
بومبيو:  عام 1959 أرسلت وكالة االستخبارات 
املركزية فرقة اغتياالٍت من بينهم شاٌب 

ُيدعى صدام حسني إىل العراق حملاولة قتل 
اجلنرال عبد الكريم قاسم

املركزي : منحنا اكثر من 73 مليار 
دينار النشاء مشاريع قطاعية

تأكيداً ملعلومات نش��رتها »البينة 
اجلديدة« في عدده��ا املرقم )3100( 
بتاري��خ 8/ 1/ 2019 حت��ت عن��وان: 
)مصادر مطلعة ل�«البينة اجلديدة«: 
ملك االردن في بغ��داد قريباً( حيث 
يصل عب��داهلل الثاني مل��ك االردن 
الى العاصمة بغداد اليوم في زيارة 
رسمية وان رئاسة اجلمهورية قامت 
برفع االع��ام االردنية في مداخلها 
اضافة الى االعام العراقية ترحيباً 

بامللك االردني.
م��ن جان��ب آخ��ر كش��ف عض��و 
املكلف��ة  التحقيقي��ة  اللجن��ة 
ف��ي حريق دار ايواء املش��ردات في 
االعظمي��ة النائبة )هيفاء االمني( 
امس عن بدء االجتماع االول لهذه 

اللجنة مش��يرة الى ان اللجنة قررت 
اس��تضافة وزي��ر العم��ل والش��ؤون 
االجتماعي��ة )باس��م عب��د الزم��ان 
الربيع��ي( وكذل��ك اللق��اء بالفتيات 
الصلي��خ  ال��ى  نقله��ن  مت  اللوات��ي 
وكذلك بالناجية وادارة الدار للوقوف 

على مابسات احلادث.
على صعي��د ذي صلة اظهرت وثيقة 

حصل��ت عليه��ا »البين��ة اجلديدة« 
امس بأن جلسة البرملان اليوم االثنني 
تخلو م��ن اكمال الكابين��ة الوزارية 
كالع��ادة وكأن االم��ر ال يعني البرملان 

من قريب او بعيد.
وف��ي التطورات ايضاً كش��ف مصدر 
امني امس عن عزم قوات الرد السريع 
بالتوجه نحو قضاء القائم مبحافظة 
االنبار لغرض ضب��ط االمن وماحقة 

اجملامي��ع االرهابي��ة هناك بع��د توتر 
االوضاع في القضاء كما اكد املصدر 
ان التوت��ر االمن��ي والتفجي��ر االخير 
في القائم يش��ير الى عودة نش��اط 
اجملامي��ع االرهابية هن��اك االمر الذي 
يحتم ارس��ال قوة نوعي��ة ملكافحة 

اجملاميع االرهابية في تلك املناطق.
على صعيد ذي صلة اكد النائب عن 
كتل��ة صادقون البرملانية )عدي عواد( 

ام��س ان الس��يارات املفخخ��ة التي 
تنفج��ر ف��ي املناطق وم��ن بينها في 
قض��اء القائم ه��ي ردود اميركية عن 
املطالبات بخروج قواتها من االراضي 
العراقية وقال عواد ان تنظيم داعش 
انتهى عس��كرياً لكن فكره وخاياه 
النائمة مازال��ت موجودة وهي تعمل 
م��ن وقت آلخ��ر على محاول��ة اثبات 
الوج��ود من خ��ال تنفي��ذ عمليات 

ارهابي��ة جبان��ة جت��اه االبري��اء ف��ي 
املناطق.وفي ش��أن آخر دع��ا القيادي 
ف��ي حتال��ف س��ائرون النائ��ب )عاء 
الربيعي( امس رئيس ومجلس بغداد 
)ري��اض العضاض( ال��ى التركيز على 
واق��ع العاصمة خدمياً وعدم االنزالق 
نح��و التناح��ر السياس��ي مبيناً ان 
العض��اض حول اجمللس الى س��احة 
ص��راع بدالً م��ن تقدمي اخلدم��ات وان 
العاصمة بغداد ذاقت االمرين نتيجة 
الفس��اد الذي ض��رب جميع مفاصل 
احلكوم��ة م��ا ادى الى انع��دام االمن 
واخلدمات ونقص فرص العمل وانهيار 
التعليم والصحة وغياب التخطيط 

ومراقبة املشاريع.
م��ن جانبه دعا رئيس مجلس النواب 
)محم��د احللبوس��ي( ام��س مجلس 
محافظ��ة باب��ل ال��ى االبتع��اد ع��ن 
املشاكل السياس��ية وتوفير كل ما 
يحتاج��ه اهال��ي بابل م��ن اخلدمات 
تصريح��ات  ف��ي  احللبوس��ي  وق��ال 
صحفي��ة اطلقه��ا عق��ب وصول��ه 
برفقة وف��د نيابي الى محافظة بابل 
ان على مجلس احملافظة االبتعاد عن 
املش��اكل السياسية ،مشيراً الى ان 
تدهور االوضاع اخلدمية في بابل يعود 

لسوء التخطيط وعدم توفير االموال 
املتوقفة  املش��اريع  الازمة الكم��ال 
وكان احللبوس��ي ق��د وص��ل ام��س 
االول برفق��ة وفد نيابي الى محافظة 
بابل وعقد فور وصول��ه اجتماعاً مع 
احملافظ واعضاء اجمللس لاطاع على 

واقع احملافظة.
وف��ي ش��أن آخ��ر اك��د نائ��ب رئيس 
مجلس النواب )حسن كرمي الكعبي( 
ام��س ان على مفوضي��ة االنتخابات 
حتدي��د موع��د االنتخاب��ات واالم��ور 
مجل��س  مس��ؤولية  اللوجس��تية 
الن��واب واحلكومة فيما اش��ار رئيس 
مجل��س املفوضني )عل��ي الهيتاوي( 
ال��ى ان رئي��س ال��وزراء ع��ادل عب��د 
امله��دي التق��ى اعض��اء املفوضي��ة 
ودعاهم للجلوس مع البرملان بش��أن 
االنتخاب��ات احمللي��ة وق��ال الكعب��ي 
خال اجتم��اع ضم جلنتي القانونية 
واالقالي��م ومفوضي��ة االنتخابات ان 
احلكومة ال تس��تطيع كبح مطالب 
الشعب للتظاهر امام احملافظات وان 
املواط��ن هو حر في اختيار ممثليه في 
اجملالس احمللية وه��ي وظيفة خدمية 

متس حياة املواطن.

  بغداد / 
كش��ف وزير العمل والش��ؤون االجتماعي��ة، امس االحد، أن 17% م��ن اجملتمع العراقي فقير ومع��اق وباحث عن عمل.وقال 
باس��م عبد الزمان، في بيان صدر عقب لقائه، ، النائبة انتصار اجلبوري ، إن الوزارة تتعامل مع 17 % من اجملتمع العراقي ما 
بني فقير ومعاق وباحث عن العمل، مش��يرا الى ان هناك س��ت محافظات تعاني تدني مس��تويات املعيشة وبحاجة الى 
برام��ج وخطط اجتماعية جديدة.واضاف عبد الزمان ان املرحلة املقبلة ستش��هد زخما كبيرا على الوزارة لوجود الكثير 
م��ن العوائل دون مس��توى خط الفق��ر، الفتا الى ان هناك 450 ألف اس��رة مت اج��راء بحث اجتماعي لها وال��وزارة اكملت 
جميع االجراءات املتعلقة بتلك العوائل بانتظار التخصيص املالي لشمولها برواتب االعانة االجتماعية.واكد عبد الزمان 
ضرورة ان يعي مجلس النواب حجم املسؤولية االجتماعية امللقاة على الوزارة، مشددا على مراعاة حجم التخصيصات 
املرصودة مللف احلماية االجتماعية في املوازنة العامة نظرا للزخم الكبير من العوائل التي هي دون مس��توى خط الفقر.

واوضح عبد الزمان ان الوزارة لديها عدد آخر من االسر التي لم يشملها البحث االجتماعي حتى االن وهي بانتظار االنتهاء 
من البيان السنوي للبت باجراءات البحث لتلك العوائل بعد حتديث بياناتها والتأكد من عناوينها ومن ثم ارسال الباحثني 
االجتماعيني.يذكر ان الفئات املش��مولة برواتب الرعاية االجتماعية هي املطلقات واالرامل واملعاقني والفقراء ويتم توزيع 

هذه الرواتب من خال منافذ مصارف الرافدين ومكاتب البريد املتوزعة في كافة احملافظات .

خبري قطري : الدوحة  محلت برهم صاحل ثالثة شروط للمصاحلة مع السعودية

ليّطلع كل اصحاب القرار.. وزير العمل : %17 من اجملتمع العراقي فقري ومعاق وباحث عن عمل

الرد السريع يعتزم التوجه للقائم لتنفيذ عمليات نوعية ضد داعش.. وصادقون: السيارات املفخخة ردود واشنطن على املطالبات خبروج قواتها
الربملان يستضيف وزير العمل لكشف مالبسات حريق دار املشردات وجلسته ختلو كالعادة من اكمال الكابينة الوزارية

بينما امواله يف اخلارج تقدر بـ)300( مليار دوالر.. العراق يقرتض )5( مليارات دوالر والشعب هو الضحية

املفوضية: التقينا بعبد املهدي ودعانا للجلوس مع الربملان بشأن االنتخابات احمللية
نائب: العضاض حول جملس بغداد اىل “ساحة صراع” بداًل من اخلدمات.. واحللبوسي يدعو جملس بابل لالبتعاد عن املشاكل السياسية

)20( صفحة ــــ السعر 500 دينار NO.3104 .              14    . JAN . 2019MONاالثننيالسنة الرابعة عشرة العدد )3104 (               14  /  1  / 2019 جريدة يومية سياسية مستقلة عامة تصدر عن مؤسسة البينة الجديدة 

3
2

3

كتب املحرر السياسي

تأكيدًا لمعلومات “                     ”.. ملك االردن في زيارة لبغداد اليوم

يف الهدف

تشير املعلومات املؤكدة الواصلة الى مطبخ التحرير في 
»البينة اجلدي��دة« والتي تتعلق حص��راً باملوازنة االحتادية 
للع��ام احلالي )2019( بأن عملية متريرها حتتاج الى عملية 
قيصري��ة وان االخيرة لن تتم إال بحصول توافق سياس��ي 
وان االخي��ر مازال بني ش��د وجذب وزع��ل ورضا وجيب ليل 

وخذ عتابه!!
املعلومات املس��تقاة من مصادر مطلع��ة ان اقرار املوازنة 
قد يتم خال اسبوعني بينما هناك من يقول ان التصويت 
على املوازنة قد يستغرق )6( جلسات برملانية فيها مافيها 
من النقاش البيزنطي الذي مبعثه واساسه هو ان املوازنة 
جتاهلت موضوعة النسب الس��كانية وكذلك احملافظات 

املنتج��ة للنف��ط  الت��ي 
تعان��ي من نقص حاد في 
اخلدمات وان سكانها في 

حالة غليان جراء ذلك.
النواب  رئاس��ة مجل��س 
وكإجراء احترازي ملواجهة 
ال��ى  س��ارعت  احمل��ذور 
متديد فصله التش��ريعي 
ال��ذي كان م��ن املفترض 
الثال��ث  ينته��ي ف��ي  ان 
م��ن الش��هر احلالي حلني 
اقرار املوازن��ة لهذا العام 

والت��ي حتت��اج الى نقاش يحت��دم ويطول رغ��م ان البرملان 
ذاته س��بق وان قدم )48( تعدي��اً عليها لكن احلكومة لم 
تواف��ق إال على )5( منه��ا... باختصار ف��ان املوازنة احلالية 
»ملغوم��ة« بامتي��از كونها بُنيت على اس��س بعيدة عن 
الواق��ع وهذا هو مثار اجلدل الدائ��ر والنقاش احملتدم لكننا 
كشعب نقول ان كل القوى السياسية والنواب مطالبون 
باختزال الزمن وحس��م اخلافات واالس��راع باقرار املوازنة 
والت��ي يعرف اجلميع م��دى التأثيرات الس��لبية لتاخيرها 
على مجمل حركة الدولة واجملتم��ع ونقولها بالفم املآلن 
ملن يحاول اللع��ب على اعصابنا وتضيي��ع الوقت ان زمن 
الضحك على الش��عب قد انتهى وحان وقت اجلد.. فكروا 
ملياً مبصلحة الش��عب والوطن وكف��ى رقصا على حبال 
الس��يرك السياس��ي ال��ذي تكش��فت لن��ا كل خفاياه 

واسراره.. اقروا املوازنة وكفى لعبة ختيان.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

فكروا مليًا بمصلحة 
الشعب والوطن وكفى  
رقصا على حبال 
السريك السياسي 
الذي تكشفت لنا كل 
خفاياه واسراره

أقّروا املوازنة وكفى 
لعبة ختيالن

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 

لتنشيط احلركة التجارية.. معرب جديد بني العراق وتركيا وافتتاح عرعر التجاري!

ماذا يخبئ االمريكان من وراء تحركاتهم العسكرية يف املنطقة ؟ 
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شنيشل: أداء املنتخب الوطين إق
بكأس آسيا يف تصاعد ونتمنى أن 
نرى منتخبنا يف األدوار النهائية

)                                ( يف حوار موسع مع املدير 
العام ملشاريع نقل الطاقة الكهربائية 

املهندس صباح كاظم عكرب يؤكد:
810

الفنانة التشكيلية سها بدري األعرجي 
تفتح نافذة احلوارمبنجزاتها الفنية 

والثقافية لـ)                                (:

  بغداد / 
اعل��ن البنك املرك��زي العراقي، 
امس االحد، عن منحه اكثر من 
73 مليار دينار النش��اء مشاريع 
مبال��غ  ان  مبين��ا  قطاعي��ة، 
بلغ��ت من خمس��ة  االق��راض 
دين��ار. ال��ى خمس��ني ملي��ون 

وق��ال البن��ك ان��ه انطاقا من 
املس��اهمة في دع��م االقتصاد 
العراقي بإع��ان البنك املركزي 
ع��ن مبادرت��ه الواح��د تريليون 
دينار لتمويل املشاريع الصغيرة 
املبالغ  بان اجمالي  واملتوسطة 
املمنوح��ة ال��ى املص��ارف منذ 
انط��اق مبادرة متويل املش��اريع 

الصغيرة واملتوسطة في العام 
2015 ولغاي��ة ال���31 من كانون 
االول املاضي بلغت اكثر من 73 
مليار دين��ار، مبينا ان��ه مت منح 
اكثر م��ن 33 ملي��ار دينار خال 
املواطنني  العام 2018 الق��راض 
مش��اريع  بانش��اء  الراغب��ني 

جديدة.
توزع��ت  املش��اريع  ان  واض��اف 
على مختلف القطاعات كانت 
نس��بة القطاع التج��اري %59 
واخلدم��ات 25% والصناعي %12 
والزراع��ي 4%، مبين��ا ان املبادرة 
ش��ارك فيها 34 مصرف��ا اهليا 

ومصرف حكومي واحد.

3
املرجع السيستاني يرد على استفتاء بشان لبس الرجل الذهب واألقراط النسائية
3الكربولي يدعو احلكومة ملصارحة الشعب بشأن الكابينة الوزارية والصراع االمريكي االيراني
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حفيد الراحل حمسن احلكيم يطالب الربملان العراقي بتشريع قانون حيمي األنساب
3تقرير روسي : السفارة األمريكية يف بغداد اكرب من مقر االمم املتحدة بست مرات
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وكاالت / 
منذ ثاثة أيّام وصل عدد السفن األمريكية التي مت سحبها 
م��ن بح��ر الصني أكث��ر م��ن 63 قطع��ة بحرية م��ن بوارج 
وفرقاطات وكثي��ر من املدمرات و ثاث حام��ات للطائرات، 
كله��ا توجهت الى اخلليج العربي وبحر عمان، و مت ش��حن 
أكثر من 60 بطارية صواريخ باتريوت من اجليل املتطور الذكي 
جداً الى الس��عودية من القاعدة األمريكية في الكويت، و 
نصب��ت أمريكا 19 بطاري��ة باتريوت في الكوي��ت و 10 في 
البحرين و23 في األمارات، وكل السفن األمريكية أصبحت 
محمل��ة باملض��ادات الصاروخي��ة األعتراضي��ة وحاملت��ا 
طائرات متركزت قرب س��واحل أس��رائيل القريبة من لبنان، 
واثنان ف��ي بحر عم��ان وحّملت مبنظوم��ات باتريوت أيضا.

إس��رائيل نشرت في ال� 24 س��اعة املاضية 8 منظومات 
مضادات للصواري��خ نوع ثاد في خارج كل مدينة و4 في 
داخل كل مدينة. أما حدود أسرائيل فأصبحت عبارة عن 
ج��دار من القب��ة احلديدية فبني كل 10 كيلومتر نش��روا 
بطاري��ات باتريوت... هل ه��ي أّم املع��ارك الثانية؟ أم هي 
)قيامة أيران(؟بدورها أيران أوعزت الى حزب اهلل بس��حب 
كل مقاتليه من سوريا. واليوم رحل أخر مقاتل من حزب 
اهلل من سوريا ومتّ نشرهم على احلدود مع أسرائيل.بدوره 

نش��ر احلزب أكثر من 34 بطارية صواريخ أيرانية على طول 
الشريط احلدودي وحول مدنه.

أس��رائيل بدورها نش��رت فرقة قتالية في اجلوالن السوري 
احملتل. والى اآلن سوريا في حالة أستنفار كبير وتستعجل 

الوق��ت  روس��يا باحلص��ول عل��ى منظوم��ات أس300 ألن 
ب��دأ يضيق جدا وعلى بوتني س��رعة تس��ليم س��وريا هذه 
املنظوم��ة ألنه��ا أصبحت مهددة بش��كل كبي��ر وهي لن 
تقف مكتوفة األيدي بأي��ة حرب محتملة ضد أيران وحزب 
اهلل...السؤال هل يدرك سياسيو املنطقة بكاملها حجم 

األس��تعدادات وفداحة الكارثة القادم��ة؟ أم أنهم غارقون 
بالفساد ومنشغلون باألطماع والكراسي واملناصب؟.بعد 
يوم 12 من ش��هر كانون الثاني احلالي 2019 تكون املنطقة 
ق��د دخلت في غياه��ب القدر. فه��ل أتخذوا أس��تعدادات 
حقيقية؟ كل املؤش��رات القادمة م��ن البيت األبيض تقول 
أن األتفاق النووي أصبح في حكم امللغى أمريكيا، بإنتظار 
إع��ان موته رس��ميا.كل حتذيرات أوربا وروس��يا والصني لم 
تعد جتدي والدليل هو حجم األس��لحة التي شحنت منذ 
3 أيام.يب��دو أن قيام��ة ايران قادمة وس��وف تخّير أما مبصير 

العراق أو مبصير كوريا الشمالية - -
واهلل احلافظ... 

مصدر املعلومات من موقع فوكس نيوز االمريكي.

ماذا يجري في مياه الخليج العربي وبحر عمان والمنطقة بالضبط؟
  حتركات عسكرية امريكية غري مسبوقة.. حدود اسرائيل جدار من قبة حديدية وحزب اهلل اللبناني يستنفر مقاتليه وسوريا يف حالة انذار قصوى

 هل ازفت ساعة املواجهة 
االمريكية مع ايران أم أن 

مايحصل سحابة صيف عابرة ؟!

بغداد / 
عق��د مجل��س إدارة جمعية القض��اء العراقي 
بدورته اجلديدة اجتماعه األول في مقر اجلمعية 
ببغ��داد بتاري��خ 10 / 2019/1 وانتخب رئيس��اً 
للجمعية ونائباً له، ولف��ت مجلس اإلدارة إلى 
أن هذه هي املرة األولى التي تش��غل فيها امرأة 

منصب نائب رئيس اجلمعية.
وذك��ر بيان ص��ادر ع��ن املركز اإلعام��ي جمللس 
القضاء األعلى أن مجلس ادارة جمعية القضاء 

العراقي عقد اجتماعه االول في مقر اجلمعية 
ف��ي بغداد وجرى خاله انتخاب القاضي غالب 
عام��ر الغريب��اوي رئي��س محكمة اس��تئناف 

واسط االحتادية رئيساً للجمعية.
وأضاف البيان ان مجلس إدارة اجلمعية انتخب 
القاضي��ة ذكرى جاس��م داخل نائب��اً للرئيس 
لتس��جل بذلك امل��رة األولى التي تك��ون املرأة 
فيها عضواً في جمعية القضاء العراقي ونائباً 

لرئيسها.

للمرة األوىل.. امرأة قاضية نائبًا لرئيس 
مجعية القضاء العراقي

تنش��ر »البين��ة اجلديدة« ف��ي عددها 
لي��وم غ��ٍد الثاثاء اس��راراً يكش��فها 
ألول مرة محمد بن راش��د نائب رئيس 
االمارات رئيس مجل��س الوزراء حاكم 
دبي عن لقاءات جمعته باملقبور صدام 
والرئيس الس��وري احلالي بشار االسد 

والرئيس الليبي معمر القذافي.

غدًا في »                    «

اسرار يكشفها حممد بن 
راشد الول مرة

بغداد / 
اعلن��ت الس��فارة االيراني��ة 
في الع��راق، امس االحد، عن 
برنام��ج زيارة وزي��ر اخلارجية 
االيران��ي محمد جواد ظريف 
ان��ه  مبين��ة  الع��راق،  ال��ى 

س��يلتقي فور وصول��ه بوزير 
اخلارجية محمد احلكيم.

وقالت السفارة في بيان     ان 
وزير اخلارجية االيراني محمد 
اليوم  جواد ظريف س��يصل 
الى بغ��داد يرافق��ه اكثر من 
سياس��ية  ش��خصية   30
ان��ه  مبين��ة  اقتصادي��ة،  و 
س��يلتقي فور وصوله    بوزير 

اخلارجية محمد احلكيم.

تتمة ص3

»                                    « تنشر تفاصيل برنامج 
زيارة وزير اخلارجية االيراني للعراق
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الحلة / البينة الجديدة
 أك��د رئيس مجلس النواب محمد احللبوس��ي، ان البرمل��ان لن يدخر جهدا 
في توفير كل ما حتتاجه بابل وباقي احملافظات. ودعا احللبوس��ي في كلمته 
خ��ال اجتماعه والوفد النيابي املرافق ل��ه بحكومة بابل في مقرها مبدينة 
احلل��ة مركز احملافظة ام��س األحد مجلس محافظة باب��ل الى االبتعاد عن 
املش��اكل السياس��ية وتوفي��ر كل ما يحتاج��ه اهالي بابل م��ن اخلدمات.

وأض��اف، ان تدهور االوضاع اخلدمية في بابل يعود لس��وء التخطيط وعدم 
توفير االموال الازمة الكمال املش��اريع املتوقفة. وأشار الى ان املوازنة لهذا 
العام ستكون افضل من سابقاتها من خال توفير االموال الكافية لتنمية 

االقاليم وزيادة تخصيصات بابل.

بغداد / البينة الجديدة
كشف ضابط امني، امس االحد، عن عمليات 
اخت��راق لعناص��ر تنظيم داعش باالس��تعانة 
مبدنيني، فيما اشار الى ان هذه العمليات اوقعت 
بخمس خايا من التنظي��م. ونقلت صحيفة 
خليجية عن الضابط قوله ان االس��تخبارات 
العس��كرية اس��تعانت مبا لديها م��ن قاعدة 
بيانات حول عناصر داعش في احملافظات التي 
كانت خاضع��ة لس��يطرته، ومعلومات أخرى 
حصلت عليها من قب��ل معتقلني من عناصر 

التنظي��م، ووضع��ت خطط��ا الخت��راق خايا 
التنظي��م، مبينا انه مت الترتي��ب مع متعاونني 
من املدنيني، تربطه��م عاقات معرفة أو قرابة 
مع عناصر داع��ش الذين كانوا في مناطقهم.
وأض��اف أّن التعام��ل م��ع ه��ؤالء املتعاونني متّ 
بس��ّرية تام��ة، واس��تطاعوا اخت��راق عدد من 
اخلاي��ا، خاص��ة ف��ي املوص��ل وص��اح الدين 
حتديدا، مش��يرا الى أنّه وفقا للمعلومات التي 
حصلنا عليها من املتعاونني، متكّنا من اختراق 
نح��و خم��س خايا، خ��ال الفترة الس��ابقة، 

ومتت اإلطاحة به��ا. وتابع ان بعض تلك اخلايا 
مت تفكيكه��ا واعتقال عناصره��ا، وأخرى متت 
املواجه��ة معه��ا وقت��ل أفرادها، الفت��ا الى أّن 
ه��ذه االس��تراتيجية األمني��ة أثبت��ت جناحا، 
ونعم��ل عل��ى تطويرها م��ن خ��ال معلومات 
إضافي��ة حصلنا عليه��ا من اعتق��ال عناصر 
تلك اخلاي��ا. وتعمل القوات العراقية مبختلف 
صنوفها القضاء على تنظي��م داعش، بعدما 
نش��طت خاياه في عدد من احملافظات احملّررة، 

واستطاعت تنفيذ أعمال عنف فيها.

بغداد / البينة الجديدة
 أكد رئي��س اجلمهورية برهم صال��ح أهمية التعايش 
الس��لمي بني مكونات الش��عب العراق��ي الواحد مبا 
يلبي تطلعاته وآماله في الرقي واالس��تقرار. وبحسب 
بيان رئاس��ي أشار خال اس��تقباله في قصر السام 
ببغداد، أم��س األحد، وفدا ميثل املكون التركماني، الى  
املسؤولية املش��تركة جلميع األطراف السياسية من 
اجل حتقيق املطالب املش��روعة له��ذا املكون وضرورة 
مش��اركته الفاعل��ة في مؤسس��ات الدول��ة، وتعزيز 
مس��اهمتهم في اس��تكمال بناء العراق الدميقراطي 
االحتادي.وش��دد صالح عل��ى  وحدة الص��ف الوطني، 
واعتم��اد احلوار اجل��اد حللحلة األزمات واملش��اكل بني 
الفرق��اء السياس��يني، مب��ا يعك��س ال��روح الوطنية 
الصادق��ة الت��ي متيز الش��عب العراقي. ولف��ت البيان 
ال��ى ان��ه  ج��رى، خ��ال اللق��اء، اس��تعراض تطورات 
املشهد السياس��ي واألوضاع األمنية ودعم احلكومة 
لتنفيذ برنامجها املتفق عليه من قبل الكتل والقوى 
العراقية. من جانبهم جدد اعضاء الوفد الضيف دعم 
املكون التركماني للوحدة الوطنية مبا يحقق األهداف 
املنشودة للعراقيني، مؤكدين حرصهم على املشاركة 
التركماني��ة في القرار الوطني العراقي ومس��اندتهم 
للبرنامج احلكومي وللجه��ود املبذولة لارتقاء بواقع 

الباد سياسياً واقتصادياً وأمنياً.

احللبوسي: الربملان لن يدخر جهداً يف توفري كل ما حتتاجه بابل وباقي احملافظات  

نائب عن دياىل يطالب األجهزة األمنية بالتحقيق يف خروقات حدثت باملقدادية

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
تهديد .. اكد محللون سياس��يون امريكان، امس 
االحد، أن تعزيز التعاون بني روسيا والصني، أصبح 
كابوس��ا أمريكيا حقيقيا، ويش��كل أكبر تهديد 
للواليات املتح��دة. ونقلت مجلة ) انترناش��يونال 
انترست( عن احملللني قولهم إن ”واشنطن ترتكب 
خطأ فادحا، بالتقليل من شأن التعاون الوثيق بني 
موس��كو وبكني، وأن الواليات املتحدة لم تستفد 
من موقفها اجليد في النصف الثاني من احلرب الباردة، عندما كانت 

العاقات بينها وبني االحتاد السوفييتي والصني أفضل كثيرا. 
أنف��اق ..  عثرت الس��لطات املكس��يكية على نفق ميت��د من داخل 
األراضي املكسيكية ويصل إلى الداخل األمريكي 
في والية أريزونا والذي يس��تخدم لتهريب اخملدرات 
واألس��لحة ب��ني البلدي��ن وأن النف��ق املكتش��ف 
على احلدود األمريكية املكس��يكية يعتبر الثالث 
م��ن نوعه خ��ال هذا الش��هر. واضاف��ت نقا عن 
السلطات املكس��يكية قولها إن النفق ميتد إلى 

حوالي 10 أمتار وهو ليس األول من نوعه.

احتجاجات .. اس��تدعت اخلارجی��ة االیرانیة، امس 
االحد، القائم باالعمال فی السفارة البولندیة لدی 
طهران “ویتشخ اونلت” الباغه احتجاج ایران علی 
تنظیم مؤمتر مناوئ لها فی وارس��و فی في الفترة 
ما بني 13 و 14 ش��باط املقب��ل. وذكرت وكالة )ارنا( 
أن ” رئيس دائرة ش��رق اوروبا في اخلارجية االيرانية 
ابلغ القائم باعمال الس��فارة البولندية احتجاج 
ایران الرسمی علی تنظیم مؤمتر مناوئ لها فی وارسو والذي سیركز 

علی سیاسة ایران االقلیمیة باستضافة امریكا وبولندا.
إع��دام .. حكم على 41 إرهابيا باإلعدام في تونس ملش��اركتهم في 
هجوم خل��ف 15 قتيا في صفوف اجليش في متوز 
2014 على احلدود مع اجلزائر، وفق ما أفادت النيابة.
وقال املتحدث باس��م القطب القضائي ملكافحة 
اإلرهاب س��فيان الس��ليطي ل�”فران��س برس”، إن 
محكم��ة البداية ف��ي تونس أص��درت  أحكامها 
بحق اإلرهابيني ال�41، علما بأن اثنني منهم فقط 

معتقان فيما اآلخرون فارون. وقتل 15 جنديا.

اس��تقالة .. أعل��ن وزي��ر الدف��اع اليونان��ي، بانوس 
كامين��وس، امس األح��د، اس��تقالته من منصبه 
احتجاجا على اتفاق احلكومة مع مقدونيا بشأن 
اس��مها، مما يعصف مبس��تقبل االئت��اف احلاكم 
قبل أش��هر من انتخابات البرملان. وقال كامينوس 
بع��د لقائ��ه رئيس ال��وزراء اليوناني، أليكس��يس 
تس��يبراس، صب��اح ام��س األحد: ”قضية اس��م 
مقدونيا… ال تسمح لي إال بالتضحية باملنصب الوزاري”. وأضاف أنه 

سيسحب 6 وزراء آخرين، وهم أعضاء حزبه، 
تدريب ..  أجرى اجليش التركي، تدريبات عسكرية لوحدات الدبابات 
ف��ي والي��ة هطاي جن��وب الب��اد على احل��دود مع 
محافظة إدلب السورية. وأفادت وكالة “األناضول” 
التركية الرس��مية بأن قوات مسلحة استقدمت 
م��ن مختلف مناط��ق الب��اد ع��ززت الرقابة على 
الش��ريط احلدودي مع س��وريا في قضاء ياياداغي 
املواجه إلدلب.و أن وحدات الدبابات التابعة للجيش 

أجرت بعد ذلك العديد من املناورات والتدريبات.

خبري قطري: الدوحة حتّمل برهم صاحل ثالثة شروط للمصاحلة مع السعودية
البينة الجديدة / وكاالت

الش��ؤون  ف��ي  اخلبي��ر  كش��ف 
السياسية اخلليجية القطرية علي 
الهي��ل، امس األحد، عن طرح رئيس 
اجلمهورية برهم صالح خال زيارته 
ال��ى الدوحة مب��ادرة للمصاحلة بني 

الدول اخلليجية وقطر, مشيرا الى ان 
الدوحة سلمت صالح ثاثة شروط 
للقبول بالوس��اطة. وقال الهيل إن 
“اس��تمرار األزمة اخلليجية ال تصب 
ف��ي مصلحة أحد ونثن��ي على زيارة 
صال��ح قبل أي��ام إلى قط��ر في بذل 

جهود الوس��اطة“، مبين��ا ان ”قطر 
أبدت اس��تعدادها للوساطة بثاث 
ش��روط”. وأض��اف أن ”ش��روط قطر 
أوال تق��دمي اعت��ذار رس��مي من قبل 
دول السعودية واإلمارات والبحرين“. 
ثاني��ا تعويض قطر نتيج��ة األضرار 

التي حلق��ت بنا إثر احلص��ار اجلائر“. 
ثالثا »وضع ضمانات دولية أمام االمم 
املتحدة لتافي تكرار األمر مجددا«. 
وتابع الهي��ل ان “دولة قطر حكومة 
وش��عبا ترح��ب بزي��ارات األش��قاء 
العراقي��ني ف��ي وض��ع ميكنهم من 

بذل جهود للوساطة حلل أزمة قطر 
مع دول احلصار«. وأش��ار إلى أن زيارة 
رئي��س اجلمهورية قبل أيام إلى قطر 
كانت زي��ارة ناجحة وضعت خلفها 
بصم��ات م��ن ش��أنها تص��ب ف��ي 

مصلحة الدولتني«.

بغداد / البينة الجديدة
اس��تقبل نائ��ب رئي��س ال��وزراء للش��ؤون 
االقتصادي��ة وزي��ر املالية فؤاد حس��ني في 
بغ��داد جانيت هينيس ممثل��ة االمني العام 
ل��امم املتحدة ف��ي الع��راق. قدمت هينيس 
التهاني والتبريكات لفؤاد حسني ملناسبة 
تشكيل احلكومة وتسنمه ملنصبه اجلديد 
متنمي��ه له النجاح والتوفي��ق. وبدوره هنأ 
نائ��ب رئيس ال��وزراء للش��ؤون االقتصادية 
جاني��ت هينيس لتس��ميتها ممثلة لامني 
العام لامم املتحدة في العراق مش��يداً في 
الوقت نفس��ه بالدور الكبي��ر واملهم الذي 
تلعب��ه االمم املتح��دة ملس��اعدة العراق في 
مس��يرة التح��والت الدميقراطي��ة واع��ادة 
االعم��ار واالس��تقرار ف��ي مختل��ف انحاء 
الب��اد. واس��تعرض ف��ؤاد حس��ني جهود 
احلكوم��ة العراقي��ة في دع��م الامركزية 
في ادارة الدولة مش��يراً ال��ى اهمية تقوية 
الس��لطات احمللية واعطائها ال��دور الازم 

الدارة مناطقهم مضيف��اً ان قوة احلكومة 
املركزي��ة تزداد بقوة الس��لطات احمللية من 
خال توزيع الصاحيات واملهام والواجبات. 
كم��ا بح��ث اجلانب��ان م��ا ميك��ن ان تقوم 
ب��ه املنظم��ة الدولي��ة ف��ي دع��م وتطوير 
السياسات االقتصادية في العراق من اجل 

حتقيق النمو االقتصادي وخلق فرص العمل 
ومكافح��ة الفس��اد م��ن خ��ال البرنامج 
احلكوم��ي. وبحث اجلانب��ان ايضا خطوات 
اجناز املوازنة العامة للدولة وضروة االسراع 
ف��ي اقرارها من اجل البدء بحمات االعمار 

والبناء وتقدمي اخلدمات.

نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية وزير املالية
يتباحث مع ممثلة األمني العام لألمم املتحدة يف العراق

بغداد / البينة الجديدة
طال��ب نائب عن محافظة ديالى، امس االح��د، االجهزة االمنية 
بالتحقيق ف��ي خروقات امنية حدثت باط��راف قضاء املقدادية. 
وق��ال النائب احمد مظهر ، نطال��ب االجهزة االمنية بالتحقيق 
ف��ي اخلروق��ات االمنية باطراف قض��اء املقدادية والتي ش��هدت 
س��قوط قذائف هاون على بعض الق��رى وادت الى ترهيب وترويع 
العوائل اآلمنة. وشدد مظهر على ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة 
ملط��اردة واجتثاث اخلايا االرهابية والعم��ل على منع تكرار هذه 
اخلروق��ات وع��دم الس��ماح ألي جه��ة كانت تعكير االس��تقرار 

االمني الذي تشهده محافظة ديالى.

بغداد / البينة الجديدة
وافق وزير االتصاالت الدكتور نعيم ثجيل يسر الربيعي على منح 
مخصصات )اخلطورة املهنية( البالغة 30% من الراتب االس��مي 
للموظفني العاملني في مقر الوزارة استناداً للمادة 13 من قانون 
الرواتب رقم )22( لسنة 2008والذي  ينص على صاحية الوزير او 
رئيس اجلهة غير املرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية 
تت��راوح بني 20% عش��رين من املئة الى 30% ثاث��ني من املئة  من 
الراتب االس��مي مبوجب تعليمات يصدرها وزير املالية. وبلغ عدد 
املش��مولني باخملصصات )139( موظفا من العاملني على انظمة 
احلاس��وب على ان يتم التأكد من ع��دم تقاضيهم مخصصات 
اخرى مثل )الهندس��ية، القانونية، اخلطورة املمنوحة للسواق( 
وكذلك اجملازين )االمومة، العجز الصحي، االربع سنوات واخلمس 
س��نوات، الدراس��ية، املنس��بني خارج الع��راق(. كم��ا يتم منح 
املوظف��ني املتمتعني بإجازات طويلة واملنس��بني الى دوائر خارج 

مقر الوزارة عند انتهاء اجازاتهم أو فترة تنسيبهم.

البينة الجديدة / فالنتينا يوآرش
في اجواء يس��ودها التفاؤل والوئ��ام وتلبية للدعوة التي قدمها 
مجموعة شباب من محافظة االنبار برعاية اذاعة صوت الشباب 
نظمت ابرشية بغداد زيارة الى الكنائس في ناحية احلبانية يوم 
اجلمعة املاضي. حملت املبادرة اش��ارات تدعو لاخاء والتعايش 
الس��لمي ومتتني اللحمة الوطنية حيث وزع اهالي االنبار الورود 
واغصان الس��ام محملة بعبارات ترحيب حارة للزائرين، رفعت 
الصاة في كنيس��ة مار گورگيس من قبل اخلور اس��قف اوگن 
داوود واالب بهن��ام اس��حق ومجموع��ة شمامس��ة حيث قرع 
ناقوس الكنيس��ة بعد غياب طويل امتد لسنوات.كما زار الوفد 
كنيس��ة مار ساوا حيث اوقدت الشموع وسط زغاريد الوافدين 
متمنني للع��راق االمن والس��ام وعودة النس��يج العراقي بكل 
الوانه وزهوه. يذكر ان هذه الزيارة ليست االولى حيث بادرت رابطة 
املرأة العراقية لاحتفاء باس��بوع التعايش بني االديان في كلية 
املع��ارف اجلامعة في محافظة االنبار العام املاضي بالتعاون مع 
االحتاد الدولي لاقليات وبالتنس��يق مع قيادة ش��رطة االنبار ومت 
خ��ال الزيارة تفق��د الكنائس في ناحية احلباني��ة بغية توطيد 
وتعزيز مامح الس��لم االهلي والوحدة الوطنية والتشديد على 
دور االع��ام االيجابي في صناع��ة الق��رارات الوطنية والتصدي 

للخطابات الطائفية واملتطرفة ومكافحتها.

رسائل حمبة وسالم يف األنبار

وزير االتصاالت مينح خمصصات 
)اخلطورة املهنية( ملوظفي مقر الوزارة

بغداد / البينة الجديدة
قض��ت محكم��ة جنايات ذي قار باإلعدام ش��نقا حت��ى املوت بحق 
سبعة إرهابيني بعد إدانتهم بارتكاب جرائم مختلفة في محافظات 
بغ��داد وباب��ل وديالى. وذكر مراس��ل املركز االعام��ي جمللس القضاء 
األعل��ى أن الهيئ��ة الثاني��ة حملكمة جناي��ات ذي قار نظ��رت قضية 
ثاث��ة متهم��ني عن جرمية االش��تراك ف��ي تفجير س��يارة مفخخة 
مبدينة احللة ش��ارع 60 والذي ادى الى استشهاد واصابة العديد من 
املواطن��ني وبدواف��ع ارهابية وحكمت عليهم باالعدام ش��نقا حتى 
املوت.واضاف املراس��ل اناحملكمة نفس��ها نظرت قضية إرهابي آخر 
عن جرمية االشتراك في الهجوم املسلح على قوات اجليش العراقي 
في بغداد منطقة الطارمية والذي ادى الى استشهاد خمسة عشر 
مواطنا وبدوافع ارهابية وحكمت عليه باالعدام ش��نقا حتى املوت. 
واش��ار ال��ى أن الهيئة الثانية حملكم��ة جنايات ذي ق��ار نظرت ايضا  
قضية ثاثة متهمني عن جرمية االشتراك في الهجوم املسلح على 
ناحي��ة الوجيهية التابعة حملافظة ديالى والذى ادى الى استش��هاد 
واصاب��ة العديد م��ن املواطنني وبدواف��ع ارهابي��ة وحكمت عليهم 
باالعدام ش��نقا حتى املوت. وتابع ان االح��كام صدرت وفقا الحكام 

املادة الرابعة من قانون مكافحة االرهاب رقم 13 لسنة 2005.

بغداد / البينة الجديدة 
ناقشت النزاهة النيابية تعديل قانون صندوق استرداد االموال وحتدد 
موعدا النتخاب رئاستها. وذكر بيان للجنة عقدت جلنة النزاهة امس 
اجتماعا ملناقش��ة تعديل مش��روع التعدي��ل االول لقانون صندوق 
استرداد األموال رقم 9 لسنة 2012 وحتديد موعد اختيار رئيس ونائبه 
ومقرر اللجنة. واضاف ومت خال االجتماع االتفاق على حتديد موعد ال 

يتجاوز يوم 2٧ من هذا الشهر النتخاب رئاسة اللجنة.

النزاهة النيابية تناقش تعديل قانون صندوق 
اسرتداد األموال وحتديد موعد انتخاب رئاستها

 اإلعدام لسبعة إرهابيني عن عمليات 
تفجري وهجوم مسلح على القوات األمنية

جنايات ذي قار:



»                                  « تنشر تفاصيل برنامج 
زيارة وزير اخلارجية االيراني للعراق

الكربولي يدعو احلكومة ملصارحة الشعب بشأن 
الكابينة الوزارية والصراع االمريكي االيراني

لتنشيط احلركة التجارية.. معرب جديد بني العراق وتركيا 
وافتتاح عرعر التجاري

  بغداد / البينة اجلديدة
اعلن نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، امس األحد، أن مفوضية 
انتخابات  الثاني 2019 موعداً إلجراء  االنتخابات حددت يوم 16 تشرين 
لهذا  الالزمة  االجراءات  تهيئة  الى  احلكومة  داعيا  احملافظات،  مجالس 

املوعد. 
وقال الكعبي خالل ترؤسه اجتماعا مع مفوضية االنتخابات في مبنى 
مجلس النواب، ، إن مفوضية االنتخابات حددت يوم  16 تشرين الثاني 
املقبل موعدا إلجراء انتخابات مجالس احملافظات، وعلى احلكومة تهيئة 

اإلجراءات الالزمة لهذا املوعد. 
واضاف الكعبي أن مجلس النواب سيمضي بالتعديالت اخلاصة بقانون 
ومنها فصل  رقم 12 لسنة 201٨  االخير  احملافظات  انتخابات مجالس 

انتخابات مجالس األقضية عن مجالس احملافظات. 
مقترحا  االول،  امس  لالنتخابات،  املستقلة  العليا  املفوضية  وقدمت 

لتحديد موعد جديد النتخابات مجالس احملافظات.

بغداد / البينة اجلديدة
اعلن��ت وزارة الداخلية، ع��ن اعتقال قاتلي صاح��ب مطعم ليمونة في 
مدينة الصدر ش��رقي بغداد، فيما اش��ارت الى ان احلادث ليس له ارتباط 
بتش��كيل سياسي. وقال مستشار الوزارة وهاب الطائي ، انه مت القبض 
على قاتلي صاحب مطعم ليمونة في مدينة الصدر شرقي بغداد، مبينا 
انهم اكثر من ش��خص. واضاف ان احلادث ليس له اي ارتباط بتش��كيل 
سياس��ي، مشيرا الى ان اجلرمية جنائية.وتابع انه مت القبض على القتلة 
ضم��ن مكان احلادث، موضحا انه مت تصدي��ق اقوال املعتقلني واحالتهم 
للقضاء.وكان مصدر امني أفاد،  اخلميس املاضي)10 كانون الثاني 2019(، 
مبقتل صاحب مطعم ليمونة في هجوم مس��لح ب مدينة الصدر شرقي 

بغداد.
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نائب : اغلب تعاقدات وزارة الزراعة يشوبها الفساد

الكعيب :  املفوضية حددت موعد إجراء االنتخابات احمللية وعلى احلكومة االلتزام
نصيف تدعو عبد املهدي للحضور يف الربملان وايضاح عدد القوات االمريكية

بغداد / البينة اجلديدة
اكد عضو جلنة الزراعة النيابية سالم الشمري، 
ام��س األحد، أن اغلب التعاق��دات والدعوات في 
الزراع��ة يش��وبها  الفس��اد واحملس��وبية  وزارة 
واملنس��وبية، مطالبا بايقاف كاف��ة التعاقدات 
التي تقوم بها الوزارة حتى يتم تقييمها من قبل 

اللجنة.
وق��ال الش��مري ف��ي مومت��ر صحفي عق��ده في 
مجلس النواب مبش��اركة اعضاء اللجنة ، ندعو 
وزي��ر الزراعة ال��ى االبتعاد عن مظاه��ر االقصاء 
التي تس��تخدم مع موظفي الوزارة على اساس 
الثأر واالقصاء، الن هذه الظواهر مرفوضة جملة 

وتفصيال. 
وأضاف الش��مري، ان اغلب التعاقدات والدعوات 
واحملس��وبية  الفس��اد  ش��بهات  تش��وبها 
واملنس��وبية، مطالبا ب�عدم اعط��اء اي منصب 
في الوزارة على اساس حزبي او طائفي او عرقي، 
وايق��اف كافة التعاقدات التي تق��وم بها الوزارة 
حتى يتم االطالع عليها وتقييمها من قبل جلنة 

الزراعة النيابية.

