاء 
واشنطن حيال قرارات وسياس��ات غير متوقعة تتبناها 
إدارة الرئيس األمريكي، وقد يك��ون الرئيس دونالد ترامب 
نفس��ه أحياناً، جتاه قضايا محورية في الشرق األوسط، 
ال س��يما القرار املفاجئ للرئي��س األمريكي، الذي اتخذه 

الش��هر املاض��ي، والقاض��ي بس��حب ق��وات ب��الده من 
سوريا”.

ويقول الكات��ب إنه “في الوقت ال��ذي يتربع فيه اإلرهاب 
عل��ى قائمة مهددات االس��تقرار اإلقليمي والعاملي، تثير 
ق��رارات إدارة ترام��ب مخاوف م��ن اآلثار التي س��تتركها 
على اجله��ود املبذولة للتصدي له��ذا اخلطر وتنظيماته، 
ال س��يما وأن قرار س��حب القوات األمريكية من سوريا... 
هذه اخملاوف التي يبدو أن دول املنطقة تتشاركها جميعا 
دفعت لتحركات واش��نطن، في وقت يبدو فيه أن أجندة 
زيارة بومبيو تقتصر على توضيح تطميني لقرار س��حب 
القوات من س��وريا، والتأكيد على اخلطر اإليراني، وجتديد 

التزام واشنطن مبكافحة اإلرهاب”.
من جهته، يق��ول مصطفى املقداد في الثورة الس��ورية 
إن “جوالت املس��ؤولني األمريكيني في املنطقة لم تفلح 
في احت��واء تداعيات قرار الرئيس ترامب بس��حب قوات 
ب��الده من س��وريا، فاألتراك الذين يّدع��ون أنهم من طلب 
من ترامب ذلك غير راضني عن اإلجراءات التي ستتخذها 
الق��وات األمريكية خالل انس��حابها ، وموق��ف أردوغان 
ش��خصياً بدا في أش��د حاالت الع��داء لتصريحات وزير 

الدفاع األمريكي” .

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

قصة ترامب يف خوف االسدحمكمة عربية للبحار

 

محمد صالح ياسني الجبوري

نس��مع يوميا قصص��ا مختلفة، 
تتحدث عن واقعنا، قصصا محزنة 
وقصصا مفرحة، عن واقع حالنا، 

القص��ص املؤمل��ة ع��ن االم��راض 
والوفي��ات  واملش��اكل  واحل��وادث 
وحاجات الناس الفقراء، وقصصا 
مفرح��ة ع��ن النج��اح والتف��وق 
وال��والدات،  واالع��راس  واالف��راح 
والتج��ارة، ه��ذه األخب��ار تتفاعل 
مع املشاعر واالحاسيس، االخبار 
ازعاجا اخبار السياس��ة  االكث��ر 
احمللي��ة والعاملي��ة، العالم يعيش 
في حال��ة فوض��ى، وهيمنة قوى 
العاملية،  كب��رى عل��ى الس��احة 

أخبار الرياضة لها جمهور واس��ع 
ومتابع��ني، واخبارها غير مزعجة 
ومرغوبة، وتش��كل نسبة كبيرة 
من املتابع��ني ، اما اخبار املنوعات 
فه��ي محبوب��ة للجمي��ع، ألنها 
والتس��لية،  املتع��ة  الى  تنقل��ك 
هذه االخبار مفيدة، وخاصة التي 
ارش��ادات صحية،  حتت��وي عل��ى 
الن��اس له��ا هواي��ات مختلف��ة 
ف��ي الرياض��ة، والق��راءة، وتربي��ة 
الطي��ور، ومتابعة االف��الم، وجمع 

التراثية، وجمع الطوابع،  االشياء 
والس��فر، وهوايات متعددة، ونحن 
نعيش  ف��ي عالم  غير مس��تقر، 
عال��م تتحك��م فيه ق��وى كبرى 
له��ا مصاحلها الصراع مس��تمر، 
امتن��ى ان يعم االم��ن واالمان على 
املنطقة والشعوب جميعا الناس 
تنظر الى مس��تقبلها الذي يؤمن 
لها العيش احلر الكرمي، بعيدا عن 

الصراعات الدولية.

االخبار... ومشاعر الناس 



لطيف عبد سالم

يش��ارُ إلى اجله��د الذي يبذل��ه الفرد من 
تلقاء نفس��ه، ومن دون إجب��ار أو انتظار 
مردود مادي م��ن جراء ذلك اجلهد - مهما 
كان نوعه فكريًا أو ماديًا أو حتى اجتماعًيا 
- باصطالح العمل التطوعي، والذي يَُعدُّ 
من أبرز النش��اطات اإلنس��انية إيجابية 
األثر، بوصف��ه س��لوًكا حضاريًا يفضي 
إل��ى تنمية امُلتمع من خالل تعزيز آلياته 
مهم��ة تنمية الفرد نفس��ًيا واجتماعًيا 
ودينًيا بفض��ل الفوائد التي يحققها؛ إذ 
أنَّ النشاطاَت البشرية املتسمة بتجاوز 
القائم��ن بها الرغبة ف��ي احلصول على 
الرب��ح امل��ادي، والتي تن��درج حتت مظلة 
العمل التطوعي، من شأنها املساهمة 
ف��ي تعزيز قي��م التعاون وترس��يخ مبدأ 
التكافل االجتماعي، فضالً َعْن فاعليته 
في نش��ر الرفاهية ما ب��ن أفراد امُلتمع؛ 
إذ أنَّ س��المَة امُلتمع تقتضي استيعاب 
أف��راده للتوجهات احملفزة لس��يادة قيم 
التآخي والتعاون قصد ضمان احلد األدنى 
من متطلبات احلياة الكرمية لألفراد التي 
بوس��عها احلف��اظ عل��ى كرامته��م، إال 

أنَّ م��ا ينبغي إدراكه في هذا املس��ار هو 
ض��رورة التيقن م��ن مصداقي��ة اجلهات 
الت��ي تتبني فعالي��ات العمل التطوعي 
بع��د أْن رش��حت على س��طح األحداث 
بعض املمارس��ات الس��لبية التي قامت 
بها جهات عدة م��ن أجل حتقيق أغراض 
يعن��ي  م��ا  التط��وع،  بدع��وى  ربحي��ة 
اس��تغالل تل��ك اجلهات الضال��ة قدرات 
ش��ريحة الش��باب، وس��رقة جهودهم 
بأساليٍب شائنة حتت عنوانات إنسانية 
ونبيلة!. ميكن اجلزم ب��أنَّ فعاليَة العمل 
التطوعي، لم تَُعد أهدافها - اإلنس��انية 
النبيلة - مقتصرة على تقدمي املساعدات 
املالية والعينية إلى من يحتاجها، مثلما 
هو متبع ِفي نهج وممارس��ات الكثير من 
منظمات امُلتمع املدني التي وجدت لها 
مناًخ��ا مالئًم��ا للعمل ببالدن��ا في املدة 
املاضية؛ إذ يَُع��ّد العمل التطوعي خيارًا 
صائًبا ومؤثًرا بشكٍل إيجابي في عملية 
احلصول على الكثير من اخلبرات املهمة 
- اإلدارية والفني��ة والتقنية - الّتي ميكن 
أن يس��تفاد منه��ا املتطوع مس��تقباًل 
في حيات��ه عن��د دخوله س��وق العمل. 
ومن املهم اإلش��ارة ُهنا إل��ى أنَّ األهميَة 
االجتماعية لهذا النمط من الفعاليات 
ترتكز عل��ى حتقيق جملة م��ن األغراض 
ذات األث��ر اإليجابي، والتي في طليعتها: 
لعملي��ة  النبيل��ة  املضام��ن  ترس��يخ 
التكاف��ل االجتماع��ي، واملس��اهمة في 

تعزي��ز أواص��ر احملبة ووش��ائج امل��ودة ما 
بن أفراد امُلتم��ع. الالفت للنظر أنَّ اآلثارَ 
النفس��ية للعم��ل التطوع��ي، تكم��ن 
بحس��ب املتخصص��ن في ق��درة أدوات 
ه��ذا النش��اط على بعث الس��عادة في 
نفس الف��رد الذي ينخ��رط طواعية في 
تأدية برامج هذا العمل احلضاري النبيل، 
باإلضافة إلى مساهمته في متكن أفراد 
امُلتمع من خالل اس��تثمار أوقات الفراغ 
الت��ي متلكها فئ��ة الش��باب، وتوظيف 
طاق��ات أفرادها بش��كٍل منظ��م ومؤثر 
صوب ما تباين من الفعاليات التي تعود 
عليهم بالنفع والفائدة، إلى جانب إفادة 
امُلتم��ع من مختل��ف أنش��طتها التي 
تتس��م بقدرة آلياتها عل��ى املعاونة في 
تغيير الس��لوك البش��ري مبا يتوافق مع 

القيم اإلنسانية النبيلة. 
لعلَّ ما جتدر اإلشارة إليه في هذا السياق 
هو أنَّ القي��اداَت اإلدارية في بعض بلدان 
العال��م ركنت منذ س��نوات إلى اعتماد 
فعالي��ات العم��ل التطوع��ي كمعي��ار 
رئيس في عملي��ة توظيف األفراد، حيث 
أصبح��ت الكثي��ر م��ن ش��ركات تل��ك 
البل��دان - العام��ة واململوك��ة للقطاع 
اخل��اص - تعتمد هذا املعي��ار في عملية 
اختي��ار موظفيها عند احلاج��ة؛ تعبيًرا 
عن وعيها العميق ألهمية النش��اطات 
اخلاص��ة بالعم��ل التطوعي ف��ي مهمة 

البناء االجتماعي السليم. 

لق��د كان للغِة العربية ش��أُنها الكبير في مس��يرة احلضارات 
مب��ا لها من خصائ��ِص العراقة في تكوينها، وس��المة أصولها، 
وغ��زارة مفرداته��ا، وانفتاحه��ا عل��ى التطور، وه��ي خصائص 
جعلتها تتشرف بنزول القرآن الكرمي معجزًة خالدًة من الهداية 
والبالغ��ة، وقيم احلق واخلير، حت��ى أن تواص�َل تطوره�ا يفص�ح 

عن نهض�ة األمة.
وت��زداد أهميته��ا س��واء كان في التعوي��ل عليها ف��ي التربية 
والتعلي��م، أو في اإلعالم، أو الفقه، أو التش��ريع والقضاء.. إلخ. 
فاللغة إذن هي اجلس��ُر الذي نعبر بواس��طته إلى حضارة األمم، 

وتراثها املعرفي، والثقافي، والتشريعي.
وملا كانت األحكام القضائي��ة عنواناً للحقيقة وألن اللغة هي 
وس��يلة اإليص��ال واالتصال ف��إن العناية باللغة ف��ي األحكام 
القضائية تغ��دو مهمة أهمية احلقيقة نفس��ها، ألن احلقيقة 
ف��ي األحكام يُعبَّ��ر عنها باللغ��ة، إذ تأتي األح��كام القضائية 
مفسرة للنصوص القانونية مبناس��بة تطبيقها على الوقائع، 
بل إن املنطق يش��كل في معظم األحيان وسيلة إقناع واقتناع 
في مضمون احلكم القضائي، هذا املنطق إذا لم تكن وس��يلته 

اللغة سليمة فإنه لن يؤدي مهمته.
إن إعمال قواعد اإلقناع 
ال��ذي  ه��و  واالقتن��اع 
املصداقي��ة  يضف��ي 
إل��ى  احلقيقي��ة 
القضائي��ة،  األحك��ام 
وه�ذه تق��وم بشك��ل 
توظيف  على  أس�اسي 
األس��ل�م واألص��ح في 
صياغة األح��كام، هذه 
الصياغ��ة الت��ي متث��ل 
الت��ي تظه��ر  الص��ورة 
توصل��ت  م��ا  فيه���ا 

إلي���ه احملكم�ة من قناع���ة، وهذه القناع���ة تختلف باختالف 
الصياغ��ة، فالصياغة إذن هي املعبرة عما توصلت إليه احملكمة 
من قناعة، وكثي��راً ما تظهر حاالٍت تكتنفه��ا أخطاء قضائيٌة 
وإجرائي��ة ال ينبغي أن تكون ج��راء فقدان هذه املعرفة، وال يعني 
ذلك صدوداً من القاضي أو املشرع عن إتقان لغٍة ثانية باإلضافة 
إلى لغته األصلية، بل العكس، هو أمٌر مس��تحب ومستحسن 
ف��ي تأهيل��ه، ألن من ش��أن ذلك اطالع��ه على جت��ارب اآلخرين 
واس��تفادتُه من ثقافتهم، فضالً عن أنه يوس��ع اإلدراك، ويقوي 
ملك��ة التحلي��ل واملقارنة، من هن��ا كان إتقاُن اللغ��ة العربية 
أهم املهارات األساس��ية املطلوَب توفُرها في من ميارس القضاء 
والتشريع، ولعل لغتنا العربية من أقوى اللغ��ات في التعبي��ر، 
واإلقن���اع ومل���ا ك�ان�ت عملي�ة تس��بيب األح��كام القضائية 
وتعليِلها تهدف وبحد كبير إلى اإلقناع، فإن حتقيق هذا الهدف 

ال يكون إال باستعمال مستوى اللغة وقوتها .

ملا كانت األحكام القضائية 
عنوانًا للحقيقة وألن اللغة 
هي وسيلة اإليصال واالتصال 
فإن العناية باللغة يف األحكام 
القضائية تغدو مهمة أهمية 
الحقيقة نفسها

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

القاضي / عبدالستار بريقدار   

 خارطة طريق

 اللغة العربية
والقضاء

 
د. احسان الشمري

تعد ظاه��رة الثأر من أخط��ر االعراف 
املتمعية التي عانت منها الكثير من 
الدول ومنها العراق بالتحديد ، وباتت 
تهدد سالمة وأمن النسيج املتمعي ، 
فضالً عن تهديدها للتنمية والتطوير 

في العراق على املدى البعيد .  
في الع��راق تطور مفه��وم الثأر واخذ 
ينتق��ل  م��ن عرف��ه العش��ائري الى 
مس��تويات جدي��دة ، ليح��ل مفهوم 
الث��أر السياس��ي كجزء م��ن عقيدة 
واحزاب  )قدمية_معاص��رة(  س��لطة 
وزعامات ، رغم ان السياسة مساحة 
لتق��دمي مبادئ وجت��ارب تل��ك اجلهات 

وانعكاسها الصحيح على املتمع .

ق��د يك��ون ه��ذا االنتق��ال باملفه��وم 
التأثي��ر  بحك��م  طبيعي��ة  كحال��ة 
املتب��ادل والتداخ��ل بن العش��ائرية 
ال  الصراع��ات  ووج��ود  والسياس��ة 
التنافس املؤطر بالقانون ، الذي يدفع 
الفكري��ة  السياس��ية  للتصفي��ات 
واجلسدية والشواخص التعد كقراءة 

للتاريخ او مالمستها اآلنيه .
م��ن  الص��ادر  االعم��ام  اس��توقفني 
والبح��ث  العال��ي  التعلي��م  وزي��ر 
العلم��ي د.قص��ي الس��هيل بتاريخ 
ال��ى  أش��ار  ال��ذي   ،  ٣١_١٢_٢٠١٨
م��ع  التعام��ل  م��ن  ح��االت  وج��ود 
م��ع  الينس��جم  ومب��ا  التدريس��ين 
القان��ون والتطبيق��ات االدارية ) التي 
تنطوي على تعس��ف في استخدام 
الصالحي��ات بالنق��ل داخ��ل وخارج 
اجلامعة مع ايقاف الراتب او بدونه (. 

هذا الكت��اب دفعني ملراجع��ة قانون 
اخلدم��ة اجلامعي��ة الذي ل��م ينص او 
حت��ى يش��ير ال��ى وج��ود صالحيات 
كعقوب��ة للنق��ل .. وذهب��ت اكثر من 
ذلك ملراجع��ة قانون اخلدم��ة املدنية 

والتي وجدت في املادة )36(
)ال ينقل املوظف من محل وظيفته إالّ 
مبقتض��ى املصلحة العام��ة أو ضرورة 

صحية(.

ويجب أن تستند مقتضيات املصلحة 
العام��ة الى أس��باب معينة تذكر في 
أمر النق��ل )املصلحة العامة تتحقق 
فق��ط ف��ي اح��وال ارت��كاب املوظف 
جرمية( أما الض��رورة الصحية فيجب 
أن تؤيد بتقاري��ر جلان طبية مختصة. 

علم��ا ان ه��ذه املادة تخ��ص املوظف 
ولي��س ) التدريس��ي(.املادة )8( قان��ون 
انضب��اط موظف��ي الدول��ة والقطاع 
الع��ام ح��ددت العقوب��ات التي يجوز 
فرضه��ا عل��ى املوظف على س��بيل 

احلصر هي  
أوالً : لفت النظر 

ثانياً : اإلنذار 
ثالثاً : قطع الراتب 

رابعاً : التوبيخ  . 
خامساً : إنقاص الراتب  
سادساً : تنزيل الدرجة 

سابعاً : الفصل
ثامناً : العزل 

الث��أر األكادمي��ي ، ه��و األدق تعبي��راً ، 
ملن يتخذ اجراءات النق��ل او التهديد 
بها وايق��اف الراتب وهذا مانش��هده 
م��ن بع��ض االدارات اجلامعي��ة والتي 
التستند الى أي مسوغ قانوني فقط 
ألن األس��تاذ ق��د يكون خال��ف االدارة 
ب��رأي علم��ي او ناق��ش تعليم��ات او 
استش��عرت تلك االدارات ب��أن هناك 
من قد يكون مؤهالً الس��تالم املنصب 

خلفاً لها ، لذلك تبدأ حملة االقصاء 
لتنتهي بالنقل .

م��ن الناحية املنطقي��ة ال ميكن للثأر 
األكادميي أن يكون منطقيا ، خصوصاً 
وان املتمع يع��ول كثيراً على العقول 
في تغيير الواقع العراقي نحو األفضل 
في كل املستويات ، وليس من املنطق 
محاربة نخبة املتمع وترهيبهم ملرد 

اختالف في وجهات النظر .
أن الغ��اء الوزي��ر للق��رارات املتخ��ذة 
جت��اه التدريس��ين به��ذا اخلصوص ، 
هي رس��الة لتل��ك االدارات اجلامعية 
بانهاء حالة الثأر واعتماد الس��ياقات 
القانوني��ة ملعاجل��ة اي مخالفة ممكن 
حتدث من اي استاذ جامعي ، وكشف 
ق��رار االلغ��اء ايض��اً مدى اس��تهانة 
بع��ض اإلدارات اجلامعي��ة بالقوان��ن 
وهذا يتطلب وقفة اخرى من الس��يد 
الوزير به��ذه االدارات او وقفة قانونية 
من قبل األس��اتذة مم��ن تعرضوا لهذا 
الظلم في محكم��ة القضاء اإلداري. 
نثمن ه��ذا القرار ونح��و تعليم عالي 

خاٍل من الثأر األكادميي.

حق املواطن العراقي باإلسهام املباشر يف الشأن العام
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يع��د املواط��ن اللبنة األساس��ية في 
بن��اء الدول��ة واملتمع وللوص��ول إلى 
دول��ة املواطن��ة احلق��ة الش��ك إنن��ا 
بحاجة إلى أن نعترف للمواطن بحق 
املساهمة بكل الس��بل املمكنة في 
الشأن العام س��واء في إطار حقوقه 
السياس��ية الت��ي كفلها الدس��تور 
أو حقوقه املدنية الت��ي تعد املقدمة 
الالزمة ملا تقدم، فحن يعترف املشرع 
الدستوري أو العادي للمواطنن بنحو 
مع��ن م��ن حي��ث الع��دد والتوقيت 
تق��دمي  بح��ق  واإلج��راء  والش��كل 
املقترح��ات للس��لطات العام��ة في 
العراق، فهذا من ش��أنه أن يقيم دولة 
بنظ��ام دميقراط��ي حقيق��ي، ويع��زز 
سيادة القانون إذ سيكون دور املواطن 
إيجابياً في االشتراك بإعداد القوانن 
أو القرارات العامة ورس��م السياسة 
العام��ة للدول��ة، ويجع��ل اخلض��وع 
طوعياً للكثير من القواعد القانونية 
اآلمرة، ويكون املواطن شريكاً حقيقياً 
الس��لوكية  القواع��د  إنض��اج  ف��ي 
الناظمة لشؤون املتمع ومدافعاً عن 
إنفاذها، وهو بحق مرحلة متقدمة في 
النظام الدميقراطي احلقيقي، كما انه 
لن يخرجنا من نظام النظام النيابي، 
بل س��يكون دوره تفعيل العالقة بن 
النائ��ب والناخب وجعله��ا في حالة 

من التواصل الدائم.
وللوص��ول إل��ى ه��ذه املرحل��ة نحن 
بحاج��ة إلى مجموعة م��ن اخلطوات 
الضامن��ة  الضروري��ة  والوس��ائل 
الش��تراك حقيق��ي للمواطن في كل 
مفاص��ل التكوي��ن أو اإلدارة اخلاص��ة 
بالهيئات العامة، ورغم إن الدس��تور 
العراقي للعام 2005 لم ينص صراحة 
على احلق بتقدمي املقترحات العامة أو 
احلق الشعبي باحلل للمجلس النيابي 
أو ما شاكل ذلك، بيد أن هنالك العديد 
م��ن القواع��د القانونية الدس��تورية 
التي ميكن االس��تناد إليه��ا للتوصل 

ملا تقدم ولو بش��كل جزئي أو مرحلي، 
فالهدف هو املواط��ن اإليجابي القادر 
على التأثير والتغيير في الشأن العام 
وصوالً إلى حتقيق املصلحة العامة وال 
يكون ما تقدم ممكنا إال من بعد إصالح 
القوانن النافذة وإحداث انعطافة في 
سلوك املش��رع العراقي باجتاه اإلميان 
املطل��ق بق��درة وس��لطة الش��عب، 
والتح��ول نح��و ال��دور التكاملي بن 
الهيئات العامة والش��عب، ومقدمة 
ذلك ترميم الثقة بن الطرفن بإعادة 
بالقوانن  النظر بشكل مس��تعجل 
والق��رارات العامة ذات الصلة، ويدعم 
وجهة نظرنا م��ن إن بعض النصوص 
القانونية جعلت املواطن صاحب اليد 
الطولى في اتخاذ القرارات املصيرية.

فتكوي��ن الس��لطات العامة يبدأ من 
إقرار الدس��تور العراق��ي احلالي الذي 
ص��در بطريق االس��تفتاء الش��عبي، 
)144( إن ه��ذا  حي��ث ورد ف��ي امل��ادة 
الدس��تور يع��د ناف��ذا بع��د موافقة 
الش��عب علي��ه باالس��تفتاء العام، 
الس��يادة  إن   )5( امل��ادة  وأفاض��ت 
للقانون والش��عب مصدر السلطات 
وشرعيتها ميارسها باالقتراع السري 
مؤسس��اته  وعب��ر  املباش��ر  الع��ام 
الدس��تورية، وما تقدم يؤش��ر إشراك 
الش��عب العراقي بالسلطة بشكل 
مباش��ر عبر اختيار نصوص الدستور 
التي وافق عليها مسبقاً، ثم بعد ذلك 
سيمارس الس��لطة عبر املؤسسات 
الس��لطات  لتش��كيل  الدس��تورية 
العام��ة ب��دءاً م��ن البرمل��ان العراقي 
وانته��اًء باحلكومة العراقية، تطبيقاً 
ملا أقرت به املادة )20( من الدستور التي 
بين��ت إن )للمواطن��ن رجاالً ونس��اًء، 
حق املش��اركة في الش��ؤون العامة، 
والتمتع باحلقوق السياسية، مبا فيها 
حق التصويت واالنتخاب والترش��ح( 
ويب��دو إن ح��ق التصوي��ت يقص��د به 
واالنتخ��اب  العام��ة  االس��تفتاءات 
يقصد به االنتخابات العامة أو احمللية 
وحق الترشح يعني التقدم لشغل أي 
منصب نيابي أو متثيلي أو تنفيذي، وقد 
رسم املش��رع بعد ذلك بعض الطرق 

التي تعد ترجمة ملا تقدم ومنها:

1 - احلق باالنتخ��اب: فقد بينت املادة 
)49( م��ن دس��تور جمهوري��ة الع��راق 
2005 وإن مجل��س الن��واب يتكون من 
ع��دد من األعض��اء... يت��م انتخابهم 
بطريق االقتراع العام السري املباشر، 
على أن تنظم بقانون ش��روط املرشح 
والناخب وكل ما يتعلق باالنتخابات، 
وبالفع��ل ص��در قان��ون االنتخاب��ات 
اخلاص��ة مبجل��س الن��واب رق��م )45( 
لس��نة 2013 املعدل ومارس الناخبون 
في ظل��ه ممارس��تن انتخابيتن كما 
كان ح��ظ س��لفه القانون رق��م )16( 

لسنة 2005.
2 - االستفتاء الشعبي وهو استطالع 
رأي الش��عب حول موضوع ذا أهمية 
اس��تثنائية أو حول القبول من عدمه 
بش��خص مع��ن أو قد يتعل��ق بإقرار 
قان��ون أو دس��تور وم��ا ش��اكل ذلك، 
وف��ي الغال��ب يس��هم البرمل��ان ف��ي 
االس��تفتاءات إال أن قراره ليس كافياً، 
ويقع االس��تفتاء في أنواع فقد يكون 
تش��ريعياً )إن تعلق بإقرار قانون ما( أو 
دس��تورياً )ان تعلق بإق��رار أو تعديل أو 
إلغ��اء الوثيقة الدس��تورية أو اختيار 
الهيئة التي س��تعد مش��روع وثيقة 
الدس��تور(، أو سياس��ياً )حن يتعلق 
بإتب��اع سياس��ة معين��ة أو تركها(، 
أو ش��خصياً ح��ن )يتعلق بش��خص 
احلاكم( ولم يخلو الدس��تور العراقي 
للعام 2005 من اإلش��ارة املباشرة إلى 
احلق في االس��تفتاء فقد ورد في املادة 
)119( ما نصه )يح��ق لكل محافظة 
أو أكثر تكوي��ن إقليم بناًء على طلب 
باالستفتاء عليه يقدم....(، والدستور 
العراقي نفس��ه قد أقر باالس��تفتاء 
كم��ا ورد ف��ي امل��ادة )144( أع��اله، وال 
يعدل وفق املادة )126( إال بعد موافقة 
الشعب العراقي باالس��تفتاء العام، 
وم��ا ورد ف��ي امل��ادة )18( م��ن قان��ون 
اإلجراءات التنفيذية اخلاصة بتكوين 
مس��ودة  تع��رض  )ثالث��اً:  األقالي��م 
الدستور –أي الدستور اخلاص باإلقليم 
املشكل حديثاً- لالستفتاء،...، ويكون 
االس��تفتاء ناجح��اً مبوافق��ة أغلبية 

املصوتن من الناخبن(.
ويتجل��ى  الش��عبي:  االقت��راح   -  3

بإمكاني��ة مجموع��ة م��ن املواطنن 
بتقدمي مقترح مع��ن قد يكون قانون 
يراد تشريعه أو معاهدة يراد االنضمام 
إليها أو االنس��حاب منها وقد يتعلق 
بإق��رار برنامج أو سياس��ة حكومية 
مح��ددة، وم��ن ص��وره ف��ي القوان��ن 
العراقي��ة م��ا ورد في امل��ادة )119( من 
الدس��تور العراقي لع��ام 2005 والذي 
ترجم في املادة )2( م��ن قانون اإلجراء 
األقاليم  التنفيذية اخلاص��ة بتكوين 
رقم )13( لس��نة 2008 والتي ورد فيها 
)يت��م تكوي��ن أي إقلي��م ع��ن طري��ق 
االس��تفتاء ويق��دم الطل��ب بإح��دى 

الطرق التالية:
أوالً: طلب مقدم من ثلث األعضاء في 
كل مجل��س من مجال��س احملافظات 

املش��كلة مبوجب الدستور التي تروم 
تكوين اإلقليم. ثانياً: طلب مقدم من 
عش��ر الناخبن في كل محافظة من 

احملافظات التي تروم تكوين اإلقليم.
وم��ن الثابت ان��ه رغم وج��ود البرملان 
واختصاصه بالتش��ريع فان الشعب 
في بع��ض النظم الدس��تورية يبقى 
ميل��ك احلق الكامل في إج��راء تعديل 
ش��امل أو جزئي للدس��تور أو تعديل 
قانون معن فاالقتراح الشعبي يأخذ 
ش��كل اقتراح تش��ريعي أو دستوري 
وندل��ل عل��ى م��ا تق��دم مبثال م��ا ورد 
بالدس��تور السويس��ري لع��ام 1999 
النافذ العام 2002 في املادة )138( منه 
)ميكن ملائة الف مواطن يتمتعون بحق 
التصوي��ت اقت��راح مراجعة ش��املة 

للدس��تور االحتادي خالل )18( ش��هراً 
من تاري��خ نش��ر مبادرتهم رس��مياً، 
عل��ى ان يقدم هذا االقتراح للش��عب 

للتصويت عليه(.
وعاجل��ت امل��ادة )139( إمكانية تقدمي 
الش��عب القت��راح مراجع��ة جزئي��ة 
للدس��تور أي تعدي��ل بعض نصوصه 
وم��واده إذ اش��ترط الدس��تور تق��دمي 
مواط��ن  أل��ف  مائ��ة  م��ن  املقت��رح 
يتمتع��ون بح��ق التصوي��ت، ب��ل إن 
الدس��تور االحتادي السويسري سمح 
في حالة كون املبادرة الش��عبية غير 
مصاغة بشكل مشروع أن تقدم إلى 
اجلمعي��ة الوطني��ة )البرمل��ان( والذي 
يتولى صياغتها وان كان له رأي مغاير 
ميكن أن يط��رح على االس��تفتاء رأي 
اجلمهور ممن اقترح التعديل واالقتراح 
املضاد املقدم من البرملان ومن يحظى 
مبوافقة الشعب في االستفتاء العام 
يتب��ع، بهذا جن��د إن الش��عب ميارس 

سلطة التشريع بشكل مباشر. 
4 - االعتراض الش��عبي: فللش��عب 
وهو مالك الس��لطة االعتراض على 
قان��ون ش��رعه ممثل��وه ف��ي البرملان 
بطل��ب موقع من عدد م��ن الناخبن، 
وفي هذه احلال��ة يعرض القانون على 
البرملان مرة أخرى لألخذ بنظر االعتبار 
االعتراض الشعبي على بنود القانون 
أو على فكرة القانون ككل، وقد يصار 
إلى عرضه على االستفتاء الشعبي 
بي��د أن الس��ؤال م��ا مصي��ر القانون 
املعترض عليه الس��يما وقد استوفى 
الش��كلية احملددة بالدستور؟ واجلواب 
إذ  الش��عبي توقيف��ي  االعت��راض  إن 
يتوق��ف نفاذ هذا القان��ون حلن البت 
مبصي��ره وفق م��ا تق��دم، وبالرغم من 
ع��دم اعتن��اق الدس��تور العراق��ي أو 
القوان��ن االعتيادية له��ذه الطريقة 
إال أن مانع��ا ال يحول دون النص عليه 
بشكل مباش��ر في القوانن العادية 
ومنه��ا مث��الً قان��ون احملافظ��ات غير 
املنتظم��ة ف��ي إقليم مث��الً رقم )21( 

لسنة 2008 املعدل.
5 - اإلقال��ة الش��عبية: فالعالقة بن 
الش��عب والنائب املنتخ��ب ال تنتهي 
مبج��رد االنتخاب بل ه��ي عالقة متتاز 

بالدميوم��ة والتأثير املتب��ادل ومن حق 
الش��عب أو ع��دد مح��دد م��ن أبن��اء 
الشعب طلب إقالة النائب كنوع من 
الرقابة الش��عبية ثم يعرض الطلب 
عل��ى االس��تفتاء ف��ي الدائ��رة التي 
انتخب منها أو مجموع الش��عب إن 
كان رئيس��ا للدولة وفي حال فش��ل 
في نيل الثقة فيعد مس��تقيال، وفي 
ح��ال حص��ل العكس فيع��د اإلجراء 
جتديدا لوالية جديدة وبهذا اخلصوص 
جند إن دس��تور أملانيا املعروف بدستور 
فامير 1919 أجاز عزل رئيس اجلمهورية 
قبل انقضاء فترته الرئاسية البالغة 
)7( س��نوات، بن��اًء عل��ى طل��ب م��ن 
عدد م��ن الناخب��ن وموافقة مجلس 
األم��ر  يع��رض  ث��م  )الريخس��تاغ( 
عل��ى الش��عب بصيغة االس��تفتاء 
الش��عبي، وال مانع من ان يرد نص في 
قان��ون االنتخابات العام��ة أو احمللية 
ان م��ن حق ع��دد معن م��ن الناخبن 
طلب التصوي��ت بالثقة على ممثلهم 
املنتخب م��ن دائرتهم وه��و ما ندعو 
إلى ان يتم تبنيه في قانون انتخابات 
مجلس النواب رقم )45( لسنة 2013 
انتخاب��ات مجالس  املع��دل وقان��ون 
احملافظات واألقضية رقم )12( لس��نة 

2018 املعدل.
6 - احلل الش��عبي: فقد مينح دستور 
الدولة الش��عب احلق ف��ي طلب حل 
املل��س النياب��ي قب��ل انته��اء م��دة 
ال��دورة االنتخابية ويت��م احلل بتقدمي 
مجموعة من األف��راد الناخبن طلب 
بح��ل امللس ليع��رض املوضوع على 
االستفتاء الشعبي، فان أقرت األكثرية 
الش��عبية قرار احلل يحل امللس فوراً 

ويعلن عن موع��د لالنتخابات وقريب 
من هذا املعنى ما ورد في دستور مصر 
)ال   )137( بامل��ادة   2014 املع��دل   2012
يج��وز لرئيس اجلمهورية حل مجلس 
النواب إال عند الضرورة، وبقرار مسبب 
وبعد اس��تفتاء الش��عب(، وهذا عن 
ما ننص��ح به في الع��راق فاملادة )64( 
من الدس��تور وضع��ت طريقاً ش��اذاً 
ف��ي مس��ألة ح��ل مجل��س الن��واب 
وهو احل��ل الذاتي للمجل��س والذي ال 
نتوقع ان يحصل أم��د الدهر فالنواب 
متمس��كون بعضويته��م للمجلس 
مل��ا يحصل��ون علي��ه م��ن امتي��ازات 
يقررونها بأنفسهم مع احلرص الدائم 
عل��ى زيادتها كما ونوعا في كل حن، 
وللخروج مما تقدم ميكن ان تعدل املادة 
أعاله ويت��م النص عل��ى أن ملائة ألف 
مواطن عراقي من مختلف احملافظات 
ان  اجلمهوري��ة  لرئي��س  و  العراقي��ة، 
يطلب��وا حل مجلس النواب وفي هذه 
احلالة ينظم استفتاء خالل )60( يوماً 

يتحدد من خالله مصير امللس.
وان ما تقدم رؤية ومقترحات ليس��ت 
عزيزة على املشرع العراقي أن يتبناها 
وين��ص عليها في القوان��ن العراقية 
اخملتلفة لالنتقال نحو نظام دميقراطي 
حقيق��ي يجعل من الش��عب مصدر 

السلطة وشريك في ممارستها.

*مرك��ز آدم للدف��اع ع��ن الحقوق 
والحريات

االستفتاء الشعبي وهو 
استطالع رأي الشعب 
حول موضوع ذا أهمية 
استثنائية أو حول القبول 
من عدمه بشخص معني

الثأر األكاديمي ، هو 
األدق تعبريًا ، ملن يتخذ 
اجراءات النقل او التهديد 
بها وايقاف الراتب وهذا 
مانشهده من بعض 
األدارات الجامعية

الثأر األكادميي !

العمل التطوعي.. املفهوم واألهداف املنشودة

اسعد عبد اهلل عبد علي

اب��و تق��ى مجرد مواطن بس��يط يس��كن في 
مدين��ة الص��در, كل رزق��ه من عمل��ه كعامل 
بن��اء, وله جيش من االطفال, اصيب بالش��لل 
قبل اشهر بسبب اصابته برصاصة عشوائية 
اس��تقرت ف��ي راس��ه, اب��و تق��ى كان راجع��ا 
للبيت من الس��وق وكان ذل��ك اليوم خميس, 
حيث تكث��ر االعراس ومعه��ا تكثر االطالقات 
العش��وائية في الهواء! حلظتها س��قط على 
االرض وتبعثرت مشترياته )الطماطة والبصل 
واخلبز( والذي اش��تراه ألطفاله, مع ذهول املارة 
وص��راخ النس��اء, االن وضعه الصحي س��يئ 
وحال��ة عائلته تدهورت كثيرا, فهم في محنة 
قد تطي��ح بالعائلة, بس��بب ش��خص حقير 
وتاف��ه رم��ى اطالقات ف��ي الهواء فق��ط ألنه 
يش��عر بالفرح! من دون ان يفكر اين ستذهب 

هذه الرصاصات العشوائية.
قص��ص االصاب��ات باإلطالق��ات العش��وائية 
كثي��رة ج��دا ومحزنة, يقابلها عن��اد كبير من 
البع��ض فك��م طفل قت��ل وكم ام��رأة صارت 
معاقة ؟ الذي يرمون االطالقات النارية العبثية 
في الهواء, حاالت تفتقد الشعور باملسؤولية 

ومنزوع��ة االميان ب��اهلل! واال لكانت ترددت قبل 
الش��روع بالقتل, فرمي االطالقات بالهواء هو 
شروع بقتل انسان وهو فعل اختياري بسبب 
شعورهم بالفرح او احلزن, وهو محاولة تلويث 

احلياة واشاعة الرعب واخلوف في  كل مكان.
يوج��د قانون عراقي يس��مى قانون العقوبات, 
وهو مش��رع منذ س��تينات القرن املاضي, قد 
فص��ل حلماية املواطن من جت��اوز االخرين على 
حيات��ه, ول��و نفذ بش��كل صارم لت��م حماية 
حق��وق الناس, والختف��ت املظاهر الس��لبية 
الكبي��رة املنتش��رة حاليا, واج��زم انه لو فعل 
الرم��ي  ظاه��رة  النته��ت  العقوب��ات  قان��ون 
العش��وائي لإلطالق��ات, ولتم حف��ظ حقوق 

الناس.
احلل ممكن جدا وس��هل ومتيسر للخالص من 
هذه املشكلة, فلو تقرر احلكومة منع االطالقات 
العشوائية, وقامت نشر جملة عقوبات بحق 
م��ن يق��وم به��ذا الفعل الش��نيع, م��ع وضع 
الية لتفعي��ل القانون خصوصا ف��ي املناطق 
الش��عبية, عبر الرصد بواس��طة الكاميرات, 
ونش��ر الش��رطة املتمعية, وتكليف املالس 
البلدي��ة باألمر واال قطع��ت رواتبهم وتعرضوا 
للعقوبات, او يحاسب صاحب العرس باحلبس 
وغرام��ات كبيرة, اذا حصل رمي لإلطالقات في 
عرس��ه, ويحاس��ب صاحب الع��زاء اذا حصل 
رمي في التشييع, واليات اخرى ميكن ان تصل 
لها افكار الساس��ة, وكلها متك��ن املتمع ان 

يعيش امنا من دون خوف على حياته.

