
رئيس جملس القضاء االعلى 
القاضي االستاذ فائق زيدان 

يفتتح قاعة محورابي يف قصر 
القضاء يف الرصافــــة 

عباس : العدد احلقيقي للقوات 
االمريكية يف العراق )9( االف مقاتل

التأجيللات  مسلسللل  اطللار  فللي 
وتيتللي.. تيتي قررت رئاسللة مجلس 
النللواب امللس االثنني عقد جلسللة 
اجمللللس التللي كان من املقللرر اليوم 
الثاثللاء الى يللوم غد االربعللاء وفي 
وقللال  ظهللراً   الواحللدة  السللاعة 
مصدر نيابللي ان النائب االول لرئيس 
مجلللس النللواب )حسللن الكعبي( 
اكد اسللتمرار انعقاد اجللسات هذا 
االسبوع واالسبوع املقبل حلني اقرار 

قانون املوازنة.
على صعيد آخر اعلن عضو اللجنة 
املاليللة النيابية )جمللال كوجر( ان 
وفداً من جلنته سلليزور اربيل قريباً 

لبحللث امللفللات املاليللة العالقة بني 
بغللداد واربيل وحصة االقليللم املالية 
في املوازنللة ونقلت مصللادر صحفية 
عللن كوجللر قوللله ان اربيل تسللتعد 
السللتقبال وفللد عللن اللجنللة املالية 
النيابيللة في القريللب العاجل لبحث 
امللفات املالية العالقة وحصة االقليم 
املاليللة اضافللة الللى امللور متعلقللة 
بعائللدات املنافذ احلدوديللة والكمارك 
باملسؤولني  الوفد  وسلليلتقي  وغيرها 
املعنيني في االقليللم بغية التأكد من 
موقف كردسللتان بخصللوص االتفاق 
االخير بني بغداد واربيل لكن لم يحدد 

موعد لزيارة الوفد املذكور.
وفللي شللأن آخر وصللل وزيللر اخلارجية 
الفرنسي )جان ايف لودريان( امس الى 
بغداد في زيارة رسمية بحسب مصدر 
فللي وزارة اخلارجيللة العراقيللة لبحث 

العاقللات الثنائية بللني بغداد وباريس 
ومن املقللرر ان يلتقي لودريان بعدد من 
املسللؤولني العراقيللني لغللرض تطوير 
العاقللات مبجال االقتصاد واالمن كما 
من املقللرر ان يزور عللدداً من احملافظات 
وفللي املقدمللة منهللا اربيللل والنجف 

االشرف.
وفللي التطورات ايضاً اسللتقبل رئيس 
)برهللم صالح(  الدكتللور  اجلمهوريللة 
في مطللار بغداد الدولللي امس جالة 
امللللك عبللداهلل الثاني ملللك اململكة 
االردنية الهاشللمية والوفد املرافق له 
وسللط حفللاوة بالغة وترحيللب كبير 
ورحللب الرئيللس بجالللة امللللك الذي 
يزور العللراق بدعوة من صالح في بلده 
الثاني متمنياً له زيارة مثمرة وناجحة 
وجللرت مراسللم اسللتقبال رسللمية 
تضمنللت عللزف السللامني الوطنيني 

جلمهورية العللراق واململكللة االردنية 
الهاشللمية وتفتيش احلرس الرئاسي 
الذي اصطللف لتحيتهما. واكد رئيس 
اجلمهوريللة وملللك االردن علللى جعل 
بغداد وعمان مرتكزاً اساسللياً لتعزيز 
العاقات بني االشللقاء العرب  وقالت 
رئاسللة اجلمهورية انه مت خال اللقاء 
تبادل وجهات النظر بشأن العديد من 
القضايللا العربية والدوليللة والتأكيد 
على الللدور املهم للبلديللن في تثبيت 
عربيللاً  واالسللتقرار  السللام  دعائللم 

واقليمياً.
وفي التطورات ايضاً كشللف القيادي 
في احلشللد الشللعبي قائللد عمليات 
قاطع االنبار )قاسم مصلح( امس عن 
دخللول ارتال عسللكرية كبيللرة تابعة 
للقللوات االمريكيللة مرت عبللر نقاط 
العراقيللة(  )السلليطرات  التفتيللش 

مللن دون محاسللبة او مراقبة وان هذه 
القللوات جتولللت في الشللوارع دون اي 
تنسلليق مللع االجهللزة االمنيللة وقال 
مصلللح ان القللوات االمريكية قامت 
بتقويللة وانشللاء قواعللد جديللدة في 
منطقللة بئر املراسللمة لتكون قاعدة 
عسللكرية قوية تتواجد فيهللا اعداد 
كبيرة من قوات التحالف الدولي والتي 
تشمل القوات الفرنسية والدمناركية 
وجنود املارينز وغيرهم واضاف ان هناك 
مروحيللات تهبط فللي هللذه القاعدة 

وكذلك قاعدة الفوسفات.
من جانبه رأى النائللب عن كتلة احملور 
الوطنللي )عبللداهلل اخلربيللط( امس ان 
اسللتكمال الكابينة الوزارية لم يعد 
من اولويللات اهتمام البرملان معتبراً ان 
الشعب اصابه امللل من تكرار املشهد 
نفسه بشللأن الوزارات املتبقية فيما 

اشار الى ان استرداد االموال العراقية 
املهربللة باخلللارج اهم من اسللتكمال 
التصويت علللى الوزارات مشلليراً الى 
ان مللا تبقللى مللن وزارات ان ارسلللها 
عبللد املهدي سللنصوت عليها وان لم 
باستكمال  فاننا سنمضي  يحضرها 
دون  والقوانللني  التشللريعات  باقللي 

تعطيل جللسات البرملان.
علللى صعيللد آخللر دعا رئيللس حتالف 
)عمللار  السلليد  واالعمللار  االصللاح 
احلكيم( امللس االول دول املنطقة الى 
تفهم طبيعة التحالفات السياسية 
في العراق فيما كشللف وزير اخلارجية 
االيرانللي )محمللد جللواد ظريللف( عن 
قرب زيارة رئيس باده )حسللن روحاني( 
الللى العراق واكد احلكيللم ان على دول 
املنطقة ان تفهم طبيعة التحالفات 
العابللرة  العللراق  فللي  السياسللية 
باجتاه  والقوميللة  املذهبية  للعناويللن 
العنوان الوطنللي والوقوف على احلياد 
االيجابللي  بينهللا مبينللاً ان العاقللة 
بللني ايران والعراق عاقة سللتراتيجية 
وان العللراق داعللم اليران فيمللا يتعلق 
بالعقوبللات واحلصار املفللروض عليها 
معتبللراً العقوبللات االحادية سللابقة 
خطيرة في العاقات الدولية وااللتزام 
واالمتثال للقانون الدولي والسللياقات 

الدولية في ذلك.
من جانبه دعا زعيللم ائتاف الوطنية 
الدكتور )اياد عللاوي( امس الى ضرورة 
اطاق حوار وطني عاجل لغرض ايجاد 
احللول بشللأن املناطق املتنازع عليها 
وحللل املشللاكل العالقللة خصوصللاً 
بني احلكومللة املركزيللة واالقليم جاء 

ذلللك خال اسللتقبال عللاوي مبكتبه 
في بغللداد وفداً كردياً رفيع املسللتوى 
برئاسللة املتحللدث الرسللمي باسللم 
رئاسة اقليم كردستان )اوميد صباح( 
الفتللاً الى ان عاوي حللذر خال اللقاء 
مللن تفاقللم االوضللاع فللي املنطقللة 
ومطالباً بالوقت ذاته بتفعيل احلوارات 
الوطنية في مختلف اجملاالت بحسب 
تصريللح للمكتللب االعامللي الئتاف 

الوطنية.
وفي تطورات اخرى وجه رئيس مجلس 
الوزراء عادل عبد املهدي امس الشكر 
ملوقف فرنسللا بالغاء الديللون املترتبة 
علللى العراق عبللر نللادي باريس وطرح 
مقتللرح توأمللة بللني مدينتللي باريس 
وبغللداد فيمللا اشللار وزيللر اخلارجيللة 
الفرنسللي الى زيارة مرتقبللة للرئيس 
الفرنسللي )ماكللرون( الى بغللداد وقال 
عبد املهدي في بيان عقب اسللتقباله 
وزيللر اخلارجية الفرنسللي )جللان ايف 
لورديللان( امللس ان فرنسللا بلد صديق 
للعللراق والعاقات معهللا مهمة جداً 

ملكانتها ودورها القوي واملتميز .
وفي تطور آخللر هدد الرئيس االمريكي 
)دونالللد ترامب( امللس بتدمير اقتصاد 
تركيا ان هي هاجمت االكراد في سوريا 
بعللد انسللحاب القللوات االمريكيللة 
منها وذكر ترامب انلله ال يريد ان يقوم 
ردت  وقللد  تركيللا  باسللتفزاز  االكللراد 
تركيا عبر املتحدث الرسللمي باسللم 
الرئاسللة التركية )ابراهيم قالن( على 
تهديللدات ترامللب الذي قللال ان انقرة 
تتوقع من واشللنطن احترام الشراكة 

االستراتيجية بني البلدين.

بغداد / 
أكد مجلس محافظة بغداد، امس االثنني، ان اسماء الفائزين بالتعيني على ماك التربية لم تعلن بعد بسبب عدم ارسال مجلس 
الوزراء االلية املنتظرة منه بشللأن التعيينات.وقالت عضو مجلس احملافظة جسللومة االزيرجاوي، ، إن “محافظة بغداد الزالت تنتظر 
مجلس الوزراء، الذي بدوره سيرسللل االلية اخلاصة بالتعيينات املتعلقة بالتربية، حيث ستقوم احملافظة بتعميم تلك االليات على 
مديريات التربية لغرض العمل مبوجبها”.واضافت ان “مجلس الوزراء وخال جلسته االسبوع املاضي، ناقش آلية التعيينات واجرى 
عليها بعض التعديات، ولم يبق غير ارسالها الى محافظة بغداد لغرض اعتمادها والعمل مبوجبها”.واوضحت ان “مديريات التربية 
ال تسللتطيع العمل واختيار االسللماء املقبولة للتعيني بعد اجراء عملية املفاضلة، اال بعد وصول آلية التعيني من مجلس الوزراء، 
بالرغم من اسللتكمال كل االجراءات داخل املديريات لغرض فرز االسللماء الفائزة بالتعيني”.على صعيد ذي صلة كشفت جلنة االمن 
والدفاع النيابية، امس االثنني ، عن ارجاع املفسللوخة عقودهم  من الداخلية والدفاع إلى اخلدمة منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية عام ٢٠١٨  
من خال شروعه بالقرأة االولى ملشروع قانون ارجاع مزوري الشهادات الدنيا من االبتدائية إلى اخلدمة .وقال عضو اللجنة بدر الزيادي 
ان ” مجلس النواب سيشللرع في تشللريع قانون ارجاع املفسللوخة عقودهم من الداخلية والدفاع منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية ٢٠١٨   ممن 
قاموا بتزوير شللهادة االبتدائية “.وأضاف أن ” القانون سلليقدم خال اجللسللات القادمة للقراءة األولى “,   مبينا أن ” القانون تضمن 

تخصيصات مالية للمفسوخة عقودهم وهناك اكثر من ٥٠ توقيعا لنواب قدمت اإلسراع بتشريع القانون “.

يف اطار حراك دبلوماسي.. مصادر خاصة لـ)                                    (.. زيارة قريبة للرئيسني االيراني والفرنسي اىل بغداد

جملس بغداد : تعيينات الرتبية تنتظر قراراً حكوميًا والربملان سيشرع مبناقشة قانون ارجاع املفصولني من الداخلية والدفاع

قيادي يف احلشد يكشف: ارتال عسكرية امريكية تنتشر يف االنبار.. واخلربيط حيلف: الكابينة الوزارية ليست ضمن اولويات اهتمامنا
صاحل وملك االردن يؤكدان على جعل بغداد وعمان مرتكزا لتعزيز العالقات العربية وانهاء ازمات املنطقة 

حرب لـ)                                     ( : أول طرق مكافحة الفساد املالي واإلداري مراجعة عقارات الدولة املؤجرة يف بغداد

عبد املهدي يطرح مقرتح توأمة بني باريس وبغداد.. وترامب يهدد بتدمري تركيا اقتصاديًا واالخرية ترد
احلكيم يدعو دول املنطقة اىل تفهم طبيعة التحالفات السياسية يف العراق.. وعالوي يدعو الطالق حوار وطين عاجل
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كتب املحرر السياسي

تيتي.. تيتي.. البرلمان يؤجل جلسته الى الغد.. ووفد من المالية النيابية يزور اربيل قريبًا.. ووزير خارجية فرنسا يصل بغداد 

يف الهدف

يلحللظ املواطللن العراقللي البسلليط واملراقللب السياسللي 
احلصيف بشللؤون السياسللة والتاريخ واجلغرافيا بوضوح ان  
العاصمة العراقية تشهد هذه االيام حراكاً دبلوماسياً دولياً 
غير محللدود، اضاعه الواليللات املتحدة وفرنسللا وايران ودول 

اقليمية لها ثقلها في املنطقة..
بدء موسللم احلج الدبلوماسي لبغداد إن صحت التسمية له 
اكثللر من مغزى وله اكثر من داللة على أن العراق قد اسللتعاد 
عافيته وانه يلعللب دوراً محورياً على اكثر من صعيد فها هو 
ملللك االردن عبداهلل الثانللي يحط رحاله في بغللداد في زيارة 
رسللمية من اولللى اهدافها هللو تعزيللز التعللاون الثنائي بني 
البلدين على مختلف الصعد واجملاالت السلليما في االقتصاد 

اتفللاق  بعللد  والتجللارة 
البلدين على انشاء مدينة 
صناعيللة حرة عبللر معبر 
وبحث  احلللدودي  طريبيللل 
مشروع مد انبوب نفط من 
البصرة الللى ميناء العقبة 
زيللارة  وتتزامللن  االردنللي 
ملك االردن مللع زيارة وزيري 
اخلارجيللة االيرانللي محمد 
والفرنسللي  ظريف  جللواد 
ايللف لودريان وقد اسللتبق 
الوزيرين االيراني والفرنسي 

الى بغداد مؤخراً وزير اخلارجية االمريكي مايك بومبيو..
ان هللذه الزيللارات املكثفة من قبل وزراء خارجيللة دول جوار او 
اجنبية سللتعقبها زيللارات اخرى سلليقوم بها خللال االيام 
القليلللة املقبلة امراء وملوك ورؤسللاء دول الللى العراق واكيد 
ان كل تلللك الزيارات تصب في خدمة املصلحة العراقية وفي 
املقدمللة من ذلللك  حتقيق االنفتللاح على العللراق اوالً وخروج 
العللراق  من العزلة التي فرضت عليه قسللراً وهللا هي بغداد 
تعللود لتكون محللط اهتمللام  العالللم كله وانها سللتكون 
نقطة التقاء وانطاق الشللياء كثيللرة تؤثر في صناعة قرارات 
وفي وضللع املنطقة العربيللة التي متور هذه االيللام مبخاضات 
وتلوح في اجوائها نذر حرب وشيكة قد تندلع مابني الواليات 
املتحللدة االمريكية وحلفاؤها من جهة وايران من جهة اخرى 

وهي حرب ال نتمنى وقوعها نظراً الثارها الوخيمة.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 ها هي بغداد تعود 
لتكون محط اهتمام  
العالم كله وانها 
ستكون نقطة التقاء 
وانطالق الشياء 
كثرية تؤثر يف 
صناعة قرارات

بدء موسم احلج اىل 
بغداد.. للضرورة احكام

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 

املهندس لـ )                                     ( : لإلعالم دور أساس يف انهاض األمة إلدامة الزخم والدعم اجلهادي لفتوى اجلهاد ضد اإلرهاب الداعشي!

رئيس الجمهورية يستقبل جاللة ملك االردن 
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مفتشية الداخلية تعيد إق
وتوصي بإعادة أكثر من 27 

مليار دينار اىل خزينة الدولة

رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
يهاتف بعثة منتخبنا ويبارك تأهل 

العراق لثمن نهائي كأس آسيا 
58

كيف يسعى املغرب 
إىل غزو أفريقيا 

اقتصاديـًا؟

  بغداد / 
أكد النائللب عن كتلة صادقون وجيه 
عباس، امس االثنني، أن عدد املقاتلني 
االمريكان في العراق هو تسعة االف 
مقاتل، مشللددا على ضللرورة تدخل 
البرملان بشكل فاعل لتقليص اعداد 
تلك القوات الى رقم معقول ال يتجاوز 

الثاثة اآلف الغراض محددة.
وقال عبللاس ، إن الدسللتور والقانون 
سمح بتواجد قوات اجنبية الغراض 
التدريب او املشورة العسكرية، مبينا 
ان العدد احلقيقي للقوات االمريكية 

في العراق هو تسعة االف مقاتل .
واضاف عباس، اننا ال منتلك معلومات 
دقيقة عن اماكن تواجد تلك القوات 
وماهللو دورهم احلقيقللي واصنافهم 
واختصاصاتهللم خاصللة ان البعض 
منهم بحسللب ما تقوله واشللنطن 
هي قللوات خاصة، الفتا الللى ان تلك 
القللوات إن كانللت للتدريللب فللكان 
االجللدر بهللا التواجللد فللي الكليللة 
العسللكرية او اكادمييللات التدريللب 

وليس على احلدود.
.

البصرة /  
أعلنللت قيللادة عمليات البصللرة، امس 
انهللا بصللدد اطللاق سللراح  االثنللني، 
محتجني مت القبض عليهم خال تفريق 
احتجاجللات حصلللت يللوم أمللس في 
ناحية عز الدين سللليم الواقعة شمال 
احملافظة، وذلك بعللد التحقيق معهم.

وقالت القيللادة ، إن القوات األمنية يقع 
علللى عاتقهللا تأمني احلمايللة الكافية 
التجللاوز عليهم،  وعدم  للمتظاهريللن 

ولكللن مجموعة صغيرة جتللاوزت على 
رجال األمن، ما أجبر القوات األمنية على 
إلقاء القبض على املتجاوزين، مبينة أن 
القوات األمنية بجميع صنوفها وجدت 
خلدمة املواطن والسللهر على حمايته، 
ولذلك سوف يتم االفراج عن احملتجزين 
بعد التحقيق معهم ومعرفة األسباب 
واجلهات التي تقللوم بتحريضهم على 
القيام بأعمال تخريبية ضد املتظاهرين 

واألجهزة األمنية.

بغداد / 
حتالللف  عللن  النائللب  كشللف 
رياض املسعودي،امس  سائرون، 
االثنني، عن عللزم البرملان ادخال 
نظللام الكتروني خللاص حلضور 
النواب وعملية التصويت، الفتاً 
الى ان جلسات البرملان بحاجة 
الللى تغيير في توقيت انعقادها 
لتكون مناسللبة جلميع النواب.

“موعللد  ان  املسللعودي  وقللال 
البرملللان  جلسللات  انعقللاد 
بحاجة الللى تغييللر، حيث من 
املفتللرض علمياً ان يكون موعد 

عقللد اجللسللات من السللاعة 
العاشرة صباحاً ولغاية الثالثة 
مساًء”.واضاف ان “تغيير موعد 
مللن شللأنه  اجللسللة  انعقللاد 
ان يسللهم فللي الللزام النائللب 
باحلضللور الللى البرملللان خاصة 
اذا ادخل نظام الكتروني خاص 
والتصويت”.واوضللح  باحلضللور 
ان “البرملللان يعمللل على ادخال 
نظام الكتروني خاص باحلضور، 
حيث بني النائب الثاني لرئيس 
اجمللس بشللير حللداد عن ادخال 

ذلك النظام الى البرملان،
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بغداد / 
اكللد مراقبون سياسلليون وامنيون ان السلللطات االمنية 
اخملتصللة مطالبللة بتفعيل اجلهللد االسللتخباراتي واعادة 
النظللر باخلطط االمنيللة املوضوعة اآلن برؤية اسللتباقية 
الجل تفويت الفرصة على كل اخلايا النائمة من الدواعش 
واالرهابيللني الذيللن يحاولللون انتهاز الفللرص والتحرك في 
املناطق الرخوة بغية احللداث خلل امني او خروقات امنية 

لتعكير االستقرار في الباد.
واجمللع هؤالء املراقبون في تصريحللات لل«البينة اجلديدة« 
ان التحسللب واليقظللة مطلوبان من قبللل كل اجلهات او 
االجهللزة االمنية ملواجهة حتركات قللوى االرهاب او اجلرمية 
املنظمة التي حتاول جاهدة تعكير الوضع االمني من خال 
جرائللم ارهابية كما اهابوا باالجهللزة االمنية باالرتقاء الى 

مستوى املسؤولية للتصدي لكل احملاوالت املشبوهة.

مراقبون لـ )                            ( : السلطات االمنية مطالبة بتفعيل 
اجلهد االستخباراتي واعادة النظر باخلطط برؤية استباقية

تنشللر »البينة اجلديدة« فللي اعدادها 
املقبلة حللواراً مع وكيللل وزارة النفط 
لشؤون الغاز والتعبئة الدكتور )حامد 
يونللس الزوبعللي( تنللاول موضوعللات 

وقضايا مهمة.

 
  بغداد / 

اتفقللت نقابة احملامني العراقيني ووزارة الداخلية امس 
االول علللى آلية مشللتركة للقضاء على السمسللرة 
مبراكز الشللرطة وفتح خط مباشللر بني اجلهتني بهذا 

الشأن.
وقالللت النقابللة ، إن نقيللب احملامللني العراقيني أحام 
الامللي زارت،  األحللد املاضللي، املفتللش العللام لوزارة 
الداخلية جمال األسللدي، لنقل أهم شكاوى احملامني 

فللي دوائللر الللوزارة، موضحللة أن الامللي طرحت أهم 
املشاكل التي   تعترض عمل احملامي في مراكز الشرطة 
ودوائر الوزارة األخرى والرقابة حول موضوع السمسرة 
فللي الدعاوى التحقيقة التللي حتصل في بعض مراكز 
الشللرطة. ونقل البيان عن األسدي قوله، إنه سيتخذ 
اإلجراءات الازمة حيال أهم مشللاكل احملامني، منوها 
على أن موضوع توقيف احملامي لتعقيبه املعامات هو 

غير صحيح.

نقابة احملامني والداخلية تتفقان على آلية مشرتكة للقضاء على السمسرة مبراكز الشرطة

عمليات البصرة تعد بإطالق سراح 
حمتجني بعد التحقيق معهم

واهلل خوش فكرة.. الربملان يعتزم ادخال نظام 
الكرتوني خاص اللزام النائب باحلضور والتصويت

قريبًا يف )                                     (
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نائب عن سائرون: بعض اخلالفات على املوازنة عقيمة وأخرى من املمكن حلها
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عبد املهدي للناتو: القوات العراقية أصبحت أكثر قدرة على محاية البالد وبسط األمن الداخلي

NO.3105.tue.15.JAN.2019

بغداد / البينة الجديدة
أعلن املتحدث باس��م وزارة الداخلية اللواء س��عد مع��ن، امس االثنني، عن 
اعتقال هارب من سجن بادوش في صالح الدين، مبيناً أنه حاول إطالق النار 
على أحد املنتس��بني. وقال معن، إن مفارز اس��تخبارات الش��رطة االحتادية 
العاملة ضمن وكالة االستخبارات والتحقيقات االحتادية في وزارة الداخلية 
ألق��ت القبض عل��ى احد املتهمني ف��ي صالح الدين وهو هارب من س��جن 
بادوش واحملكوم مؤبد وفق احكام الفقرة )421( ق ع. وأضاف معن، أنه ُضبط 
بحوزته )املتهم( مسدس، بعد ان قام مبحاولة فاشلة إلطالق النار على احد 

املنتسبني املكلفني بالواجب، وقد متت احالة املتهم الى جهة الطلب.

بغداد / البينة الجديدة
دعا نائب عن حتالف س��ائرون، امس االثنني، 
الكت��ل السياس��ية ألن تض��ع مصلح��ة 
البلد نص��ب اعينها، مش��ددا على ضرورة 
ان تخفض من س��قوف مطالبها باملوازنة، 
فيم��ا اش��ار ال��ى ان بعض اخلالف��ات حول 
املوازن��ة عقيمة واخرى م��ن املمكن حلها. 
وق��ال بره��ان املعم��وري، ان املوازن��ة تعتبر 
م��ن القوانني املهمة التي ينتظر الش��عب 

العراق��ي اقراره��ا باس��رع وق��ت، فهن��اك 
محافظ��ات منكوب��ة واخ��رى تعاني نقص 
حاد باخلدمات تريد تلبية مطالبة ومنحها 
احلقوق،مبين��ا ان القانون جاء من احلكومة 
فلي��س م��ن صالحي��ة البرمل��ان االضافة او 
الزيادة بل فقط املناقلة بني ابوابها. واضاف 
املعم��وري، ان هن��اك العديد م��ن اخلالفات 
واملطالبات والتي من املمكن حل جزء كبير 
منه��ا وفق االليات القانونية والدس��تورية، 

الفت��ا الى ان البعض االخ��ر منها نعتقد ان 
اخل��الف حولها بصراحة ه��و خالف عقيم.

واك��د املعم��وري، اهمي��ة ان تض��ع الكتل 
السياس��ية مصلحة البل��د نصب اعينها 
وان تخفض من سقوف مطالبها وان اليتم 
ايقاف املوازنة ومسيرة بلد من اجل مصالح 
جزئية، مش��ددا عل��ى انه وف��ق املعطيات 
التي دلينا فان املوازنة س��يتم متريرها رغم 

كل الصعوبات واخلالفات عليها.

بغداد / البينة الجديدة
أكد رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، أن القوات العراقية 
اكتس��بت مهارة عالية من احلرب ضد االرهاب، مشيراً 
الى أنها اصبحت اكثر قدرة على حماية البالد وبسط 
االمن الداخلي، فيما اش��ار مس��اعد ام��ني عام الناتو 
ال��ى ان مهام الناتو تركز على تدريب القوات العراقية. 
وقال مكتب عبد املهدي، إن رئيس مجلس الوزراء عادل 
عبد املهدي اس��تقبل مساعد االمني العام للعمليات 
ف��ي حلف الناتو ج��ون مينزا والوفد املراف��ق له. واكد 
عب��د امله��دي أن الق��وات العراقية اكتس��بت مهارة 
عالي��ة م��ن جتربة احلرب ض��د االرهاب ودح��ر عصابات 
داعش، واصبحت اكثر قدرة على حماية البالد وبسط 
االم��ن الداخلي، مش��يرا الى الدعم ال��ذي قدمته دول 
حل��ف الناتو للعراق ووقوفها مع��ه لتجاوز التحديات 
االرهابي��ة االمنية. ودعا الى تعزي��ز العالقات مع بعثة 
ودول النات��و مب��ا يعزز امكان��ات الق��وات العراقية في 
مجاالت التس��ليح والتدريب. ولف��ت املكتب انه جرى 
بحث طبيعة القوات والدول املشاركة فيها واعدادها 
وان تكون مساعدة للعراق ومتوازنة مع ظروفه احمللية 
واالقليمي��ة. من جهته قال مس��اعد ام��ني عام الناتو 
إن مه��ام الناتو في الع��راق تركز عل��ى تدريب القوات 
العراقي��ة واعداد مدربني عراقيني يلب��ي حاجة العراق 
في هذا اجملال، مش��دداً بالقول اننا على امت االستعداد 

لتوفير متطلبات القوات العراقية وتعزيز الشراكة.

الداخلية تعلن اعتقال هارب من بادوش حاول إطالق النار على أحد املنتسبني

ظريف للعامري: لنا الفخر أن نلتقي علمًا من أعالم املقاومة والدميقراطية

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
تحط��م .. حتطم��ت طائرة ش��حن تابعة للجيش 
االيراني من طراز بوينغ  707 امس االثنني، في مدينة 
كرج مرك��ز محافظة الب��رز غ��رب طهران.وذكرت 
وكالة انباء فارس ان ”طائرة الشحن “بوينغ 707”  
كانت قادمة من بيش��كك ف��ي طريقها الى مطار 
“بي��ام” في مدينة ك��رج اال انها هبطت عن طريق 
اخلط��أ في مط��ار “فتح” ف��ي املدين��ة”. واضافت 
أنه وبحس��ب املس��ؤولني فان اخلطأ الثاني لقائد الطائرة هو انه لم 

يتمكن من السيطرة على الطائرة حني الهبوط في مطار “فتح”.
احتجاجات .. نّظمت حركة “الس��ترات احلمراء”، مظاهرة في مدينة 
أوترخت وس��ط هولندا؛ احتجاجا على سياسات 
احلكومة. وجتّمع قرابة 100 شخص من “مناهضي 
نظام الرأس��مالية” في س��احة “نوده” استجابة 
لدع��وات ج��رى إطالقها عل��ى وس��ائل التواصل 
اإلجتماعي.وحم��ل احملتجون ف��ي أيديهم الفتات 
معارضة لسياسات رئيس الوزراء الهولندي مارك 

روته وحكومته.

انهيار .. أعلن ممثل مقر العمليات في وزارة الطوارئ 
الروس��ية، امس االثن��ني، أن انفجارا وقع في مبنى 
س��كني مبدينة ش��اختي بضواحي روس��توف، ما 
أسفر عن انهيار جزئي للمبني.وقال املمثل لوكالة 
“س��بوتنيك”: وق��ع انفجار للغاز في ش��قة تقع 
على الطابق التاس��ع في املبنى وهو بسبب الغاز 
لكن لم تعرف األس��باب املباش��رة له��ذه احلادثة 
والتحقيقات جتري”. وأضاف املمثل عن الطوارئ الروس��ية أن س��تة 

أشخاص قد يكونون حتت أنقاض املبنى املنهار جزئيا.
موق��ف .. أعلن وزي��ر اخلارجية الفرنس��ي، جان-إي��ف لودريان، امس 
االثنني، أن الرئيس الس��وري احلالي، بش��ار األسد، 
ميكنه املش��اركة في العملية االنتخابية، مؤكدا 
أن الش��عب الس��وري وح��ده ه��و من يق��رر ذلك.
ونقلت وكالة “فرانس برس” الفرنسية، عن الوزير 
الفرنس��ي قوله إذا كان بش��ار األس��د مرش��حا، 
فسيكون مرشحا. السوريون فقط هم من يجب 

أن يقرروا مستقبلهم”.

نق��اش .. ب��دأ الرئيس الفرنس��ي إميانويل ماكرون، 
نقاش��اً وطني��اً ملدة ثالثة أش��هر يأم��ل أن يخمد 
اضطراب��ات “الس��ترات الصفراء”، وذلك برس��الة 
للشعب الفرنسي تعهد فيها بالنظر في األفكار 
اجلديدة. مؤكداً في الوق��ت ذاته أنه ال يزال ملتزماً 
بأس��س برنامج��ه لإلص��الح االقتص��ادي. وتأت��ي 
مبادرة ماكرون بعد تسعة أسابيع من احتجاجات 
“الس��ترات الصفراء”، ش��هدت أعمال عنف ه��زت االقتصاد وحتدت 

سلطة ماكرون.
تمدي��د .. واف��ق البرمل��ان املص��ري، على ق��رار الرئيس عب��د الفتاح 
السيس��ي، متديد حالة الطوارئ املعلنة في مصر 
ملدة ثالثة أش��هر جديدة. وذكرت وس��ائل إعالم إن 
“موافق��ة مجلس الن��واب ج��اءت بأغلبية بلغت 
أكثر من ثلثي األعضاء، وذلك خالل اجللسة العامة 
الت��ي ترأس��ها رئيس اجملل��س، علي عب��د العال”.

وأضافت أنه “م��ن املقرر أن تبدأ الفترة اجلديدة من 
حالة الطوارئ اليوم الثالثاء«.

الرتكمان حيّذرون من خروقات االنتخابات ويؤكدون: لن نسمح للكرد باالنفراد بقرارات كركوك
بغداد / البينة الجديدة

حذرت اجلبهة التركمانية، امس االثنني، 
من تكرار سيناريو خروقات االنتخابات 
ف��ي كرك��وك، فيما اش��ارت ال��ى انها 
لن تس��مح للك��رد االنف��راد بق��رارات 
احملافظ��ة. وق��ال مس��ؤول تنظيم��ات 
اجلبه��ة باحملافظة محمد س��معان إن 

التركمان لن يسمحوا بتكرار سيناريو 
جترب��ة انتخابات مجل��س النواب الذي 
ش��ابها التزوي��ر، وان انتخابات مجلس 
احملافظة س��تكون نسخة طبق االصل 
لالنتخاب��ات البرملاني��ة ويع��ود الك��رد 
لالنفراد باغلب القرارات والدوائر مثلما 
قاموا باس��تفتاء االنفص��ال ورفع علم 

كردس��تان وتصدي��ر النف��ط دون علم 
احلكومة االحتادية بها. واضاف سمعان 
انه م��ن دون إعادة النظر ف��ي هيكلية 
مكت��ب كرك��وك للمفوضي��ة العلي��ا 
املس��تقلة لألنتخابات واع��ادة التوازن 
فيه��ا وتعيني قض��اة الدارة االنتخابات 
وتبدي��ل املدراء العامني ف��ي احملافظات 

خمس��ة  واش��راك  الوطن��ي،  واملرك��ز 
مستش��ارين من مفوضي الدورة االولى 
الذين عينتهم االمم املتحدة لنزاهتهم 
في عام 200٥، ال ميكن لنا احلصول على 
نتائ��ج ش��فافة وواقعي��ة. وتاب��ع ألننا 
خضنا جتربة مريرة م��ع هذه املفوضية 
الت��ي زورت االنتخاب��ات لصال��ح جهة 

معين��ة واح��دة وتس��بب عنه��ا ازمة 
سياس��ية كبيرة في البالد، نرى ضرورة 
تدخل احلكومة العراقية الجراء تغيير 
ه��ذه املفوضية، مش��ددا عل��ى ضرورة 
منعه��ا من االش��راف عل��ى انتخابات 
مجل��س احملافظ��ة، حيث انن��ا حذرنا 

ونحذر من هذا املوضوع.

بغداد / البينة الجديدة
برعاية فخامة السيد رئيس جمهورية العراق 
وبحضور ممث��ل وزير التعلي��م العالي والبحث 

العلم��ي  الوكي��ل األق��دم االس��تاذ الدكت��ور 
محمد الس��راج والنائب االستاذ الدكتور علي 
الشكري ووزير التعليم العالي السابق االستاذ 

الدكتور عبد ال��رزاق العيس��ى والدكتور جابر 
اجلابري وكيل وزارة الثقافة ورؤس��اء اجلامعات 
العراقية احلكومي��ة و األهلية و نقيب احملامني 
الس��يدة أح��الم الالم��ي، أقيم��ت احتفالي��ة 
تخرج لطلبة الدراس��ات العليا ) املاجس��تير 
و الدكت��وراه ( لقس��مي العل��وم السياس��ية 
والقان��ون لل��دورة الثانية من العام الدراس��ي 
2017 - 201٨ يوم اخلمي��س املاضي 2019/1/10 
حيث تخلل االحتفال كلمة ممثل وزارة التعليم 
العال��ي والبح��ث العلم��ي األس��تاذ الدكتور  
محمد الس��راج وكلمة مؤسسة بحر العلوم 
اخليري��ة الدكتور إبراهيم بح��ر العلوم وكلمة 
السيد عميد معهد العلمني للدراسات العليا 
الدكتور زيد عدنان محس��ن، ثم ترديد قس��م 
التخرج وتوزيع ش��هادات التخ��رج على طلبة 
خريجي املعهد مع متنيات كادر معهد العلمني 
لهم بالتوفيق في مس��يرتهم العلمية خدمة 

للعراق احلبيب.

احتفالية خترج لطلبة الدراسات العليا )املاجستري والدكتوراه( لقسمي 
العلوم السياسية والقانون للدورة الثانية من العام الدراسي ٢٠١٧ - ٢٠١٨

بغداد / البينة الجديدة
أعرب وزير اخلارجية االيراني محمد جواد ظريف، امس االثنني، عن 
اعت��زازه بأمني عام منظمة بدر هادي العامري، فيما أكد ترحيبه 
ب��أي خطوة عراقية لتقريب وجهة بالده مع االخرين. وقال ظريف 
خالل لقائه العامري امس في بغداد، لنا الفخر أن نلتقي علما من 
اعالم املقاومة والدميقراطية، كما انني سعيد ان التقي بتحالف 
عابر للقومية والطائفية كتحال��ف البناء. واضاف ظريف أن ما 
حتقق من نصر كبير على داعش يعود الفضل للش��عب العراقي 
املقاوم، مؤكدا أن العراق استطاع ان يتجاوز الطائفية والعرقية 
وهذا نصر كبير باالضافة للنصر العس��كري. وأش��ار ظريف الى 
أن جمي��ع زيارات��ي للدول هي قصي��رة جدا ال تتج��اوز يوم واحد، 
باس��تثناء الع��راق زيارتي له س��تكون خمس��ة اي��ام وهذا يدل 
اهتمامنا واعتزازنا بالعراق. وأك��د وزير خارجية ايران نتطلع الى 
عالقات اقتصادية سياسية مع العراق، ونرحب بأي خطوة يقوم 

بها العراق بتقريب وجهة نظرنا مع اآلخرين.

بغداد / البينة الجديدة 
حصل��ت )البينة اجلديدة( عل��ى وثيقة صادرة ع��ن وزارة اخلارجية 
العراقي��ة تظهر برنام��ج زيارة وزير اخلارجية الفرنس��ي جان إيف 
لودريان الى العراق. وتش��ير الوثيقة الى أن جان إيف لودريان، غادر 
ال��ى اربيل امس االثنني، ث��م يعود الى النجف الي��وم الثالثاء )1٥ 
كان��ون الثاني(، لزيارة مرقد االم��ام علي )ع(، كمحطة مؤكدة في 
زيارته، في حني لم يتأكد من اجرائه لقاء مع املرجع الديني االعلى 
الس��يد علي السيس��تاني. ووصل وزير اخلارجية الفرنس��ي جان 
إي��ف لودريان، ام��س االثنني، الى بغداد في زيارة رس��مية. يذكر ان 
العاصمة بغداد ش��هدت خالل االي��ام املاضية زيارات متعددة من 
قبل ممثلي الدول العربية والدولية لغرض تطوير العالقات الثنائية 

وبحث آخر املستجدات السياسية في املنطقة.

لودريان يزور النجف ومرقد
اإلمام علي )ع( بعد بغداد وأربيل

كركوك / البينة الجديدة
نفت قيادة احلشد الشعبي محور الشمال، انسحاب قواتها من 
داخل مطار احلليوة، فيما اشارت الى انها لن تسمح ألي قوة غير 
قانوني��ة من إختراق ودخ��ول مناطقه. وقالت القي��ادة ، ان بعض 
صفحات ومواقع التواصل اإلجتماعي تناولت انباء عن انسحاب 
قوات احلشد الشعبي من مطار احلليوة ودخول القوات األمريكية 
الواقع غ��رب قضاء ال��دوز، مبينة ان هذا اخلبر ع��ار عن الصحة. 
واضافت ان مثل هكذا إش��اعات ال تخلو من دور الصهيونية في 
تأجيجها التي تكيل مبكيالني في املنطقة، مش��يرة الى اننا لم 
ولن نس��مح ألي قوة غير قانونية باختراق ودخول مناطقنا التي 
بذلنا الغالي والنفيس من أجل حتريرها.وتابع ان قطعاتنا البطلة 

مازالت مرابطة في قاطع املطار وأطرافها.

احلشد الشعيب حمور الشمال ينفي 
انسحاب قواته من داخل احلليوة

بغداد / البينة الجديدة
كش��فت مصادر خاصة ل�»البينة اجلديدة« عن زيارة قريبة 
س��يقوم بها الى بغداد الرئيس��ان االيراني حسن روحاني 
والفرنس��ي اميانويل ماكرون. وتأتي زيارة الرئيسني االيراني 
والفرنس��ي ال��ى بغداد ف��ي اطار ح��راك دبلوماس��ي غير 
مس��بوق حيث زار مؤخ��راً وزير اخلارجي��ة االمريكي جورج 
بومبي��و ووزير اخلارجي��ة االيراني محمد ج��واد ظريف ووزير 
اخلارجية الفرنس��ي )ج��ان إيف لودريان( اضاف��ة الى ملك 

االردن عبداهلل الثاني.