)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
دع��ت النائبة عن ائت��الف دولة 
القان��ون عالية نصي��ف، امس 
االح��د، القائ��د الع��ام للقوات 
املس��لحة ع��ادل عب��د املهدي 
النواب  الى مجل��س  للمج��يء 
وايضاح حقيق��ة اعداد القوات 
االمريكية وقواعدها والواجبات 

التي تقوم بها على اراضينا.
هنال��ك  إن   ، نصي��ف  وقال��ت 
ضبابي��ة وع��دم ش��فافية في 
عدي��د الق��وات االمريكي��ة في 
العراق وع��دد قواعدها وطبيعة 
عل��ى  الق��وات  تل��ك  واجب��ات 
اراضينا، والتوجد صورة واضحة 
من قب��ل القائد العام الس��ابق 
للقوات املس��لحة، مشيرة الى 
توجي��ه ع��دد م��ن الكت��ب الى 
احلكوم��ة الس��ابقة لك��ن لم 

تكن هنالك اي اجابات.
القائ��د  ان  نصي��ف،  واضاف��ت 
العام للقوات املسلحة مطالب 
اليوم باجمليء الى مجلس النواب 
وايض��اح حقيقة تل��ك القوات 

واعداده��ا خاصة بعد ان اتضح 
ج��زء من الص��ورة بع��د مجيء 
ترام��ب الى قاعدة عني االس��د، 
مش��ددة على ضرورة بحث هذا 
االمر بش��كل تفصيلي خاصة 

الس��تراتيجية  االتفاقي��ة  ان 
املوقع��ة م��ع واش��نطن حددت 
تواجد القوات االجنبية للتدريب 

واملشورة فقط.

الداخلية : اعتقلنا قاتلي صاحب مطعم ليمونة واحلادث ليس له ارتباط بتشكيل سياسي

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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بغداد / البينة اجلديدة
في الوقت الذي اكد فيه عضو اللجنة املالية 
)ناجي أدريس السعدي( امس االول بشأن نية 
العراق استرجاع امواله املوجودة في عدد من 
دول العالم والتي تقدر بشكل اجمالي بواقع 
)300( ملي��ار دوالر وبحس��ب الس��عدي ف��أن  
دوال لديها اسهم ومش��اريع وشركات عائدة 
للعراق في اغلب دول العالم مضيفاً ان بعض 
االموال حجزت في زمن النظام الس��ابق ولم 

يتم ارجاعها الى العراق حلد اآلن.
على صعيد ذي صلة كش��ف كش��ف عضو 
اللجنة املالية النيابية، هوشيار عبداهلل، عن 
وصول ق��روض العراق اخلارجية الى خمس��ة 

مليارات دوالر.وقال عبد اهلل ، أن من أهم األمور 
التي اتفقت عليها اللجنة في املوازنة املالية 
لعام 2019 إيق��اف االقتراض اخلارجي وتفادي 
إغ��راق االقتص��اد العراقي بالدي��ون اخلارجية 
الطويلة والقصيرة األمد.وأض��اف لدينا رؤية 
في اللجنة املالية بأن االستمرار في االقتراض 
اخلارجي في عام 2019 هو خطأ كبير ستدفع 
ثمنه األجيال القادمة، فال يوجد مبرر القتراض 
ما يقارب خمس��ة مليارات دوالر في حني لدى 

العراق احتياطي نقدي جيد.
وأش��ار الى وج��ود آلي��ات اخرى م��ن املمكن 
اللجوء اليها كبديل عن االقتراض، كاإلدخار 
االختياري وتنش��يط املصارف احلكومية من 

خالل رف��ع نس��بة الفوائد للمبال��غ املودعة 
من قبل األفراد والش��ركات، والس��عي لزيادة 
االنتاج احمللي ووضع قيود على استيراد املنتج 
ال��ذي ميكن توفيره محلياً، وغيرها من احللول 
املتبعة ف��ي مثل هكذا ظروف مت��ر بها بلدان 

ذات اقتصاد مشابه لالقتصاد العراقي.
وأوضح عبداهلل، ان القروض اخلارجية الطويلة 
والقصيرة األمد تترتب عليها فوائد مرتفعة، 
وم��ا مت اقتراض��ه خالل الس��نوات الس��ابقة 
هو خطأ س��تراتيجي فادح مبين��اً، ان إيقاف 
الق��روض اخلارجية في ع��ام 2019 هو خطوة 

وطنية تتطلب دعم وتأييد مجلس النواب.

ظريف  فأن  السفارة  وبحسب 
من  بكل  االثنني،  اليوم   سيلتقي 
املهدي  عبد  عادل  الوزراء  رئيس 
احللبوسي،  محمد  البرملان  ورئيس 
وفي متام الساعة الثالثة عصرا من 
اليوم   سيشارك ظريف في الندوة 
االقتصادية املقرر عقدها على قاعة 
ميليا،  منصور  فندق  في  غرناطة 
والتي ستكون مشتركة بني التجار 
وااليرانيني  العراقيني  واملستثمرين 
العراقي،  التجارة  وزير  ويترأسها 

يلقي خاللها ظريف كلمة ايران .
برئيس  ظريف  يلتقي  مساء  و 
.ويتوجه  صالح  برهم  اجلمهورية 
صباح  غدا الثالثاء الى اربيل للقاء 

عن  فضال  كردستان  مسؤولي 
االقتصادية  الندوة  في  املشاركة 
االيرانيني  التجار  بني  الثانية 
والكردستانيني، كما يتوجه ظريف 
للقاء  السليمانية  الى  ذلك  بعد 
اقليم  زيارة  الكرد.وبعد  القادة 
كوردستان يذهب ظريف الى كربالء 
الندوة  االربعاء  صباح  ليحضر 
االقتصادية الثالثة بني املستثمرين 
العراقيني  واملستثمرين  االيرانيني 
االوسط  الفرات  محافظات  من 
واجلنوب وبعدها يذهب الى النجف 
اخلميس  يوم  ايران  الى  والعودة 

املقبل.

وكاالت/ البينة اجلديدة 
مقر  مساحة  أن    ، االحد  امس   ، انسايدر  روسيا  ملوقع  تقرير  كشف 
السفارة األمريكية في بغداد تعادل ٨0 ملعبا لكرة القدم وهي اكبر من 

مقر األمم في نيويورك واألكبر في العالم على االطالق.
الواليات املتحدة في بكني والتي كانت تعتبر  أن ” سفارة  التقرير  وذكر 
االكبر تبلغ مساحتها 10 فدادين فقط اما مساحة السفارة في بغداد 
نسبها  تبلغ  بكني  في  امريكا  سفارة  ان  يعني  مما  فدادين    104 فتبلغ 

في  السفارة  حجم   ” أن  ”واضاف  فقط  باملائة   10.4 بغداد  سفارة  الى 
حلماية  فقط  مخصصا  انه  اليبدو  واملساحة  احلجم  حيث  من  بغداد 
املصالح االمريكية في العراق وحسب، بل ايضا الدارة العالم باسره من 
توجد  الضخمة  االمريكية  “السفارة  أن  “.وتابع  بغداد  العاصمة  قلب 
في املنطقة اخلضراء ومحصنة بثالثة جدران ، وهي حاجز آخر من ألواح 
اخلرسانة ، تليها أسوار من األسالك الشائكة وجدار من أكياس الرمل. 
األمم  مقر  من  أضعاف  بستة  أكبر   ، أفدنة   104 قدرها  مساحة  وتغطي 

املتحدة في نيويورك وأكبر بعشر مرات من السفارة اجلديدة التي تبنيها 
واشنطن في بكني – وهي 10 فدادين فقط”.

وواصل أن ” أكبر مهمة دبلوماسية ألمريكا في العراق محاطة بجدران 
وهي معزولة  والرمادي  والبني  األسود  باللون  ، مطلية  عالية  خرسانية 
أنه من  املتحدة منذ عدة أشهر  الواليات  بيئتها، فيما أعلنت  متاًما عن 
واملوظفني ، ستضم سفارتها 16 ألف شخص بعد  الدبلوماسيني  بني 

انسحاب القوات األمريكية”.

تقرير روسي : السفارة األمريكية يف بغداد اكرب من مقر االمم املتحدة بـ6 مرات

بغداد / البينة اجلديدة
 أنهت هيأة املنافذ احلدودية، أعمال حتديد ومسح 
احلدودي  املعبر  إنشاء  فيه  سيتم  الذي  املوقع 

اجلديد بني العراق وتركيا.
الدين  عالء  الهيئة  في  االعالمي  املنسق  وقال 
اللجنة  ان  صحفي،  تصريح  في  القيسي، 
العقابي،  الهيئة كاظم  رئيس  برئاسة  املشكلة 
ومسح  وحتديد  باختيار  املتعلقة  االعمال  انهت 
)افاكاي(  معبر  انشاء  فيه  سيتم  الذي  املوقع 
املوقع  ان  الى  وتركيا، مشيرا  العراق  بني  احلدودي 

يقع شمال محافظة دهوك.
للتكفل  استعداده  ابدى  التركي  اجلانب  ان  وبني 
املعبر  وجتهيز  بانشاء  املتعلقة  النفقات  بجميع 
اخلاصة  املستلزمات  جميع  وتهيئة  املذكور 
بعمله، الفتا الى ان اجلانب التركي ينتظر اكمال 
وانهاء  االخيرة  اللمسات  وضع  العراقي  اجلانب 
االعمال املتعلقة بهم للمباشرة باعمال تنفيذه 
التبادل  عمليات  وزيادة  تعزيز  بهدف  وافتتاحه 
افتتاح  من  االساس  الهدف  ان  السيما  التجاري 

البضائع  لنقل  هو  البلدين  بني  جديدة  معابر 
بشكل  وتركيا  عام  بشكل  اوروبا  من  القادمة 

خاص الى دول اخلليج العربي عبر العراق.
الشركة  ان  القيسي  اكد  اخر،  جانب  من 

السعودية املكلفة بأعمال تطوير اجلزء الثاني من 
التجاري  التبادل  الغراض  واخملصصة  عرعر  منفذ 
االنتهاء،  على  اشرفت  والسعودية،  العراق  بني 
اجلمارك  مكاتب  وإنشاء  بتجديد  واملتعلقة 

املسافرين،  خلدمة  احلدود  جانبي  على  والهجرة 
اضافة الى املباني اإلدارية لقطاعات األمن اضافة 
الى بقية املباني األخرى، فضال عن إنشاء شبكة 
طرق جتارية جديدة وفقا ألحدث املواصفات الدولية 
العالقات  لدعم  املنطقة  منشآت  تربط  التي 

االقتصادية بني البلدين الشقيقني.
عملية  سيشهد  املقبل،  الشهر  مطلع  ان  وبني، 
السعودي  اجلانب  حتمل  الذي  اجلزء  هذا  افتتاح 
خالل  من  به  اخلاصة  العمل  تكاليف  جميع 
الى  امريكي، مشيرا  دوالر  مليون   50 مبلغ  رصده 
ان هذا املنفذ سيكون منطقة لوجستية تعمل 
العربية  لربط اململكة  البوابة االقتصادية  مبثابة 
اسيا  دول  وباقي  بأوروبا  اخلليج  ودول  السعودية 

عبرالعراق.
التي  املذكورة  املشاريع  بأن  القيسي  وشدد 
وتوفير  ايضا على خلق  الهيئة ستعمل  تنفذها 
فرص عمل للعاطلني، اضافة الى زيادة عدد املنافذ 

التجارية للبالد مع دول اجلوار.

  بغداد / البينة اجلديدة
الكربولي،  محمد  النائب  دعا 
الى  احلكومة  االحد،  امس 
بشأن  الشعب  مصارحة 
الكابينة  تشكيل  اكمال 
من  العراق  وموقف  الوزارية 

الصراع االمريكي االيراني.
تغريدة  في  الكربولي  وقال 
حسابه  على  نشرت  لها 
ان  تويتر،  مبوقع  الشخصي 
املقلوبة  االوراق  سياسة 
واخفاء احلقيقة عن العراقيني 

سوءا،  اال  االوضاع  يزيد  لن 
مصارحة  الى  احلكومة  داعيا 
بشأن  يجري  مبا  الشعب 
احلكومية  التشكيلة  اكمال 
الصراع  من  العراق  وموقف 

االيراني االمريكي املعلن.
ضرورة  على  الكربولي  وشدد 
اتخاذ اجراءات حلماية اقتصاد 
العراق من تبعات ذلك الصراع 
االستثناء  مهلة  انتهاء  عند 

من العقوبات االميركية.

السومرية نيوز / البينة اجلديدة
السيستاني، على  السيد علي  االعلى  الديني  املرجع  رد 
النسائية.  واألقراط  الذهب  الرجل  لبس  بشأن  استفتاء 

وادناه نص السؤال وجواب املرجع عليه
أدوات  داخلها  للرجل لبس ساعة في  السؤال هل يجوز 
الصالة  جتوز  وهل  ذهب،  من  سيرها  يكون  أو  ذهب،  من 

معهما؟
اجلواب يجوز لبس األولى والصالة معها، دون الثانية.

بالذهب وكذا لبس  الرجال  السؤال  ما هو حكم تختم 
احللقة؟ وما هو حكم الصالة به؟

اجلواب ال يجوز للرجل لبس اخلامت وال احللقة مطلقاً سواء 
في الصالة أم خارجها والصالة باطلة مع التعمد.السؤال 
تنتشر في أوروبا موضة جديدة يلبس فيها الرجل األقراط 

النسائية بإحدى أذنيه أو كلتيهما، فهل يجوز له ذلك؟
اجلواب ال يجوز، إذا كانت ذهبية، بل مطلقاً على األحوط.

املرجع السيستاني يرد على 
استفتاء بشان لبس الرجل 
الذهب واألقراط النسائية

بينما امواله يف اخلارج تقدر بـ)300( مليار دوالر.. العراق يقرتض 
)5( مليارات دوالر  والشعب هو الضحية

  بغداد / البينة اجلديدة
محسن  الراحل  األعلى  املرجع  حفيد  احلكيم،  حسني  السيد  دعا 
ادعاء  يجّرم  قانون  تشريع  إلى  العراقي  البرملان  األحد،  احلكيم،امس 
االنتساب إلى نسل النبي محمد )ص(.وقال احلكيم خالل محاضرة 
الى  يستند  قانون  تشريع  بأهمية  اعتقد  بت  إنني   ، النجف  في  له 

باطل  ادعاء  كل  ويجرم  األنساب  ويحفظ  العشيرة  يحمي  االسالم 
ويغلق كل نافذة استغالل من قبل ضعفاء النفوس.

وأضاف توجد حاجة اجتماعية ملحة في التأصيل الفقهي لألنساب 
النبوي  للنسب  طليعتها  وفي  الباطلة  االدعاءات  حمى  بسبب 
الشريف.ورأى احلكيم، وهو أستاذ البحث اخلارج -آخر مراحل الدراسة 

يوجد بحث فقهي مفصل في هذا  أنه ال  االجتهاد-  احلوزة قبل  في 
اجملال لكن هناك نصوصا في القرآن الكرمي ميكن االستدالل بها على 
ذلك.والسيد حسني احلكيم هو جنل السيد عالء الدين جنل اية اهلل 
في  الدين  علماء  أشهر  من  وكان  احلكيم  محسن  السيد  العظمى 

النجف االشرف واملرجع األعلى للشيعة في زمانه.

حفيد الراحل حمسن احلكيم يطالب الربملان العراقي بتشريع قانون حيمي األنساب



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

سوف ترتك أمريكا صندوق النقد الدولي قبل 
أن يغادر صندوق النقد الدولي أمريكا

العولمة عند مفترق طرق

أي��ا كان م��ا س��يحدث في الس��نوات 
القليلة املقبلة، فمن الواضح بالفعل 
أن العقد املنصرم، من 2008 إلى 2018، 
كان مبثابة حتول زمني في ميزان القوى 
االقتصادي��ة. فعندم��ا توليت رئاس��ة 
قمة مجموعة العش��رين في لندن في 
أوج األزمة املالية العاملية، كانت أميركا 
الش��مالية وأوروبا متث��ان نحو 15% من 
س��كان العاَلم، لكنهما شكلتا %57 
م��ن النش��اط االقتص��ادي اإلجمالي، 
فض��ا ع��ن 61% من االس��تثمار، ونحو 
50% م��ن التصنيع، وم��ا يقرب من %61 
من اإلنفاق االس��تهاكي العاملي.لكن 
مركز اجلاذبية االقتصادية العاملي حتول 
من��ذ ذلك احل��ن. ففي ح��ن كان نحو 
40% من اإلنت��اج، والتصنيع، والتجارة، 
واالس��تثمار يقع خارج الغرب في عام 
2008، فقد ارتفعت النس��بة إلى أكثر 
م��ن 60% اليوم. ويتوق��ع بعض احملللن 
أن متث��ل آس��يا نح��و 50% م��ن الن��اجت 
االقتصادي العامل��ي بحلول عام 2050. 
صحيح أن نصيب الفرد في الدخل في 
الصن رمبا يظ��ل أقل من نصف نظيره 
ف��ي الوالي��ات املتحدة في ع��ام 2050؛ 
لكن حجم االقتص��اد الصيني الهائل 
رمب��ا يثير رغم ذل��ك تس��اؤالت جديدة 

ح��ول احلوكم��ة العاملية والسياس��ة 
جدي��دة بع��د  إدارة  اجلغرافية.حت��ت 
مرور عش��رات الس��نن منذ تأسست 
مجموع��ة ال��دول الس��بع ���� كن��دا، 
وفرنس��ا، وأملاني��ا، وإيطالي��ا، واليابان، 
واململكة املتحدة، والواليات املتحدة �� 
في سبعينيات القرن العشرين، كانت 
اجملموعة تهيمن على االقتصاد العاملي 
بالكامل. ولكن بحلول عام 2008، بدأت 
أنا وآخرون ننتبه إلى عملية تغيير جارية 
للحرس. فمن وراء الكواليس، كان قادة 
أمي��ركا الش��مالية وأوروبا يناقش��ون 
م��ا إذا كان الوقت حان إلنش��اء منتدى 
رئيس��ي جدي��د للتع��اون االقتص��ادي 
يش��مل االقتص��ادات الناش��ئة.كانت 

هذه املناقش��ات حامي��ة غالبا. فعلى 
جان��ب كان أولئك الذي��ن أرادوا اإلبقاء 
عل��ى اجملموع��ة صغيرة )أش��ار اقتراح 
أميركي مبكر إلى مجموعة الس��بع + 
خمس(؛ وعلى اجلانب اآلخر كان أولئك 
الذين أرادوا أن تكون اجملموعة ش��املة 
ق��در اإلمكان. وحتى يومن��ا هذا، ظلت 
نتائ��ج تل��ك املفاوض��ات املبك��رة غير 
مفهومة بشكل كامل. وعندما التقى 
أعض��اء مجموعة العش��رين في لندن 
في إبريل/نيسان 2009، كانت اجملموعة 
تضم فعليا 23 دولة �� مع متثيل إثيوبيا 
ألفريقي��ا. وكان��ت تايان��د متثل جنوب 
شرق آسيا، وانضمت هولندا وإسبانيا 
إلى القائمة األوروبية األصلية �� فضا 
عن االحت��اد األوروبي. ومع ذلك فإن حتى 
مجموع��ة األرب��ع والعش��رين بحكم 
األم��ر الواقع هذه لم تعكس بش��كل 
كامل مدى الس��رعة الت��ي كان يتغير 
به��ا العاَلم. فاليوم أصبح اقتصاد كل 
من نيجيري��ا، وتاياند، وإيران، واإلمارات 
العربية املتحدة أكبر من أصغر اقتصاد 
)جن��وب  العش��رين  مجموع��ة  ف��ي 
أفريقي��ا(، وم��ع ذلك ل��م تلتحق أي من 
ال��دول بعضوي��ة اجملموعة.على  ه��ذه 
نح��و مماث��ل تتح��رك األرض أيضا حتت 

ركائز صن��دوق النقد الدول��ي. فعندما 
جرى التفاوض على بنود اتفاق صندوق 
النق��د الدولي األصلية ف��ي عام 1944، 
نش��أ بعض اخلاف حول ما إذا كان من 
الواج��ب أن تتخذ الهيئ��ة اجلديدة من 
أوروب��ا أو الوالي��ات املتحدة مق��را لها. 
وف��ي النهاي��ة، تق��رر أن يك��ون مقرها 
في عاصمة الدولة الت��ي تتمتع بأكبر 

حصة من حقوق التصويت )والتي تتبع 
حصة الدول��ة في االقتص��اد العاملي(. 
وه��ذا يعني أن��ه في غض��ون عقد من 
الزم��ن أو عقدي��ن، تس��تطيع الص��ن 
أن تطال��ب بنق��ل مقر صن��دوق النقد 
الدولي إل��ى بكن.من املؤكد أن صندوق 
النق��د الدولي لن ينتقل من واش��نطن 
العاصمة )فسوف تترك أميركا صندوق 

النق��د الدولي قب��ل أن يغ��ادر صندوق 
النق��د الدول��ي أمي��ركا(. ولك��ن تبقى 
نقطة مهمة: إن العاَلم يشهد عملية 
إعادة توازن هائلة، ليس على املس��توى 
االقتصادي فحس��ب، ب��ل وأيضا على 
ل��م  وم��ا  اجليوسياس��ي.  املس��توى 
يتمكن الغرب من إيجاد وسيلة لدعم 

التعددي��ة ف��ي عاَلم متع��دد األقطاب 
عل��ى نح��و متزايد، فس��وف تس��تمر 
الص��ن في تطوي��ر مؤسس��ات مالية 
وحكومي��ة بديلة، كم��ا فعلت عندما 
أنشأت البنك اآلسيوي لاستثمار في 
البنية األساس��ية ومنظمة شنغهاي 
للتعاون.ي��دل الصراع التج��اري الدائر 
حالي��ا بن الوالي��ات املتح��دة والصن 
عل��ى حت��ول أكب��ر ف��ي الق��وة املالية 
العاملية. فعلى السطح، تدور املواجهة 
ب��ن إدارة ترمب والصن ح��ول التجارة، 
مع إضاف��ة املنازع��ات ح��ول التاعب 
بالعملة على س��بيل االحتياط. ولكن 
م��ن خطاب��ات ترم��ب، يس��تطيع املرء 
أن ي��درك أن املعرك��ة احلقيقي��ة ت��دور 
حول ش��يء أكبر: مس��تقبل الهيمنة 
االقتصادي��ة. والق��وة  التكنولوجي��ة 

في حن يستش��عر ترم��ب على األقل 
التهديد املتنامي للس��يادة األميركية، 
فإن��ه يتجاه��ل االس��تراتيجية األكثر 
وضوح��ا في ال��رد على ه��ذا التهديد: 
عل��ى وج��ه التحدي��د، إنش��اء جبهة 
موح��دة مع حلف��اء الوالي��ات املتحدة 
وش��ركائها في مختلف أنحاء العاَلم. 
غي��ر أن ترمب أك��د بدال م��ن ذلك على 
االمتي��از املتمث��ل في العمل بش��كل 
أح��ادي، وكأن أمي��ركا ال ت��زال حتك��م 
عالم أحادي القطب. ونتيجة لهذا فإن 
درب��ا من اخلراب اجليوسياس��ي يس��ير 
في أعق��اب ترمب أينم��ا ذهب.بن أمور 
أخرى، انس��حب ترمب م��ن اتفاق إيران 
النووي واتفاق باريس املناخي، وأعلن أن 
الواليات املتحدة تعتزم االنسحاب من 
معاهدة الصواريخ النووية املتوس��طة 
امل��دى مع روس��يا والتي ظلت س��ارية 
طوال 31 عاما. عاوة على ذلك، عرقلت 
إدارته تعين القضاة في هيئة تس��وية 
املنازع��ات التابع��ة ملنظم��ة التج��ارة 
العاملي��ة؛ واختزلت مجموعة الس��بع 
باعتبارهم��ا  العش��رين  ومجموع��ة 
كيانن ب��ا أي أهمي��ة تقريبا؛ وهجرت 
اتف��اق الش��راكة عبر احملي��ط الهادئ، 
مم��ا فتح الب��اب أم��ام الص��ن لتأكيد 
هيمنتها االقتصادية في منطقة آسيا 
واحمليط الهادئ.ال يخلو األمر من مفارقة 
عميقة هنا. فعندما كانت أميركا تدير 
فعليا ذل��ك العاَلم األح��ادي القطب، 
كانت تفض��ل في عم��وم األمر العمل 
من خال مؤسس��ات متعددة األطراف. 
ولك��ن اآلن بعد أن أصب��ح العاَلم أقرب 
إلى تعدد األقطاب، تس��عى إدارة ترمب 
إلى تول��ي األمر مبفردها. والس��ؤال هو 
م��ا إذا كان��ت ه��ذه اجلهود الس��تعادة 
شكل غير مخفف من السيادة ينتمي 
إل��ى القرن التاس��ع عش��ر ق��د تنجح 
عل��ى اإلطاق.في ما يتص��ل بالتجارة، 
رمبا تبدو سياس��ات »أميركا أوال« التي 
تنتهجها إدارة ترمب ألول وهلة وكأنها 
تعمل عل��ى احلد من ال��واردات. لكنها 
تؤث��ر أيضا عل��ى املدخات املس��توردة 
املس��تخدمة ف��ي صناع��ة منتج��ات 
تصدره��ا الوالي��ات املتح��دة، والتي لن 

تس��لم من اآلثار الض��ارة املترتبة على 
زي��ادة احلواج��ز التجاري��ة ارتفاعا. وما 
يزيد األمور س��وءا على سوء أن املوجة 
احلالي��ة م��ن سياس��ات احلماي��ة رمبا 

تخل��ق ضغوط��ا مالية جدي��دة، حيث 
يطال��ب عم��ال التصني��ع واملزارع��ون 
املتح��دة  الوالي��ات  ف��ي  املطحون��ون 
بالتعويض من خ��ال إعانات الدعم أو 

اإلعف��اءات الضريبية.إذا أردت توضيحا 
أكثر فجاج��ة للمخاطر التي تفرضها 
املالية  سياسات احلماية والسياسات 
التوس��عية الت��ي تنتهجه��ا الواليات 
املتح��دة، فما عليك إال أن تتأمل في ما 
كان ليحدث ف��ي حال حدوث انكماش 

اقتص��ادي عامل��ي آخر. في ع��ام 2008، 
كان��ت احلكومات في مختل��ف أنحاء 
العاَل��م ق��ادرة عل��ى خف��ض أس��عار 
الفائدة، وتقدمي سياس��ات نقدية غير 
تقليدية، واملواظبة على احلوافز املالية. 
فض��ا عن ذل��ك، كان��ت ه��ذه اجلهود 
للتنس��يق عل��ى مس��توى  خاضع��ة 
فكان��ت  تأثيره��ا.  لتعظي��م  العاَل��م 
البن��وك املركزي��ة تعم��ل ف��ي تع��اون 
وثيق، ومع انعق��اد قمة قادة مجموعة 
العش��رين في عام 2009، شهدنا قدرا 
ال نظي��ر ل��ه م��ن التع��اون بن رؤس��اء 
ال��دول ووزارات املالي��ة عل��ى مس��توى 
العاَلم.واآلن لننتقل إلى املستقبل في 
عش��رينيات القرن احلادي والعش��رين، 
عندم��ا يك��ون احلي��ز املت��اح للمناورة 
النقدية واملالية أقل كثيرا. يكاد يكون 
من املؤكد أن أس��عار الفائدة س��تكون 
أش��د انخفاضا م��ن أن يتمكن صانعو 
السياس��ات النقدية من توفير حوافز 
فّعال��ة؛ كم��ا أن امليزاني��ات العمومية 
الضخم��ة املوروثة من األزم��ة األخيرة 
كفيلة بأن جتعل القائمن على البنوك 
املركزي��ة يتوخ��ون احل��ذر ف��ي اللجوء 
إلى املزيد من التيس��ير الكمي.وسوف 
تكون السياس��ة املالي��ة مقيدة على 
نح��و مماث��ل. فاعتب��ارا من ع��ام 2018، 
جتاوز متوسط نس��بة الدين احلكومي 
إلى الناجت احمللي اإلجمالي 80%؛ وأصبح 
العجز الفيدرالي األميركي على املسار 
جتاوز 5% من الناجت احمللي اإلجمالي؛ كما 
تتعام��ل الصن مع ديون عامة وخاصة 
متزايدة احلجم. وفي ظل هذه الظروف، 
س��يكون توفي��ر احلاف��ز املال��ي أكث��ر 
صعوب��ة مم��ا كان عليه في الس��نوات 
الت��ي أعقب��ت األزمة األخيرة، وس��وف 
يكون التنسيق عبر احلدود أكثر ضرورة. 
ومن املؤسف أن االجتاهات احلالية تشير 
إل��ى أن احلكومات س��تكون أكثر ميا 
إل��ى إلقاء الل��وم عل��ى بعضها بعض 
من اس��تعدادها للتعاون لوضع األمور 
ف��ي نصابها الصحيح.وعلى هذا فإننا 
نواج��ه مفارق��ة واضحة. فق��د جلب 
االستياء من العوملة موجة جديدة من 
سياسات احلماية وأحادية القرار، لكن 
معاجل��ة مصادر هذا االس��تياء من غير 
املمكن أن تتحقق إال من خال التعاون. 
ولن يتس��نى ألي دول��ة مبفردها أن حتل 
مشاكل مثل اتس��اع فجوة التفاوت، 
ورك��ود األجور، وعدم االس��تقرار املالي، 
والتهرب الضريبي، وتغير املناخ، وأزمات 
الاجئن واملهاجري��ن. ومن الواضح أن 
التقهقر إلى سياسات القوى العظمى 
من القرن التاس��ع عشر من املمكن أن 
يقوض عل��ى نحو حاس��م كل الرخاء 
الذي جنحنا في حتقيقه في القرن احلادي 
والعشرين.رغم ذلك، وبعيدا عن متثيل 
رؤية استراتيجية واضحة للمستقبل، 
كان ش��عار »أميركا أوال« أشبه بحالة 
تش��نج ناجتة ع��ن إحل��اق األذى بالذات 
من ِقَب��ل قوة كانت مهيمن��ة ذات يوم 
وال تزال متعلق��ة باملاضي. والعودة إلى 
القومي��ة التي عب��رت عنه��ا معاهدة 
فرس��اي ال تعني س��وى جتاه��ل الفارق 
األساسي الذي ال ميكن االستغناء عنه 
والذي ميك��ن إحداثه من خ��ال العمل 

احلكومي املعزز.

* رئيس وزراء سابق بريطاني 

باتت الساحة ممهدة 
أمام الصني إلنشاء 
مؤسسات دولية 
موازية وهذا من 
شأنه أن يقودنا إىل 
عاَلم منقسم بني 
نظامني متنافسني 
لحكم العاَلم

العاَلم يشهد عملية إعادة توازن هائلة ليس على املستوى 
االقتصادي فحسب بل وأيضا على املستوى الجيوسياسي

ترامب

الرئيس الصيني

بوتني

سواء أدرك املرء 
هذه احلقيقة أو لم 
يدركها، فإن عام 
2018 رمبا كان نقطة 
حتول تاريخية. الواقع 
أن العوملة التي أديرت 
بشكل رديء أفضت 
إلى نشوء حركات 
قومية تسعى إلى 
»استعادة السيطرة«، 
فضا عن موجة 
متزايدة القوة من 
تدابير احلماية التي 
تقوض النظام الدولي 
الذي قادته أميركا 
طوال سبعن عاما. 
واآلن باتت الساحة 
ممهدة أمام الصن 
إلنشاء مؤسسات 
دولية موازية، وهذا 
من شأنه أن يقودنا 
إلى عاَلم منقسم بن 
نظامن متنافسن 
حلكم العاَلم.

* جوردون براون

    حتدث الكثير من اخملتصن في الشؤون االجتماعية 
ومن اخلب��راء وعلم��اء النفس وغيرهم م��ن الكتاب 
والباحثن واملؤسس��ات الدينية عن مخاطر مواقع 
التواصل االجتماع��ي والدور الكبير الذي تلعبه في 
حتطيم االسرة وقطع الصات بن االفراد حتى عادت 
املواقع تض��ج بالكثير م��ن السفاس��ف والترهات 
ومواقع كثيرة حتث على الرذيلة التي استفحلت بن 
االوس��اط بصورة مذهلة نتيجة عدم الوعي وغياب 
دور االب بالتحديد جند ان عبارة )نش��ط( تكتب على 
االنس��ان الذي يستخدم املاس��نجر ثم دخلت الى 
الفي��س . م��ن املاحظ ان هذا النش��ط ه��و خامل 
ف��ي اكثر االوقات حيث يس��كب كل جهده ويضيع 
وقته في البحث واالس��تقصاء عن متابعن او صيد 

ثمن بالنسبه اليه 
واجبات��ه  فيهم��ل 
كأب  االساس��ية 
فاالجه��زة  وأم 
لهما  توفر  احلديثة 
فرص��ة  ولآلخري��ن 
لضي��اع  ثمين��ة 
املش��كلة  الوق��ت 
ينتق��د  عندم��ا 
وال  بعضا  بعضن��ا 
نبحث ع��ن احللول 
ع��ن  نبح��ث  ب��ل 

املش��اكل فقط وف��ي ذلك ضياع آخ��ر للوقت الذي 
لم نعد نحس��ب له حسابا فيضيع العمر وتتفاقم 
املش��اكل واالزم��ات والبع��ض ي��دور حول نفس��ه . 
فلننش��ط باحملب��ة وفعل اخلي��ر وتق��دمي النصيحة 
واع��ادة هيبة االب واالم واالحترام الذي ضيعه أغلب 
الناس مع االس��ف الش��ديد . خمول الكثير مدعاة 
للتساؤل عن االس��باب التي نعرف معظمها ولكن 
م��ن ه��و النبيه ال��ذي يحله��ا ويخرج من ش��رنقة 
) الناش��طن( الوهمي��ن ليعي��ش حي��اة احلقيقة 
فالعوالم املفترضة اس��قطت االنس��انية في حفر 
ومس��تنقعات ل��ن يخرجوا منها بس��هولة . احلياة 
حتتاج الى نش��طاء فيها ال في غيرها أو اش��باهها 
فاحلي��اة االفتراضية مجرد وهم نطبع فيه فش��لنا 

ونغادر با وداع وال يعلم بنا أحد.

الناشطون يف الفيس .. 
كساىل يف احلياة

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

من املالحظ ان هذا النشط 
هو خامل يف اكثر االوقات 
حيث يسكب كل جهده 
ويضيع وقته يف البحث 
واالستقصاء عن متابعني 
او صيد ثمني بالنسبه اليه
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بغداد / البينة اجلديدة 
والبلديات  واالسكان  االعمار  وزارة  تواصل 
شبكات  مشروع  اعمال  العامة  واالشغال 
 , واسط  محافظة  في  النعمانية  قضاء 
احدى  للمجاري  العامة  املديرية  طريق  عن 
االعالمي  املركز  الوزارةوذكر  تشكيالت 
للوزارة ان مشروع شبكات الصرف الصحي 
في قضاء النعمانية يعد من مشاريع البنى 
التحتية املهمة في محافظة واسط  كونه 
الواقع  حتسني  في  كبير  بشكل  يساهم 
اخلدمي في القضاء  ويقلل اثر التلوث البيئي 

لتصريف  حديثة  منظومة  توفير  خالل  من 
القضاء  ليخدم  واالمطار  الثقيلة  املياه 
نسمة  الف   54000 يقارب  ومبا  بالكامل 
ان  االعالمي  املركز  وبني  احملافظة.  ابناء  من 
شبكات  مد  تضمنت  املشروع  في  االعمال 
و250ملم  500ملم  باقطار  الصحي  الصرف 
الى   7 بني  تتراوح  اعماق  وعلى  و600ملم 
محطة  في  االعمال  تتواصل  فيما   , متر   8
الرفع الرئيسيةكما قامت الشركة املنفذة 
من  كبيرة  بكميات  املشروع  بتجهيز  ايضا 

االنابيب وباقطار مختلفة.

االعمار واالسكان  تواصل اعمال مشروع شبكات
تعاون مشرتك بني العمل والنفط يف جمال الصحة والسالمة املهنية  قضاء النعمانية يف واسط

بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
مد جسور التعاون وتبادل اخلبرات مع وزارة 
النفط  للحد من حوادث واصابات العمل 
القطاعات  املهنية في جميع  واالمراض 
ومنها  القطاع النفطي .واوضحت مدير 
والسالمة  للصحة  الوطني  املركز  عام 

ماجد  فاضل  ازهار  املهندسة  املهنية 
عدد  تضمنت  احصائية  أعد   املركز  ان 
النفطي  القطاع  في شركات  العاملني 
الذين  وميسان  البصرة  محافظتي  في 
   1859 البالغ     2018 خالل  فحصهم  مت 
( عامال محاال  من   1372 ( عامال منهم 
اجلنوب  البصرة ومصافي  شركتي نفط 

و )487 (عامال  محاال من شركات نفط 
اجلنوب وغاز اجلنوب وغاز البصرة و ) 265 
( عامال محاال  من شركة نفط ميسان 
برنامجا  اعد  املركز   ان  الى  كما اشارت 
متكامال منذ عام 2015 تضمن تشكيل 
السريرية  الفحوص  الجراء  طبية  فرق 
لتبسيط  واخملتبرية  والفسلجية 

ان  .يذكر  موقعيا   للعاملني  االجراءات 
الوطني  املركز  يجريها  التي  الفحوص 
اهمية  لها  املهنية  والسالمة  للصحة 
بغية  دائمة  صحية  مظلة  توفير  في 
حماية وحتسني صحة وسالمة العاملني 
في االنشطة اخملتلفة مبا فيها شركات 

القطاع النفطي .   

بابل / البينة اجلديدة / علي شريف
بابل  محافظة  زراعة  مديرية  منعت 
ثمارجوزالهند  دخول  الوقاية  قسم 
اخلارجية0وقال  القشرة  على  احلاوية 
صالح  املهندس  الدائرة  مدير 
مبدأ  من  انطالقا  اجلشعمي: 
القانونية  التشريعات  استخدام 
قسم  وجه  النبات  وقاية  مجال  في 
الزراعي  احلجر  وشعبة  الوقاية 
منافذ  سيطرات  الى  الداخلي 
املتواجدة  االمنية  واالجهزة  احملافظة 
الهند  جوز  ثمار  دخول  مبنع  فيها 
الى  اخلارجية  القشرة  على  احلاوي 
ان  اجلشعني:  واضاف  احملافظة0 
قانون  مبوجب  جاءت  املنع  اسباب 
مرض  دخول  منع   ( الزراعي  احلجر 
االصفرار القاتل املتسبب عن نوع من 

اشجار  يصيب  الذي  الفايتوبالزما   
 2012 لسنة   )76( املرقم  النخيل( 
املادة االولى - الفقرة )5( من تعليمات 
للمادة  املعدلة   1978 لسنة   )2( رقم 
لسنة   )2( عدد  تعليمات  من  االولى 
1974داعيا كافة اصحاب مكاتب بيع 
اخلضر والفاكهة في عموم احملافظة 
وبخالف  الثمار  هذه  ادخال  بعدم 
ذلك سيتم اتخاذ االجرات القانونية 
بحق  العالقة  ذات  اجلهات  قبل  من 
عقد  صلة  ذي  سياق  اخملالفني0وفي 
قسم الوقاية في مديرية زراعة بابل 
املنسبني  املديرية  ملوظفي  اجتماعا 
اخلارجية  السيطرات  في  للعمل 
الذي  للمحافظة ومت خالل االجتماع 
احلسني  يوسف  علي  السيد  تراسه 
رئيس قسم الوقاية وحضره الدكتور 
املستشفى  مدير  مرعي  يحيى 
عباس  حسان  السيد  و  البيطري 
السيطرات  جلنة  رئيس  االعرجي 
واحلجر الزراعي في املديرية االستمرار 
اجل  من  واخالص  بتفاني  بالعمل 
والبضائع  االرساليات  كافة  تفتيش 
الداخلة للمحافظة وبكافة انواعها 
وتطبيق كافة اجراءات احلجر الزراعي 
املمنوعة  املواد  دخول  ملنع  عليها 

والتالفة الى احملافظة0 

زراعة بابل متنع دخول مثارجوزاهلند 
احلاوية على القشرة اخلارجية

  بغداد / البينة اجلديدة
اصدرت وزارة الصحة والبيئة، امس االحد، 
بخصوص  إجراءتها  بشأن  توضيحا 
ضوابط تنظيم زراعة االعضاء البشرية 
في العراق، فيما اكدت وجود جلنة مركزية 
الكلى.وقال  لزرع  املتبرعني  الستقبال 
بالوزارة  التخصصية  املراكز  هيئة  مدير 
سامي شاتي ان الوزارة مستمرة بدورها 
للمستشفيات  ومتابعتها  الرقابي 
واخلاص  العام  القطاعني  في  واملراكز 
في  البشرية  االعضاء  زراعة  قانون  وفق 
ان  2016.واضاف  لعام   11 رقم  العراق 
املتبرعني  مركزية الستقبال  هناك جلنة 
الفنية  اجلهات  ومبشاركة  الكلى  لزرع 
في  االمنية  الوزارات  وممثلي  الوزارة  في 
املتبرعني  اهلية  من  للتأكد  اللجنة 

واإلداري  القانوني  املوقف  وسالمة 
املتاجرة  احتمالية  وجود  عدم  لضمان 
اللجنة  ان  البشرية.وتابع  باالعضاء 
لكافة  املتبرعني  تستقبل  املذكورة 
وزارة  مع  بالتنسيق  العراق  محافظات 
الداخلية اللجنة العليا ملكافحة االجتار 
باالعضاء البشرية، الفتا الى ان عمليات 
هي  البشرية  االعضاء  ونقل  استئصال 
عمليات فائقة الدقة وحتتاج الى خبرات 
طبية تخصصية ومراكز مجهزة باحدث 
االجهزة.ودعا جميع اجلهات املعنية الى 
التي  األماكن  عن  معلومات  بأي  تزويدنا 
توجد فيها شبهات حول جتارة االعضاء 
اجلهات  مع  متابعتها  لغرض  البشرية 

املعنية.

بغداد/ البينة اجلديدة / جاسم كرمي الطائي
لوزارة  التابعة  الهندسي  االعمار  دائرة  أعلنت 
االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة 
تدريبية  دورة   24 لتنظيم  خطة  أعدادها  عن 
.2019 لعام  الوظيفية  كوادرها  لتطوير 

الهندسي  االعمار  دائرة  عام  مديرة  وقالت 
ان  جواد  سعيد  أحالم  املهندسة  وكالة 
االعمار  وزير  موافقة  على  حصلت  الدائرة 
واالسكان والبلديات واالشغال العامة االستاذ 
التدريبية  اخلطة  تنفيذ  على  ريكاني  بنكني 
الدورات  على  بالتركيز  موجها   2019 لعام 
العالقة مبهام كل تشكيل.  ذات  التخصصية 
خطتها  بتنفيذ  باشرت  الدائرة  ان  مبينة 
الداخلية  التدريبية  دوراتها  لتنظيم  السنوية 

اخلاصة بتطوير كوادرها الوظيفية لعام2019. 
وضعت  الدائرة  ان  الدائرة  عام  مديرة  وأضافت 

خطة لتنظيم 24 دورة مختلفة االختصاصات 
والهندسية  الفنية  كوادرنا  تتطلبه  ما  وكل 

الوظيفية.  قابلياتهم  تطوير  لغرض  واالدراية 
مشيرة ان الدائرة تقوم ايضا بزج املوظفني في 
ندوات ودورات خارجية مبختلف االختصاصات. 
لهذا  التدريبية  اخلطة  هذه  تنفيذ  ان  مؤكدة 
االعمار  وزير  توجيهات  ضمن  تأتي  العام 
واالسكان والبلديات واالشغال العامة األستاذ 
بنكني ريكاني من اجل تطوير قابليات كوادرنا 
مدير  أشار  .فيما  والفنية  والهندسية  االدارية 
قسم التخطيط والدراسات في الدائرة رئيس 
الطائي  فرحان  باسم محمد  أقدم  مهندسني 
ان اهم الدورات التي قامت الدائرة في أعدادها 
التناضح  وحدة  دورات  هي   2019 املقبل  للعام 
املوارد  وادارة  القانونية  والثقافة  العكسي 
للمحطات  التأريض  منظومة  ودورة  البشرية 

الكهربائية ودورة احلسابات واملوازنة واملواصفة 
املراقبة  منظومات  وتصميم  أآليزو  الدولية 
االعمال  تنفيذ  أساسيات  ودورة  الفديوية 
مدير  االنشائية.وتابع  املشاريع  في  املدنية 
الدورات  بقية  ان  والدراسات  التخطيط  قسم 
موظفي  انضباط  قانون  دورات  أيضا  شملت 
أساسيات  ودورة   1991 لسنة   14 رقم  الدولة 
العربية  اللغة  ودورة  املعلومات  تقنيات 
ودورة  الكهربائية  املصاعد  وتكنولوجيا 
التدقيق الداخلي حسب املواصفة االيزو  ودورة 
الكهربائية  املعدات  ودورة  اخلتامية  احلسابات 
املتوسط  الضغط  محطات  في  املستخدمة 
واالهداف  اخملاطر  وحتليل  حتديد  ودورة  والعالي 
والفرص ومنظومة املسابح وأسلوب اخملاطبات 

واحملركات  االهتزازات  على  والسيطرة  االدارية 
االخرى.وأكد  الدورات  من  وغيرها  الكهربائية 
الدائرة  أن  والدراسات  التخطيط  قسم  مدير 
السنوية  التدريبية  خطتها  تنفيذ  أجنزت 
تدريبية  دورة   36 والبالغة   2018 املاضي  للعام 
تنفيذ  الى  باالضافة  االختصاصات  مبختلفة 
وبعدد  احلاجة  حسب  أضافية  تدريبية  دورات 
الدورات خالل عام  وبذلك يكون عدد  دورة   )18(
أعداد  اشراك  دورة فضال عن   )54( بلغت   2018
كبيرة من منتسبي بقية تشكيالت وزارتنا في 
الدورات التي تقيمها. منوها ان الدائرة تسعى 
الفنية  كوادرنا  تتطلبه  ما  كل  توفير  الى 
قابلياتهم  لغرض تطوير  واالدراية  والهندسية 

الوظيفية.

دائرة االعمار اهلندسي تعد خطة لتنظيم 24 دورة تدريبية لتطوير كوادرها الوظيفية  

 بغداد / البينة اجلديدة 
متكن قسم النزاهة التابع ملديرية التحقيقات 
لوزارة  العام  املفتش  مكتب  في  والقانونية 
دراسية  وثيقة   29 اكتشاف  من  الداخلية 
خالل  صدورها  صحة  من  التحقق  مت  مزورة 
قسم  حتقق  املنصرم.حيث  األول  كانون  شهر 
النزاهة من صحة صدور 1562 وثيقة دراسية 
خاصة  الوزارة  ودوائر  وكاالت  من  مقدمة 
كانون  شهر  خالل  فيها  ومنتسبني  بضباط 
اجلامعات  مخاطبة  طريق  عن  املاضي  األول 
ومديريات التربية اخملتصة للتحقق من صحة 
أن  اكتشفت  حيث  منها،  الوثائق  تلك  صدور 

عنها.الى  تصدر  ولم  مزورة  جاءت  وثيقة   )29(
ذلك خاطب مكتب املفتش العام دوائر املزورين 
واالدارية  القانونية  االجراءات  التخاذ  اخملتصة 

بحقهم.