بغداد .. والرصاص العشوائي 



من جهته لم يش��به الرئيس 
م��ا يجري بكتاب��ات »كافكا« 
بالرغ��م م��ن ان��ه ق��د يفعل. 
فق��د اعتب��ر ان قصة روس��يا 
فارغ��ة وغير قابلة للتفس��ير 
اس��اس  اي  ال��ى  وال تس��تند 
وه��ي مج��رد محاولة  فعلي؛ 

الستدراجهم الى نزاع.
م��ن  جن��وا  ان  له��م  س��بق 
فضيح��ة بيل��ي ب��وش اثن��اء 
حملة الترشح للرئاسة علماً 
ان اح��د املقربني من ترامب قد 
ظن آنذاك بأنهم سيتخطون 
تلك الفضيحة وها هم اليوم 
يواجه��ون فضيح��ة روس��يا. 
وبع��د االهان��ة الت��ي وجهها 
ترامب الى النساء في معرض 
حديث��ه مع بيلي ب��وش بدا ان 
فضيحة روس��يا هي السالح 
الوحيد املتبقي لهم. لكن ما 
ه��و غير عادل هو ان املس��ألة 
مازالت مس��تمرة وقد اخذها 
اجل��د  الن��اس عل��ى محم��ل 
لس��بب مبهم في ح��ني انها 
في الواقع.. ليس��ت بالش��يء 

املهم.
انه تأثري وسائل االعالم.

ال��ف البيت االبيض بس��رعة 
الفضائح التي يروجها االعالم 
كما اِلف انتهاءها س��ريعاً اال 
اس��تمرت  الفضيحة  ان هذه 

على نحو مثير للخيبة.
اذا كان هن��اك اي دليل ال على 
حتيز وس��ائل االعالم فحسب 
بل على نيته��ا تدمير الرئيس 
بحسب رأي املقربني من ترامب 
فإن مس��ألة روس��يا هذه هي 
خير دلي��ل على ذل��ك ناهيك 
واش��نطن  صحيفة  بعن��وان 
بوس��ت: »اعتداء روسيا على 
)ه��ذا  السياس��ي«.  نظامن��ا 
ليس بعدل ، هذا ليس بعدل ، 
لكن لم ينجم عن هذا الكالم 
اي تغيير ف��ي التصويت« بناء 
على كالم كونواي(. هذا تصرف 
ماك��ر. كان وقع ه��ذه احلادثة 
عليه��م وبالرغم من انهم لم 
يذكروا ذلك اش��به باملؤامرات 
الس��وداء اخلاص��ة بكلينتون 
اجلمهوري��ون  كان  والت��ي 
يتهم��ون الليبراليني بالوقوف 
وراءها وهي: وايت ووتر، بنغازي، 
وفضيح��ة االميي��الت. كان��ت 
مقالة اس��تحواذية تؤدي الى 
حتقيقات تفض��ي بدورها الى 
مزي��د م��ن التحقيق��ات والى 
املزيد من التغطيات االعالمية 
الت��ي ال مف��ر  االس��تحواذية 
منه��ا. ه��ذه هي السياس��ة 
دموي��ة  مؤام��رات  احلديث��ة: 
توشك على تدمير االشخاص 

والوظائف.
حني ج��رت مقارن��ة فضيحة 
كونواي بفضيح��ة وايت ووتر 
لم تتطرق كونواي الى موضوع 
املقاالت االستحواذية والهوس 
الواض��ح فيها بل ب��دأت فوراً 
التفاصي��ل  ع��ن  بالتح��دث 
املتعلق��ة بويس��تر هابل وهو 
كان��ت  منس��ية  ش��خصية 
مرتبطة بقضية وايت ووتر وعن 
تورط شركة روز للمحاماة من 
اركنساس التي كانت هيالري 
كلينتون ش��ريكة فيها. كان 

اجلمي��ع يصدق��ون املؤام��رات 
الت��ي يحيكها الط��رف الذي 
يدعمونه فيما كانوا يرفضون 
بش��كل كلي وع��ن وجه حق 
ضدهم.  املوجه��ة  املؤام��رات 
فاطالق صف��ة املؤام��رة على 
غ��ض  معن��اه  م��ا  موض��وع 

الطرف عنها.
اما بانون الذي عمد بدوره الى 
املؤامرات  التروي��ج لعدد م��ن 
فقد ازال ش��ائعة روس��يا من 
الت��داول بقول��ه: »انها مجرد 

نظري��ة مؤام��رة« واض��اف ان 
فريق ترامب قادر على حياكة 
املؤام��رات ح��ول اي موض��وع 

كان.
الت��ي  ج��اءت قص��ة روس��يا 
ج��رى تداولها بعد اس��بوعني 
م��ن وصول الرئيس الى س��دة 
الرئاس��ة خطاً فاصالً مع كل 
ط��رف ي��رى ان الط��رف اآلخر 

يروج الخبار مزيفة.
اجمعت الغالبية الس��احقة 
ف��ي البي��ت االبي��ض على ان 
هذه القص��ة قد ابتكرت على 
اسس ضعيفة وغير معقولة 
ومحيرة: لقد اتفقنا مع الروس 
على االنتخاب��ات، آه يا الهي! 
فالعال��م املناه��ض لترام��ب 
والس��يما االعالم املناهض له 
ق��د رأى ان ه��ذه القص��ة من 
دث تأثيراً كبيراً  ش��أنها ان حتحُ

وتحُعتمد.
نظرت وسائل االعالم الى هذا 
الرصاصة  ان��ه  املوضوع على 
التي من ش��أنها ان تؤدي الى 
اب��ادة ترامب ونظر اليه اتباعه 
في البيت االبيض بش��يء من 
احلس��رة عل��ى ان��ه محاول��ة 
يائسة الختالق فضيحة لكن 
ه��ذه القص��ص كان��ت تعني 
ايضاً ان هن��اك مقداراً ال بأس 

ب��ه م��ن االم��وال الت��ي تحُدفع 
بدهاء.

فالدميقراطي��ون ف��ي مجلس 
النواب لهم كل املصلحة في 
االصرار كما حدث في فضيحة 
بنغازي على مقولة: »ال دخان 
م��ن دون ن��ار )حتى ول��و كانوا 
يسعون جاهدين لصب الزيت 
على الن��ار( وعلى اس��تخدام 
التحقيق��ات كمنتدى يهدف 
ال��ى التروي��ج ل��رأي االقلي��ة 
ك��ي  لالعض��اء  )وكمنص��ة 

يروجوا النفسهم(.
ام��ا اجلمهوريني ف��ي مجلس 

ه��ذه  كان��ت  فق��د  الن��واب 
التحقيق��ات ورق��ة يلعبونها 
ملواجهة حقد ترامب وتصرفاته 

التي ال ميكن توقعها. فالدفاع 
عن��ه )او حت��ى مالحقته( قد 
منح اجلمهوري��ني مصدر قوٍة 

جديداً في تعاملهم معه.
وبدوره��م نظ��ر القيمون على 
مبختل��ف  االس��تخبارات 
قطاعاته��ا املنفصلة بارتياب 
الى ترامب متاماً كما هي عليه 
ح��ال اي رئيس قادم وخش��وا 
التسريبات فسعوا  من خطر 

الى حماية مصاحلهم.
م��ن  كل  قام��ت  هن��ا  وم��ن 
ووزارة  الفيدرالي��ة  املباح��ث 
العدل بتقييم االدلة والفرصة 
املتوف��رة م��ن خ��الل نظرتها 
االس��تقامة  ال��ى  اخلاص��ة 
املهنية واحلرفي��ة في العمل. 
)ق��ال احد مس��اعدي ترامب: 
باملدعيات  العدل  وزارة  »تضج 
العامات اللواتي يكرهنه متاماً 
كما تكرهه بيتس« وكانت له 

نظرة متحيزة جندرياً بشكٍل 
الفت الى التحدي القائم(.

اذا كانت السياس��ة تتمحور 
ق��وة خصومك  اختب��ار  حول 
عل��ى  وقدرته��م  وتبصره��م 
االحتم��ال فإن هذه املس��ألة 
وبغ��ض النظ��ر ع��ن وقائعها 
التجريبية تحُع��د اختباراً ذكياً 
يتضم��ن ع��دداً م��ن االفخاخ 
التي قد يق��ع فيها الكثيرون. 
فقد اثب��ت الواقع وباش��كال 
مختلفة ان املوضوع لم يكن 
متمح��وراً ح��ول روس��يا ب��ل 
حول الق��وة والتبصر والثبات 

وه��ي الصف��ات التي ب��دا ان 
ترامب يفتق��ر اليها. فالضرب 
على الوتر نفسه حول جرمية 

محتملة وحتى ول��و لم يكن 
هن��اك جرمية فعلي��ة او خرق 
)ل��م يك��ن  للقان��ون  واض��ح 
احد يش��ير الى عمل اجرامي 

معني او مؤام��رة اجرامية( من 
ش��أنه تش��كيل ذريعٍة ما قد 
تتح��ول فيما بع��د الى جرمية 
او الى اثارة عاصفة من الغباء 

واجلشع.
»يبحث��ون عن كل ما س��بق 
ل��ي ان قلت��ه ويضخمون��ه«. 
عب��ارة قاله��ا الرئي��س خالل 
االس��بوع م��ن وصول��ه ال��ى 
س��دة الرئاس��ة خالل اتصال 
ف��ي وق��ت متأخر م��ن الليل 
واض��اف قائ��الً: »يبالغون في 
كل شيء حتى انهم يبالغون 

في مبالغاتي«.
حت��دث فرانكل��ني فوي��ر احملرر 
الس��ابق في صحيف��ة »نيو 
ف��ي  واملقي��م  ريبابلي��ك« 
واش��نطن ع��ن مؤام��رة ب��ني 

ترام��ب وبوتني ف��ي الرابع من 
مت��وز/ يوليو 2016 نش��رها في 
مجل��ة س��اليت )Slate(. ف��ي 

مقالته تطرق فوير الى االرتياب 
ال��ذي اس��تحوذ فج��أة على 
وسائل االعالم واالستخبارات 
ه��ذا  فترام��ب  السياس��ية: 

املرش��ح غي��ر اجل��دي اصبح 
بش��كل غير مفهوم مرشحاً 
جدياً. وبالنظر الى عدم جديته 
الس��ابقة وتصرفاته العفوية 

االعم��ال  رج��ل  اس��تطاع 
بافالس��اته  ه��ذا  املتبج��ح 
ومس��ابقات  وكازينوهات��ه 
اجلمال التي يرعاها ان يتفادى 
اخلضوع لتحقي��ق جدي. يرى 
مؤي��دو ترام��ب الذي��ن رافقوه 
خ��الل االع��وام الثالث��ني التي 
لف��ت  ال��ى  خالله��ا  س��عى 
االنتباه والذين تبوءوا مناصب 
ف��ي الصحاف��ة ان صفق��ات 
العقارات في نيويورك تتصف 
بالق��ذارة وتنحس��ب الصفة 

اس��تثمارات  عل��ى  نفس��ها 
وخط��وط  اتالنتي��ك  مدين��ة 
ومش��روع  اجلوي��ة  ترام��ب 
الغولف  ومسارات  »ماراالغو« 
والفنادق. لم يكن اي مرش��ح 
منطق��ي ق��ادر عل��ى تخطي 
واح��دة م��ن ه��ذه الصفقات 
فكي��ف باحل��ري كله��ا؟ لكن 
وبشكل او بآخر جرى استثمار 
مقدار ال بأس به من الفس��اد 
في ترش��يح ترام��ب واضحى 
هذا الفساد فيما بعد املنصة 
يعتم��د عليها. س��أجنز  التي 
لكم ما ينجزه اي رجل اعمال 

قوي لنفسه.
لالطالع بش��كل فعلي على 
فس��اده ال ب��ّد م��ن النظر الى 
املوضوع م��ن منظار اكبر وقد 

اجاد فوير التطرق الى ذلك.
قام فوير بتجميع خارطة طريق 
مفصل��ة لفضيح��ة لم تكن 

بع��د قائمة م��ن دون ان ميتلك 
اي دليل فعلي وجمع في متوز/ 
الظرفية  يوليو كل اخلط��وط 
العناصر  م��ن  وع��دداً  احملورية 
اليها  التطرق  التي س��يجري 
على امتداد االش��هر الثماني 

عشرة املقبلة.
ومعظ��م  الن��اس  )يجه��ل 
االعالم  العاملني في وس��ائل 
ش��ركة  ان  والسياس��يني 
 Fusion فيوج��ن جي.ب��ي.إس
عين��ت  ق��د  كان��ت   GPS
السابق  البريطاني  اجلاسوس 
كريستوفر س��تيل للتحقيق 
ف��ي وج��ود روابط ب��ني ترامب 

واحلكومة الروسية(.
ال��ى  يس��عى  بوت��ني  كان 
الروس��ي  النفوذ  اس��تنهاض 
وصد اخلروق��ات التي يرتكبها 
االحت��اد االوربي وحل��ف الناتو 
فرفض ترام��ب معاملة بوتني 
عل��ى انه اش��به بخ��ارج عن 
العدالة ناهيك عما بدا وكأنه 
اعجاب به. عنى هذا بطبيعة 
احلال ان ترامب يتوق الى عودة 
النفوذ الروس��ي ب��ل انه يروج 

له.
م��ا الدافع الى ذل��ك؟ ما الذي 
قد يكسبه سياسي امريكي 
حني يتملق فالدميير بوتني علناً 
ويش��جع ما ينظر اليه الغرب 

على انه مغامرة روسية؟
النظري��ة االول��ى: كان ترامب 
منجذب��اً الى الرج��ال االقوياء 
االستبداديني. فقد حتدث فوير 
عن اعجاب ترامب بروس��يا مبا 
ف��ي ذلك انخداعه بش��خٍص 
يحُشبه غورباتش��وف كان يزور 
برج ترامب في ثمانينات القرن 
العشرين وفي هذا االطار يبدو 
املث��ل  يعتم��د  ترام��ب  وكأن 
الش��عبي القائل: »من عاشر 
القوم اربعني يوماً صار منهم«. 
فمصادق��ة رجال السياس��ة 
الذي��ن يتمتعون بنف��وذ جراء 
س��ماحهم بالفس��اد يقربك 
اكثر من الفس��اد. وباملثل كان 
بوت��ني مش��دوداً ال��ى الرجال 
االش��داء ذوي الشعبية الذين 
يش��بهونه: وم��ن هن��ا طرح 
فوي��ر الس��ؤال اآلت��ي: »ِلم ال 
مينح الروس ترامب املس��اعدة 
الس��رية عينها الت��ي اغدقوا 
وبرلس��كوني  لوبني  بها على 

وسواهما؟«
النظرية الثاني��ة: كان ترامب 
ج��زءاً م��ن مجموع��ة تض��م 
بأمره��ا  مش��كوٍك  ش��ركاٍت 
الث��روات  م��ن  انه��راً  غ��ذت 
املش��بوهة أحُطلق له��ا العنان 
عبر اجله��ود اجلمة التي بحُذلت 
روس��يا  م��ن  االم��وال  لنق��ل 
والصني عل��ى وجه اخلصوص 
اخلط��ر  اماك��ن  ع��ن  بعي��داً 
السياس��ي. فه��ذه االموال او 
املتعلق��ة   الش��ائعات  اقل��ه 
تفس��يراً  اضح��ت  ق��د  به��ا 
حت��ى ولو كان مجرد تفس��ير 
ظرفي حملاولة تقييم مختلف 
الصفقات التجارية التي كان 
يقوم به��ا ترامب والتي بقيت 

بعيدة عن االنظار.
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بعد االهانة اليت وجهها ترامب اىل النساء يف معرض حديثه مع بيلي بوش بدا ان فضيحة روسيا هي السالح الوحيد املتبقي هلم

حني جرت مقارنة فضيحة كونواي 
بفضيحة وايت ووتر لم تتطرق 

كونواي اىل موضوع املقاالت 
االستحواذية والهوس الواضح فيها

احللقة )25(

ألـِف البيت االبيض بسرعة الفضائح التي يروجها 
االعالم كما الـِف انتهاءها سريعًا اال ان هذه 
الفضيحة استمرت على نحو مثري للخيبة

ترامب
بوتني

بيلي بوش

هيئة التحرير

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

داخل اجلناح الغربي في البيت االبيض وفي اخلتام الكتاب رحلة ممتعة لعالم فيه مافيه من الغموض واالسرار 
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عليه  بتغلبه  التضامن،  نظيره  على  عريضاً  فوزاً  النفط  فريق  حقيق 
الدوري  في  الثانية  املرحلة  من  الثاني  الدور  منافسات  ضمن   61-111

العراقي املمتاز لكرة السلة.
النفط انهى الربع االول لصاحله بنتيجة 22-5، وواصل تفوقه في الربع 

الثاني ليحسمه ايضاً بنتيجة 13-29.
وفي الربع الثالث، استمر النفط في تفوقه ويتغلب فيه بنتيجة 37-

11، لكن التضامن متكن من الفوز في الربع االخير بنتيجة 23-32.
وسيواجه النفط في الدور املقبل، فريق الشرطة في قمة مباريات الدور 

الثالث من املرحلة الثانية للدوري املمتاز.

أعلن االحتاد العراقي لكرة القدم،  
احمد  والرياضة  الشباب  وزير  أن 
املنتخب  تكرمي  قرر  العبيدي، 
الوطني مبلغ 50 مليون دينار في 
حال اجتيازه الدور االول من بطولة 

كأس آسيا 2019 باالمارات.
بيان  بحسب  العبيدي،  وقال 
الوزراء،  »رئيس  إن  الكرة  الحتاد 
فرحا  كان  املهدي،  عبد  عادل 
حققها  التي  بالنتيجة  للغاية 
امام  االولى  املباراة  في  منتخبنا 

فيتنام«.
تكرمي  قررت  »الوزارة  أن  وأضاف، 
دينار  مليون   50 مببلغ  املنتخب 
االول  الدور  اجتيازه  عند  عراقي 
يتضاعف  ان  على  البطولة،  من 

في حال اجتيازه االدوار االخرى«.
من جانبه، قال رئيس احتاد الكرة، 
»خطوة  إن  مسعود،  اخلالق  عبد 
الوزارة  قبل  من  املنتخب  تكرمي 
جاءت  وهي  بالغريبة،  ليست 
امتدادا لعمق العالقة التي تربط 
وصوال  واملنسجمة  الطرفني، 

االسمى،  الهدف  حتقيق  الى 
وهو رفع احلظر الكلي عن الكرة 

العراقية«.

طالب دولة رئيس الوزراء، الدكتور عادل عبد 
املهدي، العبي املنتخب الوطني بتقدمي افضل 
مالديهم في مباراتهم امام املنتخب اليمني 
الشقيق في اطار بطولة اسيا املقامة حاليا 

بدولة االمارات العربية املتحدة .
اجراه  الذي  الهاتفي  االتصال  في  ذلك  جاء 
اخلالق  عبد  الكرة،  احتاد  برئيس  سيادته 
البعثة  على  االطمئنان  اجل  من  مسعود، 
وتقدمي  البطولة،  في  املشاركة  العراقية 
على  حتقق  الذي  الفوز  بعد  لهم  التهنئة 

فيتنام في املباراة االولى.
وقال مسعود : ان دولة رئيس الوزراء، الدكتور 
لوفد  حتياته  ابلغني  املهدي،  عبد  عادل 
بتحقيق  اياهم  مطالبا  الوطني،  املنتخب 
عن  مبكرا  والتأهل  تواليا،  الثاني  الفوز 

اجملموعة الى الدور الثاني .
واضاف مسعود: ان دولة الرئيس جدد دعمه 
الوطنية  واملنتخبات  الكرة  الحتاد  الكبير 
بالعراق  تليق  التي  االجنازات  حتقيق  اجل  من 

ورياضته.
واضاف: ان عبد املهدي اكد ان عيون الشعب 

املنتخب،  الى   ترنو  اقصاه  الى  اقصاه  من 
فالبد ان يعمل اجلميع لكي يكون عند حسن 
الدفاع عن  اوكلنا مهمة  الذي  الشعب  ظن 

اسمه وتاريخه.
شكره  البعثة،  عن  نيابة  مسعود،  وقدم 
عادل  الدكتور  الوزراء  رئيس  لدولة  وتقديره 
عبد املهدي على التفاتته الكرميه ، معاهدا 
اياه والشعب العراقي الكرمي ان يظل املنتخب 
الوطني عند حسن ظن اجلميع، وان يحقق ما 

تصبو اليه جماهيرنا الوفية .

تأهل منتخب العراق رسميا إلى 
ثم��ن نهائي كأس أس��يا بفوزه 
ام��س الس��بت عل��ى منتخب 
اليم��ن بثالثة أهداف دون رد، في 
املباراة الت��ي أقيمت في ملعب 
الثاني  الدور  الشارقة حلس��اب 
من بطولة كأس أس��يا اجلارية 

أحداثها في دولة اإلمارات.
الرافدي��ن الفوز  وحصد أس��ود 
الثان��ي عل��ى التوال��ي ليرف��ع 
رصيده إلى ست نقاط ويشارك 

منتخب إيران بصدارة اجملموعة 
الرابعة.

األول ملنتخب  اله��دف  س��جل 
الع��راق مهند علي )ميمي ( في 
الدقيقة احلادية عشرة ، وسجل 
اله��دف الثان��ي الالعب بش��ار 
رس��ن ف��ي الدقيقة التاس��عة 
عش��ر، وس��جل ع��الء عب��اس 
الهدف الثالث في الدقيقة 91.

بداية نارية
حقق منتخب العراق بداية نارية 
وش��كل ضغط عل��ى منتخب 
اليمن منذ بداية املباراة، ومتكن 

ترجمة س��يطرته به��دف عبر 
املب��دع ميمي ال��ذي توغل في 
دفاع��ات اليمن وعك��س الكرة 
داخل الش��باك، محرزا الهدف 
األول ف��ي الدقيق��ة 11 ، وحاول 
منتخب اليمن من كرة رأس��ية 
علت العارضة ،قبل أن تستقبل 
ش��باكه هدف ثاني بواس��طة 
الالعب بشار رس��ن الذي سدد 
الكرة من مشارف منطقة اجلزاء 
القائم ودخلت الشباك  مست 
ليتقدم منتخب العراق بهدفني 
في الدقيق��ة 19، وح��اول عالء 

مهاوي بتسديدة لكنها ذهبت 
طائش��ة لينتهي الشوط األول 
بهدفني  العراق  بتقدم منتخب 

دون رد.
وبه��ذه النتيجة رف��ع منتخب 
الع��راق رصي��ده إل��ى النقط��ة 
السادس��ة وضمن تأهله لثمن 
أس��يا،  كأس  بطول��ة  نهائ��ي 
اجملموعة  ص��دارة  وستحس��م 
العراق��ي  املنتخب��ني  بلق��اء 

واإليراني في اجلولة الثالثة.
الشوط الثاني

انخف��ض رمت املباراة بعد ضمان 

النتيج��ة،  الع��راق  منتخ��ب 
وس��يطرته عل��ى الك��رة دف��ع 
ب��دون احتكاك،  اللعب  العبيه 
وكاد أن يقل��ص الالعب اليمني 
احمد منص��ور النتيجة تصدى 
له��ا احل��ارس جالل حس��ن ، رد 
علي��ه مهند ميمي بك��رة ردها 
وارتدت لبش��ار رس��ن  القائ��م 
باملداف��ع  واصط��دت  س��ددها 
لتضيع فرصة اله��دف الثالث، 
وأهدر ميمي فرص��ة أخرى بعد 
توغل��ه بدفاع��ات اليمن لكنه 

سدد الكرة فوق العارضة.

هدف متأخر
أجرى منتخب الع��راق عدد من 
عب��اس  بع��الء  زج  التغيي��رات 
بدال مليمي ومحم��د داود ومتكن 
البدي��الن من جمل��ة تكتيكية 
بعرضية  الثالث  اله��دف  احراز 
ممي��زة ل��داود عل��ى رأس احم��د 
ياس��ني هيئه��ا لع��الء عب��اس 
الذي س��ددها قوية بالش��باك 
في الدقيقة 91 لتنتهي املباراة 

بثالثية بيضاء للعراق.

سلة الشرطة تثأر لفريق الكرة من الكهرباء

اكم��ل نادي الكهرب��اء، عق��د املتأهلني لربع 
نهائ��ي كأس الع��راق، بتعادله مع الش��رطة 
1-1 في املباراة التي اقيمت على ملعب بغداد 
ضمن منافسات اياب دور ال�16 من البطولة.

وافتتح الش��رطة التس��جيل اوالً عن طريق 

الالع��ب عالء عبد الزهرة ف��ي الدقيقة 31، 
لكن الكهرب��اء عدل النتيجة في الدقيقة 

59 عن طريق الالعب سجاد رعد.
وكان��ت مواجهة الذهاب ق��د انتهت بفوز 

الكهرباء على الشرطة 1-2.
الديواني��ة والكهرب��اء اول املتأهل��ني لثمن 

نهائي كأس العراق
وس��يواجه الكهرباء فريق احلدود في دور ربع 
النهائ��ي من البطول��ة في ال���20 وال�25 من 

شهر كانون الثاني اجلاري.

على  مهماً  فوزاً  الشرطة  فريق  حقق 
في   78-92 بنتيجة  الكهرباء،  نظيره 
املباراة التي اقيمت على قاعة الشعب 
من  الثاني  الدور  منافسات  إطار  في 
املمتاز  العراقي  للدوري  الثانية  املرحلة 

لكرة السلة.
املواجهة  بدأ  اخلضراء  القيثارة  فريق 
لصاحله  االول  الربع  وحسمت  بقوة 
بنتيجة 23-15، ليستمر في تفوقه في 
الربع الثاني الذي انتهى لصاحله ايضاً 

بنتيجة 17-20.
في  اخلضراء  القيثارة  تفوق  ليستمر 
لصاحله  انتهى  بعدما  الثالث،  الربع 
الربع  انتهى  بينما   ،21-24 بنتيجة 

بالتعادل بنتيجة 25-25.
الشرطة  سلة  فريق  ثأر  الفوز،  وبهذا 
بطولة  من  اقصي  الذي  الكرة،  لفريق 
امام  خسارته  بعد  العراق  كأس 

الكهرباء 3-2 مبجموع مباراتي الذهاب 
واالياب.

باالحتاد  احلكام  جلنة  أسندت 
اآلسيوي لكرة القدم، إدارة مباراة 
اجلولة  في  ولبنان،  السعودية 
اجملموعة  مباريات  من  الثانية 
 ،2019 آسيا  لبطولة  اخلامسة، 
إلى احلكم العراقي، علي صباح، 
بكر  أبو  العمانيان  ويساعده 

العمري وراشد الغيثي.
مهند  العراقي  وسيتواجد 
أميرول،  واملاليزي  قاسم، 
فيما  إضافيني،  كحكمني 
سيكون احلكم الرابع، رسولوف 

من أوزبكستان.

احلكمان  تواجد  أن  وسبق 
والغيثي،  العمري  العمانيان، 
واألردن،  أستراليا  مباراة  في 
أحمد  ملواطنهما  كمساعدين 

الكاف.
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اهليئة العامة الحتاد بناء االجسام جتدد ثقتها برئيسها فائز عبد احلسن

جددت الهيئة العامة الحتاد بناء االجسام، ثقتها برئيس 
التي اجريت،  االنتخابات  االحتاد فائز عبد احلسن، خالل 

في مقر اللجنة االوملبية الوطنية ببغداد.
عن  االجسام  لبناء  العراقي  االحتاد  انتخابات  واسفرت 
سعيد  محمد  وسوركيو  احلسن  عبد  فائز  من  كل  فوز 
وسلمان  دخيل  ياسر  وحيدر  الشحماني  جويد  وعلي 
غامن  رشيد  وحيدر  جاسم  حسني  وعلي  احلمزة  عبد 
عضوا   39 وبحضور  االنتخابات  وجرت  ناطق،  وابراهيم 

ميثلون الهيئة العامة الحتاد اللعبة، والبالغ عددهم 39 
شخصا.

وحصل كل من فائز عبد احلسن على 35 صوتا وسيركو 
الشحماني  جويد  وعلي  صوتا   34 على  سعيد  محمد 
على 32 صوتا وحيدر ياسر على 31 صوتا وسلمان عبد 
احلمزة على 28 صوتا وعلي حسني جاسم على 26 صوتا 
وحيدر رشيد غامن على 25 صوتا وابراهيم ناطق على 22 
الرسمي  االجتماع  في  املناصب  توزيع  وسيتم  صوتا، 

االول لالحتاد، وخالل مدة زمنية اقصاها 15 يوما.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

ال نري��د جروحا غائرة تخترق اجس��اد منتخبنا الوطني في مش��اركته ببطولة امم اس��يا في 
االمارات، نريدها مش��اركة جتسد احالمنا وطموحاتنا في ان نرفع اسم الوطن احلبيب باألداء 

املتفاني والروح القتالية والسلوك املتحضر.
فزنا في املباراة االولى مبش��قة بالغة وطريقة قيصرية عل��ى فيتنام املتواضعة بثالثة اهداف 
لهدف��ني، ف��وز احلى ما فيه النقاط التي كس��بناها في رحلة الصراع واملنافس��ة، لكننا لم 
نكن مقنعني باملستوى العام اجلماعي والفردي، لم نكن الفريق الذي يهاب االخرون جانبه او 
يرشحه املراقبون منذ الوهلة االولى حلصد اللقب كما فعلت ايران والسعودية في مباراتيهما 

امام اليمن وكوريا الشمالية!.
لم تكن خيارات املدرب كاتانيتش مناسبة، ولعب باسلوب غريب للغاية افقدنا عوامل قوتنا 
وتوهجنا، حارس��نا وخط دفاعنا في وضع سلبي بائس لم يقم فيه الالعبون بواجباتهم في 
ابع��اد الكرات اخلطيرة او التصدي لالعبي فيتنام الذين مروا من خطوطنا بال رقابة او ضغط، 
وخط وس��طنا مفكك ال ميتلك احللول او الرؤية لصن��ع الفرص، بينما ترك مهاجمنا املوهوب 

مهند علي وحيدا بني املدافعني املنافسني!.
تلك االخطاء التي وقعنا فيها بش��كل 
ف��ادح ال خبرة لن��ا وال قدرة عل��ى ايجاد 
عالجات ش��افية خالل املب��اراة تتطلب 
معاجل��ات وق��راءة متأني��ة م��ن امل��درب 
االداء وفت��ح  والعبي��ه اليق��اف تده��ور 
املقبلة،  للمواجه��ات  صفحة جدي��دة 
نؤش��ر الهفوات ومكام��ن ضعفنا كي 
نتالفاه��ا ونتخل��ص منه��ا ونع��ود الى 

طريق االمل واملنافسة الذي يليق بنا.
لندع تلك السلبيات للمدرب والالعبني 
من اجل حلها وعدم النوم على وس��ادة 
الف��وز واغم��اض العي��ون ع��ن االخطاء 
الت��ي حدث��ت ولنس��أل ع��ن التصرفني 
غير املقبولني م��ن الالعبني علي عدنان 
وعلي فائز وهم��ا يفترض ان يكونا قدوة 

لزمالئهم او للجمهور في كل عمل يقومان به.
علي عدنان الذي كان س��ببا في القبض على نقاط الفوز لم يحتفل كما تقتضيه املناس��بة 
الس��عيدة بهدفه القاتل في الدقيقة 90، بل اش��ر بيده على قطع اللسان )كناية على رفض 
انتق��اده من احد املدربني الكبار( وهو تصرف غير مهني وال احترافي، فالرد ال يكون في تأجيج 

االزمات واملشاكل بل عبر االداء املميز في امليدان!.
وعل��ي فائز بدال من ان ينتقد نفس��ه على ادائه املتعثر ويعتذر ع��ن صورته املهزوزة خرج بعد 
املب��اراة لينتقد اس��لوب املدرب واع��الن امتعاضه منه، وهو امر غير مقب��ول اطالقا ألنه ليس 
من ح��ق الالعبني تقومي املدرب او الطاقم الفني مهما كانت االخطاء، فاملدرب مدرب والالعب 
الع��ب هكذا تقول االصول!، وليس صحيحا فتح جبهات تصدع في منتخبنا واثارة النزاعات 

واخلالفات فيها، تلك امور تسيء الى فريقنا وجتعله سخرية في افواه االخرين!.
البد من احلزم من ادارة االحتاد في هذه االمور وعدم السماح بقبولها والطلب فورا من الالعبني 
تقدمي االعتذار للجمهور واملتابعني والتعهد بان يقدما االداء الالئق بكرتنا وان ميتنعا عن فتح 
جروح جديدة تدمي قلوبنا واحالمنا، ألننا ال نريد لكرة املشاكل ان تتوسع وتكبر في البطولة 
االسيوية وتبعدنا عن تركيزنا وثقتنا بالنفس وتشغلنا عن اهدافنا التنافسية، االحتاد يجب 
ان يكون قويا وال يس��مح ابدا باإلس��اءة الى ص��ورة العراق باي ش��كل كان ويتصدى الي جنم 

مهما كان حجمه!.

بال سكاكني!
وقفة 

عدنان لفتة

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

تلك االخطاء التي وقعنا 
فيها بشكل فادح ال خربة 
لنا وال قدرة على ايجاد 
عالجات شافية خالل 
املباراة تتطلب معالجات 
وقراءة متأنية من املدرب 
والعبيه اليقاف تدهور 
االداء وفتح صفحة جديدة 
للمواجهات املقبلة

منتخبنا يتأهل لثمن نهائي أسيا بفوزه على اليمن بثالثية نظيفة وأداء مقنع 
ظهور بعض الالعبني مبستوى ضعيف وعلىاملدرب حتسني األداء  الن املواجهة القادمة صعبة 

دوري المجموعات في كأس االمم االسيوية 

الكهرباء يكمل عقد املتأهلني لربع نهائي كأس العراق

صافرة عراقية ملباراة 
السعودية ولبنان

رئيس الوزراء : عيون الشعب ترنو اىل املنتخب الوطين 
فالبد ان يكون اجلميع عند حسن ظنه 

لن  أنه  الرياضي،  الشرطة  نادي  أكد 
الكروي،  فريقه  محترف  بخدمات  يفرط 
ظرف،  اي  حتت  يوسف  معروف  النيجيري 
املالي احلسن  اعلن وصول محترفه  فيما 

ديالو.
هاشم  الشرطة  لكرة  االداري  املدير  وقال 
»ديالو  إن  النادي  ملوقع  تصريح  في  رضا 
وصل الى العاصمة بغداد، قادماً من بالده 

بعد متتعه بفترة اجازة منحها إياه الكادر 
التدريبي للفريق بسبب توقف الدوري ولم 
بطولة  مباريات  انطالق  موعد  حتديد  يتم 
سفره  قبل  حتى  االحتاد  قبل  من  الكاس 

بيوم واحد«.
اخلاصة  االدارية  »اإلجراءات  ان  واوضح 
واحلصول  ديالو  املهاجم  جواز  بتجديد 
على إقامة عمل دائمية كانت السبب في 

لالنباء  وال صحة  بالفريق  التحاقه  تاخير 
التي حتدثت عن رغبته بترك الفريق«.

وبني ان »احملترف النيجيري معروف يوسف 
ما زال مرتبطا بعقد إعارة مع النادي حتى 
ملنحه  صحة  وال  احلالي  املوسم  نهاية 

استغناء او التفريط بخدماته«.
واشار الى ان »ادارة النادي سبق وان حجزت 
تذكرة طيران في األسبوع املاضي من اجل 

وعدم  بتغيبه  فوجئنا  لكن  معروف  عودة 
احترافي  عقد  على  حصوله  بعد  سفره 

خارجي بعقد مالي كبير«.
واضاف ان »معروف مرتبط بعقد مع نادي 
الشرطة ولن يتم منحه االستغناء لكونه 
احد اهم العبي الفريق وفي حال اصر على 
عدم االلتحاق بالفريق سيتم رفع شكوى 
االحتاد  الى  النادي  ادارة  قبل  من  رسمية 

الدولي لكرة القدم )فيفا( ولالحتاد املصري 
معه  يرتبط  الذي  الزمالك  نادي  الخطار 
تنفيذ  على  إلجباره   2021 حتى  الالعب 
التي  الطرفني  بني  املبرم  العقد  شروط 
نادي  بيد  الدولية  بطاقته  ان  على  تنص 
اول  االنتقال  له  يحق  ال  لذلك  الشرطة 

اللعب في اَي ناٍد في املوسم احلالي«.

الشرطة: لن نفرط خبدمات معروف يوسف حتت َاي ظرف

وزارة الشباب تقرر تكريم اسود الرافدين حبال اجتيازهم الدور األول لكأس آسيا

النفط يكتسح التضامن يف الدوري 
السلوي املمتاز

مهاتفا مسعود ومطمئنا على البعثة العراقية 

/ هشام الدلفي 

لوكا  الصاعد  سدد 
ثالثية  رمية  دونتشيتش، 
ناجحة قبل النهاية ليكلل عرًضا 
مافريكس،  داالس  به  قاد  رائًعا 
مينيسوتا  على   )115-119( للفوز 
السلة  كرة  دوري  في  تيمبروولفز 

األمريكي للمحترفني.
وأحرز دونتشيتش 29 نقطة، وقدم 
واستحوذ  حاسمة،  متريرة   12
اللقاء،  خالل  مرتدتني  كرتني  على 
في  سببا  الثالثية  رميته  وكانت 
 22.9 قبل   115-117 داالس  تقدم 

ثانية على النهاية.
أرقام   3 هاردن،  جيمس  وسجل 
فوز  خالل  مجدًدا  مزدوجة 
هيوستون روكتس )141-113( على 

كليفالند كافاليرز.
مسجالً  اللقاء  هاردن،  وأنهى 
 10 على  واستحوذ  نقطة   43
متريرة   12 أرسل  مرتدة، كما  كرات 
امللعب  ترك  أنه  رغم  حاسمة 
 40 بذلك  وأحرز  األخير،  الربع  في 
هذا   13 للمباراة  أكثر  أو  نقطة، 

املوسم.
وسجل كالي طومسون، 3 رميات 
ثانية،   70 أول  في  متتالية  ثالثية 
وريورز  ستيت  جولدن  فوز  خالل 
على   )109-146( اللقب  حامل 

شيكاجو بولز .
الذي  طومسون،  مهارات  وبفضل 
جولدن  تفوق  نقطة،   30 أحرز 
في   )8-31( مريح  بشكل  ستيت 
بداية اللقاء ولم يتراجع بعد ذلك، 
-43( بنتيجة  األول  الربع  وأنهى 

17(، ثم تفوق )76-55( في الشوط 
األول.

زميله  كوري  ستيفن  وساعد 
نقطة،   28 بتسجيل  طومسون 
حاسمة،  متريرات   8 أرسل  كما 
 22 دورانت  كيفن  سجل  فيما 
نقطة، وكان زاك الفني األفضل في 

صفوف بولز، وسجل 29 نقطة.
وفي مباريات أخرى، تغلب بورتالند 
تشارلوت  على  بليزرز  تريل 
هورينتس )127-96(، ويوتا جاز على 
 ،)95-113( ليكرز  أجنليس  لوس 
وداالس مافريكس على مينيسوتا 
وإنديانا   ،)115-119( تيمبروولفز 
نيويورك  مضيفه  على  بيسرز 
نيكس )121-106(، وأتالنتا هوكس 
فيالدلفيا سيفنتي  على مضيفه 

سيكسرز )121-123(.