البينة الجديدة / وكاالت
أعلن��ت وزارة اخلارجية القطرية، ام��س االثنني، أن الدوحة ال ترى 
ضرورة إلعادة فتح س��فارتها في دمشق، مضيفة أنها ال ترى أي 
عالمات مش��جعة على تطبيع العالقات مع احلكومة السورية.
وقال وزير اخلارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خالل 
مؤمتر صحفي مش��ترك في الدوحة مع رئي��س مفوضية االحتاد 
اإلفريقي، موس��ى فكي محمد، إن األسباب التي أدت إلى تعليق 
مشاركة س��وريا في اجلامعة العربية ما زالت قائمة، مضيفا ال 
نرى أي عامل مش��جع على عودة سوريا، وال يوجد حتى اآلن حل 
سياس��ي، مؤكدا دعم بالده ألي حل سياس��ي يقبله الش��عب 
الس��وري. وأوض��ح أن الش��عب الس��وري ال زال حت��ت القص��ف 
والتش��تيت من قب��ل النظام الس��وري.. والتطبيع م��ع النظام 
السوري في هذه املرحلة هو تطبيع مع شخص تورط في جرائم 
حرب. كما أكد أن موقف دولة قطر هو داعم للحل في سوريا، إذا 

كان مدعوما من الشعب السوري.

قطر ترفض فتح سفارتها يف دمشق:
األسباب ما زالت قائمة لعدم وجود عامل مشجع

مصادر خاصة لـ »                      «: زيارة قريبة 
للرئيسني اإليراني والفرنسي إىل بغداد

في إطار حراك دبلوماسي

سياسية  مصادر  كش��فت 
رفيع��ة ل�»البين��ة اجلديدة« 
الدكتور  العراقي  الرئيس  أن 
)برهم صالح( سيقوم قريباً 
بزي��ارة ال��ى دول اوروبية ومن 
املرجح ان تكون فرنسا أولى 

محطات زياراته هذه.

مصادر لـ »                      «: 
صاحل يف زيارة أوروبية قريبًا



اهليتاوي يعلن حتفظه على االسلوب التهجمي 
للكعيب ويطالبه بتقديم اعتذار رمسي

املهندس لـ )                                   ( : لإلعالم دور أساس يف انهاض األمة إلدامة الزخم 
والدعم اجلهادي لفتوى اجلهاد ضد اإلرهاب الداعشي

بغداد / البينة اجلديدة 
دعا رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي، إلى االستفادة من اخلبرات 
الفرنسية في مجال إعمار املدن، مشيداً بتخصيص فرنسا قرضاً مببلغ 
430 مليون يورو إلعاة إعمار املدن احملررة في العراق.وقال مكتب احللبوسي 
، إن األخير استقبل في مبنى اجمللس بحضور نائبيه وعدد من النواب، وزير 
اخلارجية الفرنسي جان إيف لودريان والوفد املرافق له.وأكد احللبوسي، 
بحسب البيان، حرص حكومة العراق ومجلس النواب على التعاون مع 
اجملتمع الدولي - ومن ضمنه فرنسا - في اجملاالت ذات االهتمام املشترك 
ومنها محاربة اإلرهاب والتنظيمات املتطرفة.وأشاد احللبوسي، بـالدور 
 430 مببلغ  قرض  وتخصيص  النازحني  مبلف  العراق  دعم  في  الفرنسي 
مليون يورو؛ إلعادة إعمار املدن احملررة، وكذلك املساهمة في إعمار جامعة 
إعمار  مجال  في  الفرنسية  اخلبرات  من  االستفادة  إلى  داعياً  املوصل، 

املدن، وفتح باب االستثمارات مبا يعزز ويخدم العالقة بني البلدين.

  بغداد / البينة اجلديدة
ــاز ملف توحيد اإلجراءات الكمركية  ــدت الهيئة العامة للكمارك، امس االثنني، أجن أك
ــارت الى اتفاق  ــو للبصرة، فيما اش ــل الكمركي من زاخ ــتان لتوحيد العم ــع كردس م
العراق وايران على تنظيم احلركة الكمركية بني البلدين، وتشكيل فريق عمل مشترك 
لالطالع على املعوقات في املنافذ احلدودية بينهما. وقالت الهيئة ، إن وفدا ايرانيا رفيع 
ــبل تبسيط اجراءات  ــتوى زار الهيئة العامة للكمارك في بغداد، امس لبحث س املس
دخول البضائع بني البلدين، واستقبل الوفد مدير عام الكمارك منذر أسد، فيما تألف 
ــفير اإليراني في  ــار الس ــرفي ومستش الوفد الزائر مدير عام الكمارك اإليرانية مير أش
ــيطرة النوعية اإليراني تقي بور.وأضافت  ــداد أحمدي زاده ومدير عام التقييس والس بغ
الهيئة، انه مت االتفاق مع الوفد األيراني على أبرز النقاط التي تساعد في حل املشاكل 
ــخصية  ــافرين والعجالت واالمتعة الش ــديد الرقابة على املس ــات ومنها  تش واملعوق
ــف عن اخملدرات  ــتخدام أجهزة الكش ــي مراكزهم الكمركية واس ــل فرق K9 ف وتفعي
ــديد على حاويات البضائع وان  ــرات العقلية، مبينة أن اجلانبني اتفقا على التش واملؤث

تكون حاملة األختام الكمركية اإليرانية عند وصولها ملراكز العراق الكمركية.
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سائرون تدعو إىل اعتماد االقرتاض الداخلي باملوازنة وزيادة ختصيصات البطاقة التموينية

احللبوسي : فرنسا خصصت قرضا مببلغ 430 مليون يورو إلعمار املدن احملررة
عبد املهدي لظريف : سياسة العراق مبنية على اقامة افضل العالقات مع جريانه كافة

  بغداد / البينة اجلديدة
ــس االثنني، إلى  ــائرون النيابية، ام دعت كتلة س
ــادة تخصيصات  ــراض الداخلي وزي اعتماد االقت
البطاقة التموينية وشبكة الرعاية االجتماعية 
وإكمال مشاريع املدارس واملستشفيات املتلكئة.
ــن العاقولي في مؤمتر  ــس الكتلة حس وقال رئي
ــائرون، ،  ــي مببنى البرملان بحضور نواب س صحف
ــات التربوية والصحية  إنه بغية تطوير القطاع
ــة املالية ورئيس  ــا نطالب اللجن ــة فإنن واخلدمي
ــادة التخصيصات ضمن موازنة ٢0١9  الوزراء بزي
في عدة جوانب.وأوضح العاقولي، أن اجلوانب هي 
بناء مشاريع املدارس واملستشفيات املتلكئة في 
عموم العراق وتعزيز شبكة الرعايا االجتماعية 
وزيادة تخصيصات البطاقة التموينية، والنقطة 
ــراض الداخلي وعدم  ــى االقت ــم االعتماد عل االه
ــني، أن الكثير من  ــراض اخلارجي.وب اللجوء لالقت
ــبة االجناز فيها إلى أكثر من  املدارس وصلت نس
ــاج مبالغ كبيرة  ــي انها ال حتت ــة، ما يعن ٧0 باملئ
ــق على عدد من  ــه ينطب من املوازنة واحلال نفس

املستشفيات.

)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 
ــد أمله اليومي، وعلى هذا األساس لن يهمنا زعل  جتس
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
ــادل عبد  ــس الوزراء ع اكد رئي
ــراق  ــة الع ــدي، ان سياس امله
ــل  افض ــة  اقام ــى  ــة عل مبني
ــه كافة،  ــع جيران ــات م العالق
ــة  اخلارجي ــر  وزي ــار  اش ــا  فيم
االيراني محمد جواد ظريف الى 
ــى جانب العراق  وقوف بالده ال
ــه  نظام ــز  وتعزي ــه  وحكومت

السياسي والدميقراطي.
ــدي  امله ــد  عب ــب  مكت ــال  وق
ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي إن   ،
ــد خالل  ــدي أك ــادل عبدامله ع
ــة  اخلارجي ــر  وزي ــتقباله  اس
ــالمية  االس ــة  اجلمهوري ــي  ف
ــد جواد ظريف،  االيرانية محم
ان سياسة العراق مبنية على 
ــات مع  العالق ــل  ــة افض اقام
جيرانه كافة ويتطلع ملستقبل 

الثنائية مع  ــات  افضل للعالق
ــالمية.واعرب  االس اجلمهورية 
ــب البيان،  ــد املهدي، بحس عب
ــات  للمباحث ــه  ارتياح ــن  ع
ــي اجراها رئيس  ــة الت الناجح

ــران وأمله  ــة في طه اجلمهوري
ــارات املتبادلة  في ان تؤدي الزي
البلدين  ــي  ف ــؤولني  املس ــني  ب
ــات الثنائية. ــى تعزيز العالق ال
ــد ظريف وقوف  ــن جانبه، أك م

ــى  ال ــالمية  االس ــة  اجلمهوري
جانب العراق وحكومته وتعزيز 
نظامه السياسي والدميقراطي 
والسعي لتوسيع العالقات بني 

البلدين في جميع اجملاالت.

العراق وايران يتفقان على تنظيم احلركة اجلمركية بني البلدين وتشكيل فريق عمل مشرتك

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير

3

بغداد / البينة اجلديدة
رأى  اخلبير القانوني طارق حرب، امس االثنني، 
ــاد املالي واإلداري  ان أول طرق مكافحة الفس

مراجعة عقارات الدولة املؤجرة في بغداد.
ــدة (، ان أكثر من  ــرب  لـ) البينة اجلدي وقال ح
ــارات الدولة في العاصمة بغداد  90%  من عق
ــكام القانون  ــرة مببلغ زهيد ومبوجب أح مؤج
املدني تعتبر عقودا باطلة طاملا أن الغنب الذي 
ــا اذا كانت  ــة ٢0% فأكثر، موضح ــق الدول حل

قيمة العقار التقديرية وفق جلنة التثمني هو 
١0 ماليني، فال يجوز تأجيرها  بـ٢0ألف دينار.

ــة على ضفة  ــود دوامن زراعي ــف عن وج وكش
ــدومن  ــار لل ــف دين ــتأجرة ب٢5 أل ــة مس دجل
ــا ان كل عقار بصرف النظر عن  الواحد، مبين
موقعه عائد الى الدولة يجب ان يكون إيجاره 

80% من املبلغ املقدر. 
وأضاف، ان جميع عقارات الدولة املؤجرة بأقل 
ــار باطلة طبقا  ــن 80% من قيمة بدل اإليج م

ألحكام القانون املدني وهناك عقارات كثيرة 
في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد تعتبر 
ــؤولية  ــددا على ان املس ــة، مش ــا باطل قانون
ــك العقود،  ــذي ابرم تل ــا املوظف ال يتحمله
ــث ان ملف  ــيطة وواضحة حي ــا بس لكونه
العقار موجود واي شخص يستطيع مقارنة 
ــي للعقار،  ــعر احلقيق ــغ املؤجر به والس املبل

ليتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه.

  بغداد / البينة اجلديدة
املفوضني  مجلس  رئيس  اعلن 
معن  االنتخابات  مفوضية  في 
الهيتاوي، عن حتفظه على االسلوب 
االول  النائب  قبل  من  التهجمي 
لرئيس البرملان، فيما طالب رئاسة 

البرملان بتقدمي اعتذار رسمي.
وجهها  رسالة  في  الهيتاوي  وقال 
القانونية  اللجنة  رئيس  الى 
عن  لك  أعبر  أن  أود  البرملانية، 
ملوقفكم  وتقديري  شكري  جزيل 
مغادرتكم  في  املشرف  األخالقي 
عدم  عن  للتعبير  االجتماع،  قاعة 
رئيس  ضد  طرحه  مت  ملا  الرضا 
من  املفوضني  مجلس  وأعضاء 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  قبل 
أود  الصدد  بهذا  انه  مبينا  النواب، 
أي  تلبية  عن  باعتذاري  أبلغكم  أن 
داخل  مستقبال  استضافة  موعد 
مجلس  كرئيس  القانونية  اللجنة 

مفوضني.
واضاف سوف أقوم بإرسال من ميثل 

مجلس املفوضني من رئيس وأعضاء 
مجلس  في  القانونية  اللجنة 
في  املفوضية  لتمثيل  املفوضني 
القانونية  اللجنة  اجتماعات 
مستقبال، وسوف يتم مخاطبتكم 
مشيرا  بذلك،  رسمي  بكتاب 
األسلوب  على  أحتفظ  انني  الى 
التهجمي الذي صدر   بحق رئيس 
من  املفوضني  مجلس  وأعضاء 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  قبل 

النواب.
وباسم  باسمي  الهيتاوي  وطالب 
أعضاء مجلس املفوضني عن طريق 
فائق  القانونية  اللجنة  رئيس 
اعتذار رسمي  بتقدمي  الشيخ علي 
النواب  مجلس  رئيس  قبل  من 
والنائب األول لرئيس مجلس النواب 
اللجنة  اجتماع  في  حصل   ملا 
وأعضاء  رئيس  بحق  القانونية 
مجلس املفوضني وعدم تكرار مثل 

هذه احلاالت مستقبال.

  بغداد / البينة اجلديدة
اعتبر املرجع الديني محمد مهدي اخلالصي، امس االثنني، أن التحركات 
لتحقيق هدفني عبثيني  تأتي  العراق  األخيرة على  األميركية  العدوانية 
شرعي  واجب  املعادية  القوات  مقاومة  أن  على  شدد  وفيما  خبيثني، 
بني  األمنية  باالتفاقية  النظر  إعادة  إلى  املسؤولني  دعا  اجلميع،  على 
أميركا  بذمة  التي  االستحقاقات  بجميع  واملطالبة  وأميركا  العراق 
جراء عدوانها.وقال اخلالصي ، ال يخفى أن التحركات العدوانية األخيرة 
أرعن  ترامبي  استفزازي  وامتداد  أهوج  بربري  تصعيد  هي  العراق  على 
للغزو السابق منذ ما يقرب من عقد ونصف، امنا تختلف عنه فقط في 
ساقها  التي  الكاذبة  واملبررات  الواهية  للحجج  حتى  األشد  افتقارها 
وال  الشامل،  الدمار  كأسلحة  كذبة  ال  حيث  الفاضح  لعدوانه  بوش 
حكومات  بل  اجليران،  مع  حروباً  اثار  استبدادي  نظام  وجود  في  حجة 
اجندتها  حسب  العظم  حتى  فاسدة  مرامها  على  متعاقبة  وبرملانات 
ووفق عمليتها السياسية واملؤسسات الدستورية املفروضة واتفاقيتها 
احلصول  معها  استحال  درجة  إلى  املفضوحة  االستراتيجية  األمنية 
على اي تخويل دولي لعدوانها العتيد، مما ينم عن ضعف أكبر في احلجة 
الباطل  بالعدوان  يدمغها  مما  وأشرس،  أشد  العدوان  في  وبغي  والتبرير 

بامتياز، ويخّول الشعب املعتدى عليه بحق املقاومة املشروعة بجميع 
الفوري،  اجلالء  بوجوب  املعتدي  ويدين  وااليجابية،  السلبية  انواعها 
املترتبة  والالحقة  السابقة  األضرار  جميع  عن  التعويضات  دفع  وحتّمل 
على الغزو العدواني الوحشي، الذي يكشف عن غرضني عبثيني خبيثني 
في غاية اخلطورة، وهما أوالً وبالذات تقويض مرتكزات أساسية لشعوب 
املنطقة  هوية  املرتكزات  هذه  مقدمة  وفي  وثرواتها،  ودولها  املنطقة 
املتمثلة في دينها االسالم اجملسد ملنعتها ومناعتها ضد جميع األخطار 
على مدى األعصار.وأشار اخلالصي، إلى أن الغرض الثاني حماية الكيان 
بكل  املنطقة  مقدرات  على  وتسليطه  الدخيل  العنصري  الصهيوني 
الوسائل باعتباره القاعدة االستيطانية املتقدمة للقوى االستعمارية 
العنصرية املعادية، ماضياً إلى القول إن هذه األغراض املريضة وأمثالها 
بات يصّرح بها بال خجل غالة الصهاينة األميركان منذ أن حتّول البيت 
األبيض إلى وكر صهيوني بإدارة رأس الرمح الصهيوني ترامب البغيض 
حتى من شعبه وحزبه.وأضاف، أنه بناًء على ما مر ولشدة خطورة األمر، 
فإن مقاومة القوات املعادية واجب شرعي على اجلميع، حكومًة وشعباً، 
السلبية مبعنى  املقاومة  أما  واستطاعته،  كل حسب قدرته وموضعه 
مسؤولني  من  بصلة  لها  ميت  ومن  الغازية  للقوات  املطلقة  املقاطعة 

ومترجمني وغيرهم فواجب عيني يُحرم التورط فيه، وأخذ األجرة عليه، 
فإنها ُسحت وحرام، اشد حرمًة من الربا وأجر الباغية.

ولفت إلى أنه من الواجب العيني على العلماء واملراجع واخلطباء وأئمة 
املساجد والوعاظ واملثقفني وجميع االعالميني واملعلمني واملدرسني بيان 
وزر  وعليه  اإلثم  في  يشارك  ذلك  عن  والساكت  للناس،  األحكام  هذه 
الذين يضلونهم بالسكوت واملداهنة، ومشمول بتحذير اهلل تعالى في 

قرآنه الكرمي بأشد العبارات في آيات متعددة.
هذا  استثمار  بالذات  املسؤولني  على  احلتمية  الواجبات  من  أنه  وتابع، 
أو تخويل  اي مبرر قانوني  الذي جرى بال  اآلثم  والغدر  الغاشم،  العدوان 
االستحقاقات  بجميع  والرسمية  الشعبية  املطالبة  لتفعيل  دولي 
املطالبة  وتأكيد  عدوانها،  جراء  أمريكا  بذمة  التي  والالحقة  السابقة 
باالنسحاب الفوري للقوات األجنبية، وبضرورة إعادة النظر في العملية 
السياسية اجلائرة وباالتفاقية األمنية التي نقضتها أمريكا في العديد 
من املواقف، السيما موقفها في اتخاذ العراق قاعدة للعدوان على الدول 
األخرى، اضافة إلى ما تخطط له من استمرار البقاء في العراق وحتويله 
والعدوان  املنطقة  في  التحكم  بهدف  دائم  أمريكي  الى معسكر  كله 

على سائر االقطار، كما جرى ذلك على لسان ترامب أكثر من مرة.

مرجع ديين متحدثًا عن التحركات العدوانية األمريكية : مقاومة القوات املعادية واجب شرعي

  بغداد / البينة اجلديدة / محمد الفيصل 
احلاج  الشعبي  احلشد  هيئة  رئيس  نائب  قال 
كبيرة  أهمية  لإلعالم  أّن  املهندس  مهدي  ابو 
إلدامة  األمة  انهاض  في  أساسيا  دوره  وكان 
الزخم والدعم اجلهادي لفتوى اجلهاد ، وأضاف 
خالل لقائه مجموعة من الباحثني واإلعالميني 
البينة   - صحيفة  حترير  سكرتير  بضمنهم 
ملوقف  أّن  الفيصل   محمد  الزميل  اجلديدة- 
عناء  جتّشموا  الذين  شعبنا  أبناء  عموم 
تقدمي  اجل  من  العمليات  لقواطع  الوصول 
ملقاتلي  وأشكاله  انواعه  مبختلف  الدعم  
االثر  له  كان  االبطال  الشعبي  احلشد  فصائل 
تعزيز  بإجتاه  ودفعهم  نفوسهم  في  الطيب 
دنس  من  والعرض  االرض  لتحرير  النصر   روح 
أشّد  حرصنا  وأنّنا  األجناس..كما  الدواعش 
مناطق  كل  في  املدنيني  إخالء  على  احلرص  
القتال إلى أماكن أكثر أمناً ووفّرنا وسائل نقل 
عسكرية وحتت أشرس الظروف احلربية من أجل 
هذا الهدف ، وحول سؤال الزميل الفيصل عن 
أهمية تعضيد دور احلشد كما هو في التجربة 
السورية،  وكذلك إبعاد بعض  من قياداته عن 

االخرى  املدنية  املؤسسات  شؤون  في  التدخل 
قال املهندس أن التجربة في سوريا تختلف عن 
جتربتنا في العراق من عّدة إمور، فالدولة هناك 
اإلجراءات  ببعض  تقوم  وكانت  بقيت كما هي 

والكالم الزال  أّما نحن   ، املقاتلني  احمُلّفزة جلذب 
فكان  الشعبي  احلشد  هيئة  رئيس  لنائب 
في  للمشاركة  واملقاتلني  الناس  إندفاع 
بأعداد  الداعشي  اخلطر  ضد  والقتال  اجلهاد 
اإلستيعابية..وبالنسبة  قدراتنا  فاقت  كبيرة 
للشق الثاني من السؤال أجاب لن نسمح ألي 
شخص ومهما كان مركزه او عنوانه بالتدخل 
املشاركة  او  الرسمية  الدولة  دوائر  شؤون  في 
في أعمال جتارية بعيدة عن املهام املوكلة لهم 
وهي احلفاظ على األمن والسلم األهلي وكذلك 
رعاية عوائل شهداء وجرحى احلشد عن طريق 
والعالجية.. القانونية  مستحقاتهم  توفير 
ذكر  واملنطقة  العراق  في  األمريكي  الدور  وعن 
املهندس بأنّه قائم على صناعة وإدامة األزمات 
وثائق  ولدينا  الداعشي  اخلطر  ملواجهة  وليس 
أّن قواتهم  كانت تنقل الدواعش  وأفالم تثبت 
من مكان آلخر وحتاول إبقاءهم في جيوب على 
- السورية..من هنا نحُن نذّكر  احلدود العراقية 
األمريكان كونهم  على  اإلعتماد  بعدم  اجلميع 
حليفا غير موثوق وسرعان ماينقلب بالضد من 

اجل مصاحله اوالً.

وكاالت / البينة اجلديدة
بن  السعودي محمد  العهد  وولي  بومبيو،  األمريكي مايك  اخلارجية  وزير  اتفق 
سلمان،امس االثنني، على احلاجة إلى التقيد ببنود اتفاق السويد حول اليمن، 

خاصة وقف إطالق النار وإعادة االنتشار في مدينة احلديدة، غربي البالد.
األمريكي  اخلارجية  وزير  ان  تويتر  عبر  الرياض،  في  األميركية  السفارة  وقالت 

مايك بومبيو التقى امس االثنني، ولي العهد محمد بن سلمان.
استمرار  إلى  احلاجة  على  االتفاق  مت  باليمن،  يتعلق  فيما  السفارة  وأضافت 
وإعادة  النار  إطالق  وقف  وخاصة  السويد،  اتفاقيات  ببنود  والتقيد  التهدئة، 
الوحيد  السبيل  هو  الشامل  السياسي  احلل  متابعة  احلديدة،  في  االنتشار 

إلنهاء النزاع، بحسب ما نشرته سبوتنك.

بغداد / البينة اجلديدة
لعضو  جتيز  مادة  دستورية  االثنني،  امس  العليا،  االحتادية  احملكمة  أكدت 

مجلس النواب مخاطبة اجلهات الرسمية في اطار ممارسة مهامه.
إن “احملكمة االحتادية   ، إياس الساموك  الرسمي للمحكمة  املتحدث   وقال 
 )١3( العليا عندما نظرت دعوى الطعن بعدم دستورية مواد في قانون رقم 

لسنة ٢0١8، كانت احداها املادة )١5(.
واضاف ان “تلك املادة اجازت لعضو مجلس النواب اجراء اخملاطبات الرسمية 
لالجابة  مدة  وحددت  مهامه،  ممارسته  اطار  في  العالقة  ذات  اجلهات  مع 

عليها”.
بعدم  املطعون  املادة  أن  وجدت  العليا  االحتادية  ‘”محكمة  ان  إلى  واشار 
فيها  وليس  تنظيمية،  مسالة  عن  مضمونها  في  تخرج  ال  دستوريتها 

مخالفة الحكام الدستور”.

الكشف عن اتفاق بني بومبيو 
وبن سلمان بشأن اليمن

حرب لـ)                                       ( : أول طرق مكافحة الفساد املالي واإلداري 
مراجعة عقارات الدولة املؤجرة يف بغداد

احملكمة االحتادية : حيق للنائب 
خماطبة اجلهات الرمسية يف 

اطار ممارسة مهامه



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

سطع جنم اإلمرباطورية األمريكية لتصبح جتسيدا 
عسكريا وسياسيا فائقا لنزعة عقلية رائدة

ازدهار المركزية األوروبية وانهيارها

طيلة الفترة املمتدة بني التاس��ع عش��ر 
والعش��رين، فى ظل تراجع اإلمبراطورية 
العثماني��ة، ال��ذى بل��غ ذروته م��ع احلرب 
األوروبية الكب��رى، التى وصفت بالعاملية 
حتت تأثي��ر املركزية األوروبي��ة، حيث صار 
مفترض��ا آنذاك أن كل ما هو أوروبي يجب 
أن يك��ون عامليا.وفى م��وازاة تلك املركزية 
اإلستراتيجية تنامت نزعة ثقافية شكل 
تدريجيا منذ القرن الثامن عش��ر نس��قا 
فكري��ا متمركزا ح��ول ذاته، اس��تند إلى 
نتاج العل��وم احلديثة وخاصة فى حقلي 
األنثروبولوجيا واللغات، فى تقدمي نظريات 
ذات منحى عنص��رى واضح حاولت تبرير 
وجود حدود »عرقية« بني الغرب واآلخرين ، 
وس��عت إل��ى صياغ��ة مقوم��ات الغرب 
الفكرية والعلمية املعاصرة، وإسقاطها 
عل��ى تاريخ��ه، أى محاول��ة تثبيتها فيه 
انطالق��اً م��ن حلظ��ة تاريخي��ة معين��ة، 
مت التواف��ق عليه��ا باعتباره��ا ش��خص 
طالي��س األيوني، الذى اعتبر مبثابة امليالد 
والتي  اليوناني��ة،  للفلس��فة  احلقيق��ى 
اعتب��رت بدوره��ا حلظ��ة مي��الد التاري��خ 
احلقيق��ى للفلس��فة اإلنس��انية. وهن��ا 

الالحق��ة جميعه��ا  املمارس��ات  رتب��ت 
انتهاء بالفلس��فة الغربية احلديثة على 
أنها نس��يج ح��ي متصل يغ��ذي بعضه 
بعض��اً. وم��ن الطبيعي أن هذا النس��يج 
س��يهمل كل املعطيات والوقائع التي ال 
تناس��ب معاييره )الفكر الشرقى القدمي 
على مس��توى احلكمة والدين، والذى بات 
معروفا كم تأثر به أفالطون نفسه. وأيضا 
الدور العربى اإلس��المى فى نقل وترجمة 
الفلس��فة اليونانية نفسها، أو شرحها 
والتعلي��ق عليها كما جتل��ت فى ظاهرة 
الرش��دية الالتيني��ة( حت��ى يتحق��ق له 
التماسك واالضطراد. وحتى إذا وجد لدى 
هذا التي��ار بعض اإلنص��اف، الذى مينعه 
م��ن أن يهملها متاما، فإنه س��وف يعدها 
»اس��تثناءات هامش��ية« ال متنع إضطراد 
الوع��ى الغربى نقيا بش��كل جوهرى من 

أثين��ا إلى روما إلى عواصم الغرب احلديث 
على ش��اطئي احمليط األطلس��ي.وهكذا 
ج��رى احلديث ع��ن فك��ر أوروبى يتس��م 
بالوح��دة والتماس��ك واالط��راد، وكذلك 
بالف��رادة والكوني��ة، يصل��ح ل��كل زمان 
ومكان كما يقول السلفيون اإلسالميون، 
ويتجذر فى جتربة أصلية هى الفلس��فة 
اليوناني��ة، التى تأخذ هنا مكان التجربة 
النبوي��ة فى املدينة املنورة. ومن ثم أخذت 
أيديولوجي��ة الهيمن��ة الغربي��ة حتك��ى 
ع��ن ذات حضارية مطلق��ة النقاء خالية 
متاماً م��ن الش��وائب، وعن آخ��ر حضارى 
متخلف بقدر ما ه��و مختلف، لم تتورع 
ع��ن أن تفتش في نقائص��ه أو حتاول خلق 
ه��ذه النقائص على أصعدة العرق والدين 
واللغة.ففى خمس��ينات القرن التاس��ع 
عش��ر كان جون هن��رى نيوم��ان يقول أن 
احلضارة األوروبي��ة متميزة فى طبيعتها، 
جليل��ة ف��ى رواجها، وليس له��ا منافس 
على وجه األرض، ما يبرر أن تتخذ لنفسها 
لقب »اجملتمع اإلنسانى« وحلضارتها ذلك 
املصطل��ح اجمل��رد »احلض��ارة«. أم��ا هنرى 
توم��اس باكل فكان يؤكد على أن التقدم 

الذى أجنزته أوروبا من البربرية إلى احلضارة 
يرجع بكامله إلى تنامى معرفة اإلنسان 
األوروبى، وأن »احلضارة« و »أوروبا احلديثة« 
ليس��ا إال مترادفني.وفي م��ا يخص العرق 
حتدي��دا، وعلى حد ما ذهب إدوارد س��عيد 
فى »الثقاف��ة واإلمبريالية« مت اس��تثمار 
نظرية »الكيوف األرس��طية« وتوسيعها 
من جان��ب، واختزالها م��ن جانب آخر مبا 
يجعله��ا تدع��م الفكرة القائل��ة بتفوق 
اإلنس��ان الغربي، وجرت دراس��ات هائلة 

وظهرت نظريات كثيرة تبرهن على أهلية 
ذلك العرق وتفوقه على األعراق األخرى. بل 
وعل��ى أن اللغات تتطابق والبنى الذهنية 
واألع��راق حيث أن الع��رق أى التصنيفات 
حس��ب املالمح اجلس��دية التى وضعها 
علم��اء األنثروبولوجيا أو »العرق اللغوى« 

»ال ميك��ن الدخ��ول في��ه أو اخل��روج منه، 
فلغتن��ا حتددن��ا، إذا، كم��ا يحددن��ا ديننا 
ول��ون بش��رتنا. أم��ا »أرث��ر دو جوبينيو«، 
منظر العنصرية العرقية األشهر، فقدم 
ف��ى األج��زاء الثالث��ة األخيرة م��ن كتابه 
للحض��ارات  مس��حا  املق��ال«،  »فص��ل 
التى صنعها ال��دم األوروبى، فإن لم تكن 
جميع احلضارات قد نتجت مباش��رة عن 
اجلن��س األبي��ض، فه��ى مس��تمدة منه، 

أو عل��ى األقل تأثرت بإس��هامه وحظيت 
مبساعدته.ويجسد خطاب هيغل منوذجا 
ملثل هذه الرؤية املشوهة لآلخر والتى أدت 
إلى انقس��ام جذرى في الفكر اإلنساني، 
فثمة عرق منح التفوق والرفعة والسمو 
واحتكر احلقيقة بكل أبعادها وثمة عرق 
آخ��ر أختزل إلى احلضي��ض والدونية التي 
جتعله يعيش دائماً إحساس��ا باملديونية 
األخالقي��ة والثقافي��ة والديني��ة لآلخ��ر. 
في��رى، مث��ال، أن األفريقيني واآلس��يويني 
أش��د التصاقاً بالدوني��ة التي متيزهم في 
كل شيء عن الغربيني. فالشرقيون لديه 
لم يتوصلوا إلى معرفة الروح، أو اإلنسان 
مبا هو كائن حر ولم يكونوا أحرارا قط، أما 
األمم اجلرمانية، تأثير املس��يحية، فكانت 
أول األمم التى تصل إلى الوعى بأن اإلنسان، 
مبا هو إنس��ان، كائن ح��ر، وأن حرية الروح 
هى الت��ى تؤل��ف ماهيته. وهك��ذا تبقى 
الش��عوب غير األوروبية بدائية، خاضعة 
لعالق��ات اجتماعية حتتاج إلى تهش��يم 
قب��ل أن يت��م نش��ر الفضيل��ة واألخالق 
والعق��ل فيها.أما خطاب إرنس��ت رينان 
بال��ذات فيمث��ل نصا ش��امال للعنصرية 
اللغوي��ة والعرقي��ة والديني��ة، يؤس��س 
لظاه��رة اخل��وف املعاص��ر من اإلس��الم، 
خصوص��ا عندم��ا يعلن بأن اإلس��الم هو 
النفى الكامل ألوروبا، وأن التعصب الذى 
ش��هدته أوروبا لفترة زمني��ة قصيرة فى 
أس��بانيا فى عه��د فيليب الثان��ى، وفى 
إيطالي��ا فى عه��د البابا بي��وس اخلامس 
ال ميثل ش��يئا يذك��ر باملقارنة مع تعصب 
اإلسالم الذى يحتقر العلم ويلغى اجملتمع 
املدنى!، وأنه، أى اإلسالم، ميثل التبسيط 
املرع��ب للعقلية الس��امية الذى يقلص 
ويجعل��ه  البش��رى  العق��ل  ق��درة  م��ن 
مغلقا أمام كل فكرة رفيعة وكل ش��عور 
مره��ف وكل بح��ث عقالن��ى، إذ تضع��ه 
ف��ى مواجهة تك��رار أبدى ال يزيد ش��يئا 
باملعن��ى. هكذا يص��در رين��ان تعميمات 
كاسحة عن تلك »العقول الضيقة« لدى 
من يعيشون فى الش��رق وإفريقيا، الذين 
ميثلون جنس��اً عقيماً فكرياً، قياسا إلى 
األوروبى املسيحى املتحضر، واسع اآلفاق. 
وعندما طلب م��ن رينان، حتدي��اً ملقولته، 
أن يفس��ر ازده��ار العل��م اإلس��المي فى 
القرون الوس��طى، أجاب قائالً بأن العرب، 
كالس��اميني اآلخري��ن، غي��ر قادرين على 
تطوير العلم، وإن اخلالفة العباسية كانت 
أساس��اً فارس��ية، أى هندو أوروبية، حتى 
وإن اس��تخدمت اللغ��ة العربية، ومن ثم 
فإن اآلريني هم املسؤولون احلقيقيون عن 
ازدهار العلم عندهم!.أما  ش��بنغلر الذى 
كتب غداة احلرب الكبرى وعلى هامشها، 
كتاب��ه »أف��ول الغ��رب« فقد حت��دث عن 
القطيعة بني اإلغريق واآلراميني منذ أقدم 
العصور ويؤكد على املكانة املميزة للدين 
ف��ى حياة احلض��ارات، معتب��را أن الكائن 
الواع��ى والدين واللغ��ة عناصر مترابطة 
داخليا إل��ى الدرجة الت��ى أدت حتما إلى 

نوع من الفص��ل التام ب��ني مجال لغوى 
يونان��ى يخض��ع لثبات ش��كلى، ومجال 
آرام��ى ينتم��ى إلى اجمل��ال العربى الصرف 

منذ العام س��بعني قبل امليالد مما أدى إلى 
نشوء منطقتني مميزتني ثقافيا.وعلى هذا 
بلغت نزع��ة التمركز األوروبي حول الذات 
أوجها عش��ية احلرب الكب��رى، الى درجة 

ص��ار اجلميع غي��ر قادرين عل��ى االنفالت 
منه��ا أو التفكير خارجها. فحتى عندما 
كان مفك��رون من خ��ارج الغرب يجادلون 
ضده��ا, فلم يك��ن باس��تطاعتهم نفي 
التف��وق األوروب��ى م��ن األصل, ب��ل كانوا 

فقط يحاولون تفسيره بدوافع مختلفة 
عن تل��ك الدوافع العنصري��ة التي يرتكز 
إليها، فال يظ��ل مرتبطا بفضائل خاصة 
أو بانتماء عرق��ى ودينى، أو بتراكم ثقافي 
مت داخل التاريخ الغرب��ى وحده علي نحو 
مس��تقل عن اآلخري��ن، بل يصي��ر نتاجا 
للتراكم احلض��اري عبر مس��يرة التاريخ 
البش��ري.كانت ه��ذه األرضي��ة الثقافية 
ه��ى مس��رح الوعي ال��ذى ج��رت عليها 
وقائ��ع احلرب األوروبية الكب��رى قبل مائة 
ع��ام ب��ني دول احمل��ور بقي��ادة أملاني��ا ومن 
خلفها اإلمبراطوريتني النمسوية اجملرية، 
والعثماني��ة، وب��ني دول التحال��ف وعلى 
رأس��ها فرنس��ا وبريطانيا ومن خلفهما 
إيطالي��ا وبلجي��كا، لتخلف لنا عش��رة 
ماليني م��ن القتلى ناهيك عن أضعافهم 
من اجلرحى واملصابني بعاهات مس��تدمية 
وأزمات نفس��ية، فى درام��ا كونية كانت 
ه��ى األكث��ر بربري��ة ط��وال التاريخ حتى 
ه��ذه اللحظة، فلم تتفوق عليها س��وى 
احلرب الكب��رى الثانية، وهى حرب أوروبية 
أيض��ا، ولكنها س��تحمل وصف العاملية 
أوروب��ا منح��ت  كس��ابقتها، فق��ط ألن 
نفس��ها حق احلديث باس��م اإلنس��انية 
كلها.ف��ى ه��ذا الس��ياق كان العرب فى 
موقع املفعول به شارك فى احلرب بدرجات 
متفاوت��ة بغي��ة احلص��ول عل��ى بع��ض 
غنائمه��ا فحصد العلقم من س��ايكس 
بيكو إل��ى وعد بلفور. أم��ا مصر، فكانت 
مش��اركتها أق��رب إلى مأس��اة إغريقية، 
حي��ث حارب��ت بأش��كال مختلف��ة وفى 
مناط��ق متعددة إلى ج��وار دولة االحتالل 
الت��ى كانت للتو أعلن��ت احلماية عليها، 
ب��ل ذهب مئة ألف م��ن جنودها الهجانة 
والش��غالة إلى فرنسا وبلجيكا وإيطاليا 
يحف��رون اخلن��ادق على جبه��ات القتال، 
وميوتون غرباء لغير هدف ودون معنى، فيما 
األراضى املصرية تتحول مسرحا جليوش 
احللفاء، تقدم لهم احلكومة املصرية كل 
املؤن الغذائية والتجهيزات اللوجس��تية 
مجان��ا، بينم��ا فالحوها الفق��راء الذين 
فاته��م املوت فى احلرب ميوتون من األوبئة 
خصوص��ا الطاعون والكولي��را. تلك هى 
قصة احل��رب الكبرى التى ب��دأت أوروبية 
وانته��ت عاملي��ة، دفع املصري��ون والعرب 
بعض أثمانها الفادحة، بحكم السيطرة 
األوروبي��ة عل��ى األرض العربية.املفارق��ة 
هنا، ولعل��ه ده��اء التاري��خ، أن اللحظة 
املركزي��ة  ذروة  ش��هدت  الت��ي  نفس��ها 
األوروبية، وجعل��ت حروبها القومية على 
املس��تعمرات حربا عاملية، هى نفس��ها 
التى ش��هدت انفجارها، فل��م تعد أوروبا 
بعد احلرب الكبرى ه��ى أوروبا قبلها فقد 
تفكك��ت إمبراطوري��ات تاريخي��ة كانت 
قوية، ونش��أت على أنقاضها دوال قومية 
صغي��رة، وأخذ النف��وذ البريطانى يتآكل 
تدريجيا وإن بش��كل مضم��ر لم يفصح 
ع��ن نفس��ه س��وى ف��ى احل��رب الكبرى 
الثانية، حيث تقلص حدود اإلمبراطورية 
التى ال تغيب عنها الشمس، وسطع جنم 
اإلمبراطوري��ة األمريكي��ة التي أخذت من 
بريطانيا موق��ع اإلمبراطوري��ة الرومانية 
م��ن أثين��ا، لتصبح جتس��يداً عس��كرياً 

وسياسياً فائقاً لنزعة عقلية رائدة.