مفتشيةالداخلية تكتشف 29 وثيقةدراسية مزورة من 
بغداد / البينة اجلديدةجمموع 1562 وثيقة مت تدقيقها خالل الشهر املاضي

برعاية وتوجيه رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد األمير 
السيد  اإلرهاب  ضحايا  شهداء  دائرة  عام  مدير  وبحضور  الشمري, 
طارق املندالوي, وزعت مديرية شهداء بابل املبالغ املالية اخلاصة لذوي 
العسكرية  واألخطاء  احلربية  العمليات  جراء  واجلرحى  الشهداء 
والعمليات اإلرهابية للمشمولني بأحكام قانون مؤسسة الشهداء 
رقم )57( لسنة 2015 وفقا لقوائم األسماء التي شملت )250( شهيدا 
اولى  دينار كوجبة  )650( مليون  وزع  الذي  املالي  املبلغ  إجمالي  وبلغ 
.وجرى احتفال بهذه املناسبة على قاعة مديرية شهداء بابل، حضر 
املندالوي  .وأكد  احملافظة  في  احلكوميني  املسؤولني  من  عدد  خاللها 
فيما  القانون  نصوص  تفعيل  في  املؤسسة  دور  على  له  كلمة  في 
يخص حقوق ذوي الشهداء ورعايتهم ومتابعة شؤونهم، كما أشار 

األستاذ  ومديرها  املديرية  في  العاملني  قبل  من  املبذولة  اجلهود  إلى 
واملعوقات  األعباء  لتقليل  املتواصلة  باملتابعة  الربيعي  حيدر عباس 
لتسهيل مراجعة ذوي الشهداء، وأوضح ان رئيسة املؤسسة تبذل 
لزيادة  املالية  وزارة  مع  وباخلصوص  احلكومية  اجلهات  مع  جهودا 
التخصيصات في املوازنة العمومية لعام 2019 .وأكد املندالوي على 
ان الظروف التي مرت من حروب االرهاب والتقشف اثرت بشكل كبير 
على موازنة مؤسسة الشهداء بعد أن كانت املوازنة تصل إلى 300 
مليار دينار انخفضت إلى 8 مليارات دينار وأضيف لها ثالث دوائر هي 
دائرة شهداء جرائم حزب البعث ودائرة شهداء احلشد الشعبي ودائرة 
شهداء ضحايا االرهاب التي تقوم اليوم بهذه االحتفالية . إذ وقفت 
واملتضررين  الشهداء  ذوي  تعويض  عن  عاجزة  الشهداء  مؤسسة 

واجلرحى ملن شملهم القانون .

توزيع مبالغ التعويضات املالية لذوي الشهداء وجرحى العمليات اإلرهابية يف بابل

 بغداد / البينة اجلديدة
استقبل السيد وزير الزراعة الدكتور صالح احلسني وفد 
االحتاد العام للجمعيات الفالحية برئاسة السيد حيدر 
العصاد ورئيس االحتاد احمللي ورئيس جمعية الزبير وعدد 
مبكتبه  البصرة  محافظة  من  واملزارعني  الفالحني  من 
من  عدد  مناقشة  اللقاء  خالل  الوزارة.وجرى  مقر  في 
املواضيع املتعلقة بالواقع الزراعي في احملافظة منها ما 
مت تداوله حول اصابة عدد من مزارع محصول الطماطة 
استيراد  ومنع  احمللي  املنتج  وحماية  احملافظة،  في 
احملاصيل بطرق غير قانونية عن طريق املنافذ احلدودية، 
ودعم الفالحني واملزارعني باملستلزمات الزراعية الالزمة، 
عالوي  ومتابعة  للفالحني  الزراعية  االراضي  وتخصيص 
وتسهيل  فيها،  االسعار  استقرار  على  والعمل  اخلضر 
اجراءات جتديد والتنازل عن العقود الزراعية، وآلية صرف 

مستحقات الفالحني في احملافظة.واكد احلسني خالل 
فوري  وبشكل  صحيحة  بصورة  التعامل  مت  انه  اللقاء 
مع االصابات الطفيفة التي حصلت حملصول الطماطة 
السيطرة  حتت  الوضع  وان  البصرة،  مزارع  بعض  في 
انه ما مت تداوله حول  العراقية بخير، مبينا  والطماطة 
احداث  غرضها  التي  االشاعات  تتعدى  ال  االصابات 
ضجة لالضرار باملنتج احمللي بعد حتقيق االكتفاء الذاتي 
لعدد من احملاصيل ومن ضمنها الطماطة، مشددا على 
من  احملاصيل  دخول  عن  مسؤولة  غير  الزراعة  وزارة  ان 
املنافذ احلدودية وان منع االستيراد ما زال مستمرا. من 
جانبه ابدى الوفد الضيف عن سروره باللقاء، مؤكدين 
كبيرة  خسائر  توجد  وال  بخير  الطماطة  محصول  ان 
ما  االنتاج  معدالت  وان  االعالم  وسائل  في  اشيع  كما 

تزال كبيرة.  

خالل لقائه وفد اجلمعيات الفالحية .. وزير الزراعة : الوزارة غري 
مسؤولة عن دخول احملاصيل من اخلارج ومنع االسترياد  مستمر

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
احلديد  للسكك  العامة  الشركة  عقدت  
السادس   مؤمترها  االحد  امس  العراقية  
ملناقشة  السكك  اجل  )من  عنوان  حتت 
الشركة(.جاء  بواقع  والنهوض  تطوير  
النقل  وزير  توصيات  خلفية   على  املؤمتر 
املهندس عبد اهلل لعيبي باهض الذي أكد 
على تطوير واقع السكك وتعظيم مواردها 
املالية من خالل االنفتاح على أكثر املنافذ 
املفاصل  وتطوير  وتنفيذ  التسويقية 
تقدمه  ملا   انطباع  تعطي   التي  املهمة 
الكرمي..   للمواطن  خدمات  من  السكك 
من  باهتمام  حظي  املومتر  هذا  ان  السيما 
سالم  املهندس  السكك  عام  مدير  قبل 
جبر سلوم وقد تقدم بجملة توصيات أمام 
اللجان  هذه  طبيعة  أن   مؤكدا  املؤمترين 
االستاذ  برئاسة  تشكل ظاهرة حضارية  

العام(  املدير  كاظم)معاون  جواد  طالب 
الذي دار املؤمتر واستمع الى اراء  ومقترحات  
مجال  في  االجراءات  تقدم  ومدى  اللجان 
بكافة  بها  املكلفني  العمل  تطوير 
واملناطق بصورة عامة   املفاصل في بغداد 
ووجه املعاون على حتمل اجلميع مسؤولية 
من  التي  األعباء  كافة  حتمل  في  جسام 
كل  يكون  وان  األداء  مستوى  رفع  شأنها 
أو  عام  مدير  مبثابة  اللجان  عضو في هذه 
العمل   في  احلاسم   القرار  التخاذ  معاون 
ورفع   املالية  املوارد  لتعظيم  التطويري  
العوامل  اهم  على  فضال  العمل   كفاءة  
تسويقية  منافذ  بايجاد  االساسية 
جملة  ناقش  املؤمتر  ان  بالذكر  ..واجلدير 
التخاذ  اجللسة   رئيس  بها  تقدم  وصايا 
السبل الكفيلة في إعمار بنايات احملطات 
احملطات  فيها  مبا  فيها  اجلماليه  واظفاء 

واالنفتاح  اخلطوط  ح  وإصال  املتضررة 
على املستوردين والناقلني والتجار للنقل 
بواسطة شاحنات السكك التخصصية   
املواد  وبيع  االستثمارية  املشاريع  وعرض 
احلاجة    عن  والفائضة  املستهلكة 
وايجار  بيع  قانون  وفق  عنها   واالعالن 
املرقم 21لسنة2013  فضال  الدولة  أموال 
املادة  لتفعيل  مناسبة  حلول  إيجاد  عن 
)154( بإزالة حاالت التجاوزات على أراضي 
السكك كافة والتنسيق من قبل املنطقة 
السكك   لعقارات  اجلرودات  بإعطاء 
مجالس  مع  بالتعاون  عليها  املتجاوز 
رمي  ظاهرة  من  واحلد  الزالتها  احملافظات 
خلدمة   األفضل  املستوى   ورفع  احلجارة 
املسافر الكرمي  من خالل تاهيل القطارات 
ومعامل  الفنية  واحملطة  املاوى  في 
اداء  ورفع  والبصرة    والسماوة  الشاجلية 

الشاحنات  جميع  صيانة  مع  العاملني 
الى  وارسالها  العاطلة  التخصصية 
  DMU القطارات  وتنظيف  املعامل 
واالقتراعات  العلمية  املهارات  وتشجيع 
لبعض  اخلاص  القطاع  تشغيل  إضافة  
واقع  تطوير  رفع   على  والتأكيد  الفاصل  
الهندسية  السكك مبجال اختصاصاتها 

سير  بانسيابية  الكفاءة  لرفع  والفنية 
ملواكبة  والبضائع  املسافرين  قطارات 
في  املتطورة  البلدان  في  احلاصل  التطور 
اجملال السككي.حضر املؤمتر مدراء املناطق 
الهندسية  واالختصاصات  واالقسام 

والفنية واإلدارية.

السكك تعقد مؤمترها السادس ملناقشة النهوض بواقع الشركة

الصحة توضح إجراءتها خبصوص ضوابط 
تنظيم زراعة االعضاء البشرية بالعراق

املثنى / البينة اجلديدة
باشرت مديرية زراعة املثنى  ضمن فعاليات 
البرنامج الوطني لتنمية احلنطة في العراق 
بتوزيع اسمدة العناصر الصغرى للفالحني 
الشتوي  للموسم  بالبرنامج  املشمولني 
ان  املديرية  اكدت  و   2019  /  2018 احلالي 
املساحة املشمولة بالبرنامج قد  توسعت 
مت  و  دومن   62000 من  اكثر  لتبلغ  العام  هذا 
التأكيد على الفالحني و املزارعني املشمولني 

الستالم  الزراعية  الشعب  مبراجعة 
اخلاصة  التعليمات  و  اخملصصة  الكميات 
باستخدام هذه االسمدة.في سياق متصل 
مربي  بتجهيز  املثنى  زراعة  مديرية  بدأت 
الصفراء  الذرة  مبادة  االسماك  و  الدواجن 
من معامل تفريط و جتفيف الذرة الصفراء 
العامة  النهرين  بني  ما  لشركة  التابعة 
للبذور.حيث مت حتديد مواقع التسليم ملربي 
الدواجن و االسماك في املسيب و املدحتية  

و احليدري التابعة الى محافظة بابل و يكون 
من خالل تقدمي طلب من صاحب املشروع و 
يتم بعدها اجراء الكشف من قبل الشعبة 
الزراعية و ممثل املستشفى البيطري و ممثل 
عن مديرية الزراعة و ينظم محضر رسمي 
في  الطيور  اعمار  و  انواع  و  اعداد  يتضمن 
االسماك  اعداد  و  الدواجن  تربية  مشاريع 

استنادا الى عدد االصبعيات املستلمة.

زراعة املثنى تباشر بتوزيع االمسدة  للفالحني املشمولني بالربنامج الوطين لتنمية احلنطة 

الطلبة  امور  اولياء  من  لفيف  
لالستاذ  اجلزيل  بالشكر  يتقدمون 
هاني  مدرسة  مدير  العكيلي  اثير 
بن عروة االبتدائية اخملتلطة والهيئة 
جهد  من  يبذلونه  ملا  التدريسية 
واالهتمام  التدريس  مميز في طرائق 

رعاية  وكذلك  املدرسة  بنظافة 
الدخل  ذوي  من  الطلبة  ومساعدة 
خير  جهد  بكل  اهلل  بارك   . احملدود 
يقدم لالخرين من اسناد ومساعدة 

ملن هم بحاجتها.

شكر وتقدير 

بغداد/ البينة اجلديدة/ قاسم حوشي
صرح الدكتور جواد املوسوي عضو جلنة الصحة والبيئة انه مت تخصيص 
مبلغ 15 مليار دينار من تخصيصات موازنة 2019 للمباشرة باكمال بناء 
مستشفى االمام علي )ع( واضاف انه ستتم املباشرة بالعمل خالل شهر 
وتوسيع هذه  تأهيل  املاسة ملشروع  للحاجة  نتيجة  السنة  اذار من هذه 
املستشفى من حيث االسرة التي ستكون )250( سريرا وللكثافة العالية 
لهذه الرقعة اجلغرافية من مدينة الصدر لكثافة سكانها اذا لم تشهد 
هذه املدينة افتتاح اي مستشفى جديد منذ ما يقارب من )40( عاما والعمل 
املنجز فيها ميثل نسبة عالية حيث مت اكمال الهيكل الكونكريتي للبناية 
مساحة  وعلى  طوابق  سبعة  مجموع  من  طوابق  وخلمسة  الرئيسية 
)3600( متر مربع وكذلك انهاء بناء سكن االطباء وخلمسة طوابق ومبرحلة 

االنهاءات الداخلية فقط وكذلك بناية حفظ اجلثث .

ختصيص مبلغ مالي ملستشفى االمام علي 
)ع( يف موازنة 2019 
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أي مأزق تنزلق إليه 
األزمة الفلسطينية؟

يتدحرج الوضع الوطني الفلس��طيني س��ريعا نحو م��أزق من الفوضى، 
دون أن يج��د عاق��ا أو عق��اء يلجمون انح��داره نحو املزيد م��ن التدهور 
واالنحطاط، فيما النظام السياسي الفلسطيني ينكفئ على عقبيه، 
وهو ينقس��م عموديا، ويصاب بالعديد من الشروخ التي تؤذن باالنفصال 
اجليوسياس��ي، بينما ينحاز بعض أطرافه إلى مم��األة العدو في مواجهة 
الش��قيق/الغرمي، وهو يسعى تسلا لإلمساك بالسلطة املطلقة؛ حيث 
االس��تبداد س��يد س��لطتي األمر الواقع وبغيتهما لتحقي��ق أهدافهما 
اخلاصة، في معزل عن أهداف وتطلعات شعبهما، الذي انهكته سياسات 
التقاس��م والتحاص��ص الفئ��وي والفصائلي، منذ انق��اب العام 2007. 
واليوم إذ يبلغ الصراع على الس��لطة وفتات املغامن املوعودة أش��ده فألن 
طرفي االنقسام يتصارعان في معارك غير مبدئية على سلطة مفترضة، 
ساحهما كسر عظام هذا الطرف لعظام الطرف اآلخر، لتحقيق مبتغى 
الهيمنة؛ هيمنة األمر الواقع بدعم إقليمي إس��رائيلي ودولي، على قيادة 
غير موحدة، وعلى متثيل ناقص، وعلى قرار لم يعد فلس��طينيا لألسف، 
وه��و الذي تتداخل فيه عديد العوامل اإلس��رائيلية واإلقليمية، العاملة 
جميعها على إفقاد وطنية الهوية الفلسطينية حلركة التحرر الوطني 
الفلسطينية، وإخراجها من طور التحرر، نحو أطوار ال عاقة لها باملسألة 
الفلس��طينية وقضيتها الوطنية، كما عش��ناها على مدى الس��بعني 
عام��ا من عم��ر القضية التي نش��أت مع نكب��ة الع��ام 1948، وبالتالي 

والقضي��ة  املس��ألة  تق��زمي 
إل��ى ص��راع ذات��ي ب��ني أطراف 
وتق��زمي  القضي��ة،   وأصح��اب 
اله��دف الوطن��ي أو األه��داف 
الوطني��ة الكبرى، إل��ى مجرد 
تناف��س مغامر وانتح��اري بني 
طرفني س��لطويني، ال ينسجم 
سلوكهما ومتطلبات الوطنية 
واملش��روع  الفلس��طينية 
ب��ل  الفلس��طيني،  الوطن��ي 
أضحي��ا يفتق��دان كل ح��س 
باملس��ؤولية، وال يعم��ان إال ملا 
يخدم انحيازاتهما املستجدة، 
مل��ا يض��اد مصال��ح وتطلعات 

شعبهما الوطنية.
لذل��ك يتحمل الطرفان، كم��ا األطراف الفصائلية األخ��رى، وإن بدرجات 
غير متساوية، املسؤولية عن إفشال جوالت احلوار التي انتهت جميعها، 
ليس إلى تعميق االنقسام فحسب، بل وإلى الدفع بالوضع الوطني نحو 
تكريس نوع من االنفصال اجليوسياسي بني قطاع غزة والضفة الغربية، 
ف��ي وقت بدا ويبدو أن الدفع باملزيد من اخلط��وات العقابية األحادية ضد 
قطاع غزة، قد يتكش��ف عن خطوة اعتبار القط��اع إقليما متمردا، ولو 
من دون اإلعان عن ذلك، نظرا ملا يترتب على هذه اخلطوة من مسؤوليات، 
وتخل »س��لطوي فلس��طيني« عن مواطن��ي القطاع، وجره��م بجريرة 
»حم��اس«، في وقت ليس صحيحا أن كل س��كان القط��اع ينتمون إلى 
»حم��اس« بالطبع. ومثل ه��ذا التخلي يبرهن اليوم كم��ا برهن باألمس، 
على قصور في رؤية السلطة، وجورها على قسم من شعبها، وتخليها 
عنه��م، وااللتف��ات فقط لوض��ع الضفة، بإقامة ش��راكات تنس��يقية 
سياس��ية وأمني��ة واقتصادي��ة وتطبيعية م��ع االحت��ال الكولونيالي 

اإلسرائيلي.

ماجد الشـّيخ 

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ومنظم��ات  جمعي��ات  ن��ددت 
حقوقية جزائرية مؤخرا بلجوء 
السلطات إلى قانون اجلمعيات 
اجلديد الذي ب��دأ تطبيقه قبل 
أن  خم��س س��نوات، معتب��رة 
»كارثية« على  نتائجه كان��ت 

عمل منظمات اجملتمع املدني.
وج��اء في بي��ان وقعته تس��ع 
رأس��ها  عل��ى  منظم��ات 
الرابطة اجلزائري��ة للدفاع عن 
حقوق اإلنس��ان » ص��در قانون 
اجلمعيات ف��ي 12 يناير/كانون 
الثاني 2012 وقد مضت خمس 
س��نوات على بداي��ة تطبيقه 
الثان��ي  يناير/كان��ون   12 ف��ي 
2014. وج��اءت نتائ��ج العم��ل 
بهذا القانون كارثية على حياة 
وعمل منظمات اجملتمع املدني 
احلقوقي��ة  واملنظم��ات  ككل 

باخلصوص«.

وأض��اف البي��ان الذي نش��رته 
موقعه��ا  عل��ى  الرابط��ة 
أن القانون اجلديد  االلكترون��ي 
يفرض احلصول على الترخيص 
قب��ل أي نش��اط، ف��ي حني أن 
القان��ون الق��دمي كان يكتف��ي 
انتظ��ار  ب��دون  بالتصري��ح 
الترخيص، »م��ا يكرس عمليا 
نش��اط  عل��ى  اإلدارة  هيمن��ة 

اجلمعيات«.
ف��إن  القان��ون  ه��ذا  وبس��بب 
م��ن  العدي��د  منع��ت  »اإلدارة 
نش��اطات اجلمعي��ات بدون أي 
تبرير كما أن برامج الشراكات 
مع منظم��ات أجنبية معطلة 
بنكي��ة  حس��ابات  وهن��اك 
مجمدة، إضافة إلى حل العديد 
م��ن اجلمعي��ات ب��دون حك��م 

قضائي«، بحسب البيان.
وص��در قان��ون اجلمعي��ات في 
2012 ليلغي قانون 1990، ضمن 

اقترحه��ا  إصاح��ات  حزم��ة 
الرئي��س عبدالعزيز بوتفليقة، 
أيض��ا قوانني جديدة  تضمنت 
لألح��زاب واالنتخابات واإلعام 
ردا عل��ى موج��ة احتجاج��ات 
الباد  واضطراب��ات ش��هدتها 

في غمرة الربيع العربي .

واعتب��رت املنظم��ات املوقع��ة 
على البيان أن قانون اجلمعيات 
احلال��ي جاء مخالف��ا للمبادئ 
اإلنس��ان  األساس��ية حلق��وق 
إنش��اء  بحري��ة  املتعلق��ة 
التعبي��ر  وحري��ة  اجلمعي��ات 

وحرية التجمع.

وق��ال البي��ان أيض��ا إن قان��ون 
»يش��كل  اجلدي��د  اجلمعي��ات 
عائقا حادا لنش��اط جمعيات 
اجملتم��ع املدن��ي مبا ال يس��مح 
له��ا بأدائها احملوري كوس��يط 
اجتماعي ضروري في األنظمة 

الدميقراطية«.

وش��ّددت املنظم��ات احلقوقية 
على أن��ه م��ن الض��روري إقرار 
قان��ون جمعيات جدي��د يقوم 

على املبادئ التالية:
إق��رار وبصف��ة نهائي��ة نظام 
التصري��ح خاف��ا عل��ى نظام 
املعتمد في  املس��بق  االعتماد 
القان��ون احلالي. ورف��ع احتكار 
اإلدارة على احلريات اجلمعياتية: 
اجلمعي��ات  إنش��اء  حري��ة 
ه��ي األص��ل. والتخفي��ف من 
بإنش��اء  اخلاص��ة  اإلج��راءات 
وعم��ل اجلمعي��ات مبا يش��مل 
العدال��ة كضام��ن للحري��ات. 
كفاع��ل  اجلمعي��ات  واعتب��ار 
أساس��ي ومس��ؤول ومتكين��ه 
الوس��يط  ب��دور  القي��ام  م��ن 

االجتماعي .

وكاالت / البينة الجديدة
تظاهر مؤخ��را مئات البريطانيني في 
ش��وارع لندن وهم يرتدون الس��ترات 
الصف��راء ف��ي أكب��ر تظاه��رة حتى 
اآلن ف��ي بريطانيا تستنس��خ موجة 

االحتجاجات التي تهز فرنسا.
وس��ار املتظاه��رون الذي��ن يعارضون 
برنامج التقشف احلكومي ويطالبون 
بانتخاب��ات عام��ة في وس��ط لندن، 
قبل أن يتجمعوا في س��احة الطرف 

األغر.
التظاه��رة  منظم��ي  م��ن  وبدع��وة 
البريطانية شارك ناشطان فرنسيان 
من الفاعلني ف��ي االحتجاجات التي 
تشهدها فرنسا. وقال أحدهما اريك 
سيمون الذي يبلغ من العمر 61 عاما 

»نحن هنا للدعم«.
وأض��اف »أعتقد أن حركة الس��ترات 
الصف��راء في فرنس��ا هي نفس��ها 
كتل��ك التي تنمو اآلن ف��ي بريطانيا. 
الناس سئموا الفقر والظلم وانعدام 

العدالة االجتماعية واملالية«.
وب��دأت حرك��ة الس��ترات الصف��راء 
االحتجاجي��ة في فرنس��ا منتصف 
نوفمبر/تش��رين الثان��ي 2018 بع��د 
زيادة الضريبة على الوقود، ثم حتولت 

إلى تظاهرات عنيفة.
وبدأت احلركة الت��ي ال قائد لها تفتر 
م��ع نهاية عام 2018، ثم اس��تعادت 
مواجه��ات  م��ع  الحق��ا  زخمه��ا 

أسبوعية في باريس ومدن أخرى.
وش��هدت بريطاني��ا من��ذ نوفمب��ر/

تش��رين الثان��ي م��ن الع��ام املاضي 
لداعم��ي  صغي��رة  تظاه��رات  ع��دة 
بريكس��ت ارت��دى املش��اركون فيها 
سترات صفراء، لكن ناشطني آخرين 
كانوا بطيئني في تبن��ي الزي الرمزي 

واحلركة.
وف��ي حت��رك ال��ذي نظمت��ه جمعية 
ن��واب  ض��م  اليس��ارية،  الش��عب 
نقاب��ات  إل��ى  قواه��م  معارض��ون 
بقضاي��ا  تعن��ى  أخ��رى  ومنظم��ات 

الهجرة والعنصرية.

وحتدث وزير املالية في حكومة الظل 
العمالية جون ماكدونال أمام احلشد 
ف��ي س��احة الط��رف األغ��ر قائا إن 
ثماني سنوات من التقشف في ظل 
حك��م احملافظ��ني »مزقت النس��يج 

االجتماعي« لبريطانيا.
وأض��اف »نحتاج إلى انتخابات عامة 
اآلن للمجيء بالشخص األكثر عدال 

وإقامة مجتمع عادل لنا جميعا«.
وق��ال س��تيفان هام��ر وه��و أس��تاذ 
متقاع��د يبل��غ م��ن العم��ر 59 عاما 
مرتدي��ا س��ترة صف��راء، إن تظاهرات 
لندن كانت س��تحدث عل��ى األرجح 
بدون احلركة في فرنسا، »لكن األخيرة 
ساعدت«. وأضاف »اعتقد أننا حتتاج 
إلى تغيير حكومي بش��كل عاجل«، 
متابع��ا »اململكة املتحدة تتهاوى، ال 
ش��يء يعمل على اإلط��اق«. وقالت 
دالي��ا هراتزي التي ج��اءت من كينت 
في جن��وب ش��رق بريطانيا بس��ترة 
صفراء، إن على اليس��ار في بريطانيا 
أن »يستعيد« الزخم. وأضافت »إنها 

حركة ضد قوانني التقشف«، مشيرة 
إلى أن اليمينيني كان��وا »انتهازيني« 
في تبنيها. وس��ارت أيضا في وسط 
لن��دن الس��بت تظاه��رات منفصلة 
من عش��رات من مناصري بريكست 
الذين ارتدوا سترات صفراء. وقبضت 
الشرطة على أحد املنظمني لاشتباه 
في ارتكابه مخالفة تتعلق بالنظام 
الع��ام. ووفق تقارير ف��إن هذا احلادث 
مرتبط مبا جرى خارج البرملان االثنني 
عندم��ا قام��ت مجموع��ة بانتق��اد 

ش��خصيات مؤي��دة لاحت��اد األوربي، 
وهتف أحدهم »نازية« بوجه النائبة 
آنا س��وبري خال مقابلة تلفزيونية 
مباشرة. وقبيل احتجاجات السبت، 
اتهم نيك لوليز رئيس منظمة »هوب 
ن��ت هاي��ت« ملكافح��ة العنصري��ة 
أنصار اليمني املتط��رف في بريطانيا 
احتجاج��ات  نس��خ  ب�«محاول��ة 
الس��ترات الصف��راء الفرنس��ية من 
أجل إثارة املتاعب واملضايقة وتهديد 

معارضيهم واالعتداء عليهم« .

اجلزائر تكتم أنفاس اجملتمع املدني بقانون اجلمعيات اجلديد

الربيطانيون يستنسخون حراك السرتات الصفراء

يبلغ الصراع على 
السلطة وفتات 
املغانم املوعودة أشده 
فألن طريف االنقسام 
يتصارعان يف معارك 
غري مبدئية على سلطة 
مفرتضة

وكاالت / البينة الجديدة
أعل��ن من املغ��رب حيث ميض��ي الرئيس علي 

بونغ��و فترة نقاه��ة، عن تش��كيلة حكومة 

جديدة ومكتب رئاس��ي جدي��د. وفي فيديو مت 

تس��جيله في املغرب وبثه التلفزيون الوطني 

الغابون��ي مؤخ��را أعل��ن رئيس ال��وزراء الذي 

عني أخيرا جوليان نكوغ��ي بيكالي تفاصيل 

احلكوم��ة اجلدي��دة، الت��ي ال تعك��س تغييرا 

يذك��ر. ويقضي الدس��تور بأن يقس��م الوزراء 

اليم��ني أمام رئيس اجلمهوري��ة. لكن الرئيس 

بونغ��و ميض��ي فترة نقاه��ة في املغ��رب بعد 

إصابته بجلطة دماغية في 24 تش��رين األول/

أكتوب��ر. لذلك ينتظ��ر الغابونيون اآلن معرفة 

مكان أداء الوزراء القس��م. وأعلن األمني العام 

للرئاس��ة جان إي��ف تيل تش��كيلة مكتب 

الرئاس��ة من املغ��رب أيضا. وق��د أبقي مدير 

مكت��ب الرئيس من��ذ 2017 بري��س الكروش 

أليهانغا في املنصب. وهذا املصرفي السابق 

مع��روف بقربه م��ن زوجة الرئيس س��يلفيا 

بونغو. وفي وقت سابق عنّي الرئيس الغابوني 

جولي��ان بيكالي رئيس��اً جديداً لل��وزراء في 

إعان جاء بع��د دقائق من انعق��اد اجلمعية 

الوطنية ب�135 نائباً ل��م يجتمعوا منذ أيار/

مايو 2018.وجوليان بيكالي )60 عاماً( شغل 

منص��ب رئيس احلكومة عدة م��رات في ظّل 

رئاس��ة علي بونغو، وكذلك ف��ي عهد والده 

عم��ر بونغو ال��ذي توفي عام 2009. وتس��ري 

في ليبرفيل ش��ائعات عن عودة الرئيس في 

األيام املقبل��ة، بينما تتحدث تكهنات عديدة 

ع��ن الوضع الصح��ي للرئيس بونغ��و. وتدعو 

أح��زاب املعارض��ة واجملتمع املدني باس��تمرار 

احملكمة الدستورية إلى إعان فراغ السلطة، 

معتبرة أن الرئي��س أصبح في حالة عجز عن 

احلكم. وهي تتحدث عن »حرب عصابات« بني 

املقربني لبونغو وخصوصا بني بريس الكروش 

ورئيس االس��تخبارات فريديريك بونغو. وأكد 

مص��در مقريب م��ن الرئاس��ة أن األمر »مجرد 

مناقشات«، مؤكدا أن بونغو يحكم ويستعد 

للعودة إل��ى الغابون. وجرت محاولتي  انقاب 

اإلثنني في الغابون. وب��رر االنقابيون حتركهم 

جزئي��ا بانعكاس��ات الوض��ع الصحي لعلي 

بونغو .

حممد بن زايد يستقبل 
الفريق أول أوسنت ميلر

إعالن حكومة غابونية جديدة من املغرب

وكاالت / البينة الجديدة
طالب صال��ح حجازي مدير 
العف��و  منظم��ة  مكت��ب 
الدولية ف��ي القدس مؤخرا 
ظ��روف  ف��ي  بالتحقي��ق 
االعتق��ال في كاف��ة مراكز 
للسلطة  التابعة  التوقيف 
في  خاصة  الفلس��طينية، 

مركز حتقيق أريحا.
وج��اء تصريح حج��ازي في 
مؤمت��ر صحفي عق��ده بعد 
قي��ام األجه��زة األمنية في 
الفلس��طينية  الس��لطة 
باعتقال سيدة فلسطينية 
م��ن  ألكث��ر  واحتجازه��ا 
ش��هرين والتحقي��ق معها 

في مرك��ز حتقيق أريحا قبل 
أن يطلق س��راحها من أحد 
الضفة  في  املستش��فيات 
تب��دأ  أن  عل��ى  الغربي��ة، 
محاكمته��ا بع��د حوال��ي 

أسبوعني.
العام��ة  النياب��ة  ووجه��ت 
الفلس��طينية تهمة جمع 
جمعي��ات  ومتوي��ل  أم��وال 
غي��ر ش��رعية، إلى س��هى 
جبارة )33 عاما( التي حتمل 
األميركي��ة  اجلنس��يتني 
إل��ى  إضاف��ة  والبنمي��ة، 

اجلنسية الفلسطينية.
إن  أيض��ا  حج��ازي  وق��ال 
الدولي��ة  العف��و  منظم��ة 

تابعت قضية سهى جبارة 
»بتعرضها  علم��ا  وأخ��ذت 
لس��وء املعامل��ة«، مضيفا 
الش��ديد  بالقلق  »ش��عرنا 
ح��ول التحقي��ق ال��ذي لم 

يك��ن س��ريعا وال فع��اال وال 
نزيها وال مستقا«.

وأضاف »لذلك نحن نطالب 
بالتحقي��ق ف��ي كل مراكز 
التحقيق التابعة للسلطة 

الفلسطينية وخاصة مركز 
أريحا« . وشاركت جبارة، األم 
لثاث��ة أوالد، م��ع محاميها 
الصحف��ي،  املؤمت��ر  ف��ي 
موضحة أنه��ا اعتقلت في 
نوفمبر/تش��رين  الثالث من 
الثاني من العام املاضي من 
منزلها في قرية ترمس��عيا 
ش��مال مدين��ة رام اهلل في 
الغربية وخضعت  الضف��ة 
»لتحقيق شديد ومتواصل«، 
نافية ف��ي الوقت ذاتها كل 
ما ج��اء في الئح��ة االتهام 
الت��ي وجهت إليه��ا. وقالت 
سهى جبارة »تعرضت لرش 
املي��اه على وجه��ي ومنعي 

من النوم وتك��رار نقلي بني 
املستش��فيات رغم وضعي 

الصحي السيئ«.
وأضربت س��هى جب��ارة عن 
الطعام 19 يوما ما أثر على 
حي��ث  الصح��ي  وضعه��ا 
إلى مستش��فى  مت نقله��ا 
ف��ي مدينة اخللي��ل ومن ثم 
إل��ى مستش��فى آخ��ر في 
مدينة نابل��س، قبل أن يتم 
التوص��ل إل��ى اتف��اق ب��ني 
احملام��ني والنياب��ة العام��ة 
الفلسطينية قضى بإطاق 
س��راحها إل��ى ح��ني موعد 
احملاكمة في 30 يناير/كانون 

الثاني احلالي .

العفو الدولية تسلط الضوء على االحتجاز مبراكز السلطة الفلسطينية

وكاالت / البينة الجديدة
اس��تقبل ولي عهد أبوظب��ي نائب 

القائ��د األعل��ى للقوات املس��لحة 

الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان، 

الفريق أول أوس��ن ميل��ر قائد بعثة 

حلل��ف  التابع��ة   - احل��ازم  الدع��م 

شمال األطلسي »الناتو« - والقوات 

األميركية في أفغانستان.

واس��تعرض اجلانبان - خ��ال اللقاء 

ال��ذي ج��رى في قص��ر الش��اطئ - 

التع��اون والتنس��يق املش��ترك بني 

والش��ؤون  اجمل��االت  ف��ي  البلدي��ن 

والقضايا  والعس��كرية  الدفاعي��ة 

إضاف��ة  املش��ترك..  االهتم��ام  ذات 

إلى دورهم��ا في مواجه��ة التطرف 

والعنف واإلرهاب، وأهمية تعزيز هذا 

التعاون مبا يخدم املصالح املتبادلة 

للبلدي��ن الصديقني، ويدعم اجلهود 

حتقي��ق  إل��ى  الهادف��ة  واملب��ادرات 

األم��ن واالس��تقرار ل��دول املنطقة 

وشعوبها.

حضر اللقاء وكي��ل ديوان ولي عهد 

ونائب  املزروع��ي،  أبوظب��ي محم��د 

املس��لحة  الق��وات  أركان  رئي��س 

عيس��ى  مهن��دس  رك��ن  الفري��ق 

املزروع��ي، والوف��د املراف��ق للضيف 

األميركي.

إل��ى ذلك، اس��تقبل وزي��ر اخلارجية 

اإلم��ارات  ف��ي  الدول��ي  والتع��اون 

الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان في 

أبوظبي، الوزير املسؤول عن الشؤون 

اخلارجية بس��لطنة عمان يوس��ف 

بن علوي بن عبداهلل، بحضور األمني 

الع��ام جمللس التعاون ل��دول اخلليج 

عبداللطي��ف  الدكت��ور  العربي��ة 

الزياني.

وجرى خال اللق��اء بحث العاقات 

الثنائي��ة املش��تركة ب��ني البلدي��ن 

الشقيقني، والسبل الكفيلة بتعزيز 

أوجه التعاون بني اإلمارات وسلطنة 

عم��ان في مختلف اجمل��االت. كما مت 

تب��ادل وجهات النظر حول مس��يرة 

اخللي��ج  ل��دول  التع��اون  مجل��س 

العربي��ة والقضاي��ا ذات االهتم��ام 

املش��ترك. ورحب الش��يخ عبداهلل 

ب��ن زاي��د بزيارة يوس��ف ب��ن علوي، 

مش��يداً بالعاق��ات األخوي��ة التي 

جتمع دولة اإلمارات وسلطنة عمان 

حتت قي��ادة رئيس اإلمارات الش��يخ 

خليفة بن زايد آل نهيان وس��لطان 

عمان الس��لطان قابوس بن سعيد. 

وأكد حرص دولة اإلمارات على تعزيز 

املش��تركة مع س��لطنة  العاقات 

عم��ان، وتنمي��ة أوجه التع��اون في 

اجمل��االت كافة، مبا يع��ود باخلير على 

الش��قيقني. والش��عبني  البلدي��ن 

م��ن جانب��ه، ش��دد بن عل��وي على 

التي  املمي��زة  التاريخية  العاق��ات 

وس��لطنة  اإلم��ارات  دول��ة  جتم��ع 

عمان، التي حتظى بدعم ورعاية من 

قيادتي البلدين، مش��يراً إلى احلرص 

عل��ى تعزيز التع��اون املش��ترك مبا 

يخدم املصالح املش��تركة للبلدين 

الش��قيقني . حض��ر اللق��اء مدي��ر 

إدارة مجلس التع��اون لدول اخلليج 

العربية في وزارة اخلارجية والتعاون 

الدول��ي اإلماراتي أحمد البلوش��ي، 

وسفير سلطنة عمان لدى أبو ظبي 

الدكتور خالد اجلرادي .

وكاالت / البينة الجديدة
يواجه الرئيس السوداني عمر البشير حركة احتجاج 
أسابيع،  ثالثة  من  أكثر  منذ  مسبوقة  غير  شعبية 
على  قلقة  حليفة  دول  بدعم  يحظى  مازال  لكنه 
عبد  ورأى  النزاعات.  متزقها  التي  املنطقة  استقرار 
»أن  الدوحة  في  اجلامعي  الباحث  األفندي  الوهاب 

تتفق  لكنها  تتصارع  املنطقة  في  األطراف  كافة 
يبدو  ما  على  تؤيد  إنها  البشير  بشأن  ما  مبعنى 
استمرارية احلكم احلالي. تعتقد أن أي بديل له ميكن 

أن ال يكون في صاحلها وصالح املنطقة«.
يشهد السودان منذ 19 كانون األول/ديسمبر 2018 
تظاهرات بدأت احتجاجا على زيادة سعر اخلبز. لكن 

سريعا ما حتولت التظاهرات الى حركة احتجاج ضد 
أكبر  خبراء  يواجه بحسب  الذي  البشير  عمر  نظام 
شخصا،   22 1989.وقتل  في  احلكم  توليه  منذ  حتد 
غير  منظمات  لكن  رسمية  حصيلة  بحسب 

حكومية دولية تقول إن عدد القتلى 40 على االقل.
فانه  بالده  في  معارضة  البشير  يلقى  حني  وفي 

غرار  على  االقليميني  حلفائه  بدعم  يحظى  مازال 
عبد  املصري  الرئيس  وكان  ومصر.  والسعودية  قطر 
الفتاح السيسي قال االسبوع املاضي اثر استقباله 
مستشارا مقربا من البشير »ان مصر تدعم بالكامل 
أمن واستقرار السودان االساسيني ألمنها الوطني«.

البشري حيافظ على دعم احللفاء رغم االحتجاجات



 

احم��د  /ش��هاب  *املحام��ي 
العنبكي

ان القاعدة القانونية التي تقول.. 
» العق��د ش��ريعة املتعاقدين« 
صاحلة ف��ي التعامل عبر ازمنة 
مختلفة مبا ال يقبل الشك انها 
تلبي حاجات املتعاقدين اذ انها 
العقود  الب��رام  الس��بل  افضل 
ب��ن االط��راف املتعاق��دة فهي 
طبي��ق عمل��ي ملب��دأ س��لطان 
االرادة, اذا م��ا اس��تثنينا بعض 
العق��ود الت��ي تتطل��ب تدخل 
املش��رع او القاض��ي لتعدي��ل 
بعض التزام��ات املتعاقدين, ان 
باحملالت  اخلاصة  االيج��ار  عقود 
الت��ي  املكات��ب  او  التجاري��ة 
املدني  للقانون  تخضع اساسا 
رق��م 40 لس��نة 1951 ال تثي��ر 

اشكاالت او سلبيات كثيرة الن 
القانون املذكور عاجلها بشكل 
جي��د وواض��ح, ام��ا بخصوص 
االيجار الذي يرد على العقارات 
فه��ي  للس��كن  اخملصص��ة 
املش��كلة الت��ي حت��اول الدولة 
الق��رارات  باص��دار  معاجلته��ا 
العالقة بن  لتنظي��م  املتعددة 
املؤجر واملس��تأجر للوصول الى 
افضل السبل لتحقيق املوازنة 
املطلوبة بن حقوق طرفي عقد 
االيجار, ان الواقع العملي اثبت 
بشكل او باخر ان هذه القرارات 
ال حتقق هذه املوازنة وفي الغالب 
فانها تغنب طرفا على حس��اب 
طرف اخر رغم انها وفي جميع 
االحوال حتق��ق مصلحة الدولة 
بشكل او باخر, وسنحاول هنا 
تس��ليط الض��وء عل��ى قانون 
ايج��ار العق��ار رقم 87 لس��نة 

1979 وتعديالته.
ادن��اه بع��ض املالحظات  ن��ورد 

الواردة على هذا القانون وهي:
1. ذك��رت املذك��رة االيضاحي��ة 
للقانون اعاله في البند )1( حل 
املش��اكل االجتماعي��ة طبق��ا 
لقواعد العدالة ومنع استغالل 
املؤجر حاجة املستأجر امللحة 
للسكن ومنع استغالل املأجور 

اس��تغالال يث��ري به املس��تأجر 
عل��ى حس��اب املؤج��ر.. والذي 
حدث ان املس��تأجر قد استأثر 
والواقع  واضح  باملأجور بشكل 
العمل��ي اثبت ان ب��دل االيجار 
اصب��ح رمزيا مب��رور الزمن لعدم 
القان��ون الرتفاع  معاجلة ه��ذا 

االسعار والتضخم احلالي .
املذك��ور  القان��ون  اش��ار   .2

و)3(   )2( الفقرت��ن  ف��ي 
متع��ددة  اس��تثناءات  ال��ى 
واخضعها الى القانون املدني 
اذ ان��ه االص��ل ف��ي تنظي��م 
باملس��تأجر  املؤج��ر  عالق��ة 
الدول��ة  ملصلح��ة  حتقيق��ا 
وبذلك نس��تدل ب��ان القانون 
املدن��ي العراقي ه��و االفضل 
في تنظيم العالقة بن املؤجر 

واملستأجر.
3. ورد ف��ي املذكرة االيضاحية 
فق��رة )4( منه��ا امت��داد عقد 
الس��ابقة  بش��روطه  االيجار 
ع��دا م��ا حتقق��ه ف��ي امل��ادة 

17 القان��ون املذك��ور اس��تثناء 
العقارات املستأجرة من الدولة 
او االش��خاص املعنوية العامة 
م��ن االخالء عدى حالة الضرورة 
امللجئ��ة ..اذاً ان اخالء العقارات 
ال ينته��ي بانقضاء م��دة اثنتي 

عش��رة س��نة ومت جتديده لغاية 
2009 لس��بب او الخر وهذا غنب 
واضح وقع على املؤجر .. بسبب 
ان القانون املذكور قد عجز عن 
ايج��اد املوازنة ب��ن طرفي عقد 
االيج��ار في الواق��ع العملي اذا 
كانت الدولة اح��د طرفي عقد 

االيجار.
4. اجاز هذا القانون للمستأجر 

بواس��طة كاتب  االج��رة  دف��ع 
الع��دل او بحوال��ة مصرفية او 
بريدي��ة حلس��اب املؤج��ر فقرة 
)11( م��ن املذك��رة االيضاحي��ة 
رغ��م ان االص��ل ف��ي الدفع هو 
ان يك��ون مباش��رة ال��ى املؤجر 

وان هذا اجلواز للمس��تأجر غير 
املستأجر  اذ يس��تطيع  سليم 
ونكاية باملؤج��ر ان يدفع االجرة 
بواس��طة الطرق املذكورة اعاله 
واحملددة في القانون ما يس��بب 
اض��رارا مادية ومعنوية للمؤجر 
بدالت  اس��تالمه  ع��دم  بحجة 

االيجار.
5. ورد ف��ي املذك��رة االيضاحية 
اع��اله امل��ادة )12( ان انش��اء 
مصنع في العقار املس��تأجر 
املس��تأجر فعندما  ومن قبل 
ه��ذا  ببي��ع  االخي��ر  يق��وم 
جدي��د  ملس��تأجر  املصن��ع 
فيح��ل ه��ذا االخي��ر مح��ل 
وبالتالي فال  االول  املس��تأجر 
يحق للمؤج��ر ان يقيم دعوى 
منع معارضة على املش��تري 
)املس��تأجر اجلدي��د( ومينع��ه 
من طل��ب قلع املصن��ع وهل 
ه��ذا منطق س��ليم؟ بحجة 
الوطنية  للصناع��ة  حماي��ة 
وتش��جيعها, متناسيا غبنه 
قواعد  فاين  للمؤجر,  الش��ديد 
العدالة وعدم املساس بحقوق 
طرف��ي العق��د الت��ي يذكره��ا 

املشرع؟
وهكذا مت تس��ليط الضوء على 

بعض املالحظات البسيطة

عل��ى قان��ون االيج��ار رق��م 87 
لس��نة 1979 وتعديالته اذا نرى 
ان ه��ذا القان��ون فق��د الغاي��ة 
التي ش��رع م��ن اجله��ا وعلى 
املش��رع معاجلة املوقف باجراء 
تعدي��الت جوهري��ة عل��ى هذا 
والرج��وع  الغائ��ه  او  القان��ون 
ال��ى القان��ون املدن��ي العراقي 
رق��م 40 لس��نة 1951 لتنظيم 
العالقة بن املؤجر واملس��تأجر 
اذ انه هو االصل في حل جميع 
االش��كاالت بن طرف��ي العقد 
املس��تأجر  اس��تمرار  ث��م  ومن 
الذي يش��غل العقار املستأجر 
حاليا حلن انتهاء مدة 12 سنة 
محددة في قان��ون االيجار رقم 
87 لس��نة 1979 وم��ن ثم يصار 
الى ابرام العق��ود وفقا لقواعد 
القانون املدني العراقي لتنظيم 
عقود االيجار وفقا الرادة طرفي 
العقد ومب��ا ال يخال��ف النظام 
العام او القانون وال ننس��ى ابدا 
القاع��دة القانوني��ة الصاحل��ة 
للتطبيق عب��ر املراحل الزمنية 
اخملتلفة والتي تقول .. ان العقد 

شريعة املتعاقدين. 