حجز منتخب ايران بطاقة العبور الى 
آسيا 2019  الـ16 من بطولة كأس  دور 
فوزه  بعد  اإلمارات  في  القدم  لكرة 
على فيتنام 2-صفر، امس السبت في 
الثانية من منافسات اجملموعة  اجلولة 
الرابعة.وحلقت إيران باألردن التي سبق 
لها أن ضمنت صدارة اجملموعة الثانية 
الثالثة. عن  اجلنوبية  وكوريا  والصني 
روبني  مهاجم  أزمون  سردار  وسجل 
الدقيقتني  في  الهدفني  الروسي  قازان 
38 و69، رافعا رصيده الى ثالثة اهداف 
في البطولة بعد االول في مرمى اليمن، 

ليتصدر ترتيب الهدافني.
وتتصدر ايران، الفائزة في اجلولة االولى 
برصيد 6  الترتيب  اليمن 5-صفر،  على 
نقاط من مباراتني امام العراق )3 نقاط 
من  )صفر  وفيتنام  واحدة(  مباراة  من 
أيضا(.ويتأهل   2 من  )صفر  واليمن   )2
من  كل  ووصيف  بطل  الـ16  دور  الى 
أفضل  الى  إضافة  الست  اجملموعات 
املركز  في  حلت  منتخبات  أربعة 

الثالث.
الى ذلك بلغت كوريا اجلنوبية وصيفة 

2015 والصني دور الـ16 من كأس آسيا 
األولى  فوز  بعد  القدم،  لكرة   2019
والثانية  1-صفر  قرغيزستان  على 
على الفيليبني 3-صفر، اجلمعة ضمن 
الثانية من منافسات اجملموعة  اجلولة 
الثالثة لكأس آسيا 2019 لكرة القدم.
قبل  مواجهتها  الصني  وحسمت 
اجلنوبية  كوريا  مباراة  من  ساعتني 
األخيرة  تعادل  أو  لفوز  بحاجة  وكانت 
علما  حسابيا،  تأهلها  تضمن  كي 
اجملموعات  من  كل  ووصيف  بطل  بأن 
مع  التالي  الدور  الى  يتأهالن  الست 

املركز  حتتل  منتخبات  أربعة  أفضل 
في  زايد  بن  استاد محمد  الثالث.على 
أبوظبي، قدم وو لي عرضا رائعا وسجل 
هدفني جميلني )44 و60(، وكان وراء كل 
املباراة،  في  اآلسيوي  العمالق  فرص 
الثالثية  داباو  يو  البديل  أكمل  فيما 
)80(.وتصدرت  نزوله  من  ثانية   19 بعد 
وبفارق  نقاط  بست  الترتيب  الصني 
فيما  اجلنوبية،  كوريا  عن  األهداف 
اللتان  وقرغيزستان  الفيليبني  بقيت 
النهائيات  في  االولى  للمرة  تشاركان 
خلسارة  تعرضهما  بعد  رصيد  دون  من 

قرغيزستان  على  فوزها  ثانية.وبعد 
الفيليبني  أمام  الصني  قدمت   ،1-2
اجلولة  في  مباراتها  من  أفضل  عرضا 
سيطرة  األكثر  كانت  بعدما  األولى 

وفرصا في املباراة.
وكان وو لي )27 عاما( الهداف التاريخي 
املباراة  جنم  سيبغ،  شنغهاي  لفريق 
التسجيل  لي  منازع.وافتتح  دون  من 
غومنن  هاو  من  متريرة  تلقى  بعدما 
ليتقدم ويضعها من فوق حارس مرمى 
الذي  فولكسفارد  مايكل  الفيليبني 
خدع متاما بالكرة الرائعة )40(. واقترب 
من إضافة الهدف الثاني بعدما تلقى 
كرة طويلة سددها على الطائر رائعة، 
أبعدها فولكسفارد ببراعة الى ركنية 
املنفرد  عرضه  في  لي  وو  استمر   .)51(
بنسخة  الثاني  الهدف  بتسجيل 
تلقى  بعدما  األول،  الهدف  من  مكررة 
سددها  حرة  ركلة  من  غومنن  هاو  كرة 
 .)66( فولكسفارد  شباك  في  مباشرة 
وحسمت الصني املواجهة برأسية من 
البديل يو داباو برأسه في الشباك )80(.
وهو الفوز الرابع للصني على الفيليبني 
في تاريخ مواجهاتهما، حيث هزمتها 

آسيا  كأس  تصفيات  في  7-صفر 
1996، و8-صفر في التصفيات نفسها 
لنسخة 2000، ثم 8-1 في مباراة ودية 

في 2017.  
من جانبه ملعت أستراليا حاملة اللقب 
االفتتاحي  اخفاقها  بعد  صورتها 
آسيا  كأس  في  األول  فوزها  وحققت 
حساب  على  القدم  لكرة   2019
اجلولة  في  اجلمعة  3-صفر  فلسطني 
الثانية من اجملموعة الثانية على استاد 

راشد في دبي، فضمن األردن الصدارة.
في  نقاطها  أولى  أستراليا  وحصدت 
األردن  أمام  خسارتها  بعد  البطولة 
نقطة  الى  بحاجة  وباتت  صفر-1، 
مع  األخيرة  مواجهتها  في  التعادل 
الـ16. دور  إلى  تأهلها  لتضمن  سوريا 
نقاط(   6( األردن  ضمن  جهته،  من 
املباراة  خسارته  بحال  حتى  الصدارة، 
أستراليا  وفوز  فلسطني  ضد  األخيرة 
لـ  األفضلية  ستؤول  إذ  سوريا،  على 
»النشامى« بفارق املواجهات املباشرة 
»سوكروز«.وسجل  على  فوزهم  بعد 
للفائز جاميي ماكالرين )18( وأوير مابيل 
)20( وجيانو أبوستولوس )90( األهداف.

ولد  الدين  نور  اجلزائري  املدرب  وأجرى 
تشكيلته  على  تغييرات  أربعة  علي 
فدفع  سلبا،  سوريا  مع  تعادلت  التي 
باملهاجم محمود وادي والعَبي الوسط 
شعبان  وشادي  نورامبوينا  ألكسيس 
إسالمي  ياسر  من  بدال  بدوي  وناظم 
فيما  برافو،  وبابلو  مراعبة  وسامح 
املوقوف  صالح  محمد  املدافع  غاب 
غراهام  املدرب  ترك  جهته،  لطرده.من 
أرنولد الذي تسلم مهامه بعد مشوار 
روسيا  املتواضع في مونديال  أستراليا 
2018 واخلروج من الدور األول في إشراف 

العب  مارفيك،  فان  برت  الهولندي 
واملهاجم  لوونغو  ماسيمو  الوسط 
البدالء،  مقاعد  على  كروز  روبي 
وكريس  إيرفاين  جاكسون  ملصلحة 
أستراليا  إيكونوميديس.وترجمت 

استحواذها إلى هدفني مبكرين.
املباراة  في  النتقادات  تعرضه  فبعد 
تسع  آخر  في  تسجيله  وعدم  األولى 
الفرصة  ماكالرين  استغل  مباريات، 
عرضية  برأسه  وعكس   )18( األولى 
تومي روغيتش الذي تعرض لكسر في 

عظمة يده ضد األردن.

ميالن  وإنتر  اإلسباني  مدريد  ريال  دخل 
أجل  من  قوية  منافسة  في  اإليطالي، 

الظفر بخدمات مهاجم يوفنتوس.
سبورت«  »توتو  صحيفة  وقالت 
ديباال  باولو  األرجنتيني  إن  اإليطالية، 
إلنتر  هدًفا  بات  يوفنتوس،  مهاجم 

الفترة  خالل  مدريد  وريال  ميالن 
املقبلة.

مثل  أخرى  أندية  أن هناك  وأوضحت 
جيرمان  سان  وباريس  ميونخ  بايرن 

ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد 
لكن  الالعب،  ضم  تريد 

هما  واإلنتر  مدريد  ريال 
اهتماًما  األكثر 

على  باحلصول 
خدمات ديباال.

يعمل  و
بيبي 

ماروتا، املدير التنفيذي إلنتر ميالن على 
التكهنات  ظل  في  ديباال،  مع  التعاقد 
مستقبل  حول  حتوم  التي  الكثيرة 
مهاجم  إيكاردي،  ماورو  األرجنتيني 

الفريق.
الصحيفة  ولفتت 
إلى أن فلورنتينو 
رئيس  بيريز، 
مدريد،  ريال 
يريد التعاقد 
ديباال  مع 
يض  لتعو
حيل  ر
نو  يستيا كر
الذي  رونالدو، 
إلى  انضم 
س  فنتو يو

لصيف  ا
املاضي.

تفع  ر ا و
مدريد  ريال  اهتمام 
املستوى  بعد  بديباال، 
لهجوم  لآلمال  اخمليب 
املوسم،  هذا  امليرجني 
بات  الفريق  أن  خاصة 
متصدر  عن  بعيًدا 
الليجا برشلونة بـ 10 

نقاط.

حقق املتسابق العماني شهاب 
احلبسي، املركز األول في بطولة 
اإلمارات للفورموال 4، كإجناز أول 

له في العام اجلديد.
حسابه  عبر  احلبسي  وقال 
»العمانيون  بـ«تويتر«:  اخلاص 
للعاملية،  الوصول  على  قادرون 
وهذا الفوز هو فاحتة خير لي في 
البداية  واعتبرها  السنة،  هذه 

لي«.
في  عطاءاتي  »سأواصل  وتابع: 
ورفع  واأللقاب،  اإلجنازات  حتقيق 

اسم عمان عاليا«.

جدير بالذكر أن شهاب احلبسي 
اإلجنازات  من  العديد  حقق 
املاضي،  العام  في  واأللقاب 
أكبر  في  مشاركاته  خالل  من 

البطوالت العاملية.
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يسعى برشلونة اإلسباني وآرسنال 
ــاق  اتف ــى  إل ــل  للتوص ــزي،  اإلجنلي
ــأن رحيل دينيس سواريز،  نهائي بش
مهاجم البارسا، إلى املدفعجية في 
ــتوية احلالية. ــاالت الش فترة االنتق

ــة »موندو ديبورتيفو«  وقالت صحيف
ــبانية املقربة من برشلونة، إن  اإلس
ــتعارة  النادي اإلجنليزي يرغب في اس

ــواريز، خالل يناير اجلاري، في ظل  س
معاناته ماليا، لكن النادي الكتلوني 
يرغب في بيع الالعب نهائيا.وأكدت 
ــن املرجح أن يكون  الصحيفة أنه م
ــا، وذلك  ــني قريًب ــني النادي ــاق ب االتف
ــواريز على سبيل  برحيل دينيس س
ــراء  ــنال بش ــارة، مع التزام آرس اإلع
ــم احلالي. ــي نهاية املوس الالعب ف

وأكدت مصادر مقربة من املفاوضات 

ــم من  ــى الرغ ــه عل ــة، أن للصحيف
ــة العملية إال أنه من املنتظر  صعوب
ــبوع  ــل التفاق األس ــم التوص أن يت
ــواريز هي  املقبل، خاصة أن رغبة س
ــل والبحث عن فرصة جديدة. الرحي

ــه صاحب  ــلونة أن العب ــرى برش وي
ــذي ميتد عقده احلالي  الـ25 عاًما وال
ــن أن يدخل  ــى صيف 2020، ميك حت

20 مليون يورو خلزائن النادي

حل وسط ميهد النتقال سواريز إىل آرسنال

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

NO. 3103 .                 .  13 .    JAN . 2019SUNاالحد)السنة الرابعة عشرة( العدد )3103(               13 / 1 / 2019 

شهاب احلبسي يتوج بطال للفورموال 
اإلمارات يف   4

جنم يوفنتوس يشعل الصراع بني ريال مدريد وإنرت ميالن

املصنفة  كفيتوفا  بترا  التشيكية  أحرزت 
خامسة السبت في سن الـ 28 اللقب السادس 
بطلة  بتتويجها  مسيرتها  في  والعشرين 
وحرمت  املضرب.  كرة  في  الدولية  لدورة سيدني 
بارتي  الثامنة عامليا األسترالية أشلي  كفيتوفا 
اخلامسة عشرة وابنة الـ 22 ربيعا من لقب رابع 
 6-1 بالغة  بصعوبة  النهائي  في  عليها  بفوزها 
لدوري  بطلة  كفيتوفا  وتوجت   .)3-7( و6-7  و5-7 
سيدني للمرة الثانية بعد عام 2015، علماً أنها 
على   2017 عام  برمنغهام  دورة  بلقب  توجت 
حساب بارتي أيضاً. على غرار بارتي التي حققت 
الرومانية  على  سيدني  في  مذهلة  انتصارات 

سيمونا هاليب األولى في العالم، البلجيكية 
 ،)9( برتنز  كيكي  والهولندية   )12( مرتنز  إيليز 
من  كبيرة  بجرعة  الدورة  التشيكية  أنهت 
الثقة قبل يومني من انطالق منافسات بطولة 
استراليا املفتوحة، اولى بطوالت الغراند سالم 
األول  الدور  وتواجه كفيتوفا في  الكبرى.  األربع 
من البطولة األسترالية السلوفينية ماغدالينا 
ريباريكوفا )مصنفة 50(، فيما تلعب بارتي مع 
التايالندية لوكسيكا كومكوم )66(. في نصف 
الفرنسي جيل سيمون  الرجال، سقط  نهائي 
املصنف رابعا )31 عامليا( أمام األسترالي أليكس 
دي مينور اخلامس )29 عامليا( 3-6 و2-6 في نحو 

90 دقيقة، بعد أسبوع من خروجه من الدور ذاته 
لدورة بوني الهندية على يد اجلنوب إفريقي كيفن 

أندرسون الذي توج الحقا باللقب.
من  أفضل  نتيجة  عاما(   19( مينور  دي  وحقق 
النهائي،  نصف  من  خرج  حيث  املاضي  العام 
في  واجه  حيث  صعبة  مهمة  بانتظاره  وكانت 
املباراة النهائية اإليطالي أندرياس سيبي الثامن 
الذي اقصى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 
دييغو  األرجنتيني  ثم  النهائي  ربع  من  األول 

شفارتسمان الثالث من نصف النهائي.

كفيتوفا تعود من سيدني باللقب 26 يف مسريتها

إيران تهزم املنتخب الفيتنامي وتلحق باألردن يف دور الـ16 لكأس آسيا 
كوريا اجلنوبية والصني اىل دور الـ16 وأسرتاليا تلّمع صورتها  بثالثية يف شباك فلسطني

كأس االمم االسيوية دور المجموعات 

ــي أولي غونار  ــوض النروج  يخ
ــكاير أول اختبار جدي  سولس
ــراف على  ــذ توليه اإلش له من
ــد  يونايت ــتر  مانشس ــب  تدري
ــى  عل ــه  كتيبت ــل  حت ــا  عندم
توتنهام في ملعب وميبلي في 
املرحلة الثانية والعشرين من 
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم، 
ــدد الصراع  ــهد جت ــي تش والت
ــول  ليفرب ــني  ب ــب  اللق ــى  عل
ــل  البط ــه  ومنافس ــدر  املتص
ــد  ــيتي. وتعاق ــتر س مانشس
ــكاير حتى  يونايتد مع سولس
ــي خلفا  احلال ــم  املوس نهاية 
ــو  موريني ــه  جوزي ــي  للبرتغال
ــهر املاضي بسبب  املقال الش
ــوء النتائج، وجنح في قيادة  س
ــوز في مبارياته  فريقه الى الف
ــس )أربع في الدوري احمللي  اخلم

ــو  وه ــكأس(،  ال ــي  ف ــرى  وأخ
ــدن مبواجهة  ــي لن ــيكون ف س
ــوة لتولي  ــح بق ــدرب املرش امل
ــياطني احلمر« في  تدريب »الش
األرجنتيني  ــل،  املقب ــم  املوس

ماوريسيو بوكيتينو.
ــارات  انتص ــت  ــني كان وفي ح
ــي الدوري  ــرة ف ــد األخي يونايت
على فرق من الصف الثاني هي 
ــيتي، هاردسفيلد،  كارديف س
ــل، سيكون  بورمنوث ونيوكاس
ــكاير في مواجهة حتد  سولس
الذي  ــام  توتنه ــد  مختلف ض
ــني  ــد من املنافس ــم يزال يع ل
لكونه  اللقب  ــى  عل احملتملني 
ــت  ــدر بس ــن املتص ــد ع يبتع

نقاط فقط.
ــق بيونايتد  ــام أحل وكان توتنه
ــية على ملعب  ــارة قاس خس
ــطس  أولد ترافورد في آب/أغس
ــداف من دون  املاضي بثالثة أه

رد.
ــو  ــال بوكيتين ــل، ن ــي املقاب ف
ــه ال يزال  ــون فريق ــادة ك االش
ــى أربع جبهات هذا  يحارب عل
ــدور نصف  ــغ ال ــم، اذ بل املوس
ــة  ــن كأس الرابط ــي م النهائ
ــى  ــا عل ــب ذهاب ــة وتغل احمللي
ــغ الدور  ــي 1-صفر وبل تشلس
ــابقة الكأس  ــن مس ــع م الراب

حيث يلتقي كريستال باالس، 
ــي دوري أبطال أوربا  وثمن نهائ
ــيا دورمتوند  ــيواجه بوروس وس
متصدر الدوري األملاني بدءا من 

شباط/فبراير.
ــه  ــذي كان في ــت ال ــي الوق وف
ــاراة قوية  ــام يخوض مب توتنه
كأس  ــي  ف ــي  تشلس ــد  ض
ــبوع،  ــة منتصف األس الرابط

ــد  يونايت ــتر  مانشس كان 
ــمس دبي حيث  ــتمتع بش يس
تدريبيا على  ــكرا  ــام معس أق

مدى خمسة أيام.
ــي اعادة  ــكاير ف وجنح سولس
ــرف املالبس بعد  الهدوء الى غ
ــم هذا  ــو وترج ــل موريني رحي
ــتطيل  املس أرضية  األمر على 
األخضر حيث جنح الفريق في 
ــجيل 16 هدفا في خمس  تس
ــعور  الش ان  ــا  كم ــات  مباري
ــيما  ــائد ان العبيه وال س الس
ــا من  ــرروا كلي ــني حت املهاجم
ــد مورينيو. ــوط في عه الضغ

ــكاير عن أمله  ــرب سولس وأع
ــا للفريق الذي  في البقاء مدرب
ــه كالعب بني  ــن ألوان ــع ع داف
ــرة  فت ــد  بع ــا  مل و2007،   1996
ــه من مولِده النروجي في  إعارت
نهاية املوسم. وقال بعد الفوز 
على نيوكاسل »ال أريد الرحيل. 

ــن الالعبني  ــم مجموعة م إنه
لكن  ممتازة.  ــواء  األج الرائعني، 
ــاراة التالية،  ــر يتعلق باملب األم
ثم التالية ثم التالية وأنا أقوم 
ــا أنا موجود هنا«. بعملي طامل

ــاراة ضد  ــت املب ــا اذا كان وعم
ــار اجلدي األول  توتنهام االختب
ــه ولفريقه، قال »خضنا عدة  ل
ــى اآلن. خوض  ــات حت امتحان
ــل خارج  ــاراة ضد نيوكاس املب
ــت اختبارا، املباراة  ملعبنا كان
ــف( كانت  ــد كاردي ــى )ض األول
ــق،  ــل الفري ــردة فع ــارا ل اختب
ــى ملعبنا  ــى عل ــاراة األول واملب
ــام جمهورنا كانت اختبارا  وأم
ــع »بطبيعة احلال،  أيضا«. وتاب
ــرص كثيرة  ــن نحصل على ف ل
ــام توتنهام كما حصل ضد  أم
ــرى وبالتالي يتعني  الفرق األخ
ــدا عندما  ــا أن نلعب جي علين

تكون الكرة في حوزتنا«.

هل ينجح سولسكاير يف ختطي إختبار توتنهام؟

دونتشيتش يقود مافريكس للفوز على وولفز يف دوري السلة األمريكي



لوكا  الصاعد  سدد 
ثالثية  رمية  دونتشيتش، 
ناجحة قبل النهاية ليكلل عرًضا 
مافريكس،  داالس  به  قاد  رائًعا 
مينيسوتا  على   )115-119( للفوز 
السلة  كرة  دوري  في  تيمبروولفز 

األمريكي للمحترفني.
وأحرز دونتشيتش 29 نقطة، وقدم 
واستحوذ  حاسمة،  متريرة   12
اللقاء،  خالل  مرتدتني  كرتني  على 
في  سببا  الثالثية  رميته  وكانت 
 22.9 قبل   115-117 داالس  تقدم 

ثانية على النهاية.
أرقام   3 هاردن،  جيمس  وسجل 
فوز  خالل  مجدًدا  مزدوجة 
هيوستون روكتس )141-113( على 

كليفالند كافاليرز.
مسجالً  اللقاء  هاردن،  وأنهى 
 10 على  واستحوذ  نقطة   43
متريرة   12 أرسل  مرتدة، كما  كرات 
امللعب  ترك  أنه  رغم  حاسمة 
 40 بذلك  وأحرز  األخير،  الربع  في 
هذا   13 للمباراة  أكثر  أو  نقطة، 

املوسم.
وسجل كالي طومسون، 3 رميات 
ثانية،   70 أول  في  متتالية  ثالثية 
وريورز  ستيت  جولدن  فوز  خالل 
على   )109-146( اللقب  حامل 

شيكاجو بولز .
الذي  طومسون،  مهارات  وبفضل 
جولدن  تفوق  نقطة،   30 أحرز 
في   )8-31( مريح  بشكل  ستيت 
بداية اللقاء ولم يتراجع بعد ذلك، 
-43( بنتيجة  األول  الربع  وأنهى 

17(، ثم تفوق )76-55( في الشوط 
األول.

زميله  كوري  ستيفن  وساعد 
نقطة،   28 بتسجيل  طومسون 
حاسمة،  متريرات   8 أرسل  كما 
 22 دورانت  كيفن  سجل  فيما 
نقطة، وكان زاك الفني األفضل في 

صفوف بولز، وسجل 29 نقطة.
وفي مباريات أخرى، تغلب بورتالند 
تشارلوت  على  بليزرز  تريل 
هورينتس )127-96(، ويوتا جاز على 
 ،)95-113( ليكرز  أجنليس  لوس 
وداالس مافريكس على مينيسوتا 
وإنديانا   ،)115-119( تيمبروولفز 
نيويورك  مضيفه  على  بيسرز 
نيكس )121-106(، وأتالنتا هوكس 
فيالدلفيا سيفنتي  على مضيفه 

سيكسرز )121-123(.

حجز منتخب ايران بطاقة العبور الى 
آسيا 2019  الـ16 من بطولة كأس  دور 
فوزه  بعد  اإلمارات  في  القدم  لكرة 
على فيتنام 2-صفر، امس السبت في 
الثانية من منافسات اجملموعة  اجلولة 
الرابعة.وحلقت إيران باألردن التي سبق 
لها أن ضمنت صدارة اجملموعة الثانية 
الثالثة. عن  اجلنوبية  وكوريا  والصني 
روبني  مهاجم  أزمون  سردار  وسجل 
الدقيقتني  في  الهدفني  الروسي  قازان 
38 و69، رافعا رصيده الى ثالثة اهداف 
في البطولة بعد االول في مرمى اليمن، 

ليتصدر ترتيب الهدافني.
وتتصدر ايران، الفائزة في اجلولة االولى 
برصيد 6  الترتيب  اليمن 5-صفر،  على 
نقاط من مباراتني امام العراق )3 نقاط 
من  )صفر  وفيتنام  واحدة(  مباراة  من 
أيضا(.ويتأهل   2 من  )صفر  واليمن   )2
من  كل  ووصيف  بطل  الـ16  دور  الى 
أفضل  الى  إضافة  الست  اجملموعات 
املركز  في  حلت  منتخبات  أربعة 

الثالث.
الى ذلك بلغت كوريا اجلنوبية وصيفة 

2015 والصني دور الـ16 من كأس آسيا 
األولى  فوز  بعد  القدم،  لكرة   2019
والثانية  1-صفر  قرغيزستان  على 
على الفيليبني 3-صفر، اجلمعة ضمن 
الثانية من منافسات اجملموعة  اجلولة 
الثالثة لكأس آسيا 2019 لكرة القدم.

قبل  مواجهتها  الصني  وحسمت 
اجلنوبية  كوريا  مباراة  من  ساعتني 
األخيرة  تعادل  أو  لفوز  بحاجة  وكانت 
علما  حسابيا،  تأهلها  تضمن  كي 
اجملموعات  من  كل  ووصيف  بطل  بأن 
مع  التالي  الدور  الى  يتأهالن  الست 

املركز  حتتل  منتخبات  أربعة  أفضل 
في  زايد  بن  استاد محمد  الثالث.على 
أبوظبي، قدم وو لي عرضا رائعا وسجل 
هدفني جميلني )44 و60(، وكان وراء كل 
املباراة،  في  اآلسيوي  العمالق  فرص 
الثالثية  داباو  يو  البديل  أكمل  فيما 
)80(.وتصدرت  نزوله  من  ثانية   19 بعد 
وبفارق  نقاط  بست  الترتيب  الصني 
فيما  اجلنوبية،  كوريا  عن  األهداف 
اللتان  وقرغيزستان  الفيليبني  بقيت 
النهائيات  في  االولى  للمرة  تشاركان 
خلسارة  تعرضهما  بعد  رصيد  دون  من 

قرغيزستان  على  فوزها  ثانية.وبعد 
الفيليبني  أمام  الصني  قدمت   ،1-2
اجلولة  في  مباراتها  من  أفضل  عرضا 
سيطرة  األكثر  كانت  بعدما  األولى 

وفرصا في املباراة.
وكان وو لي )27 عاما( الهداف التاريخي 
املباراة  جنم  سيبغ،  شنغهاي  لفريق 
التسجيل  لي  منازع.وافتتح  دون  من 
غومنن  هاو  من  متريرة  تلقى  بعدما 
ليتقدم ويضعها من فوق حارس مرمى 
الذي  فولكسفارد  مايكل  الفيليبني 
خدع متاما بالكرة الرائعة )40(. واقترب 
من إضافة الهدف الثاني بعدما تلقى 
كرة طويلة سددها على الطائر رائعة، 
أبعدها فولكسفارد ببراعة الى ركنية 
املنفرد  عرضه  في  لي  وو  استمر   .)51(
بنسخة  الثاني  الهدف  بتسجيل 
تلقى  بعدما  األول،  الهدف  من  مكررة 
سددها  حرة  ركلة  من  غومنن  هاو  كرة 
 .)66( فولكسفارد  شباك  في  مباشرة 
وحسمت الصني املواجهة برأسية من 
البديل يو داباو برأسه في الشباك )80(.

وهو الفوز الرابع للصني على الفيليبني 
في تاريخ مواجهاتهما، حيث هزمتها 

آسيا  كأس  تصفيات  في  7-صفر 
1996، و8-صفر في التصفيات نفسها 
لنسخة 2000، ثم 8-1 في مباراة ودية 

في 2017.  
من جانبه ملعت أستراليا حاملة اللقب 
االفتتاحي  اخفاقها  بعد  صورتها 
آسيا  كأس  في  األول  فوزها  وحققت 
حساب  على  القدم  لكرة   2019
اجلولة  في  اجلمعة  3-صفر  فلسطني 
الثانية من اجملموعة الثانية على استاد 

راشد في دبي، فضمن األردن الصدارة.
في  نقاطها  أولى  أستراليا  وحصدت 
األردن  أمام  خسارتها  بعد  البطولة 
نقطة  الى  بحاجة  وباتت  صفر-1، 
مع  األخيرة  مواجهتها  في  التعادل 
الـ16. دور  إلى  تأهلها  لتضمن  سوريا 

نقاط(   6( األردن  ضمن  جهته،  من 
املباراة  خسارته  بحال  حتى  الصدارة، 
أستراليا  وفوز  فلسطني  ضد  األخيرة 
لـ  األفضلية  ستؤول  إذ  سوريا،  على 
»النشامى« بفارق املواجهات املباشرة 
»سوكروز«.وسجل  على  فوزهم  بعد 
للفائز جاميي ماكالرين )18( وأوير مابيل 
)20( وجيانو أبوستولوس )90( األهداف.

ولد  الدين  نور  اجلزائري  املدرب  وأجرى 
تشكيلته  على  تغييرات  أربعة  علي 
فدفع  سلبا،  سوريا  مع  تعادلت  التي 
باملهاجم محمود وادي والعَبي الوسط 
شعبان  وشادي  نورامبوينا  ألكسيس 
إسالمي  ياسر  من  بدال  بدوي  وناظم 
فيما  برافو،  وبابلو  مراعبة  وسامح 
املوقوف  صالح  محمد  املدافع  غاب 
غراهام  املدرب  ترك  جهته،  لطرده.من 
أرنولد الذي تسلم مهامه بعد مشوار 
روسيا  املتواضع في مونديال  أستراليا 
2018 واخلروج من الدور األول في إشراف 

العب  مارفيك،  فان  برت  الهولندي 
واملهاجم  لوونغو  ماسيمو  الوسط 
البدالء،  مقاعد  على  كروز  روبي 
وكريس  إيرفاين  جاكسون  ملصلحة 
أستراليا  إيكونوميديس.وترجمت 

استحواذها إلى هدفني مبكرين.
املباراة  في  النتقادات  تعرضه  فبعد 
تسع  آخر  في  تسجيله  وعدم  األولى 
الفرصة  ماكالرين  استغل  مباريات، 
عرضية  برأسه  وعكس   )18( األولى 
تومي روغيتش الذي تعرض لكسر في 

عظمة يده ضد األردن.

ميالن  وإنتر  اإلسباني  مدريد  ريال  دخل 
أجل  من  قوية  منافسة  في  اإليطالي، 

الظفر بخدمات مهاجم يوفنتوس.
سبورت«  »توتو  صحيفة  وقالت 
ديباال  باولو  األرجنتيني  إن  اإليطالية، 
إلنتر  هدًفا  بات  يوفنتوس،  مهاجم 

الفترة  خالل  مدريد  وريال  ميالن 
املقبلة.

مثل  أخرى  أندية  أن هناك  وأوضحت 
جيرمان  سان  وباريس  ميونخ  بايرن 

ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد 
لكن  الالعب،  ضم  تريد 

هما  واإلنتر  مدريد  ريال 
اهتماًما  األكثر 

على  باحلصول 
خدمات ديباال.

يعمل  و
بيبي 

ماروتا، املدير التنفيذي إلنتر ميالن على 
التكهنات  ظل  في  ديباال،  مع  التعاقد 
مستقبل  حول  حتوم  التي  الكثيرة 
مهاجم  إيكاردي،  ماورو  األرجنتيني 

الفريق.
الصحيفة  ولفتت 
إلى أن فلورنتينو 
رئيس  بيريز، 
مدريد،  ريال 
يريد التعاقد 
ديباال  مع 
يض  لتعو
حيل  ر
نو  يستيا كر
الذي  رونالدو، 
إلى  انضم 
س  فنتو يو

لصيف  ا
املاضي.

تفع  ر ا و
مدريد  ريال  اهتمام 
املستوى  بعد  بديباال، 
لهجوم  لآلمال  اخمليب 
املوسم،  هذا  امليرجني 
بات  الفريق  أن  خاصة 
متصدر  عن  بعيًدا 
الليجا برشلونة بـ 10 

نقاط.

حقق املتسابق العماني شهاب 
احلبسي، املركز األول في بطولة 
اإلمارات للفورموال 4، كإجناز أول 

له في العام اجلديد.
حسابه  عبر  احلبسي  وقال 
»العمانيون  بـ«تويتر«:  اخلاص 
للعاملية،  الوصول  على  قادرون 
وهذا الفوز هو فاحتة خير لي في 
البداية  واعتبرها  السنة،  هذه 

لي«.
في  عطاءاتي  »سأواصل  وتابع: 
ورفع  واأللقاب،  اإلجنازات  حتقيق 

اسم عمان عاليا«.

جدير بالذكر أن شهاب احلبسي 
اإلجنازات  من  العديد  حقق 
املاضي،  العام  في  واأللقاب 
أكبر  في  مشاركاته  خالل  من 

البطوالت العاملية.
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يسعى برشلونة اإلسباني وآرسنال 
ــاق  اتف ــى  إل ــل  للتوص ــزي،  اإلجنلي
ــأن رحيل دينيس سواريز،  نهائي بش
مهاجم البارسا، إلى املدفعجية في 
ــتوية احلالية. ــاالت الش فترة االنتق

ــة »موندو ديبورتيفو«  وقالت صحيف
ــبانية املقربة من برشلونة، إن  اإلس
ــتعارة  النادي اإلجنليزي يرغب في اس

ــواريز، خالل يناير اجلاري، في ظل  س
معاناته ماليا، لكن النادي الكتلوني 
يرغب في بيع الالعب نهائيا.وأكدت 
ــن املرجح أن يكون  الصحيفة أنه م
ــا، وذلك  ــني قريًب ــني النادي ــاق ب االتف
ــواريز على سبيل  برحيل دينيس س
ــراء  ــنال بش ــارة، مع التزام آرس اإلع
ــم احلالي. ــي نهاية املوس الالعب ف
وأكدت مصادر مقربة من املفاوضات 

ــم من  ــى الرغ ــه عل ــة، أن للصحيف
ــة العملية إال أنه من املنتظر  صعوب
ــبوع  ــل التفاق األس ــم التوص أن يت
ــواريز هي  املقبل، خاصة أن رغبة س
ــل والبحث عن فرصة جديدة. الرحي

ــه صاحب  ــلونة أن العب ــرى برش وي
ــذي ميتد عقده احلالي  الـ25 عاًما وال
ــن أن يدخل  ــى صيف 2020، ميك حت

20 مليون يورو خلزائن النادي

حل وسط ميهد النتقال سواريز إىل آرسنال
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شهاب احلبسي يتوج بطال للفورموال 
اإلمارات يف   4

جنم يوفنتوس يشعل الصراع بني ريال مدريد وإنرت ميالن

املصنفة  كفيتوفا  بترا  التشيكية  أحرزت 
خامسة السبت في سن الـ 28 اللقب السادس 
بطلة  بتتويجها  مسيرتها  في  والعشرين 
وحرمت  املضرب.  كرة  في  الدولية  لدورة سيدني 
بارتي  الثامنة عامليا األسترالية أشلي  كفيتوفا 
اخلامسة عشرة وابنة الـ 22 ربيعا من لقب رابع 
 6-1 بالغة  بصعوبة  النهائي  في  عليها  بفوزها 
لدوري  بطلة  كفيتوفا  وتوجت   .)3-7( و6-7  و5-7 
سيدني للمرة الثانية بعد عام 2015، علماً أنها 
على   2017 عام  برمنغهام  دورة  بلقب  توجت 
حساب بارتي أيضاً. على غرار بارتي التي حققت 
الرومانية  على  سيدني  في  مذهلة  انتصارات 

سيمونا هاليب األولى في العالم، البلجيكية 
 ،)9( برتنز  كيكي  والهولندية   )12( مرتنز  إيليز 
من  كبيرة  بجرعة  الدورة  التشيكية  أنهت 
الثقة قبل يومني من انطالق منافسات بطولة 
استراليا املفتوحة، اولى بطوالت الغراند سالم 
األول  الدور  وتواجه كفيتوفا في  الكبرى.  األربع 
من البطولة األسترالية السلوفينية ماغدالينا 
ريباريكوفا )مصنفة 50(، فيما تلعب بارتي مع 
التايالندية لوكسيكا كومكوم )66(. في نصف 
الفرنسي جيل سيمون  الرجال، سقط  نهائي 
املصنف رابعا )31 عامليا( أمام األسترالي أليكس 
دي مينور اخلامس )29 عامليا( 3-6 و2-6 في نحو 

90 دقيقة، بعد أسبوع من خروجه من الدور ذاته 
لدورة بوني الهندية على يد اجلنوب إفريقي كيفن 

أندرسون الذي توج الحقا باللقب.
من  أفضل  نتيجة  عاما(   19( مينور  دي  وحقق 
النهائي،  نصف  من  خرج  حيث  املاضي  العام 
في  واجه  حيث  صعبة  مهمة  بانتظاره  وكانت 
املباراة النهائية اإليطالي أندرياس سيبي الثامن 
الذي اقصى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 
دييغو  األرجنتيني  ثم  النهائي  ربع  من  األول 

شفارتسمان الثالث من نصف النهائي.

كفيتوفا تعود من سيدني باللقب 26 يف مسريتها

إيران تهزم املنتخب الفيتنامي وتلحق باألردن يف دور الـ16 لكأس آسيا 
كوريا اجلنوبية والصني اىل دور الـ16 وأسرتاليا تلّمع صورتها  بثالثية يف شباك فلسطني

كأس االمم االسيوية دور المجموعات 

ــي أولي غونار  ــوض النروج  يخ
ــكاير أول اختبار جدي  سولس
ــراف على  ــذ توليه اإلش له من
ــد  يونايت ــتر  مانشس ــب  تدري
ــى  عل ــه  كتيبت ــل  حت ــا  عندم
توتنهام في ملعب وميبلي في 
املرحلة الثانية والعشرين من 
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم، 
ــدد الصراع  ــهد جت ــي تش والت
ــول  ليفرب ــني  ب ــب  اللق ــى  عل
ــل  البط ــه  ومنافس ــدر  املتص
ــد  ــيتي. وتعاق ــتر س مانشس
ــكاير حتى  يونايتد مع سولس
ــي خلفا  احلال ــم  املوس نهاية 
ــو  موريني ــه  جوزي ــي  للبرتغال
ــهر املاضي بسبب  املقال الش
ــوء النتائج، وجنح في قيادة  س
ــوز في مبارياته  فريقه الى الف
ــس )أربع في الدوري احمللي  اخلم

ــو  وه ــكأس(،  ال ــي  ف ــرى  وأخ
ــدن مبواجهة  ــي لن ــيكون ف س
ــوة لتولي  ــح بق ــدرب املرش امل
ــياطني احلمر« في  تدريب »الش
األرجنتيني  ــل،  املقب ــم  املوس

ماوريسيو بوكيتينو.
ــارات  انتص ــت  ــني كان وفي ح
ــي الدوري  ــرة ف ــد األخي يونايت
على فرق من الصف الثاني هي 
ــيتي، هاردسفيلد،  كارديف س
ــل، سيكون  بورمنوث ونيوكاس
ــكاير في مواجهة حتد  سولس
الذي  ــام  توتنه ــد  مختلف ض
ــني  ــد من املنافس ــم يزال يع ل
لكونه  اللقب  ــى  عل احملتملني 
ــت  ــدر بس ــن املتص ــد ع يبتع

نقاط فقط.
ــق بيونايتد  ــام أحل وكان توتنه
ــية على ملعب  ــارة قاس خس
ــطس  أولد ترافورد في آب/أغس
ــداف من دون  املاضي بثالثة أه

رد.
ــو  ــال بوكيتين ــل، ن ــي املقاب ف
ــه ال يزال  ــون فريق ــادة ك االش
ــى أربع جبهات هذا  يحارب عل
ــدور نصف  ــغ ال ــم، اذ بل املوس
ــة  ــن كأس الرابط ــي م النهائ
ــى  ــا عل ــب ذهاب ــة وتغل احمللي
ــغ الدور  ــي 1-صفر وبل تشلس
ــابقة الكأس  ــن مس ــع م الراب

حيث يلتقي كريستال باالس، 
ــي دوري أبطال أوربا  وثمن نهائ
ــيا دورمتوند  ــيواجه بوروس وس
متصدر الدوري األملاني بدءا من 

شباط/فبراير.
ــه  ــذي كان في ــت ال ــي الوق وف
ــاراة قوية  ــام يخوض مب توتنه
كأس  ــي  ف ــي  تشلس ــد  ض
ــبوع،  ــة منتصف األس الرابط

ــد  يونايت ــتر  مانشس كان 
ــمس دبي حيث  ــتمتع بش يس
تدريبيا على  ــكرا  ــام معس أق

مدى خمسة أيام.
ــي اعادة  ــكاير ف وجنح سولس
ــرف املالبس بعد  الهدوء الى غ
ــم هذا  ــو وترج ــل موريني رحي
ــتطيل  املس أرضية  األمر على 
األخضر حيث جنح الفريق في 
ــجيل 16 هدفا في خمس  تس
ــعور  الش ان  ــا  كم ــات  مباري
ــيما  ــائد ان العبيه وال س الس
ــا من  ــرروا كلي ــني حت املهاجم
ــد مورينيو. ــوط في عه الضغ
ــكاير عن أمله  ــرب سولس وأع
ــا للفريق الذي  في البقاء مدرب
ــه كالعب بني  ــن ألوان ــع ع داف
ــرة  فت ــد  بع ــا  مل و2007،   1996
ــه من مولِده النروجي في  إعارت
نهاية املوسم. وقال بعد الفوز 
على نيوكاسل »ال أريد الرحيل. 