* كاتب مصري

ثمة عرق منح 
التفوق والرفعة 
والسمو واحتكر 
الحقيقة بكل أبعادها 
وثمة عرق آخر 
أختزل إىل الحضيض 
والدونية

يقول بعض السياسيني الغربيني ان الحضارة األوروبية متميزة 
يف طبيعتها جليلة يف رواجها وليس لها منافس على وجه األرض

مريكل

ترامب

ترييزا ماي

رغم فشل احلمالت 
الصليبية على املشرق 
العربي فى حتقيق 
انتصارات نهائية أو 
ترك آثار أبدية، فإنها قد 
جنحت فى وضع بذرة 
خبيثة فى الضمير 
األوروبى سوف تنتج 
بعد قليل ثمرة مرة 
تتمثل فى استخدام 
القوة العسكرية بدافع 
القداسة الدينية، حيث 
القتل والتدمير في سبيل 
القيم املسيحية مبثابة 
احلق والواجب، على نحو 
تبدى سريعا فى حروب 
االسترداد اإلسبانية 
)األندلس( وفى حركة 
الكشوف اجلغرافية 
واستعمار األميركتني، 
بدافع تبشير الكافرين 
والوثنيني هناك. إنه 
الشعور نفسه، لكن 
بعد علمنته وتسمية 
التبشير املسيحي 
بالرسالة احلضارية، هو 
ما سوف يحفز موجات 
االحتالل األوروبي حيث 
مورست سياسات الغزو 
واالحتالل فى أربعة أنحاء 
العالم بذريعة مسؤولية 
الرجل األبيض عن حتضير 
البشرية، وهذا هو جوهر 
النزعة الكولونيالية 
التى سادت، خصوصا فى 
اجلغرافيا العربية، 

* صالح سالم

   مع احلب الشديد للمرأة النقية الكادحة التي تريد 
بناء اس��رتها مع الزوج وتعمل على ايجاد فس��حة 
للرج��ل ان يدخ��ل البي��ت ليزي��ح عن ص��دره الزبدا 
لكن البعض مع االسف يس��ارعن بالوجه العبوس 
وتقطيب اجلبني ولعن اليوم االس��ود الذي تزوجت به 
فتحدث املش��احنات والعنف ويقع االطفال ضحية 
تعص��ب الطرفني . ما قادني الى كتابة هذا املوضوع 
ه��و كثرة الطالق��ات وان رغبة بعض النس��اء تكون 
بارزة بشكل واضح فاملرأة تريد رجال رومانسيا ميتلك 
بيتا واس��عا مبعزل عن اهله وسيارة وتريد ان تسافر 
كفالنة وفالنة وان ترتدي احللل واملصوغات واجملوهرات 
وتتناسى ان هناك املاليني من الفتيات اللواتي يبحثن 
ع��ن ربع ما متتلك��ه . والرجل بدوره يري��د امرأة حتقق 

ل��ه ما يطم��ح له . 
اهتمامنا  شدة  من 
اهملنا  املرأة  بشأن 
الرج��ل متام��ا وهذا 
فاحلي��اة  يج��وز  ال 
ال  وام��رأة  رج��ل 
غن��ى الحدهما عن 
اآلخ��ر ولكن بعض 
املتزوجات  النس��اء 
)البط��ر(  اصابه��ن 
يس��عى  حي��ث 

بعضه��ن ال��ى خراب بيته��ا وتس��اعدها اختها الن 
صورة الزوج في بعض بيوت اهالي الزوجة  مختلفة 
متاما ع��ن صورته داخل بيته ه��ذا جانب ومن جانب 
آخ��ر جتد اس��رار البي��ت لم تع��د تخفى عل��ى أحد 
وخاصة م��ن املقربات من الزوجة حيث ان عطس��ة 
الرجل او ش��خيره من التعب ف��ي الفراش تقرأ على 
ش��كل نغمات على مس��امع احلبيبات والصديقات 
واالخوات فماذا تبقى للرجل ؟ بيت بال اس��رار وزوجة 
فاقدة للحنان واطف��ال ضائعون بني التوتر العائلي. 
ايها البعض من النس��اء رفقا بالزوج وال تنسني قول 
النب��ي )ص( )جهاد املرأة حس��ن التبع��ل( وانا هنا ال 
اعمم بل هناك حاالت ش��اهدتها وطلب مني بعض 
االزواج من االصدقاء ان القي عليها الضوء فمراجعة 
النفس ضرورية جدا واملصاحلة مع الذات هي املعيار 

في جعل احلياة سعيدة او حتويلها الى جحيم.

من يراجع نفسه؟

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

مراجعة النفس 
ضرورية جدا واملصالحة 
مع الذات هي املعيار 
يف جعل الحياة سعيدة 
او تحويلها اىل جحيم
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بغداد / البينة اجلديدة 
 منحت  وزارة الصحة والبيئة )٥٨( موافقة بيئية 
ملشاريع وانشطة مختلفة في  بغداد خالل عام 
٢٠١٨ وقال مثنى سلوم مدير بيئة بغداد ان تلك 
املشاريع واالنشطة اشتملت  على   )١٥( محطة 
اساسية صغيرة لشركات اتصاالت و )١١( فرنا 
لتربية  مشاريع  و)٣(  احلجري  الصمون  النتاج 
األسماك و)٣( معامل النتاج الطابوق و مخزنني 

األدوية  إلنتاج  معملني  و  الكيمياوية  للمواد 
الدواجن    لتربية  وحقلني   الطبية  واملستلزمات 
متفرقة  اخرى  ومشاريع  انشطة  الى  باالضافة 
املوافقة  على  حصلت  قد  االنشطه  ان  مبينا   .
بعد قيام شعبة تقدير االثر البيئي واستعماالت 
األراضي بإجراء الكشف البيئي ومالحظة توفر 

احملددات واملتطلبات البيئية.

الصحة والبيئة متنح موافقات بيئية لعدد 
من األنشطة املختلفة يف  بغداد العيادات الطبية الشعبية يف املثنى تستقبل 63987 مراجعا العام املاضي

بغداد / البينة اجلديدة 
 6٣9٨7 املثنى  في  الشعبية  الطبية  العيادات  مديرية  استقبلت 
مراجعا خالل عام ٢٠١٨ لالمراض املزمنة والعامة .وقال مدير عام 
العيادات  مديرية  ان  اجلميلي  الرزاق  عبد  حازم  الدكتور  الدائرة 
الطبية الشعبية في املثنى استقبلت 6٣9٨7 مراجعا خالل العام 
احملافظة  عيادات  في  اخملتبرات  مراجعي  بلوغ  الى  اضافة  املاضي 
٥٥٨١ مراجعا واللجان الطبية ١7٣١١ مراجعا .واكد ان   العيادات 

تستقبل  عيادات  ثمانية  تبلغ  املثنى  في  الشعبية  الطبية 
شهري  وبشكل  عليهم  االدوية  لتوزيع  املزمنة  االمراض  مراجعي 
وحسب جدول محدد فيه كمية الدواء ونوعه اضافة الى استقبال 
وتشخيص  وفحصهم  العامة  بأالمراض  املصابني  املواطنني 
او  مرضهم من خالل االجهزة التشخيصية املتوفرة سواء اخملتبر 
السونار او اشعة للحصول على النتائج الدقيقة ومن ثم صرف 

الدواء له .

واسط / البينة اجلديدة  
ترأس محافظ واسط، الدكتور محمد 
ناحية  في  اجتماعا  املياحي  جميل 
احمللية  احلكومة  ألعضاء  الزبيدية 
التشريعي  بشقيها  الناحية  في 
اخلدمات  واقع  لبحث  والتنفيذي 
فيها والعمل على النهوض بها نحو 

األفضل.
مجلس  عضو  االجتماع  وحضر 
واسط السيد هاشم العوادي ومدير 

الناحية السيد سالم عگل .
مالحظات  إلى  احملافظ  واستمع 
األعمال  وطبيعة  الناحية  ومطالب 
اإلجناز  ونسب  فيها  تنفذ  التي 

املتحققة في املشاريع. 
املستوصف  بتحويل  التوجيه  ومت 
الصحي في الزبيدية الى مستشفى 
لتطويره  الالزمة  االموال  ونخصيص 
غير  املناطق   تأهيل  على  والعمل 
ومتابعة  الشوارع  وفتح  اخملدومة 
بها  العمل  لتوقف  املدارس  إحدى 

وكذلك اجملمع السكني التركي .
االجراءات  باكمال  التوجيه  مت  كما 
القانونية لسحب العمل من شركة 
الزبيدية  مشروع  وإحالة  اخلير  زحل 
الى شركة رصينة قادرة على تنفيذه 
معاناة  وإنهاء  املمكنة  بالسرعة 

أهالي الناحية. 

حمافظ واسط  يرتأس اجتماعا 
يف ناحية الزبيدية

بغداد / البينة اجلديدة / بشرى الساعدي
ملساعدة   اإلنساني   العمل  إطار  في 
وإغاثة احملتاجني قامت مؤسسة العروبة 
اخليرية برئاسة السيدة عروبة القيسي 

محافظة  في  النازحني  مخيمات  بزيارة   
النازحني  احوال  على  لالطالع  اربيل 
واحتياجاتهم  وخالل الزيارة وزعت كسوة 
أعضاء  النازحني مبساعدة   الشتاء على 
منظمة سبل السالم اإلنسانية، وقالت 
السيدة منال هشام العزاوي  املستشارة 

املؤسسات  وتدريب  إلعداد  الدولية 
للمخيم،  حضورها   خالل  اإلنسانية 
ومشقة  التعب  ننسى  أننا  اهلل  نحمد 
في  األطفال  نشاهد   عندما  الطريق 
اخمليمات وهم فرحني بالكسوة الشتوية. 
شاكرة مؤسسة العروبة برئاسة السيدة  
عروبة القيسي  واعضاء  منظمة سبل 

السالم ملساعدتهم النازحني .

 بغداد / البينة اجلديدة 

للنقل  العامة  الشركة  إسطول  حقق   
البري في ختام أعمال شهر كانون الثاني 
أكثر من )6 ( األف نقلة على منت شاحناتها 
حمولة   مبعدل  معها  املؤتلفة  والشركات 
السيد  ذلك  أعلن  طن  ألف   )٢٨٣  ( جتاوزت 
مجلس  رئيس  األسدي  الرزاق  عبد  عماد 
اإلدارة املدير العام للشركة وقال :« حققت 
كانون  شهر  في  عملها  خالل  الشركة 
الثاني من العام املاضي ) ٢7٥٣ ( نقلة ملادة 
احلنطة بحمولة أكثر من ) 66٠ , ٨٨٣ , ١٢٥ 
( ألف طن كما مت حتقيق ) ٢49٢ ( نقلة ملادة 
 )  ١٠٠  ,  ٠١١  ,  ١6٠ ( أكثر من  الرز بحمولة 
ألف طن  ونقل ) ١٣٣٥( نقلة من األسمدة 

بحمولة أكثر من 
( ألف طن باألضافة الى    ٥٢  ,  4٠١  ,  46٠  (

) ١٠7( نقلة للمعدات الكهربائية بحمولة 
الف طن   )  ٣  ,  74٥  ,  ٠٠٠ ( أكثر من  بلغت 
بلغت    الكاز بحمولة  و) ٢9( نقلة من مادة 
وبذلك تكون   ، الف طن   )  ١  ,  ٠44  ,  ٠٠٠   (
الشركة قد أسهمت بشكل فعال في زيادة 
عدد النقالت واحلموالت الشهرية بالتعاون 
مع الشركات املؤتلفة معها ما أضاف طفرة 
احلكومي  األداء  مستوى  تزايد  في  نوعية 
وهو  السابقة  األشهر  مبا حتقق في  قياساً 
ويعطي  املالية  الشركة  واردات  يعزز  ما 
العمل  في  الشركة  ملنسوبي  قوياً  حافزاً 
على النهوض مبسؤولياتهم جتاه شركتهم 
وجعل  الوزارة  تشكيالت  بني  بها  واالرتقاء 
النقل  مجال  في  متميزاً  عاماً   ٢٠١٨ عام 

البري .

النقل الربي ختتم شهر كانون الثاني من العام املاضي بـ ) 6716 ( نقلة

 بغداد / البينة اجلديدة 
تواصل وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
واالشغال العامة اعمالها بتنفيذ اعمال 
االنقاض  لرفع  كبرى  خدمية  حمالت 
التجارية  واحملال  والبيوت  الشوارع  من 
القدمية عن  املوصل  مناطق  في  املهدمة 
طريق املالكات الفنية واخلدمية في بلدية 
العامة  البلديات  التابعة ملديرية  املوصل 
املركز  .واوضح  الوزارة  تشكيالت  احدى 
االعالمي للوزارة انه مت رفع مايقارب 64٠ 
مكعب من االنقاض عن منطقة الفاروق 
االعمال  تتواصل  فيما  املوصل  بأمين 

وبصورة دورية وعلى مدار االسبوع حيث 
متخصصة  ومعدات  اليات  استخدام  مت 
لفتح  الضيقة  االزقة  دخول  ميكنها 

الطرق.

االعمار واالسكان تواصل تنفيذ محالت خدمية واسعة لرفع االنقاض 
بغداد / البينة اجلديدةمن الشوارع واملنازل بأمين املوصل

وأوصى  الداخلية  لوزارة  العام  املفتش  أعاد مكتب 
الدولة  خزينة  الى  دينار  مليار   ٢7 من  أكثر  بإعادة 
أكثر  هدر  مانعاً  املاضي،  األول  كانون  شهر  خالل 
الشهر. نفس  في  أخرى  دينار  مليار  من  يقرب  ما 

التي  التدقيقية والرقابية  جاء ذلك نتيجة اجلهود 
والرقابة  التدقيق  مديرية  وهيئات  جلان  نفذتها 
واملشاريع  واملصروفات  األموال  حركة  على  املالية 
واحملافظات. بغداد  في  الوزارة  ومفاصل  دوائر  في 

مكتب  عن  الصادر  الشهري  التقرير  أشار  حيث 
املفتش العام اخلاص بالنشاط التدقيقي للمكتب 

وأوصى  ديناراً،   )٣,694,١١٨,9٥9( إعادة  أنه متكن من 
بإعادة )٢٣,947,7٢4,٠٢٣( ديناراً أخرى، ومنع من  هدر 
مبلغ  مقداره )969,9٢١,٢٠٠( دينار.وأضاف التقرير ان 
مجلساً   9٠ في  الشهر  خالل  رأيها  بّينت  املديرية 
حتقيقياً و ١٢١ تقريراً تابعاً ملديريتي تفتيش بغداد 
دققت  املديرية  أن  الى  التقرير  واحملافظات.وأشار 
الرقابة  باب  ضمن  معاملة   ٢٣٨ الشهر  خالل 
الداخلية، كما أنها دققت ١٠9 عقود ضمن خطة 
آخر ضمن خطتها  التشغيلية، و ٣١ عقداً  الوزارة 
شهداء  لصندوق  تابعة  عقود   ٣ و  االستثمارية، 

الشرطة.

مفتشية الداخلية تعيد وتوصي بإعادة أكثر من 27 مليار دينار اىل خزينة الدولة

 
بغداد / البينة اجلديدة 

الزراعة الدكتور صالح احلسني  ا وزير  عقد 
النيابية  واملياه  الزراعة  جلنة  مع  اجتماعا 
وحيد  عبود  الدكتور  النائب  برئاسة 
العيساوي مبكتبه في مقر الوزارة، بحضور 
مدير عام دائرة التخطيط واملتابعة السيدة 
سوزان محمد جواد. وجرى خالل االجتماع 
املوازنة  منها  املواضيع  من  عدد  مناقشة 
العام  خالل  الزراعي  للقطاع  اخملصصة 
للمشكالت  احللول  وايجاد   ،٢٠١9 احلالي 
واملربني،  والفالحني  القطاع  تواجه  التي 
على  املترتبة  املالية  املبالغ  واستيفاء 
الفالحني واملزارعني، وزيادة رأس مال املصرف 

وسداد  احلنطة  محصول  وتسويق  الزراعي، 
املستحقات املالية للفالحني من قبل وزارة 
التجارة، ودعم محطات تربية االبقار وانتاج 
اخلطة  مناقشة  مت  كما  وااللبان.  احلليب 
االستثمارية املوضوعة لوزارة الزراعة للعام 
بعض  في  ظهرت  التي  واالصابات  احلالي، 
البصرة،  محافظة  في  الطماطة  مزارع 
لدعم  املالية  التخصيصات  زيادة  ومقترح 
وزيادة  والشعير  احلنطة  محصول  مزارعي 
تنفيذ  عن  فضال  منها،  املزروعة  املساحات 
املياه  مجال  في  االستراتيجية  املشاريع 
الشركات  من  عدد  مع  والشراكة  والتعاون 

الصينية لتحقيق التنمية املستدامة.

وزير الزراعة يعقد اجتماعا مع جلنة الزراعة 
مؤسسة العروبة تواصل محالتها االنسانية واملياه النيابية 

إلغاثة النازحني يف اربيل 

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
الدكتور  املساعد  )األستاذ  التربية  وزارة  عام  مفتش  اعلن 
علي حميد كاظم الشكري( عن تنفيذ عدة زيارات تفتيشية 
ملشاريع انشاء وترميم مدارس في محافظة القادسية وقال 
جملموعة  تفتيشية  زيارات  عدة  نفذ  املكتب  ان«  الشكري  

مشاريع انشاء وترميم املدارس ضمن مديرية تربية/ محافظة 
القادسية/ ومنها )مشروع بناء مدرسة بيت املقدس، مشروع 
قضاء  في  االجيال  مدرسة  بناء  احلق، مشروع  مدرسة  بناء 
الديوانية، بناء جناج )6( صفوف في اعدادية سكينة للبنات(
واضاف ان »الهدف من هذه الزيارات متابعة  عمل انشاء هذه 

اللجان  اية مالحظات تشخصها  املدارس من اجل معاجلة 
التربية  لوزارة  العام  املفتش  بالزيارة«ويتابع مكتب  املكلفة 
عدة زيارات تفتيشية الى مشاريع انشاء املدارس في بغداد 

واحملافظات بهدف االرتقاء بعمل املؤسسات التربوية .

مفتش عام وزارة الرتبية : تنفيذ زيارات تفتيشية ملشاريع انشاء مدارس يف القادسية

بغداد / البينة اجلديدة 
املندالوي  طارق  السيد  استقبل 
ضحايا  شهداء  دائرة  عام  مدير 
اللجان  رؤساء  القضاة  االرهاب، 
املتضررين.  لتعويض  الفرعية 
تفاصيل  اجملتمعون   وبحث 
تعويضات املتضررين من العمليات 

واملمتلكات  للمباني  احلربية 
ملف  وبحث  إلقرارها،  آلية  ووضع 
واجلرحى  واخملطوفني  املفقودين 
اإلجراءات  لتبسيط  آلية  ووضع 
وتذليل الصعوبات إلجناز املعامالت 

للمستفيدين . 

مدير عام دائرة ضحايا اإلرهاب يف مؤسسة 
الشهداء يلتقي رؤساء اللجان الفرعية

بغداد / البينة اجلديدة
اطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة 
التي تراوحت مابني اخلمسة والعشرة ماليني دينار عن طريق بطاقة 
املاستر كارد الدولية. وقال املكتب االعالمي للمصرف في بيان انه 
 676 بنحو  الدولة  دوائر  موظفي  سلف  من  جديدة  دفعة  صرف  مت 
موظفا الذين مت توطني رواتبهم لدى املصرف وحصلوا على البطاقة 
االلكترونية. وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة مت عن طريق ابالغ 
ان  بعد  وذلك  السلفة  مبنحه  تخطره  نصية  رسالة  عبر   املوظف 
استكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه اياها وصرفها عن طريق 

أدوات الدفع االلكتروني والتي متت تعبئة الرصيد املالي اليها.

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

قاسم  علي   / اجلديدة  البينة   / ميسان 
الكعبي 

ترأس محافظ ميسان   علي دواي   يوم 
األحد  املاضي اجتماعاً في مقر شركة 
عام  مدير  وبحضور  الصينية  سينوك 
قضاء  وقائممقام  ميسان  نفط  شركة 
للشؤون  احملافظ  ومستشار  العمارة 
شركة  مسؤولي  من  وعدد  الفنية 
موضوع  ملناقشة  وذلك   . سينوك 
دواي  وقال  االجتماعية  املنافع  مشاريع 

»البينة  تابعتة  صحفي  تصريح  في 
هاما  اجتماعا  اليوم  عقدنا  اجلديدة« 
املنافع  ملناقشة  سينوك  شركة  في 
العمل  فرص  عدد  وزيادة  االجتماعية  
إلى  مشيرا  اخرى.  وأمور  احملافظة  ألبناء 
املشاريع في  اعالن عدد من  االتفاق على 
مركز احملافظة خالل األسبوعني القادمني 

وأضاف دواي ناقشنا كذلك موضوع زيادة  
وإمكانية  احملافظة  ألبناء  العمل  فرص 
مطار  في  لالستثمار  سينوك  شركة 
ستنفذ  الشركة  ان   الى  الفتا  البتيرة 
الطرق  مشاريع  وخاصة  املشاريع  بعض 
االجتماعية(  املنافع  )خارج  وتكون 
تضررت  وجسورنا  طرقنا  معظم  لكون 

ومنها  للمركبات  العالية  األحمال  من 
املركبات العاملة في الشركات النفطية 
مما يتوجب على هذه الشركات املساهمة 
او  واجلسور  الطرق  تلك  وصيانة  بتأهيل 
بأن  موضحا   اخرى.  جديدة  طرق  انشاء 
احملافظة بأشد احلاجة الى تلك املشاريع  
فمثلما تدعم زيادة اإلنتاج النفطي فأنها 
حقوق  بضمان  تطالب  ذاته  الوقت  في 
عن  لهم  اخلدمات  بتقدمي  احملافظة  أبناء 
طريق مشاريع املنافع االجتماعية.  طالباً 
املشاريع  حتمل  إن  سينوك  شركة  من 
املنافع االجتماعية على  املتعلقة مببالغ 
للحاجة  وذلك  التنفيذ  في  اجلد  محمل 
عدم  حال  في  دواي   وشدد  لها  املاسة 
االستجابة لتلك املطالب سنتخذ كافة 

اإلجراءات القانونية بحق الشركة .

حمافظ ميسان يناقش املنافع االجتماعية مع شركة سينوك

بغداد / البينة اجلديدة 
وزارة  شركات  احدى  والصلب  للحديد  العامة  الشركة  قامت 
الصناعة واملعادن ومن خالل كوادر مصنع االنابيب احلديدية التابع 
لها فحوصات الشد والثني حلديد التسليح املستخدم في اسس 
قواعد مكائن ومعدات مصنع الدرفلة ضمن مشروع تأهيل االخير 
من قبل شركة يو بي هولدنك التركية.وبني الناطق االعالمي في 
الوزارة السيد عبدالواحد علوان الشمري  بأن الفحوصات اجريت 
من  متطورة  وباجهزة  اخملتبري  الفحص  في  التقنيات  احدث  وفق 
مطابقة  كانت  الفحوصات  نتائج  ان  مؤكدا   ، عاملية  مناشئ 

للمواصفات القياسية .

الشركة العامة للحديد والصلب جتري 
الفحوصات املختربية  حلديد التسليح يف 

مشروع تأهيل مصنع الدرفلة

ميسان / البينة اجلديدة / منتظر 
البياتي

احمللي  االحتاد  رئيس  اكد 
للجمعيات الفالحية في ميسان 
جيجان(  حطاب  )كرمي  السيد 
وجود مالحظات حول الزراعة في 
احملافظة وفي مقدمتها ان اخلطة 
اساس  على  وضعت  الزراعية 
شحة املياه وكانت بحدود )١٨٠ 

املياه  كثرة  بعد  ولكن  دومن(  الف 
من خالل سقوط االمطار توجه 
االراضي  زراعة  الى  الفالحون 
التي بحوزتهم وقسم منها من 

دون خطة زراعية.
االخيرة  التصريحات  ان  واضاف 
وزارة  في  املسؤولني  قبل  من 
استالم  عدم  بشأن  التجارة 
النها  الفالح  قبل  من  احلاصالت 

يؤثر  ان  شأنه  من  اخلطة  خارج 
الزراعي  الفالح  وضع  على 
واالقتصادي الن الفالح اذا اصبح 
ال  السوق  في  منتوجه  ثمن 
سوف  االنتاج  تكاليف  يغطي 
يجعله في حالة قلقة وبالتالي 
الزراعة  على  تشجيعه  عدم 
االراضي  ان  العلم  مع  مستقبالً 
 6٠٠( بحدود  هي  حالياً  املزروعة 

تزرع  احملافظة  وان  دومن(  الف 
والشعير(  )احلنطة  محصولي 
وان  احلقلية  احملاصيل  وكافة 
الزراعية  اخلطة  على  االعتماد 
احلالية يتنافى مع املسؤولية في 

توسيع رقعة الزراعة وتطويرها.
وقال السيد رئيس االحتاد ان زيادة 
الفالح  يساعد  سوف  االنتاج 
االقتصاد  وينعش  اقتصادياً 
كافة  نطالب  فأننا  لذا  الوطني 
الوزراء  رئيس  والسيد  املسؤولني 
موافقة  واعالن  بالتدخل   
كافة  استالم  على  احلكومة 
الفالحني  لدى  املزروعة  احملاصيل 
ودعم  للفالح  دعم  هذا  في  الن 
لالقتصاد الوطني ومنع املستورد 
على  حرصاً  احملاصيل  هذه  من 

دميومة الزراعة وزيادة االنتاج.

االحتاد احمللي للجمعيات الفالحية يف ميسان يطالب املسؤولني  
 باستالم  احملاصيل من الفالحني
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األمم املتحدة
حني ختذل ليبيا

انتظللرت أن تنقضي إجازات نهاية العام املاضي آمللاً أن يعقبها موقف 
قوي لألمم املتحدة وبعثتها في ليبيا بشللأن مسللألة السللفينة التركية 
التللي مت ضبطهللا في أحد موانئ شللرق ليبيا محملة بأسلللحة وذخائر، 
ولكن املبعوث األممي الدكتور غسللان سللامة عاد بتصريحات في مكان 
آخر ال يقل إحباطاً وسنعود إليه، ما يعيد إلى األذهان مرة أخرى تساؤالت 
حللول التوجهات احلقيقية لهذه البعثة، ودورهللا منذ بدء األزمة الليبية 

في تفاقمها وتعقيد األمور بدالً من حتسينها.
لألسف املوقف احملبط الذي نراه اليوم ليس جديداً، بل يعود بنا مرة أخرى 
إلى السياسات التي اتبعها املبعوث الدولي األسبق برناردينو ليون، والذي 
تولي مهامه نهايات عام 2014، مدعوماً بشكل غربي واضح، وسعى نحو 
محاولة إنقاذ مشللروع اإلسللام السياسللي في ليبيا بعد أن سقط في 
مصللر، من خال إعطاء فرصة جديدة لقيادات وميليشلليات التطرف في 
ليبيللا، وهو ما حتقق بعقد مؤمتر الصخيرات في ليبيا بوسللاطة املنظمة 
الدوليللة، ومحاولة فرض صيغة على مجلللس النواب املنتخب، وصاحب 
الشللرعية السياسللية الوحيدة فللي الباد، والذي كان قبللل ذلك قد جلأ 
إلللى مدينة طبرق في شللرق الباد هرباً من سلليطرة ونفوذ امليليشلليات 
والعصابللات الظامية في كثيللر من مناطق الغرب، وكان أسللاس املؤمتر 
فرض صيغة لتقاسم السلطة بني من فاز في االنتخابات وهذه التيارات 
املتطرفة، وكأنهم يعاقبون الشعب الليبي على رفضهم إعطاء أصواتهم 

لهللؤالء املتطرفني، وقد جتاوبت 
الللدول العربية واجملتمع الدولي 
مع هللذه الصيغة، رغللم إدراك 
هللذا  تشللوه  ملللدى  البعللض 
الطرح، وهذه االتفاقية إلعطاء 
فرصللة لاسللتقرار ومحاولللة 
وكنللوع  الدمللاء،  إراقللة  منللع 
السياسللية  البراغماتية  مللن 
للتعامل مع واقع انتشللار هذه 
امليليشلليات واألسلللحة فللي 
البللاد، بصرف النظللر عن من 
عللن هذه  املسللؤولية  يتحمل 
األوضاع، واتباعاً لتقاليد دولية 
متيللل إلى تأييد اجلهللود األممية 

من حيث املبدأ، على األقل من جانب أغلبية دول العالم.
ومت فرض هذه الصيغة وتشكيل اجمللس الرئاسي الليبي كما هو معروف، 
والذي عمق االنقسللام بدالً مللن أن ينهيه، حيث أصبح في ليبيا أكثر من 
حكومة، واحدة منبثقة عن الشللرعية السياسللية احلقيقية وموقعها 
في شللرق الباد، وأخللرى معترف بها دوليللاً أي حكومة الوفللاق الوطني 
برئاسللة فائز السللراج، وقد تشللكلت في البداية من اتئافات متعددة، 
بعضهللا مقبول من مجلللس النواب، ولكن تدريجياً بللدأت العناصر ذات 
التوجهات املتشللددة يزداد كفتها عدداً ووزناً، خصوصاً أن هذه العناصر 
هي مصللدر الدعم الرئيسللي الداخلي لهللذه احلكومة، هللذا فضاً عن 
حكومة أخرى ال معنى لها وليس لها أي قبول دولي إال باسللتثناءات غير 
معلنة وهدفها الرئيسي إعطاء انطباع بأنها البديل حلكومة الوفاق إذا 
فشلللت ومتثل أقصى أشكال التطرف، ولم يعد أحد يسمع عنها ولست 
واثقاً شللخصياً من أنها مازالت قائمة. وعموماً هذا ما حدث ورحل ليون 
بعللد أن خلف وراءه واقعاً معقداً وصعباً في ليبيا، ليخلفه األملاني مارتن 

كوبلر، الذي فشل فشاً ذريعاً، ولم يستطع أن يحقق أي اختراق.

محمد بدرالدين زايد

رأي

وكاالت / البينة اجلديدة
األميركللي  الرئيللس  هللدد 
دونالللد ترامب، تركيللا بكارثة 
اقتصاديللة أذا شللنت هجوما 
ضللّد األكللراد بعد انسللحاب 
القوات األميركية من سللوريا، 
داعيا في الوقت نفسه األكراد 

إلى عدم »استفزاز« أنقرة.
بالتأكيللد علللى  تركيللا  وردت 
مكافحللة  سللتواصل  أنهللا 
الشللعب  حمايللة  وحللدات 
الكرديللة السللورية املدعومة 
من واشللنطن ودعت واشنطن 
»الشللراكة  احتللرام  الللى 

اإلستراتيجية« بني البلدين.
تويتللر  علللى  ترامللب  وكتللب 
»سللندمر تركيللا اقتصاديا إذا 
هاجمللت األكللراد«، داعيا إلى 
إقامة »منطقللة آمنة بعرض« 
30 كلللم مللن دون أن يضيللف 
أي تفاصيللل عللن مكانهللا أو 

متويلها.
وفللي الوقللت نفسلله، طلبت 
واشللنطن مللن األكللراد »عدم 
استفزاز تركيا«. وكتب ترامب 
»باملثل، ال نريد أن يقوم األكراد 

باستفزاز تركيا«.
وتأتللي هذه التصريحات بينما 
يقوم وزيللر اخلارجية األميركي 
مايللك بومبيللو بجولللة فللي 
الشللرق األوسللط تهللدف إلى 

طمأنة حلفاء الواليات املتحدة 
فللي حللني تصاعللد التوتر بني 
الواليات املتحدة وتركيا بشأن 
مصيللر أكللراد سللوريا الذيللن 
األميركيني  إلى جانللب  قاتلوا 

تنظيم الدولة اإلسامية.
احللفاء  بومبيو طمأنة  وحاول 
املتحللدة  للواليللات  األكللراد 
بتأكيللده أن الواليللات املتحدة 
قللادرة علللى حمايتهللم على 
الرغم من سحب ألفي جندي 
أميركي منتشللرين في سوريا 
الذي  الدولة  تنظيم  ملكافحة 
أعلن عنه الرئيللس ترامب في 

كانون األول/ديسمبر املاضي.
ورحبت تركيا بهذا االنسحاب 
الللذي يضعف وضللع املقاتلني 
األكللراد. وفللي الواقللع تواجه 
الشللعب  حمايللة  وحللدات 
التللي تعللد العمود  الكرديللة 
الفقللري ملكافحللة االرهابيني 
علللى األرض، تهديللد هجللوم 
محتمللل مللن تركيللا اجملللاورة 

لسوريا.
ترامللب، قللال  وبعللد تغريللدة 
الناطق باسم الرئاسة التركية 
ابراهيم كالني في تغريدة على 
تويتر إنلله »ال فرق« بني تنظيم 
الدولللة اإلسللامية ووحللدات 
الكرديللة،  الشللعب  حمايللة 
تركيا »سللتواصل  أن  مؤكللدا 

مكافحتهم جميعا«.
وكتللب كالني »السلليد دونالد 
فللادح  خطللأ  إنلله  ترامللب 
السللوريني  األكللراد  مسللاواة 
الكردسللتاني،  العمال  بحزب 
املللدرج علللى قائمللة الواليات 
املتحدة للمنظمات اإلرهابية، 
االحتاد  وفرعه بسللوريا حللزب 
الدميقراطللي /وحللدات حماية 
الشللعب. »اإلرهابيون ال ميكن 
أن يكونوا شركاءك وحلفاءك. 
حتتللرم  أن  تتوقللع  تركيللا 
الواليللات املتحللدة شللراكتنا 
االستراتيجية وال تريد أن تؤثر 

عليها دعاية إرهابية«.
تعتبللر تركيا وحللدات حماية 
الشللعب الكرديللة »إرهابية« 
بسللبب صاتها املفترضة مع 

حللزب العمللال الكردسللتاني 
الللذي يقاتللل علللى األراضللي 

الترطية منذ 1984.
وهللي ال تخفللي نيتهللا شللن 
هجوم ضده ملنع تشللكل نواة 
دولة كردية على حدودها ميكن 
أن تؤجج النزعللة االنفصالية 

لألكراد في تركيا.
ورفللض الرئيللس الُتركي رجب 
طيللب إردوغللان بشللدة خال 
زيللارة جلون بولتون مستشللار 
األمن القومللي للرئيس ترامب 
األميركللي  املوقللف  الثاثللاء 
إلللى ضمللان حماية  الداعللي 
القّوات الكرديّة املسّلحة في 
شمال سللوريا لدى انسحاب 

القّوات األميركّية.
وصللرح بولتللون خللال زيارته 

األخيللرة إلسللرائيل، أنه يجب 
توافر شروط من بينها ضمان 
سللامة احللفاء األكللراد، قبل 
انسللحاب القللوات األميركية 

من سوريا.
واعتبر إردوغان في كلمة ألقاها 
في أنقرة الثاثاء أّن تصريحات 
بولتون »غير مقبولة بالنسبة 
التسللاهل  ميكللن  وال  إلينللا، 
معها«، وذلك بعللد لقاء جمع 
في أنقللرة بني بولتون وإبراهيم 
كالني، املتحّدث باسم الرئاسة 

التركّية.
وكانت معلومللات حتدثت عن 
إجللاء أكثر من 600 شللخص 
معقللل  آخللر  مللن  السللبت 
لتنظيللم الدولللة فللي شللرق 

سوريا.

وحتللدث ترامللب فللي تغريدات 
األحللد عللن »بدء اإلنسللحاب 
املنتظللر منذ فتللرة طويلة في 
سللوريا عبللر ضللرب اخلافللة 
لتنظيم  املتبقيللة  الصغيللرة 
الدولة اإلسامية على األرض، 
مللن اجتاهات عدة. سللنهاجم 
مجللددا انطاقللا مللن قاعدة 
موجودة إذا تشكلت مجددا«.

وتابع أن »روسلليا وإيران وسوريا 
كانللت أكبللر املسللتفيدين من 
املتحللدة  الواليللات  سياسللة 
الطويلة املللدى لتدمير تنظيم 
الدولة اإلسللامية في سللوريا  
نحن اسللتفدنا من ذلك أيضا، 
لكللّن الوقللت حللان اآلن إلعادة 
قواتنللا إلللى الوطللن«. وكتللب 
بأحللرف كبيرة »أوقفللوا احلروب 
التللي ال تنتهللي!«. وأكللد مدير 
املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
رامي عبد الرحمن أن عشللرات 
املقاتلني االرهابيني مت إجاؤهم 
مللن مناطللق يسلليطر عليها 
الكللردي. العربللي  التحالللف 
ألللف   16 حوالللي  أن  وأوضللح 
شخص بينهم 760 مقاتا من 
التنظيم فروا من املنطقة منذ 
كانللون األول/ديسللمبر. وأكدت 
األمم املتحدة اجلمعة أن 25 ألف 
شللخص فروا من املعللارك في 

األشهر الستة األخيرة.

وكاالت / البينة اجلديدة

سللعى وزير اخلارجّية األميركي مايك بومبيو 

خال محادثاتلله في الرياض إلى احلفاظ على 

التحالللف االسللتراتيجي الللذي يعللد أولوية 

لبللاده مللع السللعودية مللع ابداء احلللزم في 

الوقت نفسلله في قضية مقتللل الصحافي 

جمال خاشقجي بعد ضغوطات من الطبقة 

السياسية في الواليات املتحدة.

وهذه هي الزيارة الثانية للمسللؤول األميركي 

إلى السعوديّة منذ احتفاء خاشقجي داخل 

القنصلّية السللعوديّة في اسللطنبول أوائل 

تشرين األّول/أكتوبر 2018. 

وهللذا اللقللاء كان مقللررا مسللاء االحد عند 

وصللول الوزير االميركي الللى الرياض في إطار 

جولتلله االقليميللة الطويلللة، لكنلله التقى 

فللي املطللار وزير الدولة السللعودي للشللؤون 

اخلارجّية عادل اجلبير.

وخللال لقائلله اجلبيللر، شللّدد بومبيللو على 

»ضرورة أن تُواصل السللعوديّة حتقيقها حول 

مقتل« خاشقجي »من أجل محاسبة جميع 

املسللؤولني«، بحسللب ما جاء في بيان لوزارة 

اخلارجّية األميركّية.

وكان بومبيللو صّرح فللي الدوحة قبل توّجهه 

مللع  احلديللث  السللعودية »سللُنواصل  إلللى 

ولللّي العهد والسللعوديني، لضمللان أن تكون 

احملاسللبة كاملللة في ما يتعلللق بجرمية قتل 

جمال خاشقجي غير املقبولة«.

وشللرح بومبيللو أّن واشللنطن تريللد التأّكللد 

مللن »أنّنللا منلللك كّل الوقائع« بشللأن مقتل 

الصحفي. وتابع أّن واشللنطن تريد التأّكد من 

محاسللبة املسللؤولني عن اجلرميللة »من قبل 

السعوديني ومن قبل الواليات املتحدة أيضاً«.

وبدأت محاكمللة 11 موقوفاً في القضّية في 

السللعودية في 3 كانون الثاني/يناير. وطالب 

النائب العللام بحكم اإلعدام بحّق خمسللة 

منهللم لم يكشللف هّوياتهم. مللن جهتها، 

فرضت واشللنطن عقوبات على 17 مسللؤوالً 

سعوديًا على خلفّية القضية.

بعللد أكثر من ثاثة أشللهر علللى مقتله، لم 

يُعثر بعللد على جثمان خاشللقجي، وال تزال 

تساؤالت حتيط بهّوية من أمر بالعملّية التي 

نّفذها فريق من 15 مسؤوالً سعوديًا.

واقرت السلللطات السللعوديّة بأّن الصحفي 

فللارق احليللاة نتيجة جرعللة زائدة مللن اخملّدر 

قبللل أن يتم تقطيللع جّثته فللي القنصلية، 

لكنها نفت في املقابل أّي عاقة لولي العهد 

بالقضية.

وأثّللر مقتللل خاشللقجي علللى العاقات بني 

الريللاض وواشللنطن، فللي وقت تسللعى إدارة 

الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى تشللكيل 

»ائتاف« ضد إيران في املنطقة.

ودافع الرئيس األميركي بشللّدة عن العاقات 

مع السعودية، بعدما حّمل مجلس الشيوخ 

الذي يسيطر عليه أنصار ترامب اجلمهوريون، 

قتللل  مسللؤولية  السللعودي  العهللد  ولللّي 

خاشقجي.

وفللي الدوحة حيث التقى أمير قطر الشلليخ 

متيم بن حمد آل ثاني، سللعى بومبيو إلى دفع 

املصاحلة اخلليجّية قدماً بني قطر وجيرانها.