*دكتوراه قانون دولي عام

كُث��ر احلديث ع��ن البصيرة والبصر عند اإلنس��ان، لكن املش��كلة 
ليس��ت في احلديث بل في اإلنسان نفسه، ألنه متعنت فيما ميس 
قضاياه، وكأنَّ األمر ال يعنيه، فيصبح لديه عمى القلب )البصيرة( 
أش��د من عمى البصر، وكلما إتس��عت مش��اكل اجملتمعات، زادت 
املس��ؤوليات والتبع��ات التي تتحملها الدول��ة، ومنظمات اجملتمع 
املدن��ي، واألس��رة، لكن خطب��ة اجلمعة حمل��ت عنوان��اً خطيراً، 
وخطاب��اً أخطر، وجهته ال��ى جهة تلعب دوراً مهم��اً في بناء نواة 

اجملتمع، إنه األب.
يوم )4/ جمادي االولى/1440للهج��رة، واملوافق 11/1/2019 للميالد(، 
حم��ل ف��ي طياته خطب��ة جمعة مهمة ج��داً، نظراً الستش��عار 
املرجعية الدينية العليا، مبخاطر التفكك األس��ري الذي تعيش��ه 
العوائل العراقية، وقد وجهت اليوم خطابها الى رب األس��رة )األب( 
حتدي��داً، فطالبته بأن يش��عر أبناؤه بوجوده احلقيقي يش��اطرهم، 
ويخالطهم، ويناقش��هم، فاألس��رة املوحدة تكون كالس��د املنيع 
بوج��ه ما يهدد النس��يج اجملتمعي، فمعنى األب��وة عميق جداً في 

مجال التربية، واألبناء يرون أن األب هو الرب، وأعني رب األسرة!
كتب اإلمام علي البنه احلس��ن )عليهما الس��الم(، عند عودته من 
صف��ن وصية، برز فيه��ا دور األب للول��د فق��ال: )ووجدتَُك بعضي 

ب��ل وجدتُ��َك كلي، حتى 
كاَن لو أنَّ ش��يئاً أصابَك 
أصابن��ي، فعنان��ي م��ن 
أم��رَك ما يعنيني من أمر 
نفس��ي( ووس��ط ه��ذه 
ال��درر األبوية، تبرز إجابة 
اإلم��ام الص��ادق )علي��ه 
مضمون  حول  الس��الم( 
األب��وة، حن س��أله أحد 
املوالن، عن س��بب حبه 
ألبنه أكث��ر من حب ابنه 
)ألنه  قائ��الً:  فأجابه  له، 

منك ولسَت منُه(.
املرجعي��ة الديني��ة طالبت العوائ��ل بتحمل مس��ؤولياتها، حول 
حجم التفكك األس��ري وتداعيات��ه على اجملتمع، لبن��اء احلصانة 
اإلجتماعية، وبالتالي فالقضية مصيرية تتعلق مبواجهة التحديات 
اإلستكبارية، التي حتاول هدم مبادئ مجتمعاتنا اإلسالمية، واألمر 
من��وط بالدول��ة، واحلكومة، واألس��رة، واألب ف��ي مقدمتهم، فهو 
َمْن قرر أن تكون لديه أس��رة يوس��ع عليه��ا، ويصونها من الضياع 
واإلنح��راف، وإذا كان عالم التكنلوجيا قد س��ُهل وصُعب وتعقد، 
. لك��ن دور األب لَم ولن يلغى، فهو مس��ؤول ع��ن رعيته حيثما حلَّ
التحدث عن مورد اإلهتمام من جانب رب األسرة بعائلته يتأتى من 
أهمية األس��رة بكونها نواة للمجتمع السليم والبد من مضاعفة 
اجله��ود، خاصة ونح��ن نواجه أعداء مبختلف املس��ميات اخلبيثة، 
والت��ي تضع العصا ف��ي دوالب منظوم��ة الدين واألخ��الق، فُيدَفع 
بأبنائن��ا نحو الهاوية، والبد لنا م��ن فهم عالم الطفل ومفاتيحه، 
وأس��راره لبناء عالق��ة أبوية حقيقية، جتعل من عملية التنش��ئة 
اإلجتماعية، عملية إيجابية فاعلة، ألن صناعة األس��رة بش��كل 

صحيح، هو خطوة سليمة لصناعة املستقبل.

التحدث عن مورد اإلهتمام من 
جانب رب األسرة بعائلته يتأتى من 
أهمية األسرة بكونها نواة للمجتمع 
السليم والبد من مضاعفة الجهود 
خاصة ونحن نواجه أعداء بمختلف 
املسميات الخبيثة

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

امل الياسري

 خارطة طريق

 األبوة معنى
عميق جدًا

د. صالح الساعدي

شغلت قضية الهجرة غير الشرعية حيزا 
كبي��را من االهتمام االعالمي والسياس��ي 
واالجتماع��ي والثقافي, فقد اصبحت هذه 
القضية مش��كلة إقليمي��ة ودولية , تفرز 
نتائ��ج غي��ر مرغوب��ة على اجلمي��ع, وذلك 
بسبب ما ش��هده العالم خالل السنوات 
القليل��ة املاضي��ة م��ن تزاي��د ف��ي أع��داد 
املهاجرين غير الشرعين , وما يتسبب فيه 
ذلك م��ن مخاطر وأزمات ق��د تلحق الضرر 
ب��دول الهج��رة واالس��تقبال ف��ي آن واحد 
وحتى الهالك باملهاجري��ن . فقد أصبحت 
ظاه��رة الهجرة غير الش��رعية مش��كلة 
للمهاجري��ن  املس��تقبلة  ال��دول  ت��ؤرق 

والسيما فئة الشباب
فقد ازدادت معدالت الهجرة غير املشروعة  
ابتداًء من العقد األخير من القرن العشرين 
بحثاً عن فرص العم��ل مع ثورة االتصاالت 

واملواص��الت والعوملة التي س��هلت هجرة 
أع��داد كبيرة من الس��اعن للوص��ول إلى 
ظ��روف معيش��ية أفضل ، فق��د أصبحت 
ظاه��رة الهجرة غير الش��رعية مش��كلة 
للمهاجري��ن  املس��تقبلة  ال��دول  ت��ؤرق 

والسيما فئة الشباب.
وفى اآلونة األخيرة شهدت ظاهرة الهجرة 
غير الش��رعية تزايدا ملحوظا في العراق, 
الش��باب  عن��د  الهج��رة  ه��ذه  وترك��زت 
العراقي��ن بحث��اً ع��ن فرص عم��ل ووضع 
اجتماعي أفضل بغ��ض النظر عن اخملاطر 
الت��ي قد يتعرضون لها أثن��اء هذه الرحلة 

والتي تصل إلى املوت أحيانا.
العوام��ل االقتصادي��ة واالجتماعية  تعد 
باألس��باب  البع��ض  يس��ميها  الت��ي 
العام��ل  لكونه��ا  نظ��راً  الكالس��يكية 
االصلي لظهور الهجرة ، وتوجد مجموعة 
م��ن العوامل التي تؤدي دوراً في تش��جيع 
الهج��رة وإتس��اع مداها منه��ا العوامل 
االقتصادي��ة إذ يس��عى املهاج��رون دائماً 
إل��ى حتس��ن أحواله��م املعيش��ية وهم 
يقص��دون املناط��ق الت��ي تتمي��ز بأفضل 
الفرص االقتصادية وأعلى املردودات املادية. 
وتؤكد الدراس��ات بأن حج��م الهجرة إلى 
مجتمع م��ا يصل إلى ذروت��ه القصوى في 
دقة اإلنتع��اش االقتصادي وتوقف الهجرة 

في وقت الكساد االقتصادي.
إن ق��رار الهج��رة تدفع إلي��ه عوامل أخرى 
تتجلى ف��ي الظ��روف االجتماعية وتتعدد 
األسباب وتتنوع بتعدد املهاجرين، ولكنها 

تتجم��ع كله��ا لتدل عل��ى وج��ود بيئتن 
األولى طاردة والثاني��ة جاذبة، ويكون اجتاه 
حركة الس��كان م��ن البيئة الط��اردة إلى 
البيئ��ة اجلاذب��ة، ويدل التحليل النفس��ي 
االجتماعي لهذه احلركة على وجود بعض 
العوامل في البيئة الطاردة التي حتدث في 

نف��س املهاجر ش��عوراً داخلي��اً ينفره عن 
بيئته االصلية، ويدفع��ه للبحث عن بيئة 
جديدة يتوقع ان تك��ون ظروف احلياة فيها 
أفضل من الظ��روف التي يعيش في ظلها 

في موطنه االصلي.
ومن العوامل السياس��ية الت��ي تدفع إلى 
الهجرة ضغط القوة والتهديد واالستيالء، 
أي أن التدخل العس��كري اخلارجي من أية 
دولة م��ن الدول يؤدي إلى هج��رة خارجية، 
فض��الً ع��ن أن الضغط السياس��ي احمللي 
ي��ؤدي كذل��ك إل��ى الهجرة،  وف��ي معظم 
الدميقراطي��ة  تنع��دم  إذ  النامي��ة  ال��دول 
وتس��ود النظم الدكتاتورية ويساق الناس 
إل��ى الس��جون واملعتق��الت دون س��بب أو 
محاكمة. وكذل��ك كثرة الثورات الداخلية 
واالنقالب��ات العس��كرية واحل��روب احمللية 
ت��ؤدي الهجرة إلى اخل��ارج، كما تعد بعض 
الظ��روف الطارئة كإيق��اع عقوبات دولية 
عل��ى مجتم��ع ما م��ن العوامل املس��ببة 

للهجرة.
فالهج��رة غير الش��رعية هي ف��ي الواقع 
الوضعي��ة  عل��ى  الس��خط  ع��ن  تعبي��ر 
الت��ي يعيش��ها الش��باب ف��ي بلدانهم، 
فال��دول املص��درة للمهاجرين تتس��م في 
معظمه��ا باحلرم��ان السياس��ي والنظم 
الفردي��ة وفق��دان حرية التعبي��ر عن الرأي 

والدميقراطية وغياب مبادئ حقوق اإلنسان 
واحت��رام احلري��ات العامة، بحيث يش��عر 
األفراد بحالة من عدم االستقرار النفسي 
واالجتماعي والرغبة في البحث عن ملجأ 
آم��ن يحقق له الكرامة اإلنس��انية وحرية 

التعبير عن الذات والدميقراطية.
وم��ن الدواف��ع الت��ي ت��ؤدي الى تش��جيع 
الش��باب عل��ى الهج��رة غي��ر الش��رعية 
ه��ي البطال��ة ، قص��ور وعج��ز احلكومة ، 
الرغب��ة ف��ي زی��ادة الدخل ، فش��ل الدولة 
والقطاع اخلاص في استیعاب قوة العمل،  

االضطراب السیاسي.
ام��ا احللول التي نرى ض��رورة العمل عليها 
بجدي��ة تتمث��ل ف��ي التنبیه إل��ى اخطار 
الهجرة غیر الش��رعیة ، توعی��ة اجلمهور 
مبخاطر الهجرة غیر الشرعیة على الدولة 
الرقابة احلدودیة، معاجلة  واجملتمع،تكثیف 
اس��باب ودواف��ع الهج��رة غیرالش��رعیة، 
فت��ح أب��واب الهج��رة الش��رعیة وتقدیم 
التس��هیالت للراغبین ، توفیر فرص عمل 
للعاطلی��ن والس��یما الش��باب والعم��ال 
دعم القطاع اخلاص واخملتلط الس��تیعاب 
البطال��ة، العم��ل عل��ى حتس��ین الوضع 
االمن��ي واالقتص��ادي، س��ن قوانی��ن متنع 

الهجرة غیر الشرعیة.
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فالح الربيعي

بع��د الصم��ت والصب��ر الطوي��ل ال��ذي 
حتملها متقاعدو اجليش العراقي السابق 
)املنح��ل حتدي��دا(, وعلى مدى )خمس��ة 
عشر س��نة( مضت.. وهم االن في انتظار 
صرف مس��تحقاتهم املشروعة واخلاصة 
)بنهاية اخلدم��ة( والتي اقرتها احلكومات 
السابقة ل� )3( ثالث مرات.. ولكن حلد االن, 

لم تصرف لهم.
ذل��ك اجليش الس��ابق الذي كان ش��وكة 
ف��ي عيون االعداء, ومش��هودا امام انظار 
العال��م كل��ه, بع��د الن��زال االخي��ر ف��ي 
)املعركة احلاس��مة( ضد ق��وات االحتالل 
االمريك��ي مصحوب��ا بجي��وش العال��م 

)الثالثيني( املتحالفة مع االمريكان.
ومن خالل هذه املعركة الشرسة التي دار 
القتال فيها على مدى )3( ثالثة اس��ابيع 
مستمرة بأيامها, ولياليها.. حتى اوشك 
العجز ف��ي صمود ومقاوم��ة هذا اجليش 
العم��الق امام هذه اجلي��وش املتجحفلة 

ض��ده, بع��د هزمي��ة القي��ادات العليا في 
س��قوطه  ومت  آن��ذاك,  احلاك��م  النظ��ام 

وتالشي كيانه في يوم 9/4/2003.
اجلي��ش العراقي الباس��ل ال��ذي ولد في 
6 كان��ون الثان��ي 1921, وم��ن خ��الل هذا 
اليوم , فان العراقين االن, وهم يعيش��ون 
افراحه��م م��ع بساس��لي  ه��ذا اجليش 
العمالق )اجليش العراق��ي اجلديد( الوليد 
احلقيق��ي م��ن اجلي��ش الس��ابق بعد ان 
دخ��ل عامه ال� )98( وه��و قريب جدا على 
نيل الش��رف من يوبيله الذهبي.. وكانت 
معظم سنن هذا اجليش املغوار شاهدة 
على بطوالته الوطنية, والقومية من اجل 
)قضية فلس��طن( مع العدو الصهيوني, 
ومش��اركته الفعلية في معارك الشرف, 
واوله��ا املعرك��ة الدامية في ع��ام 1948, 
وحرب 5 حزي��ران 1967, وحرب اكتوبر عام 
1973, وال��ذي ابدى فيها جيش��نا البطل 
العالية  البطولي��ة, والتضحية  مالحمه 
الت��ي اودت بحي��اة الكثي��ر م��ن صفوف 
اجلي��ش, ف��ي االرواح, واملع��دات, واالموال 
والتاريخ خير ش��اهد.. منذ  البداية, والى 
يومنا ه��ذا .. اجليش العراقي البطل الذي 
كان وم��ازال حامي حمى احلدود واس��وار 
الع��راق ف��ي طوله��ا, وعرضه��ا ورادع��ا 
حقيقي��ا قويا بوج��ه االع��داء, والعمالء, 
وعدم متكن االجنبي مهما كان من دخول 
اراضي��ه .. ولكن اخليان��ة, والعمالة التي 
احاط��ت به .. هي الت��ي اوقعته في وحل 

الهاوية.
وم��ن هن��ا .. ف��ان املصائب الت��ي اصابت 
العراق واهله, جاءت بس��بب حل اجليش 
النظام��ي ف��ي الوقت احلرج, م��ا ادى الى 
ان يف��وح طع��م الفوضى امل��ر من جميع 
مسالك احلياة في العراق, ومن جراء افعال 
ذلك الطاغوت االمريكي الظالم, وجعله 
بلدا محطما.. حتى بنيته التحتية.. ذلك 
العدوان اخلبيث, الذي ال يعرف ش��يئا عن 
اهدافه سوى اساليبه الشريرة العدوانية 
في الدمار, والتخريب ضد انظمة العالم 

وشعوبها.
وم��ن خالل ذل��ك.. فان احلاك��م االمريكي 
املدني )بول برامير( الذي عن حاكما مدنيا 
على العراق م��ن قبل الرئي��س االمريكي 
االس��بق )جورج دبلي��و بوش االب��ن( بعد 
مصارحة ش��فوية متت بينه وبن الرئيس 
االمريك��ي, عندم��ا حت��دث )برامي��ر( وه��و 
مخاطبا رئيس��ه.. م��اذا افع��ل بالعراق؟ 
فأجابه الرئيس االمريكي )بوش( افعل ما 
تش��اء, وحتدث مرة ثانية .. وكيف سأقوم 
هن��اك؟ ف��رد عليه ب��وش.. ق��م بواجبك 
امل��وكل به كيف ما تريد, وكيف ما ش��اء, 
وم��ا تش��اء.. فنهض )برامي��ر( عازما اجمليء 
الى الع��راق.. فدخ��ل )بول برامي��ر( العراق 
ي��وم االثن��ن املص��ادف 12 ماي��س 2003 
وهو مس��ند ظه��ره بالعزم والق��وة, بعد 
االتفاق مع بعض االطراف الذين ال يتجاوز 
عددهم سوى )7( سبعة اشخاص, وقيام 

اجلميع على حل اجليش العراقي السابق, 
في خط��وة س��اخنة, بدأت خ��الل االيام 
العش��رة االولى م��ن حكمه ف��ي العراق, 
بع��د توقيع��ه االم��ر الثاني الص��ادر من 
سلطة االئتالف املؤقتة, واخلاص على حل 
جمي��ع الكيانات التابعة ل��وزارة الدفاع, 
ومنه��ا تش��كيالت اجلي��ش العراقي في 
23/ايار/2003, وس��بقتها اخلط��وة االولى 
بتوقي��ع االم��ر االول الصادر من س��لطة 
االئتالف نفس��ها, باجتثاث العسكرين 
واملتقاعدين من اجليش العراقي الس��ابق 

املنحل.. ففي يوم 16 ايار 2003 كان هناك 
مقترحا, ق��ام به )برامير( مبوجب ارس��اله 
)مذكرة رسمية( الى وزير الدفاع االمريكي 
االسبق )رامس��فيلد( يوصي فيها بتقدمي 

)من��ح مالي��ة( عل��ى ش��كل تعويضات, 
ومس��تحقات )انه��اء اخلدمة( ملنتس��بي 
اجليش املنح��ل.. وبقي هذا احلال, على ما 
ه��و عليه, ولم تصرف هذه املس��تحقات 

منذ ذلك التاريخ.. وحلد االن 
وهنا يج��ب القول.. فان اجلي��ش العراقي 
املنح��ل )الذي ه��و من صل��ب العراقين( 
بع��د ان خدم العراق بكل ش��رف, وامتياز 
من��ذ اجيال عديدة متعاقب��ة في القوات 
املسلحة العراقية وتشكيالتها املتنوعة, 
جيال بع��د اخ��ر, ولهذا اجلي��ش العمالق 
ال��ذي كان يضم ب��ن منتس��بيه بعضا 
م��ن احملترف��ن احلقيقي��ن م��ن اصحاب 
العق��ول النيرة التي فاقت عقول معظم 
املتواجدي��ن ف��ي جيوش العال��م. عقول 

معظم املتواجدين في جيوش العالم .
هؤالء احملترفون, كانوا.. ومايزالوا مبدعن 
الزاوي��ة.. ف��ان  باعماله��م  وم��ن ه��ذه 
املتقاعدي��ن في اجلي��ش العراقي املنحل 
يستحقون كل االمتيازات, واملستحقات 
املش��روعة .. ولكن هن��ا.. يطالب معظم 
املتقاعدين العس��كرين.. بل جميعهم 
باملباش��رة عل��ى صرف ادن��ى االمتيازات, 
)بنهاي��ة  واحلق��وق املش��روعة اخلاص��ة 
اخلدمة( التي طال صبره��ا اكثر من )15( 
س��نة واسوة مبنتس��بي )اجليش العراقي 

اجلديد(.
مع العلم انه��م احيلوا عل��ى التقاعد.. 
مجبرين , ال مخيرين وهنا جتدر االش��ارة.. 

بالتوقيع على صرف مس��تحقات )نهاية 
اخلدمة( ملنتس��بي اجليش املنحل..جاءت 
مرتن عبر احلكومتن, التوقيع االول الذي 
اق��رَّ عليه.. الس��يد ن��وري املالكي )رئيس 
ال��وزراء االس��بق( خ��الل واليت��ه الثاني��ة 
قب��ل انتهائها .. وص��ر ح باحلرف الواحد.. 
بان تلك املس��تحقات س��وف تصرف في 
موازن��ة عام 2015.. وج��اء التوقيع الثاني 
الذي اقره الس��يد حيدر العب��ادي )رئيس 
الوزراء الس��ابق( وايضا من خ��الل نهاية 
واليت��ه الوحي��دة م��ن ع��ام 2018 وصرح 
ايضا بان تلك املس��تحقات سوف تصرف 
في ش��هر ايلول 2018, وجاء شهر ايلول.. 
ودخل من بعده شهر تشرين الثاني 2018, 
ودخل علينا عام 2019 اجلديد, ولم تصرف 
تلك املس��تحقات , والتي ه��ي في امس 
احلاجة له��ؤالء الناس الذين هم اصبحوا 
من الطبق��ة الفقيرة, الذي ضربها العوز, 
والفقر, واحلرمان وطعنوا في سن الكبر.. 

وهم ال ميلكون من ملك اهلل تعالى.. سوى 
ه��ذا التقاعد البس��يط, ال��ذي ال يكفي 
الش��هرية,  حياته��م  احتياج��ات  س��د 
ومعظمها تذهب الى االيجارات ومن هذا 
الباب املفتوح.. نخاطب من جانب املوقع 
االبوي ونترجى باس��م هؤالء الطبقة من 
اجملتم��ع العراق��ي ونطال��ب القائمن في 
قمة الرئاس��ات الثالث املتمثلة بالس��يد 
رئيس جمهورية العراق, واالس��تاذ )رئيس 
مجل��س ال��وزراء( باعتباره القائ��د العام 
للقوات املس��لحة, وكذلك السيد رئيس 
البرملان عل��ى التفاتتهم بالرعاية االبوية 
على صرف مس��تحقات )اجليش العراقي 
املنحل( وهي مستحقات )نهاية اخلدمة( 
الت��ي لم تص��رف ال��ى االن بع��د اقرارها 

والتوقيع على صرفها.. ثالث مرات..
وه��ي جزء م��ن احلق��وق املش��روعة التي 
متنحه��ا, وتعمل به��ا كل انظمة العالم 

ألجل جيوشها النظامية.

ندعو اىل صرف مستحقات 
الجيش العراقي وهي 
مستحقات نهاية الخدمة 
التي لم تصرف اىل االن 
بعد اقرارها والتوقيع على 
صرفها

ازدادت معدالت الهجرة 
غري املشروعة  ابتداًء من 
العقد األخري من القرن 
العشرين بحثًا عن فرص 
العمل مع ثورة االتصاالت 
واملواصالت والعوملة

اجاز هذا القانون 
للمستأجر دفع االجرة 
بواسطة كاتب العدل 
او بحوالة مصرفية او 
بريدية لحساب املؤجر

 اهلجرة غري الشرعية

هل حان الوقت لتعديل او إلغاء قانون اجيار العقار رقم 87 لسنة 1979 والعودة للقانون املدني رقم 40 لسنة 1951؟

 

فوزي فارس جرص

من اكبر املش��كالت التي تواج��ه مجتمعنا 
العراقي جرأة البعض للتطاول على اخملتلفن 
معهم في الرأي او املعتقد واملس��تغرب اكثر 
ان يتفوه البعض اق��وال مثيرة للكراهية بن 
ابن��اء الوطن الواحد وهم الذين تش��ربوا دون 
غيره��م مببادئ الق��ران الكرمي واخ��الق النبي 
الك��رمي وتواض��ع األئم��ة االطه��ار عليه��م 
السالم واكدوا في القول والفعل ان االختالف 
بن الناس في اللون والفكر والعقيدة س��نة 
من س��ن اهلل تعالى وع��دم تعليق التفاضل 
ب��ن الناس على اي من هذه االختالفات وحتذر 

م��ن التجاوز على االخري��ن اخملتلفن وحتثهم 
ف��ي  ومش��اركتهم  به��م  االخت��الط  عل��ى 
افراحه��م واتراحهم وش��رعت عقوبات على 
هكذا اق��وال, جتنب الكثير من ه��ذه االقوال 
املؤذي��ة تتوقف على ثقاف��ة املواطن العراقي 
وتق��واه وخوف��ه م��ن اهلل تعال��ى وتوقيرهم 
لتلك النص��وص القرآني��ة واالحاديث واقوال 
االئم��ة االطهار. وبالتأكي��د ان متفوهي هذه 
االق��وال دليل عل��ى جهلهم وع��دم اكتمال 
تقواه��م ل��ذا يلزم تش��ريع قوان��ن واضحة 
مستندة على تلك النصوص من ايات قرآنية 

واحاديث واقوال مأثورة وألهمية تش��ريع مثل 
هذه القوان��ن وجناحها في مجتمعات اخرى 
مشبعة بخطابات الكراهية املتأصلة فيها 
منذ ق��رون وغارقة ف��ي العنصري��ة املتنوعة 
والسخرية بأعراق البعض من ابناء شعبهم 
واديانه��م ومذاهبه��م فاجملتم��ع االمريك��ي 
س��خر من بعض اليهود واالت��راك باعتبارهم 
م��ن مواطني الدرك العثماني��ة ومن االفارقة 
عندما وضعهم في اسفل السلم لكن بفعل 
عوام��ل كثيرة من ابرزه��ا انفتاح االمريكين 
على بعضهم البعض في املدارس واجلامعات 

واماكن العم��ل االخرى وكذلك يعود الفضل 
الى مختلف االحتجاج��ات املدنية املطالبة 
بحق��وق دس��تورية للمواطن��ن االمريكين 
والتي تبنتها منظم��ات اجملتمع املدني والتي 
اجبرت احلكومة االمريكية من اصدار قوانن 
ش��رعت املس��اواة وانتخاب��ات عادلة تضمن 
ح��ق الترش��يح والتصويت وم��ا يتبعها من 
حقوق الترش��يح للمناصب احلكومية على 
املس��توى احمللي والفيدرال��ي بفعل هذا كله 
وغي��ره انحس��رت العنصري��ة وانعكس هذا 
النج��اح على اجملتمع بصف��ة عامة فصدرت 

قوان��ن ض��د الكراهي��ة والتميي��ز وجرم��ت 
التهجم اللفظي والتمييز في العمل واالجور 
على اساس العرق واجلنس والدين او غير ذلك 
م��ن فوارق فعل��ى الدولة العراقي��ة ان تصدر 
تش��ريعات صارمة ضد ثقافة الكراهية الى 
احلد من اجملاه��رة بهذه املظاهر البذيئة خوفاً 
من العقوبة لكن مبرور الوقت تؤدي الى تعزيز 
دور الدولة والتحضر وامتناع الناس طواعية 
من حتقي��ر االخرين ال خوفاً م��ن العقوبة بل 
تقديره��م ملش��اعر املواطن��ن اخملتلف��ن مع 

بعضهم .

 حتى ال تكون فتنة ... ال بد من تشريعات قانونية جترم الكراهية



أكد م��درب نادي نفط الوس��ط، 
راضي شنيش��ل، أن أداء منتخب 
الع��راق ف��ي بطولة كأس آس��يا 
اإلمارات، في  التي تس��تضيفها 
تصاعد.وقال شنيشل  ، إن »مباراة 
اليمن كشفت عن تصاعد نسبي 
على مستوى أداء الفريق، وهناك 
تطور من حيث االستحواذ وخلق 
واس��تعادة  املرمى  الفرص عل��ى 
أن  الكرة«.واستدرك »لكن علينا 
نتوقف عن��د نقطة مهمة، وهي 
أن املنتخ��ب واج��ه أضعف فريق 
ف��ي البطول��ة )يقص��د اليمن(«.
وأوض��ح أن منتخب اليمن »فقير 
فنيا وبالتال��ي ال ميكن أن نحكم 
م��ن  منتخبن��ا  مس��توى  عل��ى 

خالل��ه«، الفتا إلى أن على أس��ود 
الرافدي��ن تقدمي مباراة أفضل أمام 
إي��ران، »لكي يثبت أنه يس��ير في 
أن  إلى  االجت��اه الصحيح«.وأش��ار 
االس��تقرار، مينح الفري��ق ارتفاعا 
تصاعدي��ا عل��ى مس��توى األداء، 
»وبالتال��ي ننتظ��ر م��ن املنتخب 
مباريات أفضل في األدوار املقبلة، 
ونتمنى أن نرى منتخبنا في األدوار 
النهائية من البطولة«.يشار إلى 
أن منتخ��ب الع��راق ه��زم اليمن 
بثالثي��ة نظيفة أم��س االول، في 
ب��دور اجملموعات،  الثانية  مباراته 

وضمن التأهل إلى الدور الثاني.
العبو العراق

ف��ي  العراق��ي  املنتخ��ب  ظه��ر 
مباراة   أمام اليمن، بأداء مختلف 
متاًم��ا عما ظهر عليه ف��ي املباراة 
األولى أمام فيتن��ام في بطولة أمم 
آس��يا، املقامة حالًيا في اإلمارات.
وحق��ق منتخب أس��ود الرافدين، 
التوال��ي،  عل��ى  الثان��ي  الف��وز 
ليرف��ع رصيده إل��ى 6 نقاط، 
ليتش��ارك مع منتخب إيران 
في صدارة اجملموعة الرابعة.
التكتي��ك تغيي��ر   
الس��لوفيني  امل��درب  جل��أ 

كاتانيت��ش إلى تكتي��ك مختلف 
في مب��اراة امس االول أمام اليمن، 
ودف��ع ب��� 4 العب��ن ف��ي الدفاع، 
وثالثي في خط الوس��ط، بجانب 
الهج��وم. خ��ط  ف��ي  العب��ن   3
وم��ن خالل ه��ذا األس��لوب، متكن 
منتخب العراق من فرض سيطرته 
عل��ى الك��رة ف��ي أغل��ب فت��رات 

املباراة.
دفاع متماسك

س��اهم التوازن في اخلط اخللفي، 
ف��ي احل��د م��ن خط��ورة املنتخب 
اليمني، وظه��ر املنتخب العراقي 
بش��كل مس��تقر م��ن الناحي��ة 

الفنية، بعد الدفع بالثالثي همام 
طارق وبشار رسن وصفاء هادي في 

خط الوسط منذ بداية املباراة.
وأجاد الثالث��ي العراقي  أداء األدوار 
املطلوبة بنجاح، وظهرت الكرات 
أم��ام  واض��ح  بش��كل  البيني��ة 

اليمن.
هجوم شبابي

عل��ي  مهن��د  العراق��ي  س��اهم 
امللق��ب ب� »ميم��ي«، في الضغط 
املبك��ر على دفاع اليم��ن، وإجادة 
التمرك��ز والتوغ��ل، معتمًدا على 
قوت��ه وحس��ه التهديفي.وأره��ق 
ميم��ي، املنتخب اليمن��ي كثيًرا، 

وع��الء  داوود  محم��د  أدى  كم��ا 
عب��اس، واجباتهم��ا عل��ى أكمل 
وج��ه. م��ن جانب��ه أك��د مهاجم 
منتخ��ب ايران س��ردار أزم��ون، أن 
منتخب ب��الده اليفك��ر بالثأر من 
الع��راق ف��ي مواجه��ة الفريق��ن 
املقبل��ة ف��ي اجلول��ة الثالث��ة من 

آس��يا  ب ��كأس  اجملموع��ات  دور 
2019 باالمارات.وق��ال أزم��ون في 
لالحتاد  الرسمي  للموقع  تصريح 
االس��يوي  إن »العب��ي املنتخ��ب 
االيراني قدم��وا مباراة رائعة أمام 
فيتن��ام وال ب��د ان اثن��ي عليهم 
بعد نتيجة مباراة اليوم«.واوضح 
أن »تس��جيل االه��داف اليهمني 
املنتخب  ف��وز  مايهمن��ي  بق��در 
املباريات، ش��خصياً  االيراني في 
اُفضل تتويج اي��ران بلقب كأس 
آسيا على ان افوز بلقب الهداف 
في البطولة«.واض��اف أزمون، أن 
بالثأر  اليفكر  االيراني  »املنتخب 
من الع��راق في املب��اراة املقبلة، 
فمدرب املنتخ��ب طالبنا بتقدمي 
اداء جي��د والتفكي��ر بالفوز في 
كل مباراة نخوضه��ا ونأمل بأن 
أمام  ايجابي��ة  نتيج��ة  نحق��ق 

العراق«.
وكان أزم��ون ق��د س��جل هدفي 
إي��ران في املب��اراة  أم��ام فيتنام، 
ليس��اعد فريقه ف��ي بلوغ الدور 
املنتخ��ب  املقبل.وس��يواجه 
االيران��ي عل��ى  الوطن��ي نظي��ره 
استاد آل مكتوم بنادي النصر في 
الساعة الس��ابعة من مساء يوم 

االربعاء املقبل.

»ال ليجا« تهنئ اسود الرافدين بالتأهل لثمن نهائي كأس آسيا

هنأت رابطة الدوري االسباني »ال ليجا«، 
إلى  بتأهله  العراقي،  الوطني  املنتخب 
دور ال�16 من بطولة كأس آسيا باالمارات 
على  الوطني  املنتخب  2019.وتغلب 
في  السبت،  3-0، مساء  اليمني  نظيره 
املباراة التي اقيمت على استاد الشارقة 
اجملموعات  دور  من  الثانية  اجلولة  في 

بكأس آسيا.
صفحتها  عبر  الرابطة  ونشرت 
الرسمية على موقع التواصل االجتاعي 
للمنتخب  مبروك  »ألف   : »فيسبوك« 
كأس  من  ال�16  لدور  بتأهله  العراقي 

آسيا 2019«.

نظيره  الوطني  املنتخب  وسيواجه 
مباراة  في  املقبل  االربعاء  يوم  االيراني 

حسم صدارة اجملموعة الرابعة.

لكرة  االسيوي  االحتاد  اعلن 
االردن  مواجهة  حكم  عن  القدم، 
من  الثالثة  اجلولة  في  وفلسطن 
دور اجملموعات ببطولة كأس آسيا 
احلكم  2019.وسيقود  باالمارات 
املواجهة  قاسم  مهند  العراقي 

التي ستقام يوم غد الثالثاء  على 
استاد محمد بن زايد بنادي اجلزيرة.
يذكر ان هذه املواجهة هي الثانية 
يقودها  والتي  آسيا  كأس  في 
االمس  مباراة  بعد  عراقي،  حكم 
بن السعودية ولبنان والتي قادها 

احلكم العراقي علي صباح.

صباح  السوري،  االوملبي  املنتخب  وفد  وصل 
استعداداً  كربالء  محافظة  الى  االحد،  امس 
الشهر  خالل  ودياً  العراقي  نظيره  ملواجهة 
على  مرتن  ودياً  املنتخبان  اجلاري.وسيتقابل 
ملعب كربالء الدولي، حيث ستكون املواجهة 

الثاني  كانون  من  عشر  اخلامس  في  االولى 
في  الثانية  املواجهة  ستكون  فيما  اجلاري، 

التاسع عشر من الشهر ذاته.
مهمة  الكرة،  احتاد  في  احلكام  جلنة  واناطت 
يوسف  الدولي  احلكم  الى  املباراة  قيادة 

سعيد
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مدرب إيران: مباراتنا حامسة أمام العراق وسنحارب على املركز االول
اعتبر مدرب املنتخب االيراني، كارلوس كيروش، امس 
االحد، أن مباراة فريقه ستكون حاسمة أمام املنتخب 
الوطني العراقي في اجلولة االخيرة من دور اجملموعات 
ب كأس آسيا، مبيناً أن ايران ستحارب على املركز االول 
ملوقع  تصريح  في  كيروش  الرابعة.وقال  اجملموعة  في 
القادمة  اللعبة  القدم،  كرة  »في  إنه  االسيوي  االحتاد 
هي دائما أهم واحدة، واملباراة ضد العراق هي مهمة 
ما  كل  تأكيد  بكل  سنحاول  لنا،  بالنسبة  حاسمة 

في وسعنا لنكون أفضل منهم«واوضح أن »كل شيء 
أننا  نقوم به يدور اآلن حول املباراة ضد العراق، حيث 
نحتاج إلى التركيز بشكل كامل على اللعب ضدهم، 
اجملموعة،  في  األول  املركز  حلصد  الفريقان  سيحارب 
سمعتهما«.وستحيي  على  احلفاظ  إلى  باإلضافة 
املباراة، ذكريات فوز العراق في ربع النهائي املثيرة على 
آسيا 2015  األخيرة من كأس  النسخة  اإليرانين في 
اجملموعة  قمة  سيحسم  الذي  من  أيضاً  وستحدد 

الرابعة.

 بغداد / 

انطلقت اس��ود الرافدي��ن وبدأت تدخل ف��ي بطولة االمم 
االس��يوية خط��وة بع��د االخ��رى وماحدث ف��ي املباراتن 
السابقتن يجعلنا نقول ان املنتخب يسير على السكة 
الصحيحة التي اوصلتنا ال��ى دوري ال�16 وبقيت املهمة 
االصعب ه��ي تصدر اجملموعة عبر بوابة املنتخب االيراني 

العنيد واملتمرس في البطوالت العاملية والقارية . 
االم��ال بات��ت معقودة عل��ى منتخبنا ان يقدم مس��توى 
يظه��ر في امكانياته وهض��م تكتيك املدرب وما خاضوه 
من مباري��ات ودية واالن في البطولة م��ن مباريات وكانت 
االنطالق��ة احلقيقي��ة ملنتخبنا بعد الش��وط الثاني من 

مب��اراة فيتن��ام ، ولك��ن 
عل��ى امل��درب ان يح��ذر 
من الديربي كما أس��ماه 
ب��ن  االس��يوي  االحت��اد 
واي��ران وما لهما  العراق 
م��ن ثق��ل وتاري��خ ف��ي 
القارة االسيوية فجميع 
املؤش��رات ترش��ح كفة 
النمور االيرانية والسبب 
هو ثبات املدرب وملدة )8( 
ومش��اركاتهم  سنوات 
االخيرة في كاس العالم 
وما قدموه ، وكلنا نتذكر 
مباراتن��ا االخي��ر في امم 

اس��يا في اس��تراليا وماذا فعل املنتخب العراقي وكيف 
كان يتقدم ويرد االيرانين وتأهلنا الى نصف النهائي . 

عل��ى املدرب ان يعي ان خط��ورة املنتخب االيراني هي في 
االطراف فاذا اس��تطاع ان يوقفهم فس��يكون املنتخب 
االيران��ي بدون اجنحة وهذا ما يجب ان يفعله مدربنا وان 
يضع تكتيكا مناس��با للحد من نقاط القوة واستغالل  
نق��اط الضعف ل��دى املنتخ��ب االيران��ي ام��ا منتخبنا 
املدجج بالش��باب وما ميلكه من ممي��زات ومهارات جيدة 
على املدرب ان يستغلها واال يلعب مدافعا ويضع الفريق 
حت��ت الضغط ويكرر اخطاء الش��وط االول ام��ام فيتنام 
فنح��ن نتطلع الى ملحم��ة كروية يجب ان نحس��هما 

ونحن قادرون على فعل ذلك .
وق��وف اجلمه��ور العراقي ف��ي االم��ارات يزي��د منتخبنا 
حماس��ا واصرارا وينتظ��ر التأهل وص��دارة اجملموعة كي 
يقابل اقل الفرق مستوى ليتيح لنا املضي بالبطولة الى 
االدوار احلاسمة فما شاهدناه من مستويات اغلب الفرق 
ليس��ت باملس��توى القوي فنح��ن كلنا امل باالس��ود ان 
تتخطى املنتخب االيراني وتس��ير بخطى تصاعدية الى 
االدوار االقصائي��ة وه��ذا ليس ببعيد مادام هناك ش��باب 

واعد فاملستقبل لهم.

من سيحسم 
ديربي آسيا ؟

وقفة 

هشام كاطع الدلفي 

 بغداد / 

 بغداد / 
 بغداد / 

 / خاص 

 منتخبنا املدجج 
بالشباب وما يملكه من 
مميزات ومهارات جيدة 
على املدرب ان يستغلها 
واال يلعب مدافعا ويضع 
الفريق تحت الضغط 
ويكرر اخطاء الشوط 
االول امام فيتنام

شنيشل: أداء املنتخب الوطين بكأس آسيا يف تصاعد ونتمنى أن نرى منتخبنا يف األدوار النهائية
تغيري التكتيك  سهل مهمة العراق أمام اليمن.. و مهاجم إيران: ال نفكر بالثأر من العراق

دوري المجموعات في كأس االمم االسيوية 

صافرة عراقية تضبط ديربي بالد الشام يف كأس آسيا

 بغداد / 

الوطني،  املنتخب  مهاجم  أكد 
أن  »ميمي«،  علي  مهند  املتألق 
الرافدين  السود  القادمة  املباريات 
آسيا  كأس  في  اصعب  ستكون 
في  ميمي  2019.وقال  باالمارات 
املؤمتر الصحفي الذي عقب مباراة 
حتقق  »األهم  إن  واليمن،  العراقي 
سعداء  ونحن  اليوم،  مباراة  في 
الفوز  حتقيق  في  جنحنا  ألننا 
للمنتخب  وأصعب  أهم  والقادم 
سجل  »ميمي«  أن  الوطني«.يذكر 
أمام  االول  الرافدين  اسود  هدف 
اليمن وازعج دفاعات اخلصم كثيراً 

باختراقاته وتسديداته.

ميمي: سعداء بالفوز لكن القادم 
أهم واصعب

الشارقة  من الزميلني محمد 
ابراهيم وعلي حنون

موفدي االتحاد العراقي 
للصحافة الرياضية

عبد  القدم  لكرة  العراقي  االحتاد  رئيس  قال 
لرئيس  الهاتفي  االتصال  أن  مسعود  اخلالق 
بوفد  املهدي  عبد  عادل  الدكتور  الوزراء 
كاس  نهائيات  في  املشارك  الوطني  منتخبنا 
العربية   االمارات  دولة  في  حاليا  املقامة  اسيا 
منح الوفد حافزا معنويا كبيرا   من اجل تقدمي   

األفضل أمام منتخب إيران.
االحتاد  ملوفدي  تصريح  في  مسعود  وأوضح 
الوزراء  رئيس  أن  الرياضية  للصحافة  العراقي 
العبينا  تفاني  على  معنا  مكاملته  في  أثنى 
االيجابية  النتائج  تكون  ان  على  وحرصهم 
مقترنة  باملستوى اجليد وهو شيء يبعث على 
التفاؤل مبينا أن عبداملهدي متنى على تشكيلة 
منتخبنا  أن حتقق املزيد من النتائج االيجابية 

الن الفوز يفرح الشعب العراقي ويسعده.
وأضاف نحن من جانبنا كاحتاد وجهة مشرفة 
الوزراء  رئيس  نعاهد  الوطني  املنتخب  على 
ما  كل  تقدمي  على  العراقية  على  واجلماهير 
ميكن أن يُسر اجلميع ويجعل ثقتهم مبنظومتنا 
عالية  الالعبن  معنويات  أن  إلى  الفتا  قائمة  
امام  ايجابية  نتيجة  حتقيق  أن  يعون  وأنهم 

املنتخب االيراني امر ممكن.
وأشار مسعود إلى أن املنتخب الوطني، خاض 
في  التدريبية  وحداته  اولى   ، االحد  أمس  يوم 
دبي التي وصلها قادما من الشارقة، استعدادا 
الفتا  القادم  األربعاء  يوم  إيران  منتخب  للقاء 
إلى صدور تعميم من قبل رئاسة االحتاد يقضي 
الفني  اجلهاز  قبل  من  العبن  ثالثة  بتسمية 
املؤسسات  مع  الصحفية  اللقاءات  إلجراء 
انطالق  وقبيل  امللعب  في  املتواجدة  اإلعالمية 

الوحدة التدريبية.