ــن الالعبني  ــم مجموعة م إنه
لكن  ممتازة.  ــواء  األج الرائعني، 
ــاراة التالية،  ــر يتعلق باملب األم
ثم التالية ثم التالية وأنا أقوم 
ــا أنا موجود هنا«. بعملي طامل
ــاراة ضد  ــت املب ــا اذا كان وعم
ــار اجلدي األول  توتنهام االختب
ــه ولفريقه، قال »خضنا عدة  ل
ــى اآلن. خوض  ــات حت امتحان
ــل خارج  ــاراة ضد نيوكاس املب
ــت اختبارا، املباراة  ملعبنا كان
ــف( كانت  ــد كاردي ــى )ض األول
ــق،  ــل الفري ــردة فع ــارا ل اختب
ــى ملعبنا  ــى عل ــاراة األول واملب
ــام جمهورنا كانت اختبارا  وأم
ــع »بطبيعة احلال،  أيضا«. وتاب
ــرص كثيرة  ــن نحصل على ف ل
ــام توتنهام كما حصل ضد  أم
ــرى وبالتالي يتعني  الفرق األخ
ــدا عندما  ــا أن نلعب جي علين

تكون الكرة في حوزتنا«.

هل ينجح سولسكاير يف ختطي إختبار توتنهام؟

دونتشيتش يقود مافريكس للفوز على وولفز يف دوري السلة األمريكي
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كشفت صحيفة “األخبار” اللبنانية 
امس الس��بت، عن مقترح قدمه أحد 
بتضم��ن  األميركي��ة  الق��وات  ق��ادة 
موازن��ة العام احلالي بن��دا ينص على 
تغطي��ة تكاليف الوجود العس��كري 

األميركي في العراق.
وقالت الصحيفة بعددها الصادر امس 
إن “مستشارا لرئيس الوزراء العراقي، 
عادل عبد املهدي ق��دم خطة ُمقّدمة 
من أحد ق��ادة الق��وات األميركية في 
العراق، تنّص على ض��رورة أن تتضّمن 
املوازنة املالي��ة االحتادية بنداً لتغطية 
تكاليف الوج��ود األميركي، بدعوى أن 
)واش��نطن قدمت الكثير من اخلدمات 
إط��ار  ف��ي  العراق��ي،  الش��عب  إل��ى 

التحالف الدولي ضد داعش(”.
“ه��ذا  أن  الصحيف��ة،  وأضاف��ت 

املستش��ار لف��ت ف��ي تقري��ره إلى أن 
لزي��ادة  املتح��دة تخّط��ط  )الوالي��ات 
وجودها العس��كري ف��ي العراق على 
نفقة احلكومة العراقية( بذريعة عدم 
ق��درة األخي��رة على حف��ظ األمن في 

البالد”.
وبين��ت الصحيفة، أن “ذل��ك يأتي ما 

ينس��جم م��ع اس��تراتيجية الرئيس 
األميركي، دونالد ترامب، القائمة على 
احلّد من اإلنفاق العسكري في الشرق 

األوسط”.
وب��ن اخلبي��ر السياس��ي حاف��ظ آل 
بش��ارة، ان الرئي��س االميرك��ي دونالد 
ترام��ب يس��عى لوج��ود نوع��ي ف��ي 

املنطق��ة، الفت��اً الى ان رئي��س الوزراء 
عادل عبد امله��دي رفض ذلك اخملطط 
وبن رفضه لوزي��ر اخلارجية االميركي 

مايك بومبيو خالل زيارته الى بغداد.
وق��ال آل بش��ارة ف��ي تصري��ح ل��ه ان 
“ترام��ب يس��عى الختص��ار الوج��ود 
املنطق��ة  ف��ي  الكم��ي  االميرك��ي 

بالوجود النوعي ولذلك هناك مخاوف 
ان تس��تخدم القواع��د االميركية في 
العراق لالعتداء على ايران واستضافة 
داعش مرة اخرى وممارس��ة عدوان على 

سوريا من االراضي العراقية”.
واض��اف ان “رئي��س الوزراء ع��ادل عبد 
املهدي رفض خالل لقائه وزير اخلارجية 
االميرك��ي مايك بومبيو في بغداد ان 
يكون العراق منطلقا لالعتداء على 
االخرين، حيث كانت رسالته واضحة 
عندما قال، العراق له سيادته ويجب 

احلفاظ على تلك السيادة”.
مب��ا  اجم��اع  “هن��اك  ان  واوض��ح 
اليق��ل ع��ن 150 نائباً حي��ث يصرون 
عل��ى تش��ريع قانون اخ��راج القوات 
االميركية من الع��راق”، الفتاً الى ان 
“االدارة االميركي��ة تش��عر بالقل��ق 
من تش��ريع ذلك القانون، وقد تكون 
لديه��م ضغوط بش��كل خفي ملنع 

تشريعه”.
وب��ن ان “امي��ركا قد تلجأ ال��ى اعادة 
تنش��يط داعش في الع��راق من اجل 
ان يق��ول اجلمي��ع ان الوجود االميركي 

مازال ضرورة ملحة ملكافحة االرهاب
كم��ا اكد رئي��س كتل��ة بي��ارق اخلير 
النيابية محمد اخلالدي، امس السبت، 

عدم إمكانية طرح اس��ماء مرشحي 
الوزارات املتبقية خ��الل االيام املقبلة 
بسبب استمرار اخلالفات، مشيرا الى 
ان ازم��ة وزيرة التربية مازالت ش��يماء 
احليال��ي مازال��ت قائم��ة حل��ن تقدمي 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي اس��م 

جديد.
وق��ال اخلالدي ف��ي تصري��ح ان ” ازمة 
اكمال الكابينة الوزارية ستطول اكثر 
مما ينبغي بس��بب اس��تمرار اخلالفات 
السياس��ية وعدم قدرة رئيس الوزراء 
عادل عبد املهدي عقد اتفاق سياسي 

لتمرير املرشحن”.
واض��اف ان “رئي��س الوزراء ع��ادل عبد 
امله��دي ه��و الوحيد الق��ادر على حل 
مشكلة وزيرة التربية شيماء احليالي 
سواء بتقدمي مرشحة جديدة للبرملان 
او اقالته��ا كونه��ا ل��م ت��ؤدي اليمن 

الدستوري”.
“اخلالف��ات  أن  إل��ى  اخلال��دي  واش��ار 
السياس��ية باتت تؤثر على البرنامج 
احلكوم��ي وتقدمي اخلدمات”، مش��ددا 
اجلمي��ع  “يتحم��ل  أن  ض��رورة  عل��ى 

املسؤولية النهاء اخلالف
ه��ذا وعلق احلش��د الش��عبي/ محور 
الش��مال مؤخ��را عل��ى رف��ع اع��الم 
كردس��تان ف��ي محافظ��ة كرك��وك، 
الكردي��ة  ان فع��ل االح��زاب  مؤك��داً 
والق��وات االمنية  للقان��ون  مخال��ف 
ستنفذ اي توجيه من رئيس الوزراء او 
محاف��ظ كركوك في ح��ال عدم انزال 
تلك االعالم واعادة رفع العلم العراقي 

واحالة اخملالفن الى القضاء.
وقال املتحدث باسم احلشد الشعبي، 
مح��ور الش��مال علي احلس��يني في 
تصري��ح ان “رفع علم كردس��تان في 
كركوك ميثل استفزازاً الهالي احملافظة 
وخروج عن القان��ون، وبالتالي البد من 

احالة اخملالفن الى القضاء”.
واض��اف ان “عل��ى االك��راد ع��دم نقل 
مش��اكلهم وخاصة بن السليمانية 
واربيل الى كرك��وك خاصة ان االخيرة 
تتمت��ع باالم��ن منذ 16 تش��رين االول 

2017، واجلميع متساٍو حتت القانون”.
واوضح ان “االجه��زة االمنية مطالبة 
مبالحق��ة اخلارج��ن عن القان��ون ومن 
افتعل موضوع رفع علم كردستان في 
كركوك، حيث رافق رف��ع تلك االعالم 
اطالق بعض العيارات النارية من قبل 

االحزاب الكردية” .
وبن ان “بع��ض مقار االحزاب الكردية 
انزل��ت اعالم كردس��تان بع��د توجيه 
رئي��س الوزراء عادل عبد املهدي بذلك، 
ولك��ن هناك مقار ما زال��ت ترفع علم 

كردستان في كركوك”.
واكد انه “في حال بقاء اعالم كردستان 
مرفوع��ة في كركوك ف��أن االمر يبقى 
ال��وزراء  رئي��س  بتوجيه��ات  مره��ون 
ومحاف��ظ كركوك ف��ي تدخل القوات 
االمنية وتش��كيالتها في ان��زال تلك 
االعالم واعتقال اخلارجن عن القانون 

واحالتهم الى اجلهات اخملتصة”

وكش��ف مصدر م��ن االحت��اد الوطني 
الكردستاني مؤخرا أن احلزب قرر إنزال 
علم إقليم كردس��تان من مقراته في 
احملافظ��ة باس��تثناء مبن��ى املكت��ب 

السياسي للحزب.
الوطن��ي  “االحت��اد  إن  املص��در  وق��ال 
الكردستاني في قرر إنزال علم اإلقليم 
م��ن مقراته في كرك��وك وإبقائه على 
بناي��ة املكت��ب السياس��ي للح��زب 

شمالي كركوك”.

وأضاف املصدر، أن احلزب “بانتظار قرار 
احملكمة االحتادية للبت في قضية رفع 
علي��م إقليم كردس��تان على مكتبه 

السياسي شمالي كركو

الى ذلك طالب نائ��ب محافظ صالح 
الدين سعد القيس��ي امس السبت، 
باشراك احلشد الش��عبي في حماية 
احملافظ��ة ملن��ع اي منزل��ق خطير في 
املرحل��ة املقبل��ة. وقال القيس��ي في 
تصري��ح ان “الوض��ع األمن��ي بحاجة 
ماسة إلى تقوية العامل االستخباري 
ملن��ع تنفي��ذ العملي��ات اإلرهابية في 
احملافظ��ة مح��ذرا م��ن نش��اط البؤر 
النائمة وع��ودة اعماله��م االجرامية 

في م��دن احملافظة”.وطالب القيس��ي 
ب�”ضرورة اشراك احلشد الشعبي مع  
القوات األمنية ملن��ع اي منزلق خطير 

في املرحلة املقبلة.

رمب��ا تق��رأ كثي��ًرا أخبارًا ح��ول دول 
تقرر بنوكها املركزية رفع أو خفض 
االحتياط��ي اإللزام��ي أو القانون��ي 
للبن��وك، لك��ن ق��د ال تس��توعب 
اإلج��راء  ه��ذا  معن��ى  أو  أس��باب 
املتك��رر، وق��د يب��دو لك األم��ر أنه 
إج��راء مصرف��ي فق��ط، ولي��س له 
عالقة باالقتصاد الكلي، لكن األمر 
ليس كذل��ك؛ إذ إن هذا اإلجراء يعد 
أحد أبرز أدوات السياس��ة النقدية 
ال��دول ألهداف  التي تس��تخدمها 
اقتصادية كثيرة، وهو ما سنحاول 
التقري��ر،  ه��ذا  خ��الل  توضيح��ه 
وباحلديث بشكل خاص عن الصن 
كونها آخر وأكث��ر الدول التي جلأت 
إل��ى هذا اإلج��راء مع بداي��ة 2019، 

وخالل 2018.
ما هو االحتياطي اإللزامي للبنوك؟

نس��بة  املركزي��ة  البن��وك  حت��دد 
محددة، على البن��وك العاملة في 
الدولة أن تودعه��ا لدى املركزي دون 
احلصول على عائد – فائدة – مقابل 
هذه األموال، وهذه النس��بة تكون 
عل��ى إجمال��ي الودائ��ع املوج��ودة 
في كل بنك س��واء كان��ت الودائع 
العم��الت  أو  احمللي��ة  بالعم��الت 
األجنبية، واملش��هور ه��و أن البنك 
يفرض هذه النسبة باعتباره إجراء 

احت��رازي، حلماية أصح��اب الودائع 
من إفالس ق��د يحدث لهذه البنوك 

في املستقبل.
لكن هذه ليست الوظيفة الوحيدة 
اإللزام��ي، فه��و أحد  لالحتياط��ي 
أدوات السياسة النقدية التي حتتل 
الص��دارة ف��ي هيكل السياس��ات 
وتس��تخدمه  االقتصادي��ة، 
الس��لطات النقدي��ة متمثل��ة في 
البن��ك املرك��زي م��ن أج��ل حتقيق 
االس��تقرار االقتصادي، فمن خالله 
ميكن للبنك املرك��زي التحكم في 
االقتصاد وكمية النقد – السيولة 

– ف��ي األس��واق ع��ن طري��ق زي��ادة 
النس��بة االحتياط��ي اإللزام��ي أو 

خفضها.
متى يتم خفض أو زيادة االحتياطي 

اإللزامي؟
نس��بة  لتحري��ك  البن��وك  تلج��أ 
أو  بالزي��ادة  اإللزام��ي  االحتياط��ي 
اخلف��ض للس��يطرة عل��ى كمي��ة 
النق��ود املتداولة فف��ي حال كانت 
نس��بة النق��ود في الس��وق كبيرة 
الدولة خلفضها، يتدخل  وتس��عى 
نس��بة  لزي��ادة  املرك��زي  البن��ك 
زيادة  االحتياط��ي اإللزامي به��دف 
املش��اكل  وح��ل  العمل��ة  قيم��ة 
االقتصادي��ة في األس��واق بس��بب 
زيادة الس��يولة، فيؤدي هذا اإلجراء 
إلى تقليل كمية النقد في البنوك، 
فتك��ون  االقت��راض،  ويتراج��ع 
انخف��اض كمية  النتيج��ة هي 

النقد في األسواق.
عل��ى اجلان��ب اآلخ��ر ف��ي ح��ال 
كان االقتص��اد يعان��ي من نقص 
السيولة أي انخفاض في كمية 
النقود في الس��وق تتجه الدولة 
من خالل البن��ك املركزي خلفض 
نسبة االحتياطي اإللزامي، وهذا 
اإلج��راء ي��ؤدي إلى زي��ادة كمية 
النقد في البنوك، وهو ما ميكنها 
من توفير كمية أكبر من القروض 
لألف��راد، وبالتال��ي تزي��د كمي��ة 

النقود في األسواق.
حتفي��ز االقتص��اد وزي��ادة مع��دالت 
النمو هو ه��دف كل ال��دول تقريًبا 
اإللزام��ي  االحتياط��ي  فنس��بة 

مرتبط��ة بش��كل مباش��ر بكمية 
النق��ود ف��ي الدولة، وزي��ادة النقود 
تعني مزيد من احلركة في االقتصاد 
لذلك كثيًرا م��ا يكون هدف حتريك 
االحتياط��ي اإللزام��ي هو حتس��ن 

معدالت النمو.
بينما على اجلانب اآلخر تس��تخدم 
الدول االحتياط��ي اإللزامي للتأثير 
عل��ى مع��دالت التضخ��م خاصة، 
فزيادة كمية النقود تنعش الطلب؛ 
وكلما زادت السيولة ارتفع الطلب 
على شراء السلع ومن ثم ارتفعت 
معدالت التضخ��م والعكس، وهو 
م��ا يعني أن الدول التي تس��تهدف 
نس��ب محددة من التضخم تلجأ 
إلى هذه السياس��ة كذلك، س��واء 
في حال��ة االنكم��اش أو االنتعاش 

القوي.
هل خف��ض االحتياط��ي اإللزامي هو  

الحل املناسب للصني؟
باحلديث ع��ن الصن جن��د أن البالد 
العال��م  دول  أكث��ر  تقريًب��ا  بات��ت 
اس��تخداًما لهذه السياس��ة فقد 
جلأت إلى خفض نسبة االحتياطي 
اإللزامي خالل 2018 نحو أربع مرات 
على مدار الع��ام ، ومع بداية 2019 
جاء تخفيضن جديدين؛ إذ قرر بنك 
الش��عب الصيني – البنك املركزي 
– خفض حجم االحتياطي النقدي 
اإللزام��ي للبن��وك اعتب��ارًا من 15 
يناي��ر )كانون الثان��ي( اجلاري مبقدار 
0.5 نقطة مئوية ثم خفضه مبقدار 
0.5 نقطة مئوي��ة أخرى اعتبارًا من 

25 من نفس الشهر.

»املرك��زي الصين��ي« ق��ال: إن هذه 
اخلط��وة س��تضخ 800 ملي��ار يوان 
االقتص��اد  ف��ي  دوالر(  ملي��ار   116(
الصين��ي، أو كم��ا ذكرنًا ف��إن هذا 
األم��ر يعني زي��ادة الس��يولة التي 
ميكن للبنوك إقراضها للش��ركات 
وهو ما ميكن أن يحس��ن معدل منو 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على 

حس��ب ما تأم��ل الب��الد، لكن هل 
هذا اإلجراء يعتبر حاًل ألزمة تباطؤ 

النمو في الصن حالًيا؟
ف��ي الواق��ع تعيش الص��ن وضعا 
رمب��ا ليس��ت معت��ادة علي��ه خالل 
العقود الثالثة املاضية؛ إذ إن التنن 
الصيني الذي كان يسجل معدالت 
منو قياس��ية خالل آخر عقدين بات 
ا في النمو، إذ قال  يواجه تراجًعا حادًّ
»البنك الدولي« في تقرير حديث إن 
من املرجح تباطؤ النمو االقتصادي 
للص��ن إل��ى 6.2% ف��ي 2019 م��ن 
6.5% متوقع��ة للع��ام احلالي، وهو 
األضع��ف ف��ي 28 عاًم��ا، وذلك في 
العوامل املعاكس��ة  ظل مواجهة 
املتصلة بالتجارة، ومواصلة جهود 
احلد م��ن اخملاطر املالي��ة في الوقت 

نفسه.
في الوق��ت ذاته ق��د تباط��أ النمو 
الصيني بالفعل إلى 6.5% في الربع 
الثال��ث م��ن الع��ام املاض��ي، وهي 
أضع��ف وتيرة من��ذ األزم��ة املالية 

العاملي��ة 2008، وفي أكتوبر املاضي 
خف��ض »صن��دوق النق��د الدولي« 
توّقعاته للنمو االقتصادي الصيني 
ف��ي 2019 إل��ى 6.2 م��ن 6.4%، كل 
ه��ذه األم��ور جعل��ت الص��ن تزيد 
من اخلفض في نس��بة االحتياطي 
اإللزامي للبن��وك، لكن هذا اإلجراء 
يب��دو أن��ه غي��ر مج��ٍد ف��ي احلالة 

الصينية.
خف��ض  يض��ع  أن  ميك��ن  كي��ف 
االحتياط��ي اإللزام��ي الص��ن في 

مأزق؟
بحس��ب هان��ا أندرس��ون، محللة 
أس��واق املال لدى »جيه بي مورجان 
أسس��ت ماجنمنت«، ف��إن خطوات 
الصن لتحفيز اقتصادها ليس��ت 
كافية ملس��اعدتها عل��ى مواجهة 
تواجهه��ا، موضحة  الت��ي  اخملاطر 
أن حتركات البنك املركزي حتى اآلن 
ال تضيف الكثير من الس��يولة في 
الس��وق الصيني؛ فكمي��ة األموال 
لن  واالس��تثمار  لإلنف��اق  املتاح��ة 
حتقق التحفيز املطلوب لثاني أكبر 
اقتصاد في العالم، لكن الس��ؤال 
اآلن: هل ميكن أن يكون هذا اإلجراء 

مضًرا باالقتصاد الصيني؟
خفض نس��بة االحتياطي اإللزامي 
تعن��ي أن مزيًدا م��ن األموال متاحة 
لالقت��راض، أي أن الش��ركات لديها 
إن  ف��رص أكب��ر لالقت��راض، لك��ن 
كانت الش��ركات تعاني من نسبة 
س��يكون  فكي��ف  كبي��رة  دي��ون 
التحذي��رات  تتعال��ى  الوض��ع؟ 
منذ أش��هر م��ن تزايد حج��م ديون 
الشركات الصينية؛ إذ يعتبر خبراء 
اقتصادي��ون أن ارتف��اع حجم ديون 
هذه الشركات أحد أكبر اخملاطر التي 
والعاملي،  تواجه االقتصاد الصيني 
وبالتال��ي فمزي��د م��ن اخلفض في 
نس��بة االحتياط��ي اإللزامي يعني 

بالتالي مزيًدا من اخملاطر.
يشار إلى أنه خالل آخر 10 أعوام منت 
نس��بة الديون الصيني��ة من %171 
اإلجمالي  احملل��ي  بالن��اجت  مقارن��ة 
وقتها إلى قرابة 300% عام 2018؛ إذ 
تستحوذ ديون الشركات غير املالية 
على نصيب األسد من هذه الديون، 
وكثيًرا ما يح��ّذر املتخّصصون من 

هذه اآلثار السلبية التي من املتوقع 
أن تتسبب في أزمة طاحنة.

هل لجأت دول عربية لهذا اإلجراء؟
جلأت عدة دول بالطبع خلفض وزيادة 
نس��بة االحتياطي اإللزامي، أبرزها 
مص��ر، وقط��ر، واإلم��ارات، واملغرب، 
واجلزائ��ر، وغيره��ا من ال��دول التي 
ولكن  السياسة،  استخدمت هذه 
عل��ى فت��رات متباع��دة، لك��ن في 
أغلب الدول العربية ال تظهر نتائج 
هذا اإلجراء في وقت قصير؛ بسبب 
عدم تفاعل اجلهاز املصرفي سريًعا 
مع االقتصاد بش��كل كامل؛ وذلك 
ألن نسب املتعاملن مع البنوك أقل 

كثيًرا من الصن والدول األوربية.
لك��ن رمبا يك��ون آخر حتري��ك عربي 
ملح��وظ لالحتياط��ي اإللزامي قد 
واضح؛  نتائج��ه بش��كل  ظه��رت 
فف��ي مصر قرر البن��ك املركزي رفع 
اإللزامي على  االحتياط��ي  نس��بة 
البن��وك من  10  إل��ى  14% ، وذلك في 
شهر أكتوبر )تش��رين األول( 2017، 
وكان اله��دف من القرار الس��يطرة 
على نس��ب التضخ��م التي كانت 
فوق مس��توى 30% في ذلك الوقت، 
لكن مع م��رور أكثر من عام يبدو أن 
القرار اس��هم ف��ي خفض معدالت 
مع��دل  إن  إذ  حالًي��ا؛  التضخ��م 
التضخم األساس��ي ب��ات أقل من 
10% بنهاية نوفمبر )تشرين الثاني( 

.2018
ال  النقدي��ة  السياس��ة  عموًم��ا 
أو كل  ال��دول  دائًم��ا كل  تناس��ب 
األوقات، ففي بع��ض احلاالت تكون 
مثل هذه اإلجراءات مفيدة وأحيانًا 
تك��ون مض��رة، لك��ن ف��ي النهاية 
صاحب القرار في ه��ذا األمر يكون 
البنك املركزي فهو ميثل السلطات 

النقدية في الدولة.

صحيفة عربية: أميركا طلبت من العراق تضمين الموازنة بندا لتغطية تكاليف تواجدها

الواليات املتحدة ختّطط لزيادة وجودها العسكري يف العراق على نفقة احلكومة العراقية

عبد املهدي رفض خالل لقائه وزير الخارجية 
االمريكي مايك بومبيو يف بغداد ان يكون 

العراق منطلقا لالعتداء على االخرين

امريكا قد تلجأ اىل اعادة 
تنشيط داعش يف العراق 
من اجل ان يقول الجميع ان 
الوجود االمريكي مازال ضرورة 
ملحة ملكافحة االرهاب

زيادة النقود تعني مزيدا من 
الحركة يف االقتصاد لذلك 
كثرًيا ما يكون هدف تحريك 
االحتياطي اإللزامي هو 
تحسني معدالت النمو

هل يعد خفض االحتياطي اإللزامي للبنوك في الصين »عصا موسى«؟

خطوات الصني لتحفيز اقتصادها ليست كافية ملساعدتها على مواجهة املخاطر اليت تواجهها

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

شمس الدين عبد املهدياخلالدي

ترامباندرسونالرئيس الصيني

تلجأ البنوك لتحريك نسبة 
االحتياطي اإللزامي بالزيادة أو 

اخلفض للسيطرة على كمية النقود 
املتداولة



السلفية المدخلية في ليبيا.. فرقة ناورها القّذافي وجندها حفتر وتوشك أن تنقلب عليه

وهناك خالف عميق بني تركيا والواليات 
املتحدة على رغم أنهم��ا حليفتان في 
حلف ش��مال األطلس��ي بشأن تطبيق 
خط��ة الرئي��س دونالد ترامب لس��حب 
نحو ألفي جندي متمركزين في سوريا. 
وه��ذه اخلطة مرهون��ة بالتعاون التركي 
لتأم��ني ش��مال ش��رق س��وريا في ظل 

االنسحاب األميركي.
وعل��ى رغ��م أن االنس��حاب األميرك��ي 
ش��ابته رس��ائل متضارب��ة م��ن ترامب 
وإدارته فإن الناطق باسم التحالف الذي 
تق��وده الواليات املتحدة حملاربة »داعش« 
ق��ال إن االنس��حاب ب��دأ أم��س. وحاول 
مستشار األمن القومي األميركي جون 
بولت��ون في األس��بوع احلال��ي احلصول 
على ضمانات بأن تركيا لن تلحق الضرر 
بوحدات حماية الش��عب الكردية بعد 
االنس��حاب، لك��ن ذلك قوب��ل بتوبيخ 

ش��ديد من الرئي��س التركي رجب طيب 
أردوغان.

وتعتب��ر تركيا وحدات حماية الش��عب 
جماعة إرهابية وترى أن دعم واش��نطن 

له��ا ض��د »داع��ش« خيانة. وق��ال أكار 
ف��ي كلم��ة للجن��ود ف��ي مرك��ز قيادة 
بإقلي��م ش��انلي أورف��ة: »عندما يكون 
الوقت واملكان مالئمني س��ندفن جميع 
اإلرهابي��ني في اخلن��ادق الت��ي حفروها 
كما فعلن��ا في عمليات س��ابقة«، في 
إش��ارة إلى حملتني سابقتني نفذتهما 
تركيا عب��ر احل��دود في س��وريا. وعبرت 
أنق��رة مراراً عن إحباطه��ا من اتفاق مع 
الوالي��ات املتح��دة يتعل��ق بانس��حاب 
وح��دات حماي��ة الش��عب الكردية من 
مدينة منبج الواقعة إلى الغرب من نهر 

الفرات.
وق��ال أكار: »أمامن��ا منبج م��ن ناحية 
وش��رق الف��رات م��ن ناحية أخ��رى«، ما 
يلق��ي الض��وء عل��ى حج��م العملية 
بالترتيبات  »قمن��ا  وأض��اف:  احملتمل��ة. 
والتخطي��ط الضروري��ني فيم��ا يتصل 

بذلك، واستعدادتنا مستمرة بكثافة«. 
وأعلنت أنق��رة أول من أمس أن العملية 
العس��كرية املرتقب��ة ض��د الفصائ��ل 
الكردي��ة في س��وريا ال تعتم��د على أي 

انس��حاب أميرك��ي من املنطق��ة وقال 
مستشار األمن القومي األميركي جون 
بولتون أمس إن احملادثات بني مس��ؤولني 
عس��كريني أميركيني ونظرائهم األتراك 
س��تتواصل  وس��وريا  األك��راد  ح��ول 
األس��بوع املقبل، على أمل التوصل إلى 

نتائج مقبولة من البلدين.
وأض��اف بولتون ف��ي مقابل��ة إذاعية أن 
الرئي��س دونال��د ترامب ووزي��ر اخلارجية 
مايك بومبيو يدرك��ون أن تركيا ملتزمة 
»بع��دم اإلضرار باألك��راد الذي��ن قاتلوا 

معنا ضد تنظيم داعش«.
إل��ى ذل��ك، نزح نح��و 25 ألف ش��خص 
من أعمال العنف في األش��هر الس��تة 
األخيرة في ش��رق س��وريا حي��ث يقاتل 
االرهابيون لالحتفاظ بالس��يطرة على 
معاقلهم األخيرة، وف��ق ما أعلنت األمم 
املتح��دة أمس. وترك��زت معظم أعمال 
العنف ح��ول هجني في محافظة دير 
الزور، والت��ي كانت البلدة األخيرة بيد 
تنظي��م »داعش« ف��ي املنطقة حتى 
سيطرة »قوات س��وريا الدميقراطية« 
املتح��دة  الوالي��ات  م��ن  املدعوم��ة 
عليه��ا ف��ي كان��ون األول )ديس��مبر( 
املاض��ي. وقال��ت مفوضي��ة الالجئني 
التابعة لألمم املتحدة إن االش��تباكات 
والضرب��ات اجلوي��ة أجب��رت 25 أل��ف 
ش��خص عل��ى الن��زوح م��ن ديارهم 
واللج��وء إل��ى مخيم��ات أو جتمعات 
عش��وائية، وأحياناً وبعد متضية عدة 
ليال في الصحراء كانوا وسط أحوال 
جوية قاسية ومن دون إمكان الوصول 
إل��ى مص��ادر امل��اء أو الغ��ذاء. وحذرت 
الوكالة أيضاً من »ارتفاع عدد االصابات 
بني املدنيني« في املنطقة، من دون تقدمي 
أي أرق��ام. وقال��ت األمم املتح��دة إن م��ا 
يقدر بألفي مدن��ي ما يزالون محاصرين 

في هجني حيث تس��تمر االش��تباكات. 
الدميقراطية«  »قوات س��وريا  وتس��عى 

حالي��اً إل��ى إخ��راج االرهابي��ني من آخر 
اجليوب التي يسيطرون عليها في وادي 

نهر الفرات.
وعاودت قوات النظام الس��وري قصفها 
بعدة صواريخ أماكن ف��ي بلدة جرجناز 
ومنطقة الغدفة الواقعتني بريفي إدلب 

اجلنوب��ي واجلنوب��ي الش��رقي الواقع��ة 
 – الروس��ية  الهدن��ة  مناط��ق  ضم��ن 
التركي��ة واملنطق��ة منزوع��ة الس��الح 
.وأوضح املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
في بيان أن قوات النظام السوري جددت 
استهدافها بعد منتصف ليل اخلميس 
– اجلمعة بالقذائف والرشاش��ات على 
محاور جنوب ش��رق إدل��ب، وريف حماة 

الشمالي.
ونفذت الشرطة التركية أمس عمليات 

دهم في أنحاء البالد العتقال نحو 140 
ش��خصاً، بينهم عس��كريون، يُشتبه 
بارتباطه��م مبجموع��ة تتهمه��ا أنقرة 
بالوق��وف وراء محاول��ة انق��الب الع��ام 
2016، وف��ق م��ا ذك��رت وس��ائل اإلعالم 

التركية .

وأصدرت النيابة في كل من اس��طنبول 
وقونيا وأنقرة مذكرات توقيف بحق 137 
ش��خصاً في إطار حتقيق��ات مختلفة 

بشأن أتباع
الداعية اإلسالمي فتح اهلل غولن املقيم 
في الواليات املتحدة، وفق ما ذكرن وكالة 

أنباء األناضول وقناة »إن تي في«.
وتش��ير أنقرة إلى أن غول��ن أمر مبحاولة 

الرئي��س  اس��تهدفت  الت��ي  االنق��الب 
الترك��ي رجب طيب اردوغ��ان بتاريخ 15 

مت��وز )يولي��و( 2016، وه��و اته��ام ينفيه 
الداعية.

وش��ملت عمليات الدهم أكث��ر من 30 
محافظ��ة بينهما أنق��رة حيث أصدرت 
النيابة العامة مذكرات اعتقال بحق 35 
ضابط صف في البحرية بينهم عشرة 

ما يزالون في اخلدمة.
ومت توقي��ف عش��رات اآلالف لالش��تباه 
بارتباطهم بغولن منذ العام 2016 بينما 
أقيل أكثر من 100 ألف من وظائفهم أو 

منعوا من العمل في القطاع العام.
ورغ��م االنتقادات الت��ي واجهتها أنقرة 
م��ن املدافعني عن حقوق اإلنس��ان ومن 
حلفائها في الغرب بشأن حجم احلملة 
األمني��ة الت��ي نفذته��ا، إال أن عمليات 
الده��م تواصلت في أنح��اء البالد خالل 

األسابيع املاضية.
ويشير مسؤولون أتراك إلى أن العمليات 
ضروري��ة للتخلص م��ن »الوب��اء« الذي 
تس��بب ب��ه تغلغ��ل حرك��ة غولن في 

مؤسسات الدولة التركية الرئيسة.

من الوالء للقذافي إلى سالح في يد حفتر
بع��د انته��اء ح��رب أفغانس��تان ع��ام 1988، 
ب��رز املداخل��ة الليبي��ون م��ن خ��الل وص��ول 
الزعي��م الليبي الراح��ل معم��ر القذافي إلى 
تواف��ق معهم باعتبارهم يضمنون اس��تقرار 
نظام حكم��ه؛ كونهم يحّرم��ون االنتخابات 
والدميقراطي��ة، ويدعون إل��ى الطاعة املطلقة 
للحاكم، ومبقتضى هذا االتفاق بقي املداخلة 
خالل فترة حكمه مبنأى عن الشأن السياسي، 
واقتص��رت جهودهم على محارب��ة التصّوف 

بجميع حركاته في ليبيا.
بل إّن القذافي لم يكت��ِف بهذه الصفقة، بل 
كّلف ابنه الس��اعدي القذافي مبتابعة التيار 
الس��لفي ومراقبته عن كثب، وهو أمر جاء في 

س��ياق توزيع الزعيم الراحل ألذرع السلطة بني 
أبنائه خ��الل فترة حكمه، فالس��اعدي – الذي 
اشتهر بامُلون – أظهر تديّنه في الفترة األخيرة 
حلك��م والده، وأطل��ق حليته وق��ص إزاره ليظهر 

بشكل أشبه بطالب العلم السلفي.
وقد أشارت دراسة بعنوان »السلفية املدخلية 
في ليبيا: التوجهات واحلضور وسبب االحتواء« 
أن الس��اعدي عق��د عالق��ات قوية مع ش��يوخ 
س��عوديني، كما ج��اء في الدراس��ة التي كانت 

لصال��ح جه��از اخملاب��رات الليب��ي أن »التيار 
املدخلي عّزز من وجوده مستغاًل التسهيالت 
التي حتص��ل عليها من قبل نظ��ام القذافي 
وتبني ابنه الس��اعدي ل��ه، وهو ما مّكنه من 
السيطرة على الكثير من املساجد منافًسا 
بذلك املش��ايخ الذين كان��ت متيل صبغتهم 
للصوفية أو املعتدلني، والذين كانت ترعاهم 
جمعية الدعوة اإلس��المية واألوقاف بشكل 

مباش��ر، وفيما أصب��ح للتيار املدخل��ي العديد 
من املنتس��بني تتمتع أيًضا بحضور واس��ع في 

املتمع الليبي« .
وفعلًي��ا جنى القذافي ثمار هذا الوالء بش��كل 
واض��ح حني اندلعت الث��ورة الليبية عام 2011، 
فس��رعان ما أصدر املداخل��ة فتاوى حترم اخلروج 
عل��ى القذافي باعتباره ولّي األمر الش��رعي، بل 
اعتبر املداخلة الث��ورة فتنة »القاعد فيها خير 
من القائ��م«، وحثوا الناس عل��ى التزام البيوت 

وطاعة ولي األمر.
لكن بع��د س��قوط القذافي، نش��ط املداخلة 
بعد الثورة في املالني السياس��ي والعسكري، 
فش��ّكلوا »كتيبة التوحي��د« التي انضّمت إلى 
قوات حفتر ح��ني أعلن عن »عملّي��ة الكرامة« 

عام 2014، كما أنهم متّكنوا من السيطرة على 
الكثي��ر من املنابر الدينية واملس��اجد، وتوّس��ع 
نفوذهم العس��كري داخل صفوف قّوات اللواء 

املتقاعد حفتر.
وق��د عم��ل املداخلة للس��يطرة عل��ى اخلطاب 
الديني الرس��مي مبباركة م��ن حفتر الذي مكن 
هذا التيار من الس��يطرة على املنابر واملساجد، 
وك��ّون لهم هيئة للفت��وى، وأخذ نفوذ املداخلة 
الليبي��ني يظه��ر ف��ي م��دن الش��رق الليب��ي، 

فانتشرت مكتبات تقّدم كتب املنهج املدخلي 
بطباع��ة فاخ��رة وأس��عار رخيصة، وانتش��رت 
املدارس السلفية حتى أحصي منها 17 مدرسة 
سلفية في األراضي الليبية الكثير منها يعمل 

دون ترخيص.
ولتأثير مداخلة الس��عودية، لم يسلم اإلخوان 
املس��لمون من التيار املدخلي في ليبيا؛ فكثيًرا 
م��ا متّ نق��د اجلماع��ة ف��ي الرس��ائل الفقهية 
واخلطب اخلاص��ة باملداخلة، واس��تخدم هؤالء 
املناب��ر للتحري��ض عل��ى املثقف��ني والفنانني، 
ومارس��وا الرقاب��ة وحرقوا الكتب حت��ت ذريعة 
أنه��ا حُتّرض عل��ى »الزندقة والض��الل والبدع«، 
كما كانوا وراء حظر س��فر النس��اء دون محرم، 
فقد أصدر احلاكم العس��كري في ش��رق ليبيا، 

عبد الرزاق الناظوري، في فبراير )ش��باط( 2017 
قرارَا بحظر س��فر النس��اء دون محرم، إال أنه مت 
التراجع عن القرار حتت وطأة الغضب الشعبي.