وحُتللاول الواليات املتحدة منذ عام ونصف عام 

مللن دون جدوى، إقنللاع السللعودية واالمارات 

والبحرين وقطر بتجللاوز األزمة، للتركيز على 

الهللدف األهم لواشللنطن فللي املنطقة وهو 

التصّدي للنفوذ اإليراني.

وقال الوزيللر األميركي في مؤمتللر صحفي مع 

نظيره القطري الشلليخ محمد عبد الرحمن 

آل ثانللي فللي الدوحة إنّلله ركز »علللى أهّمية 

الوحدة بني أعضاء مجلس التعاون اخلليجي. 

الرئيس ترامب وأنللا نعتقد أّن اخلاف دام وقتا 

طوياً جداً«.

وأضللاف »نحن جميعللا أقوى عندمللا نعمل 

سللوياً، حللني نواجه حتّديللات مشللتركة في 

املنطقة وحول العالم«، بدءاً بإيران.

وخال حديثه الحقاً في السللفارة األميركية 

في الدوحة، عّبر بومبيو عن أسللفه ألنّه »من 

غيللر الواضح مللا إذا كانت اخلللاف اخلليجي 

يتجه نحو احلّل«.

وقطعت السعودية واإلمارات والبحرين ومصر 

عاقاتهللا مع قطللر في اخلامس مللن حزيران/

يونيللو 2017 بسللبب تورط الدوحللة في دعم 

جماعات ارهابية والتقارب مع ايران.

وبللاءت كّل محللاوالت الوسللاطة فللي النزاع 

بالفشللل، فللي وقت اسللتقال مؤخللراً املوفد 

األميركللي حلّل النللزاع بني الدوحللة والرياض 

أنطوني زيني، وقال لشللبكة »سللي بي إس« 

األميركية إنه اسللتقال بسللبب ما اسللماها 

»عللدم رغبللة القللادة اإلقليمّيللني بوسللاطة 

َعَرضنا القيام بها او تسهيل إجناحها«.

ترامب يهدد بتدمري اقتصاد تركيا إذا هامجت األكراد

بومبيو يدعو السعودية إىل »احملاسبة الكاملة« عن مقتل خاشقجي

املوقف املحبط الذي 
نراه اليوم ليس جديدًا 
بل يعود بنا مرة أخرى 
إىل السياسات التي 
اتبعها املبعوث الدولي 
األسبق برناردينو ليون

وكاالت / البينة اجلديدة
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال 
مؤخرا أن فريق األمن القومي بالبيت 
الدفللاع  وزارة  مللن  األبيللض طلللب 
تزويده بخيارات بشللأن  )البنتاغون( 
إيللران. وأوضحللت الصحيفة  ضرب 
نقا عن مسؤولني حاليني وسابقني 
أن الطلب الذي قدمه مجلس األمن 
القومللي برئاسللة جون بولتللون أثار 
قلقا عميقا بني مسؤولي البنتاغون 
ووزارة اخلارجية. واستجاب البنتاغون 
للطلللب، لكن لم يعرف ما إذا كانت 
اخليارات بشللأن ضرب إيللران قدمت 
أيضا إلى البيت األبيض أو أن الرئيس 

دونالد ترامب علم بشللأنها. وقالت 
الصحيفللة إن قللرار البحللث عللن 
خيللارات لضرب إيللران كان مدفوعا 
بحادث وقع في سبتمبر/أيلول 2018 
وشللهد إطاق ثاث قذائللف مورتر 
علللى املنطقللة الدبلوماسللية في 
بغداد. وسقطت القذائف في أرض 
فضاء ولم تسللفر عللن أي إصابات.
ولم يعلق وزيللر اخلارجية األميركي 
مايك بومبيو حني سأله صحفيون 
عن اخلبر. ورفضت متحدثة باسللم 
وزارة اخلارجيللة التعليق. ولم يعلق 
البنتاغون  املتحللدث باسللم  أيضا 
حتى اآلن ولم يتسللن بعد الوصول 

ملسؤولني بالبيت األبيض أو مجلس 
األمن القومي للتعليق.وإلى حّد اآلن 
تسلللك واشنطن مسللار الضغوط 
لكبح  واالقتصادية  الدبلوماسللية 
الرئيللس  وأعلللن  إيللران  أنشللطة 
األميركي دونالد ترامب في مايو/ايار 
2018 االنسحاب من االتفاق النووي 
املوقع في العام 2015 وإعادة العمل 
السابق.وشكلت  العقوبات  بنظام 
احلزمة الثانية مللن العقوبات التي 
بدأ تطبيقهللا في نوفمبر/تشللرين 
خفللض  وتشللمل   2018 الثانللي 
إيرادات طهللران النفطية وقطاعها 

املصرفي.

داعش على وشك 
اهلزمية يف شرق سوريا

واشنطن درست خيارات تشمل توجيه ضربة لطهران

وكاالت / البينة اجلديدة
أفاد مصدر رسللمي فرنسللي مؤخرا 
أن الرئيس اميانويل ماكرون سيوجه 
رسللالة إلللى الفرنسلليني يدعوهم 
فيها إلى املشاركة في نقاش وطني 
كبير يتيللح اخلروج مللن األزمة التي 
تسللبب بها حترك السللترات الصفر 
منذ نحو شهرين. وقال وزير العاقات 
مع البرملان مارك فسنو »أنا واثق بأن 
الرئيللس سلليطرح ما يكفللل عودة 
احلللوار« خال هذا النقللاش »الفريد 
فللي التاريللخ الفرنسللي«. ويتحللدر 
ناشطو السترات الصفر من طبقات 
شعبية ومتوسطة نزلوا إلى الشارع 
للتنديد بسياسات احلكومة املالية 
واالجتماعيللة. وقد متكنوا السللبت 
من حشللد 84 ألف شخص في كل 
أنحاء فرنسللا، مقابل نحو خمسني 
ألفا األسبوع الذي سبقه، بحسب 

وزارة الداخليللة. وكان ماكللرون وعد 
ديسللمبر/كانون  النقللاش في  بهذا 
األول من العام املاضللي، لدى إعانه 
حتللرك  مللع  جتاوبللا  إجللراءات  عللدة 
السللترات الصفللر. ويريللد ماكللرون 
من رسللالته هذه دعوة الفرنسلليني 
إلللى االسللتفادة مللن فرصللة احلوار. 
وقللرر التوجلله الثاثاء إلللى منطقة 
النورماندي في غللرب الباد في إطار 
إطاق هذا النقاش. وهناك نقاط أربع 
سلليتركز النقاش عليها هي القدرة 
والدميقراطية  والضرائب  الشللرائية 
والبيئللة. ويرفللض الرئيللس أي إعادة 
نظر في مسللائل اإلجهاض وعقوبة 
اإلعللدام وزواج املثليني. إال أن العديد 
الصفللر  السللترات  مللن منتسللبي 
سللارعوا إلى انتقللاد هللذا النقاش. 
وقللال أحدهم جان جللاك البالغ من 
العمللر التاسللعة واخلمسللني فللي 

ستراسللبورغ »النقاش في الشارع 
وليس فللي قاعة وال عبللر االنترنت«. 
وال يبدو أن جميع األحزاب مستعدة 
للمشاركة في هذا النقاش. واعتبرت 
دانيال سلليمونيه القيادية في حزب 
فرنسا املتمردة )يسللار راديكالي( أن 
دعللوة ماكرون »مجللرد تضليل لوأد« 

التحرك. كما اعتبر فاليران دي سان 
جوست، املسؤول في حزب التجمع 
فللي  املتطللرف  اليمينللي  الوطنللي 
حديث صحافللي، أن اقتراح الرئيس 
الفرنسللي »ليللس علللى مسللتوى 
التحديات«، الفتا إلى أن السلللطات 
إمنا تسللعى عبر هذا النقللاش »إلى 

كسللب الوقللت«. فللي املقابللل فإن 
حزب اجلمهوريللني اليميني املعارض 
أعلللن أنه »سلليحاول تقللدمي الدعم 
إلللى هللذه االستشللارة ألننللا نريللد 
اخلللروج مللن الفوضى« بحسللب ما 
قالت املتحدثة باسم احلزب لورانس 
سللاييه، مللع »إبللداء حتفظللات عن 
األسلللوب«.وحاولت احلكومللة عبللر 
املتحدث باسللمها بنجامني غريفو 
احلد من اخملاوف. وقال غريفو »الفكرة 
تقضللي بالتوجلله إلللى كل أراضللي 
اجلمهوريللة وعدم نسلليان أحد« في 
إطللار هللذا النقللاش. وفي السللياق 
نفسلله قللال أحللد الللوزراء رافضللا 
كشللف اسللمه »لكي يأتللي الناس 
ال بد مللن وجود نظللام، وحقد أقل«، 
معتبرا أن رسللالة الرئيس »ستقدم 
الشللعور  إعطللاء  دون  مللن  إطللارا 
الدولللة  سللكرتير  باالنغاق«.وقللال 

منيللر محجوبي »هنللاك وعي فعلي 
ملا يحصل وسلليتغير كل شلليء مع 
هذا النقاش«. وفي السللياق نفسه 
قال أحللد املقربني مللن رئيس الدولة 
»احملللك يكمن في أن تؤكد الرسللالة 
أن النقللاش ميكن أن يكللون مفيدا«.

كما قال فرنسللوا بايرو املسؤول في 
حزب احلركة الدميقراطية الوسطي 
»بالنسللبة إلللى اجملتمع الفرنسللي، 
فإن النقللاش ميكن أن يكللون مهما 
جللدا ومفيللدا حتللى لللو أن كثيرين 
سيسعون لعرقلته«.ومن املتوقع أن 
يشللرح رئيس احلكومة إدوار فيليب 
كيفيللة إقامللة هللذا النقاش.كمللا 
طرحت فكرة إنشاء »جلنة ضامنني« 
قد يترأسها شللخص مثل »املدافع 
عن احلقللوق« والوزير السللابق جاك 
توبللون، أو املفللوض األعلللى إلصاح 

نظام التقاعد جان بول ديليفوي.

ماكرون يستعد إلطالق نقاش وطين الحتواء االحتجاجات

وكاالت / البينة اجلديدة

قللال مسللؤول فللي قللوات سللوريا 

إن مقاتلللي  الدميقراطيللة مؤخللرا 

تنظيم داعش »يعيشون حلظاتهم 

األخيللرة« فللي آخر جيللب لهم في 

سللوريا قرب احلدود العراقية حيث 

تشن القوات املدعومة من الواليات 

املتحدة هجماتها على التنظيم.

وهزمية املتشللددين فللي هذا اجليب 

سللتكتب كلمللة النهايللة لوجود 

الدولة على الضفة الشرقية لنهر 

الفرات.

وقللال متحللدث باسللم التحالللف 

املتحللدة  الواليللات  تقللوده  الللذي 

»قللوات سللوريا الدميقراطيللة حترز 

تقدما كبيللرا، لكن القتللال ما زال 

مستمرا«.

وطللردت قوات سللوريا الدميقراطية 

وهللي حتالف مللن فصائللل تقودها 

الكردية،  الشللعب  وحدات حماية 

من مناطق في شمال وشرق سوريا 

بدعللم مللن التحالف الللذي تقوده 

الواليللات املتحدة خال السللنوات 

األربع املاضية.

وقال مصطفى بالي رئيس املكتب 

اإلعامي لقوات سوريا الدميقراطية 

»ازدادت وتيللرة الهجمللات في آخر 

يومني. بعللض قواتنا اتخذت تدابير 

خاصة فللي املناطق التللي يتواجد 

فيهللا داعش حتللى ال يتمكنوا من 

الهروب مللن ممرات آمنللة لينظموا 

أنفسهم مرة أخرى ومتت السيطرة 

علللى احلللدود العراقيللة ومحاصرة 

داعش«.

اللحظللات  »يعيشللون  وأضللاف 

األخيللرة ويدركون أن هللذه املعركة 

هي حملة القضاء عليهم«.

وأعلللن الرئيللس األميركللي دونالد 

ترامب الشهر املاضي سحب قوات 

بللاده من سللوريا، قائللا إن مهمة 

هزمية داعللش أجُنزت ولم تعد هناك 

حاجة لوجود القوات.

ومنللذ ذلللك احلللني صدرت رسللائل 

متباينللة من مسللؤولني أميركيني. 

تقللوده  الللذي  التحالللف  وأعلللن 

الواليللات املتحدة يللوم اجلمعة أنه 

بللدأ االنسللحاب لكللن مسللؤولني 

ذكللروا الحقا أنه بدأ فقط سللحب 

العتاد ال اجلنود.

وقال الكولونيل شون ريان املتحدث 

باسم التحالف الذي تقوده الواليات 

املتحدة »قوات سوريا الدميقراطية 

حتللرز تقدما كبيللرا وتواصللل حترير 

املزيد مللن األراضي التي كانت حتت 

سيطرة داعش، لكن القتال ما زال 

مستمرا«.

للدولة  النهائية  »الهزميللة  وأضاف 

ال تزال هي املهمة املنشللودة، وهم 

مللا زالوا يشللكلون تهديللدا فعليا 

املنطقللة على  بهللذه  لاسللتقرار 

املدى الطويل ولذلللك فإن األمر لم 

ينته بعد«. وأضفى القرار األميركي 

باالنسللحاب املزيللد مللن الغموض 

علللى الصراع السللوري املسللتمر 

منذ نحللو ثمانية أعللوام، وأدى إلى 

سلسلللة مللن االتصللاالت بشللأن 

كيفيللة ملللء الفللراغ األمنللي في 

أعقاب انسحاب القوات األميركية 

مللن املناطق التي تتمركللز بها في 

شمال وشرق سوريا.



هاشم مهدي السوداني

والثقاف��ة تؤم��ان ال يفترق��ان كونهم��ا  التربي��ة 
عنوان س��اطع للحض��ارة والتطور ف��ي اجملتمعات 
املتقدمة والتربية ال تختصر على مراحل التعليم 
الط��رق  اختلف��ت  وان  االكادميي��ة  ومناهجه��ا 
والوس��ائل وان الكلمة املكتوبة ف��ي الكتاب هي 
اهم وس��ائل نق��ل املعرفة كما للتربي��ة اثرها في 
التحدث والتلفظ املعرفي حيث ان التربية املبنية 

على اس��س صحيحة ترتب��ط بالثقافة ومن خالل 
ه��ذه العناوين يحدد الس��لوك االنس��اني وتتميز 
امناط احلياة في اجملتمعات التي تعلم صغارها على 
النشء الصحيح حيث يكتس��ب الطفل العادات 
والس��لوكيات م��ن خ��الل ثقاف��ة العائل��ة بينما 
نش��اهد بع��ض االباء يفتخ��ر بانه جل��ب لطفله 
هدي��ة عبارة عن )بندقية( مع كمية من املتفجرات 
واالطالق��ات الناري��ة بدال من االلع��اب التي تنتمي 

لعقليته .
نع��م تختل��ف الثقاف��ات ل��دى الش��عوب فنجد 
ش��عوبا تتفاخر بالثارات واخملالف��ات وايذاء اجملتمع 
حيث ف��ي مجتمعنا غالبا ما يص��رح البعض بان 
ه��ذا حرام وذل��ك ممنوع  وال يتوانى م��ن ذكر لفظة 
)عيب( وفي السلوك العام جتد احلالل والفخر عند 
البع��ض عندم��ا يرمي العل��ب والقنان��ي الفارغة 
ف��ي الطرقات ويس��ير عكس االجت��اه ويرفع صوته 

باحلدي��ث ومذي��اع س��يارته الفاخ��رة ليس��معه 
القاص��ي والداني وغي��ر ذلك من الس��لوكيات وال 
يبالي او يخجل وكان هذا السلوك حسب تفكيره 
ليس له عالق��ة بالثقافة في حني ان هؤالء يكونوا 
بقمة االلتزام واحترام النظام خارج البالد, من ذلك 
ال نستطيع ان نضع س��لما لتقييم الثقافات في 
مجتمعاتن��ا, ان الثقافة املقص��ودة هي مجموعة 
املعارف واملهارات واملش��اعر واحترام االخر والتقيد 
بالضواب��ط وااللت��زام حي��ث جن��د ان الثقافات في 
معظم بلدان اوربا تش��اهدها من خالل سلوكيات 
مجتمعاتهم الراقية وتعامالتهم االنسانية وهي 
بعي��دة متاما عن الدي��ن والتدين الن الس��لوك في 
ه��ذه اجملتمعات له قيمة عليا وقدرا اكبر تترس��خ 
فيه املفاهيم االنس��انية صدق التربي��ة والثقافة 
ف��ي عوائلهم ليك��ون للمعرفة اث��ر للحرص على 
بلده��م واملمتلكات العامة بع��د ان اصبحت هذه 

املفاهي��م تس��اهم ف��ي بن��اء االوط��ان وكذلك ان 
الضوابط والقوانني النافذة حتد من اي سلوك شاذ 
وحتاس��ب من ال يحت��رم الضواب��ط وبالتالي يكون 
اجملتمع قد جتاوز والتزم بثقافة الشارع واملكان ولو 
عدن��ا للثقافة ف��ان مجاالتها كثيرة فاملوس��يقى 
الش��عبية وسيمفونيات بتهوفن مثال كالهما من 
ام��ور الثقافة كون املوس��يقى تلعب دورا في حياة 
الن��اس واذواقهم حيث يطل��ق عليها لغة اجلميع 
والنش��اطات الرياضية بانواعها ه��ي االخرى لها 
اث��ر عميق بالتاثير وتأثير اجملتم��ع فبعض الظواهر 
الكونية تعتمد على التفس��ير والتحليل العلمي 
وترتب��ط بهيئات علمية وكال حس��ب اختصاصه 
وحت��ى ف��ي طل��ب العل��م والتربي��ة الصحيحة 
والنش��اطات االخرى في حني تعتم��د مجتمعات 
اخرى على الوهم واخلرافة وتتعمد ترس��يخ ثقافة 
بعي��دة ع��ن مواكبة التط��ورات العلمي��ة لتخلق 

اجي��اال من الكس��الى تتغ��ذى باف��كار ال تواكب 
التطورات الصناعية والفلكية بل وفي كل اجملاالت 
حتى ان ذلك يوهم اجملتمع مبعلومات هدفها اتباع 

ثلة لها غاياتها ومآربها املتخلفة.
اذن العالق��ة مترابط��ة بني الثقاف��ة والتربية التي 
تبدأ من العائلة ليكون الكتاب هو احملور الذي يدور 
حول��ه التعليم في املدرس��ة الن الكلمة املكتوبة 
له��ا تأثيره��ا بالنط��ق والس��مع وبالتال��ي تنتج 
مجتمع��ات معرفية قادرة عل��ى صنع الغد وتعزيز 
القدرات املتنوعة , في حني ان مشكلتنا الرئيسة 
واملهم��ة الي��وم ه��ي املناه��ج املدرس��ية حتى ان 
الكادر التدريسي والطلبة يعترضون على كتبهم 
املنهجية كونها ال تالئم قدراتهم ومس��توياتهم 
ما يتطلب تش��كيل جلان متخصصة تضع احللول 
للمناهج املدرس��ية واملعرفي��ة ليتقبلها الطلبة 
وتكون بالتدريج حس��ب املراحل الدراس��ية, وقبل 

ذلك يجب االلتفات بج��د على املدارس وصفوفها 
واملقاع��د )الرح��الت( وتوفيرها ووس��ائل االيضاح 
ورس��ومها, من ذل��ك نبدأ ك��ي تتوس��م بالتربية 
الصحيحة والثقافة القادرة على ان يصبح اجملتمع 
نح��و االفض��ل وترجي��ح اجلان��ب العقالن��ي ببناء 
االنس��ان حتى حتصد اث��را تربويا يالئ��م التطورات 
الهائلة في الدول االخرى كي تتوس��م هذه اجلهود 

)بالتربية والثقافة واملعرفة( 
ويكفينا التأثر بالعاطفة وتقديس املاضي ويكفي 
ان يكون االمي��ان بالدين اهم عناص��ر الثقافة وفي 
ه��ذه االج��واء املتناقض��ة ب��ني مجتمع املدرس��ة 
ومعترك احلياة البد لنا من اعادة النظر فيما تقدمه 
املدرسة لطالبها ومن الضروري ايجاد صيغة تواؤم 
بني املدرس��ة والبيت ترتبط بني التعليم والثقافة 
حت��ى ينتج اث��ر معرف��ي يفتخر به اجملتم��ع لبناء 

الوطن. 

 

محمد عبد الجبار الشبوط

ح��ني نتحدث عن الدول��ة احلضارية 
احلديثة من الضروري ان نس��تحضر 
واحلكوم��ة  الدول��ة  ب��ني  الف��رق 
والس��لطة. فالدولة ه��ي احلاضنة 
الكلي��ة ل��الرض والن��اس واجله��از 
احلاكم والقيم العليا. اما احلكومة 
فهي اجله��از التنفيذي ف��ي الدولة 
ال��ذي يحتكر الس��الح والتش��ريع 
فه��ي  الس��لطة  وام��ا  والعق��اب. 
الق��درة عل��ى فرض ارادة املتس��لط 
عل��ى االخرين، الق��درة على االكراه. 
ف��ي اطروحتن��ا، نحن نتح��دث عن 
»الدولة« بعناصره��ا االربعة اعاله، 
وال نتح��دث ع��ن احلكوم��ة فق��ط. 
تنبث��ق  وصفته��ا  الدول��ة  وقيم��ة 
القي��م  ومنظوم��ة  الش��عب  م��ن 

الت��ي يؤمن بها ويجس��دها في 
س��لوكه وتصرفات��ه وعالقات��ه 
الفردي��ة واجلمعي��ة. ومنظومة 
املرك��ب  بعناص��ر  تتعل��ق  القي��م 
احلضاري اخلمس��ة، وهي: االنس��ان 
والعم��ل. والعل��م  والزم��ن  واالرض 

بن��اء  احلديث��ة  احلضاري��ة  الدول��ة 
هندس��ي محكم. وتق��وم) د ح ح ( 
من الناحية البنيوية على خمس��ة 
ه��ي:  اعم��دة  او  ركائ��ز  او  اس��س 
والقانون،  والدميقراطي��ة،  املواطنة، 
احلدي��ث. والعل��م  واملؤسس��ات، 

تشكل املواطنة االساس االهم في 
بناء الدولة، وهي حق قانوني موروث 
او مكتس��ب. وهي عالقة مباش��رة 
بني الدولة والفرد. فالفرد في )د ح ح( 
ال يحتاج الى وسيط يربطه بالدولة 
وم��ا  والدي��ن  واحل��زب  كالعش��يرة 
شابه. تستطيع الدولة ان تخاطب 
او تعاقب او تثيب املواطن مباش��رة، 
يخاط��ب  ان  املواط��ن  ويس��تطيع 
الدولة مباش��رة ايضا، بال وسيط او 

جسر عبور.
ويتمتع املواطنون باحلرية واملساواة 
ف��ي د ح ح. فاحلري��ة تعن��ي التمتع 
بح��ق التصرف ف��ي اط��ار القانون، 
واملس��اواة تعني عدم التمييز على 
اساس الدين او الطائفة او العرق او 

االنتماء السياسي.

ومتثل الدميقراطية االس��اس الثاني 
ف��ي بن��اء )د ح ح( وه��ي تعن��ي حق 
املواطن في تقرير مصيره واملشاركة 
وبام��ان  القان��ون،  ضم��ن  العام��ة 
وحري��ة. كم��ا انه��ا متث��ل الطريقة 
الس��لمية في تداول السلطة دوريا 
مبوج��ب االلي��ات الدميقراطية التي 
الفعلية  واحلري��ة  احليادي��ة  تضمن 
وليس فقط الشكلية في االختيار. 

وتأتي االنتخابات احل��رة والنزيهة 
والش��فافة والعادل��ة في مقدمة 
ه��ذه االلي��ات. ونظ��ام االنتخاب 
بالقائم��ة ال يضمن القدر الكافي 
عل��ى  والق��درة  الش��فافية  م��ن 
االختي��ار. له��ذا الس��بب نفضل 
واالنتخ��اب  الف��ردي.  االنتخ��اب 
ش��رط في التول��ي. فاالصل ان ال 
والي��ة الحد على احد اال بس��بب. 
والس��بب في د ح ح ه��و االختيار 
ال��دوري.  الش��عبي  واالنتخ��اب 
الس��لطتني  ف��ي  ه��ذا  ويتأك��د 
النظام  والتنفيذية.  التش��ريعية 
احلال��ي القائ��م في الع��راق ليس 

دميقراطي��ا، امن��ا ه��و نظ��ام هجني. 
وهذا من اس��باب الدعوة الى د ح ح 
ومن اهدافها. وهو اقامة دميقراطية 

سليمة.
وميث��ل القانون االس��اس الثالث في 
بن��اء الدولة احلضاري��ة احلديثة. وال 

ميك��ن تصور وج��ود دول��ة حضارية 
حديث��ة ب��دون قان��ون. واجملتمع��ات 
تب��دأ، وتع��زز، مس��يرتها احلضارية 
بتعزي��ز وتطبي��ق القان��ون. والعراق 
م��ن اوائل اجملتمع��ات الت��ي عرفت 
القانون قبل االف السنني من خالل 
مس��لة حمورابي وما سبقها. لكن 
العه��ود املظلم��ة الت��ي م��رت ب��ه 
جعل��ت قيم��ة القانون وس��لطته 

املعنوي��ة والتنفيذية تتراجع لتحل 
محلها سنن العش��ائر او الفوضى 
او االحكام االعتباطية والتعسفية 
للح��كام. ويجب ان يلب��ي القانون 
م��ع  وينس��جم  اجملتم��ع  حاج��ات 

مستواه وطبيعته احلضارية.

الرابع  ومتثل املؤسس��ات االس��اس 
ف��ي بناء الدول��ة احلضارية احلديثة. 
واملؤسسات هي الوعاء الذي تتراكم 
التش��ريعية  في��ه خب��رات اجملتمع 
واملراكم��ة م��ن ش��روط  واالداري��ة. 
التقدم ف��ي اجملتمعات االنس��انية. 
خاصي��ة  يفق��د  ال��ذي  واجملتم��ع 
املراكمة ال ميكن ان يتقدم. واجملتمع 
ال��ذي تع��وزه املؤسس��ات القوي��ة 
واملستقرة والفاعلة يفقد خاصية 
ويعج��ز ع��ن حتقي��ق  املراكم��ة، 
والتط��ور. واملؤسس��ات  التق��دم 
اختصاصاته��ا،  بتن��وع  تتن��وع 
فهناك املؤسس��ات التش��ريعية 
واالقتصادية  والتنفيذية واحلزبية 
والدينية والتعليمي��ة وغير ذلك. 
يعاني اجملتمع العراقي منذ عقود 
م��ن انقطاع��ات متواصل��ة ف��ي 
لذا وجدناه  املؤسس��اتي.  اجلانب 
ي��راوح ف��ي مس��يرته التاريخية، 
وال ميل��ك الق��درة عل��ى مراكم��ة 
واالقتصادية  السياسية  اخلبرات 
واالدارية والعلمية الخ. والس��عي 
الى اقام��ة د ح ح في العراق البد ان 
يتضمن بناء مؤسسات رصينة في 

الدولة واجملتمع.
بوصف��ه  احلدي��ث  العل��م  ويبق��ى 
االس��اس اخلام��س من اس��س بناء 
الدولة احلضارية احلديثة. العلم هو 

الباب الى احلض��ارة والعلم احلديث 
هو ش��رط احلداثة. وال تكون الدولة 
العل��م  ب��دون  وحديث��ة  حضاري��ة 
احلدي��ث. والعل��م نقي��ض اجله��ل 
واالس��اطير.  والس��حر  واخلراف��ة 
العلم هو معرف��ة بالواقع وطريقة 
للتعام��ل مع الواق��ع. والعالقة بني 
والطبيع��ة تق��وم عل��ى  االنس��ان 
اس��اس العل��م. كما ان بن��اء الدول 
عل��م. واالدارة عل��م. والعل��م م��ن 
مستلزمات استخالف االنسان في 
االرض. والدول��ة احلضاري��ة احلديثة 
تق��وم عل��ى العل��م ف��ي خططها 
وادارته��ا وتصرفاته��ا. والعل��م هو 
حي��اة  حتس��ني  مس��تلزمات  م��ن 
الناس وتبس��يط االجراءات وحتقيق 

السعادة والرخاء والرفاهية.
كل م��ا تق��دم يحت��اج ال��ى ثقافة. 
الوه��ن والضعف في هذه االس��س 
والركائ��ز س��ببه ثقافي ف��ي املقام 
االول. لذا ف��ان اقامة د ح ح تتطلب 
اشاعة ثقافة املواطنة والدميقراطية 
والعل��م  والقان��ون  واملؤسس��اتية 

احلديث في اجملتمع. 
العمل عل��ى اقام��ة )د ح ح( ال يتم 
بالغلبة  الش��عوب  بالتسلط على 
على الناس، امنا يتم بتغيير  احملتوى 
الداخلي لهذه الش��عوب بالثقافة 

احلضارية .

الدي��ن العام احد اهم اهداف السياس��ات االقتصادي��ة، فأزمات الدين 
العام ال تفرق بني دولة نامية و متقدمة، دولة رأس��مالية، و اشتراكية و 
ذات اقتصاد مختلط، فتداعياته تكون س��واء على اقتصادات البلدان 
النامي��ة او املتقدم��ة والتج��ارب كثي��رة، وللحفاظ على اس��تقاللية 
احلكوم��ة وتنفيذه��ا للبرامج الت��ي وضعتها في املوازن��ة العامة عبر 
خط��ط مالية ترس��مها لس��نة جديدة تلو اآلخ��رى، ينبغ��ي ان تُقيد 
بس��قف معني للدين العام ال ميكن جتاوزه وس��يمنع القانون اي تعاقد 
للدي��ون اذا ارتف��ع عن احلد االقصى، وس��قف الدي��ن نقصد به احلجم 
الذي حتدده الس��لطة التش��ريعية عبر س��ن قانون كأن يكون اس��مه  
املس��ؤولية املالية او قانون ادارة املالية العامة او تعديل القانون احلالي 
يُحدد على اساس��ه حجم الدين كنس��بة من الناجت احمللي االجمالي، 
ويشبه نس��بة الدين العام في اتفاقية ماستريخت في االحتاد االوربي 
والذي مت مبوجبه االتفاق على حتديد نسبة الدين العام ب�)%60( من الناجت 
احمللي االجمالي كنسبة مستدامة )النسبة التي تستطيع ان تستمر 
الدولة في خدمة ديونها دون التعثر مالياً، او االستمرار في القدرة على 

حتمل الدين العام(.
هن��اك بعض النماذج الدولية التي ش��رعت مثل هك��ذا قوانني فمثالً 
البرازي��ل، مت س��ن قان��ون املس��ؤولية املالي��ة والذي يفض��ي الى وجود 
خط��ر عندما تصل نس��بة الدين ال��ى الناجت احملل��ي )%70(، أما في اجملر، 
فقد حدد س��قف )%50( من الناجت احمللي االجمالي، ونص الدستور على 
رفض البرملان تدابير مش��روع املوازنة الذي يهدف الى اي زيادة عن احلد 
االقص��ى املنص��وص عليه في الدس��تور، أما في بولن��دا، يفرض قانون 
املالي��ة العام قيوداً عل��ى النفقات العامة اذا جت��اوز الدين العام )43%( 
م��ن الناجت احملل��ي االجمالي، وف��ي اجلمهورية الس��لوفاكية، فيتطلب 
م��ن وزير املالية ان يصدر رس��الة مفتوحة عندما يصل الدين العام من 
)%60-50( من الناجت احمللي، والس��بب في ذلك أنه انذار للحكومة بعدم 
جتاوزه لضمان االس��تدامة املالية. تساعد ادارة الدين العام والتي حتمل 
في طياتها عددا من االجراءات والسياس��ات االس��تراتيجية الى وجود 
دين عام مس��تدام )قابل للدف��ع( بأقل تكلفة ممكنة مبا يتماش��ى مع 
درج��ة احلذر من اخملاطر، وهذه ممكن ان مينعها قانون املس��ؤولية املالية 
والذي يحمل فقرة مهمة تتمثل بس��قف الدي��ن )احلد االقصى للدين( 
ال��ذي يلزم احلكومات بعدم زيادته عن احلجم احملدد في القانون حتت اي 
ظرف كان اال ف��ي حالة الضرورة القصوى ويتم الرجوع الى الس��لطة 
التش��ريعية ملن��ح االذن للس��لطة التنفيذي��ة باالقت��راض، فقان��ون 
االدارة املالي��ة والدين العام في العراق رقم )95( لس��نة )2004( لم يلزم 
 )GDP( احلكوم��ة التنفيذية بحجم محدد من الدين العام نس��بة الى
وامن��ا نص على امكاني��ة تخويل وزير املالية باالس��تدانة وبالتعاون مع 
البنك املركزي في ادارة س��ندات احلكومة العراقية، ولذلك جند في كل 
س��نة مالية عند حص��ول العجز في املوازنة فق��رة تخويل وزير املالية 
بس��د العجز عن طريق االقتراض الداخل��ي واخلارجي دون حتديد حجم 
الدين العام بضابطة قانونية تشريعية، فالضرورة تقتضي على االقل 
إضافة فقرة في املوازنة العامة تلزم احلكومة العراقية بعد جتاوز نسبة 
معين��ة من الدين الع��ام الناجت احمللي االجمالي، وهذا م��ا يعزز التدابير 
الرامي��ة الى االنضباط املالي واالس��تدامة، والبح��ث عن مصادر آخرى 
لتنمية االيرادات وتغطية النفقات واس��تثمار امل��وارد، بدالً من التوجه 
الى الدين العام في كل س��نة مالية، إذ أصبح اليوم التوجه الى الدين 
العام ابرز احللول املالية لسد عجز املوازنة، وهذا بفضل سماح القانون 

باالقتراض دون ضوابط وتنظيم قانوني.

*باحث اقتصادي

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

* أحمد هذال

 خارطة طريق

ين العام ..  سقف الدَّ
 ضرورة تشريعية

زيد الحلي

ليس م��ن عادت��ي االلتف��ات الدائ��م ، ملا 
يحمله تطبيق ) الواتس اب( من الرسائل 
الت��ي يحفل به��ا هاتفي النق��ال ، فهي 
لكثرته��ا ، جتعلن��ي اغض النظ��ر عنها 
، غي��ر ان هناك اس��تثناءات ، اذ ليس من 
املعق��ول ان تترك رس��الة ، حني تعرف ان 
مرس��لها ، كان مدرس��ا لك في الثانوية 
، ثم زمي��ال في درب الصحاف��ة في الحق 
السنني .. ففي 8 من هذا الشهر ، وجدُت 
رس��الة صوتي��ة م��ن اس��تاذي  حس��ن 
العلوي بعثها من مس��تقره ف��ي اربيل ، 
وحني استمعُت اليها ، وجدتها درسا في 
الرؤية التاريخية البيضاء ، عن شخصية 
ن��وري الس��عيد .. حتدث فيها م��ن موقع 
شاهد عيان عن الرجل االشهر في العراق 
في القرن املنصرم ، واس��مه محط انظار 
اصحاب الدراس��ات العليا في اجلامعات  

محلي��ا وعربي��ا ودولي��ا .. فالعل��وي اب��ن 
منطقة كرادة بغداد ، والس��عيد ابن تلك 
املنطق��ة .. فاالثنان تنفس��ا الهواء ذاته ، 

املشبع برائحة ماء دجلة ..                 
ف��ي التس��جيل الصوتي يق��ول العلوي  
دائم��ا ما كنُت ارى نوري الس��عيد ..  كان 
الرجل وحيدا في س��كنه ، وكانت تأتيه 
يوميا  خادمة  للتنظيف ، ثم تخرج بعد 
انته��اء واجبه��ا .. ويبقى وحي��دا ..بيته 
بسيط جدا .. بال ديكور، واثاثه ال تناسب 
موقعه السياسي .. ولديه حماية مكونه 

من شرطي واحد !
لم يكن اجتماعيا  قط .. ألنه )عصملي( 
.. تربي��ة عثمانية ..  ولم يكن ميش��ي في 
الش��وارع .، وال يعبر اجلس��ر ماشيا ابدا، 
وس��يارته لم تكن مصفح��ة ورقمها 20 

بغداد ، امريكية الصنع ..
ثم يسترس��ل العلوي بال��كالم ، ليقف 
متس��ائال  مباذا نفسر والء نوري السعيد 
لبريطاني��ا .. ه��ل هي عمال��ة ، فيجيب 
)ان��ا ال اعتق��د ان��ه كان بحاج��ة ليكون 
عميال.. لكن لديه )فوبيا ( من الشيوعيني 
، وم��ن االحت��اد الس��وفيتي .. ويعتق��د ان 
الع��راق بل��د صغي��ر ، محاط ب��دول اكبر 
من��ه  تركيا ، اي��ران  فالبد اذاً ان يكون في 
حال��ة تصال��ح معهما .. وهذه فلس��فة 

رائع��ة في االطار العام  . . من اجل حفظ 
مصالح العراقيني .. لك��ن هذه  الفوبيا ،  
وحذره من االحتاد السوفيتي اوصلته الى 
اخط��اء كبيرة ، حني دخ��ل حلف بغداد ، 

ما جعل��ه طرفا ضد االحتاد الس��وفيتي، 
ناس��يا ان العراق ال يش��كل ش��يئا امام 
االحتاد الس��وفيتي .. وانا اسميه مجاهدا 
في السياس��ة البريطاني��ة .. وله نظرية 
تقول ضرورة وجود دولة قوية حتمي العراق 
مث��ل بريطاني��ا وامريكا .. فص��ارت لديه 

سياس��ة االحالف .. وهذه السياس��ة ان 
نظرن��ا اليها نظرة مجردة ، رمبا نقول انها 
صحيحة .. لكن اذا رجعنا الى تلك االيام 
، حيث املد العربي الس��امي ،  وطروحات 
وتوجه��ات جم��ال عبد الناص��ر القومية 
ضد االستعمار والوجود البريطاني  ، وهي 
بال ش��ك حتوالت كبرى في املنطقة ، لكن 
الس��عيد ترك كل ذلك خلفه ، واجته الى 
عمل حل��ف يجمع العراق واي��ران وتركيا 
والباكس��تان .. وهذا خط��أ كبير يتحمل 
مسؤوليته السعيد ، فاألحالف هي التي 

انهت نوري السعيد  ..
باختص��ار اق��ول ان نوري الس��عيد ليس 
داهي��ة ، كم��ا يطلق عليه البع��ض .. بل  
كان )ثوري��ا( يس��عى لتحقي��ق ما يعتقد 
بأية طريقة كانت ... كان يحتقر اليسار.. 
فبق��ي الع��راق وحده ف��ي الس��احة . له 
ارتب��اط ب��دول غير عربية ، اي��ران ، تركيا ، 
الباكستان ،  متناس��يا محيطه العربي 
..كان مع��زوال . وبقي غريبا  وحيدا .. وكان 
يس��مون تلك الفترة  بعهد نوري سعيد ، 
بدل تسمية العهد امللكي ..كان متعففا 
.. لكنه كان قاس��يا مع خصومه .. واعدم 
ش��يوعيني ل��م يس��تخدموا الس��الح .. 
واعدم ش��خصا يغني املربع��ات  بتهمة 
قت��ل ش��رطي.. كان دموي��ا ..  ول��م يكن 

مساملا او ليبراليا .. 
ث��م يتج��ه بن��ا العل��وي ال��ى مس��ارات 
كثي��رة ف��ي رؤاه لإلنس��ان والسياس��ي 
نوري س��عيد .. لكن اجمل��ال اخملصص لهذا 
العم��ود ال يتس��ع ، وكلي أم��ل ان يكتب 
العل��وي بقلمه الس��احر مقالة عن هذه 
الشخصية املثيرة للجدل والنقاش ..     