علي جبار ملباراة إيران أهمية خاصة
علي  للبطولة  منتخبنا  وفد  رئيس  ووصف 
األربعاء،  اإليراني  املنتخب  مع  مباراتنا  جبار، 
كالسيكو  متثل  كونها  االستثنائية،  باملباراة 
االحتاد  ملوفدي  تصريح  في  جبار  قاري.وأوضح 
العراقي للصحافة الرياضية أن الفوزين اللذين 
على  املاضيتن  احملطتن  في  األسود  حققهما 
معنوية  دفعة  أعطيا  واليمن  فيتنام  حساب 
وتأشير  األداء  تباين  رغم  لالعبينا  كبيرة 
املستوى  على  املالحظات  لعديد  اخملتصن 
أن  إال  مستدركا  تشكيلتنا  فيه  ظهرت  الذي 
مايهمنا في هذه املنافسات هو كسب النقاط 

ملواصلة املشوار.
ورأى  جبار النتيجتن اللتن خرج بهما منتخبنا  
مسايرتن   كانتا  املاضيتن  املباراتن  في 
الفني  والتفوق  اخلبرة  نظير  اجلميع  لتوقعات 
ملنتخبنا، مع ان الصور األدائية جاءت في بعض 
مضيفا  الطموح  مستوى  دون  اللقائن  أوقات 
لكن في النهاية كسبنا النتيجة وتأهلنا إلى 

الدور ال� 16 وهي املوضوعة األهم.
نظيره  أمام  منتخبنا  ملباراة  رؤيته  وبصدد 
منزلة  إيران  ملواجهة  أن  جبار  بن  اإليراني، 

مكانة  من  متأتية  اجلميع  لدى  خاصة 
اللقاء  العتبارات  وأيضا  القارة  في  الفريقن 
لنا  بالنسبة  هي  لذلك  والتاريخية،  الفنية 
لإليرانين  كذلك  أنها  واجزم  بطولة  نهائي 
أداء  فان  ماتقدم  على  تأسيسا  متابعا  أيضا 
اعتبار  على  مغايرا  يأتي  أن  ينبغي  منتخبنا 
للمنتخب  العام  الفني  املستوى  مؤشر  أن 

اإليراني مرتفع.
وانهى جبار  تصريحه بالقول  انا على قناعة 
تامة أن أسرة منتخبنا الوطني من جهاز فني 
إيران  للقاء  مهمة  اعتبارات  يضعون  والعبن 
اجل  من  اجلهود  أقصى  سيقدمون  وأنهم 
ببعيد  ليس  األمر  وهذا  فيها  النجاح  حتقيق 
املنال عن طموحات وإمكانات جنومنا  .موسى  

نتطلع للصدارة ليكون طريقنا اسهل
عن  موسى  فالح  الكرة  احتاد  عضو  وعبر 
على  منتخبنا  حقه  الذي  بالفوز  سعادته 

اليمن ليضمن التاهل الى دور ال� 16قائال 
في  الذي حققناه  الثاني  بالفوز  نحن سعداء 
هذه البطولة  والذي جاء على حساب اليمن 
وهو الفوز الذي سيمنحنا الزخم املعنوي من 
اجل تعزيزه في املباراة املقبلة ومبا ميكننا من 

تصدر فرق اجملموعة الرابعة وكان من املفرح ان 
اليمن  مباراة  في  زجوا  الذين  البدالء  الالعبن 
كانوا مبستوى الثقة بهم والشيء اجليد ايضا 
وامتنى  املهمن  الالعبن  بعض  اراح  املدرب  ان 
ان يكون جميع  الالعبن بكامل اجلاهزية في 
للظفر  فيها  للفوز  نتطلع  التي  ايران  مباراة 
يكون  ان  اجل  من  اجملموعة  فرق  بصدارة 
الثاني  باملركز  جئنا  لو  مما  اسهل  طريقنا 
القوية  املنتخبات  من  االيراني  املنتخب  والن 
واملتطورة بشكل كبير وشارك في اخر نسخة 
من نهائيات كاس العالم  وهو يتصدر حاليا 
فرق مجموعتنا بفارق االهداف فان ماننتظره 
جهدا  نبذل  ان  علينا  سهلة  غير  مباراة 
الذي  الفوز  مضاعفا من اجل جتاوزها وحتقيق 
عالية  ثقتنا  وتبقى  اجلميع  طموح  سيكون 
النتيجة  لتحقيق  والالعبن  التدريبي  باملالك 
املباريات  ان اخر  واننا نعرف  املنشودة السيما 
التي واجهنا فيها ايران كانت االسبقية فيها 
ملنتخبنا الوطني وان شاء اهلل سيكون العبونا 

حاضرين لهذه املواجهة.
 زغير  منتخبنا يبشر بخير

من جانبه اكد عضو احتاد الكرة كامل زغير ان 
االستئثار بالنقاط هو االهم من هذه املواجهة 
قائال ان كسب النقاط الثالث هو النجاح االكثر 
اهمية بالنسبة لنا النه نقلنا الى دور الستة 
عشر وبعد ماقدمه منتخبنا امام اليمن فانه 
اثبت انه يبشر بخير وانه سيحرص على تقدمي 
وان شاء اهلل ستكون  ايران  امام  مباراة كبيرة 
ومن  الثمانية  دور  الى  التاهل  املقبلة  اخلطوة 
شاهدنا  ان  وبعد  االخرى  باالهداف  نفكر  ثم 
فاني  اليمن  لقاء  في  جيد  جمهور  حضور 
مواجهة  في  امللعب  مدرجات  متتال  ان  اتوقع 
وسيكون  ايران  امام  اجملموعة  صدارة  حسم 
خير  االربعاء  مباراة  سيحضر  الذي  اجلمهور 
محفز لالعبينا على الظهور بافضل صورة وان 

يؤكد انه جاء للذهاب بعيدا في املنافسة التي 
سبق لنا ان توجنا بلقبها عام 2007

 كاتانيتش سعيد ملستوى االداء
واكد املدير الفني ملنتخبنا الوطني كاتانيتش 
انه سعيد ملستوى االداء الذي ظهر به العبونا 

في مباراة اليمن.
 وقال خالل املؤمتر الصحفي الذي اعقب املباراة  
ان  بعد  ماقدموه   على  الالعبن  اهنيء  ان  اود 
لعبنا مباراة جيدة للغاية كان من املمكن ان 
نقوم  وان  االهداف  اكبر من  بعدد  نخرج منها 
اننا تاهلنا  بهجوم اكثر شراسة ولكن املهم 
نفكر  ان  االن  وعلينا  عشر  الستة  دور  الى 

باملباراة القادمة.
وفي معرض اجابته على سؤال حول استبدال 
عباس  عالء  زج  في  والتاخر  ومهند  همام 

وموقف علي حصني اوضح كاتانيتش 
انني اتعامل مع وضع الالعب ومدى جاهزيته 
وقد  للمنتخب  تقدميه  ماميكن  افضل  لتقدمي 
قمت بتبديل همام النه كان متعبا وهو العب 
الالعب   فهو  مركز  اي  في  يلعب  ان  ميكنه 
مكان  اي  في  ازجه  ان  ميكنني  الذي  اجلوكر  
احتاجه فيه واعتقد انه ميكنه ان يلعب حتى 
وبعد  يوما،  مازحته   كما  مرمى  حارس  مبركز 
رائعة  مباراة  قدم  الذي  مهند  استبدلت  ذلك 
في  اتأنى  ان  الطبيعي  ومن  مذهال  اداؤه  وكان 
اجراء التبديل الثالث خشية حدوث اية اصابة 
وعندها ستكون هناك مخاطرة ان لم نحسن 
اختيار وقت التبديل  اما بالنسبة لالعب علي 
اشرك  لن  باني  ابلغكم  ان  اود  فاني  حصني 
بنسبة  جاهزيته   كامل  في  كان  اذا  اال  العبا 

100 باملئة وحصني ليس مستعدا بعد .

رئيس الوزراء يثني على تفاني االسود ويحثهم على المزيد من النجاحات
كاتانيتش يهينء العبينا على ادائهم  ويؤكد  لدى االيرانيني 

نقاط ضعف سنستغلها

االومليب السوري يصل اىل كربالء



هن��اك  اإلط��ار  ه��ذا  )وف��ي 
لقد  متناقضت��ان:  نظريت��ان 
الصفق��ات النه  اخفى ه��ذه 
ل��م يكن يرغب ف��ي االعتراف 
بُندرتها او انه اخفاها لس��تر 
خزيها(. وملا كان ترامب يفتقر 
الى الصدقية كان فوير ضمن 
كثيرين اس��تنتجوا ان ترامب 
كان بحاج��ة ال��ى االعتم��اد 
اخ��رى كاالموال  على مصادر 
املشبوهة او االموال املرتبطة 
باعماٍل او ش��روط مشبوهة. 
)ميكن للعم��ل ان يجري على 
ف��ي  عض��و  يُنش��ئ  اآلت��ي: 
حكومة القلة اس��تثماراً في 
صن��دوق اس��تثمارات ش��به 
شرعي تابع لطرف ثالث وهذا 
الطرف يس��تثمر ف��ي اعمال 
يس��تطيع  وفيم��ا  ترام��ب(. 
بش��كل  ينك��ر  ان  ترام��ب 
قطعي حصول��ه على قروض 
اس��تثمارات في  امتالك��ه  او 
روسيا نش��ير الى عدم وجود 
اي ش��خص ي��دون تفاصي��ل 
االموال املش��بوهة ف��ي دفتر 

سجالته.
وتأكي��داً له��ذه النظرية ومع 
االش��ارة ال��ى ان ترام��ب ل��م 
يك��ن يوم��اً دقيق��اً ج��داً في 
عملي��ة اختي��ار االش��خاص 
الذي��ن يعمل��ون مع��ه؛ فقد 
مبجموع��ة  نفس��ه  اح��اط 
الذي��ن يتمون  املزاحمني  م��ن 
صفقاتهم اخلاصة ويساعدون 
ايضاً في امتام صفقات ترامب. 
وقد حدد فوي��ر النقاط اآلتية 
واعتبره��ا ج��زءاً م��ن مؤامرة 

روسية محتملة:
موظ��ف  آري��ف،  تيفافي��ك   •
روسي س��ابق يدير مجموعة 
بايروك وهو وسيط في اعمال 
املالية ويشغل مكتباً  ترامب 

في برج ترامب.
• فيليك��س س��اتر، مهاج��ر 
ولد ف��ي روس��يا وس��افر الى 
منطق��ة برايت��ون بيت��ش في 
بروكلني سبق وان قضى فترة 
في الس��جن بس��بب قضية 
احتيال في عملية سمس��رة 
بادارة املافيا. وقد ذهب للعمل 
ف��ي ش��ركة باي��روك وامتلك 
بطاق��ة تعرف عن��ه على انه 
من كب��ار مستش��اري دونالد 
ترامب. )حني ظهر اسم ساتر 
في العلن غير مرة اكد ترامب 
لبان��ون ان��ه ل��م يك��ن حتى 

يعرفه(.
• كارتر بايج، مصرفي له سيرة 
ذاتية غير مطمئنة قضى وقتاً 
في روسيا واعلن انه مستشار 
ش��ركة النفط الت��ي تديرها 
الدول��ة غازب��روم. وق��د ظه��ر 
اس��مه ضمن الالئح��ة التي 
اعدت على عجلة ملستشاري 
ترام��ب للسياس��ة اخلارجية 
واتض��ح فيما بع��د ان وكالة 
االميركي��ة  االس��تخبارات 
تراقبه عن كث��ب جراء اجلهد 
الذي بذلته اخملابرات الروسية 
مرحل��ة  )ف��ي  لتس��ليمه. 
الحقة انكر ترامب انه التقى 
وكال��ة  اش��ارت  وق��د  باي��ج. 
االس��تخبارات االميركية الى 
انها تظ��ن ان االس��تخبارات 

الروسية قد استهدفت بايج 
في محاولة لتسليمه(.

الرئي��س  فل��ني،  ماي��كل   •
الس��ابق لوكالة استخبارات 
الدف��اع ال��ذي ط��رده اوبام��ا 
الس��باب غير واضح��ة ظهر 
لترامب  رئيس��ي  كمستشار 
وع��نينّ  اخلارجي��ة؛  للش��ؤون 
فيم��ا بعد مستش��اراً لألمن 
القومي ورافق ترامب في عدد 
كبير م��ن الرح��الت التي قام 
به��ا اثناء حملت��ه وقد تلقى 

في مرحلة س��ابقة من العام 
مبلغ 45000$ اللقائه خطابا 
في موسكو ومت التقاط صورة 
ل��ه وهو يتن��اول العش��اء مع 

بوتني.
ال��ذي  ماناف��ورت،  ب��ول   •
باالضاف��ة ال��ى كون��ه مدي��ر 
حمل��ة ترامب كان وبحس��ب 
فوير رجالً نافذاً في السياسة 
ومستشاراً جنى مبالغ طائلة 
من خ��الل تق��دمي النصح الى 
فيكتور يانوكوفيتش املدعوم 
م��ن الكرملني والذي ترش��ح 
لرئاسة اوكرانيا عام 2010 ثم 
ُعِزل عام 2014 ليعود فيعمل 
الروس��ي  االوليغارك��ي  م��ع 
اولي��غ  بوت��ني  صدي��ق  وم��ع 

ديريباسكا.
• وبع��د مرور اكثر من عام بات 
كل م��ن ه��ؤالء الرج��ال جزءاً 
االخبارية ش��به  احللق��ة  من 
اليومي��ة املتعلق��ة بترام��ب 

وروسيا.
النظرية الثالثة: متثل االقتراح 
االمثل ف��ي ان يجتمع ترامب 
وال��روس او حتى بوتني لوحده 
الوطني��ة  اللجن��ة  الطاح��ة 

الدميقراطية.
تتعل��ق  الرابع��ة:  النظري��ة 
بأولئ��ك الذين يعرفونه اش��د 

املعرف��ة وه��ي نظري��ة يوافق 
عليه��ا معظم داعمي ترامب 
انه رجل يح��ب التباهي. لقد 
نق��ل مس��ابقة اجلم��ال الى 
روسيا لظنه ان بوتني سيكون 
صديقه. اال ان بوتني لم يكترث 
له. وفي النهاي��ة وجد ترامب 
العش��اء  نفس��ه ف��ي حفل 
املنتظ��ر يجلس في الوس��ط 
ق��رب رج��ل يب��دو وكأن��ه لم 
يستعمل الشوكة في حياته 
وش��خص آخر ضخم وغريب 
الشكل يرتدي قميص غولف. 
بعبارة اخرى وبغض النظر عن 

الغب��اء الذي ابداه ترامب وعن 
مدى متلقه وبالرغم من الريبة 
احمليطة مبا يقوم به فإن كل ما 

اراده هو بعض االحترام.
النظرية اخلامسة: كان الروس 
معلوم��ات  ميلك��ون  الذي��ن 
يبتزونه  ترام��ب  ع��ن  خطيرة 
فقد كان مرش��حاً سهالً في 
يد الروس ميكن غسل دماغه.

***
في 6 كانون الثاني 2017 وبعد 
مرور س��تة اشهر تقريباً على 
تاريخ كتابة فوير ملقالته اعلن 
كل من وكالة االس��تخبارات 
ومكت��ب  االميركي��ة 
التحقيقات الفيدرالي ووكالة 
االميركي��ة  القوم��ي  االم��ن 
اخلالصة املشتركة التي جرى 
التوص��ل اليه��ا: »ف��ي العام 
2016 امر فالدميير بوتني باطالق 
حملة تس��تهدف االنتخابات 

الرئاسية االميركية«.
فباالس��تناد الى ملف ستيل 
روس��يا   – ترام��ب  مل��ف  او 

بالتس��ريبات الثابت��ة  م��روراً 
التي حصل��ت عليها وكاالت 
االميركي��ة  االس��تخبارات 
وكاالت  ق��ادة  وش��هادات 
االميركي��ة  االس��تخبارات 
واملستندات التي قدموها جرى 
التوص��ل الى اجماع راس��خ 
مفاده ان هناك رابطاً ش��ريراً 
ال ي��زال قائماً على االرجح بني 
االنتخابية  ترام��ب وحملت��ه 

واحلكومة الروسية.
وبالرغ��م من ذل��ك اعتبر هذا 
بع��ض  متفائ��الً  التفكي��ر 
ف��ي نظ��ر خص��وم  الش��يء 

ترامب. »فالفرضية االساسية 
تعتمد على كون اجلواس��يس 
قاله��ا  احلقيق��ة«  يقول��ون 

الصحف��ي اخملضرم في مجال 
ادوارد  االس��تخباراتي  اجملتمع 
جي ايبشتاين. »من تراه يعرف 
احلقيقة؟«. وقد س��اور القلق 

القيم��ني في البيت االبيض ال 
حيال املؤام��رة التي بدت غير 
قابل��ة للتصدي��ق ان لم نقل 
ب��ل حي��ال الصفقات  هزلية 

التي س��ُيبرمها  الفوضوي��ة 
ترام��ب )وكوش��نر( ف��ي حال 
تكشفت االمور ولدى التطرق 
الى هذا املوضوع كان كل من 
كبار املوظف��ني يتنهد بعجز 

ويغطي عينيه واذنيه وفمه.
ام��ا املفارقة الغريبة فهي ان 
جميع املعنيني قد اجمعوا ال 
على ان ترامب مذنب بكل ما 
اته��م به بل عل��ى انه مذنب 
ف��ي م��ا يتعل��ق بالكثير من 
ايض��اً. فقد  االم��ور االخ��رى 
كان من املمكن جداً ان تؤدي 
االم��ور املنطقية ال��ى وقائع 

قابلة للتصديق.
***

في 13 ش��باط/ فبراي��ر وبعد 

يوماً  اربع��ة وعش��رين  م��رور 
عل��ى االدارة اجلدي��دة اصب��ح 
القوم��ي  االم��ن  مستش��ار 
مايكل فل��ني الرابط الفعلي 

والبي��ت  روس��يا  ب��ني  االول 
االبيض.

كان لفلني داع��م واحد فقط 
ف��ي ادارة ترامب ه��و الرئيس 

نفسه. فقد كانا اعز صديقني 
خالل احلملة اشبه بالرفيقني 
احلقيقيني اللذين نشاهدهما 
ف��ي االف��الم. اما بع��د حفل 
التعي��ني فق��د حتول��ت ه��ذه 
العالق��ة ال��ى صداقة ال تقف 
عند حدود. فم��ن جانب فلني 
اس��فرت ه��ذه العالق��ة ع��ن 
مجموع��ة من حاالت اس��اءة 
ه��ذه  كان��ت  وق��د  الفه��م. 
احلاالت ش��ائعة ضمن حلقة 
ادارة ترام��ب: فمدى حصولك 

على دعم الرئيس ش��خصياً 
يح��دد مكانت��ك ف��ي البيت 
االبيض كما ان مستوى الثناء 
الذي يغدقه عليك ترامب هو 
مؤش��ر مقن��ع عل��ى العالقة 
الوثيقة التي تربطك بالرئيس 
وعلى انك بنظره وبنظر البيت 
االبيض قدي��ر وصاحب نفوذ. 
وبس��بب حبه للجنراالت اراد 
لفت��رة م��ن الفت��رات تعي��ني 

مايكل فلني نائباً له.
تأثر فل��ني بالثناء الذي اغدقه 
ترامب عليه خالل احلملة فقد 
كان ضابطاً متوس��ط الرتبة 
هش النفوذ؛ فاضحى اش��به 
بقرد ترام��ب الضاحك. فحني 
يقيم قدامى اجلنراالت حتالفات 
السياس��يني  املرش��حني  مع 
م��زودو  انفس��هم  يصنف��ون 
خدم��ات ووج��وه تتمتع بنوع 
ان  إال  النض��ج.  م��ن  خ��اص 

فلني اضحى داعماً مهووس��اً 
وشكل جزءاً من فريق مرافقة 
ترامب وواحداً من املتش��دقني 
والتواقني الى احلشد لترامب. 
وقد س��اعدته هذه احلماسة 
اكتس��اب  عل��ى  وال��والء 
مكانة ل��دى ترامب الذي كان 
يصغ��ي الي��ه. فانه��ال عليه 
لوكاالت  املعادي��ة  بنظريات��ه 

االستخبارات.
خالل الفترة االولى من انتقال 
احلكم حني بدا بانون وكوشنر 
ال يفترقان اتفقا على بذل كل 
اجلهود الزالة فلني من الصورة 
واحلد من تأثير الرسائل املثيرة 
وفي  يوجهه��ا  التي  للج��دل 
نص فرع��ي في تقري��ر البيت 
االبي��ض حول فل��ني وهو نص 
اوح��ى ب��ه بان��ون ورد ان وزي��ر 
الدف��اع ماتي��س ه��و جنرال 
بأرب��ع جنوم في ح��ني ان فلني 

جنرال بثالث جنوم فقط.
وف��ي ه��ذا االطار ق��ال بانون: 
»اح��ب فل��ني فه��و يذكرن��ي 
بعموم��ي. لك��ن ه��ذا محور 
يذكرن��ي  فه��و  املش��كلة 

بعمومي«.
اس��تخدم بانون هذه الذريعة 
الت��ي تركت اثرها لدى اجلميع 
وذل��ك  الرئي��س  باس��تثناء 
ليضمن حصوله على مقعد 
القومي.  االم��ن  في مجل��س 
كان��ت اللحظ��ة لكثي��ر من 
االمن  القيم��ني في مجل��س 
القوم��ي حلظ��ة مصيرية في 
اط��ار اجله��ود الت��ي يبذله��ا 
االمي��ن بهدف  قومي��و اجلناح 
الس��يطرة عل��ى احلك��م. إال 
ان وج��ود بان��ون ف��ي احلك��م 
كان مدفوع��اً باحلاج��ة ال��ى 
مراقب��ة فل��ني املته��ور الذي 
ينتقد اجلميع في هيئة االمن 
الوطني. )كان فلني »كولونيل 
ف��ي زي جن��رال« بحس��ب ما 
افاد ش��خص رفيع املس��توى 

في االستخبارات(.
ام��ا فل��ني ومتاماً كم��ا كانت 
علي��ه العادة م��ع كل من هو 
حول ترامب فقد كان مفتوناً 
بالفرص��ة الت��ي ترافق��ت مع 
وجوده في البيت االبيض بغض 
النظ��ر ع��ن كل االحتماالت. 
وبطبيع��ة احل��ال كان يفاخر 

بذلك ويتصرف بتعاٍل.
ف��ي العام 2014 ج��رى اخراج 
فلني من احلكوم��ة وقد القى 
اللوم على اعدائ��ه في وكالة 
االميركي��ة.  االس��تخبارات 
إال ان��ه كان ق��د رت��ب ام��وره 
ف��ي مج��ال االعم��ال وانضم 
ال��ى صف��وف رج��ال حكومة 
س��ابقني واف��اد من سياس��ة 
احلكومة الش��املة املنفتحة 
على الش��ركات واالموال ومن 
املع��ارف التي اكتس��بها في 
مجال االعمال. وبعد ان حاول 
التقرب الى عدد من اجلمهوريني 
املرشحني لرئاسة اجلمهورية 
وثق عالقت��ه بترامب. كان كل 
من فل��ني وترام��ب مناهضني 
ملبدأ العوملة او على االقل كانا 
يظن��ان ان الوالي��ات املتح��دة 
بفع��ل  للخس��ارة  تتع��رض 

العمليات الدولية.

9 ملف

كان ترامب حباجة إىل االعتماد على مصادر أخرى كاألموال املشبوهة أو األموال املرتبطة بأعماٍل أو شروط مشبوهة

النظرية الثالثة تمثل االقرتاح األمثل 
يف أن يجتمع ترامب والروس أو حتى 
بوتني لوحده إلطاحة اللجنة الوطنية 

الديمقراطية

احللقة )26(

أحاط ترامب نفسه بمجموعة من املزاحمني 
الذين يتمون صفقاتهم الخاصة ويساعدون 

أيضًا يف إتمام صفقاته

ترامب
بايج

ساتر

هيئة التحرير

تستعرض كتاب )نار وغضب( الذي كشف فضائح البيت األبيض وسعى ترامب جاهداً إىل منعه
ظل وسيظل هاجسنا وديدننا هو البحث عن اجلديد وعن املعلومة واألسرار واألشياء املثيرة والساخنة والتي نرى 
ضرورة إطالع القارئ العزيز عليها، وتلك هي إحدى 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 وغض��ب.. البيت االبيض في عهد ترامب« ملؤلفة الباحث 
والصحف��ي االمريكي »ماي��كل وولف« وهو من مواليد )1953( وحاز على جوائ��ز تقديرية عدة في الصحافة وعرف 
بكون��ه يكتب عمودا ف��ي صحف امريكية عديدة ابرزها »نيويورك« و»فايني في��ر« و»يو اس اي تودي« و»الغارديان« 
وش��ارك وولف في تأس��يس موقع »نيوزر« جلمعه االخبار وله عدة كتب في مجالي االعالم واالعمال السياس��ية. 
باختصار هذا الكتب هز العالم وحاول ترامب منعه بشتى الطرق واعتبر قنبلة القيت في وجه الرئيس االمريكي 
اخلامس واالربعني. في الكتاب تسليط ضوء ساطع على صراعات عنيفة ودسائس وتسريبات داخل اجلناح الغربي 

في البيت االبيض.. الكتاب رحلة ممتعة لعالم فيه ما فيه من الغموض واألسرار..
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عق��د رئيس مجل��س الن��واب محمد 
احللبوس��ي، امس االحد، اجتماعا مع 
احملاف��ظ واعضاء اجمللس لالطالع على 

واقع احملافظة اخلدمي.
وقال بيان للدائرة اإلعالمية للمجلس، 
إن “احللبوس��ي وصل مبنى محافظة 
باب��ل و عق��د اجتماع��ا م��ع احملافظ 
واعضاء اجمللس لالطالع على واقع حال 
احملافظ��ة ودعا مجلس محافظة بابل 
الى االبتعاد عن املشاكل السياسية 
وتوفير كل ما يحتاجه اهالي بابل من 

اخلدمات”.
وأضاف أن “احللبوس��ي اكد أن  تدهور 
االوضاع اخلدمية في بابل يعود لسوء 
االم��وال  توفي��ر  ع��دم  و  التخطي��ط 
الالزم��ة الكمال املش��اريع املتوقفة”، 
مش��يرا إلى أن  ان “البرمل��ان لن يدخر 
جه��دا في توفير كل م��ا حتتاجه بابل 

وباقي احملافظات”.

وأوض��ح احللبوس��ي أن ” له��ذا العام 
س��تكون افضل م��ن س��ابقاتها من 
خالل توفير االم��وال الكافية لتنمية 

االقاليم وزيادة تخصيصات بابل”
كما كش��ف النائب ع��ن حتالف احملور 
هيب��ت احلبلوس��ي، ام��س األحد، عن 
إب��الغ رئي��س مجلس الن��واب محمد 
احللبوس��ي جميع النواب باالستمرار 

في عق��د جلس��ات البرملان بش��كل 
يومي حلني إقرار املوازنة.

وقال احللبوسي في تصريح إن “رئيس 
مجل��س النواب دعا الن��واب إلى عقد 
اجللس��ات بش��كل يومي دون تعطيل 
لتمري��ر قان��ون املوازن��ة خ��الل األيام 
املقبلة”، مرجح��ا “إقرار املوازنة خالل 

الشهر اجلاري”.
وأض��اف أن “التعدي��الت الت��ي ج��رت 
عل��ى املوازن��ة تضمن��ت تخصي��ص 
5 تريلي��ون دين��ار ف��ي املوازن��ة تنمية 
األقالي��م بضمنه��ا 3 تريلي��ون ت��وزع 
على احملافظات في حني س��يتم إنفاق 

تريلوني دينار في ميزانية الطوارئ”.
وتاب��ع أن “احلكومة خصص��ت مبالغ 

إضافية في صن��دوق أعمار احملافظات 
احملررة فضال عن تعديالت في اإليرادات 

غير النفطية
ه��ذا واس��تبعد النائ��ب ع��ن حتالف 
الفتح عبد االمير املياحي امس االحد، 
حس��م ملف اس��تكمال التشكيلة 
احلكومي��ة خالل الفصل التش��ريعي 
الكت��ل  انش��غال  بس��بب  احلال��ي 

السياسية بتمرير قانون املوازنة.
وقال املياحي  في تصريح ان “اكمال 
الكابين��ة الوزاري��ة س��يترك ملا بعد 
العطلة التش��ريعية إلعطاء فرصة 
لرئي��س ال��وزراء لتق��دمي مرش��حني 
مقبول��ني ل��دى اجلمي��ع لتمريره��م 
من قبل اعضاء مجل��س النواب دون 

حتفظ على مرشح  وآخر”.
السياس��ية  “الكت��ل  ان  واض��اف 
منش��غلة في الوق��ت الراهن بتمرير 
املوازن��ة املالية خالل الش��هر اجلاري 

بعد اجراء التعديالت االزمة
هذا وشدد النائب عن حتالف سائرون 

ري��اض املس��عودي امس االح��د، على 
ضرورة تغيي��ر وقت جلس��ات البرملان 
لتالفي عملي��ة التغيب وعدم اكتمال 
النص��اب، مبين��اً ان 80% م��ن النواب 
لديه��م حال��ة احب��اط بس��بب عدم 
تفاعل رئاسة اجمللس، ماثر سلباً على 

جدول االعمال .
ان  تصري��ح  ف��ي  املس��عودي  وق��ال 

“النظام الداخلي للبرملان يحكم عدد 
احلض��ور والغيابات ويعاق��ب املتغيب 
ع��ن اجللس��ات بقط��ع رات��ب عن كل 
جلس��ة 500 الف دينار، ولكن ماجرت 
م��ن محاب��اة واتفاقي��ات افض��ت عن 
تراج��ع االداء الوظيف��ي ف��ي مجلس 

النواب وخاصة جدول االعمال”.
واض��اف ان “عملية احلض��ور للبرملان 
بحاج��ة ال��ى تنظيم، حي��ث ان وقت 
انعق��اد اجللس��ات غري��ب ج��داً وهو 
ماس��بب ع��دم االنتظ��ام باحلضور اذ 
من غير املمكن ان تعقد اجللسة عند 
الواحدة ظهراً وتنتهي عند الس��ابعة 

مساًء”.
وب��ني ان “ق��ادة الكت��ل السياس��ية 
البرمل��ان  جلس��ات  ال��ى  اليحض��رون 
والميتلكون مناص��ب ادارية في الوقت 
اليم��ني  ي��ؤِد  ل��م  وبعضه��م  ذات��ه، 
الدستوري، حيث هناك احباط للنواب 
ادارة مجل��س  80% بس��بب  بنس��بة 

النواب غير املتفاعلة”.
واك��د ان “بع��ض الكتل السياس��ية 
تقود هجمة شرس��ة لتش��ويه صورة 
امت��ام  اج��ل  م��ن  البرمل��ان  وس��معة 
الصفقات واالعمال املش��بوهة بعيداً 

عن االعالم واجلهات الرقابية
وب��ني النائ��ب ع��ن حتالف البن��اء ثامر 
ذيبان، ان اداء البرملان في تراجع مستمر 
بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني 
جللساته، مشدداً على ضرورة تفعيل 
احلضور النهاء ملف املوازنة وتضمينها 

استحقاقات احملافظات.
وق��ال ذيبان في لق��اء متلفز ان “هناك 
تراجعا ف��ي أداء البرملان خالل الفصل 
ع��دم  ان  احلال��ي حي��ث  التش��ريعي 
اكتم��ال النصاب القانوني جللس��ات 
مجلس النواب كانت سببا في تراجع 

األداء”.
وشدد على ضرورة “اقرار املوازنة خالل 
الفصل التش��ريعي احلال��ي، مبيناً ان 
“املوازن��ة وف��ي ح��ال بقي��ت ببنودها 
احلالية فهي ال تختلف عن سابقاتها، 

كما ان من احملتم��ل حصول انخفاض 
ف��ي أس��عار النف��ط خ��الل األش��هر 

املقبلة”.

ودع��ا ذيبان الى حس��م ملف الوزارات 
األمني��ة وانه��اء إدارته��ا بالوكال��ة”، 
مؤكداً ان “االنتهاء من ملف مرشحي 
الداخلي��ة والدفاع يكم��ن عند رئيس 

الوزراء عادل عبد املهدي
وكش��ف رئي��س اللجن��ة االمنية في 
نعي��م  االنب��ار  محافظ��ة  مجل��س 
الكع��ود النم��راوي، ام��س االح��د، ان 
القوات االمنية توصل��ت على خيوط 
جرمي��ة حادثة تفجير عجلة مفخخة 

في قضاء القائم غربي احملافظة .
وقال النمراوي في تصريح ان ” القوات 
االمنية املشرفة على امللف االمني في 
قضاء القائم غربي االنبار، متكنت من 
الوصول الى املتورطني بعملية تفجير 
عجلة مفخخة استهدف احد اسواق 

املدينة يوم امس “.
واضاف ان” القوات االمنية استعانت 
م��ن  قريب��ة  مراقب��ة  بكامي��رات 
م��كان التفجي��ر بع��د س��حب كافة 
املوج��ودة في احملال  ال�”الس��يرفرات” 
التجاري��ة القريبة من م��كان احلادث، 

مختص��ة  امني��ة  جلن��ة  ان”  مبين��ا 
شكلت للتحقيق في احلادث وتعقب 
ومداهمة  التفجير  بعملية  املتورطني 
اماكن تواجدهم ، موضحا ان” كامرات 
املراقب��ة رصدت عملي��ة التفجير وان 
التحقيقات مستمرة وستعلن الحقا 
ح��ال اعتق��ال املتورط��ني “.ال��ى ذلك 
كش��ف مصدر امني امس االحد، عن 
عزم ق��وات الرد الس��ريع نح��و قضاء 
القائ��م ف��ي محافظة االنب��ار لغرض 

ضبط االمن ومالحقة اجملاميع االرهابية 
هناك بعد توتر األوضاع بالقضاء. وقال 
املص��در ان “قوات الرد الس��ريع تعتزم 
التوج��ه م��ن محافظة البص��رة الى 

قضاء القائم لغ��رض تنفيذ عمليات 
نوعية ضد اجملامي��ع االرهابية هناك”.
واض��اف ان “التوتر االمن��ي والتفجير 
االخي��ر في القائم، يش��ير ال��ى عودة 
نش��اط اجملاميع االرهابية هناك، االمر 
الذي يحتم ارس��ال قوة امنية نوعية 
ملكافح��ة اجملامي��ع االرهابية في تلك 
املناطق”. واوض��ح ان “القوات االمنية 
مبختلف صنوفها تتواجد في املنطقة 
الغربية للبالد، حتسباً الي طارئ بشأن 

عودة عكس��ية لداع��ش االرهابي من 
سوريا باجتاه العراق واملنطقة الغربية 
وخاصة املناطق احلدودية مثل القائم.

حذرت رئيس��ة ال��وزراء البريطانية 
تيري��زا م��اي أعضاء البرمل��ان من أن 
عدم تأييد خطتها لالنسحاب من 
االحت��اد األورب��ي س��يمثل »خيانة« 
لبريطانيا، في نداء من أجل تأييدها 
قب��ل يومني من إج��راء تصويت في 

البرملان من املتوقع أن تخسره.
 ومن املقرر أن يصوت أعضاء البرملان 
عل��ى اتفاق ماي للخروج من االحتاد 
األورب��ي ي��وم غ��د الثالث��اء بعد أن 
تخلت عن خطط إلج��راء تصويت 
ف��ي ديس��مبر/كانون األول بع��د أن 
اتض��ح عدم وج��ود ع��دد كاف من 
النواب من حزبها أو األحزاب األخرى 
لدعم االتفاق الذي توصلت إليه مع 

بروكسل.
ويبدو أن ماي ل��م تقترب على نحو 
يذك��ر م��ن ضم��ان التأيي��د ال��ذي 
حتتاجه. وقالت في صحيفة صنداي 
اكس��بريس إنه يجب على النواب 
أال يخذل��وا الناس الذين صوتوا من 

أجل اخلروج من االحتاد األوربي.
وقال��ت » قيامهم بذلك س��يكون 
كارثة وخيان��ة ال تغتفر للثقة في 

دميقراطيتنا«.
واضافت »لذلك فإن رسالتي للبرملان 
في مطلع األسبوع بسيطة وهي أن 
الوقت حان للتغاضي عن املناورات 

وفعل ما هو صواب لبلدنا«.
وواجهت تيريزا ماي نكسة جديدة 
حني ص��وت البرمل��ان عل��ى تعديل 
يرغمها في حال رفض االتفاق على 

تق��دمي »خط��ة بديلة« ف��ي مهلة 
ثالثة أيام، ميكن للنواب تعديلها.

وف��ي ح��ال أدى تصوي��ت 15 يناير/
كان��ون الثاني إلى نتيجة س��لبية، 
أك��دت حكوم��ة ماي أن��ه مت حتديد 
ي��وم 21 يناير/كانون الثاني كموعد 
نهائي لتقدمي الس��لطة التنفيذية 
مش��روعا بدي��ال ولي��س 18 يناي��ر/

كانون الثان��ي ألن البرملان ال ينعقد 
يوم جمعة.

وكان وزير اخلارجي��ة جيرميي هانت 
ق��د قال إن االنس��حاب م��ن االحتاد 
األوربي قد ال يحدث على اإلطالق إذا 

مت رفض اتفاق ماي.
واعتب��ر رئي��س املفوضي��ة األوربية 
جان كل��ود يونك��ر أنه يج��ب بذل 
»جهود مكثفة« لتفادي س��يناريو 
خ��روج بريطانيا من االحت��اد األوربي 
دون اتف��اق، م��ن اآلن حت��ى موع��د 

تصويت البرملان البريطاني.
وقال يونكر ف��ي مؤمتر صحفي في 

بوخارس��ت أن »خيار ع��دم االتفاق 
س��يكون كارث��ة لن��ا وألصدقائن��ا 
البريطاني��ني، ولذلك يجب بذل كل 
اجلهود حتى الثالثاء لتحقيق خامتة 

ناجحة لهذا املشروع املهم«.
البريطانيني  الن��واب  ومع معارضة 
لالتف��اق، تس��عى م��اي إل��ى تلقي 
»ضمانات« من ش��ركائها األوربيني 
خصوص��اً ف��ي م��ا يتعل��ق بح��ّل 
مس��ألة احلدود اإليرلندية املسماة 

»شبكة أمان«.
وم��ن املق��رر انس��حاب بريطاني��ا، 
خامس أكبر اقتصاد في العالم، من 
االحتاد األوربي ف��ي 29 مارس/آذار.
واحلّل املذكور من املفترض أن مينع 
عودة حدود فعلية بني جمهورية 
إيرلندا وإيرلندا الشمالية إذا لم 
يتم التوص��ل إلى حّل بديل حلني 

موعد االنفصال.
من جهته، أكد متحدث باس��م 
أن م��اي  البريطاني��ة  احلكوم��ة 
س��تحصل على تلك الضمانات 
قبي��ل التصوي��ت عل��ى اتف��اق 
وس��تعلنها  الثالث��اء  اخل��روج 

االثنني.
ب��دوره، أك��د يونك��ر أن��ه يجري 
العم��ل »مع احلكوم��ة البريطانية 
تل��ك  س��تتضمنه  م��ا  بش��أن 
والتي  )الضمان��ات(،  التوضيح��ات 
يج��ب ع��دم خلطه��ا م��ع إع��ادة 
التفاوض، خصوص��اً في ما يتعلق 
بحّل شبكة األمان املتعلق باحلدود 

اإليرلندية«. 
ول��م يرغب يونكر ف��ي التطرق الى 

»تفاصيل احملادثات اجلارية«.
نطلق��ت أم��س جولة جدي��دة من 
منازلة رئيس��ة ال��وزراء البريطانية 
تيري��زا م��اي م��ع البرمل��ان بش��أن 
بريكزيت حي��ث يناقش النواب، مع 
عودته��م م��ن عطلة عي��د امليالد، 
اتفاق انس��حاب بالدهم من االحتاد 
األورب��ي بينم��ا ترج��ح التوقع��ات 

رفضهم إياه.
وتبدو أمور كثيرة على احملك مع بدء 
العد التنازلي لّلحظة التي تنفصل 
فيه��ا خامس أكبر ق��وة اقتصادية 
في العالم عن ش��ريكها التجاري 

الرئيس في 29 آذار )مارس( املقبل.
وتوصل��ت م��اي مع ق��ادة بقية دول 
االحت��اد األورب��ي ال�27 إلى مس��ودة 
اتفاق في تش��رين الثان��ي )نوفمبر( 
املاض��ي صمم��ت إلبق��اء عملي��ة 
االنسحاب منظمة ومن دون أضرار 

بقدر اإلمكان.
التفاوض عل��ى االتفاق  واس��تغرق 
نحو عامني لكنه فش��ل في إرضاء 
جميع الفرقاء تقريباً في الس��احة 

السياسية البريطانية.
وجنت ماي من حت��رك قام به حزبها 
لسحب الثقة منها لكنها أجبرت 
على إرجاء جلس��ة تصويت كانت 
مرتقب��ة ف��ي مجل��س العموم في 
املاض��ي  )ديس��مبر(  األول  كان��ون 
بعدم��ا أقرت ب��أن الغالبي��ة كانت 

سترفض مسودة االتفاق.
وهناك مؤشرات قليلة على حصول 

تغيير يذكر مذاك.
الوف��اض  خالي��ة  م��اي  وع��ادت 

م��ن قم��ة الحق��ة عقده��ا االحتاد 
األوربي ف��ي ديس��مبر وكانت تأمل 
ب��أن يتعاط��ى التكت��ل فيه��ا مع 
بواع��ث قلق ش��ركائها اإليرلنديني 
الش��ماليني في االئتالف احلكومي. 
وم��ازال النواب املؤي��دون لبريكزيت 
ف��ي حزبها احملافظ ف��ي حالة ثورة 
مفتوح��ة بينم��ا مييل ق��ادة حزب 

العمال املعارض إلى إجراء انتخابات 
جديدة.

وذكرت شبكة »بي بي سي« أمس، 
أنه مت حتديد تاريخ 15 كانون الثاني 
عل��ى  للتصوي��ت  اجل��اري  )يناي��ر( 
مشروع اتفاق بريكزيت في البرملان. 
ورفضت رئاسة الوزراء تأكيد املوعد 
لكن م��اي أصرت األحد على أنه لم 

يتم تأجيله مجدداً.
مناقش��ة  جلس��ات  وانطلق��ت 
االتفاق في مجلس العموم رسمياً 
األربع��اء. وحذرت م��اي األحد من أن 
فش��ل االتف��اق س��يزج ببريطانيا 
»في اجملهول حيث ال أعتقد أن أحداً 
س��يكون قادراً على التبوء متاماً مبا 

سيحدث«.
وس��رت إشاعات في شأن الكيفية 
التي تن��وي من خالله��ا ماي جتنب 
خ��روج لندن من االحت��اد األوربي من 
دون التوصل إل��ى ترتيبات جتارية أو 
غيره��ا، وهو أم��ر يعارضه كثير من 

النواب.

وتلقت رئيسة الوزراء رسالة األحد 
م��ن 209 نواب دعوها »للتوصل إلى 
آلي��ة تضمن عدم تنفي��ذ بريكزيت 

دون اتفاق«.
اقترحه��ا  الت��ي  اخلي��ارات  وب��ني 
الن��واب على  املستش��ارون إلجبار 
تق��دمي  إع��ادة  م��اي  اتف��اق  متري��ر 
النسخة ذاتها من املسودة مرة تلو 

األخرى.
وفي هذا الس��ياق، ق��ال مصدر في 
رئاس��ة احلكوم��ة ملوق��ع »بازفي��د 
تك��رار  علين��ا  كان  »إذا  ني��وز«: 
التصويت 30 مرة، فسنقوم بذلك«.

ورفض��ت م��اي اس��تبعاد إمكانية 
إج��راء تصوي��ت ث��ان أو ثال��ث لدى 
س��ؤالها عن ذلك ف��ي مقابلة مع 

»بي بي سي« األحد.
وس��تجتمع بالن��واب م��ن حزبه��ا 
ف��ي جلس��ات خاص��ة ف��ي األيام 
القليلة املقبلة في مسعى إلقناع 

املترددين.
وس��يترافق كل ذل��ك م��ع حمل��ة 
إل��ى  ته��دف  للحكوم��ة  جدي��دة 
للتداعي��ات  البريطاني��ني  حتضي��ر 
الكاملة لس��يناريو االنسحاب من 

التكتل دون اتفاق.
وفي اختبار يجري االثنني، ستتجمع 
عش��رات الش��احنات ف��ي مط��ار 
غير مس��تخدم قبل أن تتوجه عبر 
طريق سريع إلى ميناء دوفر لتقييم 
كيفية تعام��ل البنية التحتية مع 

بريكزيت مفاجئ.
ويتولى ميناء دوف��ر اجلزء األكبر من 
التجارة ب��ني بريطانيا وأوربا ويتوقع 
أن يتعرض الختناقات سريعاً ما لم 

يتم وضع ترتيبات جمركية.
ونقل��ت صحيفة »ديل��ي تلغراف« 
االثن��ني عن وزير اخلارجية الس��ابق 
املؤيد لبريكزيت بوريس جونس��ون 
قول��ه إن مغ��ادرة التكت��ل من دون 
اتف��اق س��يكون ف��ي الواق��ع احلل 

»األقرب ملا صوت الناس لصاحله«.
وح��ددت ماي خطة حترك رس��مية 
األح��د ش��ملت احتم��ال إعط��اء 
البرملان مش��اركة أوسع في جولة 
جدي��دة من احملادث��ات التجارية مع 
بروكس��يل التي س��تبدأ مباش��رة 

بعد 29 مارس املقبل.

وقالت: »ندرس الطرق العديدة التي 
ميكننا من خالله��ا معرفة كيفية 
متكني البرملان من االنخراط بشكل 

أكبر في املستقبل«.
وستس��عى هذه املفاوضات كذلك 
حلل امللف الش��ائك املتعلق بإبقاء 
الش��مالية  إيرلن��دا  ب��ني  احل��دود 
وجمهوري��ة إيرلن��دا مفتوح��ة مع 
احملافظ��ة عل��ى س��المة الس��وق 

األوربية املوحدة.
وال يناسب االتفاق املوقت الذي ورد 
في مسودة اتفاق االنسحاب احلزب 
الدميقراط��ي الوح��دوي اإليرلن��دي 
الش��مالي ال��ذي يدع��م حكوم��ة 

ماي.
وقال نائب رئيسه نايجل دودز األحد 
إن احل��زب ل��م يش��هد أي تغييرات 
ملموسة في االقتراح منذ ديسمبر 

املاضي.
وأض��اف أن بند »ش��بكة األمان ما 
يزال السم الذي يجعل أي تصويت 
عل��ى اتف��اق االنس��حاب على قدر 
عال من اخلط��ورة«. ويطالب احلزب 
بضمانة ملزم من بروكس��يل بأن ال 
تكون التجارة بني إيرلندا الشمالية 
وبقية أراض��ي بريطانيا عرضة ألي 

نوع من عمليات التدقيق.
وقضت ماي ش��طراً م��ن عطلتها 
جت��ري اتص��االت م��ع ق��ادة االحت��اد 
األوربي في مس��عى للحصول على 
أوضحت  بروكس��ل  تن��ازالت. لكن 

أنها ليست بصدد ذلك.
إال أن رئيس��ة ال��وزراء قال��ت ل�»بي 
بي س��ي« إنها س��تواصل السعي 
م��ن  »مزي��د  عل��ى  للحص��ول 
األوربي«  التطمين��ات م��ن االحت��اد 
بشأن مس��ألة احلدود قبل جلسة 

تصويت البرملان.

الحلبوسي يعقد اجتماعًا مع حكومة بابل .. وملف الخدمات يتصدر المناقشات

هذا العام سيكون افضل من سابقاته من خالل توفري االموال الكافية لتنمية االقاليم وزيادة التخصيصات 

الحلبوسي دعا النواب إىل عقد الجلسات 
بشكل يومي دون تعطيل لتمرير 
قانون املوازنة خالل األيام املقبلة

اكمال الكابينة الوزارية 
سيرتك ملا بعد العطلة 
التشريعية إلعطاء فرصة 
لرئيس الوزراء لتقديم 
مرشحني مقبولني

 

اكد جرييمي هانت إن 
االنسحاب من االتحاد 
األوربي قد ال يحدث على 
اإلطالق إذا تم رفض اتفاق 
ماي

تيريزا ماي تحذر من )خيانة( متوقعة في البرلمان

ماي : جيب على النواب أال خيذلوا الناس الذين صوتوا من أجل اخلروج من االحتاد األوربي

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

املياحي احللبوسي املهديذيبان

يونكرهانتماي

واجهت ترييزا ماي نكسة جديدة حني صوت 
الربملان على تعديل يرغمها يف حال رفض 
االتفاق على تقديم خطة بديلة يف مهلة 

ثالثة أيام



هذه الحقائق التي لم يذكرها وزير الخارجية األمريكي في خطابه بالقاهرة

بعدم��ا ُمنحوا عفواً ملش��اركتهم 
ارتكب��ه  عن��ف  ف��ي  املفترض��ة 
ناش��طون قوميون في البرملان عام 
2017. ودف��ع ذل��ك املعارض��ة إل��ى 
اته��ام رئي��س ال��وزراء زوران زاييف 
إل��ى »االبت��زاز والتهديد«  باللجوء 

للفوز في التصوي��ت. ونال القانون 
أكثرية الثلث��ن زائداً واحداً، وينّص 
عل��ى تبّن��ي 4 تعديالت دس��تورية 
ضروري��ة لتغيير اس��م البالد التي 
انفصل��ت ع��ن يوغوس��الفيا عام 
1991. وق��ال زاييف قبل التصويت: 

»م��ن دون اتف��اق م��ع اليون��ان ل��ن 
نتمّكن من االنضمام إلى األطلسي 
واالحت��اد. بّدل��ت موقف��ي من ملف 
تغيي��ر االس��م مجازفاً مبس��يرتي 
السياسية. نحافظ على هويتنا«.