ووضع املداخلة اخلط الدين��ي املالكي الصوفي 
ال��ذي يس��يطر عل��ى أغلبي��ة املتم��ع الليبي 
ُنص��ب أعينه��م، فأقدم��وا على ه��دم أضرحة 
الصوفيني والتضييق على األنش��طة الصوفية 
في ش��رق ليبيا معقل الصوفي��ة التاريخي في 
برق��ة، وقاموا بنبش األضرحة والقبور ملش��ايخ 

الصوفي��ة واعتدوا على الزواي��ا الصوفية، وأبرز 
اعتداءاته��م ه��ي قيام أش��خاص ينتمون لهم 
بنب��ش ضريح اإلمام املهدي السنوس��ي، زعيم 
احلرك��ة السنوس��ية ف��ي ليبيا، مبس��اندة قوة 
عسكرية مس��لحة من كتيبة »سبل السالم« 
التابع��ة حلفت��ر. هذا النف��وذ الق��وّي الذي حاز 
علي��ه التي��ار املدخل��ي ف��ي الس��احة الليبية 
أّدى ب��ه إل��ى ارتكاب جرائ��م بح��ق املعارضني، 
فف��ي مصراته أبرز وأقوى امل��دن املُعارضة حلفتر 
أقدمت مجموعات مس��ّلحة تابعة للمداخلة 
عل��ى تنفيذ عمليات قبض وخطف في صفوف 
مقاتلي وقادة سرايا الدفاع عن بنغازي املقيمني 
ف��ي مصرات��ه، وعلى س��بيل املث��ال تورّطوا في 
تصفي��ة قيادي الس��رايا املعتقل محمد باكير، 

بع��د اختطافه، وبرزت أس��ماء قيادي��ن من تيار 
املداخل��ة مقربني من حفتر تورطوا في عمليات 
كقج��ه  واالختطاف��ات،  والتصفي��ات  القت��ل 
الفاخري ال��ذي كان على رأس قواته التي نفذت 
مجزرة األبي��ار، وهناك أيًضا القيادي في القوات 
اخلاص��ة محمود الورفلي الذي يعد من أبرز قادة 
تي��ار املداخل��ة في صف��وف قوات حفت��ر، وهو 
مطل��وب من قب��ل محكمة اجلناي��ات الدولية 
بعد تورط��ه في جرائم ح��رب وقتل وتصفيات 
تفاخ��ر بارتكابها ف��ي مقاطع فيديو نش��رها 

على صفحات التواصل االجتماعي.

ربيع املدخلي.. فتاوى الش��يخ الس��عودي 
برُتبة أوامر عسكريّة!

ورث الل��واء الليبي املتقاعد خليفة حفتر ورقة 
املداخل��ة الس��لفيني م��ن العقي��د القذافي، 
واس��تخدمها للحف��اظ عل��ى س��لطته ف��ي 
معقله بالش��رق الليبي، وق��د واصل املداخلة 
مهّمته��م ف��ي دع��م ُس��لطة م��ن يعتب��ره 

ا، مبساندتهم الرجل في  ا شرعيًّ مشايُخهم وليًّ
عملي��ة الكرامة التي ش��نها عام 2014 لهزمية 
املس��لحني في بنغازي.لقد اس��تجابوا لفتوى 
الشيخ السعودي ربيع املدخلي التي جتيز دعم 
حفتر في مواجهة جماعة اإلخوان املس��لمني، 
ولذل��ك ق��ال الداعي��ة الليب��ي ري��اض صاكي: 
إن »م��ن أوج��د حفت��ر وحرضه وفعاًل ش��جعه 
على اخل��روج ه��م املداخلة فهم كانوا س��بب 
خروج��ه، وليس فقط أنهم خرجوا معه«، فيما 
قال الباح��ث أحمد صالح عل��ي: إّن »املدخلية 
يهدف��ون م��ن خ��الل حتالفه��م مع حفت��ر إلى 
حتقيق مزيد من الس��يطرة على املال العام في 
ليبيا… وفي املقابل يهدف حفتر إلى الس��يطرة 
واس��تخدامهم في قتال منافسيه، خاصة أنّه 

يعان��ي من نقص عددي كبير ف��ي أعداد القوات 
التي حتارب حت��ت إمرته، ويري��د زيادتها من أجل 

استمرار حروبه«.
وفي أول خطوات هذا التحالف املقّدس، انطلق 
حفتر نحو دم��ج اللواء العس��كري للمداخلة 
في قواته وهو »لواء التوحيد«، وفي برقة ُدمجت 
قوات املداخلة بالكام��ل فيما يعرف ب�»اجليش 
الوطني الليبي« التابع حلفتر؛ األمر الذي سمح 
لهم بتحقيق انتشار أكبر، حيث سيطروا على 
مواقع عس��كرية في بنغ��ازي وأجدابيا واجلبل 
األخض��ر، وعل��ى ف��رق عس��كرية مهم��ة مثل 

الكتيبة 210 مشاة والكتيبة 302 صاعقة.
لك��ن لم يب��َق األمر على م��ا هو علي��ه؛ إذ أخذ 
املداخلة مؤخًرا ميارس��ون ضغوًط��ا على حفتر 
بع��د أن ازدادت س��لطتهم في الش��رق الليبي، 
ودلي��ل عل��ى ذل��ك قضي��ة القائد ف��ي اجليش 
الوطني الليبي محمود الورفلي، فحني اتهمت 
احملكمة اجلنائي��ة الدولية الورفلي باملش��اركة 
ف��ي عمليات اإلع��دام خارج نط��اق القضاء لم 
يس��تطع حفتر القبض على الورفلي كما أعلن 
بس��بب تهديد املداخلة س��حب دعمهم له إذا 
أُلقي القب��ض عليه، ويتعّرض معس��كر حفتر 

لتهديد ش��ديد ق��د يصل حلد التم��رد عليه من 
ط��رف الفرق��ة التي دعمت��ه في حروب��ه، وذلك 
بعد ان��دالع خالف بني قادة املداخلة حول هوية 
»ولي األمر الش��رعي«، حفت��ر أم رئيس مجلس 
الن��واب عقيلة صالح، الذي ب��دأ باالختالف مع 
حفتر بع��د مطالبته إج��راء انتخاب��ات، فمنذ 
أكثر من س��تة أشهر تشهد شبكات التواصل 
مواجهات كالمية بني شيوخ املداخلة الليبيني، 
حول هويّة »ولي األمر«، هل هو ش��اغل املنصب 
السياس��ي، وحتدي��ًدا مجلس النواب ورئيس��ه 
عقيلة صالح، أم »املتغلب بقوة الس��الح« وهو 

حفتر؟
وقد ب��دأ صالح باس��تغالل الوالء الس��لفي له 
للضغط على حفتر؛ وذلك عبر دعمه تأس��يس 

م��ن  عس��كرية  فصائ��ل 
املداخلة س��تعمل حتت مسمى س��رايا الدعوة 
واإلرش��اد ملكافحة الفس��اد، ورغ��م وجود قادة 
م��ن التيار املدخلي م��ا يزالون مع حفت��ر، إال أن 
حفتر حس��ب املراقبني مه��ّدد بالفعل بانقالب 
املداخل��ة ومس��لحيهم عليه، »فل��م يتبق له 
س��وى عدد منهم أُجبروا على مواصلة والئهم 
له بس��بب تورطهم في دماء ومجازر ارتكبوها، 

لكن األخيرين بقاؤهم إلى جانبه أخطر بشكل 
أكبر م��ن معارضتهم له، فه��م ميلكون مصير 
حفتر وميكنهم إعدامه سياسًيا إذا اعترفوا بأن 
تلك املازر ارتكبت بأوامر مباشرة منه«، حسب 

ما قال برملاني ليبي ل�»العربي اجلديد«.
ابحث عن السعوديّة!

ف��ي احلادي عش��ر من ش��هر ديس��مبر املاضي، 
ب��دأ املداخل��ة الليبيون بجمع تبرعات إلنش��اء 
مس��جد كبير في منطق��ة اله��واري، الواقعة 
جنوب غرب مدينة بنغازي )ش��رق ليبيا(، وأعلن 
هؤالء عن فتح حس��اب خاص لتلقي التبرعات 
لبن��اء املس��جد الذي اختير له اس��م الش��يخ 

السعودي ربيع بن هادي املدخلي.
لم يكن هذا احلدث وحده هو ما أثار التس��اؤالت 

حول النفوذ السياس��ي واألمني والديني للتيار 
املدعوم سعوديًا في الشرق الليبي، إذ يأتي بناء 
املس��جد للتغطية على حتركات املداخلة التي 
متولها الس��عودية، في إطار خّطة الس��عودية 
لدعم س��يطرة هذا التيار على املنبر والعسكر 
ف��ي ليبيا. وقد ب��دأ نفوذ ه��ذا التي��ار املدخلي 
الس��لفي املدع��وم م��ن حلفائه ف��ي اململكة 
الس��عودية حني أفتى الش��يخ ربيع املدخلي – 
الذي حّرم الث��ورات العربية بجميع أش��كالها 
سابًقا – بضرورة القتال في صفوف قوات حفتر 
باعتب��اره قائد قوات مجلس النواب الش��رعي، 
كم��ا أن زعي��م املداخل��ة الس��عودي ي��رى أن 
»حفتر حاكم متغلب وولي أمر ش��رعي ال يجوز 
اخلروج عليه«. ويالحظ املتابعون تركيز الشيخ 
الس��عودي في الش��أن الليبي وإع��الن مواقف 
الداعم��ة ملعس��كر الرياض، باألخص ض��ّد تّيار 
اإلخوان املس��لمني الذي تشّن عليه السعوديّة 
وحلفاؤه��ا معرك��ة محتدم��ة ف��ي الس��نوات 
األخي��رة، ففي إحدى رس��ائله يق��ول مهاجًما 
ومحرًض��ا ض��د اإلخ��وان ف��ي ليبي��ا: »اإلخوان 
املسلمون أخطر الِفرق على اإلسالم منذ قامت 

دعوة اإلخوان املس��لمني، وه��م من أكذب الفرق 
بع��د الرواف��ض؛ عنده��م وح��دة أدي��ان، ووحدة 

الوجود، وعندهم علمانية«.
وتاب��ع ف��ي مهاجمته املفت��ي الليب��ي الصادق 
الغريان��ي: »ه��ذا املعتز بس��يد قط��ب واملوجه 
للش��باب إل��ى قراءة كتب��ه املليئ��ة بالضالالت 
الكبرى، ومنها: طعنه في رس��ول اهلل وكليمه 
موس��ى علي��ه الص��الة والس��الم، وف��ي بعض 
الصحاب��ة الك��رام، والق��ول بوح��دة الوج��ود، 
وتعطيل الصف��ات«، كما قال: »ه��ذا الغرياني 
يهدد بنغازي باحلرب، وهو ال يحاربها إال من أجل 
محاربة الس��لفيني، فعلى السلفيني أن يلتفوا 
ن��وا  لص��دِّ ع��دوان اإلخ��وان املفلس��ني، وال مُيكِّ

اإلخوان من بنغازي«.

13 ما وراء الحدث 

عّزز التيار املدخلي من وجوده مستغالاً التسهيالت اليت حتصل عليها من 
قبل نظام القذايف وتبين ابنه الساعدي له

بعد اإلطاحة بالعقيد الليبي الراحل معّمر القّذافي س��نة 2011، ودخول الس��احة الليبّية مرحلة جديدة اتّس��مت بالصراع املس��ّلح بني عّدة أطراف، برز بشكل استثنائّي دعُم أتباع التيار السلفي املدخلي 
حة لقتال األطراف األخرى، وإصدار فتوى دينّية تعتبره ولّي أمر املس��لمني الذي يحرم اخلروج عليه، فدفعهم نحو الس��يطرة  في ليبيا لّلواء املتعاقد خليفة حفتر، وذلك من خالل املش��اركة في كتائبه املس��لّ
على املنبر الديني، واس��تخدمهم من أجل صناعة ش��رعّية دينّية في صراعه احملموم على الس��لطة في ليبيا.لكّن موقف السلفّية املدخلّية قد يشهد تقّلبات في موقفها جتاه حفتر إذ إّن الشيخ السعودي 
ربيع بن هادي املدخلي – وهو الزعيم الروحي للتّيار الس��لفي املدخلي – ومبباركة الس��عوديّة كان قد دعا الليبيني إلى قتال املعارضني حلفتر باعتبارهم »اخلوارج«، ودعم تش��كيلهم قّوات عسكرية للقتال في 

صفوف حفتر وبسط النفوذ في الشرق الليبي، إال أّن األمور قد تتغير قريًبا بسبب انقالب الكثير من املداخلة الليبيني على حفتر، وتفضيلهم »ولّي أمر« جديد في ليبيا.

تعترب تركيا وحدات محاية الشعب مجاعة إرهابية وترى أن دعم واشنطن هلا 
ضد »داعش« خيانة

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

تعهد وزير الدفاع التركي 
خلوصي أكار أمس بشّن 

حملة ضد الفصائل 
الكردية السورية التي 

تدعمها الواليات املتحدة 
مما يزيد التركيز على نزاع 

محتمل كانت الواليات 
املتحدة تسعى إلى جتنبه.

وأدلى أكار بهذه التعليقات 
أثناء زيارة غير معلنة 

لتفقد القوات املتمركزة 
قرب احلدود السورية في 
اجلهة املقابلة مباشرة 
لألراضي التي تسيطر 
عليها وحدات حماية 
الشعب الكردية التي 

تدعمها الواليات املتحدة. 
وهذه التصريحات موجهة 
على ما يبدو إلى واشنطن 

وحلفائها األكراد.

تركيا تتعهد بدء عملية عسكرية يف سوريا »يف الوقت املناسب«

بعد سقوط القذايف نشط املداخلة بعد الثورة يف 
اجملالني السياسي والعسكري فشّكلوا »كتيبة 

التوحيد« اليت انضّمت إىل قوات حفرت

تعمل السعودية على 
استخدام املداخلة يف تحقيق 
دور فاعل لها يف ليبيا أسوة 
باسرتاتيجيتها يف بسط 
نفوذها عرب تجذر التيار 
السلفي الوهابي يف مناطق 
شمال أفريقيا وغرب آسيا

آكار : عندما يكون الوقت واملكان مالئمني 
سندفن مجيع اإلرهابيني يف اخلنادق اليت 

حفروها كما فعلنا يف عمليات سابقة
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واقع اخلسارات وزوربا األحالم يف قصيدة الشاعرة د. سجال الركابي )إيه زوربا .. أخشى اخلسران(
تريد الشاعرة بهذا معاداًل موضوعيًا لواقع فيه ما فيه من اخلسارات

إنه املنتظر ويأخذ الشاعرة العجب بهذا االستفهام اجملازي )كيف انبثقَت؟!(

أي املواويل يا عماه أرثيك 

قراءة / امني قاسم املوسوي

واذا بهذا الفرك يلبي مستجيباً 
ملا في القلب م��ن أمنيات، َفَتعثر 
الشاعرة على زوربا املفقود واقعاً 
الراسخ حلماً، إنه زوربا بضحكته، 
ورقصته وتطوي��ح كتفيه – كما 
رس��مته الرواي��ة والفيلم - وتريد 
الش��اعرة بهذا معادالً موضوعياً 
لواقع فيه ما فيه من اخلس��ارات، 
ان��ه املنتظ��ر، ويأخ��ذ الش��اعرة 
العجب بهذا االس��تفهام اجملازي 
)كي��ف انبثقَت؟!( فه��و املنتظر 

بكل ش��وق ولهفة وكأنه يجمع 
النقيض��ن )الظل والضياء(، هذا 
اجلمع الذي يوح��ي لنا بتحطيم 
أط��ر واقع ال توده الروح، التي تريُد 
أن حتلق في س��ماٍء هي جنمة من 
جنومها، لتكون م��ع جنوم درويش 
وخولي��و وجنوم أُخر، حت��ى تغادر 
هذا الواقع املريض بجوازاته التي 
)انته��ت صالحيُته��ا( حتى صار 
القلُب “قلب شفَّ من سحِق الال 

معقول“.
وتس��تمر الشاعرة س��ابحة في 
اجواء حلمها حتى جتود لنا بهذه 

الصورة الشعرية املعبرة: 
تتسلل من أكمامي طفلٌة

تقفز ضاحكًة إليك
تتبعها أخرى وأخرى

يتناغمَن ... َبيالن يصفقن معك
اكفهن الصغيرة تتأرجح عالياً

وأنت تناديني:
جتردي من غيوم الغموض

اتركي سفوح القطيع

تسلقي شالل االندحار
راقصيني وانبالَج الغد

القصي��دة  م��ن  املقط��ع  ه��ذا 
ميث��ل لبَّه��ا ش��كالً ومضموناً ، 
فهو – كم��ا أرى – يختزل باعث 
القصي��دة بقط��ع حب��ل واق��ع 
مري��ض تريد الش��اعرة مغادرته 
ال��ى واقع حلم��ي ، لذلك جاءت 
أفعال األم��ر – وهو هنا التماس 
– على لسان زوربا املنتظر، وهي 

أفعال تس��تجيب له��ا عاطفة 
ترجتيه��ا  وكأنه��ا  الش��اعرة، 
حتقيقه��ا،  وتأم��ل  وتنتظره��ا 
وقد متاهت الش��خصيتان، زوربا 
والشاعرة، فما جاَء على لسانه 
امنا هو ما يبوح به قلب الشاعرة 
أما الش��كل الشعري فقد جاء 
يفيض ش��عرية بصورة الطفلة 
التي تتبعها أخرى وأخرى، فهذه 
ص��ورة ال جنده��ا إال ف��ي لوحات 

ذلك الفن الراقي )الباليه( بيالن 
وايق��اع  الطفولي��ة  االجس��اد 
تصفيق األك��ف الصغيرة، هذه 
الص��ورة املوس��يقية التكوي��ن 
للظه��ور  الش��اعرة  تس��تدرج 
االنس��اني احل��ق بتجرده��ا عن 
غيوم الغموض أو الواقع املبهم 
لتت��رك املتخل��ف الس��ائد وان 
كان عليه اغلُب )القطيع( وهذا 
يتطلب حتطيم أطر الواقع الذي 
ص��ار لقوته وانتش��اره )ش��الل 

اندحار(.
ام��ا خت��ام القصيدة فق��د أتى 
مش��دوداً بالن��ص كل��ه وعليه 
أقول هذه قصيدة تتجاوز وحدة 
املوضوع الى األرقى واالصعب أال 
وهو الوحدة العضوية، فبعدما 
لصوره��ا  الش��اعرة  حرث��ت 
الشعرية وس��قتها باء الشعر 
اجلميل، فه��ا هي ذي قصيدتها 
فوض��ى  بع��د  ربيع��ن  “تزه��ر 
اجلف��اف َورََم��د الب��الدة“ وتبقى 

الش��اعرة خائف��ة على حلمها 
خوفاً مرعباً مب��رراً بهذا الواقع 

املريض.. 
“ أخشى الصاعقة

تذرني شجرة محترقة “
يعتري��ه  الرع��ب  ه��ذا  لك��ن 
ض��وء األم��ل ف��ي براع��ة زوربا 
ب��أن يحطه��ا “ ... على االرض 
برق��ٍة ، بهارة طي��ار في هبوط 
اخل��وف  ولك��ّن  اضط��راري“، 
واخلش��ية يبقي��ان يزرعان في 
نفس��ها رعَب اخلس��ران حتى 

وهي هاجعة.

علي أبوالهيل سعودي 

ميوُت احليُّ فينا وْهو حٌي 
وذا حيٌّ ولو بعَد املماِت 

فبعُض الناس باألوالد حتيا 
وبعٌض ُخلدوا بالباقياِت 

نعى الناعون إشعاعاً وفكراً 
لتنويٍر وحلِّ املعضالِت 

َغَدا قبَل الطلوِع ملستقرٍّ 
ولكْن بعد إمتاِم الصالِة 

إلى دارِ البقاِء َغدا وحيداً 
وراَح محّمالً بالطيباِت 

شهْدنا فيه علماً بعد فضٍل 
جلمِع األهِل والصحِب الثقاِت 

فعن بخٍل تطّهر كلَّ حٍن 
ولم يَحرْم فقيراً من هباِت 

فيبهُرنا الصباُح إذا جتّلى 
تباشيراً لرسِمِه ساطعاِت 

ويأتينا اجلماُل إذا تالال 
لسان مفوٍه في األمسياِت 

طمْعنا في عطاِء اهلل دوماً 
بان يبقى لنا علُم البياِت 

ولكَن املنيَة حيُث حّلت 
فتقطُف بالثمارِ اليانعاِت 

أرى حزني يغورُ بلِء ُكّلي 
على أهِل املروءِة والثباِت 

على َمْن فارق الدنيا عزيزاً 

رأى فيها طريقاً للحياِة 

على دارِ السخاِء وقفت حزناً 

أكفكُف ذي الدموِع اجلارياِت 

جتففني دموُع الوجِد ملَّا 

أقّلب في السنن السالفاِت 

فإنَّ النوَح اشقى الروَح حتى 

رآني الناُس لكن دوَن ذاتي 

أروي الروَح من دفِق األماني 

فعرى املوُت ثوَب األمنياِت 

فال واحلِق يا عماه تبقى 

مناراً عنَد رجِع الذكرياِت 

على قبِر العزيز وقفُت أتلو 

بفاحتِة الكتاِب مع الصالِة 

صالة اهلِل والتسليِم دوماً 

على األّمّي واآلِل الهداِة
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إن الذائق��ة بحاجاتها الفني��ة واألدبية تس��اير التحوالت التي 
تطرأ على التاريخ، فيحدث التأثر والتأثير، ويكون املثقف املنتج 
متفاعال مع هذه التح��والت، التفاعل الالواعي، مما يكون النص 
املنت��ج مت��وازن م��ن الناحية الفني��ة ومن الناحي��ة االيصالية 
للمتلق��ي من خالل عن��اق الذائقة اجلمعي��ة بالذائقة الفردية، 
وهذا التوازن مينع خضوع منتج النص ملسايرة الذائقة اجلمعية 
متاما، فاخلضوع التام يضعف حرية املبدع، وبالتالي قد يضمحل 
الس��مو الفني عن��ده، وحتى ال يتراج��ع إلى اخلل��ف، امنا عليه 
التمثل للمستقبل، ونحن نشخص حالة ركود إبداعي وثقافي 
منحصرة بالنخبة، وذلك الفتراق األكثرية االجتماعية عن القراءة 
بصورة عامة ناهيك عن القراءة املدربة، السبب انصراف القارئ 
أو املتلق��ي إلى أش��ياء حياتية صارت أكث��ر أهمية، ثم التعقيد 
املتصاعد في احلياة وصعوبة احلصول على مستلزماتها، جعلت 
املتلقي يعمد إلى النصوص األكثر س��هولة وال يكلف نفس��ه 
عناء كد الذهن في النصوص، التي حتمل عمقا فلسفيا معينا، 
وهذا وان كان يحمل سلبية مشخصة، إال انه يظهر إن املتلقي 
لن ينقطع عن املتابعة ولو بصورة مختصرة وهو جانب ايجابي 
فيه��ا، فهل تطلب العملية النقدية م��ن املبدع أن يتواضع في 
إنتاج��ه للنص األدبي، كي يحظى كم��ا حتظى النصوص األكثر 
بس��اطة، أوانه ميس��ك العصا م��ن الوس��ط.. اذن ال احد يجبر 
املب��دع في إنتاج ن��ص كهذا، فاملب��دع يتمتع بأس��باب احلرية 
كاملة، الس��يما بعد س��قوط الدكتاتورية، وليس هناك رقيب 
علي��ه في هذا العالم احلر، فالرقيب الذي يجب ان يحضر دائما، 
هو الرقي��ب اجلمالي، ونحن اذ نضع الق��راءة والتلقي في ميزان 
املناقشة، جند ان النصوص العابرة القارات مع النصوص احمللية، 
قد متاهت في التشابه واالقتراب خال بعض التميز في شفراتها 
جعل الق��ارئ يكتفي بقراءة القليل منه��ا، وان هناك رؤى وآراء 
تط��رح، وقد تكون مؤثرة في العملي��ة اإلبداعية، وقد ينقاد لها 
املب��دع دون وعي منه، فيجد نفس��ه متواصال مع املتلقي، وهنا 
حت��دث عملي��ة التفاهم وااللتق��اء، وبالتالي حت��دث معاجلة ولو 
غير مباش��رة لالمية الثقافية في اس��تخدام املبدع للكلمات 
احلية املتداولة في تش��كيل املعنى، كي حتمل فلس��فة العصر 
وتعتم��د على ج��واز نافذ املفعول أو تأش��يرة لدخ��ول منطقة 
النثر، بينما نحن في منطقة الش��عر، وق��د تقود هذه العملية  
املب��دع أن يتحرك بلغة كونية نثرية ش��عرية، ش��عرية نثرية، 
ليتج��اوز احلدود بنطق اإلبداع.. وحمل لنا التاريخ على امتداده 
املئ��ات من الثورات الثقافية، ومن هنا نتفق مع ان )احلداثة ابنة 
الزم��ن والتاري��خ، ولكنها تنزلق متنقلة م��ع النقطة الوهمية 
بن املاضي واملس��تقبل، النقطة، التي نس��ميها احلاضرة هي 
ابنة الزمن اآلتي امليممة ش��طر املستقبل أبدا، لكنها ال تنزلق 
دون أن تترك وراءها أثرا.. إن مخلفاتها تش��كل مكونات مهمة 
مل��ا ندعوه املاض��ي، ذلك الن ما هو حديث اليوم س��يكون قدميا 

غدا(.

إشكالية
 القراء

a

فنارات

وجدان عبدالعزيز

“قبل املنعطف األخير بوهلة، واجلهات السبع غشاها اخلمار، فركت غشاوة قلبي“
تلك هي نقطة انطالق د. س��جال الركابي في قصيدتها )ايه زوربا ... أخش��ى اخلس��ران( فالصورة الش��عرية تدق ابوابنا على عجٍل 
)بوهلة( تبدو فيها االش��ياء متوجس��ة، مرتابة ألن )اجلهات غشاها خمار(، وثمة قلب عليه غشاوة هي امتداد لغشاوة اخلمار الذي 
غط��ى )اجلهات الس��بع(، وتطغى العاطفة حتى متد يدها لتفرك غش��اوة القل��ب، فتنقلنا الى عالم احللم واخلي��ال، الذي هو في 

الصميم من روح الشعر..

ستار الدراجي
منذ...

ذلك اليوم 
وأنا أنتظر
ماسكاً...

خاصرة الطريق 

قارعاً...
كل مساحات  الضجر

أنتعل الوجد..
أشاطر الريح ضجيجها

في البدء...
لم أكن أحداً منهم...

وحيداً...
كدكت رصيف

كموقد مهجور
لذا... مللموا حطب السنن 

أشعلوا ذاكرتي...

ال تترجى  الصقيع
فلن يدفعك...

القمم...
أول من  تلتحي  البياض 

ال حلم لكابوس 
ال فجر  بلل الشفاء 

ال طير نقر النافذة
التقادم أمامي...

الشجر العاري ال يستر 
أألغص��ان اليابس��ة  ال تطرح 

الثمر 

كل شيء دثره  البرد 
الشوق...

وذلك العشق  القدمي 
لم تعد تلك البالد 

نصبوا  سريرها 
تناوب عليها...

القراصنة...
سأعمل معولي

ألهشم كل الفواصل 
أين احلصاد؟
أين  البيادر؟

لم نر سوى  الغربان 

حتى خيال املآتى أختفى
أس��راب  اجل��راد ل��م تت��رك 

شيئاً
أين املنجنيق؟

متى ينهض صالح الدين؟
مسمار جحا مازال معلقاً

ال جبال ألحتمي بها
وال رمل  ذر العيون

أنزف  كبرياء
والكل  يصفق 

ليس معي...
غير هذا احلب...البعيد

بغداد/ البينة الجديدة 
غيب املوت في احد مستشفيات لندن عن 
عمر ناهز ال��� )88( عاما الكات��ب والروائي 
الب��ارز علي الش��وك بعد معان��اة طويلة 

م��ع املرض. ويعد من الكت��اب الذين تركوا 
بصمة واضحة في املشهد االدبي العراقي 
اذ انت��ج العديد م��ن الرواي��ات والكتابات 

املهمة التي تهتم بالشأن االدبي.

بغداد/ البينة الجديدة 
تقيم كلية الفنون اجلميلة في الوزيرية/ 
قاع��ة الدراس��ات العلي��ا ي��وم اخلميس 
2019/1/17 في الس��اعة احلادية عش��رة 

صباح��ا ندوة تس��تضيف فيه��ا الروائي 
عبد الرحم��ن مجيد الربيع��ي للحديث 
عن جتربته الروائية. تدير الندوة الدكتورة 

بان جبار

البينة الجديدة / اسراء يونس

استكماالً للتقليد الثقافي الدوري لدار 
الش��ؤون الثقافية في تق��ومي االعمال 
اإلبداعي��ة واملعرفي��ة املقدمة للنش��ر 
ضم��ن خطط ال��دار الثقافي��ة عقدت 
)جلن��ة التألي��ف والترجم��ة والنش��ر( 
اجتماعها الثاني لس��نة 2018. في دار 
الش��ؤون الثقافي��ة العامة،  برئاس��ة 
الس��يد حميد فرج حمادي املدير العام 
الس��ادة  وحض��ور  اللجن��ة(..  )رئي��س 
أعضاء اللجنة ال��ذي ميثلون مجموعة 
م��ن الكف��آت االدبي��ة واالكادميية ومن 
االنس��انية  االختصاص��ات  مختل��ف 

وهم:

1. الدكتور  مازن بشير محمد/ جامعة 
بغداد/ قسم االجتماع.

2. الدكت��ور عب��د الق��ادر جب��ار ط��ه/ 
جامع��ة بغ��داد/ كلي��ة االداب/ قس��م 

اللغة العربية.
3. الدكت��ور ة إنع��ام مهدي الس��لمان/

جامع��ة بغ��داد/ كلي��ة االداب/ قس��م 
التاريخ.

4. الدكتورة رهبة اسودي حسن/ مديرة 
قسم التأليف والترجمة والنشر.

5. الدكتور فالح خلف الربيعي/ اجلامعة 
املستنصرية/ كلية االدارة واالقتصاد.

6. الس��يد علي حس��ن الفواز / االحتاد 
العام لالدباء والكّتاب في العراق.

وحلرص اللجنة في رفد املكتبة العراقية  
بكل م��ا هو جدي��د في ش��تى صنوف 
املعرفة فقد تعددت مح��اور االجتماع 
ب��ن اق��رار اخملطوط��ات الت��ي حصلت 
التوصية عل��ى طبعها ضمن اصدارات 
مس��تفيضة  مناقش��ات  بع��د  ال��دار 
لتقاري��ر اخلبراء الذين عملوا على تقومي 
ه��ذه اخملطوط��ات  واحال��ت البع��ض 
اآلخر م��ن اخملطوطات الى خب��راء الدار 
املعتمدي��ن لتقوميها لبي��ان آرائهم في 
مدى صالحيتها للنش��ر وبحس������ب 
الس�����ياقات والضوابط املعتمدة من 

قبل الدار.

حسني علي غالب
 / بريطانيا

ه��ا ق��د حان��ت الس��اعة 
أن  الثانية عش��رة، ويجب 
أعود لبيتي بعد هذا اليوم 
الش��اق من العم��ل، أترك 
بستاني وأتقدم نحو بيتي 
القريب بخط��وات هادئة . 
أسمع صوتا غريبا فألتفت 
من حولي، وإذ أجد دجاجة 
جارن��ا تخ��رج صوت��ا ل��م 
أس��معه من قبل وكذلك 
بالق��رب  تترن��ح  أجده��ا 
من��ي و م��ن ث��م تس��قط 
عل��ى األرض..!! بدأ الرعب 
يتس��لل  أيض��ا  اخل��وف  و 
إلي فما ال��ذي أصاب هذه 
الدجاج��ة، أف��كار ونقاط 
داخل  تتض��ارب  متضاربة 
عقلي ولكن فجأة وصلت 
إل��ى نقطة واح��دة ال غير 
وه��ي أن الدجاجة مصابة 
برض أنفلونزا الطيور. هذا 
املرض أنتشر في كل العالم 
الكثيرون  بس��ببه  وم��ات 
ويبدو أن هذا العدد س��وف 
ي��زداد بوتي أنا، ماذا أفعل، 
أين سوف أذهب، من سوف 
بزوجت��ي  ويهت��م  يرع��ى 
تقدمت  الصغير…؟؟  وأبني 
نح��و  يائس��ة  بخط��وات 
بيتي ومستس��لما للقدر.
توقفت بالقرب من البيت، 
بعدما وصل��ت حيث أنني 
أبعد ع��ن البيت عدة أمتار 
ألنن��ي س��معت بالتلف��از 
ب��أن اقتراب املص��اب بهذا 
املرض من الن��اس اآلخرين 
بنش��ر  يس��اهم  س��وف 
العدوى ونق��ل املرض لهم 

بالص��راخ  ب��دأت  كذل��ك. 
منادي��ا زوجت��ي ففتح��ت 
زوجت��ي الباب وه��ي تنظر 
االس��تغراب  وعالمات  إلي 
مرس��ومة على وجهها  - 
لقد نقل إلي مرض أنفلونزا 
الطيور ويب��دو أن هذه هي 
س��اعاتي األخيرة في هذه 

احلياة.
فصرخ��ت زوجت��ي  -- ماذا 

تقول…؟؟
إل��ي م��رض  نق��ل  لق��د   -

أنفلونزا الطيور.
الصغير  ابن��ي  أج��د  ف��إذ 
يقت��رب م��ن البي��ت م��ن 
مصدومة  وزوجت��ي  بعيد، 
مما قالته وواقفة من ش��دة 

الصدمة.
وعندما قارب ابني الصغير 

من االقتراب مني 
-- م��اذا بكم أه��ذا جزائي 
بعدما قتلت دجاجة جارنا 
املزعجة التي تنبش كيس 
النفايات الت��ي نرميه كل 

يوم.
فقالت البني الصغير 

أن��ت  - م��اذا ه��ل قتل��ت 
دجاجة جارنا..؟؟

-- نعم لق��د رميتها بعدة 
حج��رات صغي��رات، حتى 
رأيته��ا تترن��ح م��ن بعيد 
وماتت.  بعدما انتهى أبني 
الصغير من الكالم فهمت 
وزوجت��ي،  أن��ا  املوض��وع 
وعلمت بأن الدجاجة ماتت 
بس��بب  ولي��س  بس��ببه 
م��رض  ب��رض  إصابته��ا 
أنفلون��زا الطي��ور مثلم��ا 

كنت متوقعا وخائفا.

أنفلونزا الطيور 

باب��ل / البين��ة الجديدة /  
علي شريف

اقام��ت مؤسس��ة ابج��د 
باب��ل  ف��ي  الثقافي�����ة 
الثقاف��ي  مهرجانه������ا 
االول  الس��نوي  والفن��ي 
املنوع بعنوان )للموهوبات 
وبحض��ور  البابلي����ات( 
الثقافي  البي��ت  م��ن  وفد 
رئي��س  وألق��ى  البابل��ي. 
مؤسس��ة أبجد الثقافية 
األديب والش��اعر حس��ن 
نهاب��ة كلمة ق��ال فيها: 
إن املهرجان سيكون عرفاً 
خالله  يس��تعرض  سنوياً 
للم��رأة  الروح��ي  اجلم��ال 
خي��راً  ونتأم��ل  البابلي��ة 
ونسعى  الش��ابات  بجيل 
إلى مد يد العون للمواهب 
الواعدة للنهوض بالثقافة 
انطلق��ت  ث��م  البابلي��ة. 
فعاليات املهرجان بافتتاح 

التش��كيلي  املع��رض 
للش��ابات املوهوب��ات كل 
من رانية عالء وش��اهزنان 
ضياء وزهرة اس��عد وعبير 
هاش��م  وم��رمي  خلي��ل 
اللوات��ي رس��مت أناملهن 
احلضارة البابلية والزخرفة 
والطبيع��ة  اإلس��المية 
ألقي��ت  والطفول��ة كم��ا 
قصائد ش��عرية لعدد من 
الش��اعرات املوهوبات. ثم 

قدم��ت الفنان��ة الش��ابة 
م��ن  وصل��ة  عل��ي  عبي��ر 
الغن��اء التراث��ي ف��ي حن 
روان سالم  الفنانة  عزفت 
موس��يقية  مقطوع��ات 
ختام  وف��������ي  منوع��ة. 
املهرج��ان وزع مدير البيت 
الش��اعر  البابلي  الثقافي 
عل��ي الس��باك ع��ددا من 
الش��هادات التقديرية بن 

املشاركات في املهرجان.

مؤسسة أجبد الثقافية يف بابل تقيم 
مهرجانها الثقايف والفين السنوي األول

انتظار

جلنة النشر يف دار الشؤون الثقافية العامة تواصل نشاطاها لتقييم املنجز اإلبداعيقصة قصرية

رحيل )علي الشوك( عاشق الكتابة واحلياة

كلية الفنون اجلميلة تستضيف الروائي عبد الرمحن جميد الربيعي

د. سجال الركابي

قصيدة

املرحوم الشيخ
 )عبد الواحد الزم البياتي(

1- عن دار املنت للطباعة والتصميم 
الع��راق/ بغ��داد ص��درت اجملموع��ة 
ادن��ى(  العذاب��ات  )اي  الش��عرية 
للش��اعر ماج��د الربيع��ي وهي من 
القط��ع املتوس��ط جاءت ب��� )132( 
صفحة وتضمنت مقدمة للشاعر 
جعفر سلمان اخلطاط ورؤية نقدية 
للناق��د عب��د اله��ادي الزع��ر و)61( 

قصيدة.

2- صدرت حديثا اجملموعة الشعرية 
)تب��وءآت آله��ة الف��وض( للش��اعر 
س��تار املالك��ي وه��ي م��ن القطع 
املتوس��ط جاءت ب��� )143( صفحة 
وتضمن��ت مقدمة للش��اعر و )54( 
قصيدة يذكر ان الشاعر قد اصدرت 
مجموعته الش��عرية االولى )ليس 
ل��ي بلد س��واك( ع��ام 2010 عن دار 

الشؤون الثقافية العامة.