ولّي كلمة  ان نوري السعيد ، كما فهمُت 
م��ن بني ثنايا صوت اس��تاذنا العلوي ، لم 
يقتص��ر في قيادته وش��خصيته ، ورؤاه ، 
على اجتاه نوع معني من الفهم السياسي 
واالجتماعي ، في احلياة السياس��ية ، بل 
ان��ه م��دح وهج��ا ، وتغزل ورث��ى ، ووصف 
وبك��ى .. اي انه طرق جمي��ع ابواب احلياة 
السياس��ية ، لكنه زاد في باب ، دون باب 
من هذه االبواب .. فكان ثوريا ، لكن باجتاه 
السياس��ة البريطانية ،  وقاس��يا باجتاه 
م��ن يعتقده��م اعداء وهم الش��يوعيون 
والقوميون ، فاعدم منهم الكثير.. واتخذ 
م��ن العزلة مأمنا له وألف��كاره  وفي هذه 
العزلة اعتقد ان ل��ه فيها راحة ومنطلق 
ينطل��ق في��ه بأف��كاره ، ويب��ث هموم��ه 
واشجانه السياسية .. لكن في النهاية  
ل��ف امل��وت ن��وري الس��عيد ، دون كفن ، 

واحتوته ارض غير معروفة !.

العامل الصاحل يف البيئة غري الصاحلة
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الشيخ/ منتظر الخفاجي

هل من الالزم على الفرد الصالح أن يعمل 
ف��ي البيئة الصاحلة؟ وإن وِج��َد هذا الفرد 
في بيئة غير صاحل��ة، فهل من املنطق أن 
يترك العمل في تلك البيئة، املؤسسة أو 
املكت��ب أو غيرها؟. هذا ما يتعذر به بعض 
الصاحلني، حيث أنهم يرون أن من الصعب 
أو م��ن املتعذر عليهم العم��ل في البيئة 
غير الصاحلة، وه��ذه الصعوبة تكمن في 

عدة جهات: 
األول��ى: أن العمل في البيئة غير الصاحلة 
يس��بب ضغط��ا وصعوبة عل��ى العامل 
الصال��ح م��ا ي��ؤدي ال��ى احلد م��ن قدرته 
العملية وبالتالي عدم وجود نتائج معتد 

بها في عمله .
الثانية: إن العمل في هكذا بيئة قد يكون 

غير مبري للذمة أمام اهلل تبارك وتعالى.

الثالثة: أن الفرد الصالح الذي ينخرط في 
العمل في البيئة التي ال تناس��ب ثوابته، 
ق��د ي��ؤدي عمل��ه ذاك الى ت��ردي صالحه 
ونزول مس��تواه، وذلك مل��ا للبيئة من تأثير 

على الفرد.
أق��ول: إن هذا املنطق صحي��ح من اجلهة 
التي نظر لها هذا الصالح، لكن حني النظر 
الى املساحة األوس��ع واألشمل قد يتغير 
احلك��م، ومن ذل��ك أن الف��رد الصالح بعد 
متكنه من الصالح تترتب عليه مسؤولية 
إصالح الغير، نعم .. بالقدر املتيسر لديه، 
أي باألمور واجلوان��ب التي صلح هو فيها، 
وعليه فإن مثل هذا الفرد يكون وجوده في 
البيئة ناقصة الصالح أكبر أثراً وأكثر ثمراً 
من وجوده في البيئ��ة الصاحلة، كذلك أن 
كل صالح بعد صالح��ه تتولد في داخله 
داعي��ة اإلصالح، وه��ي غالباً م��ا تكون ال 
إرادية، فاملفروض أن وجود هذا الصالح في 
البيئة غير الصاحلة هو الوجود الصحيح 

له، حيث أن مواطن االصالح وافرة . 
ثم لو أن كل صالٍح ترك البيئة الفاس��دة 
ألنها ال تناسب أفكاره ومرتكزاته، فسوف 
متس��ي أكثر املواطن االجتماعية خالصة 
الفس��اد ال تشوبها شائبة الصالح، وهذا 

ما ال يقبله كل انساٍن صالح.
أما بالنسبة للجهات التي طرحها الفرد 
الصالح والتي أعتبرها مسوغات لالبتعاد 
عن الس��احة غير الصاحلة، فأعتقد أنها 

قابل��ة للتالفي واخل��روج من س��لطانها، 
وذلك ليس بأكث��ر من أن يجعل هذا الفرد 
االصالح في تلك البيئة من ضمن أهدافه، 
عندئٍذ يستحيل أن يطرأ عليه النزول في 
مس��تواه بل يكون في تصاعد مستمر مبا 
تُعطيه تلك الضغوطات التي تواجهه، إال 
أن يبتع��د هو عن هذه الغاية، ثم إن كانت 
ه��ذه الغاية ضمن عمله فوجوده في هذه 
البيئة س��يكون مبرئا للذمة ومباركاً من 
قبل احلق س��بحانه، أما قول الصالح من 
أن وج��وده في تل��ك البيئة يحد من قدرته 
العملية ويؤدي آخراً الى عدم وجود نتائج 
معتب��رة، فأعتق��د أنه َنَظر بع��ني واحدة، 
ألن عمل اإلصالح في البيئة الفاس��دة أو 
ناقص��ة الص��الح هو ارتقاء به��ذه البيئة 
ال��ى ما ه��و أصل��ح وأكمل له��ا وبالتالي 
س��ينعكس هذا الصالح الى عموم عمل 

تلك البيئة.
إذن ليس من العدل أن يطلب الصالح ترك 
بيئت��ه العملية بس��بب أنه صال��ح أو أن 
بيئته غير صاحلة أو أن العاملني فيها غير 

صاحلني. هذا من جهة.
أما لو نظرنا من جهة أخالقية، فنقول: أن 
احلق سبحانه عندما يوجد عبده الصالح 
ف��ي بيئة ناقصة الصالح فإنه يتوقع منه 
أن يُصلح ما يراه فاس��داً في تلك البيئة ، 
ال ان��ه يطلب تبديل تل��ك البيئة أو تغيير 
موقع��ه فيه��ا، فإن��ه كم��ا ه��و املعهود 

واملعروف أنه س��بحانه يِوج��د العبد في 
املكان الذي يراه أنسب للعبد إن استغله 

العبد ولم يظلم من استحقاقه شيئاً.
إمن��ا ينظ��ر العب��د الصالح املطي��ع ملواله 
عندم��ا يوجده مواله في بيئ��ة أو عمٍل ما 
الى األبواب التي يستطيع أن يصلح منها 
ما يحت��اج الى اصالح ، والى املَواطن التي 
يحص��ل منها رض��ا ربه من ه��ذه البيئة، 

ولي��س ان ينظ��ر ال��ى نوافذ اله��روب من 
عمله!.

ف��ي  واملنافق��ني  الفاس��دين  وج��ود  إن 
املؤسس��ة الت��ي تعم��ل به��ا لي��س داٍع 
للتخل��ي ع��ن تل��ك املؤسس��ة، وتركها 

مرتع��اً لهؤالء ب��ل املفروض ه��و العكس 
متام��اً، يجب أن يكون داع للثبات والوقوف 

على عملك. 
وال يتوهم أحدنا إن ترك العمل في البيئة 
الناقص��ة هو م��ن قوة االميان، ب��ل هو من 

ضعف اإلميان.
عندما يوِجد الرب سبحانه العبد الصالح 
في البيئة العملية الش��اقة والتي تكون 
على خالف آمال��ه ومتنياته، إمنا هو تقوية 
لذلك العب��د وزيادة ف��ي عبادته وطاعته 
لرب��ه، ألن االص��الح ه��ي العب��ادة الت��ي 
اصطفاه��ا اهلل ألنبيائ��ه وأوليائ��ه، واهلل 
تبارك وتعال��ى ال يطالب الف��رد بأكثر مما 
لديه من مساحة وقدرة، فال يطالب عبده 
بكل ما يريد وال كل ما يتمنى حتقيقه ذلك 
العبد من االصالح. لكني أظن إن املسألة 
أعني مسألة طلب ترك العمل في هكذا 
بيئ��ة، هي ليس��ت أكثر من ع��دم حتمل 
الضغط النفس��ي ومحاولة االبتعاد عن 
الصعوبات، لذل��ك يلجأ بعض الصاحلني 
الى ترك العمل ف��ي البيئة التي ال توافق 

ثوابتهم ومرتكزاتهم. 
رمبا يقول أحدهم، إننا يئسنا من احملاولة، 
حاولن��ا أن نتحم��ل كل الصعوبات ألجل 
إص��الح بيئتن��ا الت��ي نعمل فيه��ا لكن 
املصلح��ني  كل  إن  أق��ول:  ج��دوى.  دون 
لبثوا س��نيناً ط��وال في دع��وة أقوامهم 
وإرش��ادهم ال��ى الصالح ول��م يكلوا ولم 

ييأس��وا عل��ى الرغ��م مم��ا واجهه��م من 
الظ��روف الش��ديدة القس��وة واملثبط��ة 
للهمة واملضعفة لإلرادة، وحتى لو فرضنا 
أنهم ال يستجيبون الى الصالح فإن وجود 
الصالح في البيئة الفاس��دة هو س��بب 
رئيس في إبطاء تس��افل تل��ك البيئة وإن 
لم يصدر منه عمالً، وهذا محس��وب عند 
احلكيم جل جالل��ه، فعندما تكون مانعا 
عن توس��ع رقعة الفس��اد، أو ع��ن النزول 
والتس��افل فإن ذلك عم��ل ال يقل أهمية 

عن التسامي والتصاعد ببيئتك.
إن وج��ود املنافق��ني واالنتهازيني وس��راق 
اجلهود وأصحاب األقالم السود واملتملقني 
ومن كان ف��ي طبقته��م، إن وجودهم في 
عملك هو تنوع وإث��راء لعملك احلقيقي، 
فهم أبواب تتقرب من خالل اصالحهم هلل 

تعال��ى ، وإن ما يس��ببونه لك من عقبات 
وعرق��الت ف��ي عملك ه��و تق��ومي وصقل 
لشخصيتك، هو تقوية إلرادتك وعزميتك، 
وال ينظ��ر من هذه الزاوية إال من أراد اإلفادة 

واالستفادة .
إن عدم تأثير وعظك ونصحك اليوم ليس 
فيه أي دالل��ة على أن نفس كالمك ال يؤثر 

في يوم آخر، ليس هنالك مالزمة.
لك��ن ذلك كله يتطلب أن يكون إصالحك 
لبيئت��ك العملية هو من ضم��ن أهدافك 
الرئيس��ة ف��ي تل��ك البيئة أو م��ن ضمن 
أس��باب انتمائك الى هذه الساحة أو هذه 
املؤسس��ة، وليس أنه عمالً ثانوياً، واملهم 
ه��و صيتي وس��معتي وم��ا أقبض��ه آخر 

الشهر.

العمل يف البيئة غري 
الصالحة يسبب ضغطا 
وصعوبة على العامل الصالح 
ما يؤدي اىل الحد من قدرته 
العملية وبالتالي عدم وجود 
نتائج معتد بها يف عمله

يف هذه العزلة اعتقد ان له 
فيها راحة ومنطلق ينطلق 
فيه بأفكاره  ويبث همومه 
واشجانه السياسية  لكن 
يف النهاية  لف املوت 
نوري السعيد  دون كفن

تشكل املواطنة االساس 
االهم يف بناء الدولة 
وهي حق قانوني 
موروث او مكتسب 
وهي عالقة مباشرة بني 
الدولة والفرد

 نوري السعيد بصوت حسن العلوي

اعمدة الدولة احلضارية احلديثة

اثـــــــــــــر املـــعــرفــــــــــــة



ارتفعت اسعار تذاكر مباراة العراق وايران في كأس آسيا، 
بعد نفاذها من االسواق متاماً قبل اسبوع من املواجهة.

النصر  بنادي  مكتوم  آل  استاد  على  الفريقان  وسيتواجه 
في إمارة دبي في الساعة السابعة مساًء بتوقيت بغداد.

الف   12 لـ  يتسع  الذي  مكتوم  آل  إلستاد  الدخول  تذاكر 

املباراة،  متفرج، نفذت قبل ما يقارب االسبوع قبل موعد 
لكن أغلب اجلماهير العراقية لم تتمكن من اقتنائها.

حضروا  مشجع-  االف  بـ10  تقدر  التي  العراقية  اجلماهير 
في مباراة اليمن- مازال اغلبهم يبحث عن تذكرة الدخول 
الرض امللعب في السوق السوداء، حيث تشير االنباء الى 
إن سعر التذكرة وصل إلى 1000 درهم وهو ما يعادل 270 

دوالراً.

ــرة العراقي  ــد عضو احتاد الك أك
كامل زغير، أن املباراة املقبلة أمام 
ــم تأهل الفريق  ــران مهمة، رغ إي
ــيا.وقال  إلى ثمن نهائي كأس آس
ــات  ان »أهمية  زغير في تصريح
املباراة تكمن في نقاطها، فالفوز 
ــة،  اجملموع ــدارة  ص ــيمنحنا  س
ــيكون  ــق س ــي أن الفري ــا يعن م
مساره أسهل في األدوار املقبلة 
أحد  ــة  ــة، ومواجه البطول ــن  م
ــن من أفضل الثوالث في  املتأهل

ثمن النهائي«.
وأشار إلى أنه يتوقع في حال فوز 
ــران، أن املنتخب  ــى إي العراق عل
النهائي. ــف  ــى نص إل ــيصل  س
ــراق  ــب الع ــى أن منتخ ــار إل يش

ــي، يوم غد  ــيواجه إيران في دب س
ــد هوية متصدر  ــاء   لتحدي األربع

اجملموعة الرابعة.
ــب  ــب املنتخ ــر الع ــك أق ــى ذل ال
ــن، بصعوبة  ــار رس الوطني، بش
ــام  أم ــن  الرافدي ــود  اس ــاراة  مب
ــة من دور  ــي اجلولة الثالث ــران ف إي
ــيا ب االمارات  اجملموعات ب كأس آس

.2019
وقال بشار رسن في تصريح ملوقع 
ــد أن أهنئ  ــيوي: »أري االحتاد االس
ــعب العراقي،  اجلهاز الفني والش
ــتوى جيدا امام اليمن  قدمنا مس

ــداف، وقد كنا  ــجلنا ثالثة أه وس
ــعى للحاق مبنتخب إيران في  نس
ــنضع  فارق األهداف«.وأوضح: »س
ــن خلف ظهورنا ونركز  أول مبارات
ــام إيران،  ــاراة األخيرة أم على املب
ــدر اجملموعة،  ــوف يتص ــز س الفائ
ــهل  ــيكون طريقه أس ونظرياً س

في األدوار اإلقصائية«.
ــران األعلى  إي ــاف: »منتخب  وأض
في تصنيف املنتخبات اآلسيوية، 
ــوغ النهائي،  ــحون لبل وهم مرش
ــة،  صعب ــاراة  املب ــون  تك ــوف  س
ــز، ولكننا  ــب اإليراني ممي فاملنتخ
ــك العديد  ــق مميز وميتل ــاً فري أيض

من املواهب الشابة في صفوفه«.
ــاهد اجلهاز الفني  وبن رسن: »ش
ــوف  ــب إيران، وس ــي منتخ مبارات
يقوم باختيار التشكيلة األنسب 
وإعداد اخلطط املناسبة من أجل 
ــة  ــع: »هناك منافس املباراة«.وتاب
ــن  ــق م ــي الفري ــن العب ــرة ب كبي
ــكيلة  ــم في التش ــل موقعه أج
األساسية، ولكننا نلعب كوحدة 
واحدة، وفي النهاية كل الالعبن 
ــتوى جيد  قادرين على تقدمي مس
ــق«.وأردف الالعب  ــل الفري من أج
ــيبدأ  ــول: »املدرب قرر من س بالق
ــام وأمام اليمن  ــاراة أمام فيتن املب

باالعتماد على تكتيك اللعب في 
ــاراة الثالثة  ــي املب ــاراة، وف كل مب
أمام إيران سيكون األمر مشابهاً«.
ــكره  ــن عن ش ــار رس ــرب بش وأع
للجماهير العراقية التي ساندت 
الفريق، حيث قال: »أريد أن أشكر 
كل اجلماهير التي حضرت إلى هنا 
ــي املباراة  ــارقة وكذلك ف في الش
ــي، ونحن  ــو ظب ــابقة في أب الس
نتطلع ملشاهدتهم أمام إيران في 
دبي، وأريد أن أشكر اجلماهير التي 
ــدن العراقية  ــافرت من كل امل س
ملساندتنا«.وختم بالقول: »أشكر 
أيضاً كل من يساندنا في العراق، 

ــل االنتصارات من  ونأمل أن نواص
أجل إسعاد الشعب العراقي«.

ــوزراء  ــارك رئيس ال ــه ب ــن جانب م
ــد  ــادل عب ــور ع ــي، الدكت العراق
ــن  ــب لثم ــل املنتخ ــدي، تأه امله
ــيا، وأجرى اتصاالً  نهائي كأس آس
ــا برئيس االحتاد عبد اخلالق  هاتفًي

ــى الصعود  ــعود، وهنأه عل مس
ــد اخلالق  ــدور الثاني.وقال عب لل
ــات  تصريح ــي  ف ــعود،  مس
ــال الهاتفي  إنَّ االتص صحفية، 
ــوزراء ببعثة منتخبنا،  لرئيس ال
ــا كبيًرا،  ــًزا معنويً ــا حاف منحن
ــيكون دافًعا لنا للفوز على  وس
ــات الدور  ــي ختام مباري إيران، ف
ــوزراء،  ال ــس  »رئي ــح  األول.وأوض
ــا على  ــي مكاملته معن ــى ف أثن
ــا، وحرصهم على  تفاني العبين
ــة  اإليجابي ــج  النتائ ــون  تك أن 
ــد، وهو  ــتوى اجلي مقترنة باملس
ــاؤل«. ــى التف ــث عل ــيء يبع ش

ــرة احتاد،  وبن »من جانبنا كأس
ــى املنتخب  ــرفة عل وجهة مش
ــس الوزراء، واجلماهير  نعاهد رئي
ــن أن  ــا ميك ــدمي كل م ــى تق عل
ــل ثقتهم  ــر اجلميع، ويجع يُس

مبنظومتنا قائمة«.
وأشار مسعود إلى أنَّ »املنتخب 
ــه  وحدات ــى  أول ــد،  األح ــاض  خ
ــي دبي التي وصلها  التدريبية ف
ــتعداًدا  ــارقة؛ اس ــا من الش قادًم
ــوم غد  ــران، ي ــب إي ــاء منتخ للق
ــاء .يذكر أن مواجهة العراق  األربع
كأول  ــل  املتأه ــتحدد  س ــران  وإي
ــة الرابعة، للدور  وثان عن اجملموع

الثاني.

صافرة اوزبكية تقود صراع الصدارة بني العراق وايران يف كأس آسيا

اعلن االحتاد االسيوي لكرة القدم، عن حكم 
مباراة العراق وايران في الدور الثالث من دور 
ب االمارات  آسيا  كأس  ببطولة  اجملموعات 

.2019
التي  املباراة  قيادة  مهمة  االسيوي  واناط 
ستقام على استاد آل مكتوم بنادي النصر 
ليقود  يدير،  رافشان  االوزبكي  احلكم  الى 

صراع القمة بن املنتخبن.
في  املنتخبن  بن  ستقام  املباراة  ان  يذكر 
متام الساعة السابعة من مساء غد االربعاء  
اجملموعة  صدارة  على  املنتخبان  .ويتنافس 
تتصدر  ايران  لكن  نقاط،   6 برصيد  الرابعة 

اجملموعة بفارق االهداف.

األهلي  بالنادي  التعاقدات  مدير  توفيق،  أمير  أكد 
بارتداء  ومتسكهم  الالعبن  رغبات  أن  املصري، 
في  بقوة  ساهمت  التي  األمور  من  األحمر،  القميص 
حسم العديد من الصفقات خاصة حسن الشحات 

ورمضان صبحي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي.

األهلي  أن  إلى  إذاعية  تصريحات  في  توفيق  وأشار 
واجه صعوبات في إمتام الصفقات الـ4 األخيرة بعدما 
أمت محمد فضل مدير التعاقدات السابق ضم الثالثي 

محمود وحيد واألجنولي جيرالدو ومحمد محمود.

املالية  املبالغ  عن  يعلن  لم  األهلي  إن  توفيق  وقال 
أن  لقيمة الصفقات ولن يتم اإلعالن عنها، موضحاً 
قوة  عن  تعبر  اإلعالم  وسائل  في  تتردد  التي  املبالغ 

املفاوضات لتمسك األندية بالعبيها.

الفريق  مدافع  كوليبالي  ساليف  املالي  أن  وأوضح 
اإلعارة  سبيل  على  العراقي  الشرطة  إلى  سيرحل 
استوفى  األهلي  أن  مؤكداً  النهائي  البيع  وليس 
احتياجاته من صفقات شهر يناير اجلاري وفقاً لرؤية 

اجلهاز الفني.

8
جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com الر ياضــــة

NO. 3105 . TUE . 15 . JAN .2019 العدد )3105( الثالثاء 15 / 1/ 2019   

مشيدا جبهود اهليئة املشـرفة .. أمني عام اللجنة األوملبية يبارك إنتخابات اإلحتادات 
   

بارك االمن العام للجنة االوملبية الوطنية العراقية، حيدر اجلميلي، انبثاق 
هيئات ادارية منتخبة الحتادات املواي تاي والكيك بوكسنغ والقوة البدنية 
على  حتمل  والشركات،  والكيكوشنكاي  الكرة  وتنس  االجسام  وبناء 

عاتقها املسؤولية للسنوات املقبلة.
واشاد اجلميلي بالدور الكبير الذي تبذله الهيئة املشرفة على انتخابات 
واضحا  انطباعا  اعطتنا  املؤشرات  ان جميع  الرياضية. مؤكدا:  االحتادات 
على ان اللجنة املشرفة على االنتخابات، التي شكلت من قبل اللجنة 
االوملبية تتمتع باملواصفات املهنية العالية إلدارة امللفات االنتخابية، وخير 

دليل هو الوصول بها الى بر االمان، وسط اشادة واحترام من اجلميع.
من  بهم  الثقة  وضعت  من  جلميع  تتمنى  االوملبية  اللجنة  ان  وأضاف: 
الهيئات العامة في تسلم دفة قيادة االحتادات للسنوات املقبلة ان يبذلوا 
جهودا كبيرة من اجل االرتقاء بعمل احتاداتهم، وستكون اللجنة االوملبية 
خلف كل االحتادات وتقدمي الدعم واالسناد لها بغية حتقيق االجنازات على 
جميع املستويات، وهذا ليس بالبعيد على تلك االحتادات التي لديها قواعد 
رياضية رصينة اسستها خالل احلقبة االخيرة لتكون النواة الصحيحة 

الختيار االفضل من تلك املواهب لتمثيل العراق في احملافل الكبرى.

 بغداد / 

ــي ام املفاجأت، ومن  ــد ان كرة القدم ه ــد من التاكي ــة الب  بداي
ــتوى متأخر على اشهر الفرق  املمكن ان يتغلب فريق في مس
ــا في كرة  ــادل واردة متام ــارة والتع ــة، وان الفوز واخلس املتقدم
ــن العدالة، فقد  ــد ان الكرة هي ابعد ما يكون ع ــدم، ونؤك الق
ــه يعجز عن  ــا ومتميزا اال ان ــب اداًء عالي ــؤدي فريق او منتخ ي
ــجيل ولو هدف واحد، فيحصل ذلك املنتخب على نقطة  تس
ــى الفريق  ــب النقاط الثالث ال ــا ايضا وتذه ــدة او يفقده واح

االضعف.
ــيا، وقد حقق الفوز  ــي يلعب في نهائيات اس منتخبنا الوطن
على املنتخب الفيتنامي ومن ثم الفوز على املنتخب اليماني 
ــة، اال اننا نبقى اليوم وغدا  ــن التأهل الى االدوار الالحق ليضم
خلف منتخبنا الوطني، كما كانت اجلماهير العراقية الوفية 
ــن، وال ميكن  ــن الزم ــود طويلة م ــب لعق ــف املنتخ ــف خل تق
ــن البطوالت ان  ــيا او غيرها م ــع مباريات اس ــخص يتاب الي ش

يعتقد بان اجلمهور تخلى 
ــب،  ــجيع املنتخ ــن تش ع
فاجلمهور العراقي يتنفس 
ــي كل  ــدم وهو ف ــرة الق ك
ــى  ال ــر  يحض ــبات  املناس
ــجع اللعب  ــب ليش املالع
ــن  م ــا  وغيره ــف  النظي
ــم احلديثة في كرة  املفاهي

القدم.
زحف اجلمهور العراقي الى 
ــام الصيف  ــب في اي املالع
ــواء باردة  ــب، وفي اج الاله
ــي كل الظروف  وممطرة، وف
االخرى، فاجلمهور العراقي 
ــجيع  ــم ينقطع عن تش ل

ــال اجلمهور مع  ــيكون ح ــقها، فكيف س ــي يعش ــرق الت الف
ــا فالكل ال  ــع املنتخب يبدو واضح ــاج م ــب؟. ان االندم املنتخ
ــجع املنتخب ويقف  يفكر في النادي الذي يعتز به، ويبقى يش
ــان، وهذا هو  ــات واالزم ــروف واالوق ــود في كل الظ ــف االس خل

الطريق الصحيح الذي يسلكه اجلمهور.
ــة العظمى من املتابعن، وذوي االختصاص،  واذا كانت الغالبي
ــا امكانية التاهل الى الدور  ــي مجال الكرة تعرف قبل غيره ف
ــب ان يتقدم الى  ــد من املنتخ ــك الغالبية تري ــق، فان تل الالح
ــيحدث فان  ابعد خطوة في البطولة، ومع كل الذي حدث وس
ــجعه، ويطالبه  ــانده ويش جمهورنا يبقى خلف املنتخب يس
ــان يقدم االداء الالئق باملنتخب الوطني، ويحقق االنتصار في  ب
ــيوية، واليوم في االمارات يقدم اجلمهور مثاال  ــة االس املنافس
ــجيع واملؤازرة ، فيحضر اجلمهور في كل املالعب  جميال للتش

ليقف خلف املنتخب.
ــه ان يردوا  ــع العبي ــي ومن جمي ــن منتخبنا الوطن ــى م نتمن
ــوز الى اجلمهور الوفي،  ــالم الى اجلمهور، وتقدمي هدايا الف الس
ــود الكبيرة لتحقيق  ــن الالعبن بذل كل اجله وهذا يتطلب م
ــران املقبلة  ــا كانت مباراة اي ــا العزيز، واذا م ــراح جلمهورن االف
ــث عن املنتخب الذي يحتل صدارة اجملموعة، فان مباريات  تبح
االدوار الالحقة ستكون هي االصعب بكل تأكيد، ومع ذلك فان 
ــود الرافدين وسيقف معهم  اجلمهور العراقي يبقى وفيا الس

في كل الظروف واالحوال.

نبقى خلف أسودنا
وقفة 

عادل العتابي

 بغداد / 
 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 / خاص 

الغالبية العظمى من 
املتابعني وذوي االختصاص 
يف مجال الكرة تعرف 
قبل غريها امكانية التاهل 
اىل الدور الالحق فإن تلك 
الغالبية تريد من املنتخب 
ان يتقدم اىل ابعد خطوة 
يف البطولة  

زغري: الفوز على إيران يسهل طريق العراق لنصف النهائي و بشار رسن يقر بصعوبة مواجهة ايران يف كأس آسيا
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي يهاتف بعثة منتخبنا ويبارك تأهل العراق لثمن نهائي كأس آسيا 

دوري المجموعات في كأس االمم اآلسيوية 

مدير التعاقدات باألهلي: كوليبالي سريحل معارا للعراق

كشفت صحيفة »ديلي ريكورد« االسكتلندية، 
مهند  العراقي  الوطني  املنتخب  مهاجم  أن 
نادي  اهتمام  على  يستحوذ  »ميمي«  علي 
خالل  لضمه  متهيداً  االسكتلندي  رينجرز 

الفترة املقبلة.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها   أن »مهاجم 
املنتخب الوطني العراقي مهند علي املطلوب 
في رينجرز، سجل هدفاً ملنتخب بالده في كأس 

آسيا امام اليمن«.
االنضمام  من  »قريب  علي  مهند  أن  واوضحت 
لكتيبة املدرب ستيفن جيرارد، بالرغم من عدم 
وجود مفاوضات رسمية بن اجلانبن في الوقت 

احلالي«.
مع  كبيرة  مستويات  يقدم  »ميمي«  أن  يذكر 
الرافدين في كأس آسيا وسجل هدفن  اسود 
واليمن  فيتنام  امام  للمنتخب  مباراتن  خالل 

بدور اجملموعات.

تذاكر مباراة العراق وإيران تباع يف السوق السوداء»ميمي« على رادار  رينجرز االسكتلندي
 بعد نفاذها بالكامل

القدم  املركزي لكرة  رئيس االحتاد  قال 
االتصال  أن  مسعود  عبداخلالق 
الدكتور عادل  الوزراء  لرئيس  الهاتفي 
الوطني  منتخبنا  بوفد  عبداملهدي 
اسيا  كاس  نهائيات  في  املشارك 
املقامة في دولة االمارات العربية منح 
وستكون  كبيرا  معنويا  حافزا  الوفد 
كلماته دافعا من اجل تقدمي منتخبنا 
وأشار  إيران.  منتخب  أمام  األفضل 
الوطني،  “املنتخب  أن  إلى  مسعود 
وحداته  اولى  املاضي،  االحد  خاض  
قادما  التي وصلها  دبي  في  التدريبية 
من الشارقة، استعدادا للقاء منتخب 
إلى  الفتا   .” األربعاء  غد  يوم  إيران 
صدور إعمام من رئاسة االحتاد يقضي 
اجلهاز  من  العبن  ثالثة  بتسمية 
الصحفية  اللقاءات  إلجراء  الفني 
املتواجدة  اإلعالمية  املؤسسات  مع 

الوحدة  انطالق  وقبيل  امللعب  في 
املدير  اكد  اخر  جانب  من  التدريبية”. 
كاتانيتش  الوطني  ملنتخبنا  الفني 
انه سعيد ملستوى االداء الذي ظهر به 
خالل  وقال  اليمن.  مباراة  في  العبونا 
املباراة:  اعقب  الذي  الصحفي  املؤمتر 

ان اهنئ الالعبن على ما قدموه  “اود 
للغاية  جيدة  مباراة  لعبنا  ان  بعد 
بعدد  ان نخرج منها  املمكن  كان من 
بهجوم  نقوم  وان  االهداف  من  اكبر 
اكثر شراسة، ولكن املهم اننا تاهلنا 
ان  االن  وعلينا  عشر  الستة  دور  الى 

معرض  وفي  املقبلة.  باملباراة  نفكر 
استبدال  حول  سؤال  على  اجابته 
عالء  زج  في  والتاخر  ومهند  همام 
اوضح  حصني  علي  وموقف  عباس 
وضع  مع  اتعامل  انني  كاتانيتش: 
الالعب ومدى جاهزيته لتقدمي افضل 
ما ميكن تقدميه للمنتخب وقد قمت 
وهو  متعبا  كان  النه  همام  بتبديل 
مركز  اي  في  يلعب  ان  ميكنه  العب 
ميكنني  الذي  “اجلوكر”  الالعب  فهو 
فيه  احتاجه  مكان  اي  في  ازجه  ان 
حتى  يلعب  ان  ميكنه  انه  واعتقد 
مبركز حارس مرمى كما مازحته يوما، 
وبعد ذلك استبدلت مهند الذي قدم 
ومن  مذهال،  اداؤه  وكان  رائعة  مباراة 
التبديل  اجراء  في  اتأنى  ان  الطبيعي 
اصابة  اية  حدوث  خشية  الثالث 
ان  مخاطرة  هناك  ستكون  وعندها 
اما  التبديل،  وقت  اختيار  نحسن  لم 

بالنسبة لالعب علي حصني فاني اود 
ان ابلغكم باني لن اشرك العبا اال اذا 
 100 بنسبة  جاهزيته  كامل  في  كان 
بعد.  مستعدا  ليس  وحصني  باملئة 
حتديد  ملواجهة  له  سيخطط  وعما 
كان  وان  ايران  امام  اجملموعة  بطل 
فيها  منافسه  ملفاجأة  اوراقا  يخفي 
املباراة  في  سنفعله  ما  سنقرر  قال: 
املقبلة وسنحسب لكل شيء حسابه 
او  بالتشكيلة  يتعلق  ما  في  سواء 
شريط  وسأشاهد  اللعب،  طريقة 
تابعت  ان  بعد  وفيتنام  ايران  مباراة 
ووجدت  واليمن  ايران  مباراة  قبلها 
فيه، وحتى في  الضعف  نقاط  بعض 
قد  ووصيفه  الفرق  مبتصدر  يتعلق  ما 
يكون املركز الثاني افضل من االول في 
بعض احلاالت، وقد تكون مباراتنا امام 
ولن جند عشرة العبن  ايران مفتوحة 

ايرانين في منطقة الهدف.

منتخبنا يتدرب في دبي وتقنين في تصـريحات العبيه

كاتانيتش يدافع عن تبديالته ويصف مواجهة إيران باملفتوحة حبذر صريح  

فاهم حسن فتاح

جمهور واسع واعالم مساند يضع الكلمة في مكانها وال يجامل 
الوزراء  ومجلس  اجلمهورية  رئاسة  واالعالم  اجلمهور  وبعد  احدا 
الدور  اختيار  حال  في  ومكرمة  الشباب  لوزير  ميدانية  ومتابعة 
االول مببلغ خمسن مليون ويتضاعف هذا املبلغ في حال االنتقال 
والنهائي  وكل هذا جيد حيث  والربع  الثمن  االخرى,  االدوار  الى 
االحتاد  التي وضعها  املنغصات  واالعالم كافة عن  اجلمهور  ركن 
ومدربه بقصد او بغيره او بطريقة توحي لرئيسه او اعضائه بان 
اخذ  دون  فكرهم  حسب  يعملونه  وما  سواهم  دون  الرأي  لهم 
معلومة االعالم يتصورون او يوحى لهم دون غيرهم هو لصالح 
كرة القدم وحمدنا اهلل  ان السعودية وفرت   مبلغ  مليون دوالر 
الرياض  الرباعية في  الدورة  لالحتاد في حالة اشتراك العراق في 
ومبشاركة البرازيل واالرجنتن والسعودية وكانت بحق مشاركة 

افادت املنتخب كثيرا ورغم ذلك لم يستقر املدرب على تشكيلة 
والغامض  القلق  املدرب  لهذا  جتارب  حقل  املنتخب  وكان  ثابتة 
الكويت  مع  واحدة  مباراة  للعراق  توفرت  الدورة  هذه  وقبل  جدا 
ثم خاض املنتخب مباراتن مع الصن وفلسطن في معسكره 
املنتخبات  الحتضانها  مشكورة  وهي  قطر  دولة  في  التدريبي 
التي  اللوجستي  الدعم  وتوفريها  املسميات  بكافة  العراقية 
االولى  واملباراة  البطولة  دخلنا  ثم  العراقية  الفرقة  حتتاجها 
مع فيتنام وكانت مباراة ضبابية من دفاع هزيل مرتبك ووسط 
الهداف  وهو  واحد  العب  على  يعتمد  وهجوم  وضائع  مهلهل 
الهجوم  في  الوحيد  النه  عليه  التعب  وشاهدنا  علي  مهند 
وكان مهند كالطير  مكسور اجلناح ووقفنا مع املدرب وخطته 
من  وافرة  النفس مبجموعة  منني  وكنا  اليمن  مباراة  ثم  التائهة 
االهداف واللعب مع ايران باريحية تامة حتى لو حتقق التعادل او 
الفوز   فاننا سنلعب مع الثالث من اجملموعة التي سوف تصعد 
الى الدور التالي ويعلم اجلمهور بان فيتنام واليمن هما اضعف 
. ينتابنا شعور لو تشاور املدرب مع املساعد والكادر  اجملموعات 
ادرى بشعابها واالستماع  الطبيب الن اهل مكة  املرافق وحتى 
الى ارائهم حول التشكيلة التي تثلج القلوب  في مباراة ايران 
وفريق ايران من الفرق السهلة وال يستطيع مجاراة العراق ونحن 
داود  محمد  يكون  ان  اجملحف  ومن  القدم  كرة  في  ايران  عقدة 
احتياطيا وهو هداف اسيا ولنكمل اجلناح الثاني للطير الوحيد 
من  داود  محمد  السريع  الهداف  بزميله  علي  مهند  امللعب  في 

اجل الفوز  و تصدر اجملموعة ومن اهلل التوفيق.

فليكن حممد داود جبوار مهند علي 

 بغداد / 



وبالرغم من ذلك فتأثير املال 
واحييد وكان فليين يتقاضى 
بضع مئات من اآلالف سنوياً 
اضافة الى راتبه التقاعدي 
ميين منصبه كجنييرال وهو 
لم يكيين يرفض اياً من هذه 
االموال. وقييد قام عدد كبير 
من االصدقاء واملستشارين 
– مبن فيهييم مايكل ليدين 
وهييو صديييق قييدمي لفليين 
ولوكاليية  اليييران  ومعيياد 
االميركييية  االسييتخبارات 
املشارك في كتاب  واملؤلف 
فلن والذي باتت ابنته تعمل 
لصاحلييه اليييوم – بنصييح 
فلن بضرورة رفض احلصول 
علييى امييوال من روسيييا او 
ميين املهمات االستشييارية 

االخرى املتعلقة بتركيا.
في الواقع كان فلن يتصف 
باالهمال عينه الذي يتصف 
بييه كل ميين هو فييي عالم 
ترامب مبا فييي ذلك الرئيس 
كانييون  فقييد  وعائلتييه. 
مزدوجيية.  حييياة  يعشييون 
انهييم كانوا  فبالرغييم من 
ماضيين قدميياً فييي احلملة 
اال  الرئيسييية  االنتخابييية 
انهييم كانوا يعيشييون في 
عالم اكثر واقعية لن يكون 
فيييه ترامب ابداً رئيسيياً بل 
كمييا  االعمييال  سيييمارس 

كانت عليه احلال دوماً.
فييي بداييية شييباط/ فبراير 
ابدى احييد احملامن في ادارة 
واملقربن من سييالي  اوباما 
بيتييس مالحظة فييي غاية 
الدقيية؛ فقييال: »انييه فعالً 
تعيييش  ان  غريييب  لظييرف 
حياتييك كلهييا ميين دون ان 
تفكر في ان تصبح رئيسيياً 
ثييم تصبح رئيسيياً؛ ويا لها 
من فرصيية تتيياح العدائك 

ايضاً«.
في هييذا السييياق لم تكن 
الروسييية وحدها  الغيميية 
بييل  االدارة  فييوق  حتييوم 
سيياد شييعور بييأن مجتمع 
ال  الييذي  االسييتخبارات 
ويلييوم عالقته  بفليين  يثق 
بترامييب يسييتهدف فليين 
وفييي البيييت االبيض سيياد 
شعور بأن هناك صفقة ما 
توضع علييى الطاولة: فلن 
اجملتمع  مييع  التآلف  مقابل 

االستخباراتي.
فييي الوقييت عينييه وفي ما 
نتيجيية  البعييض  اعتبييره 
ميين  الرئيييس  لغضييب 
الروسييية  التلميحييات 
والسيييما املتعلقيية مببلف 
ترامب – روسيييا بييدا وكأن 
عالقيية الرئيييس مييع فلن 
اكييد  وقييد  اكثيير  تتوطييد 
ملستشيياره لألميين القومي 
مييراراً وتكييراراً انييه يدعمه 
ان  علييى  وشييدد  بشييدة 
توجهها  التييي  االتهامييات 
فليين  والييى  اليييه  روسيييا 
هييي مجييرد نفايييات. وبعد 
طرد فلن ُنشيير مقييال في 

الصحف يصف الشييكوك 
املتزايدة التي كانت تسيياور 
اال  ترامب حيال مستشاره 
ان العكس هييو الصحيح: 
الشييكوك  ازدادت  فكلمييا 
حول فليين اضحى الرئيس 
اكثيير اقتناعاً بييأن فلن هو 

حليفه االهم.
يكييون  ان  املرجييح  ميين 
واالكثر  االخييير  التسييريب 
قسيياوة الييذي حييدث اثناء 

والية مايكل فلن القصيرة 
آتياً من املناهضن ملستشار 
االميين القومي داخل البيت 

االبيض او من وزارة العدل.
فيييوم االربعيياء 8 شييباط/ 
فبراير قامييت صحفية من 
صحيفة واشيينطن بوست 
تدعى كارين دي يونغ بزيارة 
لفليين صنفت سييرية. لم 
يلتقيييا في مكتبييه بل في 
الغرفيية االكثيير زخرفة في 
ايزينهيياور  مكتييب  مبنييى 
الغرفيية  وهييي  التنفيييذي 
عينهييا التييي انتظيير فيها 
اليابانيون  الدبلوماسيييون 
الوزراء كورديل  رئيس  للقاء 
هييال حيين علييم باالعتداء 

على »بيرل هاربور«.
ظاهرييياً كانت هذه املقابلة 
عابرة ولم يحييدث فيها ما 
يستدعي ولم تكن دي يونغ 
تثير أي من الشبهات حتى 
السييؤال  طرحييت  عندمييا 
اآلتي: »طلب إلّي زمالئي ان 
اطرح عليك هذا السييؤال: 
هل حتدثت مع الروس بشأن 

العقوبات؟«.
اعليين فلن انه لييم يجر أي 
حديث من هذا القبيل واكد 

ذلييك غير مرة. وسييرعان ما 
انتهت املقابلة التي حضرها 
مسييؤول في مجلس االمن 
القومي والناطق الرسييمي 

مايكل انطون.
لكيين فييي وقت الحييق من 
ذلك اليوم اتصلت دي يونغ 
بأنطييون وسييألته ان كانت 
تستشييهد  ان  تسييتطيع 
انطون  رأى  فليين.  بتصريح 
انه ما من سييوء فييي ذلك. 
ففي النهاييية يرغب البيت 
االبيييض ان يكييون نكييران 

واعلم فلن  واضحيياً؛  فلن 
مبا يجري.