وكان��ت املعارضة طعن��ت بنتائج 

اس��تفتاء واف��ق 90 ف��ي املئ��ة من 
املش��اركن فيه على تغيير اس��م 
مقدوني��ا، مس��تندة ف��ي ذلك إلى 
مقاطعة أكثر م��ن ثلثي الناخبن 

له.
ملع��ب  ف��ي  اآلن  الك��رة  وبات��ت 
اليون��ان، ألن االس��م ل��ن يتغّير إال 
اذا ص��ادق نوابها على االتفاق الذي 
توص��ل إليه رئيس��ا زاييف ونظيره 

تس��يبراس  أليكس��يس  اليوناني 
الصي��ف املاض��ي. ويج��ب أن يق��ّر 
البرملان االتفاق بغالبية بس��يطة، 
لكن هامش املناورة لدى تسيبراس 

ضّيق جداً، إذ يحظى بتأييد 153 من 
النواب ال�300، كما لّوح وزير الدفاع 
باالس��تقالة،  كامين��وس  بان��وس 
علماً ان��ه حليف لتس��يبراس في 

االئتالف احلكومي.
اليونانية  وأعلنت رئاسة احلكومة 

أن تسيبراس »هّنأ زاييف بالنهاية 
الس��عيدة للعملي��ة الرامية إلى 
تعديل دستور جمهورية مقدونيا 

اليوغوسالفية السابقة«.
وكانت أثينا تعّه��دت، في مقابل 
االتف��اق، س��حب اعتراضها على 
انضم��ام مقدوني��ا إل��ى احلل��ف 
وتعتبر  األوربي.  واالحتاد  األطلسي 
اليونان أن اسم »مقدونيا« ال ميكن 
إطالقه إال على إقليمها الشمالي، 
مهد اإلس��كندر األكبر الذي يُعتبر 
من أعظم القادة العس��كرين في 

التاريخ.

ث عن »الطبيعة األمريكية الطيبة  وحتدَّ
بالفطرة«، ولهذا انتهى »عصر الشعور 
األمريكي الذاتي بالعار«، حسب تعبيره، 
ولم يتطرُّق إلى احلديث عن الدميقراطية، 
أو يأت��ي عل��ى ذك��ر املس��اواة وحق��وق 

اإلنسان.
ورغم أنَّ بومبيو قال في ُمستهلِّ خطابه 
إنَّه سيكون »صريًحا وُمباشًرا للغاية«، 
وأنَّ��ه يرغب ف��ي احلديث ع��ن »احلقيقة 
الت��ي ال يتطرق إليها أح��ٌد في هذا اجلزء 

من العالم .
وإليكم نص اخلطاب:

»إنَّه ملن دواعي سروري أن أعود مرًة أخرى 
إل��ى القاه��رة، بصفت��ي أرفع مس��ؤول 
س��ابًقا  ومدي��ًرا  أمريك��ي  دبلوماس��ي 

لوكالة االس��تخبارات املركزية، ونائًبا في 
الكونغ��رس ألرب��ع دوراٍت متتالي��ة، فضاًل 
عن كون��ي عض��ًوا ف��ي اإلدارة األمريكية 
التي اعترف رئيس��ها بأنَّ لدين��ا »الكثير 
م��ن القتل��ة« وأدان الكثير م��ن تدخالتنا 
الس��ابقة في الش��رق األوس��ط. وأعتقد 
أنَّني ُمؤهٌل، بناًء على ما س��بق، ألُخبركم 
باحلقيق��ة الكامل��ة ح��ول تاري��خ وتأثير 

ل الواليات املتحدة في املنطقة. تدخُّ
أدرك رؤس��اء الوالي��ات املتح��دة تل��ك 
وجاه��دوا  لعق��ود،  امل��رة  احلقيق��ة 
إلخفائها عن أعن العامة، سواء داخل 
الوالي��ات املتح��دة أو هن��ا في الش��رق 
األوس��ط. فمن��ذ ع��ام 1958، تس��اءل 
الرئيس اجلمهوري واجلنرال العس��كري 
العظيم دوايت أيزنهاور عن سبب وجود 

»حمل��ة كراهيٍة ُموجه��ٍة ضدنا في ذلك 
اجلزء من العالم، حُترِّكها الشعوب وليس 
احلكومات«. لكنَّ أس��باب تلك الكراهية 

حت جليًة أمامه قبل بضعة أشهٍر  اتضَّ
على يد مجلس األمن القومي اخلاص به، 
إذ قال له اجمللس: »تبدو الواليات املتحدة، 
ف��ي أع��ن غالبي��ة الع��رب، ُمعارِض��ًة 
لتحقي��ق أه��داف القومي��ة العربية. إذ 
يُؤمن��ون أن الوالي��ات املتح��دة تس��عى 
حلماية مصاحلها في نفط الشرق األدنى 
من خالل دع��م الوضع الراهن ومعارضة 
التقدم السياس��ي واالقتصادي«. فضاًل 
ع��ن أنَّ مصال��ح الوالي��ات املتح��دة في 
 في 

ٍ
املنطقة »أدَّت إلى تقارٍب غير طبيعي

العالق��ات األمريكية م��ع بعض عناصر 
العالم العربي الت��ي تكُمن مصلحتها 
ف��ي احلفاظ عل��ى عالقاتها م��ع الغرب 

واإلبقاء على الوضع الراهن داخل بالدها«.
يصعب االختالف مع تقييم مجلس األمن 
القومي هذا إذا نظرن��ا إلى حالة اململكة 
العربي��ة الس��عودية مث��اًل. فف��ي فبراير 
)ش��باط( عام 1945، خالل آخر أيام احلرب 
العاملية الثانية، التقى الرئيس فرانكلن 
��س  روزفل��ت مع املل��ك عبد العزيز، ُمؤسِّ
الدول��ة الس��عودية، عل��ى م��ن الط��راد 

البحري األمريكي »يو إس إس كوينس��ي« 
ف��ي قن��اة الس��ويس. لك��نَّ احلاج��ة إلى 
إرس��اء قواع��د الدميقراطية ف��ي اخلليج 
ل��م تكن ضمن أولوي��ات روزفلت. لذا عقد 
صفقًة ش��يطانيًة، بالنيابة عن الواليات 
املتحدة، مع واحدٍة من أكثر الدول قمعيًة 
في العالم؛ ُنوفِّ��ر مبوجبها األمن لهم في 

مقابل حصولنا على النفط.

اس��تمرت تلك الصفقة على م��دار أكثر 
من س��بعة عقود، حت��ت رعاية الرؤس��اء 
الدميقراطين واجلمهورين. فاستمرت في 

أعق��اب أحداث 11 س��بتمبر )أيلول(، حن 
تب��نَّ أنَّ 15 م��ن أصل 19 ش��خًصا نفذوا 
عملية خطف الطائرات كانوا س��عوديي 
اجلنس��ية، لكنَّن��ا قررن��ا غزو بغ��داد عام 
2003، ولي��س الري��اض. واس��تمرت ه��ذه 
الصفق��ة أيًض��ا رغ��م اعت��راف هي��الري 
كلينتون، وزي��رة اخلارجية الس��ابقة، في 
رٍة س��ريٍة ب��أنَّ »اجله��ات املانحة في  ُمذكِّ

ل  اململك��ة العربي��ة الس��عودية تُش��كِّ
املصدر األبرز لتموي��ل اجلماعات اإلرهابية 
الس��نية ف��ي مختل��ف أنح��اء العالم«. 
واستمرت كذلك رغم شن التحالف الذي 
تقوده الس��عودية حربًا في اليمن، بدعٍم 
من جيش ووكاالت اس��تخبارات الواليات 
املتح��دة، أدَّت إل��ى مقتل عش��رات اآلالف 
م��ن املدنين وتس��بَّبت في »أس��وأ كارثٍة 

إنس��انيٍة عرفه��ا العالم«، وفًق��ا لتعبير 
مقت��ل  رغ��م  واس��تمرت  املتح��دة.  األمم 
جمال خاشقجي، الكاتب السعودي في 

صحيف��ة »واش��نطن بوس��ت«، بطريقٍة 
الس��عودية  القنصلية  داخ��ل  وحش��يٍة 
ف��ي إس��طنبول قبل 100 ي��وم، بأوامَر من 
ولي العهد الس��عودي محمد بن سلمان، 
بحس��ب م��ا أفاد ب��ه زمالئي الس��ابقون 

داخل وكالة االستخبارات املركزية.
وهناك مس��ألة إس��رائيل. فمنذ البداية، 
وقفن��ا م��ع اإلس��رائيلين ض��د الع��رب، 

الفلس��طيني  الش��عب  ض��د  وحتدي��ًدا 
امُلت��لِّ ومس��لوب اإلرادة. وق��ال الرئي��س 
هاري تروم��ان، أثناء إعالنه دع��م الواليات 
املتح��دة إلقام��ة الدول��ة اليهودي��ة، إنَّه 
اضطر »لالس��تجابة لرغب��ة مئات اآلالف 
ال  إذ  الصهيوني��ة،  لنج��اح  ف��ن  املُتلهِّ
يتضم��ن أنصاري مئات اآلالف من العرب«. 
وعلى م��دار األع��وام الس��بعن املاضية، 
قدمت الواليات املتحدة الدعم والتسليح 
اإلس��رائيلية  للحكوم��ات  والتموي��ل 
املتعاقب��ة، ميينيًة كانت أو يس��ارية، أثناء 
قيامها بقصف وغزو واحتالل واس��تعمار 
وتطهير األراضي العربية عرقًيا. وفي عام 
2014، أعادت اإلدارة األمريكية الس��ابقة 
تزويد اجلي��ش اإلس��رائيلي بالذخيرة إبان 
قصفه لقطاع غ��زة، والذي ُقِتل فيه أكثر 
م��ن 500 طف��ٍل فلس��طيني ف��ي غضون 
س��بعة أس��ابيع. وفي عام 2018، خالفت 
اإلدارة اجملتم��ع الدول��ي والقان��ون الدولي 
حن اعترفت بالقدس عاصمًة إلسرائيل 

ونقلت سفارتنا إليها.
احلري��ة  ح��ق  من��ا  دعَّ أن  يس��بق  ول��م 
والدميقراطي��ة للفلس��طينين، وكذلك 
اإليراني��ن. فف��ي ع��ام 1953، س��محت 
بانق��الٍب  املتح��دة  الوالي��ات  حكوم��ة 
عس��كرٍي دبرت��ه وكال��ة االس��تخبارات 
املركزي��ة لإلطاحة مبحمد مصدق، رئيس 
وزراء إيران املنتخب، نظ��ًرا إلمياننا بُقربه 
الش��ديد من احلزب الش��يوعي في بالده. 
إذ وصل كيرميت روزفلت، حفيد الرئيس 
األس��بق ثي��ودور روزفل��ت، إل��ى طه��ران 
نت  لتنفيذ عملية أجاك��س، التي تضمَّ
إثارة أعم��ال االحتجاج��ات ضد مصدق 
ِّد  بهدف إعادة ش��اه إيران املُس��تبد واملُؤي

ألمري��كا إل��ى الس��يطرة الكامل��ة على 
مقاليد احُلكم في بالده.

وقب��ل ع��اٍم واح��د من ذل��ك التاري��خ، زار 
كيرمي��ت روزفل��ت مصر إلدارة »املش��روع 
إف إف« ال��ذي اس��تهدف املل��ك ف��اروق، 
��ٍل آخ��ر لوكال��ة االس��تخبارت  ف��ي تدخُّ
املركزية. س��اعدت الوالي��ات املتحدة في 
تلك العملية حرك��ة الضباط األحرار في 

م��ت منذ ذل��ك احلن  إطاح��ة املل��ك، وقدَّ
دعمها الكامل للدكتاتورين العسكرين 
ف��ي القاهرة، رمبا باس��تثناء جم��ال عبد 
الناص��ر. وحن أُِطيَح محمد مرس��ي، أول 
رئيٍس مصري منتخب، من الس��لطة في 
انقالب عام 2013؟ حينها أش��اد س��لفي 
ج��ون كيري باجليش املصري ل�»اس��تعادة 

الدميقراطية«.
أما بالنس��بة للعراق، ف��كل رئيٍس حكم 
الب��الد من��ذ فترة ج��ورج بوش األب ش��ن 
عملياٍت عس��كريٍة هن��اك؛ وحتوَّل قصف 
ب��الد ما ب��ن النهري��ن إلى طق��ٍس واجٍب 
بالنس��بة آلخر خم��س رؤس��اء للواليات 
لنا ف��ي الع��راق بدأ  املتح��دة. لك��ن تدخُّ
قبل عق��وٍد من ع��ام 1990، ال��ذي حصل 
فيه الرئيس صدام حس��ن عل��ى الضوء 
األخضر لغزو الكويت من أبريل جالسبي، 

السفيرة األمريكية في بغداد.
وكال��ة  أرس��لت   ،1959 ع��ام  فف��ي 
االس��تخبارات املركزي��ة فرق��ة اغتياالٍت 
ُمؤلَّفٍة من س��تة أفراد، من بينهم ش��اٌب 
يُدعى صدام حس��ن، إلى الع��راق ملاولة 
قت��ل اجلنرال عب��د الكرمي قاس��م، رئيس 
ال��وزراء العراق��ي حينه��ا. لك��نَّ الفرقة 
فش��لت في مهمتها. لكن في عام 1963، 
ذه حزب البعث  جنح انقالٌب عس��كري نفَّ
بدع��ٍم من الوالي��ات املتحدة ف��ي إطاحة 
قاسم. واعترف علي صالح السعدي، وزير 
النظام البعث��ي الذي حل محل��ه، قائاًل: 
»لقد وصلنا إلى السلطة على من قطار 

وكالة االستخبارات املركزية«.
وفي عام 1980، منح��ت إدارة كارتر صدام 
حس��ن »الضوء األخض��ر« للهجوم على 
إي��ران، وفًق��ا ملا أف��اد به ألكس��ندر هيج، 
وزير اخلارجية األس��بق. وف��ي أعقاب ذلك، 
زاد رونال��د ريغان م��ن دعمن��ا للعراقين، 

عل��ى حس��اب اإليرانين، بإرس��ال دونالد 
رامس��فيلد ملُصافحة صدام حسن. ولم 
نكت��ِف ب�»غ��ضِّ الطرف« عن اس��تخدام 
العراقي��ن لألس��لحة الكيمياوي��ة ضد 
اإليرانين واألكراد، بل ساعدناهم في ذلك 

أيًضا.
وبحل��ول ع��ام 2003، ج��اء دور الوالي��ات 
املتح��دة لغ��زو الع��راق، ُمخاِلف��ًة بذلك 

بن��اًء  الدول��ي،  القان��ون 
عل��ى مزاعَم كاذب��ٍة بامتالكها أس��لحة 
دماٍر ش��امل. »ك��ذب« جورج ب��وش االبن 
بشأن أسلحة الدمار الشامل، وكان قراره 
بالهج��وم على الع��راق »أس��وأ خطٍأ في 
تاريخ بالدن��ا«، وفًقا لتصريح��ات ترامب، 

رئيس الواليات املتحدة احلالي.
وُقِت��َل مئات اآلالف م��ن العراقين نتيجة 
احلرب، واعترف الرئيس األمريكي السابق 
بوج��ود صلٍة مباش��رٍة بن غزون��ا للعراق 

ونشأة تنظيم )داعش(.
لك��ن م��اذا ع��ن الربي��ع العرب��ي؟ كي��ف 
استجابت له الواليات املتحدة؟ في سوريا، 
طالبت اإلدارة األمريكية الزعيم الوحشي 
بش��ار األس��د بالتنازل عن منصب��ه مرارًا 
وأنفق��ت وكالة االس��تخبارات  وتك��رارًا، 
املركزية مئات املالين م��ن الدوالرات على 
تس��ليح أكثر اجلماعات وحش��يًة داخل 
املنطقة، ف��ي محاولٍة يائس��ٍة إلطاحته. 
وبع��د مرور أكثر من س��بع س��نواٍت على 
اندالع احل��رب األهلية الس��ورية ومصرع 
أكثر من 400 ألف سوري، قرَّرت اإلدارة اآلن 

تُقبُّل حكم األس��د لتلك البالد، وها نحن 
اآلن نسحب جنودنا من سوريا.

وفي ليبيا، دعمت الواليات املتحدة عملية 
حل��ف النات��و الت��ي أقرَّته��ا األمم املتحدة 
حلماي��ة س��كان بنغ��ازي، وه��ي العملية 
ل��ت في ما بعد إل��ى عمليٍة غير  التي حتوَّ
معتم��دٍة من ِقَب��ل األمم املتح��دة لتغيير 
النظ��ام احلاك��م ف��ي طرابل��س. وبعدها 
اغُتِصب العقيد معمر القذافي وُقِتَل في 

الصحراء الليبية على يد الُثوار املدعومن 
م��ن الوالي��ات املتحدة. واس��تقبلت وزيرة 
الس��ابقة هي��الري كلينت��ون  اخلارجي��ة 
األخبار بابتس��امٍة عريض��ٍة قائلًة: »لقد 
لت ليبيا اليوم  أتينا، وشهدنا موته«. وحتوَّ
إل��ى أرض جحيٍم تُش��به فيل��م »ماكس 
اجملن��ون Mad Max«، حي��ث تُقام أس��واق 
النخاس��ة ف��ي اله��واء الطلق، وتنتش��ر 
املُتحارب��ة.  وامليليش��يات  »احلكوم��ات« 
وأصبحت ليبيا نقطًة رئيس��ة مير عبرها 
هن  عش��رات اآلالف من املهاجري��ن املُتجِّ

إلى أوربا.
وعلى النقيض، دعم��ت الواليات املتحدة 
األس��رة امللكي��ة احلاكمة ف��ي البحرين، 
وليس الثورة الش��عبية. وال مُيكنني اجلزم 
 بن ذلك القرار وحقيقة 

ٍ
بوجود رابٍط فعلي

مترك��ز األس��طول اخلام��س األمريكي في 
البحرين. وتعرَّض آالف البحرينين للضرب 
والغاز املس��يل للدموع واألعي��رة النارية 
واالعتق��ال والتعذي��ب من��ذ ع��ام 2011. 
وفي ع��ام 2017، قال ترامب مللك البحرين 
الش��يخ حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة 
إنَّه »ل��ن يواجه أي توتٍر ف��ي العالقات مع 
عت كلم��ات ترامب حراس  إدارته«. وش��جَّ
الس��جون في البحرين عل��ى التمادي في 

تصرفاتهم.
هذه ه��ي احلقيقة الكامل��ة التي رفضت 
اإلدارات األمريكية الس��ابقة ُمشاركتها 
معك��م حت��ى يومن��ا ه��ذا: لق��د دعمنا 
الديكتاتوري��ن والطغاة ف��ي الوقت الذي 
كن��ا في��ه نتغنَّ��ى مبدي��ح الدميقراطي��ة، 
وقصفن��ا وغزون��ا واحتللنا أثن��اء دعوتنا 
لالس��تقرار واألمن، وتورَّطنا في التعذيب 
والتطهي��ر العرق��ي والتجوي��ع اجلماعي 
واستخدام األس��لحة الكيمياوية ونحن 

نتظاهر بأنَّنا أبطال حقوق اإلنسان.
تاري��خ دورن��ا ف��ي املنطق��ة بع��د احل��رب 
العاملي��ة الثاني��ة واضح ومخ��ٍز وال ميكن 
إنكاره. ومن يزعم أنَّ الواليات املتحدة هي 
»قوٌة تسعى خلير الشرق األوسط« هو إما 
كاذٌب أو مخ��دوع، فذلك الق��ول هو أبعد 
��ل الواليات  ما يكون ع��ن احلقيقة. وتدخُّ
املتح��دة في الش��رق األوس��ط ه��و أكبر 
إهان��ٍة ملالين القتلى الذي��ن لوال تدخلها 

كانوا سيعيشون اآلن في املنطقة.
��ه  واس��محوا ل��ي ف��ي النهاي��ة أن أتوجَّ
بالش��كر لك��م جميًعا عل��ى حضوركم 
اليوم، وأن أُهدي هذا اخلطاب من العاصمة 
املصرية إلى السجناء السياسين البالغ 
عدده��م 40 ألًف��ا -ومن بينه��م مواطنون 
بهم  أمريكي��ون- والذي��ن يحتجزهم ويعذَّ
عبدالفتاح السيسي، رئيسكم وحليفنا 
املُق��رَّب، من��ذ ع��ام 2014. باركه��م اهلل 

جميًعا، وبارككم أجمعن.
��ه عائًدا إلى  وأت��رك امليكروفون اآلن ألتوجَّ
العاصمة واشنطن، حيث أتوقَّع أن أتلقى 
أنباء إقالتي سريًعا من رئيسنا عبر موقع 

تويتر«.

13 ما وراء الحدث 

 عام 1959 أرسلت وكالة االستخبارات املركزية فرقة اغتياالٍت من بينهم شاٌب 
ُيدعى صدام حسني إىل العراق حملاولة قتل اجلنرال عبد الكريم قاسم

ألقى وزير اخلارجية األمريكي، مايك بومبيو، خطابًا في اجلامعة األمريكية بالقاهرة يوم اخلميس املاضي 10 يناير 
ن من 3500 كلمٍة أنَّ الواليات املتحدة كانت »قوًة تسعى خلير  )كانون الثاني( 2019. زعم بومبيو في خطابه املُكوَّ
الشرق األوسط« وقد حرصت البينة اجلديدة على ابقاء اخلطاب دون تعديل او حذف ليطلع الرأي العام حيثما كان 

على احلقائق كما هي وبالتالي يعرف غاطس السياسة االمريكية وما فيها من دس وتخوين لآلخرين .

طعنت املعارضة بنتائج استفتاء وافق 90 يف املئة من املشاركني فيه على 
تغيري اسم مقدونيا

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

أقّر برملان مقدونيا تعديالً دستورياً 
لتغيير اسم البالد إلى »جمهورية 
ش��مال مقدوني��ا«، ف��ي تصويت 
تاريخ��ي بغالبي��ة الثلث��ن ميّهد 
لتنفيذ اتفاق مع اليونان لتسوية 

مشكلة استمرت عقوداً.
وأيّ��د التعديل 81 من الن��واب ال� 
120، لك��ن املعارض��ن اليمينين 
الذي��ن رفض��وا االتفاق م��ع أثينا 
ويّتهم��ون  التصوي��ت،  قاطع��وا 
الن��واب املؤيّدي��ن لتغيير االس��م 
 4 لك��ن  الوطني��ة.  باخليان��ة 
ن��واب مييني��ن خالف��وا توّجهات 
حزبهم وصّوتوا مع االش��تراكين 
ف��ي  وحلفائه��م  الدميقراطي��ن 

أحزاب األقلية األلبانية.

إقرار برملان مقدونيا تبديل اسمها يمهـّد لتسوية تاريخية مع اليونان

ايزنهاور : محلة كراهيٍة ُموجهٍة ضدنا 
كها  يف ذلك اجلزء من العامل ُترِّ

الشعوب وليس احلكومات

كل رئيٍس حكم البالد منذ 
فرتة جورج بوش األب شن 
عملياتٍ عسكريةٍ هناك 
وتحوَّل قصف بالد ما بني 
النهرين إىل طقٍس واجٍب 
على كل رئيس امريكي

كانت أثينا تعّهدت يف مقابل االتفاق 
سحب اعرتاضها على انضمام مقدونيا إىل 

احللف األطلسي واالتاد األوربي
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الزعيم قاسم بعد محاولة االغتيال 1959 املقبور صدام مع غالسبي

بومبيو 



جملة كلكامش باللغة اإلنكليزية

لوعة الساعدي بني واحدة من النساء وفجيعة آخر أيام اجلنون
مل يتأثر بأي كاتب أو قاص عراقي .. وجدته قد تأثر إىل حٍد بعيد بالروائي العربي 

الكبري )جنيب حمفوظ( عمالق الواقعية يف األدب العربي

قراءة / كامل منصور الكعبي

لك��ن ولنفس الظ��روف القاهرة 
لم استطع على ذلك، ما حز في 
وجداني متأثراً أنا اآلخر بأس��ف 
شديد.. اس��تطيع أن اقول: أنها 
خيوط ذهبية من البرسيم احلر 
براق��ة نس��جتها انام��ل مطرٍز 
ب��ارع اتق��ن الصنع��ة باحتراف 
مدروس��ة  وبواقعي��ة  مت��ْن، 
ومتوف��رة لدي��ه لوص��ف الواقع 
الذي نعيشه بأمان، فهو يصف 
لن��ا اله��ور والري��ف والقرية من 
خالل احملن املريرة التي جرت على 
الناس هناك، وبالدنا كأنك تراها 
ش��اخصة امام��ك وكان يق��ول 
لي: عل��ى الكات��ب أو القاص أن 
ينزل من صومعت��ه العالية وان 
يذهب إل��ى الهور والريف لينقل 
لن��ا الواقع مبع��اٍن صادقة.. كما 
اني وبثقة عالي��ة لم املس هذه 
املصداقية لدى غيره من الكتاب 
العراقي��ن إلاّ القليل، ولم اجده 
ايضاً ق��د تأثر بأح��ٍد منهم من 
للقص��ص  مطالعت��ي  خ��الل 
بعده��ا  العراقي��ة..  والرواي��ات 
تباعدن��ا كم��ا أس��لفت! حتى 
دارت رحى الس��نن تسحق ايام 
البعد وتقرب املسافات. التقينا 
ثانية عل��ى هامش الطريق على 

غير موعد فاستأنست له فرحاً 
وهو ميدن��ي ويهديني مجموعته 
القصصي��ة الثالث��ة )اعترافات 
عل��ى حاف��ة الب��رزخ( الت��ي انا 
بص��دد عرضه��ا والتعريف بها، 
بع��د قراءتي لها مبتع��ة وامعان 
ملتمساً منه العذر وفاًء وعرفاناً 

بصداقتنا الخوية. 
لقد هزن��ي اله��داء الرصن في 
البداي��ة للمرحوم وال��ده.. اعود 
وأك��د ان الواقعية ل��دى القاص 
)عل��ي خض��ر الس��اعدي( ه��ي 
الص��ل واملعن الثر ف��ي كل ما 
يكت��ب، وما يتناوله مل��ا يدور في 
بلدن��ا املش��وه من م��آس متأثراً 
باحمليط الذي نعيشه سواء كان 
في الريف أو في املدينة. كما اني 
وجدته يصف لنا بدقة متناهية 
كل م��ا يدور من اف��كار وامنيات 
ف��ي عال��م البس��طاء والفقراء 
اجملاذي��ب  وحت��ى  واملعدم��ن، 
يتواج��دون  الذي��ن  واملعتوه��ن 
بن ظهرانينا من كال اجلنس��ن 
مج��رد  أنه��ا  متأك��داً  ويؤش��ر 
افرازات مؤقتة ل بد أن تزول.. إذن, 
القاص يتمثل ويسرد لنا الواقع, 
متناه��ي  بش��كل  والواقعي��ة 
بعي��داً عن اخليال )الرومانس��ي( 
الس��طحية  يبتعد عن  وكذلك 
احمللي��ة، او التقريرية اململة التي 
وجدته��ا ل��دى بع��ض القاصن 
العراقين الذين عرفتهم وقرأت 
لهم وقلي��الً ما مييل إلى الرمزية 
بعض الش��يء ما جعل القاص 
به��ذه  ينف��رد  أن  )الس��اعدي( 
املي��زة وذلك بتفاعله مع ناس��ه 
ومحيطه مبختلف طوائفهم او 
دياناتهم وكأنه عالم نفس��اني 
وكذلك يفهم في علم الجتماع 

وبكل مطب��ات وهفوات النفس 
البشرية وهذا دليل على معرفته 
الثقاف��ي  ونضج��ه  بصنعت��ه 
وممارس��ته الكتاب��ة والقص��ص 
القصيرة بش��كل واقعي متقن 
وواض��ح وه��ذا ما جع��ل القارئ 
أن يتل��ذذ ويتاب��ع كل ما يس��رد 
من قص��ص واقعي��ة بعيدة عن 
)الرومانس��ية(  اخلي��ال  نس��ج 
عليه أش��د على يده واكبر فيه 
هذه الروح اللطيفة املرهفة وهو 
يروي لنا بصدق كل ما يدور بيننا 
ببساطة ولغة رصينة ومفردات 
سهلة بعيدة عن التعقيد وهذا 
ما شجع حتى الكبار والشباب 

من متابعة ما يكتب ويقص. 
وما ملسته ولفت نظري أني رأيته 
لم يتأثر بأي كاتب أو قاص عراقي 
!! وجدته قد تأث��ر إلى حٍد بعيد 
بالروائ��ي العرب��ي الكبير )جنيب 
الواقعية في  محفوظ( عم��الق 
الدب العرب��ي.. بنقل��ه للواقع.. 
العربي )محمود  الروائي  وكذلك 
عبد احللي��م عب��د اهلل(. هذا ما 
جعل��ه أن يأخ��ذ به��ذا الطابع 

في كتاباته لقرب التش��ابه بن 
الريف املص��ري والريف العراقي 

وطبيعة الناس في احلالن. 
حي��ث يوض��ح لن��ا ف��ي قص��ة 
)واح��دة من النس��اء( ص7. “لم 
يبَق إلاّ الش��يطان الذي اعتاد أن 
وانتصاره  ينفخ مبزامير فرحت��ه 
يوزع امل��وت عل��ى البري��اء. وإذا 
ب��رأس طف��ٍل مقط��وٍع مضرٍج 
بالدم��اء يق��ع يتوس��ط األن��اء 
)الطش��ت( ال��ذي يتح��رك فيه 
وذراعاً  املي��ت!(  )احلي,  الس��مك 
مبتورة تلطم جبهتها تضرجها 
بال��دم. جفل��ت ومرعوبة تصرخ 
فانقلبت )الطش��ت( من ش��دة 
)احلي(  العصف، فراح الس��مك 
يلع��ب رقص��ة امل��وت البدي��ة. 
وهناك من يبحث بن الركام عن 
بقايا جثة ابنه، أمه، أخيه، وهم 
منثورون على الرض بحزن ولوعة. 
حيث يصور لنا الدنيا عبارة عن 
دائرة )طش��ت( محصورة بحدود 
يحيط بها املوت من كل جانب.

وف��ي قص��ة )أخ��ر أي��ام اجلنون( 
ص68. “ودخلت عليهما املرشدة 

تتلم��ض مبيوع��ة وقال��ت: َم��ْن 
منكم��ا ترغب أن تخرج من  هنا 
)املصحة(. ش��ريطة أن تنام مع 
املدير ف��ي حجرته ه��ذه الليلة. 
وأش��ارت اليها بصل��ف، صعب 
عليها م��ا س��معت، فباغتتها 
لكرامته��ا  ثائ��رة  بصفع��ة 
وهي تق��ول: أن امل��رأة وإن كانت 
)معتوه��ة( تبقى جوه��رة نقية 
صافي��ة وأن ه��ذا امل��رُض عارُض 
وس��وف ي��زول وتظ��ل آدميته��ا 

مصونة. 
وبإيج��از يوض��ح لنا كي��ف انه 
حتى اجملانن واملعتوهن وخاصة 
من النس��اء كن ل يس��لمن من 
بط��ش وازدراء الس��لطة له��ذه  
آن��ذاك  املهضوم��ة  الش��ريحة 
وكيف ل يعيرون اهمية لإلنسان، 
وهم يتعاملون معه بوحش��ية 
ويعتدون على النساء مثل حقل 
جتارب وكأنهن س��لعة بائرة، ول 
بد من نهاية ليمثل هذا الصلف 

والهمجية.
وف��ي قص��ة )اح��زان أم( ص35. 
يدرج��ون وميرحون  اولدنا  ”أنهم 
ف��ي مناكبه��ا بب��راءة متناهية 
املدارس.  البجدية في  يتعلمون 
لم يدر في مخيلتهم الصغيرة، 
ثمة بهيمة رعن��اء تتربص بهم 
لتغتال طفولته��م البريئة. وإذا 
: أه��ل انت أم  بهم ين��ادون عليَّ
الطف��ل احم��د؟ نع��م, جفلت 
وس��ابت ركب��ي وغ��اص ف��ؤادي 
ب��ن ضلوع��ي، وعن��د وصول��ي 
إل��ى املش��فى قال ل��ي الطبيب 
املعالج: ان النفجار شديٌد وقد 
أستش��هد وجمي��ع زم��الءه في 
الص��ف فبكيت��ُه بلوعة وحرقة 
وتيقن��ت ان ولدي ض��اع من بن 

يدي, وودعني الوداع الخير”.
هنا القاص يؤشر لنا بدقة كيف 
انه��م يدم��رون ص��روح العل��م 
حقده��م  بحواف��ر  ويدوس��ون 
الق��ذرة عل��ى كل م��ا ه��و خير 
للبش��رية وكيف يغتالون حتى 
براءة الطفولة ف��ي مهدها. وما 
واملفجوع��ات  الثكال��ى  اكث��ر 
بفل��ذات اكباده��ن وه��ن ي��زرن 
وه��نَّ  بال��م  يندبنه��م  القب��ور 
ويذبن الشموع,  البخور  يحرقنَّ 
وهناك م��ن يأنس ويط��رب ملثل 
هذه الفواجع في الداخل واخلارج 

مع السف الشديد.
وف��ي قص��ة )بي��ت ف��ي مؤخرة 

الزقاق( ص16.
الكثير من النسوة الالتي اجنرفن 
مرغمات واكتوت افئدتهنَّ بأتون 
حرها, وهنَّ يرفلن بالوان عهرهن 
انوثته��ن  بع��رض  صاغ��رات 
رخيص��ة بيد سمس��ارة لعوب 
افرزته��ا احملن, متت��ص نظارتهن 
اخلب��ر  رغي��ف  عليه��ن  ت��وزع 
البؤس,  بالتقتي��ر وحتت جن��اح 
ويظل ش��واظها يلف��ح الوجوه 
يش��وى اجلل��ود, وم��ن ل يدخ��ر 
ف��ان س��ياطها  ويح��ذر منه��ا 
س��تلهب ظهره عل��ى حن غرة 
ويتربص  القلق  باخلوف  ويستمر 
ب��ه املوت((, ف��ان الكاتب يريد ان 
يذكرن��ا ويحثن��ا برؤي��ة صائبة 
أن نس��ارع ال��ى اس��تبدال هذه 
املسميات املرفوضة وهذه الزقة 
النتنه ف��ي واقعنا ودروب حارتنا 
اآلمنة من هذه املواخير والبيوت 
وعل��ب الليل وان نصون اآلس��رة 
نحميه��ا  وان  الش��رف  وبي��وت 
من هذا البؤس املستش��ري في 

مجتمعنا.
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قصيدة

إصدار جديد

  وقع��ت في يدي- مرتن على التوال��ي- صحيفة محلية معروفة، 
فذهب��ت مباش��رة ال��ى الصفحة الثقافي��ة، على اعتب��ار ميولي 
الثقافي��ة هي الكثر من غيرها من القضايا الخرى؛ فُذهلت حيث 
لم أجد صفحة ثقافية تعنى بالش��أن الثقافي! وهو ما معتاد في 
كل صحفنا احمللية، فعزوُت، في املرة الولى، المر الى نس��يان غير 
مقصود من رئيس التحرير أو من املعنين من احملررين، لكن في املرة 
الثانية تيقنت أن المر مقصود، وقد ُدباّر بليل، كون هناك الكثير من 
إعالمين وصحفين وساسة- ول اقول الكل- يبغضون الصفحات 
الثقافية، أو باألحرى يبغضون الثقافة بصورة عامة، ولدي اكثر من 
دليل، اذ ش��اهدت كثيرا من هؤلء من على بعض الفضائيات وهي 
تب��ث لقاءات لبعض م��ن يدعي الفكر واملعرف��ة، فأراهم يتهربون 
من الس��ئلة الثقافية والدبية، كذلك لقاءات الكثير مما يسمون 
ب�»ساسة«؛ المر الذي أثار النتباه جداً، وهو أن تشكيلتنا الوزارية 
املكون��ة من جميع الكت��ل والحزاب املنضوية حت��ت هذا العنوان 
ل يرغب��ون باحلصول عل��ى وزارة الثقافة، ويعتبرون ه��ذه الوزارة ل 
تعطي خب��زاً! امنا عراكهم وقتالهم على ال��وزارات التي يعدونها 
س��يادية مث��ل وزارة املالية، والداخلية  والدف��اع، بينما في بعض 
ال��دول الوربي��ة وزارة الثقافية هي وزارة س��يادية مطلقاً، وغيرها 
وزارات يعدونها ثانوية، وإن دل هذا على ش��يء فإمنا يدل على وعي 
تلك احلكومات، وعل��ى ثقافتهم املوغلة في الفكر واملعرفة بكل 
ابعادهم��ا، وبفضل ه��ذه املعرفة املتعالية وصل��ت الى ما وصلت 
اليه ش��عوب تلك البل��دان. ول أدري ملاذا نحن نس��تهن بالثقافة 
ول نش��جع أبناءنا على العلوم واملعرفة وقطف ثمار الثقافة التي 
تخرج م��ن معطف هذه الركائز، أعني: العل��م واملعرفة والبداع؟ 
امنا س��بب تأخرنا عن الركب احلضاري يعود الى الهمال املقصود.. 
الرك��ب الذي برزت به ال��دول املتقدمة في العل��وم والتكنولوجيا 
وبقية العلوم واملعارف الخرى، وهو الهتمام منقطع النظير بكل 
البعاد الثقافية وما يص��ب في اطارها العام. وحتى الكتاب الذي 
يؤلف��ه أحد مثقفينا فيحت��ار في اجلهلة التي تطبعه وتنش��ره، 
فيس��تعن في دول أخرى تتبنى املوضوع، واذا وُجد ناش��را عراقيا 
فإن الناش��ر هذا سيس��تغله، بحيث يطبع كتاب��ه، بأخذ مبالغ 
هي فوق طاقته املالي��ة، عالوة على أن كتابه يظل حبيس الرفوف 
ق، واكبر دليل  ورحم��ة األتربة، بس��بب أن الكتاب املذكور ل يس��واّ
ص��ارخ على م��ا نذهب الي��ه مطبوع��ات )دار الش��ؤون الثقافية( 
فضال عن غيرها. وقبل عش��رة أعوام كتبت مقال بهذا اخلصوص، 
انتقدت فيه ما تقوم به هذه الدار، مبقال عنونته ب�)دار الش��ؤون أم 
دار الش��جون( وس��اعتها عاتبني أحد العاملن في الدار، ودعاني 
ال��ى زيارة الدار ولم اذهب اليها لعلم��ي باألمر كوني ل احتاج الى 
مبرر او غير ذلك. واليوم تذكرت تلك احلالة وانا اتصفح الصحيفة 
احمللية التي أش��رت اليها، التي اهملت الصفحة الثقافية، بعلم 
وس��بق اصرار، وهو: إما بهدف محاربة الثقافة بشكل عام وعدم 
العت��راف بها، وإما جله��ل القائمن على تل��ك الصحيفة، ألنهم 
ي��رون أن السياس��ة اهم م��ن الثقافة، ك��ون الولى متده��م باملال 
والش��هرة ومتواّل صحيفتهم بالعط��اء الثر؛ وأم��ا الثانية – أعني 

الثقافة- فتأخذ منهم أكثر مما تعطيهم، كما يرون.

هل السياسة
أهّم من الثقافة؟

a

فنارات

داود السلمان

جتمعن��ي بأخ��ي وصديقي القاص )علي خضر الس��اعدي( معرفة والفة قدمية. فإني قد جايلته وزاملته س��نن عدة ف��ي العمل. منذ حقبة 
الس��تينيات )1962 م– 1966م( م��ن الق��رن الفائت ول زالت معرفتي به موثوقة، إنه متعلم هادئ الطب��ع يجيد اللعب باأللفاظ يتقن الكلم، 
يسطره بأسلوٍب سهٍل متٍن شيٍق مقروء.. يجعل من املتلقي )القارئ( يتابع ويتواصل معه في القص )السرد( مبتعة دون ملل.. وبأسٍف أقول: 
لقد باعدت بيننا ظروف الس��نن املتخمة باحملن املؤملة وقهر اليام الس��ود ردحاً من الزمن.. كان قد أهداني في حينها مجموعته القصصية 
)ش��رخ ف��ي الوجدان( قرأتها ابتداًء م��ن قصة العنوان وقصص أُخرى ذبول فنن، ضحية التردد، اخلديعة واآلمال الضائعة، س��نابك اخليل، ذات 

الرداء السود، فأعجبت بها كثيراً، وكان بودي أن أفصل واكتب عنه وعن هذا املنجز الدبي الرائع في )القص القصير(..

بغداد / البينة الجديدة
ص��در ع��ن دار املأم��ون للترجمة والنش��ر إحدى 
تشكيالت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار العدد 
الرابع من مجل��ة كلكامش باللغ��ة النكليزية 
وتضم��ن العدد ع��دة مقالت وحتقيق��ات مهمة 
غط��ت الس��احة الفني��ة والثقافي��ة العراقية 

أهمها:
املق��ال الفتتاح��ي: النح��ت العراق��ي: “رحل��ة 
الثقافة واحلداث��ة” بقلم رئي��س التحرير “جواد 
س��ليم”: املفكر واملبدع م��ن منظور زمني بقلم 
جب��ر إبراهي��م جبرا ترجمة س��ناء املش��هداني 
“رس��ائلي إل��ى ش��فيق امله��دي” بقل��م صالح 
القص��ب ترجم��ة بت��ول عل��ي حس��ن “قص��ة 
حب��ي م��ع الس��ندباد” ترجمة نوال عل��ي جراغ 
“احلل��م واحلقيق��ة” قص��ة قصي��رة بقل��م رائد 
إبراهي��م ترجمها إل��ى النكليزية مرتضى صادق 

“صناعة النسيج في العراق” نقلتها إلى اللغة 
النكليزية وئام حسن عزاوي “امرأة كالسيكية” 
مق��ال نقدي ع��ن الفنانة التش��كيلية عفيفة 
لعيب��ي بقل��م املترجم��ة ن��دى مه��دي ش��كر 
“معتصم الكبيس��ي” مهيمنات الهدم والبناء 

في ظل التش��فير اجلس��دي مقال نق��دي بقلم 
الناقد خضير الزيدي نقله إلى النكليزية س��ناء 
املش��هداني “صلوات وطقوس” مقال نقدي عن 
الناقد الراحل عادل كامل بقلم ندى مهدي شكر 
“عرض لكتاب الفنان التش��كيلي العراقي أجود 
العزاوي بعنوان )ندوب ملونة على حائط( أعدته 
ونقلته إلى النكليزية ليلى مراد سرحان “عرض 
لرواي��ة األدي��ب العراق��ي الكبير ف��ؤاد التكرلي 
)حديث األش��جار( أعدت��ه وترجمته إل��ى اللغة 
النكليزية ش��يماء محمود س��هيل “تقاس��يم 
على العنبر” بقلم الناقد الدكتور صميم حسب 
اهلل يحيى نقلته إل��ى النكليزية دلل مصطفى 
أحسان “الطريق إلى الترجمة“ حتقيق عن مؤمتر 
الترجم��ة الذي أقام��ه بيت احلكم��ة بقلم ندى 
مهدي ش��كر “الفنون اإلسالمية في العراق” من 

أعداد وترجمة ليلى مراد سرحان.

البينة الجديدة / حيدر الحجاج 
اس��تضاف احت��اد ادب��اء وكت��اب 
النجف ف��ي قاعة محمد مهدي 
اجلواه��ري وبحضور ادباء مثقفي 
ش��عراء  م��ن  نخب��ة  النج��ف 
ميس��ان ف��ي امس��ية ش��عرية 
الش��عراء  به��ا حناجر  صدحت 
امليس��انين بقصائده��م الت��ي 
جس��دت رؤاها الواق��ع العراقي، 

وق��دم المس��ية الش��اعر معن 
غالب السباح الذي اثرى اجللسة 
مبفرادته ومفارقت��ه العذبة التي 
تالم��س ش��غاف القل��ب والروح 
الدكت��ور  المس��ية  واس��تهل 
باقر الكرباس��ي بكلمة ترحيبة 
ومنجره��ا  ميس��ان  لش��عراء 
الثقاف��ي الرص��ن ف��ي مختلف 
الصعد ومعرجا على النس��خة 

السادسة من مهرجان الكميت 
الس��ادس الذي انعسكت افاقه 
الش��عرية والنقدي��ة مبحتواه��ا 
املائز وما يطرحه من رؤى مغايرة 
العراقي��ة  الثقاف��ة  ملرتك��زات 
بعدها افتتح اجللس��ة القراءات 
الشعرية الش��اعر حسن حرير 
بقصيدة عنوانها )دم ازرق( تغنت 
بواق��ع احلبيبة الت��ي عرجت الى 

الس��ماء دون عودة تاله الش��اعر 
فراس الصكر بقصيدة مخاطبا 
فيه��ا ول��ده ال��ذي لم يس��تطع 
رفعة الى السماء عاليا كما كان 
ف��ي ريعان طفولته ومشاكس��ا 
قبالت��ه التي لم يع��د لها طعم 
يغري تلك البراءة التي ش��حذها 
الزمن بتواريخ سجلتها ذكرياته 

بطعم فاق تصوره.

البينة الجديدة / كريم جبار الناصري 
ف��ي أروقة املركز البغ��دادي الثقافي أقام امللتقى 
الثقاف��ي باملتنب��ي جلس��ة احتافئي��ة للعالم 
اللغ��وي األب الكرملي ف��ي ذكراه م��ا بعد املائة 
بعد ط��ي منجزه نس��يان احلكوم��ات املتعاقبة  
فف��ي أصبوحة جمع��ة املتنبي ف��ي قاعة جواد 
سليم كانت ذاكرته ومنجزه حاضرة في امللتقى 
الثقافي بإدارة الروائي صادق اجلمل ومبعيته اثنان 
م��ن أصحاب الوعي املعرفي واألدبي الدكتور علي 
احلداد والناقد والش��اعر علي حسن الفواز حيث 
تناول الس��يرة واملنجز وم��ا أراد الكرملي من وراء 
ذلك فمما قاله الدكتور علي حداد “حن نتكلم 
عن األب نتكلم ع��ن منظومة معرفية متكاملة 
ظهرت في القرن التاس��ع عش��ر والعشرين ومن 
اكبر الظواهر الثقافية ولكن آس��فا ل متنح هذه 
الظواهر الهتم��ام الكامل ودائم��ا نعيش حالة 

القطيعة في س��لطة تأتي وتتناسى والضحية 
هم املثقفون.. والكرملي وجد الصحافة الطريق 
األوس��ع إلى إيص��ال ما يري��د املثق��ف واجلمهور 
فعمل على الش��تغال في الصحافة إضافة إلى 
منجزه املوس��وعي ف��ي اللغة و التاري��خ والتراث  
والتحقيق والثقافة الش��عبية”.. أما الناقد علي 
الفواز فقال في موج��ز حديثه عن الكرملي “انه 

من الحيائين الذي حاول أن يتعاطى مع األحياء 
الثقاف��ي العروب��ي  وتعاط��ى م��ع النثربولوجيا 
الثقافية فه��و ينتمي إلى الفض��اء الصالحي..
فهو مؤس��س هوية ثقافية رائدة وممن خلقوا لنا 
عتبات قوية.. علينا العودة والتعرف على أس��س 
مؤس��س ثقافتنا والذي  ظل مخلصا للرس��الة 
الثقافي��ة على صناع��ة جمال ع��ام ورأي عام”.
تداخ��ل احلضور ومنهم األس��تاذ أمن املوس��وي 
والناق��د يوس��ف عب��ود جويع��د وص��ادق عزي��ز 
وكاظم الب��دري وغيره��م فنوهوا ب��ان الكرملي 
ش��خصية متنورة ومنفتحة على اآلخر وصاحب 
منج��ز كبير على املؤسس��ات أن تهت��م إعالميا 
ومؤسساتيا به.. وأمام هذا التعريف والطرح من 
قبل األس��تاذين احملبن للثقافة واألدب أنعش��ت 
ذاكرة اجلمهور احلض��ور، وان ل يبقى هكذا عالم 

في نسيان ذاكرة املؤسسات والدولة.