إصدارات



أول جائزة عراقية يف عام2018 للمصور مسري مزبان حني فاز باجلائزة الذهبية 
للصور األبيض واألسود من املنظمة العربية للتصوير

في مجاالت الفنون كان��ت اجلوائز اكثر من مجاالت 
القصة والرواية والنقد، رمبا الن الفنون حتوي مجاالت 
اوس��ع. وكان��ت اول جائ��زة عراقي��ة في ع��ام 2018 
للمصور «س��مير مزبان« حني ف��از باجلائزة الذهبية 
للص��ور االبي��ض واالس��ود م��ن املنظم��ة العربي��ة 
للتصوير.كم��ا ف��از مزب��ان بجائ��زة جلن��ة التكي��م 
ملس��ابقة مص��ور العرب ع��ن صورته حمل��ور الطيور. 
وفازت الدكتورة «ليلى محمد« بجائزة افضل عرض 
ملس��رحيتها «حلم الغفيلة« ف��ي مهرجان باديب 
بالقاهرة. كما فاز فيلم «اغمض عينيك« للمخرج 
علي البياتي بجائزة افض��ل فيلم روائي قصير في 
مهرجان جامعة زيد السينمائي. وفازت مسرحية 
»ع��د عكس��ي« خلنج��ر باجلائ��زة االول��ى ملهرجان 
الفجيرة املسرحي باالمارات. وحصل اخملرج الشاب 
«رام��ي حميد« عل��ى جائزة الذهبية ف��ي مهرجان 
3في3 الس��ينمائي، وفاز بالفضي��ة اخملرج مرتضى 
الزي��دي، في حني ف��از بالبرونزي��ة مناصفة كل من 

«علي طالب وحس��ني ش��بر«. ومنح��ت جائزة رافع 
الناص��ري للكرافيك للفنان «بش��ير احم��د«. وفاز 
فيلم تورن خملرجه «نوزاد شيخاني« املقيم في املانيا 
بس��بع جوائز في مسابقة النقد الس��ينمائي في 
الهندوهي جوائز افضل فيل��م روائي طويل وافضل 
اخ��راج وافض��ل فيلم ع��ن االديان وافض��ل مونتاج 
وافض��ل اغني��ة وافضل تريل��ر وافضل انت��اج، كما 
ف��از نفس اخملرج بجائزة افضل منتج في مس��ابقة 
النقد السينمائي بفرنسا التي يشرف عليها اخملرج 
العاملي جان لوك غ��ودار، واصبح عدد جوائز الفيلم 

في املشاركات الدولية 19 جائزة. وظفر فيلم اخملرج 
»منير راضي« نف��وس مطمئنة بجائزة افضل فيلم 
في مهرجان الس��ماوة الس��ينمائي كما فاز نفس 
الفيلم بجائ��زة اجلمهور ملهرج��ان ميزوبوتاميا في 
اله��اي بهولن��دا. وف��از الع��راق 
ام  مهرج��ان  ف��ي  بجائزت��ني 
العرائس الدولي ملسرح االطفال 

في تونس، وهما افضل اخراج للفنان «حسني علي 
صال��ح« وافضل ممث��ل «صادق عباس«. وف��از الفنان 
والصحفي »ش��اكر حامد« بجائزة املهرجان العربي 
لالذاع��ة والتلفزيون في تونس ع��ن برنامجه الفترة 
الصباحية االخبارية ال��ذي يبث من اذاعة ال بي بي 
س��ي. وظفر فيلم زيرو للمخرجة «س��يماء سمير« 
بجائ��زة جلنة التحكي��م في مهرج��ان ميزوبوتاميا 
في هولن��دا. وفي مهرج��ان الدار البيض��اء للفيلم 
الوثائقي القصير حصل فيلم ياس��ر للمخرج »اياد 
جبار« على جائزة اجلمهور، كما حصل الفيلم على 

جائزة اخ��رى من مهرجان عني اس��ردون في املغرب، 
ف��ي ح��ني حص��ل اخمل��رج جعفر م��راد عل��ى جائزة 
افضل فيلم حلقوق االنس��ان. وف��ي مهرجان االنبار 
الس��ينمائي الذي يقام الول مرة فاز اخملرج ذو الفقار 
املطي��ري بجائزة افض��ل اخراج، ومنتظر الياس��ري 
افضل ممثل، وس��لوى اخلياط افض��ل ممثلة، وافضل 
س��يناريو لطيب��ة غس��ان وافضل تصوير لس��يف 
املالكي. في مهرجان ماملو السينمائي بالسويد فاز 
اخملرج »محم��د الدراجي« بجائزة افضل فيلم روائي 
وكذل��ك بطلته زه��راء غندور بجائ��زة افضل ممثلة، 
كم��ا حصل اخملرج «باقر جعف��ر« على جائزة افضل 
فيل��م وثائقي. وحص��ل فيلم ذهان ملؤلفه «س��عد 
هدابي» على ذهبية افضل سيناريو ملهرجان بي ارت 
في سوريا. وفاز الفنانان شذى سالم كافضل ممثلة 
وعزي��ز خيون بجائ��زة جلنة التحكيم ف��ي مهرجان 
الدن الس��ينمائي في س��لطنة عم��ان. وحاز فيلم 
اخملرج «مازن ش��ربياتي« على برونزي��ة مهرجان ايام 
دمشق الس��ينمائي للطفولة، كما حصل اخملرج ذو 
الفق��ار املطيري على تنويه خ��اص من جلنة حتكيم 
املهرج��ان. وفي مهرج��ان اخلرط��وم للفيلم العربي 
حصل املص��ور «عباس الوندي« عل��ى جائزة افضل 
تصوير لفيلم الرحلة. وحصل فيلم »ش��ارع حيفا« 
للمخ��رج «مهن��د حيال« عل��ى جوائ��ز تكميل في 
مهرجان قرطاج الس��ينمائي وهما جائزتا البوست 
برودكش��ن والتوزيع. وحصد فيلم «الش��يخ نؤيل« 

جائزة افضل سيناريو ملهرجان 
الش��باب لالف��الم القصيرة في 

س��وريا للمخرج «س��عد العصامي«. ون��ال الفنان 
«صاحب شاكر » جائزة افضل ممثل في مهرجان اور 
الس��ينمائي. وحصل الفنان «صب��اح رحيمة« على 
جائزة افضل ممثل في مهرجان واس��ط السينمائي. 
وح��از فيل��م اخمل��رج «مج��د حمي��د« عل��ى جائ��زة 
افضل فيلم في مهرجان س��ينما الشباب واالفالم 
القصي��رة اخلام��س ف��ي س��وريا. ونال فيل��م اخملرج 
«عل��ي اجلاب��ري« اجلائزة الذهبية ملهرج��ان هيدالين 

في كن��دا. واحتل فيلم نيش��ان للمخ��رج »جعفر 
س��تار« املرك��ز االول للملتق��ى الس��ينمائي االول 
لوزارة الش��باب والرياضة. وفازت ثالثة افالم بجوائز 
املهرج��ان الدولي للس��ينما الطالبي��ة وهي افضل 
فيلم ث��ان للمخرج امي��ر املصري وجائ��زة التصوير 
لبيان نبي��ل وافضل س��يناريو ملصطف��ى الركابي. 
كما ف��از فيلم اخمل��رج جعفر مراد باجلائ��زة الكبرى 
ملهرجان وهران في اجلزائر. وحصل الفنان املوسيقي 
دري��د فاضل على جائزة افضل موس��يقى تصويرية 
في مهرجان تط��وان الدولي للفيل��م القصير. كما 
حص��ل فيلم «خلف املراَة« جلعفر م��راد على جائزة 
اللجنة التحكيمية ملهرجان س��وس الس��ينمائي 
الدولي. ونال فيلم غليان »لياس��ر االعس��م« جائزة 

افض��ل تصوي��ر مبهرج��ان واس��ط الس��ينمائي. 
وحصل فيل��م نفوس مطمئنة على جائزة افضل 
فيل��م في مهرجان اوس��كار ايجيبت في القاهرة 
وهو من تأليف س��عد هدابي واخراج منير راضي. 
وحص��ل فيلم جامعت��ي للدكتور «عل��ي خيون« 
على املركز االول في مسابقة الفيلم التسجيلي 
لوزارة التعليم العالي. وفازت مس��رحية «للحرب 
بقية« لكاتبها «عبداخلال��ق كرمي« بجائزة افضل 
نص مبهرجان مسرح الس��ماوة. وفازت مسرحية 
«مخفر الشرطة« للدكتور «مناضل داود« باجلائزة 
الفضي��ة ملهرج��ان قرط��اج الدول��ي املس��رحي. 
وحصل��ت مس��رحية «حل��م ف��ي بغ��داد« عل��ى 
ذهبي��ة مهرجان تبريز للمس��رح وه��ي من اخراج 
«ان��س عبدالصمد«. وحصل املص��ور الفوتغرافي 
«تيس��ير مهدي« عل��ى املركز االول في مس��ابقة 
)اندرس��تينني( الدولية في روس��يا. وفي مس��رح 
التعزي��ة ف��ازت باملرتبة االولى مس��رحية الفنانة 

عواط��ف نعيم «ليلة جتلي زينب« وفي املركز الثاني 
مسرحية «حدث في باجميرا« لعلي اخلباز والثالثة 
مسرحية »نزيف داخلي« لعدي اخملتار. وفي مهرجان 
ديبليغرو السينمائي الدولي في اسبانيا فاز الفيلم 
العراق��ي »افضل جائزة« س��يناريو واخ��راج الفنان 
»وحيد كفري« بجائزة افضل فيلم.ونصبت جمعية 
الهالل االحم��ر الدولية املوس��يقار العراقي «نصير 
ش��مة« س��فيرا للنوايا احلس��نة. وحص��ل املصور 
«محمد الياسري« على جائزتني في مهرجان القراَن 
الكرمي في محافظ��ة خوزس��تان االيرانية احدهما 
ذهبية والثانية الفضل صورة فوتغرافية مش��اركة. 
وفاز فيلم اخملرج املغترب العراقي «مسار السهيل« 
على جائ��زة )دوروثيا فون ش��تينت( االملانية للفنون. 
وكرمت مجلة ارتور االميركية الفنانة التش��كيلية 
»فاطمة العبيدي« بتمثال يحمل رمز وشعار مجلة 
ارتوروميث مالك طائر الى السماء بأجنحة مفتوحة. 
وحصدت شبكة االعالم العراقي ثالث جوائز مهمة 
من جوائز مهرج��ان االذاعة والتلفزي��ون في تونس، 
حيث فاز بجائزة افضل تقرير حربي املراس��ل »علي 
جواد«، وافضل برنام��ج «ومضات« من اذاعة بغداد، 
وافض��ل برنام��ج رياض��ي «االس��تديو التحليل��ي« 
لتلفزيون العراقية الرياضية. وفي مهرجان املسرح 
العربي اخلامس املقام في ايران نال الفنانان «رسول 
عباس وبش��ار عص��ام« جائزتي افض��ل كيروكراف 
وافض��ل س��ينوغرافيا. وف��ازت مس��رحية «دفوف« 
ملعهد الفنون اجلميلة بجائزة افضل عمل متكامل 
في املهرجان الوطني الثالث للش��باب في النجف. 
ومنح مهرجان مسقط لالفالم الوثائقية القصيرة 
الدول��ي جائ��زة اخلنجر الذهب��ي للفيل��م العراقي 

«مواجه��ة املوت بقاطع اس��الك« للمخرج «س��وار 
عب��داهلل«، كم��ا منح��ت جلن��ة حتكي��م املهرجان 
جائزتها اخلاصة للفيلم العراقي «مرايا الش��تات« 
للمخرج «قاس��م عبد«. واختار مهرجان الس��ينما 
الدولي للذاكرة املشتركة في مدينة الناظور الفنان 
العراقي «نصير ش��مة« رئيسا للجنة حتكيم افالم 
املهرج��ان. ومنح مهرجان الع��ود الدولي في تطوان 
املغربية جائزة زرياب للمؤلف وعازف القانون «فرات 
ق��دوري«. ووزعت جمعي��ة التش��كيليني العراقيني 
جوائز عش��تار للفنانني الش��باب كما يلي:- جائزة 
الرسم االولى لصباح حمد والثانية لوسام عبد جري 
والثالثة لبسام زكي وحيدر الزعيم. وجائزة النحت 
االولى لعالء سمير والثانية حلسنني صادق والثالثة 
حلسنني صباح وعالء سعدون. وجائزة اخلزف للفنان 
علي قاسم. وجائزة حوار اخلاصة لزياد غازي. وتوجت 
الفنانة «آالء جنم« حهودها املسرحية بالفوز بجائزة 
افضل ممثلة في مهرجان املسرح في اربيل عن دورها 
في مس��رحية «فالنة« للمخرج «ح��امت عودة«. كما 
فازت مسرحية تقاسيم على احلياة للمخرج «جواد 
االس��دي« بافض��ل س��ينوغرافيا للمصم��م »علي 
الس��وداني« في مهرج��ان ايام قرطاج املس��رحية. 
ون��ال الدكتور حس��ني علي هارف غي��ر جائزة منها 
افض��ل مخ��رج ف��ي مهرج��ان مس��رح الطفل في 
قفصة بتونس، وجائزة فلسطني لالبداع املسرحي، 
ودرع التب��ادل الثقافي االورب��ي العربي في بلجيكا.
وشارك كعضو جلنة التحكيم في مهرجان املسرح 
للهيئ��ة العربية للمس��رح. وت��وج فنانن��ا الكبير 
الدكتور«س��امي عبداحلميد«من العراق كرائد عربي 

في املسرح العربي في ايام قرطاج املسرحية؟

حصاد جوائز الفنون العراقية للعام المنصرم 2018

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية

العنـــــوان : بغداد -شارع فلسطني - مقابــل وزارة النقــل - خلف مسبح حي املهندسني
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الدكتور سامي عبد الحميد مع زوجته فوزية عارف 

الدكتورة ليلى محمد 

املوسيقي فرات قدوري 

ه��ا ق��د رحل عام 2018 وطويت اوراقه، ورحلت معه ذكرياته احللوة واملرة. وحان وق��ت احلصاد ملا حتقق من جوائز ابداعية ظفر بها 
املبدع��ون العراقي��ون في احملافل احمللي��ة والعربية والعاملية. وهي جوائ��ز يحق ان نفخر بها في كل مج��االت الثقافة في القصة 

والرواية والنقد واملسرح والسينما والفن التشكيلي والتلفزيون. وسنحاول التوقف عند تلك اجلوائز..

ال

فازت الدكتورة ليلى حممد جبائزة أفضل عرض 
ملسرحيتها »حلم الغفيلة« يف مهرجان باديب 

بالقاهرة

البينة الجديدة / قحطان جاسم جواد

متابعة / البينة اجلديدة 
حّل��ت النجم��ة نادين نس��يب جنيم 
اجلمعة، ضيفة عل��ى برنامج »قصة 
حل��م« م��ع االعالمية رابع��ة الزيات، 
والق��ت رواج��اً كبيراً بني املش��اهدين 
عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماعي.
وتأثرت نادين خ��الل احللقة بحديثها 

ع��ن والده��ا ال��ذي توف��ي 
الع��ام املاضي، ولم 

تتمكن من منع 
من  نفس��ها 

الب��كاء على اله��واء حرقة وش��وقاً، 
كاشفة انه بعد رحيل والدها تغيرت 
الكثي��ر من االش��ياء ف��ي حياتها، ال 
س��يما انه »ال يوجد اي شيء أهم من 
الصحة«. وروت نادين بحرقة تفاصيل 
معانات��ه م��ع املرض مل��دة 6 أش��هر، 
واالي��ام االخيرة في حيات��ه، واملراحل 
الصعبة التي عاش��تها مع عائلتها، 
مؤكدة انها كانت قوية وعقالنية 
وصمدت ط��وال فترة صراع 
الراحل مع املرض. وكذلك 
حتدثت نادين عن حلمها 
بأنه��ا حتلم  وكتب��ت 
بايجاد عالج نهائي 
الس��رطان،  ملرض 
ال��ذي  االم��ر 
مع��ه  تفاع��ل 
محبيها بكثافة 
عل��ى  واثن��وا 
تفكيرها  طريقة 
ا  ه��ذ . حنيتها و
واك��دت جنيم انها 
لم ترف��ض اي عمل 
بس��بب امل��ال، ولم 
تندم على اي عمل 
الى  قدمته، الفتاً 
انها في بداياتها 
قام��ت  الفني��ة 
بعمل لق��اء مبلغ 

قليل من املال.

نادين نسيب جنيم
  البينة اجلديدة /  إنعام العطيوي تبكي على اهلواء

ش��ارك الوكي��ل األق��دم ل��وزارة الثقاف��ة 
والس��ياحة واآلث��ار الدكتور جاب��ر اجلابري 
حف��ل تخ��رج الدفع��ة الثانية م��ن حملة 
ش��هادات الدكتوراه خ��الل زيارته للنجف 
االش��رف  مؤخرا. إذ أقيم حفل التخرج في 
معه��د العلمني بالنجف االش��رف برعاية 
رئي��س اجلمهوري��ة الدكت��ور بره��م صالح 
وحض��ور ع��دد من ال��وزراء والن��واب ووكالء 
ال��وزارات واملس��ؤولني احمللي��ني إضافة إلى 
األس��اتذة األكادمييني وجمهور من املثقفني 
واإلعالميني. وعلى هامش الزيارة التقى بأمني 

عام مؤسس��ة آل البيت س��ماحة الشيخ 
إحس��ان اجلواه��ري ورئي��س دي��وان الوقف 
الش��يعي السيد عالء املوس��وي. وتخللت 
الزي��ارة اللق��اء بع��دة ش��خصيات مهمة 
للوق��وف على أخر مس��تجدات املش��هد 
الثقافي والس��ياحي للبالد ومناقشة أهم 
التط��ورات فيما يخص املرحل��ة الثقافية 
املقبلة. عل��ى صعيد متص��ل التقى مبدير 
الوقف الش��يعي املش��اور القانوني األقدم 
سالم حسني اخلفاجي ومدير بلدية النجف 

االشرف املهندس وسام ساجت ناصر.

اجلابري يتابع املشهد الثقايف خالل زيارته النجف األشرف

بغداد / البينة اجلديدة
سعت دائرة الفنون التشكيلية 
منذ تأسيسها لدعم الساحة 
الفني��ة العراقي��ة م��ن خ��الل 
للمعارض  الدائم  تش��جيعها 
واملهرجان��ات  التش��كيلية 
والن��دوات الفني��ة، حيث دأبت 
ال��الزم  الدع��م  توفي��ر  عل��ى 
واإلش��راف  اجلي��د  والتنظي��م 
النشاطات  تلك  املباش��ر على 
الثقافي��ة عل��ى م��دار الس��نة 
إلخراجها بحلي��ة تليق بتاريخ 
الفن العراقي. وعن منهاج دائرة 
الفنون العامة لهذا العام، قال 
املدير العام الدكتور علي عويد 
العب��ادي: نلتق��ي الي��وم لنمد 
جسور التالقي بني احلاضر وارث 
املاض��ي اخلالد، لنعي��د الهيبة 
للحرك��ة  الفني��ة  والقيم��ة 

التشكيلية في العراق، ونبعث 
رس��الة مبدعين��ا إل��ى العالم 
مطرزة بأبهى صور اإلبداع، فهي 
رس��الة فن ومحب��ة، داعياً إلى 
دعم فنانينا الش��باب املبدعني 
وتش��جيعهم إلقام��ة معارض 
أن احلركة  تشكيلية، الس��يما 
التشكيلية في العراق هي فعال 
بحاجة اآلن إلى مزيد من التألق 

واإلب��داع بوجود فنانني ش��باب 
قادرين عل��ى العطاء في عراقنا 
احلبيب. ومن أهم املعارض التي 
أقامته��ا الدائ��رة مجموعة من 
املع��ارض الش��خصية لفنانني 
منه��م، )صال��ح رض��ا، س��عد 
تب��ارك صال��ح، رج��اء  نعم��ة، 
به��اء الدي��ن، نغ��م العام��ري، 
اخلفاف،  الفنان جعفر  ومعرض 

كما أقامت ال��دار عدة معارض 
مش��تركة وضم��ن منهاجه��ا 
الس��نوي، منها معرض ألطف 
الس��نوي، ومهرجان الواسطي 
الثاني عش��ر للفن التشكيلي 
الثانية عش��رة، معرض  بدورته 
مبناس��بة  الش��يوعي  احل��زب 
قاع��ة  ف��ي  تأسيس��ه  ذك��رى 
ومعرض مش��ترك  كولبنكيان، 
خلمس��ة  )س��والف(  بعن��وان 
فنانني تش��كيليني.كما تسلم 
املتحف الوطن��ي للفن احلديث 
)6( لوح��ات مت اس��تعادتها إلى 
دائ��رة الفن��ون العام��ة وكانت 
أخره��ا لوحة متحفية مفقودة 
للفنان س��لمان البصري قياس 
)100 في 150( من اجليل الثالث 
وصل��ت للدائرة م��ن قبل هيئة 

احلشد الشعبي.

نشاطات دائرة الفنون العامة لعام 2018

متابعة / البينة اجلديدة
حت��دث تقارير إعالمية كثيرة عن زواج 
عرف��ي جم��ع مل��دة عام��ني الفنانني 
املصريني س��مية اخلّش��اب ومدحت 
وف��ق تصريحات منس��وبة  صال��ح، 

لألخي��ر. ونفت مص��ادر مقربة من 
س��مية اخلش��اب صحة التقارير 
أن  جمل��ة وتفصي��الً، ال س��يما 
تصريحات صال��ح قدمية. صالح 
قال في ع��ام 2012 في حواره مع 
اإلعالمي عمرو الليثي في برنامج 
»اخلطايا الس��بع«: »أنا اجتوزت 4 
م��رات مش 10 م��رات، متجوزتش 
واجتوزت س��مية  عب��ده،  فيف��ي 

اخلشاب سنتني«.

قصة الزواج العريف بني مسية 
اخلشاب ومدحت صاحل
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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وزارة املالية / دائرة عقارات الدولة
إعــــــــــــــــــــــــــــالن

ــدة العلنية ملدة )3( ثالث  ــة اوصافها ادناه باملزاي ــن تأجري جزء من القطعة املبين ــة / دائرة عقارات الدولة ع ــن وزارة املالي تعل
سنوات وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 )املعدل( فعلى الراغبني باإليجار مراجعة فرع دائرة 
ــتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )20%( من بدل  عقارات الدولة يف محافظة )ذي قار( لالطالع على التفاصيل مس
ــيكون موعد املزايدة يف  ــراك باملزايدة وس ــكات الثبوتية قبل االش اإليجار املقدر لكامل مدة االيجار وبصك مصدق واملستمس
ــف يف فرع دائرة عقارات  ــر االعالن يف الصح ــًا بعد مرور مدة )15( يومًا تبدأ من اليوم الذي يلي نش ــرة صباح ــاعة العاش الس
الدولة يف محافظة ذي قار ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة 2% من بدل االيجار وتؤول املشيدات اىل وزارة املالية 
ــرة وبإمكان الراغبني  ــمية فتكون املزايدة يف اليوم الذي يليه مباش ــد واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس ــد انتهاء مدة العق بع

.)www.mof.gov.iq( بالدخول للمزايدة االطالع على املوقع االلكروني:ـ
املدير العام/وكالة

وزارة املالية / دائرة عقارات الدولة
إعــــــــــــــــــــــــــــالن

ــاه باملزايدة العلنية لعموم املواطنني وفق  ــة / دائرة عقارات الدولة عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها ادن ــن وزارة املالي تعل
ــر االعالن فعلى  ــنة 2013 املعدل وخالل )30( يومًا تبدأ من اليوم التالي لنش ــون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس قان
ــتصحبني معهم التأمينات القانونية ملدة  ــم عقارات بغداد/ الرصافة لالطالع على التفاصيل مس الراغبني باإليجار مراجعة قس
ــيد حصرًا مع املستمسكات  ــنوات والبالغة )60%( من القيمة املقدرة من بدل اإليجار وبصك مصدق من مصرف الرش ثالث س
ــرة صباحًا يف ديوان دائرة عقارات  ــية، بطاقة سكن( وستجري املزايدة يف الساعة العاش ــهادة جنس )هوية االحوال املدنية، ش
ــنك واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فتكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل  ــارع الرشيد/ الس الدولة الكائنة يف ش
ــر واملصاريف االخرى البالغة )2%( من القيمة التي سرسو عليها مزايدة العقار. وبإالمكان  ــو عليه املزايدة اجور النش من ترس

 .)www.mof.gov.iq( االطالع على جميع االعالنات من خالل زيارة املوقع االلكروني للدائرة:ـ
املدير العام/وكالة

فقدان هوية موظف
ــخ 2018/2/26، صادرة من وزارة  ــم )كريم خضري عباس(، فقدت بتاري فقدت هوية باس

املوارد املائية، على من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
مع التقدير.

 
 

 االوصاف القيمة التقديرية المساحة رقم العقار وموقعه ت

١ 
 ١٧١ج/ ٤٠٢

سراج ٤٠٧/١ت
 ١١١الدين/الصدرية م

 ٤/١باب ٢٥ز
ستمائة الف  ٦٠٠,٠٠٠ ٢م٣

 سنويا دينار

دكان و فتحة واحدة  من البناء 
رديء جدا متخذ لتصليح 

الحنفيات مبني من الطابوق 
 والشيلمان

٢ 
قهوة  ٢٧٠/١٩

الشرقي/ قرب شكر/الباب 
 سوق الباالت

ستة ماليين  ٦,٠٠٠,٠٠٠ ٢م٢٤
 دينار سنويا

محل عبارة عن مبنى من 
الطابوق والشيلمان متخذ مقهى 

 سابقا واثناء الكشف مغلق

 ٩٣٥ت ٢٩٢/١٩٦ ٣
مليونين  ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢م١٧ سراج الدين الصدرية

 دينار سنويا
محل ذو فتحتين متخذ للقصابة 

 والشيلمانمبني من الطابوق 

٤ 
سراج  ١٧٠وب/١أ/٧٥

 ٦٧/١الدين الصدرية ت
مقابل  ١٧ز ١١١م/

 حسينية عدي
 ٢م٣٠

مليونان  ٢,٢٥٠,٠٠٠
ومائتان وخمسون الف 

 دينار سنويا
محل متخذ مقهى شعبي مبني من 

 الطابوق والشيلمان

٥ 

سراج الدين ٥٧٦
 ١٧٢هـ/ ١٣٤ابواب
 ١٧شارع  ١١١محلة 

الصدرية المحالت 
الشيخ عبد  المقابلة لمرقد

 القادر الكيالني

اربعة ماليين  ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٢م ٥٦
 دينار سنويا

محل ذو فتحتين مشيد من 
الطابوق والشيلمان والواجهة 
المنيوم مزدوجة متخذ كافران 

 لبيع الصمون والمعجنات

٦ 
راس القرية  ١/٥٧٨

شارع الرشيد قرب البنك 
 ١١٠المركزي م

 ٢١ز ٦/١٠باب
ماليين ثالثة  ٣,٦٠٠,٠٠٠ ٢م ٥٥

 وستمائة الف دينار سنويا
عبارة عن شقة في الطابق الثاني 

 سابقا متخذة لصناعة االحذية

٧ 
باب االغا  ٣١٦

 ٤٤باب ٥٤ز  ١١٠محلة
مقابل المدرسة 

 المستنصرية
ثالثة ماليين  ٣,٦٠٠,٠٠٠ ٢م٥,١٦

 وستمائة الف دينار سنويا
محل مدمج مع محلين اخرين 
عبارة عن محل ذو واجهتين 

 لبيع الحقائب النسائيةمتخذ 

٨ 
 ٨/٣/١٥٨دهانة  ٦/٩٣

خان دجاج الشورجة 
 ٥١ز ١٠٨محلة /

ثالثة ماليين  ٣,٠٠٠,٠٠٠ ٢م٩
 دينار سنويا

محل ذو فتحة واحدة البناء من 
الطابوق والشيلمان متخذ لبيع 

 المالبس
 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة الكوت 

العدد: 2682/ب/ 2018م
التاريخ: 2019/1/8

اىل / املدعى عليه / يوسف جدعان فهيد  
إعــــــــالن 

ــة 2682/ ــوى البدائية املرقم ــون( الدع ــزوان علي عبد ع ــام املدعي )غ أق
ــداءة الكوت  ــدرت محكمة ب ــد اص ــك فق ــل اقامت ــة مح ب/2018 وملجهولي
ــرر الحكم  ــؤرخ يف 2018/12/9 تق ــاله وامل ــا يف الدعوى اع ــا غيابي حكم
بالزامك بتسديد مبلغ قدره )50,000,000( خمسون مليون دينار عراقي 
ــرطة الكوت بالعدد 17319  ــب كتاب مركز ش ملجمهولية محل اقامتك حس
ــطة  ــك اعالنا بواس ــرر تبليغ ــار تق ــعار مخت ــخ 2018/12/23 واش بتاري
ــالل املدة  ــم الغيابي خ ــراض على الحك ــك حق االع ــني محليتني ول صحيفت
ــر ويف حالة  ــرة ايام اعتبار من اليوم التالي لتاريخ النش القانونية البالغة عش

عدم حضوركم سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية. 
القاضي عمار حسن عبد علي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة الكوت 

العدد: 2118 /ب /2018
التاريخ: 2019/1/10

م/ إعالن بيع عقار باملزايدة 
املدعي الدائن/ عامر محمد علي   

املدعى عليه  املدين/ 1 – ثائر محمد علي   2- عادل محمد علي 
ــيوع العقار املرقم 2/ 310 م  تنفيذا لقرار الحكم الصادر من هذه املحكمة بالعدد 2118/ب/2018 واملتضمن اعالن املزايدة االزالة ش
ــهامه فقد تقرر االعالن عن بيعه باملزايده العلنية خالل )30( يومًا اعتبارا من  ــب س ــركاء كال حس 39 الهورة وتوزيع صايف الثمن بني الش
اليوم التالي للنشر يف صحيفتني محليتني الراغبني بالشراء مراجعة هذه املحكمة مستصحبني معهم كافة التأمينات القانونية البالغة %10 
ــرة ظهرًا،  ــاعة الثانية عش ــوف تجري املزايدة يف اليوم االخري الس من القيمة التقديرية للعقار بصك معنون اىل )محكمة بداءة الكوت( وس

واذا صادف اليوم االخري عطلة رسمية فيكون اليوم التالي موعدا للمزايدة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن واملزايدة.
القاضي عمار حسن عبد علي 

املواصفات:- 
ــهم واحد لكل واحد من ثائر وعادل وعامر ابناء محمد علي/ يتكون من طارمة  ــكن  مسجل باعتبار ثالثة اسهم منها س ــه: دار س 1- جنس
ــة صحية وغرفة نوم ويف الطابق العلوي  ــتقبال ومطبخ وهول داخلي ومجموع ــة ومرافق صحية خارجية وحديقة صغرية وغرفة اس امامي
ــقف كونكريت مسلح ارضية الدار مبلطة بالسرياميك ودرجة  ــمنت والس غرفة نوم عدد / 3 وغرفة صغرية لالطفال البناء بالطابوق واالس

عمرانه جيدة جدا ومزود باملاء والكهرباء ويقع على شارع مبلط متوفر فيها كافة الخدمات البلدية. 
2-املساحة:-  212,50 م2 

3-الشاغل:- الشركاء كل من ثائر وعادل ابناء محمد علي  
4-القيمة التقديرية : 235,000,000 مائتان وخمسة وثالثون مليون دينار ال غريها.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة الكوت 

العدد: 1672/ب/2018
التاريخ: 2018/11/17

م/ إعالن بيع عقار باملزايدة 
املدعي الدائن / محمد جاسم جلب وجماعته  

املدعى عليه املدين/ سعد جاسم جالب وجماعته 
ــيوع العقار  ــدد 1672 / ب/ 2018 واملتضمن اعالن املزايدة إلزالة ش ــرار الحكم الصادر من هذه املحكمة بالع ــذًا لق تنفي
ــركاء كاًل حسب سهامه فقد تقرر االعالن عن بيعه باملزايدة  ــفحة  وتوزيع صايف الثمن بني الش املرقم 2/ 5038 م 44 الس
ــراء مراجعة هذه املحكمة  ــني محليتني الراغبني بالش ــر يف صحيفت ــالل )15( يومًا اعتبارا من اليوم التالي للنش ــة خ العلني
ــون اىل )محكمة بداءة  ــن القيمة التقديرية للعقار بصك معن ــة التأمينات القانونية البالغة 10% م ــتصحبني معهم كاف مس
ــرة ظهرًا، واذا صادف اليوم االخري عطلة رسمية فيكون  ــاعة الثانية عش ــوف تجري املزايدة يف اليوم االخري الس الكوت( وس

اليوم التالي موعدا للمزايدة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن واملزايدة.
القاضي عمار حسن عبد علي 

املواصفات :- 
1-جنسه: دار سكن  

2-املساحة :-  4084,75 م 
3-الشاغل:- مجموعة من الشركاء 

4-القيمة التقديرية: 525,000,000 خمسمائة وخمسة وعشرون مليون دينار ال غريها.

فقدان هوية 

ــم )نهاد  ــل باس فقد وص
ــه  ــلمان( رقم ــل س داخ
ــخ  بتاري  1031768
ــادر  ص  2015/4/12
ــة  بلدي ــة  مديري ــن  م
ــدره  ق ــغ  بمبل ــرار  األح
)350( الف دينار، فعلى 
ــليمه  من يعثر عليه تس
اىل الجهة الصادرة منه.
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متابعة / البينة الجديدة
كشف خبير عسكري روسي أن بالده تستطيع صد 
الضربة الصاروخية الس��ريعة األمريكية املمكنة.

ومن أجل ذلك تعد روسيا الوسائل املناسبة. وكان 
ممث��ل وزارة الدفاع الروس��ية ألكس��ندر مييليانوف 
أعل��ن في وق��ت س��ابق أن وزارة الدف��اع األمريكية 
بدأت العمل في إنش��اء الوس��ائل الالزمة لتوجيه 
الضربة الكونية اخلاطفة من أجل الس��يطرة على 
العالم. وكشف اخلبير العسكري العقيد فيكتور 
موراخوفسكي أن فكرة الضربة الكونية اخلاطفة 
تتضمن توجي��ه الضربة ألية بقعة على األرض في 

زم��ن يقل عن الس��اعة. ومتلك روس��يا أو تس��تعد 
المتالك م��ا ميّكنها من صد هجمة كهذه في حال 
وجهت الواليات املتحدة ضربتها الكونية اخلاطفة 
إليها. يق��ول العقيد موراخوفس��كي نواجه ذلك 
أوالً بش��بكة اإلنذار بالهجوم الصاروخي.وتشتمل 
هذه الش��بكة على وس��ائل اكتش��اف الصواريخ 
املهاجم��ة ووس��ائل تدميره��ا قب��ل وصوله��ا إلى 
أهدافها. وتُسند مهمة تدمير الصواريخ املهاجمة 
إل��ى منظومات الدفاع اجل��وي الصاروخية.ويوضح 
اخلبير أنه مبق��دور منظومات الدفاع اجلوي املتوفرة 
حالي��اً، وحتديدا إس-400 وإس-300في4، حتقيق هذه 

املهمة جزئيا، مشير إلى أن الصواريخ االعتراضية 
اخلاصة مبنظومات إس-400 وإس-300في4 تستطيع 
اعتراض الصواريخ املهاجمة على ارتفاعات عالية. 
وس��يصبح بإم��كان روس��يا حتقي��ق ه��ذه املهمة 
بشكل كامل عندما س��تظهر منظومة إس-500، 
وهي منظومة قادرة على التصدي لوسائل الضربة 
الكوني��ة اخلاطف��ة بنجاح. يش��ير اخلبي��ر إلى أن 
منظومة إس-500 ستقدر على اعتراض الصواريخ 
احلربية األسرع كثيرا من الصوت في اجلو والفضاء 
القري��ب. ويُتوق��ع أن تباش��ر منظوم��ات إس-500 

مهمتها قبل عام 2020.

متابعة / البينة الجديدة 
للوالي��ات  الدائ��م  املمث��ل  أعل��ن 
املتح��دة األميركي��ة أم��ام حل��ف 
هاتشيس��ون،  بيل��ي  كاي  النات��و 
سياس��ة  س��يواصل  احلل��ف  أن 
لألعض��اء  املفتوح��ة”  “الثق��ة 
وق��ال  اجلدد.واشنطن-س��بوتنيك. 
هاتشيس��ون، خ��الل مقابل��ة مع 
بوس��ت”،  “واش��نطن  صحيف��ة 
نقل��ت عل��ى موق��ع الصحيف��ة: 
“نح��ن ندع��م سياس��ية “األبواب 
أن  املفتوحة””.وأك��د املمث��ل على 
“لناتو”،  إل��ى  لالنضمام  املتقدمني 
مبعايي��ر  يف��وا  أن  “يج��ب  قائ��ال: 
العس��كرية  واملعايير  الدميقراطية 
احملددة”.ووع��د هاتشيس��ون بدعم 
مقدوني��ا التي برأيه “تس��تطيع أن 
تصب��ح الدولة القادم��ة التي جتتاز 
الوالي��ات  ممث��ل  االمتحان”.وأش��ار 
املتحدة األميركي��ة إلى أن انضمام 
مقدونيا إلى “الناتو” يجب أن يكون 
مقب��ول لليونان، وأع��رب عن ثقته 

ب��أن القضاي��ا س��تحل. وكان وزير 
اخلارجية املقدوني، نيكوال دمييتروف، 

ق��د أعلن ي��وم 30 آب / أغس��طس، 
أن توقي��ت انضم��ام مقدوني��ا إلى 

حلف “الناتو” يعتمد على اليونان 
واإلصالحات التي ذكرت للجمهورية 

ف��ي قم��ة “النات��و” الس��ابقة في 
وارس��و. وب��رز اخل��الف م��ع اليونان 
بس��بب اس��م جمهورية مقدونيا، 
اليوغوس��الفية سابقا، بعد خروج 
اجلمهوري��ة م��ن يوغوس��الفيا في 
عام 1991، وتس��عى أثين��ا لتغيير 
اجملاورة،لتجنب  اجلمهوري��ة  اس��م 
اخللط بينه وبني املنطقة اليونانية 
مقدوني��ا، وتعترض ف��ي ضوء ذلك، 
على انضمام س��كوبي إلى االحتاد 
األوروبي وحلف ش��مال األطلسي. 
ووفق��ا لليون��ان، اس��م “مقدونيا” 
يعك��س سياس��ة مطام��ع، وق��د 
يس��بب مطالب إقليمي��ة من قبل 
سكوبي، وفي الوقت نفسه، ال متانع 
أثينا، إذا أضيف لكلمة “مقدونيا” 
تعري��ف جغرافي. وتطل��ب اليونان 
حت��ى يت��م حل اخل��الف تس��مية 
البلد اجملاور، ب� “جمهورية مقدونيا 
وبهذا  الس��ابقة”،  اليوغوسالفية 
االس��م تنضم اجلمهورية إلى األمم 

املتحدة.

متابعة / البينة الجديدة
صواريخه��ا  الش��مالية  كوري��ا  تط��ور 
به��دف  متس��ارعة  بوتي��رة  البالس��تية 
امت��الك ق��درات صاروخي��ة متكنه��ا م��ن 
ضرب الوالي��ات املتح��دة األمريكية.لفتت 
صحيفة »اإلندبندنت« البريطانية االنتباه 
إلى قول مس��ؤول أمريك��ي إن جيش كوريا 
الشمالية يطور نسخة جديدة من صاروخ 
»هاوسوجن-14« العابر للقارات، مشيرا إلى 
أن النس��خة اجلديدة من الصاروخ ميكنها 
أن تصل إلى األراضي األمريكية.وأورد موقع 
»ميس��يل ثري��ت« األمريك��ي مواصف��ات 
الص��اروخ الك��وري الش��مالي، ال��ذي كان 
أول ظهور له في يولي��و/ متوز املاضي، الذي 
يزيد مداه عن 1000 كم ويس��تطيع ضرب 
األراض��ي األمريكي��ة. ويطل��ق عل��ى ه��ذا 
الصاروخ اس��م آخر هو »كي إن — 20« وهو 
من فئة الصواريخ العابرة للقارات ويتكون 
من مرحلتني ويعمل بالوقود السائل ويصل 
قطره إلى 1.85 م.ورغم أن بيونغ يانغ أكدت 

عقب اختب��ار الصاروخ أنه قادر على ضرب 
أي م��كان عل��ى وج��ه األرض، إال أنه املوقع 
ي��رى أن تصريح��ات كوريا الش��مالية غير 
دقيقة، مش��يرا إلى أن مدى الصاروخ عند 
إطالقه وص��ل إلى 930 ك��م عقب حتليقه 

عل��ى ارتف��اع 2800 كم. لك��ن إذا مت إطالق 
الصاروخ في مس��ار مس��تقيم، فإن مداه 
ميك��ن أن يتجاوز 8 آالف ك��م وهو ما يعني 
أن��ه ميكن له��ذا الصاروخ بع��د تطويره أن 

يصل إلى األراضي األمريكية.