وبعييد سيياعات عيياود فلن 

وقييد  بأنطييون  االتصييال 
الشييكوك  بعض  سيياورته 
اعتمييد  التصريييح.  حيييال 
انطون اختباراً واضحاً: »إن 
عرفييت ان هنيياك شييريطاً 
مسييجالً بهييذا احلديث قد 
للعلن فهييل كنت  يخييرج 
لتظل متأكداً مئة في املئة 

من كالمك؟«.
راوغ فليين وشييعر انطييون 
فجأة بالقلق فقال له ان لم 
يكن متأكييداً مئة في املئة 
»ميكنه ان يسحب كالمه«.

التي نشييرت  املقاليية  امييا 
فييي  التالييي  اليييوم  فييي 
صحيفيية البوسييت حتييت 
عناوييين ثانوييية اخرى فقد 
اشييارت الييى ان مقابلة دي 
يونييغ بالكاد كانييت محور 
تفاصيل  وتضمنت  القصة 

مسييربة جديدة من اتصال 
كيسييلياك الهاتفييي الذي 
اكييدت صحيفة البوسييت 
عيين  حديثيياً  تضميين  انييه 
املقالة  العقوبات. تضمنت 
ايضاً رفييض فلن الذي نكر 
وتراُجعه عن كالمه:  مرتن 
»يوم اخلميس وعبر تصريح 
للناطق الرسييمي باسييمه 
تراجع فليين عيين النكران. 
الناطييق  قييال  فقييد  فقييد 
الرسمي باسييمه إن »فلن 
وبالرغم من انييه ال يذكر ان 

كان ثميية حديث قييد تناول 
موضييوع العقوبييات فقييد 
اشييار الى انه اجز عن اجلزم 

بييأن املوضييوع لييم يُطييرح 
بتاتاً«.

عقييب املقالة التي نشييرت 
في صحيفة البوسييت قام 

وبانييون  بريبييوس  ميين  كل 
فليين مجدداً  باسييتجواب 
فزعم بأنه ال يتذكر ما قاله 
اذا  العقوبات  وان موضييوع 

كان قد جييرى التطرق اليه 
فقد جرى ذلك بشكل مموه. 
واكثر مييا يثير الفضول هو 
انه ال يبدو ان احداً قد سمع 
باحلوار مع كيسلياك او قرأ 

تفريغاً له.
فييي هييذا الوقييت امتعض 
اتباع نائييب الرئيس الذين 
فييي  التناقييض  فاجأهييم 
حديث فلن مما يجري. واكثر 
مييا ازعجهم هييو ابقاؤهم 
بعيدييين عن الصييورة. اما 
الرئيييس فلييم ينزعييج مما 

حدث بييل بدا في مرحلة ما 
»دفاعييياً بشييكل عنيف«. 
وفيمييا كان القيمييون على 

البيييت االبيييض فييي حالة 
اسييتنكار اختييار ترامب ان 
يصطحييب فليين معه الى 
االسييبوع  لعطلة  ماراالغو 

احملددة مع شينزو آبي رئيس 
الوزراء الياباني.

في ليلة السييبت تلك وفي 
مشييهد غريييب ميين نوعه 

حتولييت باحيية ماراالغو الى 
غرفيية نقيياش عاميية حن 
تطرق الرئيس ترامب ورئيس 
مجلس الوزراء آبي علناً الى 
طريقيية للييرد علييى اطالق 
كوريييا الشييمالية لصاروخ 
مييداه ثالثمئة ميل في بحر 
اليابان. خييالل احلديث كان 
مايكل فلن يقييف بالقرب 
ميين الرئيييس. كان كل ميين 
بانييون وبريبييوس وكوشيينر 
يييرون ان مصير فليين مازال 

معلقيياً فيمييا بييدا الرئيس 
شييك  اي  ميلييك  ال  وكأنييه 
حياله.اما كبار املسييؤولن 
فييي البيييت االبيييض فلييم 
االساسييي  همهييم  يكيين 
التخلييص من فلن بقدر ما 
متحور خوفهم حول عالقة 
الرئيس بفلن. مب اسييتطاع 
فليين هذا اجلاسييوس الذي 
يرتدي زياً عسكرياً ان يورط 
الرئيس؟ ما الذي يخططان 

له معاً؟
االثنيين  يييوم  صبيياح  فييي 
كونييواي  كيليييان  ظهييرت 
علييى شاشيية »أم. إس. إن. 
بي. سي« ودافعت بقوة عن 
مستشييار االميين القومي. 
قالييت: »نعييم صحيييح ان 
اجلنرال فليين يحظى بثقة 
الرئيييس كامليية«. وبالرغم 

من ان هييذا احلديييث اوحى 
للكثيرين بأن كونواي خارج 
الصييورة متاميياً إال انه عنى 
فعلياً انها تتحدث مباشرة 

مع الرئيس.
في صبيحة ذلك اليوم ُعِقد 
اجتميياع في البيت االبيض 
لم يُثمر عيين اقناع بضرورة 
طرد فلن. فقد كان يخشى 
من الصورة التي سيييظهر 
فيها ان خسيير مستشاره 
لالميين القومي بعييد اربعة 
وعشييرين يوميياً فقط على 
تسلمه مهماته. كذلك كان 
معانداً حول عدم رغبته في 
لوم فلن حلديثه مع الروس 
حتى وان تطرق احلديث الى 
موضوع العقوبات. فترامب 
يرى ان ادانة مستشيياره قد 
تشييير الى ارتباطه مبؤامرة 
وليييس هنيياك ميين مؤامرة. 
فغضبه لم يوجه الى فلن 
بييل الييى شييريط التنصت 
»غييير املقصود« الييذي ادى 
الى التنصت عليه. والظهار 
اصيير  مبستشيياره  ثقتييه 
ترامب على ان يحضر فلن 
يييوم االثنيين حفييل الغداء 
مع رئيييس مجلييس الوزراء 

الكندي جاسنت ترودو.
تبييع حفل الغييداء اجتماع 
حييول هذا املوضييوع. خالل 
التطييرق  جييرى  االجتميياع 
الييى مزيييد ميين التفاصيل 
الهاتفييي  االتصييال  حييول 
التييي  االمييوال  وترتيييب 
تقاضاهييا فلن من عدد من 
وجرى  الروسييية؛  الكيانات 
الييى نظرية  التطييرق ايضاً 
التسريبات من داخل اجملتمع 
كيييف  أي  االسييتخباراتي 
مت توجيييه موضوع روسيييا 
برمتييه نحييو فليين. واخيراً 
جييرى التوصييل الييى حييل 
جديد يقضييي بضرورة طرد 
فلن ال بسبب اتصاالته مع 
الييروس بل النييه لم يفصح 
عنها لنائب الرئيس. كانت 
هذه ذريعة مالئمة مرتبطة 
ففي  القيييادة:  بسلسييلة 
الواقع لم يبلييغ فلن نائب 
الرئيس بينس مبييا يجري إذ 
كان يزعييم ان نفييوذه اكبر 
من بينييس. راقييت الذريعة 
اجلديدة لترامب فقبل اخيراً 
ضييرورة طييرد فلن.وبالرغم 
من ذلك لييم يتنازل الرئيس 
عيين اميانييه بفلن بييل على 
العكييس كان اعييداء فلن 
هم اعييداؤه. وباتت روسيييا 
كمسدس موجه الى رأسه. 
سيييضطر  انييه  صحيييح 
مرغماً الى طييرد فلن اال ان 

فلن ال يزال صديقه.
وهكييذا بات طييرد فلن من 
الرابييط  االبيييض  البيييت 
الراسييخ االول واملباشيير ما 
بن ترامب وروسيا. وبحسب 
ما سيييقول وملن سيييقوله 
يُحتمل ان يصبح الشخص 

االقوى في واشنطن.

9 ملف

كان فلني يتصف باإلهمال عينه الذي يتصف به كل من هو يف عامل ترامب مبا يف ذلك الرئيس وعائلته

ما التفاصيل املسربة من اتصال 
كيسلياك الهاتفي الذي أكدت 

صحيفة البوست أنه تضمن حديثًا 
عن العقوبات؟

احللقة )27(

ظرف غريب أن تعيش حياتك كلها من دون 
أن تفكر يف أن تصبح رئيسًا ثم تصبح 

رئيسًا ويا لها من فرصة تتاح ألعدائك أيضًا

اردوغان
بوتن

ليدين

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 واالسرار واالشياء املثيرة والساخنة والتي نرى 
ضرورة اطالع القارئ العزيز عليها وتلك هي احدى مهمات الصحافة.. )البينة اجلديدة( ومن منطلق هذه احلقيقة 
تسييلط الضييوء على الكتاب الذي كشييف فضائح البيت االبيض والذي سييعى الرئيس االمريكييي دونالد ترامب 
جاهييدا ملنعييه بكل ما اوتي من دهاء وقوة، انه كتاب »نار وغضييب.. البيت االبيض في عهد ترامب« ملؤلفه الباحث 
والصحفييي االمريكي »مايييكل وولف« وهو من مواليد )1953( وحاز على جوائييز تقديرية عدة في الصحافة وعرف 
بكونييه يكتب عمودا فييي صحف امريكية عديدة ابرزها »نيويورك« و»فايني فييير« و»يو اس اي تودي« و»الغارديان« 
وشييارك وولف في تأسيييس موقع »نيوزر« جلمعه االخبار وله عدة كتب في مجالي االعالم واالعمال السياسييية. 
باختصار هذا الكتب هز العالم وحاول ترامب منعه بشتى الطرق واعتبر قنبلة القيت في وجه الرئيس االمريكي 
اخلامس واالربعن. 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..

NO.3105 .TUE . 15 .JaN .2019 العدد )3105( الثالثاء 15 /1/ 2019

مايكل وولف



10-11 انشطة و فعالياتانشطة و فعاليات

وفي بداية االحتفال وقبل قص ش��ريط 
االفتتاح قام اح��د االطفال بتقدمي باقة 
ورد عط��رة وندي��ة ال��ى الس��يد رئي��س 
مجل��س القض��اء االعل��ى وبعده��ا مت 
على بركة اهلل قص الش��ريط والدخول 
ال��ى القاع��ة التي بني��ت وزودت باحدث 
التقنيات احلديثة من اجهزة الكتروينة 
وكامي��رات م��ن اج��ل تغطي��ة كاف��ة 
االجتماعات التي س��تجرى فيها والتي 
تخص السادة القضاة . وقد عرض فيلم 
خ��اص مبنجزات مجلس القضاء االعلى 
ومراحل التطور الكبيرة التي ش��هدها 
ه��ذا القط��اع في مج��ال اس��تحداث 
محاكم جديدة س��واء اكانت في بغداد 
ام احملافظات واضافة ابنية حملاكم اخرى 
بعدها القى رئيس الشعبة الهندسية 
بغ��داد  اس��تئناف  حملكم��ة  التابع��ة 
الرصافة االحتادية املهندس االقدم )ليث 
نبيل حمدان( كلمة اشاد فيها بالدعم 
الكبير والالمحدود ال��ذي يقدمه رئيس 
مجل��س القضاء االعل��ى القاضي فائق 
زيدان الج��ل االرتقاء بالقض��اء العراقي 
الى املس��تويات التي جتعله يضاهي ما 
موجود في دول العالم املتقدمة وش��كر 
رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة 
االحتادية القاضي عماد اجلابري ملتابعته 
مراحل العمل ميدانيا ومؤازرة العاملني 
من احلراس القضائي��ني الذين ابلوا بالء 
حس��نا في عمله��م واجله��ود اخمللصة 
التي بذلها الس��يد يحي��ى عبد اخلالق 

مسؤول شعبة احلاسبة االلكترونية .
ثم تفضل بعدها معالي رئيس مجلس 
القضاء االعلى بالقاء كلمة قيمة بهذه 
املناس��بة اك��د خالله��ا اكتم��ال قصر 
القض��اء في الرصافة م��ن كل النواحي 
والس��عي اجلاد احلثيث الجناز مش��اريع 
اخرى ومنه��ا دور القض��اء في مختلف 
املناط��ق واش��اد بتعاون نقاب��ة احملامني 
العراقي��ني مع القض��اء العراقي وصوال 
ال��ى ص��ورة تعك��س حقيق��ة االرتقاء 
مبس��توى املس��ؤولية اجلماعي��ة الت��ي 

تصب في خدمة القضاء والشعب .
وعلى هامش االحتفالي��ة اجرت البينة 
اجلدي��دة لق��اءات مقتضبة م��ع معالي 
رئيس مجل��س القضاء االعلى القاضي 
االس��تاذ فائق زيدان وبعد ان هنأته بهذا 
املنج��ز الكبي��ر الذي يص��ب في خدمة 
القضاء قال سيادته : ان نهجنا الثابت 
واملتواصل في مجل��س القضاء االعلى 

يقوم على اعادة ترميم وبناء احملاكم في 
مختل��ف احملافظات العراقية وان ش��اء 
اهلل س��نمضي في مشوارنا هذا وديدننا 
هو خدم��ة القضاء العراقي واالرتقاء به 

نحو املستويات التي تليق بهيبته .
واض��اف ان لدين��ا منج��زات كثي��رة في 
الطري��ق ولك��ن ال نصرح بش��أنها اآلن 
لكن على صعيد املمارس��ات السلبية 
كالدكة العش��ائرية واط��الق العيارات 
الناري��ة في اله��واء نؤكد ب��ان مجلس 
القضاء االعلى س��يتعامل مع ما يعرف 
ب�)ال��دكات العش��ائرية( والنه��وة وفق 
قان��ون مكافحة االره��اب وهكذا احلال 
مع ظاه��رة اطالق العي��ارات النارية في 

املناسبات .
واك��د تقدميه الش��كر باس��م مجلس 
القض��اء االعلى الى جميع من س��اهم 
في بن��اء هذه القاعة واظهارها باملظهر 

الذي يليق بالقضاء .
كم��ا التق��ت البين��ة اجلدي��دة برئيس 
محكم��ة   اس��تئناف بغ��داد الرصافة 
االحتادي��ة القاضي عم��اد اجلابري والذي 
قال ان افتتاح هذه القاعة مؤش��ر قوي 
بان اخلير آت وان التطور في مجال عملنا 
يتواصل بوتي��رة عالية وان ما حصل لم 
يأت من فراغ بل هو خالصة جهود مثابرة 
ودعم ال مح��دود من قبل رئيس مجلس 
القض��اء االعلى القاضي االس��تاذ فائق 

زيدان احملترم .
كم��ا التقت البين��ة اجلدي��دة بنقيب 
احملامني العراقيني احملامية احالم الالمي 
حي��ث قالت اننا والقضاء ش��ركاء في 
املس��ؤولية ونتع��اون ف��ي كل اجملاالت 
التي تخ��ص العمل خدمة للمصلحة 
العام��ة وهذا العنوان ه��و الذي نعمل 

حتت مظلته .
البين��ة الجدي��دة الت��ي حض��رت هذه 
الفعالي��ة بودها ان تقول وبكل صراحة 
ان االعم��ال الكب��رة والش��امخة تقف 
خلفه��ا جهود جب��ارة وارادات تس��عى 
للخر لهذا الشعب والوطن فتحية من 
االعماق لرئيس مجلس القضاء االعلى 
القاضي االس��تاذ فائق زي��دان ولجميع 
الس��ادة القض��اة الذين اثبت��وا جدارة 
وه��م ي��ؤدون واجباته��م ب��كل حرص 

ومسؤولية .

يف احتفالية كبرة حضرها جمع غفر من السادة القضاة واملحامني 
وعدد من املس��ؤولني قام رئي��س مجلس القض��اء االعلى القاضي 
فائ��ق زيدان صب��اح امس االثنني بافتت��اح قاعة حموراب��ي يف قصر القضاء 
يف الرصاف��ة . وكان يف اس��تقباله رئيس محكمة اس��تئناف بغ��داد الرصافة 
االتحادية القاضي عماد الجابري والسادة نواب رئيس محكمة االستئناف يف 

الرصافة ورؤساء الهيئات التمييزية واالستئنافية يف الرصافة والسادة قضاة 
محكمة االس��تئناف يف الرصافة ودور القض��اء يف الرصافة ونقيب املحامني 
العراقي��ني املحامية احالم الالمي ورئيس اتحاد الحقوقيني العراقيني الس��يد 
محم��د نعمان الداوودي ومدير عام دائرة الحراس��ات القضائية ومس��ؤولني 

اخرين وعدد من املوظفني يف رئاسة االستئناف  .

يف احتفاليــــة كبرية حضــــرهــــــــا مجــــع غفــــري مــــن الســــادة القضــــاة واحملامــــــني  وعدد من املســــــؤولني 

نقيب احملامني العراقيني احملامية احالم الالمي : حنن شركاء يف املسؤولية 
ونتعاون يف كل اجملاالت اليت ختص القضاء خدمة للمصلحة العامة

رئيس حمكمة استئناف بغداد الرصافة االحتادية القاضي )عماد اجلابري( : افتتاح قاعة محورابي مؤشر على حجم اجلهود املثمرة اليت  بذلتها الشعبة اهلندسية واحلراس القضائيني يف حمكمتنا 

رئيس جملس القضاء االعلى القاضي االستاذ فائق زيدان يفتتح قاعة محورابي يف قصر القضاء يف الرصافــــة 
القاضي فائق زيدان يف تصريح لـ )                                (: نهجنا الثابت واملتواصل يف جملس القضاء االعلى هو اعادة ترميم وبناء احملاكم يف خمتلف حمافظات العراق 

لدينا منجزات كثرية يف املرحلة املقبلة ال نصرح بها االن وجملس القضاء االعلى وجه بتطبيق اشد العقوبات حبق مرتكيب )النهوة( العشائرية واطالق العيارات النارية 
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رئيس مجلس القضاء االعلى يقص شريط االفتتاحجانب من احلضور في قاعة حمورابيرئيس مجلس القضاء االعلى يلقي كلمته 
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وفي بداية االحتفال وقبل قص ش��ريط 
االفتتاح قام اح��د االطفال بتقدمي باقة 
ورد عط��رة وندي��ة ال��ى الس��يد رئي��س 
مجل��س القض��اء االعل��ى وبعده��ا مت 
على بركة اهلل قص الش��ريط والدخول 
ال��ى القاع��ة التي بني��ت وزودت باحدث 
التقنيات احلديثة من اجهزة الكتروينة 
وكامي��رات م��ن اج��ل تغطي��ة كاف��ة 
االجتماعات التي س��تجرى فيها والتي 
تخص السادة القضاة . وقد عرض فيلم 
خ��اص مبنجزات مجلس القضاء االعلى 
ومراحل التطور الكبيرة التي ش��هدها 
ه��ذا القط��اع في مج��ال اس��تحداث 
محاكم جديدة س��واء اكانت في بغداد 
ام احملافظات واضافة ابنية حملاكم اخرى 
بعدها القى رئيس الشعبة الهندسية 
بغ��داد  اس��تئناف  حملكم��ة  التابع��ة 
الرصافة االحتادية املهندس االقدم )ليث 
نبيل حمدان( كلمة اشاد فيها بالدعم 
الكبير والالمحدود ال��ذي يقدمه رئيس 
مجل��س القضاء االعل��ى القاضي فائق 
زيدان الج��ل االرتقاء بالقض��اء العراقي 
الى املس��تويات التي جتعله يضاهي ما 
موجود في دول العالم املتقدمة وش��كر 
رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة 
االحتادية القاضي عماد اجلابري ملتابعته 
مراحل العمل ميدانيا ومؤازرة العاملني 
من احلراس القضائي��ني الذين ابلوا بالء 
حس��نا في عمله��م واجله��ود اخمللصة 
التي بذلها الس��يد يحي��ى عبد اخلالق 

مسؤول شعبة احلاسبة االلكترونية .
ثم تفضل بعدها معالي رئيس مجلس 
القضاء االعلى بالقاء كلمة قيمة بهذه 
املناس��بة اك��د خالله��ا اكتم��ال قصر 
القض��اء في الرصافة م��ن كل النواحي 
والس��عي اجلاد احلثيث الجناز مش��اريع 
اخرى ومنه��ا دور القض��اء في مختلف 
املناط��ق واش��اد بتعاون نقاب��ة احملامني 
العراقي��ني مع القض��اء العراقي وصوال 
ال��ى ص��ورة تعك��س حقيق��ة االرتقاء 
مبس��توى املس��ؤولية اجلماعي��ة الت��ي 

تصب في خدمة القضاء والشعب .
وعلى هامش االحتفالي��ة اجرت البينة 
اجلدي��دة لق��اءات مقتضبة م��ع معالي 
رئيس مجل��س القضاء االعلى القاضي 
االس��تاذ فائق زيدان وبعد ان هنأته بهذا 
املنج��ز الكبي��ر الذي يص��ب في خدمة 
القضاء قال سيادته : ان نهجنا الثابت 
واملتواصل في مجل��س القضاء االعلى 

يقوم على اعادة ترميم وبناء احملاكم في 
مختل��ف احملافظات العراقية وان ش��اء 
اهلل س��نمضي في مشوارنا هذا وديدننا 
هو خدم��ة القضاء العراقي واالرتقاء به 

نحو املستويات التي تليق بهيبته .
واض��اف ان لدين��ا منج��زات كثي��رة في 
الطري��ق ولك��ن ال نصرح بش��أنها اآلن 
لكن على صعيد املمارس��ات السلبية 
كالدكة العش��ائرية واط��الق العيارات 
الناري��ة في اله��واء نؤكد ب��ان مجلس 
القضاء االعلى س��يتعامل مع ما يعرف 
ب�)ال��دكات العش��ائرية( والنه��وة وفق 
قان��ون مكافحة االره��اب وهكذا احلال 
مع ظاه��رة اطالق العي��ارات النارية في 

املناسبات .
واك��د تقدميه الش��كر باس��م مجلس 
القض��اء االعلى الى جميع من س��اهم 
في بن��اء هذه القاعة واظهارها باملظهر 

الذي يليق بالقضاء .
كم��ا التق��ت البين��ة اجلدي��دة برئيس 
محكم��ة   اس��تئناف بغ��داد الرصافة 
االحتادي��ة القاضي عم��اد اجلابري والذي 
قال ان افتتاح هذه القاعة مؤش��ر قوي 
بان اخلير آت وان التطور في مجال عملنا 
يتواصل بوتي��رة عالية وان ما حصل لم 
يأت من فراغ بل هو خالصة جهود مثابرة 
ودعم ال مح��دود من قبل رئيس مجلس 
القض��اء االعلى القاضي االس��تاذ فائق 

زيدان احملترم .
كم��ا التقت البين��ة اجلدي��دة بنقيب 
احملامني العراقيني احملامية احالم الالمي 
حي��ث قالت اننا والقضاء ش��ركاء في 
املس��ؤولية ونتع��اون ف��ي كل اجملاالت 
التي تخ��ص العمل خدمة للمصلحة 
العام��ة وهذا العنوان ه��و الذي نعمل 

حتت مظلته .
البين��ة الجدي��دة الت��ي حض��رت هذه 
الفعالي��ة بودها ان تقول وبكل صراحة 
ان االعم��ال الكب��رة والش��امخة تقف 
خلفه��ا جهود جب��ارة وارادات تس��عى 
للخر لهذا الشعب والوطن فتحية من 
االعماق لرئيس مجلس القضاء االعلى 
القاضي االس��تاذ فائق زي��دان ولجميع 
الس��ادة القض��اة الذين اثبت��وا جدارة 
وه��م ي��ؤدون واجباته��م ب��كل حرص 

ومسؤولية .

يف احتفالية كبرة حضرها جمع غفر من السادة القضاة واملحامني 
وعدد من املس��ؤولني قام رئي��س مجلس القض��اء االعلى القاضي 
فائ��ق زيدان صب��اح امس االثنني بافتت��اح قاعة حموراب��ي يف قصر القضاء 
يف الرصاف��ة . وكان يف اس��تقباله رئيس محكمة اس��تئناف بغ��داد الرصافة 
االتحادية القاضي عماد الجابري والسادة نواب رئيس محكمة االستئناف يف 

الرصافة ورؤساء الهيئات التمييزية واالستئنافية يف الرصافة والسادة قضاة 
محكمة االس��تئناف يف الرصافة ودور القض��اء يف الرصافة ونقيب املحامني 
العراقي��ني املحامية احالم الالمي ورئيس اتحاد الحقوقيني العراقيني الس��يد 
محم��د نعمان الداوودي ومدير عام دائرة الحراس��ات القضائية ومس��ؤولني 

اخرين وعدد من املوظفني يف رئاسة االستئناف  .

يف احتفاليــــة كبرية حضــــرهــــــــا مجــــع غفــــري مــــن الســــادة القضــــاة واحملامــــــني  وعدد من املســــــؤولني 

نقيب احملامني العراقيني احملامية احالم الالمي : حنن شركاء يف املسؤولية 
ونتعاون يف كل اجملاالت اليت ختص القضاء خدمة للمصلحة العامة

رئيس حمكمة استئناف بغداد الرصافة االحتادية القاضي )عماد اجلابري( : افتتاح قاعة محورابي مؤشر على حجم اجلهود املثمرة اليت  بذلتها الشعبة اهلندسية واحلراس القضائيني يف حمكمتنا 

رئيس جملس القضاء االعلى القاضي االستاذ فائق زيدان يفتتح قاعة محورابي يف قصر القضاء يف الرصافــــة 
القاضي فائق زيدان يف تصريح لـ )                                (: نهجنا الثابت واملتواصل يف جملس القضاء االعلى هو اعادة ترميم وبناء احملاكم يف خمتلف حمافظات العراق 

لدينا منجزات كثرية يف املرحلة املقبلة ال نصرح بها االن وجملس القضاء االعلى وجه بتطبيق اشد العقوبات حبق مرتكيب )النهوة( العشائرية واطالق العيارات النارية 
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رئيس مجلس القضاء االعلى يقص شريط االفتتاحجانب من احلضور في قاعة حمورابيرئيس مجلس القضاء االعلى يلقي كلمته 
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فرهاد عالء الدين

يب��دو أن تش��كيل احلكوم��ات ف��ي الع��راق 
سواء على مس��توى بغداد أم أربيل بحاجة 
ال��ى والدة قيصري��ة وهي التتش��كل إال بعد 
مخاض طويل، فبعد والدة احلكومة االحتادية 
املتعس��رة هاهي حكوم��ة االقليم القادمة 
تفتق��د ألي��ة اتفاقات مس��بقة ب��ن القوى 
السياس��ية الكردس��تانية حتى اللحظة، 
بل ثمة خالفات كبيرة بن احلزبن الكبيرين 

مازالت قائمة في داخل االقليم.
اجللسة االولى مازالت مفتوحة 

وعلى مايب��دو أيضا فأن االقلي��م أصيب هو 
اآلخر بعدوى اجللس��ة املفتوحة من مجلس 
الن��واب االحت��ادي حي��ث عق��دت اجللس��ة 

االول��ى في كان��ون االول و رفعت كجلس��ة 
مفتوحة، برغ��م ان االنتخابات النيابية في 
االقليم جرت يوم ٣٠ ايلول و مت اعالن النتائج 

النهائية في ٢٠ تشرين االول. 
وكان احلزب الدميقراطي الكردستاني )ح.د.ك( 
اعلن نيته تش��كيل احلكومة بعدما حصل 
على ٤٥ مقعدا من اصل ١١١ ليمثل الكتلة 
االكبر في البرملان اجلديد، و قد كلف مسرور 
بارزاني و هو يشغل منصب مستشار االمن 
القومي في االقليم بتش��كيل احلكومة في 
حن رش��ح رئيس الوزراء احلال��ي نيجيرفان 

بارزاني لرئاسة االقليم.
مفاوضات ماراثونية 

بهدف حتري��ك املياه الراكدة، ش��كل ح.د.ك 
وف��ودا مفاوضة الج��راء حوارات م��ع القوى 

السياس��ية جل��س النب��ض ورس��م خارطة 
طريق لتش��كيل احلكوم��ة وملعرفة كيفية 
الوص��ول الى اتفاق، اقل م��ا ميكن القول هو 
ان االجتماع مع االحتاد الوطني الكردستاني 
)ا.و.ك( كان صاخب��ا و االجتم��اع مع حركة 
التغيير )التغيي��ر( كان هادفا واالجتماع مع 

االحزاب االسالمية كان هامشيا. 
وبحس��ب رأي املراقبن، فأن االع��الن املبكر 

ملرشح رئاسة الوزراء و رئاسة االقليم كشف 
نوايا ح.د.ك التفاوضية مبكرا وجاءت عكس 
التوقعات الت��ي كانت تش��ير ان نيجيرفان 
بارزاني سيتولى تشكيل احلكومة اجلديدة. 
وق��د اصبح في متناول االحزاب االخرى ورقة 
تفاوضية مهمة حيث الكل يعلم ان االتفاق 
الداخل��ي في قيادة ح.د.ك عل��ى تغير االدوار 
لم تأتي بس��هولة و هناك خلفيات معقدة 

لها. 
ا.و.ك يعلم ان ح.د.ك ليس بإمكانه تشكيل 
احلكوم��ة م��ن دون مش��اركته الن املناط��ق 
اخلاضعة لس��لطته والتي تسمى املنطقة 
اخلض��راء )س��ليمانية و كرمي��ان و حلبجة( 
وهي منطقة نفوذ ا.و.ك. ال ميكن حكمها من 
دونه، لهذا الس��بب نرى سقف مطاليبهم 

ال يق��اس بع��دد املقاعد و امنا يق��اس بالقوة 
امليدانية التي ميتلكه��ا، لذا فهو يطالب ان 
يكون منصب نائب رئيس الوزراء من حصته 
حصرا ومرش��حه ه��و قوب��اد طالباني الذي 
يش��غل نفس املنصب في احلكومة احلالية 
كم��ا يطالب مبنصب رئي��س مجلس النواب 
وع��دد من ال��وزارات. في الوق��ت الذي يقر به 
ا.و.ك بأن زمن املناصفة مع ح.د.ك قد انتهى، 
لكنه مصر بأنه شريك أساسي في احلكم 

و يجب التعامل معه على هذا االساس. 
حركة التغيير من جانبها تس��تغل اخللل 
احلاص��ل في العالق��ات ب��ن ا.و.ك و ح.د.ك 
محاولة التس��لل عبر انشطار املوقف بن 
احلزبن الرئيس��ن حيث اعطت موافقتها 
عل��ى دخ��ول احلكوم��ة بش��رط ان يكون 
هن��اك نائ��ب ثان لرئي��س مجل��س الوزراء 
و ان يحصل��و عل��ى منصب رفي��ع اخر اما 
في رئاس��ة مجلس الن��واب او نائب رئيس 

االقليم. 
ال��ى ذل��ك اخت��ارت االح��زاب االس��المية 
واجليل اجلديد جانب املعارضة وهي ليست 
على اس��تعداد ان تش��ارك في التشكيلة 

الوزارية القادمة. 

العالقة بن احلزبن احلاكمن :
حكم احلزبن احلاكمن معا قرابة ١٢ س��نة 
من��ذ تش��كيل احلكومة املوحدة في س��نة 
٢٠٠٦ بع��د توقي��ع م��ا يس��مى االتفاقي��ة 
االس��تراتيجية بينهم، ولكن هذه االتفاقية 
اصبحت من املاضي والعالقة بينهم توترت 
الى حد التصادم في العام املاضي وخصوصا 
بعد اخلالف ح��ول منصب رئيس اجلمهورية، 
حي��ث طال��ب ح.د.ك الول م��رة ان يكون هذا 
املنص��ب من حصت��ه في حن ع��ارض ا.و.ك 

واصر ان يبقى املنصب ضمن استحقاقه.
اصرار احلزبن على اس��تالم منصب رئاس��ة 
اجلمهوري��ة ل��م يك��ن اعتباطا او الس��باب 
الس��باب  كان  وامن��ا  فخري��ة  او  ش��كلية 
س��تراتيجية، فق��د خس��ر ا.و.ك الكثير من 

قوت��ه و قاعدته االنتخابي��ة بعد مرض ومن 
ث��م وفاة مؤسس��ه الراحل ج��الل طالباني 
وهذا ماخلفته االنتخابات االخيرة حيث لم 
يتجاوز نصيبه نصف مقاعد ح.د.ك، فأراد ان 
يكون منصب رئيس اجلمهورية عامال إلعادة 
الت��وازن و خصوصا ان مرش��حهم هذه املرة 
كان برهم صالح املعروف بقدرته على حتريك 

األجواء الساكنة وإجادته لتغيير املوازين.
ف��ي ذات الوق��ت، كان ح.د.ك يأمل ان يكمل 
هيمنته على الساحة السياسية الكوردية 
م��ن خالل اش��غال اعلى منصب ف��ي البلد 
وبذلك يكون ح.د.ك املرجع االساسي للقرار 
الك��وردي من حي��ث املواقع و ع��دد املقاعد 
والنف��وذ. فلجأ الطرفان ال��ى التنافس وفي 
النهاي��ة فاز برهم صالح وبعد ثالثة اش��هر 
من تسنمه املنصب اصبح جليا ان مخاوف 

ح.د.ك كانت في محلها. 
بتوت��ر ش��ديد  مت��ر  احلزب��ن  ب��ن  العالق��ة 
وتختل��ف االراء والتوجه��ات الداخلية على 
كيفية حلها، هناك الصق��ور الذين يدعون 
الى الع��ودة ملا قب��ل االتفاق االس��تراتيجي 
اربي��ل  ادارت��ن،  ال��ى  االقلي��م  تقس��يم  و 
والس��ليمانية كم��ا ف��ي الس��ابق، و هناك 
الرأي االخر الذي يريد تناسي بعض اخلالفات 
احلالية م��ن اجل الوصول ال��ى اتفاق النهم 
يعلم��ون ان ليس بامكان احدهم إزالة االخر 
الى جانب مناطق النفوذ ش��به املس��تقلة 
و ال يتش��ارك فيها، و على االرجح س��يكون 
التف��اوض االيجابي و املش��اركة س��يصبح 

سيد املوقف وهو اخليار االصح. 
حركة التغيير وبقية االحزاب 

مرت حرك��ة التغيير بأزمة كبي��رة بعد وفاة 
مؤسس��ها نوش��يروان مصطف��ى، وفقدت 
نص��ف مقاعدها ف��ي االنتخاب��ات املاضية 
بخ��الف ما كانت عليه ف��ي انتخابات ٢٠٠٩ 
و ٢٠١٣، عوام��ل تراجع التغيير عديدة وليس 
هناك فسحة ان نتصدى لها هنا، لكن ميكن 
القول بأنها تعتقد ان الدخول في املعارضة 
لن يجدي نفعا و من االفضل لها املش��اركة 
ف��ي احلكوم��ة القادم��ة محاول��ة ان جتن��ي 
ماس��تحصده من اس��تغالل ذك��ي الصراع 
للخالفات احلادة الدائرة ب��ن ح.د.ك و)ا.و.ك.(
بالعصب��ة  املتمثل��ة  االح��زاب االس��المية 
االس��المية )كوم��ه ل( و احلاصل��ة عل��ى ٧ 
مقاع��د و االحت��اد االس��المي الكردس��تاني 
واحلاص��ل عل��ى ٥ مقاعد، ل��م يتمكنوا من 
حترير انفس��هم من ط��وق احلزبن احلاكمن 
و بقيت نس��بتهم و اع��داد مقاعدهم ثابتة 
بالرغم م��ن ان العصبة تخط��ت و الول مرة 

اعداد مقاعدها مقاعد االحتاد االسالمي. 
ام��ا ظه��ور حركة اجلي��ل اجلدي��د فقد كان 
احل��دث االبرز في االنتخاب��ات وحصلت على 

٨ مقاع��د ولكنهم كما احلال مع االحزاب 
االس��المية لن يؤثروا عل��ى املوازين كثيرا 
و ق��د حاول��ت جاهدة التأثير عل��ى القرار 
منذ االنتخابات من دون نتيجة ملموسة 

تذكر. 
تشكيلة احلكومة املرتقبة 

اربي��ل  اروق��ة  داخ��ل  ال��كالم  ي��دور 
والس��ليمانية ان رئي��س ال��وزراء املكلف 
س��وف يركز في حكومت��ه اجلديدة على 
ملف اخلدمات و االستثمار و األمن ويريد ان 
يؤسس لفترة يسميها املقربون منه فترة 
حكم »االستقرار و اخلدمات« ومن املتوقع 
ان اليت��م جتديد الوالية الي وزير حالي عدا 
أبقاء آش��تي هورامي ف��ي منصبه كوزير 

للثروات واملوارد الطبيعية.
املش��اكل العالقة في اكمال التشكيلة 

احلكومي��ة ه��و اخلالف ح��ول عدد ال��وزارات 
وع��دد نواب رئي��س مجلس الوزراء ورئاس��ة 
مجل��س الن��واب، حي��ث ان ح.د.ك و ا.و.ك و 
التغيير مازالوا يفكرون بش��كل متفاوت لم 
يستقروا على فكرة معينة و قد يستغرقون 

وقتا طويال للوصول الى رؤية مشتركة 
اراد ح.د.ك ان يتم انهاء التش��كيلة الوزارية 
في منتصف كان��ون الثاني ولكن هذا ليس 
ممكنا االن ومن االرجح ان يكون بداية الشهر 

الثالث هو االقرب الى الواقع. 
معضلة الرئاسة 

اصدر برملان االقليم التعديل رقم ١٠ لس��نة 
٢٠١٨ في ش��هر متوز والذي مت مبوجبه جتميد 
منصب رئيس االقليم بحسب هذا التعديل 
وتوزيع صالحياته ب��ن رئيس مجلس الوزراء 
و رئي��س البرملان و رئيس ش��ورى الدولة، جاء 
ه��ذا التعديل بعد ان تعط��ل انتخاب رئيس 
جدي��د منذ س��نة ٢٠١٥ عق��ب انتهاء والية 

الرئيس مسعود البارزاني الثانية. 
بارزان��ي  نيجيرف��ان  بترش��يح  ق��رار ح.د.ك 
ملنصب رئيس االقليم اشارة واضحة العادة 
تفعيل رئاس��ة االقليم والتفاوض جاري االن 
ح��ول كيفي��ة التفعي��ل وق��د يتطلب ذلك 
الغ��اء تعديل رق��م ١٠ لس��نة ٢٠١٨ واعادة 
الصالحيات لرئاس��ة االقليم، والصالحيات 
الق��وى  م��ع  االن  تفاوض��ي  ه��ي موض��وع 
السياس��ية واحد اس��باب تعطيل عملية 

تشكيل احلكومة. 
هن��اك م��ن يفك��ر باع��ادة العمل مبس��ودة 
الدس��تور التي مت اعدادها من��ذ فترة وانهاء 
التعديالت التي مت اقتراحها من قبل اللجنة 
املكلفة بذلك والتصوي��ت عليها في برملان 
األقليم قبل طرحها لالستفتاء العام، لكن 
هذا الطريق بعيد نوعا ما وقد يعطل عملية 
تشكيل احلكومة لوقت أطول، ولكن هذا ال 

مينع من التفكير به. 