كوكب البدري

باَح على صمِت  َنشرِت الصاّ
حبري

نواقي��َس  ي��اُء  الضاّ فه��زاّ 
ِشعري 

وذاب ال��كالُم كم��ا حل��م 
صيٍف

وح��طاّ احلماُم عل��ى جرح 
صدري

فلم أمتالْك دموَع القوافي
بح��راً  تس��اجُل  فص��ارْت 

ببحِر 
وطافت رؤى احلاملات بغيٍم

ينثاّ الغراَم بليٍل وفجِر
يعانقَن روَع احلنايا بصمٍت

عس��ى أن تب��وَح اخلزام��ى 
بسراّ

املس��تضيِء  األدِب  ع��ن 
بحزٍن

أو األمِل املستظلِّ بقهِر
وكنُت كأنثى ألوُب بيأٍس

ْت  ُش��داّ القبيل��ِة  خي��اُم 
ألسري

يحاصُر  ن��وِن  الظاّ وس��يُف 
حرفي

إذا فاح حبٌّ بشعري ونثري
فكن��ِت )م��الَك( القصيدة 

دهراً
)الكواك��َب( عقداً  وصغِت 

بنحري
وملاّا همسُت بأواّل شعري

وقدُت شموعاً وفاًء لنذري
القصائِد  وأمس��ى هدي��ُل 

نهراً

يفيُض حياًة ويعدو لثغري
وق��د لح عش��ُب األمان��ي 

وئيداً

يعانُق شمساً تذوُب ببدرِ
ففي مقلتيِك كتاُب اخللوِد 
��ماِء  الساّ هم��َس  يترج��ُم 

بيسِر
إذا هلاّ منِك هالٌل بسهدي

إل��ياّ  الراّم��اد(  )ش��ظايا 
سيسري

نواي��ا  ع��ن  فيس��أُلني 
الناّساِء

ووهٍم جتلى بال أياّ عذرِ
وعن شعراِء اخليانِة إذ ما 
تنادوا لطعن الوروِد بكبِر
وكم َقتاّلوِك بنقٍد عقيٍم 

باَح ألمِر مُياروَن فيه الصاّ

وقد كنُت أدري بنوِح  املرايا

متيم��َة  عنه��ا   فخب��أُت 

عمري 

فُيقِسُم حزُن الراّسائِل أناّي

بغدر املنابر ماكنت أدري

كلاّ  إل��ى  الراّي��اُح  فتع��دو 

مرسى

به فيُض بوٍح فتأتي ببشِر

الب��راري  أناّ  قي��ل  وق��د 

ستوحي

بدرٍب ميدُّ الغناَء كجسِر

وأناّ العيوَن إذا ماتالقْت

س��يوقُد  دمعت��ِن  عل��ى 

جمري
اً وإناّ النخيَل َلَيرفُع كفاّ

تبايُع شعرِك في كلِّ عصِر

فتاُج اخللوِد يلوُح بهياّا

ونصُر  احلياِة عقيدُة حرِّ

متيمة من عقد 
نازك املالئكة

بابل/ البينة الجديدة / 
علي شريف

عش��تار  ن��ادي  ضي��ف 
الباحث  بابل  الثقافي في 
الدليمي  كامل  والش��اعر 
حواري��ة  جلس��ة  ف��ي 
منج��زه  ع��ن  للحدي��ث 
الدب��ي اجلديد كتاب )املرأة 
والتحل��ل(  التح��رر  ب��ن 
وادار احلوار الش��اعرة وئام 
املوسوي. ثم حتدث الشاعر 
الدليم��ي قائ��ال: تغمرني 
عندما  والسعادة  الفرحة 
أرى هذا الكم من املنتديات 
ف��ي  الثقافي��ة  والن��وادي 
الثقافي احللي0  املش��هد 
بع��د ذلك حت��دث عن أهم 
احملطات التي توقف عندها 
في كتابه ثم إجاباته على 
واستفس��ارات  أس��ئلة 
وقد  املوسوي.  وئام  احملاورة 
ش��ارك احلضور مبداخالت 
ونقاش الباح��ث الدليمي 
كل م��ن الباح��ث س��الم 

والش��اعر  واألديب  حرب��ة 
وآخرين  الربيع��ي  س��ليم 
آثرت احل��وار ثقافي��ا. وفي 
س��باق ذي صل��ة قدم��ت 
ك��رمي  ه��دى  الدكت��ورة 
ع��ن  موج��زا  ملخص��ا 
كت��اب »ص��راع احلضارات 
وحضارات أخرى« للمؤلف 
أطيمش.  ص��ادق  الدكتور 
وقالت الدكتورة هدى كرمي: 
لقد عرف الكاتب مفهوم 
مرتب��ط  بأن��ه  احلض��ارة 
بالنشاط اإلنساني لتوفر 

اإلمكاني��ات اإلقتصادي��ة 
والثقافي��ة  الجتماعي��ة 
اجملتم��ع  حاج��ة  لس��د 
اإلنساني. واشارت إلى أهم 
النتائج الت��ي وصل إليها 
الكات��ب وهي إن الختالف 
واحلضارات  الثقاف��ات  في 
يؤدي إلى حروب وصراعات 
إل��ى ه��دم اجملتمع  ت��ؤدي 
الغربي  اجملتمع  وخصوصا 
انفتاح��ا  األكث��ر  كون��ه 

عكس اجملتمع الشرقي.

نادي عشتار الثقايف يضّيف
الباحث والشاعر كامل الدليمي

األب أنستاس الكرملي .. ذاكرة الثقافة ونسيان حكوميقصة قصرية

صباح رحيمة 

أم��ام  وقف��ت  يق��ول: 
الش��يخ خج��الً وجالً 
خائف��اً مرجتف��اً وقلت 
وأنا محني الرأس؛ لقد 
ارتكب��ت ذنب��اً وكررته 

منذ عدة سنوات
قال الش��يخ: ل عليك 
كلن��ا خط��اؤون وخير 

اخلطائ��ن التواب��ون .. 
قل ول تبالي 

عيني��ه  ف��ي  نظ��رت 
أبي��ع  كن��ت  وقل��ت: 
قناني الويس��كي وأنا 
أس��حب من كل بطل 

ربعه أعرضه باملاء 
يعني  الش��يخ:  فقال 
تغش! أطرقت وتلعثم 
لساني: نعم شيخنا 

فق��ال الش��يخ: وماذا 
تريد اآلن

عل������ى  فقل�������ت 
الس��ريع: أري��د التوبة 

شيخنا
ف��ي  الش��يخ  نظ��ر 
فش��حت  وجه�����ي 

بعيني ث��م قال: تتوب 
من أي شي؟

الق��ول  فس��ارعت 
وحلقي بدأ يجف: من 
فما  س��يدي،  الغ��ش 
كان من الش��يخ إل أن 
تراجع الى الوراء قليالً 
خاطف��ة  وبس��رعة 
برجل��ه  رفس��ني 
اليمن��ى بقوة رفعتني 
من األرض وهو يصيح: 
إذهب.. ل بارك اهلل بك، 
فلم أش��عر بشيء إل 
بأل��م الس��قوط وأن��ا 
مط��روح ال��ى جان��ب 
يدورون  وأولدي  السرير 

حولي خائفن.

توبة

شعراء ميسان يصدحون يف وادي السالم 



خدميت التطوعية تستمر وال تنقطع ألني رهن إشارة املسؤولني 
خلدمة الوطن والشعب

 *من سها األعرجي؟
ـ سها بدري محمد علي األعرجي حاصلة 
ــس تربية فنية وأعمل بصفة  على بكالوري
ــباب  ــة ش ــي مديري ــة  ف ــة حكومي موظف
ــوان )مدرب  ــة بعن ــداد الرصاف ــة بغ ورياض

فنون( منذ عام 2011 ومن سكنة بغداد.
ــك  عمل ــال  خ ــة  املهم ــات  احملط ــا  م  *

الوظيفي؟ 
ــاه الفني ولدي من   ـ عملي يصب في االجت
احملطات الكثيرة التي مرت بي حيث عملت 
ملدة أربع سنوات في منتدى تونس النسوي 
ــواع الفنون ومنها  ــة مدربة جلميع ان بصف
الرسم واخلياطة واخلط والزخرفة واحلياكة  
والرسم على الزجاج وكانت لي مشاركات 
ــنوات  ــقاء لعدة س في مهرجان لقاء االش

ــباب ورياضة  ــت وحالياً في مديرية ش مض
ــة وكان دخولي الفن واملضي  بغداد الرصاف
ــهاماتي  ــي احلكومية وإس ــه عبر وظيفت ب
وما  ــة  املتنوع ــاالت  واالحتف ــات  باملهرجان
قدمته من املسرحيات واالفام السينمائية 
ــعر واالدب  ــبات الوطنية وفي الش وباملناس
والفعاليات اخملتلفة احمللية والعربية ومنها 
ــع االول والثاني ومنحت من  ــان الربي مهرج
ــهادات تقديرية و24  ــز وش ــدروع واجلوائ ال
ــباب والرياضة  ــن وزارة الش ــكر م كتاب ش
ــابق املهندس عطوان  ومحافظ بغداد الس

العطواني.
ــمت  ــت اللوحة االولى التي رس * متى كان

بأناملك؟
ــتي  ــة االولى لي أثناء دراس ــت اللوح ـ كان

ــص بالزخرفة النباتية  ــة وهي تخ االكادميي
وليست الهندسية وفيها كتابة من اآليات 

القرآنية الكرمية.
* وما آخر رسوماتك من اللوحات؟

ــاول موت  ــروح( وهي تتن ــة )املوت وال ـ لوح
امرأة وصعود روحها الى السماء كاحلمامة 
ــاك عند  ــث تريد هن ــر عالياً حي ــي تطي الت

الرفيق األعلى.
ــة أنت ومن االساتذة االوائل  * من أي مدرس

الذي تعلمتي منهم الكثير؟
ــة الرسم التراجيدي  ـ أنا أنتمي الى مدرس
ــي وأعتز  ــن دواخل ــر احلقيقي ع ــه املعب الن
ــاتذتي الذين علموني اخلطوط االولى  بأس
ــورة مها  ــي والدكت ــر املطلب ــور عم الدكت

الشيخلي.
* هل لك اطاع وشغف 
ــكيلي  التش ــن  للف

العاملي؟
ــى لوحات وابداع  ــم قرأت واطلعت عل ـ نع
ــم من عمالقة  ــو وفان كوخ وغيره بيكاس
ــدة التي  ــكيلي واالعمال اخلال ــن التش الف
ــمها التزال مفخرة  ابدعت أناملهم في رس

لإلنسان املعاصر في هذا اجملال ولكني أميل 
للمحلي ألنه االقرب الى نفسي وقدراتي.

ــن قبلك  ــومات أجنزت م ــك رس ــل هنال * ه
بطلب من جهات أخرى؟

ــاذج  ــات ومن ــومات للوح ــدي رس ــم ل ـ نع
ــات متنوعة  ــم ولوح ــن تصامي ــة م منقول
طلبت مني لرسمها وهي شعار نادي القوة 
ــة وليلة  ــي ولوحة ألف ليل ــة الرياض اجلوي
ــؤون  ــوزارة العمل والش ــال متفرقة ل وأعم

االجتماعية.
* ما االهتمامات الفنية االخرى لديك؟

ــوم اجلمعة من  ــي ي ــي ف ــام املنزل ـ االهتم
ــكيات  ــض التش ــل بع ــبوع وأعم كل أس
ــدران واالبواب  ــم الفنية على اجل والتصامي
ــى  ال ــة  إضاف ــة  املنزلي ــزة  االجه ــض  وبع
ــتهلك  ــتفادة من احلاجيات التي تس االس
ــي  ــكلها اخلارج ــل ش ــا وحتوي ــد نفاده بع

ــل  ــر جمي آخ ــكل  ــى ش ال
ومنها  املصغرة  بالرسومات 

القناني الفارغة الزجاجية والباستيكية 
والنحاسية.

* ماذا عن املوسيقى والغناء واهتمامك بها 

بالدائرة؟
ــاطات الدائرة  ــي بنش ــال عمل ــن خ ـ م

اقامت العديد من املهرجانات معزوفات 
ــيقية واغاني وطنية ووجدانية  موس
ــان التحضيرية  ــن اللج وكنت ضم
ــيقى  املوس ــي  ــن محب وم ــا..  فيه
الهادئة الهادفة وليس الصاخبة.. 
ــوت املطرب املهاجر  ومعجبة بص
ــه االقرب  ــان العطار وصوت قحط
الى الذائقة السمعية ومما جميل 
ــمعته )أن ملسامرك( وصوت  ما س

الراحل فؤاد سالم اليزال راقياً عند 
ــات وحلنا  ــماعه متوهجاً كلم س

وأداء وكذلك استمع للقيصر 
ــرب  واملط ــاهر  الس ــم  كاظ

ماجد املهندس.
* ماذا عن امنيتك في العام 

اجلديد 2019؟
ــاً من أجل  ــل دوم ـ أن اعم
إتقان واجبي كمدربة فنية 
ــباب  الش ــب من  للمواه
ــابات وأن اكون في  والش
ــع  اجلمي ــن  ظ ــن  حس
ــي التطوعية  وخدمت
ــتمر وال تنقطع  تس
ــارة  ــن اش ــي ره ألن
خلدمة  ــؤولني  املس

الوطن شعبه.
ــا  ــكام وم ــر ال * آخ

تودين قوله؟
ـ شكراً لصحيفة 

ــا  ــدة وزيارته ــة اجلدي البين
ــي تتابع احلدث  لنا وه
يوما بيوم وزياراتها 
ــا  ــع عن ال تنقط
ــا  ــذ صدوره من
الول مرة وحتى 
وقتنا احلاضر.

الفنانة التشكيلية سها بدري األعرجي تفتح نافذة الحواربمنجزاتها الفنية والثقافية لـ)                    (:

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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الزميل املحاور مع التشكيلية األعرجي

دأبت صحيفتنا )البينة اجلديدة( أن تزور مؤسسات الدولة التي تهتم باألنشطة الفنية والثقافية واالدبية التي تقيمها على مدار العام للوقوف 
على منجزها االبداعي في هذه اجملاالت من أجل التواصل بني الصحافة واملنجز االبداعي العراقي. ومؤخراً كانت لنا زيارة خاصة ونحن نستقبل 
ــكيلية  ــباب وفنون بغداد الرصافة الواقعة في منطقة الوزيرية وكان لنا اللقاء مع الفنانة التش عامنا اجلديد 2019 حيث مديرية رياضة وش

)سها بدري األعرجي( وهي واحدة من مبدعات هذه الدائرة لتفتح نافذة حوارها معنا عبر منجزها الفني والثقافي..

ال

لدي رسومات للوحات ومناذج منقولة من تصاميم 
ولوحات متنوعة طلبت مين لرمسها وهي شعار نادي القوة 
اجلوية الرياضي ولوحة ألف ليلة وليلة وأعمال متفرقة 

لوزارة العمل والشؤون االجتماعية

حاورها / حمودي عبد غريب

متابعة / البينة اجلديدة
ــر  غدي ــة  الكويتي ــة  الفنان ــت  خرج
ــا وحتدثت بكل  ــن صمته ــبتي ع الس
صراحة عن قصة انفصالها عن زوجها 
اخملرج أحمد الفردان، بعد أقّل من عام 

ــى زواجهما، وذلك  عل
انتشر  بعدما 

من  الكثير 
ــار  االخب

ــر  عب

ــي  ــي الت ــل االجتماع ــع التواص مواق
تتحدث عن هذا االمر.ونشرت املمثلة 
ــع فيديو على تطبيق  اخلليجية مقط
ــناب شات، ردت من خاله على كل  س
الرسائل التي وصلتها من متابعيها، 
ــاكل او خافات  ــود اي مش ــة وج نافي
بينها وبني زوجها.وأوضحت أن زوجها 
ــتقر بعد  ــي االصل، لم يس البحرين
ــت، وكّل عمله ما زال في  في الكوي
ــي مقيمة  ــي حني ه ــن، ف البحري
بالكويت، بسبب أعمالها الفنية، 
ــى االبتعاد  ــي، يضطّران إل وبالّتال
ــن بعضهما، ولكنهما  أحيانًا، ع
ــت،  بالكوي ــاً  مع ــتقّران  سيس
ــبب  الفترة املقبلة، ولهذا الس
ــران معاً في  بالتحديد ال يظه
ــبات. املناس او  ــور  الص

ــبتي  الس ــت  ووجه
ــؤاالً لزوجها، الذي  س
ــه فقط  ــمع صوت س
انتقاله  ــد  موع ــن  ع
ــاء  للبق ــت  للكوي
الوقت معها  ــوال  ط
ــاء  فرد عليها »ان ش
لتنفي   ،» ــاً قريب اهلل 
بذلك كل الشائعات 
وتقطع الطريق امام 
املاء  ــي  ــن يصيد ف م

العكر.

غدير السبيت خترج عن 
صمتها وتوضح قصة طالقها

متابعة / البينة اجلديدة
ــو الفنانة  ــن متابع متّك
هنا الزاهد من استفزاز 
أحمد فهمي من جديد 
ــال تعليقاتهم  ــن خ م
لها  ومغازلتهم  اجلريئة 
الى  ــارع  فس وجلمالها، 
ــاظ  بألف ــم  مهاجمته
ــذي  ال ــر  األم ــة،  خارج
اغضب املمثلة املصرية. 
ــى  ال ــد  الزاه ــارعت  وس
حذف تعليقات خطيبها 
على محبيها، وذلك بعد 
تطاوله واملتكّرر عليهم، 
ــاظ نابية  ــبهم بألف وس

ــا  جمهوره ــت  اغضب
ــون عن  ــم يعرب وجعلته
امتعاضهم من تصرفاته 
وخوفهم  ــة«  »الصبياني
ــا  عنده ــق  التعلي ــن  م
ــد، مؤكدين ان  ــن جدي م
تصرفاته واهاناته تسيء 

ــة املصرية. ــه وللنجم ل
وباتت هذه احلادثة تتكرر 
ــت  ــم، وكان ــكل دائ بش
اعلنت الزاهد في مقابلة 
ــا ضعت  ــة انه تلفزيوني
ملنعه  ــا  خلطيبه ــوك  بل
ــرد على متابعيها،  من ال

ــي  ــدو ان فهم ــن يب ولك
ــن حظرها  ــم يتعلم م ل
ليهاجم  ــاد  ع له، حيث 
ــاول  ويتط ــا  جمهوره
الوالدين،  وسّب  عليهم 
ــبب  يس ــذي  ال ــر  االم
ــة  حقيقي ــكلة  مش
التي من  ــا  بهن لعاقته 
املفترض انهما يحضران 
ــا  زفافهم ــزات  لتجهي
املنتظر هذا العام، ولكن 
ــي  ــرة فهم ان غي ــدو  يب
دائماً  ــا  تضعهم عليها 
ــلبية  س ــف  مواق ــي  ف

وسيئة من جمهورها.

أمحد فهمي حيرج هنا الزاهد بشتائمه

متابعة / البينة اجلديدة
ــة عن  ــل عرف ــة أم ــفت النجم كش
استعدادها خلوض البطولة النسائية 
ــد يحمل  ــوودي جدي ــي فيلم هولي ف
عنوان Tears in the Sand- “دموع في 
ــتيان  الرمال” للمنتج األملاني كريس
ــه مع  ــدأ مفاوضات ــذي ب ــكن، ال بش
ــأن تقدميها  ــورية، بش ــة الس النجم
ــل وأغنية في  ــاً في العم دوراً بطولّي
ــياق أحداثه، هي التي مضت فترة  س
ــا أغنية  ــدم تقدميه ــى ع ــة عل طويل
ضمن عمل متثيلي تشارك فيه، وكان 
ــة احلب”  ــل “مدرس ــا مسلس آخره
ــة بعنوان “نظرة  ــذي أّدت فيه أغني ال

فابتسامة”.

أمل عرفة تشارك جنوم هوليوود يف 
Tears in the Sand

بغداد / البينة اجلديدة
استقبلت الدار العراقية لألزياء صباح يوم اخلميس 
ــي 2019 عددا من  ــون الثان ــر من كان املاضي العاش
ــم  ــاتذة وطلبة معهد الفنون التطبيقية/ قس أس
ــة، إذ اطلعوا على طبيعة  تقنيات تصميم األقمش
ــة وأزياء تراثية  ــدار وما حتويه من أعمال فني عمل ال

ــم العاقات  ــم قس ــم له ــث نظ ــة، حي وفلكلوري
ــامها الفنية،  ــني أروقة الدار وأقس ــام جولة ب واإلع
ــة، باإلضافة إلى  ــوق العراقي ــز التدريب، والس ومرك
ــه من بدالت  ــاع على ما يضم ــدار واإلط متحف ال
ــروض التي  ــرز الع ــاهدة اب ــة ومش ــة وتاريخي تراثي
ــة  ــذا العام من خال شاش ــا الدار خال ه نظمته

ــوف إلى قاعة  ــي املتحف، ثم توجه الضي العرض ف
ــكيلي واستمتعوا مبشاهدة  الواسطي للفن التش
ــرح وتوضيح  ــتماع إلى ش ــات الفنية واالس اللوح
أبعاد ومضامني تلك اللوحات من قبل اخملتصني. وفي 
ــد وكوادره قدم رئيس  ــام اجلولة ونيابة عن املعه خت
ــور حيدر  ــة الدكت ــم تقنيات تصميم األقمش قس

ــم، غفران  ــيماء كاظ ــيات، ش ــيني والتدريس احلس
ــن الضيافة  ــدار على حس ــكر لل ــد الكرمي الش عب
ــم زيارات  ــى ضرورة تنظي ــتقبال مؤكدين عل واالس
ــل بجدية من اجل  ــي الفترة القادمة والعم أخرى ف
ــتفادة  ــور التعاون مع الدار واالس التواصل ومد جس

من كم اخلبرات املتراكمة للعاملني فيها.

الدار العراقية لألزياء تستقبل عدداً من أساتذة وطلبة معهد الفنون التطبيقية

متابعة / البينة اجلديدة
التونسية عائشة  الفنانة  تستقبل 
ــد 2019 بحلم  ــن أحمد العام اجلدي ب
ــع الفنان  ــد م ــا اجلدي ــرض فيلمه ع
ــهد  ــني، وذلك بعد أن ش ــر حس تام
ــة اختيارها من جانب  عام 2018 جترب
ــينمائي  ــان القاهرة الس إدارة مهرج
ــة حتكيم في  ــون عضو جلن لكي تك
ــينما العربية”  ــابقة “آفاق الس مس
ــيرتها الفنية.  ــرة األولى في مس للم

تتحدث عائشة عن تفاصيل فيلمها 
ــن خاله مع  ــذي تظهر م ــد، ال اجلدي
الفنان تامر حسني، وتقييمها لعام 
ــهد أيضاً مشاركتها  2018، الذي ش
ــل الفنان محمد  في بطولة مسلس
ــا  ورأيه ــد”،  ــر الصعي ــان “نس رمض
ــة حتكيم  ــي اختيارها كعضو جلن ف
ــينمائي.  ــان القاهرة الس ــي مهرج ف
ــيكون فيلمي  ــت بالتأكيد س واضاف
الذي  ــزة”،  اجلديد “حم ــينمائي  الس

ــني،  يقوم ببطولته الفنان تامر حس
ــعيدة جداً بهذا العمل، وذلك  وأنا س
ــاركتي مع  ــباب عّدة، أولها مش ألس
ــدة جماهيرية  ــك قاع ــم كبير ميل جن
ــني،  ــو الفنان تامر حس ــة وه عريض
ــا أن الدور جديد ومختلف متاماً  ثانيه
ــي قّدمتها من  ــة األدوار الت عن نوعي
ــروري بالتعاون  ــو س ــل، وثالثها ه قب
ــني، لعل أبرزهم  مع نخبة من الفنان

الفنانان خالد الصاوي وزينة.

عائشة بن أمحد: 2019 جتمعين بتامر حسين وتعيدني إىل الدراما التونسية
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جمهورية العراق/ وزارة النفط
شركة الحفر العراقية )شركة عامة(

م/ )اعالن املناقصة املرقمة 4/ تجهيز /2019/ تشغيلي( للمرة الثانية )22/تجهيز/2018( سابقًا
يسر )شركة الحفر العراقية/ الهيئة التجارية- قسم املشرتيات املحلية( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز 
مواد )ROTARY DRILING HOSE( مختلف املواصفات والقياسات والكميات ومن منشأ امريكي )USA( واملواد واصلة اىل مخازن الشركة 
يف البصرة – الربجسية مع تقديم شهادة منشأ مصادق عليها اصوليا مع شهادة فحص من املصنع تتضمن اختيار الضغوط + االختبار الكيميائي 

للمعدات AISI4130 وبفرتة تجهيز )90( يومًا تبدأ من تاريخ توقيع العقد.
ا( مع مالحظة ما يأتي:

1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول على معلومات اضافية االتصال )شركة الحفر العراقية / الهيئة التجارية/ قسم املشرتيات 
املحلية/ شعبة عقود التجهيز املحلي الطابق االرضي يف مقر شركة الحفر العراقية يف البصرة- الربجسية( خالل ايام واوقات الدوام الرسمي.

2. متطلبات التأهيل املطلوبة: )هوية غرفة التجارة الصنف الرابع النافذة لسنة 2019(.
3. بامكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل الهيئة التجارية/ قسم املشرتيات املحلية/ 

شعبة عقود التجهيز املحلي وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري مسرتد والبالغ )150.000( مائة وخمسون الف دينار.
)تغلق  املحدد  املوعد  يف  العطاءات(  فتح  لجنة  مقر  الربجسية-  البصرة-  العراقية-  الحفر  )شركة  اآلتي  العنوان  اىل  العطاءات  تسليم  يتم   .4
املناقصة الساعة الثانية عشرة – من يوم الخميس 2019/2/7 ويف حالة مصادقة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي للعطلة موعدا 
اليوم املحدد لغلق املناقصة( العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي  للغلق ويكون موعد فتح العطاءات بنفس 
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي )مقر الشركة/ لجنة فتح العطاءات /البصرة/ الربجسية( يف الزمان والتاريخ )الساعة 

الثانية عشرة ظهرا من يوم الخميس 2019/2/7( .
5. آخر موعد لبيع مستندات املناقصة يوم االثنني 2019/2/4.

6. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن.
7. يتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة على استفسارات املشاركني بتاريخ 2019/1/27 من يوم االحد ويف حالة وجود اي استفسارات يجب ان 

تقدم قبل عشرة ايام من تاريخ غلق املناقصة اعاله.
8. مدة نفاذ العطاءات )90 تسعون يومًا( من تاريخ غلق املناقصة.

9. يقوم مقدم العطاء بدفع تأمينات اولية قدرها 7400000 سبعة ماليني واربعمائة الف دينار عراقي بموجب صك مصدق او خطاب ضمان 
او سفتجة صادرة من مصرف معتمد يف العراق على ان يكون نافذًا ملدة 28 يومًا من انتهاء مدة نفاذ العطاء وسوف يهمل اي عطاء لم يرفق به 

التأمينات االولية.
10. يتم التقديم على املناقصة من قبل املجهز او املدير املفوض للشركة او احد املؤسسني للشركة او الوكيل القانوني وبموجب وكالة معتمدة 

وتقديم ما يثبت ذلك اىل القسم املعني بيع مستندات املناقصة. 
11. مبلغ الكلفة التخمينية للطلبية اعاله هو )245916050( مائتان وخمسة واربعون مليون وتسعمائة وستة عشر الف وخمسون دينار 

عراقي.
12. يف حالة الشركات االجنبية الراغبة باالشرتاك باملناقصة تقديم اوراق تسجيلها يف العراق مصادق عليها من الجهات املختصة.

13. يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية وبكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطائه 
WWW.IDC.gov.iq :14. املوقع االلكرتوني للشركة

contracts.south@idc.gov.iq :الربيد االلكرتوني للهيأة التجارية         
ع.  املدير العام 
رئيس مجلس االدارة

)وزارة املالية / دائرة عقارات الدولة(
إعــــــــــــــــــــــــــــالن

ادناه  اوصافها  املبينة  القطعتني  من  جزء  تأجري  عن  الدولة  عقارات  دائرة  املالية/  وزارة  تعلن 
الدولة رقم 21  اموال  وايجار  بيع  قانون  العلنية ملدة )10( عشر سنوات وفق احكام  باملزايدة 
لسنة 2013 )املعدل( فعلى الراغبني باإليجار مراجعة فرع دائرة عقارات الدولة يف محافظة 
)ذي قار( لالطالع على التفاصيل مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )20%( من بدل 
اإليجار املقدر لكامل مدة االيجار وبصك مصدق واملستمسكات الثبوتية قبل االشرتاك باملزايدة 
وسيكون موعد املزايدة يف الساعة العاشرة صباحًا بعد مرور مدة )30( يومًا تبدأ من اليوم الذي 
يلي نشر االعالن يف الصحف يف فرع دائرة عقارات الدولة يف محافظة ذي قار ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة اجور خدمة 2% من  بدل االيجار وتؤول املشيدات اىل وزارة املالية بعد انتهاء مدة 
العقد واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فتكون املزايدة يف اليوم الذي يليه مباشرة وبإمكان 

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

محافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

العدد: 3
التاريخ: 2019/1/7

إعـــــــــــالن
يف  املدرجة  العقارات  تأجري  عن  وااليجار  البيع  لجنة  املقدسة/  كربالء  بلديات  مديرية  تعلن 
ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الحر يف املزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة 
املرقم )21 لسنة 2013 املعدل( فعلى الراغبني باالشرتاك الحضور يف ديوان البلدية اعاله يف 
الساعة العاشرة صباحًا بعد مرور )30( ثالثني يومًا تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبني 
معهم وصل التأمينات القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية ونسخة من هوية االحوال 
املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النشر واالعالن واملصاريف االخرى وفق قانون بيع 

وايجار اموال الدولة املرقم )21 لسنة 2013 املعدل(.
املهندس مازن هاتف عبد املهدي الياسري
مدير بلديات كربالء املقدسة

 
 القيمة التقديرية رقما وكتابة مدة االيجار المساحة رقم العقار التفاصيل ت

) قرب ٤٢(حانوت رقم  ١
 فلكة الثورة

جزء من القطعة المرقمة 
) مليونان واربعمائة ٢,٤٢٥,٠٠٠( ثالث سنوات ٢م٢٨ حيدرية) ١/٣٢٨٢٩/٢١(

 وخمسة وعشرون الف دينار سنويا

) قرب ٤٣حانوت رقم ( ٢
 فلكة الثورة

جزء من القطعة المرقمة 
واربعمائة ) مليونان ٢,٤٢٥,٠٠٠( ثالث سنوات ٢م٢٨ حيدرية) ١/٣٢٨٢٩/٢١(

 وخمسة وعشرون الف دينار سنويا

) بجانب ٢كشك رقم ( ٣
 المحكمة

جزء من القطعة المرقمة 
 ) ثمانمائة الف دينار سنويا٨٠٠,٠٠٠( ثالث سنوات ٢م١٢ حيدرية) ١/٢٧٧٣٤/٢١(

جزء من القطعة المرقمة  ساحة بيع االغنام ٤
اثنان وتسعون مليون ) ٩٢,٠٠٠,٠٠٠( سنة واحدة ٢م٢٥٠٠ حيدرية) ١/٣٨٣٥٢/٢١(

 دينار سنويا
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هموم الناس

االهتمام بذوي االعاقة 
.. مسؤولية اجلميع 

من النافذة

   لإلعاق��ة ع��دة أن��واع: إعاقة جس��مية أو إعاقة عقلية 
أو إعاق��ة نفس��ية، واملعاق: هو ش��خص يعاني من قصور 
فيزيولوجي أو س��يكولوجي وال يس��تطيع أن يعتمد على 
نفس��ه في مزاول��ة أعماله اليومي��ة أو ممارس��ة عالقاته 
االجتماعي��ة نتيج��ة له��ذا القص��ور، ويج��ب أال يقتصر 
تعريف الشخص املعاق واحلديث عن معاناته على أساس 
أن��ه إنس��ان درجة ثانية أو على أس��اس أنه إنس��ان عاجز 
ب��دون فائ��دة وبدون طموح أو على أنه عال��ة على اجملتمع ، 
فاملش��كلة ال تكم��ن في املعاق بل ف��ي النظرة اجملتمعية 
الس��لبية وكذلك من اس��رة املعاق، فيما ينبغي االلتفات 
وال ننس��ى أن كل ش��خص معرض لإلعاقة ف��ي كل زمان 
وم��كان!. واإلعاقة التي نصف بها انس��ان ما ،  إن كان من 
نقص جس��دي موروث أو مكتسب توجد أيضاً في عقلية 
وفك��ر أس��ر املعاق��ن ومجتمعاتهم، فالش��خص املعاق 
يصطدم بعقلية أهله التي ال تخرج عن دائرة تفكير اجملتمع 
اخلارجي وهي عقلية اإلعاقة.تعتريني حالة نفسية مؤملة  
حينما تتجسد أمام ناظري تلك املواضيع االنسانية التي 
تتعلق بصور)سردية(  مؤملة  متمثلة بحاالت االعاقة التي 
ص��ارت منظ��را مألوفا  يطالعن��ا صباح كل ي��وم، ويؤملنا 
هذا الواق��ع اكثر عندما ندخل في تفاصيله وفي جزئياته 

ككل  يتك��ون  وعندما 
ميثل ظاهرة اجتماعية 
متغلغل��ة  وإنس��انية 
اجملتم��ع  جس��د  ف��ي 
في��ه.  نعي��ش  ال��ذي 
هذه املعادل��ة الثنائية 
الضدي��ة )انها حكمة 
اخلالق / نحن الس��بب 
فيه��ا الننا ل��م نتخذ 
 ) لتالفيه��ا  التدابي��ر 
لنتي��ه بن فك��ي هذه 
 .. الصعب��ة  املعادل��ة  
أحبة  به��ا  وقد اصيب 

نعيش معهم ويعيش��ون بيننا اصطلح على تسميتهم 
)املعوق��ون أو ذوي احلاجات اخلاصة(.فبدل أن حتاول األس��رة 
زرع الثق��ة والطموح واألمل في نفس املعاق حتاول حتطيم 
طموح��ه على صخ��ور الواقع األليم وعرقل��ة حياته أكثر 
وأكث��ر ورغم أن النظ��رة إلى املعاق تختلف من أس��رة إلى 
أخرى غير أن الس��ائد منها هي نظرة الش��فقة والعطف، 
فبعض األسر التي تنجب طفالً معاقاً تتعامل معه بوعي 
وتؤمن له الرعاية والعناية. وال ننسى العديد من املبدعن 
الذي��ن قدموا عط��اء حضاريا خالدا ول��م متنعهم االعاقة 
من هذا العط��اء حن تكيفوا معها ومنهم على س��بيل 
املثال: طه حسن واملوسيقار العاملي بيتهوفن  الذي فقد 
حاسة السمع لكنه انتج اعظم املقطوعات املوسيقية 
، وغيرهم الكثير من مبدعن أطباء ومحامن وعلماء. هذا 
كله يدفعنا إلى أن نتجاوز احلواجز االجتماعية والطبيعية 
والنفس��ية التي فرضت لعزل وفصل املعاق عن مجتمعه 
ومنعت��ه م��ن ممارس��ة حقوق��ه االجتماعي��ة والثقافية 
وإمكانات��ه التي قوبلت إما بالتجاهل أو التحامل اجملحف 
وحجمت��ه داخل فكرة اإلعاقة خاصة أن هذا املعاق يعاني 
ف��ي مجتمعاتن��ا م��ن التهميش والنس��يان. يج��ب أن ال 
نعاق��ب املعاق عل��ى ذنب لم يرتكبه ب��ل ابتلته به احلياة، 

ولنأخذ بأيديهم وندعمهم ملواصلة حياتهم.

يجب أن ال نعاقب 
املعاق على ذنب لم 
يرتكبه بل ابتلته 
به الحياة، ولنأخذ 
بأيديهم وندعمهم 
ملواصلة حياتهم
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أحمد البياتي

1. صرف اكرامية نهاية اخلدمة 
للمتقاعدي��ن وف��ي حالة وفاة 
املتقاع��د تصرف للمس��تفيد 
من بعده باعتبارها استحقاق 
..2. صرف  األصل��ي  للمتقاعد 
مس��تحقات اجلي��ش العراقي 
املنح��ل .. 3. تعدي��ل  الرات��ب 
س��نوات  حس��ب  التقاع��دي 
اخلدم��ة حيث اليحوز ان يكون 
راتب املتقاع��د الذي له خدمة 
للمتقاعد  مس��اويا  29س��نة 
س��نة   15 خدم��ة  ل��ه  ال��ذي 
اإلج��ازات  مبال��غ  ص��رف   .4..
س��تة أش��هر للمتقاعد عند 

االحال��ة .. 5. جع��ل اس��تالم 
التقاعدي كل ش��هر  الرات��ب 
بدال من ش��هرين .. 6. ش��مول 
الصحي  بالضمان  املتقاعدين 
وص��رف  الصح��ي  التأم��ن 
دفات��ر صحي��ة له��ذا الغرض 
اإلج��راءات  كل  تغيي��ر   .7  ..
التقاعدي��ة  للمعام��الت 
وتبس��يطها   ورف��ع احللقات 
غي��ر املهم��ة فيه��ا وتقليص 
املش��روع  وانش��اء  الروت��ن 
من��ذ  للموظ��ف  اإللكترون��ي 
بداية خدمته لكي يكون راتبه 
بعيدا ع��ن اس��تخدام األوراق 

تبعا للتطور العلمي احلاصل .. 
8. شمول املستفيدين جميعا 
ومايستلمه  واملنح  بالس��لف 
املتقاع��د األصل��ي .. 9. كذلك 
اجناز معامالت التقاعد جلرحى 
اجليش العراقي السابق حيث 
مت ترويج معامالت تقاعدية من 
قبل شؤون احملاربن مستوفية 
والزال��ت  الضواب��ط  لكاف��ة 
عالق��ة من��ذ س��تة س��نوات 
باع��ذار واهي��ة .. 10.   توحي��د 
روات��ب املتقاعدي��ن العراقين 
جميع��ا الذين مت��ت إحالتهم 
على التقاعد قبل القانون مع 

املتقاعدي��ن الذين احيلوا بعد 
القانون 

وكذل��ك  ع��دم ش��مول    .11
املتقاعدين باي استقطاع من 
االستقطاعات  وايقاف  الراتب 
أراض��ي  توزي��ع   .13 عنه��م 
س��كنية على كل املتقاعدين 
ف��ي أماك��ن جي��دة ومنحهم 
ق��روض لبن��اء تل��ك األراض��ي 
وب��دون  املريح��ة  وباألقس��اط 
فوائ��د  نضع هذه النقاط أمام 
أنظ��ار كل مس��ؤولي الدول��ة 
ودع��م م��ن ضحى بس��نوات 

عمره من أجل البلد.

مــتــقــاعــدون يـطــالـبـون هـيـئــة الـتـقـاعــــــــد الـوطـنـيــــــــــــــــة

االحتياج��ات  ذوي  م��ن  ع��دد 
يناش��دون  بابل  ف��ي  اخلاص��ة 
السيد مدير صحة بابل الرفق 
املعدم��ة  الش��ريحة  به��ذه 
والنظ��ر اليها مب��ا عرف عنكم 
من مروءة وانس��انية ، بضرورة 
ارج��اع جلن��ة ذوي االحتياجات 
اخلاص��ة ال��ى مكانه��ا القدمي 
ف��ي مرك��ز تاه��ل باب��ل الذي 
نق��ل ال��ى منطقة اخلس��روية 
الت��ي تبع��د حوال��ي 10 كيلو 
متر ع��ن مركز املدين��ة ، حيث 
يضطر املعاق للذهاب الى هذه 

املنطق��ة البعيدة وف��ي حالة 
اج��راء الفحص او القيام باحد 
التحاليل املرضية بالعودة الى 
مرك��ز تأهيل اجلرح��ى ومن ثم 
العودة الى اخلس��روية واجلميع 
ي��درك ك��م ان هذا االمر ش��اق 
وعس��ير على ذوي االحتياجات 
اخلاصة ناهيك عن االجور التي 
يدفعه��ا هؤالء وه��م اغلبهم 
م��ن ذوي الدخل احمل��دود جدا .. 
نناش��دكم بالنظر الى قضية 
هوالء يرحمكم اهلل ويوفقكم.

عنهم / رسول الحمداني 

شكوى من ذوي االحتياجات الخاصة
 اىل السيد حمافظ بابل و مدير عام صحة احملافظة
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  لكل قصة نهاية، ولكل نهاية بداية، وال بد أن نتوقف قليالً 
لنس��رد قصة )جوع وفقر( التي متر بن��ا يومياً وبالعديد من 
عوائلنا العراقية الكرمية، حيث تنهشها الظروف القاسية 
وباتت تشكل خطراً جس��يماً على مجتمعنا اليوم، ففي 
بداية مأس��اتنا منذ عام 1963 عندما استش��هد مؤسس 
جمهورية العراق الزعيم الش��هيد عبد الكرمي قاسم على 
يد الطغمة التي ع��ادت ببالدنا القهقرى على مدى خمس 
وثالثن سنة، وجلنا مرحلة 
تنامى فيها الفقر وتفاقم 
اجل��وع، ولم يع��د االبتعاد 
ع��ن هذي��ن الغول��ن أمراً 
أن ميسوري  هيناً، السيما 
احلال م��ن أصحاب األمالك 
الشاهقة واألموال الطائلة 
قد أغرقوا الشارع العراقي 
مبحن اقتصادية أذلت الفرد 
ه��ذه  وأسس��ت  العرق��ي 
الظاهرة في بلد يعوم على 
بحيرة من النفط، ومن بن 
هؤالء أزالم صدام ومن سار 
على نهج��ه من مصاصي 

النفط وآكلي الدنانير!
بع��ض  س��اهم  والي��وم، 
املتس��لطن في إبقاء اجل��وع والفقر واجه��ة من واجهات 
مجتمعنا وبانتش��ار يتزايد ويتفاقم، وهنا نتوقف طالبن 
احل��ل إلنه��اء هذه القصة الت��ي طالت حد الق��رف، لنقتل 
الفقر ونبعد اجلوع عنا، فإننا قادرون على ذلك لو تيس��رت 
الني��ة والعزمية واإلص��رار في انتش��ال اقتصادنا من واقعه 
املري��ر الذي مير به اليوم ونعيد لكل الناس حقوقها في بلد 
الث��روات األول في املنطق��ة لنقول جميعن��ا: وداعاً يا فقر 

وداعاً يا جوع.
أخيراً:

أمتن��ى أن أرى جميع الفقراء ينتعش��ون مبصادر رزق تقيهم 
ش��ر العوز والفاق��ة وترتقي بهم إلى مس��تواهم احلقيقي 
بوصفه��م س��ادة ال أذالء، ول��ن يتحق��ق ذلك إال بالس��عي 
الدؤوب للتخلص ممن نهبوا ث��روات البالد فاغتنوا بها على 
حس��اب الفقراء واجلي��اع، ال أن نبقى ن��ردد فقط: إلى متى 

اجلوع والفقر!.

ساهم بعض 
املتسلطني يف 

إبقاء الجوع والفقر 
واجهة من واجهات 
مجتمعنا وبانتشار 

يتزايد ويتفاقم

جـــوع و فـقـر .. 
إلــى مــتــــى؟!

حسني السومري

بــــوابـــــة

ظاهرة التسول جتتاح شوارع 
بغـداد واحملافظات 

    عل��ى مايب��دو ان مكافح��ة ظاه��رة التس��ول اصبحت صعبة 
جدا بالقضاء عليها فلقد كتبنا كثيرا وتناولت مختلف وس��ائل 
االعالم هذه الظاهرة لكنها لالسف اخذت تنتشر بصورة ملفتة 
للنظر اذ لم تش��هد العاصمة بغداد سابقا هذه االعداد الهائلة 
م��ن املتس��ولن وخملتلف االعم��ار الت��ي أجتاحت ش��وارع بغداد 
بالكام��ل وم��ن الصعب أن جتد ش��ارعا او س��احة أو مكان  يخلو 
منه��م فقد ب��ات وجودهم منتش��را ومفروض��ا وبطريقة معلنة  
وفجة.. نس��اء طاعنات بالسن وفتيات مراهقات بعضهن يغطن 
وجوههن واالخريات مكش��وفات الوجوه أطفال مبختلف االعمار 
من اجلنس��ن وليس هنالك من يصدهم حتى بات اجلميع يسلك 
ه��ذه الطريقة النه وجد الس��احة فارغة من العقاب واملس��اءلة  
وهنال��ك من يجد فيها خير وس��يلة للحصول على املال في هذه 

االزمة الراهنة.

   يب��دو ان بغ��داد فقدت هويتها متاماً حت��ى باتت ضائعة فال هي 
مدينة مبواصفات املدينة املعاصرة وال هي بالقرية وان ثمة جتاوزات 
كبي��رة وخطي��رة على التصميم األس��اس ال��ذي ال يراعي البنية 
التحتي��ة للعاصم��ة او االحتياجات االساس��ية حتى صرنا امام 
حالة من الفوض��ى العارمة وتغيرت معالم احي��اء ومدن عراقية 
كانت حت��ى الوقت  امنوذجا لله��دوء والنظافة ، ام��ا اليوم فهي 
تعي��ش حالة ه��رج وم��رج .. يقول مواطن��ون من س��كنة احياء 
بغدادي��ة ان اخملالف��ات البنائي��ة غي��ّرت وظيفة ه��ذه األحياء من 
سكنية الى جتارية .. دعوة مخلصة من هؤالء املواطنن الى امانة 
بغداد بض��رورة االلتزام بالتصميم االس��اس واحلف��اظ على هذه 

األحياء من التشوه املقصود.