متابعة / البينة الجديدة
رغم أن األسلحة النووية متثل التهديد 
األكبر الذي تس��عى جميع دول العالم 
األس��لحة  بع��ض  أن  إال  لتجنب��ه، 
التقليدية ميكنها أن حتول دوال بأكملها 
إل��ى جحيم.وم��ن ب��ني تلك األس��لحة 
مدف��ع ذات��ي احلرك��ة يرج��ع تصنيعه 
للقرن العش��رين ويس��تطيع أن يطلق 
قذائ��ف قطره��ا 177 مليمت��را، وفق��ا 
ملوق��ع »وور إذ بورين��ج« األمريكي الذي 
أوض��ح أن كوريا الش��مالية متتلك هذا 
املدفع.وميث��ل املدفع الكوري الش��مالي 
للعاصم��ة  تهدي��د  »كوكس��ان«أكبر 
الكورية اجلنوبية س��ول التي ال تتجاوز 

كوري��ا  وب��ني ح��دود  بينه��ا  املس��افة 
أنش��أت  كم.وبينم��ا   50 الش��مالية 
حصين��ة  مالج��ئ  الش��مالية  كوري��ا 
عل��ى مس��احة 25 كيلومت��را مربع��ا 
للوقاية من الهجم��ات النووية جلارتها 
الش��مالية، ف��إن مداف��ع بيون��غ يان��غ 
الثقيل��ة متث��ل تهديدا كبي��را للمدينة 
التي يسكنها 10 ماليني نسمة.وكانت 
تل��ك املداف��ع تس��تخدم ف��ي النصف 
العش��رين لقص��ف  الق��رن  األول م��ن 
نقاط الع��دو احلصينة أثن��اء تواجدها 
خلف خطوط املواجهة الرئيسية.وفي 
خمسينيات القرن املاضي مت استخدام 
تل��ك املداف��ع عل��ى مركب��ات خفيفة 

وكان هن��اك توج��ه الس��تخدامها في 
قصف قنابل نووي��ة تكتيكية، إال أنها 
خرجت بس��بب التقدم في اس��تخدام 
القصف اجل��وي والقذائف التكتيكية، 
إضافة إلى استخدام مدافع أصغر مثل 
مداف��ع عيار 155 مم.ووفق��ا للموقع فإن 
مدفع »كوكس��ان« ال��ذي متلكه كوريا 
الشمالية يصل مداه إلى 40 كيلومترا 
ويس��تطيع إطالق قذيفتني بحد أقصى 
في الدقيقة.ورغم أنه أول مرة يتم فيها 
رصد صورة ملدافع كوريا الش��مالية من 
ذات النوع كانت عام 1978 إال أنه مازال 
أص��ل تصنيع تلك املداف��ع غير معروف 

حتى اآلن.

مدفع من القرن العشرين ميكن أن حيول هذه الدولة إىل جحيم  

مواصفات صاروخ كوري مشالي يرعب أمريكا

)الناتو( يواصل دعم سياسة )األبواب املفتوحة( لألعضاء اجلدد

إس)500( تصد ضربة كونية خاطفة أمريكية 

متابعة / البينة الجديدة
تسعى أستراليا للحصول على موافقة الواليات املتحدة لشراء 
أسلحة متطورة في إطار مساعيها لتحديث قدراتها العسكرية 
وعلى نحو يجعل منها الدولة األولى آس��يويا التي تتمتع بهذه 
القدرات.فقد وضعت أس��تراليا التي تعتبر م��ن حلفاء الواليات 
املتحدة ميزانية تصل كلفتها إلى س��تني مليار دوالر أس��ترالي 
لتحديث قواتها املسلحة عبر تزويدها مبدمرات متطورة وناقالت 
برمائية هجومية، ومروحي��ات قتالية باإلضافة إلى صواريخ من 
طراز كروز.وفي صفقة من ش��أنها أن جتعل أس��تراليا ثاني دولة 
حتصل على تقنية متطورة في مجال احلرب اإللكترونية، تسعى 
كانبيرا للحصول على موافقة واش��نطن لشراء طائرة بوينغ إي 
أي غرولر، كما أعلن املتحدث باسم وزير الدفاع األسترالي جويل 
فيتزغيبون.وأكد املتحدث أن مس��ؤولني عس��كريني أس��تراليني 
قام��وا بزي��ارة الواليات املتح��دة مؤخرا بتوجيه م��ن وزير الدفاع 
بخص��وص صفق��ة الطائرة بوين��غ إي أي التي تعتب��ر من اجليل 
املتط��ور  من الطائرات احلربية املتخصصة في مجال تش��ويش 
وتدمي��ر ال��رادارات األرضي��ة وأنظم��ة الدف��اع اجل��وي واعتراض 
اإلشارات الالسلكية. يذكر أن النسخة القدمية من هذه الطائرة 
ال تزال تس��تخدم ف��ي العراق لتعطيل العبوات الناس��فة التي 
يتم تفجيرها عن بعد بواس��طة اإلشارات الالسلكية، كما أنه 

ال توجد أي طائرة في آسيا متتلك هذه املواصفات.

أسرتاليا تسعى للحصول على تقنيات 
عسكرية أمريكية متطورة

الصني خترتع سالح ليزر جديدًا
متابعة / البينة الجديدة 

كشفت وس��ائل إعالم صينية أن ش��ركة »هونغفينغ« صنعت 
س��الح ليزر جديدا.وأفادت صحيفة »غلوبل تاميز« بأن الس��الح 
اجلديد خصص ملكافحة اإلرهاب ويس��تطيع أن يصيب األهداف 
الت��ي تبع��د 200 متر عن مش��ّغليه. وظهر الس��الح اجلديد في 
مناورات نفذتها وحدات من اجليش الصيني في محافظة هوباي.
ويش��تمل السالح املبتكر على جهاز التنش��ني البصري ومولد 
الكهرباء وجهاز التحكم عن بعد، ومش��ع الليزر. ويتميز سالح 
اللي��زر الصيني اجلديد بدقة عالية في إصابة األهداف وس��رعة 
كبيرة وس��هولة االس��تخدام، وال يصدر الضجيج والضوء كما 

ذكر املهندس يانغ اتشجي.

متابعة / البينة الجديدة
ميت��د تاريخ جتارب إيران الصاروخية لثالث��ة عقود، قامت خاللها 
بإطالق أكثر من 100 صاروخ قصير ومتوس��ط وطويل املدى.وفًقا 
ملوقع »ميثيل ثريت« األمريكي، أن إيران أجرت أكثر من 100 جتربة 
صاروخي��ة منذ عام 1988 بينها عش��رات التجارب التي أجرتها 
بعد توقيع االتفاق النووي مع الدول الكبرى عام 2015.ففي بداية 
جتاربها الصاروخية لم جتر إيران س��وى 3 جتارب خالل 8 سنوات، 
حت��ى عام 1996، ثم تلتها 3 جتارب أخ��رى في عام واحد، وقامت 
ب���14 جتربة حتى عام 2006 الذي ش��هد طف��رة كبيرة في جتارب 
إي��ران الصاروخي��ة، حيث قام��ت ب�18 جترب��ة صاروخية في ذلك 
العام.ورغم أن وتيرة التجاربة الصاروخية اإليران لم تتوقف إال أن 
طهران واصلت تلك التجارب مبعدل يتراوح بني 5 جتارب إلى أكثر 
من 15 جتربة سنويًا حتى عام 2013 الذي لم جتر فيه سوى جتربتني 
صاروخيتني.ويتراوح مدى الصوريخ اإليرانية متوسطة املدى بني 
300 إل��ى 1000 كم، وأبرزها صواريخ »ش��هاب 1« و«ش��هاب 2«، 
بينما يتراوح مدى الصواريخ متوس��طة امل��دى بني 1000 و3000 
كم، وأبرزها صواريخ »س��جيل« و«شهاب 3«.وأجرت إيران جتارب 
على صاروخ »موس��دان« البالس��تي الذي يصل م��داه إلى 5500 
كم. ويضاف إلى ذلك، قامت إيران بتجارب على صواريخ مجنحة 

مثل صاروخ »قادر«.

تعرف على قدرات إيران 
الصاروخية باألرقام

أخــــــــطـــــــــــــــر )10( طــــــــائــــــــرات فــــــــي الـعــالـــــــــــم
متابعة / البينة الجديدة

لن تص��دق الق��درات اخلارقة التي 
متتلكها هذه الطائرات واألسلحة 
املدم��رة التي تقذفه��ا فهي أقرب 
لطائ��رات أف��الم اخلي��ال العلم��ي 
ولكنه��ا موج��ودة ف��ي س��احات 
املع��ارك وتصنف ضم��ن أقوى 10 

طائرات قتالية في العالم.
F-22 Raptor 1-

pFp22 Ra » تع��د الطائرة املقاتلة 
tor« أقوى مقاتلة في العالم، وأهم 
مكونات القوات اجلوية األميركية، 
م��ن  اخلام��س  اجلي��ل  م��ن  وه��ي 
املقاتالت وتتميز بقدراتها العالية 
ف��ي القت��ال والهج��وم م��ن أعلى 

ارتف��اع ممك��ن باإلضافة لس��رعة 
احلركة واملناورة.

F/A-18 Hornet 2-
F/A-« احلربي��ة  الطائ��رة  متتل��ك   

ق��درات  أفض��ل   »18 Hornet
أيروديناميكية وقدرة على الهجوم 
م��ن زواي��ا مختلفة وتتمي��ز بأنها 
متعددة املهام حيث ميكنها تدمير 
األه��داف اجلوية والبري��ة، والعمل 
كطائرة استطالع فضالً عن الدعم 
اجلوي ليالً أو نهاراً، كما أنها تعمل 

في كافة الظروف اجلوية.
Su-27 3-

تشتهر الطائرة الروسية »سوخوي 
س��ي ي��و 27« بق��درة عالي��ة جداً 
عل��ى املناورة كطائ��رة نفاثة، كما 

ميكنه��ا تدمير أي ه��دف في مدى 
يبلغ 3530 كم، وقد ُصممت ملهام 
التفوق اجلوي والتدخل العسكري 
العميق، وتعد م��ن أفضل طائرات 

اجليل الرابع من املقاتالت.
Eurofighter Typhoon 4-

 صممت الطائرة بواس��طة حتالف 
من أربع شركات من دول مختلفة، 
بريطانيا، إسبانيا، أملانيا وإيطاليا، 
ومتتلك س��جالً رائعاً ف��ي املعارك 
احلربي��ة، وتتمي��ز الطائ��رة بنظام 
دفاعي متكامل عالي التكنولوجيا 
يعم��ل على رصد األخط��ار اجلوية 
ع��دة  م��ع  والتعام��ل  واألرضي��ة 

تهديدات في نفس الوقت.
JAS 39 Gripen 5-

pJAS 39 Gri املقاتل��ة  »حتت��وي 
en« على ثماني��ة أماكن لتحميل 
الصواري��خ والقناب��ل، وه��ي م��ن 
املقاتالت خفيفة الوزن املش��هورة 
وقدرته��ا  املثلث��ي  بتصميمه��ا 
العالية على املن��اورة وحتتوي على 
املقاتل��ة عل��ى نظ��ام رادار ميكنه 
رص��د أهداف عل��ى بُع��د 120 كم 
وميكنه��ا مهاجمة أه��داف بعيدة 
عن مج��ال الرؤية من خالل رس��م 

مسار الصواريخ.
Rafale 6-

الطائرة الفرنسية شديدة اخلطورة 
» Rafale« معروف��ة بقدراته��ا في 
املع��ارك اجلوي��ة الت��ي ال تنازعها 

طائرة أخرى فيه��ا، تدعم الطائرة 
نظام حرب��ي إلكتروني يعمل على 
الدفاع عن الطائرة ضد التهديدات 
األرضي��ة واجلوية كما تس��تخدم 
األبع��اد  ثالثي��ة  خرائ��ط  نظ��ام 
للتصوي��ب على األهداف واعتراض 

الطائرات املعادية.
 F-16 Fighting Falcon 7-

 يطل��ق الطي��ارون عليه��ا اس��م 
نفاث��ة  طائ��رة  وه��ي  »األفع��ى« 
متع��ددة امله��ام وتتمي��ز بثباته��ا 
واملقاعد املائل��ة 30 درجة لتقليل 
تأثير اجلاذبية األرضية على الطيار 
باإلضافة إلى غطاء مقصورة على 
ش��كل فقاع��ة لتحس��ني الرؤية، 

واأله��م م��ن ذل��ك عص��ا القيادة 
التحك��م  األزرار س��هل  متع��ددة 

فيها. 
T-50 Golden Eagle 8-

 تع��د الطائ��رة الكوري��ة الصنع » 
T-50 Golden Eagle« م��ن طائرات 
املتقدمة اخلارقة لسرعة  التدريب 
الصوت وهي م��زودة مبدفع عيار 20 
مللم وتع��د من أفض��ل املقاتالت 
في اجملال احل��رب اإللكترونية بدقة 

عالية جداً في التصويب.
MiG-35 9-

م��ن   MiG-35 الطائ��رة  تعتب��ر   
املقات��الت املتقدم��ة للغاي��ة ف��ي 
اجليل الرابع وتتمي��ز بنظام حتديد 
وال��ذي يخفف  البصري  األه��داف 

اعتماده��ا على أنظمة املس��اعدة 
األرضية ويس��اعدها عل��ى القيام 
بعدة مه��ام قتالي��ة مبفردها كما 
يوجد عل��ى جناحي الطائرة نظام 
ليزر ميكنها من اكتشاف األخطار 

القريبة وتدميرها.
J-10 10-

 »Jian-10  « الصيني��ة  الطائ��رة   
تش��تهر بلق��ب »التن��ني املرعب«، 
وهي منتجة لصالح القوات اجلوية 
الصينية ومتتلك مدفع مزدوج عيار 
23 مللم باإلضافة إلى 11 موضعاً 
حلمل الذخيرة ميكنها حمل 6 آالف 
كغ��م، وقد صمم��ت للتعامل مع 

األهداف اجلوية واألرضية.
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واضاف ان هذه املشكلة من املشاكل 
الدخ��ول  حتت��اج  الت��ي  احلقيقي��ة 
بتفاصيلها، الن احلديث حولها يؤدي 
الى عدم تش��خيصها بشكل دقيق 
كم��ا قد ال يفهم احل��ل، خصوصا ان 
بع��ض الناس يتص��ور ان ال��كالم ال 
يعنيهم وهو متلبس باالشكاالت وال 
يرى امامه اما لكونه جاهال او غافال 
او انه غير مكت��رث، اال انه بالنتيجة 
ف��ان هنال��ك بناء س��يبنى بش��كل 
الثم��ن. اجليم��ع  مع��وج وس��يدفع 

واوضح ان احلصانة تتولد تارة حينما 
يكون افراد اجملتمع مبس��توى عال من 
الوع��ي فال مت��رر الكثير من االش��ياء 
م��ن خاللهم النهم كالس��ند املنيع 
ال��ذي يترق��ب خوف��ا م��ن ان يحدث 
االجتماع��ي  النس��يج  ف��ي  ش��يء 
للمجتمع، وتارة تكون االسر الكرمية 
ملتفتة الى ان بعض املش��اكل البد 
ان حتلها بنفس��ها النها تصدر جيال 
للش��ارع واملصن��ع واملدرس��ة، وتارة 

اخ��رى تدخ��ل اجملتمع��ات ف��ي دائرة 
اهتمام الدول��ة التي يجب عليها ان 
تراعي هذا اجلان��ب وتعطيه ميزانية 
واهمية كبيرة وتختار الرجال االمناء 
عل��ى  البن��اء كل  به��ذا  لالهتم��ام 
ش��اكلته ومقدار اهميته.واشار الى 
ان غي��اب رب االس��رة ع��ن االهتمام 

باالس��رة م��ن جمل��ة االش��ياء التي 
يش��كو منها البعض مس��تدركا ان 
احلديث ليس من جهة االنفاق املالي 
وان كان البع��ض يش��كو م��ن عدم 
انفاق رب االس��رة اما لسبب كونه ال 
يوجد عنده مال فيس��عى ويسترزق 
ويك��ون انفاقه مبقدار م��ا بيده، وتارة 

يك��ون عنده م��ال لكن عنده ش��ح 
فهو الينفق.وبني ان احلديث ليس من 
جانب االنف��اق املالي النه يرى ان هذا 
املوضوع بحاج��ة الى حديث خاص، 
وامن��ا احلديث عن اهتمام رب االس��رة 
باالسرة واملس��ؤولية التي تقع على 
عاتقه، مشيرا الى ان االنسان يسعى 
الى تكوين االس��رة فيخت��ار الزوجة 
املناسبة ويس��أل عنها وكذلك اهل 
الزوجة يسألون عنه وتتكون االسرة 
وتب��دأ تنت��ج، واالوالد يعيش��ون جو 
االس��رة.واكد الس��يد الصاف��ي انه 
كلما تصعبت االمور او تسهلت في 
عال��م التكنولوجيا، كلم��ا اثر ذلك 
على االس��رة في تفكيك عرى املودة 
والتماسك االسري، مبينا ان اجملتمع 
بحاج��ة الى عال��م التكنولوجيا اال 
انه في مقابل ذلك البد ان تتضاعف 
ممث��ل  االس��رة.ويرى  رب  مس��ؤولية 
املرجعي��ة العلي��ا ان االبن��اء خ��ارج 
االسرة قد يتسببون مبرض ومشاكل 

لرب االس��رة اال انهم فل��ذات الكبد، 
باعط��اء  ان ال يكتف��ي  االب  وعل��ى 
الولد امل��ال بزعم انه يحبه، مبينا ان 
امل��ال لوح��ده غي��ر كاف وان كان من 
املس��تحبات ش��رعا التوسعة على 
العيال اال ان هنالك وظيفة اساسية 
عل��ى رب االس��رة تتمثل مبس��ؤولية 
التربية وممارسة حالة من السلطنة 
في حالة التربية.واستشهد السيد 
احمد الصافي بكتاب ارس��له االمام 
علي لول��ده االمام احلس��ن عليهما 
السالم بعد عودته من واقعة صفني 
جاء في مقدمت��ه »ووجدتك بعضي 
ب��ل وجدتك كّل��ي، حّتى كأنَّ ش��يئاً 
لو أصاب��ك أصابني، وحّتى كأنَّ املوت 
لو أت��اك أتاني، فعناني م��ن أمرك ما 
يعنين��ي عن أم��ر نفس��ي، فكتبت 
إليك كتابي هذا، ُمستظهراً به إن أنا 
بقيت ل��ك أو فنيت«، موضحا ان من 
الضروري ان يتعل��م االباء احلرص من 
االم��ام امير املؤمنني عليه الس��الم، 

وان هذه الكتاب��ة عندما وصلت الى 
االمام احلسن عليه السالم فانها من 
خالل االمام احلس��ن تصل الينا الننا 
نح��ن اخملاطب��ون بالنتيجة.وطال��ب 
االب��اء بض��رورة اجلل��وس م��ع االوالد 
قائال،، ان من الضروري ان يجلس االب 
مع اس��رته لكي تراه وتشعر بوجوده 
احلقيقي وليس املعنوي، فيشاطرهم 
ويسأل ويستفسر عنهم، ايها االب 
ان االوالد بحاج��ة ماس��ة لك فانهم 
مع الطعام يريدون رؤيتك واالستماع 
لك، امنح جتارب��ك لهم، وعلم ولدك 
كيف س��يدخل الى اجملتمع، وتتبعه 
في املدرس��ة وخارجها الن الس��ؤال 
عنه واالستفس��ار يعطيه احلصانة 
النه سيعرف بان خلفه اب او ام او اخ 
كبير يتفقد احواله، مبينا ان اجللوس 
مع افراد االس��رة وتفقده��م تتكون 
هنالك اس��رة مبارك��ة حتمي اجملتمع 
من الدم��ار، الفتا الى ان من اخلطأ ان 
ال يكون ل��الب عالقة باس��رته.واكد 

الس��يد الصافي على ض��رورة املودة 
والش��فقة والرحم��ة، منتقدا بعض 
التصرف��ات الس��لبية التي تعكس 
مدى قسوة االباء، الفتا الى ان بعض 
االب��اء يطف��ئ اعقاب الس��كائر في 
جلد ولده الذي يبل��غ من العمر )10( 
س��نوات، مبينا ان رجال يسال االمام 
الصادق عن س��بب حب��ه لولده اكثر 
من حب ولده له، فاجاباه االمام عليه 
السالم »النه منك ولست منه«.وتابع 
ان على اجملتمع ان يعمل مبس��ؤوليته 
اجلمي��ع مس��ؤول  الن  االجتماعي��ة 
عن ضياع بع��ض االطفال والفتيات 
وكذلك مسؤول عن التفكك االسري 
الذي عصف باجملتمع.واردف ان الكثير 
م��ن العلم��اء االجالء قدمي��ا وحديثا 
يكتب��ون ف��ي حياته��م ووصاياه��م 
الوالده��م حرصا منه��م على االوالد، 
مبين��ا ان االنس��ان يوصي في تركته 
الن��ه م��ن املس��تحبات، لك��ن ليس 

الوصية بالتركة املالية فقط.

استعرض ممثل املرجعية الدينية العليا خالل اخلطبة الثانية لصالة اجلمعة التي اقيمت في الصحن احلسيني الشريف االهمية الكبيرة لالسرة باعتبارها 
الن��واة الت��ي ان طابت طاب اجملتمع وان فس��دت حتدث مفاس��د عامة في اجملتمع.وقال الس��يد احمد الصاف��ي : ان كل مجتمع الب��د ان تتوفر فيه احلصانة 
االجتماعية التي تعني البناء الذي يتكون منه اجملتمع والذي من خالله يتم تهدميه، الفتا الى ان هذه احلصانة يقصد بها كيفية تعامل اهل احمللة او القرية 

او املدينة او البلد مع االمور بالسماح الشياء حتدث وعدم السماح الشياء اخرى.

اجملتمع حباجة اىل عامل التكنولوجيا اال انه 
يف مقابل ذلك البد ان تتضاعف مسؤولية رب االسرة

ممثل السيد السيستاني في كربالء يتحدث عن التماسك األسري

فأت��ى منزل إبنت��ه فاطمة ، وق��ال : يا 
بني��ة إيتين��ي ببنت��ك املول��ودة. فلما 
أحضرته��ا أخذه��ا النب��ي وضمها إلى 
صدره الشريف ، ووضع خده على خدها 
فبك��ى ب��كاًء ش��ديداً عالياً ، وس��الت 
دموع��ه على خديه.فقال��ت فاطمة : مم 
ب��كاؤك ، ال أبك��ى اهلل عينك ي��ا أبتاه؟.

فقال :يا بنتاه يا فاطمة ، إن هذه البنت 
ستبلى بباليا وترد عليها مصائب شتى 
، ورزاي��ا أدهى. يا بضعتي وقرة عيني ، إن 
من بكى عليها ، وعلى مصائبها يكون 
ثواب��ه كثواب م��ن بكى عل��ى أخويها.

ث��م س��ماها زين��ب  وجاءف��ي اخلب��ر ملا 
ول��دت الس��يدة زين��ب ، مض��ى عليها 
عدة أي��ام ولم يعني لها إسم.فس��الت 
السيدة فاطمة من اإلمام أمير املؤمنني 
)عليهما السالم( عن سبب التأخير في 
التسمية؟.فأجاب اإلمام : أنه ينتظر أن 
يختار النبي الكرمي لها إس��ماً.فاقبلت 
السيدة فاطمة ببنتها إلى النبي )صلى 
اهلل علي��ه وآله وس��لم( وأخبرته بذلك.

فهب��ط االمني جبرئيل وقال : يا رس��ول 
اهلل إن رب��ك يقرئ��ك الس��الم ويقول : يا 
حبيبي إجع��ل اس��مها زينب.ثم بكى 
جبرئي��ل ، فس��أله النب��ي ع��ن س��بب 
بكائه؟.فق��ال : إن حي��اة ه��ذه البن��ت 
سوف تكون مقرونة باملصائب واملتاعب 
، من بداية عمرها إلى وفاتها.إن األسماء 
مش��تقة من املص��ادر ، واملصادر � طبعاً 
� له��ا معن��ًى ومفهوم ، فم��ا هو معنى 
كلم��ة »زينب«؟.اجل��واب : هن��اك قوالن 
في هذا اجملال:���األول : إن »زينب« كلمة 
مركب��ة م��ن : »زي��ن« و»أب«.الثان��ي: إن 
»زينب« كلمة بسيط�ة وليست مركبة 
، وهي إسم لشجرة أو وردة.كما احتمل 
ذلك الفيروز آبادي في كتابه »القاموس 
احمليط«.ج��اء في كتاب )لس��ان العرب(: 
»الزينب ش��جر حس��ن املنظ��ر ، طيب 
الرائحة ، وبه سميت املرأة«. وفي كتاب 
)الروس(:«الزينب«:نبات عش��بي بصلي 
معمر،من فصيلة النرجس��يات ، ازهاره 
جميلة بيض��اء اللون فواح��ة العرف«.
كنيته��ا : »أم كلث��وم« و»أم احلس��ن«.

يوج��د � ف��ي كتب التراج��م � اضطراب 
ش��ديد حول هذا اإلس��م وهذه الكنية 
، فاملش��هور أن الس��يدتني : زين��ب وأم 
كلثوم بنتان لإلم��ام أمير املؤمنني علي 
بن أبي طالب من السيدة فاطمة الزهراء 
)عليهما السالم(.وفي كتاب )القاموس( 

: » أو من الزينب ]إس��م[ لش��جر حسن 
املنظ��ر طيب الرائح��ة ، واحدته : زينبة 
، قال��ه اب��ن االعراب��ي . أو أصلها زين أب 
، حذف��ت االل��ف لكث��رة االس��تعمال.

لقد ج��اء التعبير عن الس��يدة الزينب 
الكب��رى � ف��ي بع��ض كت��ب احلدي��ث 
والتاري��خ � بكلم��ة »أم كلث��وم« ، وهنا 

عدة إحتماالت:�

اإلحتم��ال األول : أن ه��ذا التعبي��ر ه��و 
كنية لها.

اإلحتمال الثاني : أنه اسم ثان لها.
اإلحتمال الثالث : أنه إشتباه وخطأ من 
بعض املؤرخني ، حيث أنهم عبروا عنها 

باسم أختها ، أو بكنية أختها.
اإلحتمال الرابع : وجود سبب آخر خفي 
علينا ، بس��بب ظلم التاري��خ لترجمة 
حياة أهل البيت . . رجاالً ونساًء.وقد جاء 
التعبير عن الس��يدة زينب الكبرى � في 
بعض األق��وال التاريخية وعلى لس��ان 
بع��ض اخلطباء واملؤلف��ني ب»العقيلة« 
، وه��ذا وص�ف للس��ي�دة زين��ب وليس 
 � أب��و الف��رج اإلصفهان��ي  إٍس��ماً.ذكر 
املتوفى س��نة 356 ه� في كتابه )مقاتل 
الطالبيني( صفح��ة 60 طبعة النجف 
األشرف ، عام 1385 ه� � في ترجمة عون 
بن عب��د اهلل بن جعفر � م��ا يلي : »أمه   
زين��ب العقيل��ة ، والعقيل��ة   هي التي 
روى اب��ن عباس عنه��ا كالم فاطمة في 
»فدك« فق��ال : حدثتن��ا عقيلتنا زينب 
بن��ت علي علي��ه الس��الم.اللغة معان  
عدي��دة لكلم��ة »العقيل��ة« ، فمنها : 
املرأة الكرمية ، النفيسة ، اخملدرة. ومعنى 
الكرمية : احملترمة.كما في كتاب »لسان 
الع��رب« الب��ن منظور.وقال اب��ن منظور 
� أيض��اً � : »عقيلة القوم : س��يدتهم ، 
وعقيل��ة كل ش��يء : أكرمه«.وق��ال ابن 
دريد في »جمهرة اللغة« : فالنة عقيلة 
قومها : أي : كرميتهم.وقال ابن زكريا في 
»مجمل اللغ��ة« واجلوهري في »صحاح 
اللغ��ة« : العقيل��ة : كرمي��ة احل��ي من 
النس��اء«.وجاء في »املعجم الوسيط«   

اخملدرة«.وج��اء  الس��يدة  »العقيل��ة  
ف��ي »املوس��وعة العربية ف��ي األلفاظ 
الضدية« للسماوي اليماني ما معناه : 
العقيلة � من النساء � سيدتهم ، يقال: 
عقيلة قومها.وقال اخلليل بن أحمد في 
كتابه )الع��ني( : »العقيلة : املرأة اخملدرة 
، وجمعها : عقائل«.اقول : هذا ما ذكره 
علماء اللغة ، وق��د يتبادر إلى الذهن أن 

»العقيلة« صيغة مبالغة ، مشتقة من 
العق��ل ، مبعن��ى كثرة العق��ل والنضج 
، وق��د ظه��ر للعالم � ب��كل وضوح � أن 
الس��يدة زينب الكبرى )عليها السالم( 
كان��ت في درجة عالية ج��دا من العقل 
الواف��ر واحلكم��ة واحلنك��ة ، فبعقلها 
اس��تطاعت ان تدير »قافلة آل الرسول« 

من كربالء إلى الكوفة ، ومن الكوفة إلى 
الش��ام ، واخيراً من الكوفة الى املدينة 
املن��ورة . وفي املدينة � أيضاً � قامت بدور 
كبير بالتنسيق مع اإلمام زين العابدين 
)عليه السالم( في إدارة اجملالس العزائية 
، واحلف��اظ عل��ى ح��رارة مقت��ل س��يد 

الش��هداء اإلمام احلسني عليه السالم 
، وكش��ف الغطاء عن امللف األس��ود ل� 
»يزيد« احلاق��د ، وبني أمية ومن يدور في 
فلكهم.الس��يدة زينب في عهد جّدها 
الرسول.ما تقول في امرأة  روحها أطهر 
من ماء السماء ، وقلبها أصفى من املرآة 
، ومتت��از بنصيب وافر من الوعي واإلدراك 
، تفتح عينها في وجوه أس��رتها الذين 

هم أش��رف خلق اهلل ، وأطهر الكائنات 
، وتنم��و وتكب��ر وتدرج حت��ت رعاية والد 
، وف��ي حج��ر  آب��اء العال��م  ال يش��به 
وال��دة فاقت بن��ات حواء ش��رفاً وفضالً 
وعظمة؟!.وإذا حتدثنا ع��ن حياتها على 
ضوء علم التربية ، فهناك يجف القلم 
، ويتوق��ف ع��ن الكتابة ،   لق��د روي أن 

رس�ول اهلل � صلى اهلل عليه وآله وسلم 
� قرأ قوله تعال��ى : »ف�ي بي�وت إذن اهلل 
ان ترفع ويذك�ر فيها اس��مه يسبح له 
فيه��ا بالغدو واآلص��ال . . . «  فقام إليه 
رجل فقال : يا رسول اهلل أي بيوت هذه؟.
فقال : بيوت األنبياء.فق��ام إليه أبوبكر 

فقال : يا رس��ول اهلل ه��ذا البيت منها؟ 
وأش��ار إل��ى بي��ت عل��ي وفاطمة.فقال 
النبي : »نعم ، م��ن أفضلها«.ويجب أن 
ال ننسى أن اإلمام أمير املؤمنني علي بن 
أبي طالب )عليه الس��الم( � الذي أعطى 
املناهج التربوية لألجي��ال ، وأضاء طرق 
التربي��ة الصحيحة للق��رون � البد وأنه 
يب��ذل إهتمام��اً بالغاً وعناي��ًة تامًة في 

تربية عائلته،وميهد لهم الس��بيل حتى 
ينالوا قمة األخ��الق والفضائل.وخاصًة 
حينما يجد فيهم املؤهالت واإلستعداد 
لتقب��ل تل��ك التعالي��م التربوية.وم��ن 
الواض��ح أن الس��يدة زين��ب � مبواهبها 
واس��تعدادها النفس��ي � كانت تتقبل 
تلك األص��ول التربوي��ة ، وتتبل��ور بها ، 

وتندم��ج معها.ومن ذكري��ات الطفولة 
في حياة السيدة زينب )عليها السالم( 
نقرأ في كتب التاريخ : أنها سألت أباها 
ذات ي��وم فقالت : أحتبنا ي��ا أبتاه؟.فقال 
اإلم��ام : وكي��ف ال أحبك��م وأنتم ثمرة 
فؤادي؟فقالت : يا أبتاه إن احلب هلل تعالى 

، والشفقة لنا.إن هذا احلوار اجلميل يدل 
على أكثر من معنى ، فمن ذلك:� جو الود 
والصفاء الذي كان يخيم على دار اإلمام 
أمير املؤمنني )عليه الس��الم( والعالقات 
الطيبة بني الوالد ال��رؤوف وبني طفلته 
الذكية!.إن احلب ينقس��م إلى أكثر من 
قس��م ، باعتب��ار نوعه ومنش��ئه وأكثر 
إنطباعات اإلنسان النفسية يكون من 

أثر التربية ، كما ومنطلقه ، وكل قسم 
من��ه له إس��م خ��اص به ، لك��ن يطلق 
على اجلميع كلمة »احلب«.فهناك حب 
اإلنس��ان هلل تعال��ى الذي خلق البش��ر 
وأنع��م عليه��م بأنواع النع��م . وهناك 
ح��ب الوالد ألطفاله، ال��ذي ينبعث من 
العاطف��ة واحلنان ، وقد عبرت الس��يدة 
زين��ب عن ه��ذا الن��وع ب� »الش��فقة«.
أجلس��ها والدها في حجره � يوم كانت 
طفل��ة � وبدأ يالطفها ، وقال لها : بنية 
قول��ي واحد.فقال��ت : واحد.قال : قولي 
إثنني.فس��كتت! فقال له��ا: تكلمي يا 
قرة عيني.أن أعماله وأفعاله ، بل وحتى 
حركاته وسكناته ، وتصرفاته وأخالقه 
وصفاته نابعة م��ن نوعية التربية التي 
أث��رت ف��ي نفس��ه كل األث��ر.إذن ، فمن 
الصحي��ح أن نقول : إن الس��يدة زينب 
تلق��ت دروس التربي��ة الراقي��ة العلي��ا 
في ذل��ك البيت الطاه��ر ، كالعلم � مبا 
ف��ي ذلك الفصاح��ة والبالغة ، واإلخبار 
عن املس��تقبل � ومعرفة احلي��اة ، وقوة 
النف��س وعزتها ، والش��جاعة والعقل 
الوافر ، واحلكم��ة الصحيحة في تدبير 
األم��ور ، واتخ��اذ ما يلزم � م��ن موقف أو 
ق��رار � فقالت:يا أبتاه م��ا أطيق أن أقول 
بالواحد.فضمها  اثنني بلس��ان أجريته 
إلى ص��دره وقبلها بني عينيه��ا.إن هذه 
اللقط��ة التاريخية ت��دل � بكل وضوح 
� على ق��وة التفكير والنضج املبكر في 
ذهن وفكر السيدة زينب ، حتى وهي في 
عم��ر الطفولة ، فكالمها هذا يدل على 
األفكار واملفاهي��م واملعاني التي كانت 
جت��ول في خاطرها!.فاللس��ان الذي قال 

: واح��د ، ال ميكن ل��ه أن ينطق بكلمة : 
اثنني ، ألن لكلمة »واحد« ظالل في ذهن 
الس��يدة زين��ب عليها الس��الم ، كلما 
ذك��رت الكلمة تبادرت ال��ى الذهن تلك 
الظ��الل ، وهو وحدانية اهلل س��بحانه ، 
وعدم وجود إله ثان يشاركه في األلوهية 
والربوبي��ة وإدارة الكون.باإلضاف��ة إل��ى 
إميانها الوثي��ق باهلل تعال��ى ، وتقواها ، 
وورعه��ا وعفافه��ا ، وحيائه��ا ، وهكذا 
إلى بقي��ة فضائلها ومكارمها.وقد كان 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 
يغمر أطفال الس��يدة فاطم��ة الزهراء 
)عليها الس��الم( بعواطفه ، ويشملهم 
بحنان��ه ، بحي��ث لم يعهد م��ن جد أن 
يكون مغرم��اً بأحفاده إلى تلك الدرجة.
وكان )صلى اهلل عليه وآله وس��لم( � إذا 
زارهم في بيتهم أو زاروه في بيته � يعطر 
خدودهم وش��فاههم بقبالته ، ويلصق 
خ��ده بخدودهم.ويعل��م اهلل تعالى كم 
من م��رة حظيت الس��يدة زينب )عليها 
السالم( بهذه العواطف اخلاصة؟!.وكم 
من مرة وضع الرسول األقدس )صلى اهلل 
عليه وآله وسلم( خده الشريف على خد 
حفيدته زينب؟   وكم من مرة أجلس��ها 
في حجره؟.وكم من مرة تس��لقت زينب 
أكتاف جدها الرس��ول؟.ونقرأ في بعض 
كتب التاريخ رؤيا مخيفة رأتها السيدة 
زينب وهي ف��ي عمر الطفولة ، فحدثت 
بذلك جدها رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وآله وس��لم( فقال��ت : يا ج��داه رأيت � 
البارح��ة � أن ريح��اً عاصفة قد إنبعثت 
فاس��ودت الدني��ا وم��ا فيه��ا وأظلمت 
الس��ماء ، وحركتني الري��اح من جانب 
إل��ى جان��ب ، فرأي��ت ش��جرة عظم��ى 
فتمس��كت بها لكي أس��لم من شدة 
الريح العاصف��ة  وإذا بالرياح قد قلعت 
الش��جرة م��ن مكانه��ا وألقته��ا على 
األرض!.ث��م متس��كت بغصن ق��وي من 
أغصان تلك الشجرة فكسرتها الرياح 
، تعلقت بغصن آخر فكس��رتها الريح 
العاصفة.فتمسكت بغصن آخر وغصن 
رابع ، ثم اس��تيقظت من نومي.وحينما 
سمع رس��ول اهلل منها هذه الرؤيا بكى 
وق��ال : أما الش��جرة فهو ج��دك ، وأما 
الغصن��ان الكبيران فهم��ا أمك وأباك ، 
وأما الغصان اآلخران فأخواك احلسنان ، 
تسود الدنيا لفقدهم ، وتلبسني لباس 

املصيبة واحلداد في رزيتهم.