التغيري الجيلي للقيادات 
ان قرار ح.د.ك ترشيح مسرور بارزاني ملنصب 
رئي��س مجلس ال��وزراء و نيجيرف��ان بارزاني 
ملنص��ب رئي��س االقلي��م دليل واض��ح على 
تسليم الراية داخل احلزب الى اجليل اجلديد و 
هذه هي اخلطوة االولى في هذا اجملال الكمال 

املسيرة التي بدأها احلزب عام ١٩٤٦. 
القيادات الش��ابة داخ��ل ا.و.ك طالبت منذ 
مدة بعقد مؤمتر احلزب الختيار قيادة جديدة 
ش��ابة ملواجه��ة التحديات القادم��ة و بدء 
صفحة جدي��دة من تاريخ احل��زب الذي بدأه 
م��ام ج��الل الطالبان��ي و رفاقه ع��ام ١٩٧٥ 
ليبدأ اجلي��ل اجلديد في قيادة احل��زب. القرار 
الداخل��ي ف��ي ا.و.ك لم يحس��م بعد ولكن 

تغيير القيادات اصبح قاب قوس��ن او ادنى 
من مطالبات جيل الشباب. 

ال يخف��ى عل��ى اح��د اخلالفات احل��ادة التي 
العق��ود  ف��ي  احلزب��ن  بعالق��ات  عصف��ت 
املاضية حت��ت قياداتها التقليدية و يبدو من 
الوضع احلالي استمرار هذه اخلالفات بالرغم 
من تس��نم قيادات ش��ابة مواقع مس��ؤولة 
وجت��ذرت ه��ذه اخلالف��ات بع��د االس��تفتاء 
واحداث كركوك و عودة القوات االحتادية الى 
السيطرة على املناطق املتنازع عليها وهذه 
البداية قد التبش��ر بخير وفق��ا للمقاييس 

املعتادة. 
االسراع يف تشكيل الحكومة 

بغ��ض النظر عن التغيير اجليلي او القيادات 
اجلدي��دة او تكلي��ف اجليل القي��ادي اجلديد، 
ف��ان املواط��ن الكوردس��تاني يتطل��ع ال��ى 
تش��كيل حكومة جديدة ق��ادرة على توفير 
اخلدم��ات وأيجاد فرص العم��ل وتهيئة بيئة 
صاحلة لالستثمار وتدعيم االستقرار االمني 
لالس��ماء  كثي��را  واليهت��م  االقتص��ادي.  و 
والتوزيعات احلزبية، وامنا يريد ان تفي االحزاب 
بوعودها االنتخابية في الوقت الذي قاطعت 
نس��بة كبيرة من املواطنن هذه االنتخابات 

النهم فقدوا االمل بهذه االحزاب .
ميكننا القول هنا بأن ثمة فرصة جيدة امام 

قيادات االحزاب احلالي��ة بأن تثبت للمواطن 
الكوردس��تاني انها أهل لهذه القيادة و أنها 
ق��ادرة محارب��ة الفس��اد وتوفي��ر الكهرباء 
والقضاء على البطالة ودفع الرواتب بشكل 
كام��ل ومنتظم الى جانب حتس��ن العالقة 
م��ع بغ��داد وطه��ران و اس��طنبول واملضي 
قدما بجذب االس��تثمارات العاملية لالقليم 
وأن يتلم��س املواط��ن اس��تقرارا سياس��يا 
وأمني��ا واقتصاديا بدل اجلدل الدائر والتناحر 
املتصاعد الذي مييز املش��هد الكردس��تاني 

بصورته الراهنة .

أعل��ن رئي��س املنظم��ة اإليرانية 
للطاقة الذرية علي أكبر صاحلي 
أولي��ة  »إج��راءات  ب��دء  أم��س، 
لتصمي��م وق��ود ن��ووي حدي��ث« 

مخصب بنسبة ٢٠ في املئة.
ومعلوم أن االتف��اق النووي املُبرم 
م��ن  ميّك��ن طه��ران  ع��ام ٢٠١٥ 
تخصي��ب اليورانيوم بنس��بة ال 

تتجاوز ٣.٦٧ في املئة.
اإلج��راءات  »إن  صاحل��ي:  وق��ال 
املبدئي��ة لتصميم الوقود النووي 
اخملص��ب بنس��بة ٢٠ ف��ي املئ��ة 
انطلقت، وبتنا على أعتاب ذلك«، 
مضيفاً: »هذا منتج يختلف عن 
الوقود السابق اخملصب بالنسبة 
ذاته��ا، ونحن ق��ادرون على تأمن 
الوقود ألي مفاع��ل، مثل مفاعل 

طهران«.
التحّك��م  م��ن  »متّكن��ا  وتاب��ع: 
النووي��ة. تقّدمن��ا في  باملعرف��ة 
النوويت��ن،  املعرف��ة والصناع��ة 
تصمي��م  اآلن  ميكنن��ا  بحي��ث 
الوق��ود اجلدي��د بدل اس��تخدام 
الهندسة العكسية واالستفادة 

من تصامي��م آخرين، وه��ذا إجناز 
ضخ��م للب��الد. مفاع��ل طهران 
كان يعم��ل بوقود قدمي جداً، لكن 

الوقود احلديث يزيد إنتاجيته«.
عل��ى صعيد آخر، أوردت صحيفة 
»وول ستريت جورنال« أن مجلس 
األمن القوم��ي في البيت األبيض 
طلب من وزارة الدفاع )البنتاغون( 
تزوي��ده بخيارات في ش��أن ضرب 
مس��لحن  إط��الق  بع��د  إي��ران، 
موال��ن له��ا قذائ��ف مورتر على 
منطقة في بغداد تضّم السفارة 

األميركية.
ونقل��ت ع��ن مس��ؤولن، حالين 
وس��ابقن، إن الطلب الذي قّدمه 
اجملل��س برئاس��ة ج��ون بولت��ون 
أث��ار قلقاً عميقاً لدى مس��ؤولي 
اخلارجي��ة.  ووزارة  البنتاغ��ون 
وأضافت أن البنتاغون اس��تجاب 
للطل��ب، مس��تدركة أنها جتهل 
هل هذه اخليارات ُقِدمت أيضاً إلى 
البيت األبيض أو أن الرئيس دونالد 

ترامب علم في شأنها ؟
وتابعت الصحيفة أن قرار البحث 
عن خي��ارات لض��رب إي��ران، كان 
مدفوع��اً بإط��الق ٣ قذائف مورتر 

الدبلوماس��ية  املنطق��ة  عل��ى 
في بغ��داد، في أيلول )س��بتمبر( 
املاضي، علماً أنها لم تُس��فر عن 

إصابات.
ونقلت عن ناطق باس��م مجلس 
األم��ن القوم��ي قول��ه إن اجمللس 
»ينّسق السياسة ويؤّمن للرئيس 
تهدي��دات  عل��ى  لل��رّد  خي��ارات 
وزاد: »نواصل مراجعة  متنّوعة«، 

مح��اوالت  بع��د  أفرادن��ا  وض��ع 
ف��ي  س��فارتنا  عل��ى  هج��وم 
بغ��داد وقنصليتنا ف��ي البصرة، 
وس��ندرس مجموعة واسعة من 

اخليارات للحفاظ على سالمتهم 
ومصاحلنا«.

إل��ى ذلك، أعل��ن الناطق باس��م 
اخلارجية اإليرانية بهرام قاسمي 
القائ��م  اس��تدعت  ال��وزارة  أن 
بأعم��ال الس��فارة البولندية في 
طهران ويتش��خ أونلت، وسّلمته 
وارس��و  ق��رار  عل��ى  احتجاج��اً 
اس��تضافة مؤمت��ر دول��ي ترع��اه 
منتص��ف  املتح��دة  الوالي��ات 
وزي��ر  أعل��ن  املقب��ل،  الش��هر 
ماي��ك  األميرك��ي  اخلارجي��ة 
عل��ى  س��يركّز  ان��ه  بومبي��و 
األوس��ط  الش��رق  »اس��تقرار 
والس��الم واحلري��ة واألم��ن في 
املنطقة، وهذا يتضّمن عنصراً 
مهماً هو ضمان أال متارس إيران 

نفوذاً مزعزعاً لالستقرار«.
وأشار قاس��مي إلى »احتجاج 
على م��ا يُدعى مؤمتر الس��الم 
أونل��ت  أن  مضيف��اً  واألم��ن«، 
أُبل��غ أن »ه��ذا تص��ّرف عدائي 
م��ن الواليات املتحدة ض��د إيران، 
ويُتوّق��ع من بولن��دا االمتناع عن 
مجاراة الواليات املتحدة في عقد 

هذا املؤمتر«.
وأوردت وس��ائل إع��الم إيرانية أن 
القائم باألعم��ال البولندي »قّدم 
توضيحات حول املؤمتر وأكد أنه ال 
يعادي إيران«. لكن قاسمي اعتبر 
أن تصريحات��ه ليس��ت كافي��ة، 
منبهاً إلى أن طهران »س��ُتضطر 
إلى الرّد« إذا لم تتراجع وارسو عن 

استضافة املؤمتر.
أم��ا إس��حق جهانكي��ري، نائب 
الرئيس اإليران��ي، فاعتبر أن عقد 
املؤمت��ر س��ببه فش��ل العقوبات 
األميركي��ة ف��ي »تركي��ع« بالده. 
وتاب��ع: »اعتق��د األميركي��ون بأن 
الضغوط ستدّمر اقتصادنا أرادوا 
وق��ف صادراتنا النفطية لكنهم 
فش��لوا، واآلن ق��رروا عق��د مؤمتر 

مناه��ض إلي��ران في أورب��ا. علينا 
اعتم��اد نه��ج لتأدي��ب أمي��ركا 

ووقفها عند حّدها«.
في الس��ياق ذات��ه، أعل��ن رئيس 
املنظم��ة الس��ينمائية اإليرانية 

حس��ن انتظامي إلغاء »أسبوع 
الفيل��م البولندي« ف��ي طهران، 
قائالً: »إن ضيفاً ال يحترم مضيفه 
ال ميك��ن أن يبقى ضيف��اً. وصوناً 
لكرامة ايران، س��يؤجل أس��بوع 
الفيل��م البولندي إلى أن تتصّرف 

بولندا في شكل الئق«.
االيران��ي  البرمل��ان  ين��وي  كم��ا 
التحقيق ف��ي مزاعم أحد القادة 

العمالين بأن��ه تعرض للتعذيب 
ف��ي الس��جن بعد اضراب��ات في 
مصن��ع للس��كر وفق م��ا أفادت 
وكالة »إس��نا« ش��به الرس��مية 

أمس.
وق��ال عل��ي رضا رحيم��ي، عضو 
مكتب البرمل��ان، إن رئيس البرملان 

عل��ي الرجان��ي قبل طلب��ه فتح 
حتقيق، طبقاً للوكالة.

وج��اء ذلك بع��د مزاع��م كتبها 
إس��ماعيل بخشي في صفحته 
ب�»انستغرام« ونشرتها صحيفة 

اعتماد اإلصالحي��ة، ومفادها أنه 
تعرض للتعذي��ب خالل احتجازه 
محافظ��ة  ف��ي  يوم��اً   ٢٥ مل��دة 
خوزس��تان جن��وب غرب��ي إي��ران 

أواخر العام املاضي.
منظم��ي  أح��د  بخش��ي  وكان 
احتجاجات استمرت أسابيع في 
تابيه« للس��كر  مصنع »هاف��ت 
بس��بب عدم دف��ع رواتب للعمال 

وارت��كاب املالكن اجلدد للمصنع 
نشاطاً إجرامياً.

وكتب عضو البرملان علي مطهري 
مقاالً ف��ي صحيفة اعتماد أمس 
بعن��وان »مص��در ع��ار« مطالب��اً 

بأجوبة من وزارة االستخبارات.
ونفى غالم رضا شريعتي محافظ 

خوزستان مزاعم بخشي.
وصرح ملوقع »جماران« اإلخباري: 
»لقد حتققت من االجهزة املعنية، 

ومت نفي مزاعم التعذيب بقوة«.
وقال رحيمي إن وزير االستخبارات 

سيش��ارك  عل��وي  محم��ود 
ف��ي جلس��ات االس��تماع الت��ي 
البرملان،  اللجنة في  س��تعقدها 

وفق الوكالة.
وانته��ى اضراب مصنع الس��كر 
ال��ذي يوظ��ف نح��و أربع��ة آالف 
عامل، في كانون األول )ديسمبر( 
العم��ال  تلق��ي  بع��د  املاض��ي 

رواتبهم.
وش��هدت إيران اضرابات بس��بب 
ظ��روف العم��ل ف��ي العديد من 
القطاع��ات الع��ام املاض��ي مب��ا 
فيها التعلي��م والتعدين والنقل 

والفوالذ، بخاصة خارج طهران.
وحذر رئيس الس��لطة القضائية 
في تشرين الثاني )نوفمبر( املاضي 

العمال من إحداث »الفوضى«.
وصرح اي��ة اهلل ص��ادق الريجاني 
ع��دم  العم��ال  عل��ى  »يج��ب 
إلى  الس��ماح بتحول مطالبهم 
مبرر وأداة لألعداء«، وفق ما نقلت 
عنه وكالة »مي��زان« االلكترونية 

التابعة للسلطة القضائية.

المشهد الكردستاني .. مرآة للمشهد العراقي 

حركة التغيري  تستغل اخللل احلاصل يف العالقات حماِولة التسلل عرب انشطار املوقف بني احلزبني الرئيسيني

اختارت االحزاب االسالمية والجيل الجديد 
جانب املعارضة وهي ليست على استعداد 
ان تشارك يف التشكيلة الوزارية القادمة

اصرار الحزبني على استالم 
منصب رئاسة الجمهورية 
لم يكن اعتباطا او السباب 
شكلية او فخرية وانما كان 
السباب سرتاتيجية

اعتقد األمريكيون بأن الضغوط 
ستدمـّر اقتصاد ايران وأرادوا 
وقف الصادرات النفطية 
لكنهم فشلوا واآلن قرروا عقد 
مؤتمر مناهض إليران يف أوربا

طهران تبدأ تصميم »وقود نووي حديث« مرتفع التخصيب

صاحلي: اإلجراءات املبدئية لتصميم الوقود النووي املخصب بنسبة 20 يف املئة انطلقت وبتنا على أعتاب ذلك
/ القسم السياسي

مسعود نيجرفانالراحل مصطفى

بولتونصاحليالريجاني

ينوي الربملان االيراني التحقيق يف 
مزاعم أحد القادة العماليني بأنه تعرض 

للتعذيب يف السجن بعد اضرابات يف 
مصنع للسكر



هل يسعى محمود عباس لتوقيع العقوبات على غزة إلتمام »صفقة القرن«؟

وفي الس��نوات األخيرة أدى النم��و القوي في 
قطاعات التصنيع والسياحة والطاقة، فضلاً 
ا،  ا سريعاً عن القطاع املالي الذي يشهد توسعاً
إلى تعزيز منو االقتصاد املغربي القوي للغاية. 
ومع انتهاء سيطرة البنوك األوربية املهيمنة 
على أفريقيا، يستخدم املغرب مكانته املالية 
الراس��خة إلبراز قوته في أنح��اء القارة، على 
ا أكثر ث��راءاً ونف��وذاًا على  أم��ل أن يصبح بل��داً
الصعي��د الدول��ي، لكنه ما ي��زال بحاجة إلى 
معاجلة املش��اكل في الداخ��ل إذا أراد البقاء 

ا من أكثر الدول استقراراًا في أفريقيا. واحداً

املغرب يجري تحويالت نقدية
تولي البن��وك املغربية أهمية خاصة ألفريقيا 
إذ حتتف��ظ حالياًا بش��ركات تابع��ة وحصص 
ف��ي أكثر من 20 دول��ة أفريقي��ة. وفي حني أن 
معظم هذه الش��ركات التابعة تقع في غرب 
أفريقي��ا، فإن ش��راء بنك باركلي��ز مصر لعام 
2016 من قبل أكبر بنك في املغرب، يشير إلى 
نية البنوك املغربية في التوس��ع عبر شمال 
��ا. من��ذ ذل��ك احلني، اس��تحوذت  الق��ارة أيضاً
البن��وك املغربي��ة على أصول ف��ي دول بعيدة 
مث��ل جزيرتي موريش��يوس ومدغش��قر. كما 
أشار ممثلون من عدة بنوك مغربية، مبا في ذلك 
ثاني أكبر البنوك املقرضة في البلد من حيث 
األصول، البنك املركزي، إلى خطط للتس��لل 
إل��ى القطاع املالي ف��ي بلدان ش��رق أفريقيا 
مثل رواندا وكيني��ا، وحتى إثيوبيا التي تتمتع 

بنظام مالية صارم.
وفي الوقت الذي تتوسع فيه البنوك املغربية 
ف��ي جمي��ع أنح��اء أفريقي��ا، فإنه��ا تعتب��ر 
ا يحتذى للش��ركات املغربي��ة الكبيرة  منوذجاً
��ا للتمدد في  واملتوس��طة التي تس��عى أيضاً
األس��واق األفريقية الواعدة. في وقت س��ابق 
م��ن هذا الع��ام، أف��ادت اتص��االت املغرب عن 
زيادة س��نوية في قاعدة مستخدميها بلغت 

9.7% ليصل إلى 60 مليون مس��تخدم، ينتشر 
جميعهم في أكثر من نصف دول وسط وغرب 
أفريقي��ا. كم��ا وق��ع العاهل املغرب��ي محمد 
ا مع الرئيس النيجيري  الس��ادس مؤخراًا اتفاقاً
محمد بخاري إلنش��اء خط أنابيب الغاز الذي 
ميتد عبر اخلط الساحلي بني نيجيريا واملغرب. 
وقد دخل��ت ش��ركة OCP اململوك��ة للدولة، 
وهي شركة عملقة لتصدير السماد ومقرها 

في الدار البيضاء، في شراكة مع إثيوبيا لبناء 
أكب��ر مصنع لألس��مدة ف��ي الق��ارة بتكلفة 
إجمالي��ة تبل��غ 3.6 ملي��ار دوالر. كان املغ��رب 
يخط��ط ف��ي البداية إلنف��اق أم��وال لتعديل 
مين��اء مزدحم في جيبوت��ي حتى يتمكن من 
التعامل مع ش��حنات حامض الفوسفوريك 
العادي��ة، لك��ن الس��لم ال��ذي مت مؤخ��راًا بني 
إريتري��ا وإثيوبيا قد يس��مح للموانئ اإلريترية 

بالعمل كبديل.

ما الدافع وراء هذا التحرك؟
ل��م يتأثر املغرب بش��دة باألزم��ة االقتصادية 
العاملي��ة في 2008 – يؤك��د التقرير– حيث لم 
يكن لديه س��وى احلد األدنى من التكامل مع 
األس��واق املالية الدولية، لكن تباطؤ منطقة 
الي��ورو ف��ي الس��نوات األخيرة جم��د قطاع 
الص��ادرات غير املتن��وع في اململك��ة، والذي 

يعتم��د بش��دة على أورب��ا. ومنذ ذل��ك احلني، 
يعيد املغرب صياغة سياسته املالية من أجل 
تنوي��ع دخله. ومتثل أفريقي��ا جنوب الصحراء 
الكبرى، بتعداد س��كانها الضخم، وطبقتها 
املتوس��طة املتنامية وقربها اجلغرافي فرصة 

مثالية.
كم��ا يعتزم املغرب العمل كوس��يط بني أوربا 
وأفريقي��ا. لق��د ُذهلت الش��ركات األوربية من 

مش��اريع املغ��رب األفريقي��ة، وهي تت��وق إلى 
التم��دد في األس��واق األفريقي��ة. وعلى وجه 
اخلصوص، ب��دأت احل��روب التجاري��ة األخيرة 
التي تتضم��ن زي��ادة التعريف��ات الكمركية 
والرك��ود االقتص��ادي ف��ي البل��دان النامي��ة 
تهدد مس��تويات التصدير احلالية للسيارات، 
أن يك��ون  الس��يارات ف��ي  وتأم��ل ش��ركات 
املغ��رب بوابتها نحو أفريقيا جنوب الصحراء 
الكب��رى. ل��دى ش��ركات صناعة الس��يارات 
ومجموع��ة  رين��و،  واإليطالي��ة،  الفرنس��ية 
PSA، وفيات، مصان��ع إنتاج في املغرب. حتى 
صانع الس��يارات الصين��ي BYD، املدعوم من 
املس��تثمر األمريكي الث��رى وارن بافيت، يبني 
ا لتصنيع السيارات في مدينة طنجة.  مصنعاً
إذ يغريهم املغ��رب بتوفير اإلعانات الضريبية 
واألراضي املدعومة ملدة خمس سنوات مقابل 

إقامة محطات جديدة.

لكن التع��اون االقتصادي بني املغ��رب والدول 
األفريقي��ة األخ��رى يتطلب بع��ض التنازالت 
– يس��تدرك التقري��ر. ف��ي ع��ام 2017، جن��ح 
امللك محم��د، املع��روف بجوالت��ه املاراثونية 
الدبلوماسية، في الضغط من أجل عودة بلده 
إلى االحتاد االفريقي بعد عقود من االنسحاب 
��ا عل��ى القبول بالصح��راء الغربية  احتجاجاً
كدولة مس��تقلة. وعلى الرغ��م من اخللفات 
م��ع االحت��اد األفريقي بش��أن وض��ع الصحراء 
الغربي��ة املتن��ازع عليه��ا، فإن ع��ودة املغرب 
األخيرة تظه��ر أن احلكومة ف��ي الرباط تقوم 
بتحوالت اس��تراتيجية، وتتطلع إلى أبعد من 
تأمني مصاحلها اجليوسياس��ية م��ع التركيز 

على النفوذ االقتصادي في أفريقيا.
��ا، تقدم املغ��رب بطلب  وف��ي ع��ام 2017 أيضاً
للحص��ول على عضوية اجملموعة االقتصادية 
ل��دول غ��رب أفريقي��ا »ECOWAS«، وهو احتاد 
إقليم��ي يتكون م��ن 15 دولة. يس��عى االحتاد 
إلى إبرام اتفاقي��ة لتحرير التجارة مع املغرب، 
أم��ا األخير فيأم��ل في عضوي��ة كاملة إلزالة 
العوائق أمام الص��ادرات إلى البلدان األعضاء. 
بيد أن النقاب��ات العمالي��ة النيجيرية حتاول 
ا من هيمنة الشركات  عرقلة قبول املغرب خوفاً
اخلب��رة  ذات  اجلنس��يات  متع��ددة  املغربي��ة 
والتق��دم التكنولوج��ي. كما طال��ب أعضاء 
آخ��رون ف��ي االحت��اد اململكة بتخفي��ف قيود 
السفر املفروضة على مواطنيه، لكن هذا من 
ش��أنه أن يثير قلق بعض ال��دول األوربية، ألنه 
من احملتمل أن يش��جع املزيد من س��كان غرب 

أفريقيا على السفر إلى املغرب على أمل عبور 
احلدود إلى أوربا بشكل غير قانوني.

لك��ن املفاوضات اجلارية حالياً��ا حول التجارة 
احلرة مع القارة األفريقية ستقزم أي اتفاقيات 
جتاري��ة قائم��ة أو مقترحة بني املغ��رب والدول 
األخرى – يشير التقرير. في مارس )آذار( املاضي، 
حضر وفد من الرباط حفل توقيع في كيجالي 
إلى جانب ممثلني ع��ن 44 دولة أفريقية أخرى. 
س��تحتاج اتفاقية التجارة احلرة هذه إلى 22 
دولة على األقل للتصديق على شروطها قبل 

أن تصبح سارية املفعول.
مخاطر املضي في اخلطة

جتنب��ت البنوك األوربية التوج��ه نحو أفريقيا 
ألس��باب منه��ا زي��ادة التش��ريعات اخلاص��ة 
باألص��ول عالي��ة اخملاط��ر وانخفاض أس��عار 
الس��لع، وقد أثر هذا التط��ور على العديد من 
االقتص��ادات األفريقي��ة. ف��ي املقاب��ل، تبدي 
ا بأفريقيا  ا متزاي��داً البن��وك املغربي��ة اهتماماً
وشهية أكبر للمخاطرة، حيث تعرض نفسها 
لسندات س��يادية محلية منخفضة الدرجة 
في البلدان التي تعتمد على صادرات السلع. 
وميكن أن يُعزى هذا السلوك جزئياًا إلى السوق 
املغرب��ي احملل��ي التنافس��ي، وال��ذي ال يوف��ر 

مساحة كبيرة للنمو الطموح للمملكة.
لك��ن وكال��ة فيت��ش للتصني��ف االئتمان��ي 
كش��فت في 2017 أن ح��رص البنوك املغربية 
األفريقي��ة،  البل��دان  ف��ي  االس��تثمار  عل��ى 
وانخف��اض مخزوناته��ا الرأس��مالية وجودة 
أصوله��ا الضعيف��ة جتعلها عرضة بش��كل 

خ��اص للتقلب��ات االقتصادي��ة. حالياً��ا، يتم 
تولي��د ما يقرب من ثلث إجمالي أرباح البنوك 
املغربية م��ن الش��ركات التابعة ف��ي جميع 
أنح��اء أفريقي��ا. وحتى لو بقيت أس��واق رأس 
امل��ال احمللية ف��ي املغرب قوية وظل��ت ديونها 
العام��ة منخفضة، فإن أي ركود مس��تقبلي 
سيعرض البنوك خلسائر كبيرة ويضع املغرب 
في وضع أقل راحة مما كان عليه قبل عقد من 

الزمان.
كم��ا ميثل معدل البطال��ة املتدهور في البلد 
عقب��ة كب��رى خاص��ة بالنس��بة للمواطنني 
الش��باب. تبلغ نس��بة البطالة بني الشباب 
املغرب��ي 27%، أي ثلث��ة أضع��اف املع��دل بني 
��ا. وبق��در م��ا يبدو التوس��ع  الس��كان عموماً
السريع عبر احلدود للبنوك واالتصاالت مغرياًا 
للحكومة املغربية، فإن هذه االستثمارات في 
اخلارج ليس لها أي منافع مباش��رة للش��باب 
املغربي الذين يس��عون للتوظيف الفوري. في 
املاضي، كان االستياء بني الشباب العاطل عن 

العمل يتحول إلى احتجاجات جماهيرية.
يبدو أن صناع القرار في الرباط يدركون احلاجة 
امللحة إلشراك الشباب العاطلني عن العمل 
في جدول أعمالهم التنموي، ففي الس��نوات 
األخيرة خفضوا دعم الطاقة لتحويل األموال 
نح��و دع��م التوظيف، لك��ن إذا ل��م يتمكن 
املغ��رب م��ن إحراز تق��دم ملم��وس وتخفيف 
أسباب االضطرابات احملتملة، فقد تضطر إلى 
ا  تأجيل أهداف التوس��ع القاري األكثر طموحاً

ملعاجلة عدم االستقرار الداخلي.

ل��م يكت��ِف عب��اس بح��ل اجملل��س وإعلن 
االنتخاب��ات الت��ي ق��د جُت��رى ف��ي الضفة 
الغربي��ة دون غ��زة لتكريس االنقس��ام في 
الساحة الفلس��طينية ، بل مضى فعلياًا 
بتطبيق سلس��لة من العقوبات اإلضافية 
ضد القطاع احملاصر إس��رائيلياًا منذ العام 
2007، فق��رر قط��ع املزيد م��ن رواتب املئات 
م��ن األس��رى احملرري��ن التابع��ني حلركت��ي 
والت��ي  اإلس��لمي«  و»اجله��اد  »حم��اس« 
قدرت مص��ادر فلس��طينية عددهم بنحو 
ألفي أس��ير محرر، علوة عل��ى قطع رواتب 
عشرات املوظفني بعد فرز رسمي للنتماء 
السياس��ي احملس��وبني على تي��ار القيادي 

املفصول محمد دحلن.
في هذه األوقات كان مصير إقامة مهرجان 
للحتف��ال بانطلقة حركة »فت��ح« بغزة، 
ا أكب��ر، فقد  محط��ة أخ��رى فج��رت خلفاً
أص��رت »حم��اس« عل��ى إقام��ة املهرجان 
بتوقي��ٍت ُمخالف ملا حددته »فتح«، وقامت 
بحملة اعتقاالت واس��تدعاءات وتهديدات 

لكوادر »فتح«.
وفيم��ا كان اجلميع ب��ني احتمالي��ة إقامة 
املهرجان وإلغائه، خرج عباس غاضباًا أمام 
احملتفل��ني بإيقاد ش��علة انطلق��ة حركة 
»فت��ح« الرابع��ة واخلمس��ني ف��ي رام اهلل، 
وقال: »خس��ئوا أولئك الذين مينعون إيقاد 
الش��علة في غزة، من يفع��ل هذا ومينعنا 
ه��و جاس��وس، مّر م��ن أمثاله��م كثيرون 
من��ذ انطلق��ت الث��ورة، ونح��ن نعاني من 
اجلواس��يس هن��ا وهناك، وهم إل��ى مزابل 
التاريخ«، وقد عنى عب��اس بقوله »كلهم 
جواسيس«، كلاً من »حماس« وتيار دحلن 
بعد تلقيه معلومات أن حماس س��محت 
حلاف��لت فتحاويني محس��وبني على تيار 
دح��لن باملرور إليق��اد الش��علة، األمر الذي 
دفع نائب رئيس حركة »حماس« في اخلارج 
محم��د نّزال للق��ول إلى »ق��دس برس« أن: 
»عب��اس دخ��ل مرحل��ة اخلرف السياس��ي 
الع��ام املنص��رم، واتس��مت ه��ذه املرحلة 
بإطلق��ه تصريحات غي��ر متزن��ة، ال تليق 
ا حلركة لها تاريخها  مبكانته، س��واء رئيساً
��ا ملنظم��ة  مث��ل حرك��ة »فت��ح«، أو رئيساً
التحرير الفلس��طينية، التي متّثل الشعب 

الفلسطيني العظيم«.

واصل عب��اس إجراءاته، فاتخ��ذ في الرابع 
من يناير )كانون الثاني( احلالي قراراًا بإغلق 
مقرات »فتح« في قطاع غزة حتى إش��عار 
ا،  آخر والتوق��ف التام عن العم��ل بها متاماً
ث��م جاء بعد يومني القرار األخطر؛ وهو قرار 
هيئة الش��ؤون املدنية التابعة للس��لطة 
الفلسطينية، بسحب موظفيها العاملني 
في معبر رفح احلدودي بني غزة ومصر حتى 
إش��عار آخر، وهو الق��رار الذي جاء في وقت 
ال تف��ي ي��ه آلي��ة عم��ل املعب��ر مبتطلبات 
س��كان غ��زة، فبال��كاد يتمك��ن ب��ني 200 

إل��ى 250 مواطناً��ا من الس��فر يومياًا، فيما 
يتكدس اآلالف في سجلت السفر، وكانت 
السلطة الفلس��طينية قد تسلمت إدارة 
معابر قط��اع غزة من حماس ف��ي نوفمبر 
2017، بع��د اتفاق املصاحلة ال��ذي وقع في 

أكتوبر )تشرين األول( 2018.
وبالتزامن مع اإلجراءات التي اتخذها عباس 
ض��د القط��اع، أش��علت تصريح��ات قادة 
السلطة و»فتح« نيران اخللف، فتارة يقول 
القيادي��ة الفتح��اوي، ع��زام األحم��د: غزة 

طائرة مخطوفة من مجموعة مليش��يات 
مس��لحة مجرمة وعلى اخلاطف��ني إما أن 
يدفع��وا الثمن من خلل خطوة وراء خطوة 
وه��و  يق��ول  وزارة  االختط��اف«،  ينه��وا  أو 
��ا متمرداًا: »إذا  يدعو إلع��لن القطاع إقليماً
اس��تطعتم قط��ع الهواء عن قط��اع غزة 
فاقطع��وه«، فيم��ا قال املستش��ار الديني 
حملمود عب��اس: »حركة حماس لن تأتي إلى 
املصاحل��ة برغبتها، لذل��ك يجب إحضارها 

مرغمة بالسلسل«.
يص��ر عب��اس أن تُس��لم »حم��اس« قطاع 

غزة للسلطة الفلس��طينية، وأن تترك له 
الصلحي��ات اإلدارية واألمني��ة، ومع رفض 
»حم��اس« لذل��ك؛ يواص��ل عب��اس ف��رض 
عقوبات على القطاع تش��مل منع تزويده 
بالكهرب��اء وقطع رواتب املئ��ات وغير ذلك، 
لكن ه��ل دافع عباس احلاض��ر الوحيد وراء 
إجراءاته األخيرة، هو رفض حماس لتسليم 

القطاع؟
بحس��ب املراقب��ني ف��إن عب��اس ال��ذي ما 
ل��دى  ال يحظ��ى بش��عبية كبي��رة  ي��زال 

الفلسطينيني في الضفة الغربية كما 
تظهر االستطلعات )ثلثاهم تقريباًا يريد 
اس��تقالته( قد وجد في رفض »حماس« 
إقامة مهرج��ان انطلقة »فت��ح« بغزة، 
فرصة عظيم��ة خلل��ط األوراق. فالرجل 
الذي يأمر بقم��ع واعتقال أنصار احلركة 
في الضف��ة الغربية في األي��ام األخيرة 
دافع��ه احلقيق��ي ه��و الرد عل��ى جتاهل 
ا  وجت��اوز س��لطته باعتب��اره ممث��لاً وحيداً
للش��عب الفلس��طيني، في تفاهمات 
التهدئة التي وقعت بني »حماس« ومصر 
وإس��رائيل والتي على إثره��ا يتم إدخال 
منحة األم��وال القطري��ة للقطاع منذ 
أكتوبر املاض��ي، وهي أموال قيمتها 150 
ملي��ون دوالر تدف��ع مبوافقة إس��رائيلّية 
وقس��ط ش��هري مقداره 5 ملي��ون دوالر 
لتغطية رواتب موّظفي حكومة »حماس«، 
وذل��ك مقابل قيام »حماس« بتهدئة األمور 

على جبهة احلدود في مسيرات العودة.
ويأتي ذلك في وقت يشعر به عباس بالقلق 
من مش��اكله املالية بعد قطع واش��نطن 
املساعدات اخملصصة لسلطته، لذلك يعد 
أحد أس��باب تهديدات عب��اس املالية ضد 
»حماس« هو ش��عوره بأن »حماس« حتصل 
على املال منه وال تقدم له شيئاًا في مقابل 
ذل��ك، ب��ل أن إس��رائيل مبوافق��ة أمريكية 
م��ن وجهة نظ��ر عباس تكاف��ئ »حماس« 
باالعتراف غير املباش��ر بسيادتها على غزة 
)إث��ر التفاهم��ات األخيرة( بينم��ا تتجاهل 
الفلسطينية الستئناف  السلطة  نداءات 

املفاوضات الدبلوماسية.
كذلك أراد عباس إرب��اك »حماس« على إثر 
نشاط احلركة املتزايد في الضفة الغربية، 
فارتف��اع وتي��رة العملي��ات الفدائي��ة ضد 
أهداف إسرائيلية أزعج السلطة املتخلفة 
للغاي��ة م��ن انطلق��ة انتفاض��ة ثاني��ة، 
وميكن للتدلي��ل على صحة ه��ذه الدوافع 
االستش��هاد مبا قاله عباس خلل اجتماع 
التحري��ر  ملنّظم��ة  التنفيذيّ��ة  اللجن��ة 
الفلس��طينية في مقر املقاطع��ة في رام 
ا  اهلل في يس��مبر 2018: »نتنياهو شخصيًّ
يقّدم األموال إلى حماس )املنحة القطرية(، 
ويحّوله��ا لن��ا إل��ى هن��ا، س��لح ومعدات 
وأموال، ووضعنا يدنا على 90% مما أرس��لوه 
)الضف��ة الغربية(«، وس��بق أن هدد عباس 
بإفش��ال جهودها الرامية إلى التوصل إلى 

تهدئة طويلة األمد نس��بياًا مع إس��رائيل، 
علوة على اعتقاده ب��أن مصر تآمرت عليه 
مع حماس« ودحلن م��ن أجل لّي ذراعه، ما 

دفعه للغضب من القاهرة.
الس��لطة  موظف��ي  س��حب  ق��رار  ج��اء 
الفلس��طينية من معبر رفح، بعد ساعاٍت 
قليلة من لقاء رس��مي ش��ديد الفتور كما 
ُوِص��ف، بني عب��اس والرئي��س املصري عبد 
الفتاح السيس��ي في القاهرة ف��ي الرابع 
من يناير )كانون الثاني( اجلاري، وذلك بعدما 
حاول عباس نزع قرار من السيسي بإغلق 
معبر رف��ح؛ إال أن األخير رفض تنفيذ طلب 
عباس، في دليل عل��ى أن مصر ماضية في 
االلت��زام بالتفاهمات األخيرة مع »حماس« 

وإسرائيل.
الدلي��ل اآلخ��ر الذي ميكن أن نس��وقه هنا، 
ه��و قرار مص��ر إرس��ال وفد أمني برئاس��ة 
مس��ؤول املل��ف الفلس��طيني ف��ي جهاز 

اخملابرات، اللواء أحمد عب��د اخلالق، إلى رام 
اهلل وقط��اع غ��زة نهاية األس��بوع احلالي، 
به��دف تثبي��ت التفاهم��ات وحتريك ملف 
املصاحلة مع حركة »فتح«، وقد وصل األمر 
إلى حد إبلغ مصر عباس أنها تتجه خلل 
الفت��رة املقبلة، إلى فتح معبر جتاري جديد 
بني غ��زة ومصر لنق��ل البضائ��ع التجارية 
املصري��ة، كم��ا يعتق��د احمللل��ون أن تقدمي 
»حماس« ملعلوم��ات أمنية تتعلق بالوضع 
في س��يناء س��اهم في خلق ه��ذا املوقف 
الرسمي املصري املتمسك بالتفاهمات مع 
»حماس«، إضافة إل��ى حرص القاهرة على 
استعادة دورها اإلقليمي والدولي من بوابة 

غزة.
اخلارجي��ة  وزارة  ف��ي  مس��ؤول  وبحس��ب 

املصرية ف��إن: »عباس حاول 
أن يضغط على السيسي من أجل تعميق 
احلصار واخلناق املف��روض على غزة وحركة 

»حماس«، وإغ��لق معبر رفح الب��ري، إال أن 
السيس��ي رفض ذلك بحجة حدوث بعض 
التقارب م��ع »حم��اس« بالفت��رة األخيرة، 
وهذا يصب في مصلحة مصر، خاصة بعد 
ا: »أن ملف  عودة الهدوء بس��يناء«، مضيفاً
)فت��ح معبر جتاري جديد بني غزة ومصر( قد 
ا كبيراًا بني السيس��ي وعباس،  ��ر خلفاً فجَّ
وهو ما جع��ل األخير يتخذ خط��وات أكثر 
قسوة على س��كان غزة، من بينها سحب 
ا  موظفي الس��لطة من معبر رفح، متوقعاً
أن يصدر خلل الس��اعات املقبلة، قرار آخر 
يقض��ي بس��حب موظف��ي الس��لطة من 
معب��ر كرم أبو س��الم أقص��ى جنوبي غزة، 
ومعبر بي��ت حانون )إيرز( أقصى الش��مال، 
وأن يعيد موظفو حماس« سيطرتهم على 

تلك املعابر«.
وفي ذات السياق، يؤكد احملللون أن إجراءات 
عب��اس املس��تمرة ف��ي اته��ام »حم��اس« 
بالعم��ل عل��ى مترير صفقة القرن بس��بب 
ما يطرح حول إقام��ة امليناء واملمر البحري 
واملطار، تهدف إلى متري��ر هذه الصفقة من 
قبل عباس نفس��ه، يق��ول رئيس جمعية 
»أس��اتذة اجلامع��ات« بغزة أي��وب عثمان: 
»من يرف��ض صفقة القرن ال يحاصر قطاع 
غ��زة وال يخنق أهله ف��ل يقطع رواتبهم وال 
ين��زل عقوبات ما تزال آخ��ذة في التصاعد 
عليهم، وال يش��يع الفوضى واالنقسامات 
في حركة »فتح«، بل يعمل على توحيدها، 
وال يقوم بحل اجمللس التش��ريعي فتنقطع 
الصل��ة السياس��ية الوحي��دة ب��ني غ��زة 
والضفة، وال يس��حب املوظف��ني من معبر 
رفح، األمر الذي يؤدي إلى إغلقه، فتنقطع 
الصل��ة السياس��ية م��ع مصر فض��لاً عن 

انقطاع الصل��ة اجلغرافية الوحيدة معها 
ومنها إلى العال��م، وال يعلن عن انتخابات 
تش��ريعية فقط، دون الرئاسة على األقل، 
كما ال يعلن عن انتخابات تشريعية يعلم 
��ا يقينياًا أن إجراءه��ا في القدس ليس  علماً
أمراًا يس��يراًا« ويتاب��ع في مقال��ه: »من ميرر 
صفقة القرن: حم��اس أم عباس«؟: »ليس 
أغ��رب وال أعجب م��ن أن يعل��ن عباس عن 
رفضه لصفقة القرن، في ذات الوقت الذي 
يعمل بكل اجل��د واالهتم��ام واملثابرة على 
تعزيزه��ا عبر القطيعة مع قطاع غزة على 
نحو ي��ؤدي – باحلتمية – إلى االنفصال بني 
غزة والضف��ة، وهو ما تس��تهدفه صفقة 

القرن حتديدا«.