من حيافظ على التصميم 
األساس للعاصمة بغداد

   بعض الطلبة ، والس��يما طلبة الس��ادس 
االعدادي ، مب��ا فيها املدارس املهنية ، جتتهد 
وتب��ذل قص��ارى جهده��ا من اج��ل النجاح 
والتخرج من الدراسة االعدادية بدون رسوب 
وعلى مدى 12 س��نة ومن ال��دور االول ، فمن 

غي��ر املنطق��ي ان يقب��ل ه��ؤالء ف��ي احدى 
الكليات لتس��اوي معدلهما ، فيما رس��ب 
االخر اربع س��نوات ، ليتس��اوى في النهاية 
االثن��ان ، وعلي��ه من االنص��اف ان يتم تكرمي 
ه��والء اجملتهدي��ن باضافة بع��ض الدرجات 

على معدالتهم لكي يشعر هؤالء بان هناك 
اناس��ا اليغمطون حق الطلبة وان جهودهم 
على مدى اثنتي عشرة سنة لم تذهب سدى 

.. وفقكم اهلل  خدمة للصالح العام.
عدد من ذوي طلبة الصفوف املنتهية 

    يعان��ي املواطن��ون م��ن مش��كلة كبيرة 
بالرغ��م م��ن محدوديته��ا واقتصارها على 
عدد قليل نس��بياً، أال وهي مشكلة تشابه 
االس��ماء، فقد ذكر لنا )مواط��ن( انه يعاني 
كثيراً من هذه املشكلة، والتي سببت له اذى 
في بعض األحيان أو التأخير عن عمله، جراء 

اإلش��تباه به وحجزه من بعض الس��يطرات 
األمنية في بعض االحيان، ولم يُخَل سبيله 
إال بع��د عذاب نفس��ي وتأخير. وق��د تبن ان 
ش��خصاً آخر يحمل االس��م ذاته، مطلوب 
بقضايا أمنية. يتس��اءل املواط��ن: أال يوجد 
حل ناج���������ع لهذه املشكلة؟، خصوصاً 

ونح��ن نعيش عصر العل��م والتق���������دم 
التكنولوجي كما ذكر انه ممتنع عن الس��فر 
رغ��م رغبته فيه، خش��ية من االش��تباه به 
م��رة اخ��رى وتعرضه مل��ا وق��ع في�����������ه 
من مواقف ال يحس��د عليها. انها مس��ألة 

ليس���������ت عسيرة على اخملتصن.

راج��ع مقر جريدتنا لفيف من املتقاعدين 
من حملة الشهادات االعدادية اذ عرضوا 
مظلوميته��م بعدم احتس��اب املش��رع 
)مجل��س الن��واب( خملصصات الش��هادة 
حن اصدر قانون التقاعد املوحد رقم )9( 

لسنة 2014 ومت مساواتهم باالمين الذين 
ال يق��رأون وال يكتب��ون.. وكم��ا هو معلوم 
للجميع انه كانت ش��هادة االعدادية في 
حينها م��ن اصعب الش��هادات ومعترف 
بها حكوميا ودوليا.وه��ذا يعتبر اجحافا 

بحقه��م وطالب��وا بص��رف مخصصات 
ش��هادة 5% م��ن الرات��ب اس��وة بحملة 
شهادة الدبلوم وجتدون تفاصيل ذلك في 
القانون املشار اليه في اعاله صفحة )30( 

عاشرا.

عودن��ا مكتبك��م باملتابع��ة اجلي��دة وال��ردود 
السريعة ملا تنش��ره جريدتنا من هموم الناس 
وخاصة ذوي الش��هداء.قبل فترة قدم متقاعد 
شقيق لشهيد اس��تغاثة الى وزارتكم املوقرة 
باسم )محسن خليفة( حيث اعدم اخوه ابان 

حك��م الدكتاتور التهامه باالنتم��اء الى حزب 
الدعوة آنذاك وهذا املتقاعد يناش��د بنقل احد 
اوالده وهم مطوعون من احلدود الى بغداد وهم 
حسام ووس��ام  باسم اخيه الش��هيد ولكبر 
س��نه يتمنى ان يدار بيته وبيت اخيه الشهيد 

من قبل احدهم والبينة اجلديدة حتتفظ بجميع 
املستمس��كات اخلاصة باملتقاعد وابنه ونحن 
وه��م بانتظار رأيكم واجابتك��م.. ونحن نعلم 

جيدا بانكم متابعون لكل صغيرة وكبيرة.
طالب العقابي

امام انظار جملس النواب .. هل يتساوى محلة الشهادات مع االميني ؟

اىل مكتب االعالم والعالقات يف وزارة الداخلية  

مشكلة امسها تشابه االمساء .. من املسؤول عن حلها ؟

تقع رعاي��ة اإلبداع واملبدعن على املس��ؤولن خاص��ة إذا كان 
املس��ؤول اديبا وش��اعرا وأهال لإلبداع فهنالك مبدعون قدموا 
الكثي��ر م��ن اإلبداع  ودون مس��اعدة او رعاية م��ن أحد ،الكثير 
منه��م يعان��ون من الضائق��ة املالية وعدم توفر س��كن مالئم 
حيث اغلبهم يس��كنون  دورا مؤجرة وهناك من   يحاربهم من 
اج��ل تفريغ البلد من املبدعن م��ن الكفاءات العلمية واألدبية 
و الفني��ة فه��ل يح��ارب املبدع إليصال��ه إلى مرحلة الفش��ل 
والي��أس  ف��ي حن ن��رى أن الغ��رب الكافر يحتض��ن الكفاءات 
ويدعمها ويرعاها ويرعى ويش��جع اي محاولة لإلبداع حتى لو 
فش��ل صاحبها عش��رات املرات حتى ميكنه من النجاح ووضع 
قدمه على املس��ار الصحيح نتس��اءل : من للمب��دع في هذا 
الزمن الصعب وكيف يتسنى له التواصل وتقدمي منجز ثر وهو 
يشكو من الفقر املدقع وعدم االلتفاف له واسناده ؟ .كلنا امل 
مبعاليك��م ان تكونوا عون��ا لهؤالء وتقدمون له��م ماباالمكان 

تقدميه لهم خدمة للثقافة واالبداع.

  املواط��ن عب��د اجلليل هاش��م عريب��ي ،)مبتور الس��اق( يرجو 
املوافق��ة عل��ى مقابلتك��م لش��رح مش��كلته الت��ي تتطلب 

تدخلكم الشخصي.
 »البينة اجلديدة« اذ تضع هذا االمر امام انظاركم لهي على ثقة 
اكي��دة بان جتدوا له احلل الناجع النه��اء معاناته. ونتمنى لكم 

التوفيق والسداد في عملكم واهلل ال يضيع اجر احملسنن.
موبايل 07733510631

املواطن )قاس��م مهن��ة علي( تول��د 1983 مت��زوج ولديه ثالثة 
اطفال ويس��كن في بيت لاليج��ار متهالك وليس لديه اي مورد 
مالي وان عينه اليمنى ال يرى فيها ابدا ويعاني من ظرف صحي 
سيئ, يناشدكم باسم االنسانية بشموله مبنحة راتب الرعاية 
االجتماعية ليتمكن من تأمن ولو جزء بس��يط من متطلبات 

املعيشة له ولعائلته.

امام انظار السيد وزير العمل 
والشؤون االجتماعية

امام انظار السيد وزير العمل 
والشؤون االجتماعية

امام أنظار السيد وزير الثقافة 
والسياحة واآلثار

السيد وزير الرتبية .. االنصاف من املروءة واحقاق احلق قمة االنسانية 

تغيري لقب
يروم )صدام سالر حسني صفر( تغيري 
لقبه من زركوش اىل الزركوشي فمن 
لديه االعرتاض تقديم اعرتاضه اىل 

الجهات املختصة.

فقدان هويات 
فق��دت محفظ��ة هوي��ات وتحت��وي  على هوي��ة وزارة 
الص��در(  وهوي��ة  الكهرباء)مديري��ة توزي��ع كهرب��اء 
محافظة بغداد  وهوية مجلس محافظة بغداد وهوية 
غرفة تجارة بغداد وبطاقة كي كارد )مصرف الرافدين(  
وهوية التجمع الوطني للسجناء واملعتقلني السياسيني 

يف العراق  والعائدة إىل السيد )كريم عبيد جعفر(.
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جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : 1154 /2013
التاريخ:   2019/1/13

اعــــــــــالن 
العائد للمدين ) لطيف  الواقع  يف الكوت  تبيع مديرية تنفيذ الكوت  العقار تسلسل )3926/2( م 38 الخاجية  
بالشراء  الراغب  فعلى  دينار  البالغ)34,542,000(  كاظم شنون(  )نعيم  الدائن  لقاء طلب  املحجوزة   ) علوان كطان 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة )15( يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من 

املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل 
عقيل خليل الخرسان 

املواصفات :- 
1-موقعة ورقمه :- كوت /الخاجية / شارع 40 رقمه 3926/2 م 38 الخاجية     

2-جنسه ونوعه :- ملك صرف مسجلة بأسم املدين حسب مامثبت يف صورة قيد العقار .
3-حدود واوصافه :- عمارة تقع على شارع 40 يف الخاجية يتكون من طابق واحد ويتكون من اربع محالت على 
الواجهة االمامية يف شارع )40( ثالث محالت تقع على الشارع الفرعي 20م ومشيد بالطابوق واالسمنت والسقف 

كونكريت مسلح وهي مستأجرة من عدة اشخاص واملنطقة تتوفر فيها كافة الخدمات البلدية .
4-مشتمالته .

5-مساحته :-  املساحة الكلية للعقار 2,56,50م 2  
6-درجة العمران :- 

7-الشاغل : املستأجرين 
8-القيمة املقدرة :- 343,500,000 ثلثمائة  وثالثة واربعون مليون وخمسمائة الف دينار.

مصرف الرافدين
القسم القانوني

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
العدد :  3262/6/3
 التاريخ : 2018/10/3                                                                                                              

اىل/املدين وليد خزعل زبون        عنوانه  الشعلة م450 ز62 د31 
الكفيل/ رضا عباس صالح            عنوانه الكاظمية م425 ز1 د15 

م/ انذار
ــديد مبلغ الدين املستحق بذمتكم بالتكافل والتضامن  نظرا لعدم قيامكم بتس
ــار )اثنان   ــغ )42288755( دين ــاله والبال ــرض( املمنوح للمدين اع ــن )الق ع
ــون  ــة وخمس ــبعمائة وخمس واربعون مليون ومئتان وثمانية وثمانون الف وس
دينار( وامللزمني بدفعه اىل مصرفنا واستنادا اىل املادة الثالثة من قانون تحصيل 
ــة املمنوحة  ــب الصالحي ــنة 1977 فأني وحس ــون الحكومية رقم 56 لس الدي
ــديد مبلغ الدين  ــي بموجب املادة الثانية من القانون اعاله انذركم بوجوب تس ل
ــام اعتبارا من اليوم  ــرة اي ــار اليه اعاله مع الفوائد املرتتبة عليه خالل عش املش
ــراءات القانونية الالزمة  ــذ االج ــوف تتخ ــه فس التالي لتبلغكم باإلنذار وبعكس
ــة الفقرة )1( من القانون املذكور وذلك بوضع اشارة  وفقا إلحكام املادة الخامس
ــز التنفيذي على اموالكم املنقولة وغري املنقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين  الحج

وتحميلكم كافة املصاريف ولقد اعذر من انذر.
مع التقدير.

نضال يحيى جمعة 
مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

شركة التأمني العراقية العامة
)اعـــــــــــــــــــــالن(

ــة لتأجري املحالت املدرجة  ــة عن اجراء مزايدة علنية وللمرة الثاني ــركة التأمني العراقية العام ش
ــع وايجار اموال  ــنتني طبقا لقانون بي ــة وملدة س ــا ادناه والواقعة يف بناية كربالء املقدس تفاصيله
ــركة يف بغداد  ــى الراغبني بالتأجري مراجعة مقر الش ــنة 2013 املعدل فعل ــة رقم 21 لس الدول
ــس البناية لتقديم   ــركتنا يف نف ــة بن نافع او يف مقر ش ــاحة عقب ــد بن الوليد قرب س ــارع خال ش
ــكات الرسمية وتسديد التأمينات القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية عن كل  املستمس
ــر يوما من اليوم التالي لنشر  ــنوات التاجري علما ان املزايدة ستجري بعد خمسة عش ــنة من س س

االعالن واملوافق يوم الثالثاء 2019/1/29 يف الساعة العاشرة صباحا.

ملزيد من املعلومات االتصال على الرقم / قسم االستثمار   07717852069  
investment@iq-insurance.com او مراسلة القسم على الربيد االلكرتوني

info@iq-insurance.com الربيد االلكرتوني لشركة التأمني العراقية العامة
 www.iq-insurance.com او زيارة املوقع االلكرتوني

املدير العام

الجمهورية العراقية
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة
من دائرة التسجيل العقاري يف الشعب 

اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة 
اىل الراهن  عبد اهلل خضري جويد

نوع التبليغ /اول
التسلسل او رقم القطعة: 8225/1

املحلة او رقم واسم املقاطعة: م9 الثعالبة
الجنس: دار

رقم االبواب : 
رقم الطابق : 

رقم الشقة:
ــر مليون وسبعمائة وستة وتسعون الف  مقدار الدين)14,796,296(دينارا اربعة عش

ومائتان وستة وتسعون دينار عدا الفوائد واملصاريف.
اسم الدائن املرتهن: مصرف الرافدين

تاريخ االستحقاق : مستحق االداء 
وصف سجل التامينات العينية : 

محل االقامة املبني بالعقد : 
ــر لعدم اقامتك يف  ــاله وطلب الدائن تحصيله وبالنظ ــتحقاق الدين املبني اع بناء على اس
ــك مجهول محل  ــوم غريه فتعترب بذل ــس لك محل اقامة معل ــني بالعقد وانه لي ــل املب املح
ــك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل  15 يوما اعتبارا من اليوم  ــة فعليه  قررنا تبليغ االقام

التالي لتاريخ نشر االعالن واال فسيباع عقارك املوصوف اعاله باملزايدة وفقا للقانون. 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الشعب

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة الكوت 

العدد: 405/ب/ 2018 
التاريخ :    2018/12/30

اىل / املدعى عليه / املدير املفوض لشركة
 مجموعة التطوير العراقية مؤنس عباس كاظم 

اعالن 
ــتثمار والتمويل ( الدعوى البدائية  ــام املدعي ) املدير املفوض ملصرف االقتصاد واالس  اق
املرقمة  405 /ب/2018 يطالبك فيها بالزامك بتسديد مبلغ قدره ) 100,459,719(  
ــبعمائة وتسعة عشر دينار وملجمهولية  ــعة وخمسون الفا وس مائة مليون واربعمائة وتس
ــا غيابيًا يف الدعوى اعاله واملؤرخ  ــل اقامتكم فقد اصدرت محكمة بداءة الكوت حكم مح
ــرطة العزيزية  بالعدد  ــب كتاب مركز ش يف 2018/5/15 ملجهولية محل اقامتك  حس
ــي الجمعية االوىل  ــعار مختار قضاء العزيزية ح ــخ 2018/12/23 واش 9540 بتاري
ــني ولك حق  ــطة صحيفتني محليت ــا بواس ــرر تبليغك اعالن ــق(  تق ــي توفي ــى هان )مصطف
ــرة ايام اعتبار من اليوم  ــم الغيابي خالل املدة القانونية البالغة عش ــرتاض على الحك االع

التالي لتاريخ النشر ويف حالة عدم حضوركم سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القاضي عمار حسن عبدعلي

ب��دأ احلف��ل بع��زف النش��يد الوطني 
ث��م قراءة س��ورة م��ن الذك��ر احلكيم 
للق��ارئ )محم��د فاخر( تلته��ا قراءة 
س��ورة الفاحتة على روح فقيد الشعر 
والع��راق )عريان الس��يد خلف ( القى 
بعدها الدكتور جبار فرحان العكيلي 
رئي��س اجلمعي��ة كلمت��ه الت��ي جاء 
فيه��ا :معال��ي وزي��ر الثقاف��ة احملترم 
الن��واب  مجل��س  اعض��اء  ..الس��ادة 
والشعراء  احلضور  احملترمون..الس��ادة 
احملترم��ون ..الس��ام عليك��م ورحمة 
يوم��اً  أربع��ون  وبركاته..م��رت   اهلل 
كأنه��ا ثوان م��ن عمر الزم��ن املزدحم 
باالح��داث واملواق��ف ..أربع��ون يوم��اً 
م��رت عل��ى وداع الفارس اجلب��ل .أمير 
القواف��ي وخيمة الش��عر ..الش��اعر 
الكبي��ر عريان لس��يد خل��ف بعد أن 
م��أ االمكن��ة واملنتدي��ات باإلعجاب 
املهرجان��ات  وش��غل  والتبجي��ل 
وامللتقي��ات باحتدام املناقش��ات..إنه 
اإلبداع  املش��ترك لقصائد  القاس��م 
واإلث��ارة ....ليس من الس��هل أن يودع 
الش��عر فارس��ه ب��ني حلظ��ة وأربعني 
أخرى ..كيف يتم ال��وداع أذا ما عرفنا 
أن )اب��ا خل��دون( مهن��دس الصياغة 
الش��عرية املتف��ردة .لم يخ��ل بيت أو 
مكتبة أو مجلس من ذكره أو مضيف 
عامر من صوره الش��عرية والتقاطاته 
احلكيمة االنسانية واإلجتماعية إنه 
االرث وامتداد احلضارت وما يس��تحق 
منها الشعب والوطن ..وحينما نعزي 
أنفسنا إمنا نعزي العراق جميعاً بكل 
فئاته وأجناسه وحركاته السياسية 
والشعراء  والفقراء  الفاعلة  الوطنية 
نقي��م  والش��رفاء..ونحن  واألدب��اء 
احتفالن��ا ه��ذا الب��د لن��ا ان نتق��دم 

بالش��كر اجلزي��ل ملعالي الس��يد وزير 
الثقافة لرعايته االحتفال ..كما نوجه 
الشكر للسيد النائب )وجيه عباس( 

واالس��تاذ املغترب عبد الرزاق الزهيري 
واالخ الشاعر املغترب منير السعيدي 
ملواقفه��م الداعمة لهذه األحتفالية 

العراقي  الش��يوعي  للحزب  وشكرنا 
واحت��اد االدب��اء والكت��اب ف��ي العراق 
اإلع��ام  ش��بكة  جه��ود  والننس��ى 

العراق��ي لتواصله��ا ف��ي التغطي��ة 
اإلعامية طيلة االسبوع املاضي التي 
سبقت اقامتها اليوم والشكر لوفود 

شعراء احملافظات املتفاعلني مع احلدث 
ولك��م ضيوفنا نقف جميع��اً اجاالً 
العكيلي  نق��ل  ..وختامها  واحترام��اً 

رسالة الش��كر والتقدير املرسلة من 
قبل خلدون عريان السيد خلف يقول 
فيها :ش��كري مل��ا تقدمون��ه لوالدي 

الفقي��د م��ن اهتمام كبي��ر وحزنكم 
الغال��ي على قلوبن��ا وعذرنا للجميع 
فالوق��ت ل��ن يس��مح لن��ا باحلض��ور 
ومشاركتهم احلفل التأبيني . وألقيت 
كلمة وكيل وزارة الثقافة طاهر حمود 
ممثاً ع��ن الس��يد الوزي��ر د.احلمداني 
وكلمة أمني ع��ام احتاد االدباء إبراهيم 

اخلياط فيما يلي نصها :
أيها احلضور الكرمي....

حتية الشعر والشجن..
باس��م احتادنا العريق.. احتاد اجلواهري 
الكبير أحييكم وأش��ّد على أياديكم 
وأنتم حتضرون وحتتفون بكبير الشعر 
عري��ان، ونظ��ل نحتفي ب��ه وال نؤبّن..

بوركت��م وبورك هذا املهرج��ان الرافل 
بالوفاء والوّد والقصائد..

أيتها العزيزات.. أيها األعزاء..
أساتذتي األفاضل..

بقلم الش��اعر الكبير مظفر النواب، 
توّش��حت اجملموعة الش��عرية )صّياد 
الهموم( لقم��ر الديرة عريان الس��يد 
خل��ف. ويب��دو أن الن��ّواب كان محب��اً 
لهذه القصيدة، كيف ال وفيها عريان 
يغّط��ي كلَّ مس��احات األل��م بدفئه 

الشاعري األّخاذ.
)شحيحة افراحنا ودكانها معّزل(...

ومن الكبيرين الن��ّواب وعريان نتعلم 
أن��ه ح��ني يكتُب ش��اعٌر عن ش��اعر، 
تصيُر احلروف شهادَة تاريخ، لذلك كان 
النواب بتماسٍّ مع كل مفردة ش��عرية 
للسيد خلف، كما كان عريان بتماس 
مع التجارب الش��عرية للنواب، التي 

باركها وعايشها في سنيِّ حياته.
أحبتي احلاضرين..

إّن من الس��هل جدا أن تكون ش��اعراً 

في الع��راق، فما أن تن��وي ذلك، حتى 
يتجّل��ى ل��ك الش��عر في وط��ن جتيد 
األمهات فيه رصَف القوافي، والشيوُخ 
والش��بان والصباي��ا واألوالد..اجلمي��ع 
هنا في العراق ش��اعٌر، ونفتخر بذلك 

ونتباهى. فالش��عر الذي ُكتب على 
ظه��ره )made in Iraq( ه��و رياض��ٌة 
وطنية كك��رة القدم ف��ي البرازيل، 
وكالنحت في إيطاليا، وكالسينما 
في هوليوود.لكّن، من الصعب جدا 
أن تُع��رَف بوصف��ك ش��اعراً ُمجيداً 
ومبدع��اً ومعروفاً ف��ي العراق، ألنك 
س��تقارع أهم التج��ارب في مكان 
واحد وأزمن��ة متعددة..ولو افترضنا 
أنك تربّع��َت على قمة الش��عر في 
الع��راق، فاعلم أنك أش��عُر العالم 
حينذاك.ونحن ق��د نختلف كثيراً... 
لكنن��ا نتَّف��ق على أن قم��ة التفّوق 
ضيقة، فهي تتسع ألسماء معدودة 
فحس��ب، وش��اعر الش��عب عريان 
الس��يد خلف من أبرز، بل على رأس 
تلك األسماء.لقد حاز عريان السيد 

خلف قمة الش��عر في العراق، لذلك 
تقض��ي املعادلة بأنه أش��عُر العالم.

في��ا )صّياد الهموم( ل��م يكن رحيلك 

س��وى مرحل��ٍة م��ن مراح��ل حياتك، 
فش��عرك م��ا زال نابضاً ي��وزع احلياة 
وسيستمرُّ بهذا الطريق.أو لسَت أنت 
من عّلمتن��ا )هلبت مات جيف��ارا؟(...
لذل��ك اس��مح لنا ي��ا أبا خل��دون أن 

نرف��ع كل املفردات ابتهاج��اً بوالدتك 
الدائمة،أيه��ا الفجر والقصيدة،يا من 

أعطيتن��ا درس��اً في الوطني��ة واحلّب 
)الصّي��اد  واجلمال،,,أيه��ا  والطيب��ة 
اليس��اري( الذي اختاره النواب ليظّل 
احلارس األمني للقصي��دة البيضاء..يا 
عريان..ي��ا قمر الدي��رة..من هادئاً فنحن 
نس��هر.. ويا أهلنا احملتف��ني بالقمر 
..ي��ا جمعيتن��ا.. ويا احتادنا..س��اما 
ومج��دا لك��م،، ولأوفي��اء كاف��ة...
س��اما لك��م وس��اٌم عليكم..ثم 
عرض فيلم وثائقي  سينمائي يوجز 
محطات شعرية البي خلدون رحمه 
اهلل.وقدم��ت فقرة باناروما ش��عرية 
بعن��وان )عريان( ب��أداء رائع من قبل  
الش��اعرات ليلى البهادلي ووجدان 
الواس��طي وإمي��ان اخلي��ون والطفل 
االنباري س��لطان هاش��م. ثم القى 
الش��عراء قصائدهم حيث ش��ارك 
الش��اعر بش��ير العبودي والس��يد 
النائب وجيه عباس والشاعر أحمد 
الهندي والش��اعر س��عدون قاسم 
والش��اعر ناظم الس��ماوي وكلمة 
باملناس��بة م��ن االعامي��ة بش��رى 
سميس��م والش��اعر ري��اض جمعة 

كان مسك اخلتام.

د. جبار فرحان: حينما نعزي أنفسنا إمنا نعزي العراق بكل فئاته وأجناسه 
وحركاته السياسية الوطنية الفاعلة والفقراء والشعراء واألدباء  

أقامت  احلمداني  األمير  عبد  د.علي  واآلثار  والسياحة  الثقافة  وزير  برعاية 
جمعية األدباء الشعبيني في العراق صباح أمس االول السبت على قاعة 
املسرح الوطني حفل  تأبني ملناسبة أربعينية الراحل الكبير عريان السيد 
والرياضيني  والفنانني  والكتاب  واالدباء  الشعراء  من  كبير  بحضور  خلف 

ومحبي الراحل )سيد خلف( ومن كافة احملافظات .

البينة الجديدة / ليلى مراد

جمعية األدباء الشعبيين في العراق تقيم حفاًل تأبينيًا لمناسبة أربعينية  الشاعر الراحل عريان السيد خلف

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

أمني عام احتاد االدباء والكتاب إبراهيم اخلياط:
باسم احتادنا العريق  احتاد اجلواهري الكبري أحييكم وأشّد على أياديكم 

وأنتم حتضرون وحتتفون بكبري الشعر عريان ونظل حنتفي به وال نؤّبن

اعــــــــــالن
بناء على الدعوى املقامة من قبل املدعي )شهيد عباس عبد حمود( الذي 
ــاوي( فمن لديه اعرتاض  ــل لقبه( من )ال بوره( اىل )العيس يطلب )تبدي
ــوف  ــه س ــذه املديرية خالل مدة اقصاها )15( يوما وبعكس ــة ه مراجع
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم )3( لسنة )2016(.
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة 

اعــــــــــــالن
بناء على الدعوى املقامة من قبل املدعي )فرحان جاسم تايه( الذي يطلب 
ــن لديه اعرتاض مراجعة  ــايخي( فم )تبديل لقبه( من )عكبي( اىل )املش
ــوف تنظر هذه  ــه س ــذه املديرية خالل مدة اقصاها )15( يوما وبعكس ه
ــة يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية  املديري

رقم )3( لسنة )2016(.
اللواء

 هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة 

 

سنوات  االيجار السنوي المقدر رقم العقار ووصفه العقار ت
 التأجير

التأمينات 
% لمدة ٤٠

 سنتان
 ٢٠٠٠٠٠٠ سنتان خمسة ماليين / قيصرية ١ محل ١
 ٢٠٠٠٠٠٠ سنتان خمسة ماليين قيصرية/  ٢ محل ٢
 ٢٠٠٠٠٠٠ سنتان خمسة ماليين / قيصرية ٣ محل ٣
 ٢٠٠٠٠٠٠ سنتان خمسة ماليين / قيصرية ٤ محل ٤
 ٢٠٠٠٠٠٠ سنتان خمسة ماليين / قيصرية ٥ محل ٥
 ٢٠٠٠٠٠٠ سنتان خمسة ماليين / قيصرية ٦ محل ٦
 ٢٠٠٠٠٠٠ سنتان خمسة ماليين / قيصرية ٧ محل ٧
 ٢٠٠٠٠٠٠ سنتان خمسة ماليين / قيصرية ٨ محل ٨
 ٢٠٠٠٠٠٠ سنتان خمسة ماليين / قيصرية ٩ محل ٩

 ٢٠٠٠٠٠٠ سنتان خمسة ماليين / قيصرية ١٠ محل ١٠

أ/قيصرية/  ١١ محل ١١
 ٢٠٠٠٠٠٠ سنتان خمسة ماليين واجهة شارع

 ٨٠٠٠٠٠ سنتان مليوني دينار ب/ قيصرية ١١ محل ١٢
 ٢٠٠٠٠٠٠ سنتان مسة ماليينخ / قيصرية١٢ محل ١٣

قطع من واجهة  ١ محل ١٤
 الفندق

مليونان وخمسمائة 
 ١٠٠٠٠٠٠ سنتان الف

قطع من واجهة  ٢ محل ١٥
 ١٢٠٠٠٠٠ سنتان ثالثة ماليين دينار الفندق

قطع من واجهة  ٣ محل ١٦
 الفندق

ثالثة ماليين 
 ١٤٠٠٠٠٠ سنتان وخمسمائة الف دينار

قطع من واجهة  ٤ محل ١٧
 ١٦٠٠٠٠٠ سنتان اربعة ماليين دينار دقالفن

قطع من واجهة  ٥ محل ١٨
 الفندق

اربعة ماليين 
 ١٨٠٠٠٠٠ سنتان وخمسمائة الف

 محل ١٩
محل في الواجهة 

متر  ٧,١٠(
 متر)٣,٢٥*

 ٣٢٠٠٠٠٠ سنتان ثمانية ماليين دينار
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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 بـ)                       (

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3104( - االثنني - 14 - كانون الثاني - 2019

ــا آماالً عراضاً  ــا واحد منهم طبعاً، عّلقن ــرون هم العراقيون، وأن كثي
ــدورة البرملانية  ــجية ال حدود لها على ال ــا أحالماً وردية وبنفس وبنين
ــس النواب إلى  ــا أن يرتقي مجل ــن صميم أعماقن ــة، ومتنينا م احلالي
ــريعي، والنقطة  ــي أداء دوريه الرقابي والتش ــتوى الذي يجب، ف املس
األهم أن يتحرر من ربقة وهيمنة وتأثيرات القوى واألحزاب السياسية 
ــذة وأن يتصرف بصفته برملاناً عراقياً وليس منحازاً لهذا أو ذاك.  الناف
ــوى أضغاث أحالم ال أكثر وال  ولكن يبدو جلياً أن ما نرنو إليه ليس س

أقل، وأن واقع البرملان يقول )نفس الطاس ونفس احلمام(.
ــيجعله يعيش  ــير تلك احملددات جعله وس وأكيد أن بقاء البرملان أس
ــه ولن نقبله  ــراغ، وهذا ما لم نقبل ــدوران في الف ــللية وال حالة الش
ــمك باحلصاد ومنجلك  ــم(، أي )اس أبداً، ألننا ال نريد برملاناً )بس باالس
ــور(، بل نريده فاعالً في الرقابة على أداء كل مؤسسات الدولة،  مكس
ــبب  ــريع القوانني واألنظمة التي تنوء بها األدراج بس ــالً في تش وفاع

سباتها السرمدي منذ الدورات السابقة!!
ــاطع  إن أكبر دليل وبرهان س
ــش  يعي ــان  البرمل أن  ــى  عل
ــاته  ــود هو جلس ــة الرك حال
ــالت(  و)الكس املنتظمة  غير 
ــع بها  ــي يتمت الت ــة  الطويل
ــن دونها وعدم  ــبة أو م مبناس
ــب  ألغل ــاب  النص ــال  اكتم
جلساته، ويكفي أن جلسته 
ــي  ــرين الت ــة والعش اخلامس
ــبت  ــا أمس األول الس عقده
ــهر  ــن الش ــر م ــي عش الثان
األول  النائب  ــة  برئاس احلالي 
لرئيس البرملان السيد حسن 
كرمي الكعبي كان عدد النواب 

ــل )329( نائباً، وهو العدد الكلي لألعضاء..  ــني هو )163( من أص الغائب
ــية واالختالفات ما بني املكونات  نعم لقد ألقت التقاطعات السياس
األساسية بظاللها القامتة على حركة البرملان وأفقدته حيويته حتى 
ــكلة وليس احلل، السيما ما يتعلق بعدم التوافق  صار جزءاً من املش
ــط مخاوف من  ــد اآلن على حقائب )الداخلية والدفاع والعدل( وس حل
ــتعصت التوافقات  ــيناريو ما حصل عام )2010( حني اس أن يتكرر س
ــت احللول حول وزارتي الدفاع والداخلية، فكان آخر الدواء الكي،  وغاب

أي إدارتهما بالوكالة!!
ــات والصراعات على  ــذه املناكف ــئم ه ــعب العراقي الذي س إن الش
الكراسي يتطلع إلى أن يعيد مجلس النواب حساباته ويخرج من دائرة 
األسر ليمارس دوريه الرقابي والتشريعي بكل قوة وشجاعة السيما 
ــريعات  ــوب جتاوزها وهناك قوانني وتش ــاك حتديات كثيرة مطل أن هن
مطلوب مناقشتها وإقرارها، وفي املقدمة منها قوانني تتعلق بحياة 
الناس ومستقبلهم، وليعلم اجلميع أن الزمن مير بسرعة وال جتعلونا 
نصحو ذات يوم ونحن وجهاً لوجه أمام دورة برملانية لم تقدم لنا إجنازاً 

مفرحاً وغير خيبات منضغ بسببها الصبر!!

الشعب العراقي الذي سئم 
هذه املناكفات والصراعات 
على الكراسي يتطلع إىل 

أن يعيد مجلس النواب 
حساباته ويخرج من دائرة 

األسر ليمارس دوريه 
الرقابي والتشريعي بكل قوة 

وشجاعة..

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

 َ ِلَاَذا َبِقَي الَبرَْلَاُن َأِسريرْ
َياِسيَِّة؟ التََّقاُطَعاِت السِّ

)اهللهولة( العراقية تزف وفد أسود الرافدين أثناء توجهه إىل دبي

 بغداد / البينة الجديدة
إطار سياستها بتوطيد  في 
ــا بني  ــاون م ــات والتع العالق
زار  ــؤول،  واملس ــة  الصحاف
ــدة »البينة  ــس حترير جري رئي
اجلديدة« الزميل )عبد الوهاب 
ــة  ــس األول، وكال ــار(، أم جب
ــى  والتق ــرطة  الش ــؤون  ش
ــق )موفق عبد  وكيلها الفري
الهادي( الذي رحب بـ)البينة 
ــي إبراز  ــا ف ــدة( وبدوره اجلدي
ــة  الداخلي وزارة  ــطة  أنش
ــام. وتعد  ــة الرأي الع وصناع
ــرطة من  ــؤون الش وكالة ش
الدوائر األمنية الكبيرة والتي 
تضطلع مبهام اإلشراف على 
عدد كبير من الدوائر األمنية 
ــرطة  ــرور وش وامل ــدة  كالنج
ــرطة  ش ــادات  وقي ــداد  بغ
ــواج الطوارئ  ــات وأف احملافظ
ــرطة  ــة اجلنائية والش واألدل
اجملتمعية ومديرية مكافحة 
الدوائر.  ــن  م وغيرها  اإلجرام 

ــش هذه الفعالية  وعلى هام
التقى الزميل رئيس التحرير 
ــد أبو  ــق )أحم ــيد الفري الس
ــث جتاذبا النقاش  رغيف( حي
في قضايا كثيرة أبرزها الدور 

ــذي تنهض به  ــر ال الكبي
الداخلية بوصفها  وزارة 
ــر التصاقاً  الوزارة األكث
ــك  وكذل ــني  باملواطن
ــى ما يجب  ــارة ال اإلش

ــائل اإلعالم  أن تنهض به وس
ــع وحتقيق  ــي توعية اجملتم ف
ــن  األم ــل  رج ــني  ب ــاون  التع

واملواطن.
وأشاد الزميل رئيس التحرير 
ــيدين الفريقني )موفق  بالس
ــد أبو  ــادي( و)أحم ــد اله عب
ــان به من  ــف( ملا يتمتع رغي
مهنية عالية واقتدار في أداء 
الواجب واحلرص واملسؤولية 
ــان  يتمتع ــي  الت ــة  العالي
ــعيان  ــل ما يس ــا وإن ج به
ــعب  الش ــو خدمة  ه ــه  إلي
ــن العراقي، فبوركت  واملواط

جهودهما.

ــابكون باأليدي  ــدة يتش ــات املتح ــم في الوالي ــون ومناوئوه البعثي
والشرطة األمريكية تتدخل لفض االشتباك، بينما يصدح آخرون بأن 
السياسة األمريكية اجلديدة تستدعي سلوكاً مختلفاً من الرئيس 
ــج دونالد ترامب الذي يزمع تكريس وجود جديد في العراق متثل  الهائ
ــحب قوات من سوريا ونقلها  في إجراءات جديدة مفاجئة بدأها بس
إلى العراق. ومن ثم زيارته السريعة إلى قاعدة عني األسد في األنبار، 
ــي كركوك، ونقل معدات  ــكر ف ونقل عديد القوات إلى أربيل ومعس
ــد التي يوجد  ــلحة وجنود وطائرات مقاتلة إلى قاعدة عني األس وأس
فيها مطار عسكري ومنشآت عديدة وآالف املقاتلني، ثم محاولة بناء 
قاعدة عسكرية في منطقة بيجي احليوية في صالح الدين وإضافة 
ــمال بغداد،  ووجود  ــينوك وأباتشي في قاعدة التاجي ش طائرات ش
ــاط وجنود بدخول  ــة، ووصل األمر إلى قيام ضب ــني في الفلوج مقاتل

شارع املتنبي وسط العاصمة العراقية بغداد وجتوالهم فيه.
ــة إليران  ــات قتالية قريب ــدث عن مجموع ــب يتح ــس ترام الرئي
ــي  ف ــم  ــي متعاظ إيران ودور 
ــرائيل  العراق وتهديدها إلس
ــوريا، وما  ــي س ــا ف وتدخله
ــية  ــه ذلك من خش يعكس
ــدات  تهدي ــن  م ــة  خليجي
وبعدها  ــة،  محتمل ــة  إيراني
ــوريا  ــحاب من س أقر االنس
ــراق وما  ــى الع ــز عل والتركي
أكد ذلك هو الدخول الكبير 
ــق  مناط ــى  إل ــني  لألمريكي
ــن البالد وفي األنبار  عديدة م
وبغداد بالذات. ويرى مراقبون 
ــرار  تك ــد  تري ــنطن  واش إن 
ــيناريو االحتالل وفق رؤية  س

واستراتيجية تخدم مصاحلها وتؤّمن لها سيطرة كاملة.
ــوارع  ــد القوات األمريكية في ش ــات املقاومة ض ــهد راي هل سنش
ــورات مختلفة ميكن أن  ــة العراقية لديها تص ــداد،  أم إن احلكوم بغ
ــي تقرير مصير الدولة الناهضة باالتفاق مع  يكون لها أثر إيجابي ف
ــنطن مبا يضمن خروجاً من األزمة الراهنة إلى أفق أكثر انفتاحاً  واش
ووضوحاً مع التردي في اخلدمات والفشل في محاربة الفساد وحالة 
ــيني  ــة بني األفرقاء السياس ــي األداء واخلالفات العميق ــع ف التراج
الساعني لترسيخ مكاسبهم على حساب الوطن واملواطن اللذين 
هما الضحية ألي صراع مقبل في منطقتنا املضطربة أساساً؟ هل 
ــيطرة  نحن في خضم العيش في مرحلة جديدة من االحتالل والس
ــيكون مبنأى عن تطورات  ــرة على العراق الذي يعاني أم إنه س املباش

سلبية جديدة؟
ــديدة  ــس ترامب يتصرف بطريقة ش ــد أن الرئي ــن في الواقع جن ونح
التطرف قد تشعل املنطقة برمتها وتثير التساؤل عن نوع املستقبل 
ــيكون محفوفاً باخملاطر الناجمة عن فعل أمريكي ورد فعل  الذي س

داخلي وإقليمي ميكن أن يتسبب مبشاكل أكثر جدية.

ترامب يتصرف بطريقة 
شديدة التطرف قد 

تشعل املنطقة برمتها 
وتثري التساؤل عن نوع 
املستقبل الذي سيكون 

محفوفًا باملخاطر..

مــاذا يــريــــد 
ترامــب؟ 

فراس الغضبان الحمداني 

وقفة

Firashamdani57@yahoo.com

ــي، أمس األحد،  ــد املنتخب الوطن توجه وف
ــة املنتخب  ــي، حتضيراً ملواجه الى إمارة دب
ــات اجملموعة الرابعة  ــي في آخر مباري االيران
ــود  ــيا 2019 باإلمارات. وغادر أس ب كأس آس
ــي فندق هيلتون  ــن، مقر إقامتهم ف الرافدي
بالشارقة، بعدما أنهى مباراته في اجملموعة 
ــيالعب املنتخب  بالفوز على اليمن 3-0. وس
ــتاد آل  ــى اس ــي عل ــره اإليران ــي نظي الوطن
ــاعة السابعة  مكتوم بنادي النصر في الس

من مساء بعد غد األربعاء.

القاهرة / وكاالت / البينة الجديدة
ــاءتها لعدد  ــية درة ما تردد عن إس ــت الفنانة التونس نف
من الصحفيني ووسائل اإلعالم على هامش مشاركتها 
ــري الذي  ــة املص ــز موقع وشوش ــل توزيع جوائ ــي حف ف
ــلمت فيه جائزتني عن دوريها في »الشارع اللي ورانا«  تس
ــذا احلديث  ــل ممثلة. مؤكدة أن ه ــر الصعيد« كأفض و«نس
ــدة أن هذه  ــا. مؤك ــدر منه ــة ولم يص ــاً من الصح ــار متام ع
ــلوبها في التعامل. إال أن مجموعة من  ــت أس الطريقة ليس
ــم درة داعني إلى  ــلني قد غردوا عبر الوس الصحفيني واملراس
مقاطعة أخبارها باعتبارها أهانتهم قائلة: »الدنيا برد إنتو 
ــا طالبوا املنتجني  ــب تعبيرهم. كم معندكوش دم« بحس

بعدم االستعانة بها في أعمال درامية جديدة.

متابعة / البينة الجديدة
ــائل إعالم صينية  نشرت وس
ــرة  ومؤث ــانية  إنس ــورة  ص

ــام داخل غرفة  لطبيب جراح، ن
العمليات بعدما انتهى من إجراء 6 

ــانبييغ  ة عمليات دون انقطاع. وأمضى ش ــد مل
20 ساعة متواصلة، داخل غرفة العمليات في املستشفى 
ــو في جنوب شرق الصني. الذي يعمل به مبقاطعة قويتش

ــراح 5 عمليات متوالية، وما أن انتهى من عمله  وأجرى اجل
ــرى إحضار مريض  ــل، كان قد ج ــك الرحي ــى وش وكان عل
ــي آلة فرم اللحم، فاضطر  ــفى فقد ذراعه ف إلى املستش
ــراء جراحة  ــى العمل من جديد، وإج ــب للعودة إل الطبي

استغرقت 8 ساعات أخرى.

بغداد / البينة الجديدة
ــن للحوار  ــز الرافدي ــى مرك تلق
ــكر وتقدير من  ــالة ش RCD رس
ــب  ــول نائ ــس وولب ــيدة ألي الس
املمثل اخلاص لألمني العام لألمم 
املتحدة في العراق، جلهود املركز 
العملية  ــتدامة  واس ــم  دع في 
وعبرت  العراق.  الدميقراطية في 
ــالتها  وولبول في رس ــيدة  الس
ــيد زيد  ــي وجهتها إلى الس الت
الطالقاني رئيس مركز الرافدين 
ــكرها على  للحوار RCD عن ش

ــتضافة املركز لها في ندوته  اس
األمم  ــة  بعث دور  ــول  ــة ح احلواري

ــي العراق UNAMI في  املتحدة ف
ــة،  الدميقراطي ــة  التجرب ــم  دع
ــتوى  مبس ــا  إعجابه ــدة  مؤك
األعضاء  ــي قدمها  الت احلوارات 
ــة املذكورة. وقالت  خالل اجللس
ــي  ف ــاً  أيض ــول  وولب ــيدة  الس
ــداً  ــة ج ــا متفائل ــالتها »أن رس
بالتزامكم لتوفير ملتقى وطني 
ــلم والتعاون  للحوار لدعم الس
ــى تعاون  ــع إل ــي، وأتطل اجملتمع
ــاء حوارات  ــتقبلي أكبر لبن مس

شاملة وقوية ومبدعة«.

متابعة / البينة الجديدة
يبدو أن كوكب األرض لن يعرف 
ــث لم يجد الفضاء  الراحة حي
ــه  ليوج األرض  ــوى  س ــه  أمام
ــة  وكال رت  ــذَّ وح ــه،  تهديدات
»ناسا« من  األمريكية  الفضاء 
ــة رمبا  ــرة فضائية ضخم صخ
ــألرض. ــرارا كبيرة ل ــدث أض حت

ــا« عن تعقبها  وكشفت »ناس
صخرة فضائية ضخمة تدعى 
ــراوح حجمها ما بني  ــى 232 قدما، ومن »AX2«، يت 104.9 قدم إل

ــاألرض  ب ــدم  تصط أن  ــع  املتوق
ــاء مختبر  ــن علم ــبما أعل حس
ــن املعروف أن  الدفع النفاث. وم
ــبب  ــرة ال تس ــور الصغي الصخ
ــا عند  ــرا الحتراقه ــرارا نظ أض
اختراقها الغالف اجلوي لكوكب 
ــور الكبيرة  ــن الصخ األرض، لك
ــا إذا  ــب خصوًص ــدد الكوك ته
كانت تتجه إليه بسرعة كبيرة، 
ــة  ــرت صحيف ذك ــا  م ــب  حس

»إكسبرس« البريطانية.

وكاالت / البينة الجديدة
انفصل جيف بيزوس، أغنى رجل 
في العالم، عن زوجته ماكينزي، 
بعد 25 عاما من الزواج، حسب 
الزوجان،  ــره  نش ــترك  بيان مش
ــاب الرئيس التنفيذي  على حس
ــع  موق ــى  عل ــازون  أم ــركة  لش
»تويتر«.وقال الزوجان في البيان: 
ــن محاولة  ــد فترة طويلة م »بع
ــال،  االنفص ــاكاة  وُمح ــة  احملب
ومواصلة حياتنا  ــالق  الط قررنا 

»نشعر  كأصدقاء«.وأضافا: 
للغاية؛  محظوظان  بأننا 

ــا  بعضن ــا  وجدن ــا  ألنن
البعض ونشعر بامتنان 

متبادل عن السنوات 
ــي  لتـــــــ ا

ــويا،  قضيناها س
املاضي  ــاد  ع لو 

من  ــنتزوج  س
جديد«.

درة تنفي اإلساءة للصحافة  

صورة مثرية!

  تهــــديد فضـــــائي جديــــــد 

مركز الرافدين للحوار يتلقى رسالة شكر 
من بعثة األمم التحدة لساعدة العراق

انفصال أغنى زوجني 
يف العامل !