اعداد / البينة الجديدة

كربالء املقدسة / البينة الجديدة / جسام السعيدي

في غضون السنة السادسة من الهجرة استقبل البيت العلوي الفاطمي الطاهر � بكل سرور الطفل الثالث من أطفالهم ، وهي البنت األولى لإلمام 
أمير املؤمنني والسيدة فاطمة الزهراء )عليهما السالم(.ففي اليوم اخلامس من شهر جمادى األولى ولدت السيدة زينب وفتحت عينها في وجه احلياة ، 
في دار يشرف عليها ثالثة هم أطهر خلق اهلل تعالى : محمد رسول اهلل ، وعلي أمير املؤمنني ، وفاطمة سيدة نساء العاملني ، صلى اهلل وسلم عليهم 

أجمعني .وملا ولدت السيدة زينب )عليها السالم( أخبر النبي الكرمي بذلك ، 

السيدة زينب الكربى كانت مغمورة بعواطف أمها احلانية العطوف 
 وقد حلت يف أوسع مكان من قلب أم كانت أكثر أمهات العامل حنانا ورأفة

الزينب .. نبات عشيب  معمرمن فصيلة النرجسيات  ازهاره مجيلة 
بيضاء اللون فواحة العرف كنيتها »أم كلثوم« و »أم احلسن«

»                  « تهنئ العالم االسالمي بوالدة زينب الكبرى )ع( 
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شاعر يستهجن استفتاءات و)كالوات( بعض اجلهات اهلزيلة احملسوبة على اإلعالم وينتصر لـ)                           (

خالل استقباله رئيس حترير )                                (  
 مفتش عام الداخلية: اإلعالم عنصر مهم يف احلرب 

على الفساد وتثقيف اجملتمع مبخاطره

النف��ط في العراق ثروة رباني��ة أنعم بها علينا اهلل كباقي الثروات األخرى 
وعرفنا اكتشافه ألول مرة منذ مطلع القرن العشرين وحتديداً عام )1912(، 
ولكن ما يؤَسف له حقاً أن هذه الثروة لم تُستثَمر بشكل مدروس أو أنها 
ف خلدمة الش��عب وبناء البلد منذ ذل��ك التاريخ حتى اآلن، حيث  لم توظَّ
ظل نهباً للش��ركات النفطي��ة االحتكارية، كما إن اإلي��رادات املتحققة 
لم تأخذ طريقها الصحيح، ولهذا فإننا لم نس��تفد من تلك الثروة جراء 
السياس��ات املتخبطة لألنظمة املتعاقبة على حكم العراق والتدخالت 
اخلارجية واحلروب العبثية. ويلخص الش��اعر الراحل عطا السعيدي هذه 

الصورة بقصيدته الرائعة التي ألقاها عام 2006 وقال فيها: 
سحقاً يا نفط يا لعنة التاريخ

                                     يا نظرة حسد بعيون مكحولة
من يوم الطلعت بگاعنه لليوم 

                                  جنابك مشتعل والناس مشعولة
ويس��أل العراقي بكل حرقة من أعماقه، هل فعالً إننا دولة نفطية؟ وهل 
حقاً إننا استثمرنا هذه الثروة خير استثمار؟ وهل إن عملية بناء حقيقية 
قد حصلت بالفعل؟ وهل إننا واألجيال املقبلة س��ننعم حقاً بهذه الثروة 

د وتُهَدر وينتهي كل شيء؟! أم إنها سُتبدَّ
الدس��تور  منط��وق  يق��ول 
العراق��ي اجلدي��د إن النفط هو 
ث��روة الش��عب العراق��ي بكل 
ومذاهب��ه،  وأديان��ه  قوميات��ه 
ولكن هل فعالً إن هذا الشعب 
اإلي��رادات  م��ن  اس��تفاد  ق��د 
املتحقق��ة من تصدي��ر النفط 
أم إن بع��ض تلك اإلي��رادات قد 
أخ��ذت طريقه��ا إل��ى جي��وب 

اللصوص؟!..
وبودي أن أقولها بصراحة جواباً 
عل��ى م��ا طرحُته من أس��ئلة 
حائ��رة: إن م��ا لدين��ا م��ن ثروة 
نفطية، مستكش��فة أم غير مستكشفة، أي مازالت حتت باطن األرض، 
والتي يؤكد املستش��ار االقتصادي لرئاسة الوزراء الدكتور مظهر محمد 
صالح قيمتها اإلجمالية ب�)15( ترليون دوالر وهو ال شك رقم مهول إذا ما 
قيس باألرقام األخرى، كاٍف لبناء العراق من أقصاه إلى أقصاه وحتويله إلى 
بلد مزدهر ومتقدم يضاهي أكبر دولة متقدمة حالياً في العالم من حيث 
الطرق واجلس��ور العمالقة واجملمعات الس��كنية الراقي��ة واألنفاق وطرق 
املواصالت والكليات واجلامعات واملدارس واملستشفيات وكل ما يحتاجه 
ويطمح إليه العراقي، ناهيك عن أن الثروة العمالقة مبقدورنا أن نخصص 

جزءاً منها لكل فرد من أفراد الشعب وحتى لكل عراقي يولد الحقاً..
إنن��ي إذ أط��رح ذلك لي��س ألنني أتخي��ل أو أمتنى فقط، ولك��ن هذا هو ما 
مطلوب ويجب أن يكون واقعاً معيش��اً وحقيقياً.. وليصبح العراق الدولة 
النفطية اسما على مس��مى وليس فيه )7( ماليني عراقي يعيشون حتت 
خط الفقر وطالب يفترش��ون األرض بال مقاعد دراس��ية ومرضى بال أدوية 
أو ع��الج!.. وأعود ألق��ول إن اخلير مقبل إذا ما توفرت هم��ة الرجال اخليرين 

اخمللصني لهذا العراق.
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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

خاص ب�)                       (

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3103( - االحد - 13 - كانون الثاني - 2019

يب��دو أن طوف��ان الفس��اد اإلداري واملالي، الذي يضرب بق��وة على خاصرة 
كل مفاصل الدولة، وما اس��تتبع ذلك من نشوء مافيات وعصابات وأذرع 
مس��لحة مرتبطة به لتسهيل مهمة القائمني عليه، سيدفع احلكومة 
يوماً بعد آخر للبحث عن وس��ائل وأساليب وطرق وتشكيالت بغية وضع 
حد ل��ه، كما يبدو جلي��اً أن اجله��ات املعنية مبحاربة الفس��اد من هيئة 
النزاه��ة والنزاهة البرملانية، مروراً بديوان الرقاب��ة املالية وانتهاًء مبكاتب 
املفتش��ني العموميني، لم تعد كافية ملواجهة استهتاره ولّي ذراعه التي 
ت��زداد قوًة وفوالذي��ًة مقابل التراخي احلكومي واإلجراءات املبتس��رة التي 
تتخذ لهذا الغرض.. ولعل تفعيل وإعادة تشكيل اجمللس األعلى ملكافحة 
الفساد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد املهدي وعضوية عدد من 
القضاة واملستش��ارين هي خطوة تأتي في سياق احلرب التي تدور رحاها 
ضد الفساد واملفس��دين الذين يتعاملون مع املال العام بوصفه فريسة 

يقتضي الواجب نهشها وتقطيعها إرباً إرباً.
وبهذه املناس��بة يقول الس��يد رئيس الوزراء إن الغاية من تفعيل اجمللس 

بالدرجة األس��اس هي متكينه 
من اتخ��اذ اإلج��راءات الرادعة 
الرقابي��ة  اجله��ود  وتوحي��د 
في س��ياق عم��ل جدي��د قادر 
عل��ى التص��دي ألية جه��ة أو 
ش��خص مهم��ا كان موقع��ه 
دول��ة  بصفتن��ا  نتص��رف  وأن 
في كش��ف الفس��اد وحماية 
اجملتمع واملواطنني واملال العام، 
الفس��اد  األهم عد  والنقط��ة 
ع��دواً ش��أنه ش��أن داعش ألن 
الفساد وداعش وجهان لعملة 
واحدة وألن كليهما يستهدف 
تخري��ب العراق ومتزيق ش��عبه 

والعبث مباله العام وجعله يعيش دوامة األزمات والفاقة واحلرمان..
ولنكن أمناء في إيصال املعلومة ملن يهمه أمر الوطن وشعبه، إن الشارع 
العراقي اس��تقبل هذا اإلجراء بترحاب وسط شكوك بأن ينتهي اجمللس 
إلى ما انتهت إليه األجهزة الرقابية القائمة اآلن، ولكن دعونا ال نس��تبق 
األح��داث ونحتكم إلى القول الش��عبي املأثور )ال تگول سمس��م حتى 

تلهم(!
ومن هنا، فإننا نحن اإلعالميني س��نعطي )عطوة( زمنية للمجلس حتى 
يس��تكمل شؤونه ويؤّمن مس��تلزماته التي تضمن له انطالقة سريعة، 
ويحدونا أمل كبير بس��ماع قرارات شجاعة مزلزلة تخسف األرض بكل 
الفاس��دين واللصوص الذين متادوا في سلبنا وجتاسروا على لقمة خبزنا 
اليومي وس��رقوا أحالمن��ا برؤية وطن يعي��ش فيه اجلميع ب��كل رفاهية 

وسعادة وخير عميم..
نعم، نح��ن باالنتظار، وق��د هيأت مفك��رة خاصة لهذا الغ��رض لتدوين 
كل يوم مير من دون أن نس��مع ش��يئاً، ولكن يبقى أملي والشعب أن تأتي 
البشائر بعد أن طال االنتظار .. اضرب بقوة يا أيها اجمللس األعلى ملكافحة 

الفساد، فالناس تريد رؤية النشالة يتساقطون كما األصنام.

من هنا، فإننا نحن 
اإلعالميني سنعطي 

)عطوة( زمنية للمجلس 
حتى يستكمل شؤونه 

ويؤمن مستلزماته التي 
تضمن له انطالقة سريعة

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

ِإَعاَدُة َتْشِكْيِل اجمَلِْلِس اأَلْعَلى
لَُِكاَفَحِة الَفَساِد.. ِلَاَذا؟

التيار القامسي الوطين
يكّرم الؤرخ عقيل الناصري بدرع اإلبداع

إكليل ُحب وبنفسج وأقحوان يطّوق جبني عروس الصحافة والبيان جريدة )                                 ( الغراء 

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

صباح الشيخلي*

ُسْحقًا َيا َنفط َيا َلْعَنة التَّاِرْيخ
 َيا َنْظَرة َحَسد ِبعُيْون َمْكُحْوَلة؟

بال مجاملة

إنني إذ أطرح ذلك 
ليس ألنني أتخيل أو 

أتمنى فقط، ولكن هذا 
هو ما مطلوب ويجب 
أن يكون واقعًا معيشًا 

وحقيقيًا..

مبناس��بة الذكرى الس��ابعة والتس��عني لتأس��يس الشرطة 
العراقية، أتقدم باس��مي ونيابًة عن منتس��بي وزارة الكهرباء 
بالتهنئة والتبريكات إلى ضباط ومنتسبي الشرطة العراقية 
الت��ي تق��وم بحفظ النظ��ام والقانون، ونتمنى له��ا مزيداً من 
التقدم والتطور، سائلني املولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم، 

خدمًة لهذا البلد العظيم، إنه نعم املولى ونعم النصير..

الدكتور لؤي الخطيب
وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يهنئ قوى األمن الداخلي 
مبناسبة الذكرى السابعة والتسعني 

لتأسيس الشرطة العراقية

وكاالت / البينة الجديدة
تناقل��ت مصادر أجنبية خبر 
أديل عن  البريطاني��ة  توقف 
واجل��والت  احلف��الت  إحي��اء 
املوسيقية ألجل غير مسمى، 
وذلك بع��د طلبه��ا تصفية 
وإغ��الق  الفن��ي  نش��اطها 
ش��ركتها لتنظيم احلفالت. 
ولم يش��كل األم��ر مفاجأة 

تصريحها  بع��د  ملتابعيها، 
األخير في إحدى حفالتها 
املوس��يقية عن موقفها 
من الشهرة، وضيقها من 
اجلمهور،  تصفيق  سماع 
الفتًة إلى إصابتها برهاب 
ي��زداد  األم��ر  وأن  املس��رح 

سوءاً مع الوقت.

هـــــل تتوقـــــف أديــــل
 عن إحيـاء احلفـالت؟

للزمي��ل رئي��س حترير جري��دة الصب��اح )عب��اس عبود(، 
صدرت مجموعة ش��عرية بعنوان )دم��وع املطر( عن دار 
كلمة في القاهرة، وقد تضمنت )23( قصيدة كتبت في 
فترات مختلفة وعكست قضايا سياسية واجتماعية 

وعراقية.

بغداد / البينة الجديدة
ل��وزارة  الع��ام  املفت��ش  أك��د 
الداخلي��ة الس��يد جم��ال طاهر 
اإلع��الم  دور  أهمي��ة  األس��دي 
الرئي��س في احلرب على الفس��اد 
االداري واملالي وفي تثقيف اجملتمع 
مبخاطره، واملساهمة الفاعلة في 
تشخيص مكامن اخللل ووضعها 
بني ي��دّي األجه��زة الرقابية.داعياً 
الى تضافر اجلهود بني املؤسسات 
الرقابية واإلعالمي��ة واجملتمع في 

الفساد احل��رب على 

التي ال تقل خط��ورة وأهمية عن 
احل��رب عل��ى اإلره��اب، فاإلرهاب 

والفساد وجهان لعملة واحدة.
جاء ذلك خالل استقبال املفتش 
العام لوزارة الداخلية في مكتبه 
مبقر ال��وزارة ببغ��داد رئيس حترير 
األس��تاذ  اجلديدة(  )البينة  جريدة 
عب��د الوه��اب جبار، حيث أش��اد 
الس��يد املفت��ش الع��ام بجهود 
الصحاف��ي  وكادره��ا  اجلري��دة 
ف��ي العم��ل مبهني��ة وحيادي��ة، 
وحفاظها على منهجها الوطني 
ودفاعها عن احلقيقة ومتابعتها 
مختل��ف  عل��ى  للقضاي��ا 
اجتاهاته��ا بحرفي��ة ومهنية. 
متمني��اً للجري��دة والعاملني 
التق��دم  م��ن  مزي��داً  فيه��ا 
واالزده��ار، والبق��اء في خط 
املواطن والوطن، تتحس��س 
آالمهم وتدافع عنهم مبهنية 
وحيادي��ة وتغلي��ب املصلحة 

العامة.

م��ن جانب��ه أش��اد الس��يد عبد 
الوهاب جبار بدور مكتب املفتش 
ف��ي  الداخلي��ة  ل��وزارة  الع��ام 
مكافح��ة الفس��اد ودفاع��ه عن 

احل��ق وتفاعله الكبي��ر وتواصله 
مع املؤسس��ة اإلعالمية وتعاونه 

من أجل عراق خاٍل من الفساد.

 بغداد / البينة الجديدة / حسني السومري
من��ح التي��ار القاس��مي الوطني، برئاس��ة 
األمني العام الس��يد عبد اهلل حامد قاسم، 
امل��ؤرخ العراق��ي الدكتور عقي��ل الناصري 
جله��وده  التمي��ز  ودرع  تقديري��ة  ش��هادة 
املبذول��ة لدراس��اته عن ث��ورة 14 متوز 1958 

اجمليدة بقي��ادة ابن الش��عب الب��ار الزعيم 
اخلال��د الش��هيد عب��د الكرمي قاس��م. من 
جهته أش��اد املؤرخ الناصري بالدور الكبير 
ال��ذي ميارس��ه التي��ار القاس��مي الوطني 
وأمينه العام الس��يد عبد اهلل حامد قاسم 

في تعزيز روح الوحدة الوطنية العراقية.

هدية من ديوان الصويرة 
الثقايف ومؤسسه الشاعر
 عبد الحسني كامل النجم

يا أسد )البينة اجلديدة(   
  لكم تهاني السنة اجلديدة

من جيش قراء لكم مشتاق   
فرحته جناحكم وعيده

زرعتم اآلمال في رؤاه  
 وزدمتُ من علمكم رصيده

وجاء كي يوفي لكم عهوداً  
  فاحتضنوا بحبكم عهوده

فجهدكم في روضه مشكوراً    
 آن لكم أن تقطفوا وروده

محبة ليس لها حدود    
 يا من زرعتم بالهنا حدوده

................... .......
يا سرب نحل عامل بصمت    

 ال يعرف الشكوى وال التنهيدة
يصنع شهداً من رحيق احلرف   

 به يداوي علالً عديدة
أولها اجلهل وداء اجلهل    

 أقالمكم بحبرها تبيده

................... .......
فاستقبلوا العام بكل فخر        

وكايدوا ذا النظرة احلسودة
هذا الذي يغضبه عالكم    

 وفعله سيئة ردوده
فهو غريق في بحور العجز     

جهودكم قد أغرقت جهوده
من يبغي حجب الشمس بالغربال

  رميته لنحره مردودة 
ألنها بضوئها ستبقي    

عيونه طول املدى مسدودة
يعيش مثل البوم في ظالم   

أيامه نحو العمى معدودة
ال ترجتوا اإلنصاف منه يوماً   

 وحّطموا بدأبكم جنوده
وإن تناساكم بقصد عمداً  

 جتاهلوا بقصدكم وجوده

من يخترق سدودكم بسوء    
 فاخترقوا بسيلكم سدوده

فعشكم بات بقلب الشعب    
 فغردوا ثم اسمعوا تغريده

يقول زاد اهلل في مسعاكم    
  ألنكم نورمتُ عبيده
حيث جعلتم حرفكم سراجاً     

يهديهم للسبل الرشيدة
...................

ديواننا يدعو لكم حياة   
  هانئة أعوامها مديدة

وحبكم صار له أنيساً    
 في كل يوم ربنا يزيده

ما تطعمونا من رحيق احلرف    
دين علينا واجب تسديده 

....................
يا ساهرين الليل دون نوم    

لتنسجوا أردية اجلريدة
لكي تزفوها الى القراء   

عروسة بحسنها فريدة
قد زادها وقارها جماالً     

حتى بدت كظبية وليدة

حني رأتها أعني القراء      

متّلكتهم لهفة شديدة

فخطفوها خطفة اشتياق     

مثل اختطاف الصقر للطريدة

ألنها ماء لهم وزاد    

حياتهم بدونها كؤودة

هي التي تزيدهم رشاداً 

 فيصبحوا ذا حكمة رشيدة 

فيا لكم من أولياء حرف 

 آمالكم به غدت وطيدة

أقالمكم مدادها نشيد   

 يحلو لنا على املدى ترديده

ألنه ينشد حب الناس    

  ممثل بالقيم احلميدة

لذا سكنتم في لباب القلب     

وتسبحون في دما وريده

........

بحرفكم عراقنا مصان  

 من سم أقالم بال عقيدة

أهدافها شر الورى دواما  

 وهي على أمثالكم حقودة

مركبنا سار بعكس الريح    

بهمة واثقة عنيدة

ربانه يرنو بكل عزم   

 نحو العلى برغبة أكيدة

وحرفكم دليله بحق   

 الى رخاء دائم يقوده

دموع الطر .. جمموعة شعرية جديدة

 عبدالهدي ´اطبا أمينة بغداد:هلله هلله بالباعة اجلوالني

 óتسحب اجلنسية من شخ oالكوي
تبني انه ôابط بفدائيي صدام

فش��ل مجل��س الن��واب ام��س بعقد 
جلسته ال�(24( من الفصل التشريعي 
احلال��ي بامتي��از وقررت رئاس��ة اجمللس 
تأجيل اجللس��ة الى ي��وم غد اخلميس 
وق��ال النائب عن حتال��ف البناء )عباس 
تأجي��ل جلس��ة  ان  العطاف��ي(  ياب��ر 
االم��س ال��ى اخلمي��س ال عالق��ة له��ا 
باخلالف اجلاري عل��ى الكابينة الوزارية 
واض��اف ان اجللس��ة اجل��ت لنص��ف 
س��اعة لع��دم حتقق النص��اب ومن ثم 
اوعز رئيس اجمللس )محمد احللبوس��ي( 
بدخ��ول االعض��اء الى قاعة اجللس��ة 

لكن لم يتحق��ق النصاب.. ونحن في 
«البين��ة اجلدي��دة» نقول للش��عب: 
اش��بع مس��كنات وحقن مورفني واذا 
بقي العم��ل بهذه الوتي��رة املتلكئة 

فان االمور ستكون عواقبها وخيمة.
عل��ى صعيد آخ��ر اعلن عض��و مجلس 
محافظ��ة كرب��الء )محم��د الطالقاني( 
امس ان اجمللس صوت على اقالة احملافظ 
)عقيل الطريحي( من منصبه وان االقالة 
متت باالغلبية املطلقة وان سبب االقالة 
بحس��ب الطالقاني يعود الى مجموعة 
من اخملالفات منها ادارية وقانونية ومالية 

تسببت بهدر املال العام.
عل��ى صعي��د ذي صل��ة قال مص��در في 
ائت��الف دولة القان��ون ان اقالة الطريحي 
من املنصب هي بارادة من االئتالف نفسه 
 )3( ورود ش��كاوي عدي��دة م��ن  بس��بب 
جهات ضد الطريحي متثل��ت بالعتبتني 
احلسينية والعباس��ية ومواطني كربالء 
فضالً عن قوى سياس��ية فيها بس��بب 
العدي��د م��ن اخملالف��ات دون ان يكش��ف 

عن طبيعتها ويش��ار ال��ى ان )14( عضواً 
صوت��وا عل��ى العودة ال��ى الق��رار )305(  
اخل��اص بع��دم القناعة باجوب��ة احملافظ 
بجلسة استجواب سابقة وان االعضاء 
ذاتهم صوت��وا على اقالة احملافظ )عقيل 
كمحاف��ظ  منصب��ه  م��ن  الطريح��ي( 

لكربالء.
وف��ي ش��أن امن��ي عق��د مجل��س االمن 
الوطني امس اجتماعه االسبوعي االول 

في العام )2019( برئاس��ة رئيس مجلس 
الوزراء القائ��د العام للقوات املس��لحة 
عادل عبد املهدي وان اجمللس بحث جهود 
تأمني احلدود العراقية – السورية ونتائج 
املباحثات املشتركة مع اجلانب السوري 
واالج��راءات الواج��ب اتخاذه��ا لتعزي��ز 
القدرات واالستعدادات العراقية الالزمة 
كما ناقش جه��ود نقل امللف االمني من 
وزارة الدف��اع ال��ى وزارة الداخلية واجرى 

تقييم��اً لتحركات بقاي��ا عصابة داعش 
االرهابي��ة ف��ي محافظة االنب��ار اضافة 
الى عدد من القضاي��ا االمنية املطروحة 
ف��ي جدول اعمال��ه واملس��تجدة واتخاذ 

التوصيات الالزمة بشأنها.
وف��ي تط��ور آخ��ر وتأكي��داً مل��ا نش��رته 
«البين��ة اجلدي��دة» ف��ي خبر اس��تباقي 
ذك��رت صحيفة خليجية ام��س ان زيارة 
رئيس اجلمهورية )برهم صالح( الى قطر 
ستكون يوم غد اخلميس وتستغرق  يوما 
واح��دا. ونقل��ت الصحيفة ع��ن القائم 
باالعمال العراقي في السفارة العراقية 
ف��ي الدوح��ة )عب��د الس��تار اجلنابي( ان 
الزي��ارة الت��ي ستس��تغرق يوم��اً واحداً 
س��يجري خاللها بحث تطوير العالقات 
الثنائي��ة ب��ني البلدين وجدي��ر بالذكر ان 
رئيس اجلمهورية ومنذ تس��نمه منصبه 
ف��ي الثاني من تش��رين االول املاضي قام 
بزيارات رس��مية الى كل من الس��عودية 
واي��ران والكوي��ت واالم��ارات فض��الً عن 
ايطاليا وتركيا ضمن مس��اعيه لتطوير 

عالقة العراق اقليمياً ودولياً.
عل��ى صعي��د ذي صلة تناقل ناش��طون 
عبر مواق��ع التواص��ل االجتماعي صورا 
قال��وا انها لش��وارع قطري��ة وهي تتزين 
العراقي  الرئيس  اس��تعداداً الس��تقبال 

)برهم صالح( في زيارة رسمية للدوحة.
وفي ش��أن آخر اكد مسؤول منظمة بدر 
ف��رع الش��مال )محمد مه��دي البياتي( 
محافظ��ة  ف��ي   )K1( قاع��دة  ان  ام��س 
كركوك ش��هدت تواج��داً امريكياً كبيراً 
واصبح��ت ش��بيهة بع��ني االس��د ف��ي 
االنبار فيما بني ان القاعدة تضم )4 االف( 
جن��دي امريكي قتالي م��ع عدد كبير من 
اآلليات العس��كرية الضخمة واملتطورة 
والطائ��رات القتالي��ة الفتاً ال��ى ان تلك 
الق��وات دخل��ت محافظ��ة كركوك عن 

طريق اربيل.
وفي ش��أن ذي صلة اكد عضو جلنة االمن 
والدف��اع البرملانية )كرمي عليوي( امس ان 
زي��ارة ترامب االخيرة لقاعدة عني االس��د 
في االنبار كش��فت عن وج��ود )15 الف( 
مقاتل امريكي فيها واضاف ان هناك آراء 
وتوجهات عدي��دة داخل البرملان للخروج 
بقرار مل��زم للقوات االمريكي��ة باخلروج 
م��ن اراضين��ا كونه��ا ق��وات متواج��دة 
بطريق��ة غي��ر ش��رعية وغي��ر قانوني��ة 
مبيناً ان االتفاقية االستراتيجية املبرمة 
ب��ني الع��راق وامري��كا تنص عل��ى وجود 
مستش��ارين محدودي��ن لتدريب القوات 

العراقية والدعم اللوجستي لقواتنا.

بغداد / 
اك��د مص��رف الرافدين، امس الثالث��اء، عن اس��تمراره مبنح قروض 100 راتب اس��مي 
لشراء وحدات سكنية في املشاريع االستثمارية.وقال املكتب االعالمي للمصرف في 
بيان تلقت ) البينة اجلديدة (  نس��خة منه انه مس��تمر مبنح قروض ش��راء الوحدات 
السكنية في املشاريع االس��تثمارية حسب الضوابط على اساس 100 راتب اسمي 
وان اليتجاوز حده االعلى 75 مليون دينار للموظفني املوطنة رواتبهم و 40 مليون دينار 
للمواطنني. واضاف ان املصرف مينح هذه القروض في املش��اريع االس��تثمارية وبفائدة 
4٪ سنويا، اضافة الى ذلك منح قرض البناء للمواطنني يصل الى 50 مليون بعد تقدمي 
سند مداينة الرض سكنية التقل عن 200 م2.واشار املكتب الى ان توقف منح قروض 
املئة راتب ملوظفي دوائر الدولة، جاء بس��بب حتقيق مخاطر عالية على املصرف وعدم 

حتقيق الهدف منه من قبل املستفيدين.

مسؤول اسرائيلي:¸ نستطيع كشف هويات العراقيني العشرة الذين زارونا الشهر الاôي

الرافدين لـ )                                   (  : من| قروû )100( راتب امسي لشراء وحدات سكنية يف الشاريع ا¸ستثمارية

جملس ا¸من الوطين يبحs جهود تأمني احلدود العراقية M السورية وا¸جراءات الواجب ا•اذها 
دولة القانون: ≠ن من اطاÄ مبحاف≈ كربالء بـ\ا¸Àلبية الطلقة\ والسبب ´الفات وشكاوى )3( جهات ôده

الصيادي يفت| النار: قانون العفو العام بيع يف الزاد العلين واليكم تفاصيل الخفي والستور من صفقات و ^كومشنات\

بدر: قاعدة )K1( يف كركو⁄ تöم )4 ا¸“( جندي امريكي.. والدفاع النيابية: زيارة ترامب كشفo وجود )15 الف( مقاتل امريكي يف عني ا¸سد
تأكيداً لا استبقته                                        .. شوارع قطر تتزين بأعالم العراق استعدادا لزيارة صا3 للدوحة.. Àدا 
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كتب اِّـحرر السياسي

إشبع ”مسكنات“ وحقن ”مورفين“.. البرلمان يفشل في تحقيق ”النصاب“ ويؤجل جلسته الى الغد

يف الهدف

في املقال االفتتاحي لعددنا الصادر امس الثالثاء  الذي 
حمل عنوان «س��دد الكرة في املرم��ى يابرملان.. اليوم» 
عولن��ا كثيراً عل��ى الس��ادة اعضاء مجل��س النواب 
ليلعبوا دورهم التش��ريعي والرقابي وكل ما يقتضيه 
الواج��ب الذي انتخب من اجله البرملاني والس��يما ما 
يتعلق بحسم ما تبقى من احلقائب الوزارية حلكومة 
الس��يد رئي��س ال��وزراء عادل عب��د امله��دي وانتخينا 
باعض��اء البرمل��ان ألن يرتقوا الى مس��توى التحديات 
الوطني��ة وذلك م��ن خالل جتاوز اخلالفات السياس��ية 
ومغ��ادرة االصطفافات التي باتت تعرقل التوجه نحو 
بن��اء حكوم��ة قوية قادرة عل��ى بناء الع��راق واعماره 

باملس��توى  والنه��وض 
لش��عبه  االقتص��ادي 
الس��طور  عبر  وقلناها 
يااخ��وان..  «ميعودي��ن.. 
هلله.. هلله بالش��عب 
وبالعراق» وكان يحدونا 
امل كبير مبوقف يرتقي 
لتلبية ما نتمناه ولكن 
مع االسف ظلت االمور 
مب��ا ال تش��تهي  جت��ري 
املتطلع��ة  س��فننا 
للرس��و على شواطيء 

االمان بكل سالم!!
ان ما حصل في جلس��ة امس الثالثاء ورفع اجللس��ة 
ال��ى يوم غٍد اخلميس حالة تثي��ر الغثيان في النفوس 
وكان عدم اكتم��ال النصاب للبرملان رغم مناش��دات 
رئي��س مجل��س الن��واب محم��د احللبوس��ي للنواب 
بدخول اجللس��ة وتوس��الته بهم اس��تهانة صريحة 
ومخجلة ملش��اعر العراقيني كافة.. ونقولها مبرارة ان 
عدم اكتمال النصاب هي رس��الة للشعب بأن ممثليه 
ال يعي��رون وال يكترث��ون  مل��ا يحيق به م��ن مخاطر وال 
يريدون له حتى جتاوز احملن واملصائب التي يعيشها.. ما 
حصل امس انتكاس��ة برملانية وانتكاسة سياسية 
س��تجعل الش��عب ف��ي حالة ي��أس س��يولد بركان 

الغضب.. فحذار.. حذار من انفجار البركان.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

ما حصل امس انتكاسة 
برملانية وانتكاسة 
سياسية ستجعل 
الشعب يف حالة يأس   
سيولد بركان الغضب 
فحذار حذار من انفجار 
الربكان

لصلحة من تستمر لعبة 
DالنصابC يف ال5لان؟

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ 9 / 11/ 200٥ 

Aلب مسؤولي الوزارات قبل إقرار الوازنةÀافة اöالالية النيابية تعلن عن است

شوارع قطر تتزين بأعالم العراق استعدادًا الستقبال صالح

3
العمل ا¸ستخبارتي على اشده واحلكومة ∑تلŸ البادرة حلف≈ ا¸من ونراقب بدقة اجليب الذي يستوطن فيه داعش على حدودنا مع سوريا 

رئيس الوزراء يؤكد في مؤتمره الصحفي االسبوعي : 

ال

3
% استلم اي معلومات بشان ∑ركز جديد للقوات ا¸مريكية وهنا⁄ اÆفاû مستمر يف عددها 

ارسلنا قائمة بالرشحني لبقية الوزارات للحصول على موافقة الكتل السياسيةومستوى زيارات الوفود  ا¸جنبية للعراق ارتفع بشكل كبري 

عدد 
هذا ال

أ َّـ 
البنŸ الركزي ∞دد إقر

RP مصرفًا للقöاء 
على الفöائيني

اإلصالÄ يرفض التوزيع 
الذه= للجان النيابية 

ويدعو إلقالة  وزراء
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مشوارها بكأس امم eسيا
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  بغداد / 
طاب حتالف س��ائرون، امس الثالثاء، رئيس 
ال��وزراء عادل عب��د املهدي بالكش��ف عن 
اجلهة الت��ي فرضت معاون رئيس س��لطة 
الطي��ران املدن��ي، داعي��ة اي��اه ال��ى ع��دم 

السكوت عن تلك اجلهة مهما كانت. 

وق��ال النائ��ب ع��ن حتال��ف س��ائرون عالء 
الربيعي، نطالب رئيس مجلس الوزراء عادل 
عبد املهدي بالكشف عن هوية اجلهة التي 
ضغط��ت من اجل تس��مية مع��اون رئيس 
س��لطة الطيران املدني، داعيا عبد املهدي 
الى عدم الس��كوت عن تلك اجلهات مهما 

كانت وال��ى اي طرف تنتم��ي وعدم القبول 
والسماح لها بابتزاز مؤسسات الدولة.

وأك��د ان هنال��ك توجها من قبل س��ائرون 
التنق��الت  جمي��ع  ومتابع��ة  ملراقب��ة 
والتعيينات وحركة الدرجات اخلاصة سواء 
اكان��ت في املطارات ام أماك��ن اخرى بغية 

عدم الس��ماح لط��رف مع��ني بإخضاعها 
ملصاحل��ه اخلاصة كما كان ف��ي احلكومات 
السابقة، محذراً في الوقت ذاته ان اي حترك 
او توجه من اي جهة سياس��ية تريد ابتالع 
او الهيمنة على مقدرات البلد لن نس��مح 

بها مطلقاً. 

سائرون تطالب بكشف اجلهة ال< فرoô معاون رئيس سلطة الطريان الدني

طهران / 
أكد املرجع الديني اإليراني الش��يخ ناصر مكارم شيرازي، 
امس الثالثاء، ان الوهابية والتكفير يلفظان انفاس��هما 
االخيرة ويقتربان من نهايتهما، داعيا إلى ضرورة مواجهة 

مخططاتهما بشكل جهادي.

ونقلت قن��اة ”العالم“ عن ش��يرازي قول��ه، إن ”الوهابية 
والتكفير وبأموال الس��عودية يستمران مبزاولة حياتهما 
القذرة وتنفيذ مخططاتهما اخلبيثة“، مؤكدا في الوقت 
نفس��ه، أن ”الوهابي��ة والتكفي��ر يلفظ��ان انفاس��هما 

االخيرة ويقتربان من نهايتهما“.

وأض��اف ش��يرازي، أن ”االع��داء يتلق��ون الضرب��ات م��ن 
املرجعية الدينية وعاشوراء االمام احلسني عليه السالم، 
فه��م اعلنوها وبصراحة بأنهم اليس��تطيعون مواجهة 
اتباع اهل البيت عليهم الس��الم والش��يعة ما دام هذان 

املبدءان موجودان“.

مــــرجع إيـــرانــــي: الـــوهابــيـــة تلف≈ انفاسهـــا األخرية

الكويت / وكاالت / 
اعل��ن امني س��ر جلن��ة النظر في 
اعادة اجلناس��ي املسحوبة نايف 
العجمي، انه مت س��حب جنسية 
شخص تبني انه ضابط بفدائيي 
ال��راي  صحيف��ة  صدام.ونقل��ت 
الكويتي��ة نق��ال ع��ن قن��اة الرأي 
خالل حواره��ا م��ع العجمي أنه 
متت دراس��ة جمي��ع امللفات التي 
مت س��حب جنس��ياتهم بشكل 
معمق ومرك��ز وموضوعي، والتي 
تقدم بها 186 رب أسرة بطلباتهم، 
مس��حوبة   33 بينه��م  م��ن 
جنس��ياتهم قبل اح��داث 1991.
واض��اف العجمي ان م��ن احلاالت 
الغريب��ة التي م��ّرت على اللجنة 
أثن��اء بح��ث طلب��ات املتقدمني، 
جنس��يته،  س��حبت  ش��خص 

بعد أن تبني انه عس��كري عراقي 
م��ن فدائيي ص��دام، مش��يرا الى 
ان ه��ذا الش��خص منح��ت ل��ه 
اجلنس��ية الكويتية قبل سقوط 
نظ��ام ص��دام حس��ني.وتابع انه 
النظ��ام وصل��ت  بع��د س��قوط 
للكوي��ت مجموعة م��ن الوثائق 
فحصه��ا  وبع��د  واملس��تندات، 
ظهر اس��م هذا الش��خص الذي 
منح اجلنس��ية واتض��ح أنه كان 
عسكرياً من فدائيي صدام برتبة 
مق��دم، موضحا ان��ه كان له أدوار 
أثن��اء الغ��زو ف��ي حماي��ة بعض 
للجي��ش  التابع��ة  القطاع��ات 
العراق��ي، وهناك خط��اب تعزية 
من صدام حسني له، كما ان لديه 
أعم��ال ف��ي 1999، ومتصل بهم 

حتى العام 2001.

بغداد / 
  قال رئيس الوزراء السيد عادل عبد املهدي 
مخاطبا أمينة بغداد السيدة ذكرى علوش 
بالقول بالقول وباللهجة الشعبية احملببة..

)هلله هلله بالباعة اجلوالني ( وال تطاردوهم 
الن ه��ذه الش��ريحة من اجملتم��ع تكابد من 
اج��ل لقم��ة العي��ش وتأم��ني االحتياجات 
االساس��ية لعوائله��م. واكد عب��د املهدي 

خ��الل جولت��ه الصباحي��ة املبك��رة ام��س 
االول الى ش��ارع الرشيد وسط بغداد والتي 
رافقت��ه فيها امينة بغداد ان��ه يجب اعادة 
احلياة لش��ارع الرش��يد، وأمر برف��ع الكتل 

الكونكريتية من الشارع ومتابعة االعمال 
اجلارية. واستمع خالل الزيارة الى مالحظات 
ع��دد م��ن املواطنني الذي��ن التقاه��م على 

هامش الزيارة .

بغداد /  
ل�»البين��ة  مطلع��ة  تس��ريبات  كش��فت 
اجلدي��دة» بأن ثمة حراك يج��ري اآلن من اجل 
من��ح حقيب��ة وزارة الداخلية للس��يد فالح 

الفي��اض مقابل منح وكالة الوزارة للش��ؤون 
االدارية لش��خصيتني هما حاك��م الزاملي او 
ستار البياتي.. ولم توضح التسريبات طبيعة 

مايجري بالضبط حتت الكواليس.

تسريبات: الفياû للداخلية مقابل من| وكالتها 
للشؤون ا¸دارية للزاملي أو البياتي

تت��داول مواق��ع اخباري��ة ومواق��ع التواص��ل االجتماعي من��ذ ايام 
انباء عن قيام الس��لطات الرس��مية املصري��ة واالردنية مبنع دخول 
العراقي��ني الى اراض��ي الدولتني في حالة وجود تأش��يرة دخول الى 

ايران في جوازاتهم.. فهل من ايضاح ياوزارة خارجيتنا؟

هل من ايöاÄ ياوزارة خارجيتنا؟

بغداد / 
أف��اد مصدر ف��ي مكت��ب رئي��س ال��وزراء، امس 
الثالث��اء، بأنه ل��م يصدر كتابا رس��ميا يتضمن 
تقدمي اسماء مرش��حني للوزارات املتبقية. وقال 
املص��در ، إن «ماذكره احد اعضاء مجلس النواب 

بشأن صدور كتاب رسمي يتضمن ترشيح ثالثة 
اس��ماء للوزارات املتبقية ع��ار عن الصحة وغير 
دقي��ق»، نافيا «صدور اي كتاب رس��مي موقع من 
رئي��س ال��وزراء به��ذا الش��أن». وكان النائب عن 
ائت��الف دول��ة القانون عبد الس��الم املالكي قال 

ان رئي��س ال��وزراء عادل عبد امله��دي اصدر كتابا 
رس��ميا يتضمن ترش��يح فالح الفي��اض لوزارة 
الداخلية وس��ليم اجلبوري ل��وزارة الدفاع ورزكار 
محم��د امني ل��وزارة الع��دل، ورجح ع��رض هذه 

االسماء بجلسة غد اخلميس.

مصدر يف مكتب رئيس الوزراء: % يصدر كتاب يتöمن تقديم امساء للوزارات التبقية

 oانــفجـــار سيارة مفخخة فــــي تــكــريــــ
صالح الدين / 

كشف مركز اإلعالم األمني، امس الثالثاء، تفاصيل 
انفج��ار الس��يارة املفخخة في تكري��ت، مؤكداً أن 
القوات األمنية اكتش��فت العجلة ما دفع اإلرهابي 
الذي يقودها ال��ى تفجيرها.وقال املرك��ز إن القوات 
األمني��ة وخ��الل عملي��ة التفتي��ش في س��يطرة 
االقواس مبدينة تكريت اكتشفت العجلة املفخخة 

وهي من ن��وع بيك اب ما دفع اإلرهابي الذي يقودها 
الى تفجيرها وهو بداخلها.وأضاف أن احلادث اسفر 
عن استشهاد مواطنني اثنني وإصابة 6 آخرين.وكان 
مص��در امني افاد في وقت س��ابق من امس الثالثاء 
بأن ثالثة اشخاص قتلوا واصيب 10 اخرون بانفجار 
سيارة مفخخة في سيطرة االقواس مبدينة تكريت 

شمالي صالح الدين.