13 ما وراء الحدث 

واصل عباس إجراءاته فاختذ قراًرا بإغالق مقرات فتح يف قطاع غزة حتى إشعار آخر
اكدت تقارير صحفية ان القرارات التي تسللت من األيام األخيرة عام 2018 إلى األيام األولى في 2019، بدأت بقرار حل اجمللس التشريعي الفلسطيني ثم سحب موظفي السلطة العاملني 
ا نحو التهديد بعقوباٍت أخرى، مثل التهديد بقطع املزيد من  في املَنفذ الوحيد لغزة )معبر رفح(، وإغلق مقرات فتح بغزة، وقطع رواتب املزيد من األسرى واملوظفني، باإلضافة إلى مضّيه قدماً

الرواتب، وتقليص امليزانيات اخملصصة للمياه والكهرباء والصحة بالقطاع، وإغلق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون )إيرز( التجاريني.
فيما كانت »حركة املقاومة اإلس��لمية« )حماس(، ترّكز اهتمامها على جني ثمار تفاهمات التهدئة مع إس��رائيل إثر اتفاق وقف إطلق النار الذي متّ التوصل إليه بوس��اطة مصرية في 13 
نوفمبر )تش��رين الثاني( 2018، باغتها الرئيس الفلس��طيني محمود عباس يوم 22 ديس��مبر )كانون أول( 2018 بإعلن حل اجمللس التشريعي الذي تستحوذ احلركة فيه على غالبية املقاعد 

منذ انتخابات عام 2006

تولي البنوك املغربية أهمية خاصة ألفريقيا إذ حتتفظ حالًيا بشركات تابعة 
وحصص يف أكثر من 20 دولة أفريقية

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

تناول حتليل نشره موقع 
معهد »ستراتفور« 
محاوالت اململكة 

املغربية تنويع محفظتها 
االستثمارية عبر توسيع 

البنوك املغربية أنشطتها 
إلى اخلارج لتغطي القارة 

السمراء.
وأوضح معد التحليل أن 

ا للستثمار  مصدراًا جديداً
األجنبي املباشر بدأ يظهر 
في العديد من دول أفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى: 
وهو اململكة املغربية. 

شهد املغرب إصلحات 
سريعة وحاسمة في عام 

2011، جنبته إلى حد كبير 
وقوع اضطرابات كالتي 

هزت أجزاء أخرى من العالم 
العربي في الشرق األوسط.

كيف يسعى املغرب إىل غزو أفريقيا اقتصاديـًا؟

مضى عباس  فعلًيا بتطبيق سلسلة من 
العقوبات اإلضافية ضد القطاع احملاصر 

إسرائيلًيا منذ العام 2007

عباس : خسئوا أولئك 
الذين يمنعون إيقاد الشعلة 
يف غزة من يفعل هذا 
ويمنعنا هو جاسوس مرّ 
من أمثالهم كثريون منذ 
انطلقت الثورة ونحن 
نعاني من الجواسيس 

بدأت احلروب التجارية األخرية اليت 
تتضمن زيادة التعريفات الكمركية 

والركود االقتصادي يف البلدان النامية 
تهدد مستويات التصدير احلالية
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احلافلة واملوت 

جنوم ممزوجة مبحربة الدمع

أكرم األمري واللحظة الوامضة يف اجملموعة الشعرية )طيور تفضل املشي(
النص الشعري بتجاربه اإليقاعية أفرز أشكااًل شتى كان آخرها قصيدة النثر اليت شهدت بدورها حتوالت فنية وفكرية 

مرافقة للتحول الفكري واإلنساني املعاصر انتهت بالومضة الشعرية اليت تعد شكاًل من أشكال احلداثة

قراءة / علوان السلمان

النص الشعري بتجاربه االيقاعية 
اف��رز اش��كاال ش��تى كان اخره��ا 
قصيدة النثر التي ش��هدت بدورها 
مرافق��ة  وفكري��ة  فني��ة  حت��والت 
للتحول الفكري واالنساني املعاصر 
انتهت بالومضة الشعرية التي تعد 
شكال من اشكال احلداثة املسايرة 
حلركة العصر وحتوالته.. باعتمادها 
التكثي��ف والتركي��ز وميله��ا الى 
االدهاش واملفارقة.. حتى قيل انها 
واحملت��وى مندمجان في  )الش��كل 

عملي��ة اخللق الش��عري( على حد 
تعبي��ر هربرت ري��د.. كونه��ا تتفرد 
والوح��دة  التركي��ب  بخصوصي��ة 
املوضوعي��ة واالمياء مع اقتصاد في 
االلفاظ وااليقاع والصورة والفكرة 
الت��ي حتق��ق الدهش��ة والكثاف��ة 
الش��عرية.. فضال عن انه��ا دائمة 
واجملموع��ة  والتخل��ق..  االنت��اج 
الش��عرية )طي��ور تفضل املش��ي(
التي نسجتها انامل مبدعها اكرم 
االمير واسهمت دار ومكتبة عدنان 
..2014 وانتش��ارها/  نش��رها  ف��ي 

بقصائده��ا القصي��رة والوامض��ة 
التي تصور حلظات شعورية مكثفة 
تخلق حقال من الدالالت ابتداء من 
العنوان الذي يكش��ف عن وظيفة 
محفزة ف��ي بنيته.. فضال عن متيزه 
بابع��اده الداللي��ة مب��ا يحمله من 
طاق��ة ايحائية متمي��زة بفيضها 
الداللي املنبثق من نس��يج مختزل 

مكثف التركيب الشعري..

الش��عر  تلع��ن  امللس��اء  طي��ورك 
وتفضل املشي

وفراشات مبناقير تهرول قرب الباب
والباب مبفتاح واحد

خلف الباب    /ص78
  ففاعلية الصورة الش��عرية تقوم 
عل��ى م��دركات عقلي��ة تكش��ف 
عل��ى  يق��وم  ش��عري  وع��ي  ع��ن 
رمزي��ة حتمل اش��ارات س��يميائية 
متوهج��ة تضف��ي دفق��ا ش��عريا 
واالش��ارات  بالدالالت  متفاعال ميور 
املعبرة عن حلظ��ة التوهج الروحي 
ش��عرية  برؤي��ا  والفس��يولوجي 
عب��ر  اجلاه��زة  املعايي��ر  متج��اوزة 
مغامرة التش��كيل الص��وري التي 
جتمع ما بني الواقعي والتخييلي .. 

اليقظة واحللم ..
في عينيك

نظرت الى وجهي
فوجئت

وعرفت...

ان املراي��ا كله��ا تتعم��د االط��راء/
ص13

    فالش��اعر يق��دم نص��ا مكثفا 
املوحي��ة  اجلملي��ة  بتراكيب��ه 
ضم��ن نس��يج ش��عري مه��درج 
م��ع اختزالي��ة متكنت م��ن حتقيق 
الوظيف��ة اجلوهري��ة للش��عر عن 
طريق العمل داخل اللغة واعتماد 
وح��دة موضوعية تلمل��م وحدات 

النص التي خلق��ت خطاب الذات 
ومناخاته��ا  للتعويض عن الغربة 
من جهة  واليجاد حالة من التوازن 
بينه��ا والعال��م املوضوع��ي م��ن 
جهة اخرى.. )س��بحانك ايها الرب 
ج��ذور ورد ل��م تنتزع م��ن طينها..
ط��ني اجلنيات.. فح��ني تبلله ازهر..

وفي عينيه��ا كم حاول��ت النطق 
اال ان كلماتي سكر ال تعرف سوى 
الذوب��ان..آه كم ان��ا فضولي فيك..

فحينم��ا يتعلق االمر بك اس��تعد 
كبندقي��ة..( فالذات الش��اعرة هي 

املرتك��ز ف��ي دائ��رة الن��ص والت��ي 
حتتض��ن الوجود كمك��ون تتنفس 
محطات��ه.. بتوظي��ف التعبي��رات 
املش��حونة بطاقة التوتر من اجل 
احلف��اظ عل��ى العاطف��ة املتمردة 
ببناء فني يوظف تقانات فنية من 
اج��ل اثراء نص��ه وحتويل صوره من 
نبضه��ا الفكري الى نبض جمالي 
متك��ئ عل��ى التكثي��ف الصوري 
العمي��ق عم��ق داللته فيكش��ف 
ع��ن عاطف��ة مت��زج ب��ني التأم��ل 
والتداع��ي.. وبذل��ك قدم الش��اعر 
نصوصا جمالية متميزة بتدفقها 
الش��عري الذي يتناس��ب وسرعة 
الوجود بتركيزها ورمزيتها وصورها 
املقتحم��ة لعوالم مفعمة بالرؤى 
كي تتناس��ب ومقتضيات العصر 
بلغة  تتج��اوز املالوف بانزياحاتها 
وتكثيف جملها التي حتمل العمق 
الدالل��ي الكام��ن وراء دال��ة رمزية 

معرية للواقع.

بغداد / البينة الجديدة /
 حسني باجي الغزي

 بالنظر للتحدي��ات الكبيرة التي تواجه 
الت��راث العمراني في بغداد وما يش��كله 
ذلك من خس��ارة ثقافية كبيرة بفقداننا 
ألبني��ة تراثي��ة ومل��ا حتمل��ه ه��ذة املباني 
في طياته��ا وتفاصيلها هوي��ة عمرانية 
راسخة أطلقت وزارة الثقافة والسياحة 
واآلث��ار احلمل��ة الوطنية حلماي��ة التراث 
العمران��ي ف��ي بغ��داد. احلمل��ة أطلقها 
الدكتور عبد االمير احلمداني وزير الثقافة 

والس��ياحة واالث��ار عب��ر بيان لو س��ائل 
االع��الم، وج��اء في ن��ص البي��ان: نطلق 
حملتنا الوطنية إلنقاذ هذا املوروث املهم 
مناش��دين جميع الفعاليات الرس��مية 
والشعبية واجلهات احلكومية ومنظمات 
اجملتم��ع املدن��ي واالعالم ملس��اندة ودعم 
جهود وزارة الثقافة الهيئة العامة لآلثار 
والتراث في هذا املسعى الوطني النبيل.

وس��تتضمن مح��اور احلمل��ة اخلط��وات 
التالية:

1. توثيق جمي��ع املبان��ي التراثية وإعالن 

تراثيتها في اجلريدة الرسمية.
2. حتدي��ث البيانات جلميع األبنية املوثقة 

سابقا.
بح��ق  القانوني��ة  اإلج��راءات  اتخ��اذ   .3
اخملالف��ني من أصح��اب العق��ارات الذين 
ال يحس��نون التعام��ل م��ع ه��ذا التراث، 
وحس��ب قانون االثار املرقم )55( لس��نة 

.2002
4. حم��الت لرفع الوعي من أجل اإلعتراف 

واحملافظة على هذه األبنية التراثية.
5. التنس��يق مع ال��وزارات املعنية وأمانة 

بغداد حلفظ وصون املباني التراثية.
6. إقام��ة فعالي��ات ثقافي��ة ف��ي املباني 
التراثي��ة املهم��ة لتس��ليط الضوء على 

تاريخها وتراثها العمراني. 
ان ه��ذه احلملة س��تكون ف��ي مرحلتها 
األول��ى ف��ي العاصم��ة بغ��داد إال أنه��ا 
ستش��مل جميع احملافظات في املراحل 

الالحقة.
احلمل��ة  ه��ذة  مختص��ون  وب��ارك  ه��ذا 
والت��ي تعد أولى اخلط��وات إلعادة الهوية 

التاريخية واالثارية لبغداد احلبيبة.
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قصيدة

قصيدة

 قصة قصرية

املهرجان��ات الس��ينمائية عل��ى وج��ه اخلصوص ف��ي العراق 
أصبحت ظاهرة تتكرر كل ع��ام وِفي جميع احملافظات تقريباً 
وه��ي ظاهرة أقل م��ا نقول عليه��ا ظاهرة خير وف��رح تضيء 
ش��معة في دهليز املس��تقبل وهي كما نعرف ال تعتمد على 
ميزاني��ات كبي��رة وليس لها مم��ول اال النية الطيب��ة والعمل 
اخملل��ص لوضع لبنة في بناء جيل س��ينمائي ميك��ن أن يقدم 
للحياة م��ا يس��تطيع وكان له��ذه االعراس م��ردودات كثيرة 
وكبي��رة أهمه��ا أنها جتم��ع اخملتص��ني واحملب��ني وكل الفئات 
وتفض��ي ال��ى تالقح ونضج األف��كار واملعاجلات وال��رؤى. وهي 
نتاج مؤسسات وأش��خاص ومجموعات أخذت على عاتقها 
القيام بهذه املهمة الصعبة التي حتتاج الى جهود فرق كبيرة 
ومتخصص��ة وبالرغم ذل��ك فإنها جنحت وبنس��ب متفاوتة 
حس��ب ما إس��تطاعت اليه س��بيال ومنهم من باع سيارته 
وآخر رهن مخش��الت زوجته ال لشيء اال ليصنع منجزاً يخدم 
اقران��ه وأبناء مدينته أو بلده وأفرزت ه��ذه املهرجانات العديد 
م��ن الطاقات واإلنتاجات التي عب��رت احلدود وأدت فعل غيرها 
بحصد اجلوائز واحتالل املواقع املتقدمة وصارت اسماء خطت 
بأح��رف الزه��و واالفتخ��ار في محاف��ل عاملية. له��ذا فعلينا 
جميعاً أن نحترم ونثمن هذه اجلهود اخليرة النبيلة التي تبذل 
من وقتها ومالها وعرقها لبناء ثقافة وحضارة س��يفخر بها 
األبن��اء وال يكون من االنصاف ومن املروءة التقليل من قيمتها 
وفعله��ا داخلي��اً أو خارجياً ب��ل ومن اإلجح��اف بحقها وحق 
منشئيها أن نستهني بها ومن الظلم أن نوجه اليها إشارات 
أو تلميح��ات أو تصريحات بال س��ند يش��وب بعضه��ا بل أن 
احلوار مفتوح والرأي محترم بش��رط أن يكون الطرح محترما 
فالتجن��ي بال س��ند م��ردود وال يخدم أح��دا ولنا ف��ي آرائكم 

وطروحاتكم متسع من الفائدة.

حنن 
واملهرجانات

a

فنارات

صباح رحيمة

االدب بكل متفصالته فن تواصلي واكتشاف ال ينتهي لقضايا الوجود وصراعاته باعتماد مقاييس جمالية تشكل معماره 
الفن��ي )ص��ور بيانية/ تركيب لفظي/ خيال..( والش��عر مكون ابداعي وج��زء من جتربة ادبية ابداعي��ة جمالية تتكئ على 
الصورة واجملاز.. باقتحامه عوالم مفعمة بالرؤى حلظة امتالك الوعي.. انه املغامرة التي تعبر عن موقف ازاء احلركة الكونية 

واالشياء.. بلغة رامزة.. موحية برؤية مكتظة بواقعيتها االدهاشية..

حسني علي غالب 
/ بريطانيا

أنظ��ر إل��ى س��اعتي ألج��د حلول 
الس��اعة الس��ابعة صباحا و هذا 
معناه ق��رب وصول حافل��ة النقل 
لك��ي توصلن��ي إلى عمل��ي، أقوم 
مب��ا أفعل��ه كل صباح وأخ��رج من 
بيتي.م��ا أزال واقف��ا و احلافل��ة لم 
تأت��ي و ب��دأت أش��عر بالعط��ش، 
يزداد ش��عوري بالعطش وهذه املرة 
الوحي��دة الت��ي أحس به��ا هكذا 
فأت��رك مكاني، وأب��دا بالبحث عن 
أي دكان لكي أشتري منه أي شراب 

أجده عنده.
أج��د دكان��ا مفتوحا به��ذا الوقت 
املبكر فأدخ��ل إليه وأش��تري منه 

شرابا، ومن ثم أبدا بشرب الشراب 
وانطلق متوجه��ا لكي أعود ملكان 
انتظ��اري عس��ى أن تأت��ي احلافلة 
وأذهب أنا لعملي. وعند اقترابي من 
مكان انتظ��اري أوجه أنظاري ألجد 
أن احلافلة قد انطلقت من دوني..!! 
بدأت بالركض ملوحا بيدي متوقعا 
بأن��ه ق��د يران��ي س��ائق احلافل��ة، 
ويتوقف ل��ي أو يراني الركاب ولكن 
من دون ج��دوى وذهبت احلافلة من 
دون ركوبي بها. توقفت في مكاني 
وأنا أش��د أنفاسي بس��بب حلاقي 
باحلافلة التي ذهبت من دوني، بعد 
العودة  اس��تراحة قصي��رة ق��ررت 
لبيتي ألنه بدأ لي بأن هذا اليوم هو 
مشؤوم، وليس مقدرا لي بأن أذهب 
للعمل. توجه��ت لبيتي بخطوات 

بطيئة للغاي��ة وأنا أش��عر باحلزن 
لعدم ذهابي للعمل، وعند اقترابي 
من بيتي أجد ابنتي تس��رع نحوي 
بشكل الفت للنظر و غريب للغاية 
وعندم��ا وصل��ت ال��ي احتضنتني 
بشدة و الدموع تنهمر من عينيها 
و أنا متعجب عن سبب فعلها هذا 

األمر فأنظر البنتي 
- ماذا حدث و ملاذا أنتي تبكني..؟؟

-- أنك حي ولم متت..!!
- ماذا أموت ، ملاذا أموت أنا حي و لم 

يصبني أي مكروه.
-- أش��رح ل��ك املوض��وع الحق هي 

دعنا نذهب للبيت.
فتوجه��ت للبيت و أن��ا ال أعرف ما 

الذي يحدث..؟؟
جلس��ت  للبي��ت  دخول��ي  عن��د 

ابنت��ي  أمس��كت  و  ابنت��ي  و  أن��ا 
بجه��از التحكم بالتلف��از لتقوم 

بتشغيله 
-- شاهد التلفاز بتمعن يا أبي ..؟؟

و عندما شغلت ابنتي التلفاز أجد 
أن هناك عرضا تلفزيونيا مباش��را 
و أن هناك حافل��ة قد اصطدمت و 

مات كل ركابها  
- و ما دخلي أنا بهذا املوضوع ..؟؟

-- أب��ي أن هذه احلافل��ة التي تراها 
أمامك بالتلف��از هي نفس احلافلة 

التي تأخذك لعملك كل يوم .
بعدم��ا انتهت ابنتي م��ن كالمها 
فهمت املوض��وع بأكمله و أدركت 
حينه��ا بأنه كتب ل��ي عمر جديد 
،و بأن��ه لو كنت ق��د ركبت احلافلة 

لكان املوت هو نهايتي احملتومة.

حيدر حاشوش العقابي
ايها الزمن املوغل بالقهر

دعني اعيُد شكل االرض في عيوني
فقد جف جلدي من سياط الوجع..

قل للحزن
ان يوقف نقوشه في اعماقي

قل للسماء ان ال تترك حجارتها على راسي 
وَسأقبُل ضريَحها كل يوِم...

قالت:

انه مجنوُن بشفتي
بعنقوِد العنِب

لم افكر يوما بهذا الياس
ان ارُكنِك جانبا

 واعشُق مساماَت الذاكرِة بهدوء ِشاعر..
اكثر الدمى تكون هادئة جدا

س��اعة الغ��روب  فه��ي ال تؤج��ل  صالته��ا  لليوِم 
الثاني!

ال أريد ان اعطيك درسا عن العشق

ألنك ال تستوعبني الفكرة ابدا
وال اريد ان امنحك وردة بيضاء

 ال نك ال تعرفني السالم يوما...
انا فقد اُجهُد نفسي كي امَنحِك شيئا من االماِن,

لُتجربي كل االشياِء القدمية ِ
او رمبا كل االشياء التافهة

او كل االشياء التالفة..
العمُر قصيٌر جدا

 قصيٌر جدا

اريد ان حتافظي على رحمك من والعة الزمن,
حتافظي على نهدين من الياسمني

ان ال متسهما مخالب  الذئاب احلقيرة,
اريد ان حتلمنَي بهدوِء 

وتبتسمنَي كل يوِم  بهدوء
اريد ان اناديك ذات يوم  باسمك الصريح,

ان توقفي هذه احلماقة في طريقة غرورك..
لن يعود الزمن ثانية للوراء...

انا قتلتِك في اعماقي

   فال ينتابني ذاك احلنني املوجع..
ولن تتلون وجنتي كما كانت بساعات اللقاء ..

فقارب كحلك مثقوب برصاص الالمباالة
 كل شيء انتهى وخرج الشوق من نافذة مكسورة

وتوقف عطشه الليلة..
 ليرقَد بني وردتني

باب موحش
واوراق قدمية مزقت حلمه االول..

د. عبد االله جاسم جاسم

اصبري لقد طال الزمان بنا عوجا،
وَطرُْقَه مازال على مسماري..

فالغد القادم ظل مرعبا يكاد ال يخشى انتظاري..
صب��را على الضي��م أن حلت روافده وبان��ت على االعناق 

مسلة االقدارِ..
تلك مراس��يم أخلت بأهلها، وراح��ت تهدم ما تبقى من 

ذكريات أسواري..
حبيبتي عرفِت السارق واملسروق

فهل وجدِت على اخلرائط اسم لبالدي..
أو قرأِت عندما دارت بنا االيام تكتب

هنا شر لنا وهناك تقطع أوصاِل..
م��ن ذا ال��ذي أحبته ألف ام��رأة، وظل مثل��ي على اجلبني 

يرسم االعذار..
فسليمان لم يقل لبلقيس هذه القصور مشيدة عليك 

ان تختارِي..
وعدتك أن ال  أغير الهوى إذ لم ميرْ طيفك  من جواري..

وأقسمت أن احذف  في مخيلتي  كل من حال بينك وبني 
اشعاري..

وددت تقبيل احلروف  التي حتمل اسمك، وقليال من خفايا  
أسراري..

لقد طال الفراق يا فاتنتي وأبعدت عني األسفار..
لقد سئمت االنتظار وملتني سجايا

الروح وملت مني افكاري..
 اش��تقت نصالح بآيات خصت ما يقال أن اخلصام سيد 

االشرارِ..
عذلت اهل اخلمر  في سكرهم،

واخلمر في شفاهك يسكرني ويعلن اخباري..
كأني جنيت جرمية اذ رسمت على الشفاه قبالتي..

فوداع��ا للتي ت��روي الّي حكايات حب امي ألبي وس��اللة 
اجدادي..

تعالي فاتنتي فقد ولى زمان حتس��ب جميلة العصر فيه 
غنيمة وتباع للتجارِ..

أني اقبل بني عينيك حتية كبرياء ووقارِ...
ليبقى احلب فيك نعمة اهداها الينا اخلالق الباري

البينة الجديدة /  اسراء يونس اصربي 

ص��در حديثا عن دار الش��ؤون الثقافية / 
وزارة الثقاف��ة وضمن سلس��لة »خزائن 
الت��راث« الدراس��ة املوس��ومة »ذخائ��ر 
القصر في تراجم نب��الء العصر« تأليف 
د. ن��دى عبد الرزاق محمود اجليالوي. تعد 
اخملطوط��ات وثائق أثري��ة علمية مهمة 
وكن��زا من كنوز الت��راث العربي النفيس 
ومن اجل معرفة ماضينا العريق واإلفادة 
منه في احلاضر واملستقبل في مختلف 
اجمل��االت العلمي��ة والثقافي��ة يتحت��م 
الع��ودة الى هذا التراث اخملطوط والعمل 
ب��ه بغية انتاج دراس��ات علمية أصيلة، 
الس��يما وان موضوعها يحمل تراجم 
لرج��ال القرن 10ه���/ 16م ومؤلفها 
العالمة الكبير مس��ند الى الشام 

امل��ؤرخ ابن طول��ون ش��مس الدين 
محمد بن علي الدمشقي الصاحلي.

توزعت الدراسة على ثالثة مجلدات 
من القطع املتوسط.

ص��در عن دار الش��ؤون الثقافي��ة / وزارة الثقافة 
العدد الثان��ي من مجلة املورد وهي مجلة تراثية 
نص��ف س��نوية محكمة تعنى بنش��ر البحوث 
املهتمة بالتراث العربي واإلنس��اني والدراس��ات 
العلمي��ة الرصينة في هذا اجمل��ال، يرأس حتريرها 
أ.د. عل��ي حداد تضمن ملف العدد »دراس��ات في 
الن��ص القرآن��ي«. احت��وى العدد مح��اور عديدة 
أوله��ا دراس��ات أدبية كتب في��ه د. رضا عبداهلل 
عليبي بعنوان )س��لطة ال��ذات في نظم املراثي( 

شعر ابي احلسن علي احلصري إمنوذجا.

إصدارات جديدة
  متابعة / البينة الجديدة »ذخائر القصر يف تراجم نبالء العصر«

س��حر الفراعنة يجتاح معرض الكتاب حيث 
يصدر عن دار زين للنش��ر والتوزيع ثالث روايات 
مختلف��ة وكل منه��م له��ا فك��رة أو أث��ر عن 
الفراعنة فهن��اك رواية أبن��اء اآللهة للكاتبة 
مريه��ام قدي��س مفتش��ه اآلث��ار اإلس��المية 
والقبطية بنج��ع حمادي وهي رواية رعب تدور 
حول الدكتورة سارة، أستاذ اآلثار املصرية، التي 
يجمعها القدر بالضابط حسام، للتحقيق في 
قضية تتعلق بسرقة آثار  وتتحدث الرواية عن 
آثار مصر القدمية وتداخ��ل أحداث بني املاضي 
واحلاضر في جانب من الغموض واإلثارة.. جناح 
دار زين صالة 1 جن��اح A13 وهناك رواية لعنة 
أنوبي��س للكاتبة آية س��عد الدين الصحفية 

والناش��رة واالي ص��در لها من قب��ل 7 أعمال 
ورقية  و تدور أحداث روايتها حول اختفاء بعثة 
حفر أثرية والعثور على برديات ملعونة وقصة 
اإلله أنوبيس إله املوتى والتحنيط وأس��طورة 
األخوين مرورا باللعنة واخلفرية وما سيحدث 
حق��ا للبعثة األثرية ومن ه��م وما مصيرهم، 
وتختتم الدار ثالثية الروايات برواية س��الومي 
وسر القالدة للكاتبة إلهام مسلم والتي تدور 
حول صراع��ات في عالم اجلن متمثل في عدة 
شخصيات أهمهم س��الومي ذاتها الباحثة 
عن اجمل��د الضائع وعدة ش��خصيات يتحاربن 
وفي خض��م األحداث تعثر فتاة أنس��ية على 
قالدة فرعونية ملعونة وكيف تتدخل القالدة 

بقدرتها في سير األحداث.

دار زين ترعى أدب الرعب يف معرض القاهرة للكتاب

وزيـر الثقافـــة يطلـــق احلملـــــة الوطنيــــة حلمايـــــة الرتاث العمــــراني يف بغـــــداد

عدد جديد... جملة املورد

الشاعر اكرم االمير



املشاهدة تتطلب تفكيك العناصر الفنية وتداوهلا عرب جمموعة
من الصور تقوم على أساس إنشاء منظومة من عناصر الداللة

اًذا تصب��ح املش��اهدة الصوري��ة طبق��ا لتل��ك 
املفاهيم هي عبارة عن نشاط ذاتي متنوع تكمن 
في داخله تعقيدات كثيرة التي تشكل االسس 
العلمية التي يج��ب ان تتمتع بها القراءة. ومع 
كل هذا التن��وع الكامن في ماهية املش��اهدة 
اال أنها تظل نش��اطا ذاتيا تتفاوت فيه نس��ب 
االدراك والتحليل طبقا لوعي ومعارف املشاهد 
اضافة الى جانب ذات اهمية خاصة وهو نوعية 
املش��اهدة التي كثيرا ما تكون حالة فاسدة اذا 

لم تقترن بطقوس املشاهدة السينمائية.
املشاهدة هنا تتطلب تفكيك العناصر الفنية 
وتداوله��ا عبر مجموعة من الص��ور تقوم على 
اس��اس أنشاء منظومة من عناصر الداللة، هنا 
تتش��كل مهمة جدي��دة حيث يصب��ح الوعي 
املعرفي عنصرا مساعدا في تقدم فهم عناصر 

العم��ل الس��ينمائي مث��ل/ احل��دث/ احلبك��ة/ 
الصراع/ االفكار ومقوم��ات العناصر اجلمالية، 
مبعنى أن املش��اهدة هن��ا تذهب ال��ى مكونات 
القصة وتاثيراتها والى عناصر اخرى كالتمثيل 
والديك��ور واالزي��اء، حي��ث يتم التفاع��ل، وفي 
احي��ان يتم التماهي ايضا، اذ تذهب املش��اهدة 
الى عناصر التأويل. لكن املشاهد قبل ان تكون 
ل��ه حقيقة تاريخية فان��ه اوال صورة مفترضة، 
اي هو املرس��ل اليه الضمن��ي الذي يتوجه اليه 
اخلطاب. فصورة املش��اهد التي يحددها النص 
تنب��ع اساس��ا من انش��اء اجلنس االدب��ي الذي 
ينتمي الي��ه العمل. فمثال الفيلم البوليس��ي 
يريد مش��اهدا مفتش��ا والفيلم السوريالي او 
االفالم الفكرية حتتاج الى مش��اهد ناقدا واعيا  
وهكذا تتحول املشاهدة طبقا السلوب الفيلم 

واجلنس الذي جاء منه. فعند مشاهدة )جيمس 
بوند( نالحظ املش��اهد يتس��ارع ف��ي احلصول 
عل��ى انتص��ار اخملب��ر الس��ري ناهيك ع��ن عدد 
القتلى الذين يذهب��ون ضحية العماله وكذلك 

ما يخص  شرعية القيم التي حترك خصومه.
وه��ذا يتمظهر لنا واضحا عند مش��اهدة افالم 
خملرجي��ني مختلقيني ،فمش��اهدة أف��الم اخملرج 
)جيمس كاميرون( هي ليس��ت ذات املش��اهدة 
الفالم اخملرج )ستيفن سيبلبيرغ(، الن املشاهدة 
الت��ي نحصل عليها عند اخمل��رج االول غالبا ما 
تكون مش��اهدة عمودية تاخذنا الى مس��ارات 
س��حر القصة والتفاعل العاطفي والتش��ويق 
والتله��ف ملتابعة مجريات االحداث وهي حتيلنا 
ال��ى حال��ة تطابق م��ع س��رعة احل��دث، اي ان 
املشاهدة تتصف يالسرعة 
االزمن��ة  بع��ض  وجت��اوز 
الفارغ��ة للقفز وصوال الى 

النهاي��ات. هنا االه��م في املش��اهدة هو توليد 
الدالالت وحجب التمدد املنطقي لالحداث، وفي 
أحي��ان يتم االهتمام بكش��ف حقائ��ق احلدث.

فاملش��اهدة هن��ا مش��اهدة عاطفي��ة تتمركز 
على االنفع��االت، وغالبا ما تك��ون االهتمامات 

منصبة ومتجهة نحو الشخصيات ومصائرها 
هن��ا يلعب اح��د العناصر الفنية ال��دور االكبر 
في التاثير على املش��اهد فالتأثير الكبير يكون 
قادم��ا من فاعلية السيناريس��ت واخملرج في آن 
واحد في توظيف وحدات اللعبة الس��ينمائية 
خلل��ق مصادر االجنذاب، وه��ي عملية مهمة في 
توجي��ه احلال��ة االنفعالية للمش��اهد ليصبح 
العمل الفني مقنعا، وهذا بدوره يؤدي الى خلق 
استعداد عاطفي للمشاهد، وهو بذلك يصبح 
محورا مهما في صناع��ة مصطلح جديد وهو 
ما نطلق عليه تس��مية االندماج في املشاهدة 
الن��اجت ع��ن الق��وة التفاعلي��ة ما ب��ني الصالة 

والشاشة.
في ه��ذه احلالة نك��ون على مقرب��ة كبيرة في 
خلق مقارنة مع النص االدبي الذي تنطبق عليه 
الكثي��ر م��ن اش��تراطات املش��اهدة البصرية، 
وتقارب��ا م��ع هذا االس��تنتاج جند ش��خصيات 

)بروس��ت( تكون احيانا مغرية 
ومنف��رة ومس��لية فانن��ا جنول 

ف��ي عالم )البح��ث عن الزم��ن الضائ��ع( بلذة، 
ونقبل في الوقت نفسه رؤية احلياة والفن التي 
تنعك��س في هذا العالم وه��ذا ما ينطبق على 

سوسيولوجيا التلقي.
ان حاالت عدم الرضا لدى اغلب الكتاب الروائيني 
حينما يتم نقل رواياتهم الى الشاشة هي ذاتها 
التي حت��دث مع الق��ارئ، حيث ان الش��خصية 
الت��ي وصلت اليه عب��ر منافذ وج��ود التمثالت 
التخيلي��ة للق��ارئ والتي حينم��ا تعرض على 
الشاش��ة بصيغ اخرى تخضع ملقومات االنتاج 
واشتراطات العمل السينمائي، التي ال يدركها 
او يعرف قوانينها )سواء كان القارئ وحتليالته او 
املش��اهد وتنوعات تعاطفه(. هنا يكمن ارتباط 
مهم هو القوة اخلالقة في بناء منظومة التلقي 
التي تتمتع بها السينما من دون الفنون واالداب 
االخ��رى. الشاش��ة اللغوي��ة )الرواي��ة- القارئ(

أقل تأثي��را من الشاش��ة البصري��ة )الفيلم �� 
املش��اهد(. وهذا هو الذي ندعوه بالدال املتخيل 
او التمثي��ل الداخل��ي  تقارب��ا مل��دارك العملية 

االبداعية للقارئ واملشاهد على حد سواء.

املش��اهدة، وحتى القراءة ، تتجل��ى جاذبيتها 
م��ن االنفعاالت التي يحدثه��ا الفيلم او النص 
ق��درات  هن��ا  ويس��تحضر  انواع��ه(  )بكاف��ة 
)املش��اهد �� القارئ( الذهنية. لذا وطبقا لهذه 
احلال��ة تتش��كل دعام��ة اساس��ية ملفاهي��م 
املش��اهدة التي اليك��ون ثقله��ا منصبا حول 
ماهي��ة التماه��ي الت��ي تعتبر امل��ادة اجلوهرية 
الفاعلة في حتريك كل االنفعاالت الكامنة في 
داخ��ل املتلقي .الن ابعاد واس��اليب التماهي ال 
تنفصل عن العملي��ة اجلمالية للعمل الفني، 
النه هن��ا يتم تاس��يس واحدة م��ن العمليات 
االبداعية املهمة التي يتمتع بها املؤلف ، وهي 
حالة التلقي التي يعمل من خاللها على خلق 
قواعد واسس يقني القارئ مبتعدا عن التيهان 
والتخب��ط ، مس��تنيرا بالش��بكات الداللي��ة 
وعالقات التش��ابه والتتابع وغيرها من اس��س 

النص احلي.

المشاهدة الصورية نشاط ذاتي متنوع تكمن في داخله تعقيدات كثيرة تشكل األسس العلمية التي يجب أن تتمتع بها القراءة
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تؤكد كل النظريات البصرية ان القراءة )س��واء كانت ادبية او صورية( تذهب دوما الى انها مجموعة من النش��اط 
الذات��ي ال��ذي يتقولب ظاهريا حي��ث يتم من خالله ادراك وتأوي��ل النص )مقروءا أو بصريا( لفه��م وحتليل احملتويات 
والعالق��ات الداخلة في بناء وتركيبة العم��ل االبداعي متوقفا عند االفكار واملعطيات اجلمالية الكامنة في دواخل 

عوالم العمل ذاته..
ال

مشاهدة أفالم املخرج )جيمس كامريون(
ليست ذات املشاهد ألفالم املخرج )ستيفن 

سيبلبريغ(

قراءة / حسني السلمان

متابعة / البينة اجلديدة
معركة جديدة تدور رحاها في الوسط 
الفني واإلعالمي بني اإلعالمية ريهام 
سعيد والفنانة االستعراضية سما 
املصري. فلقد نش��رت سما املصري 
بيان��اً تهاج��م في��ه ريهام س��عيد، 
وتذكره��ا بالقضي��ة الت��ي اتهم��ت 
فيه��ا ريه��ام من��ذ فترة والش��هيرة 
بقضية »فتاة املول«، وكيف أن ريهام 
توس��لت لس��ما لكي تتوسط لها 
عن��د بع��ض الكب��ار ليخرجوها من 

اعتبرت  القضية.ريه��ام 

ذلك البيان اعترافاً رس��مياً من سما 
بأنها كان��ت وراء تلفيق التهمة لها 
وأنها أجبرتها عل��ى دفع مبلغ كبير 
من امل��ال كي تخ��رج م��ن القضية. 
وعلق��ت ريه��ام عل��ى البي��ان الذي 
نش��رت صورة من��ه على حس��ابها 
في »إنس��تغرام« بقولها: »بشكرك 
نصفتين��ي، لو كن��ت هاعي��د وأزيد 
مح��دش كان هايص��دق. طبختوها 
عش��ان تاخ��دي مليون جني��ه، وهي 
مليون. آه دم قلبي ومش مس��امحه 
في��ه وال عم��ري أذي��ت منل��ة«. 
املقلب  »عملت��ي  وأضافت: 
عشان تاخدي فلوس وكله 
متصور، من قلبي حسبي 
اهلل ونع��م الوكيل، بعد 
33 سنني أخيرا احلقيقة 
اللي  الفل��وس  ظهرت. 
حرام،  فلوس  أخدتيها 
عل��ي  هاتصرفيه��ا 
وهاتش��وفي.  صحتك 
آخرت��ك  اهلل  اتق��ي 

وحشة وهاتشوفي«.

معركة ساخنة بني مسا املصري 
وريهام سعيد .. من توسلت 

لألخرى؟ وما قصة املليون جنيه؟

 / اجلدي��دة  البين��ة   / بغ��داد 
تضامن عبداحملسن

خمسة عشر عرضا مسرحيا، 
دع��م  دون  ذاتي��ة  وبجه��ود 
حكوم��ي او خ��اص، وبديكور 
مصن��ع يدوي��ا، يقدم مس��رح 
املس��تحيل، ومن إخراج أنس 
عبد الصمد اخملرج املس��رحي، 
عروض��ه في خمس مدن خالل 
اهم خمس��ة مهرجانات في 
فرنس��ا وثالث��ة ف��ي طوكي��و 
وكوريا اجلنوبية، حيث تفتتح 
عروضه��ا بالع��رض العراق��ي 
من انتاج مس��رح املستحيل 
لع��ام 2019. اذ غ��ادر صب��اح 
 1  /4 املاض��ي  اجلمع��ة  ي��وم 
2019  وف��د فرق��ة مس��رح   /
ال��ى   متوجه��ا  املس��تحيل 
الفرنس��ية،  مول��وز  مدين��ة 
لتق��دمي مس��رحية نعم غودو 
yes godot املع��دة م��ن النص 
للكاتب  الش��هير  املس��رحي 
االيرلن��دي صموئي��ل بيك��ت، 
حيث اعده��ا واخرجها اخملرج 
املس��رحي الش��اب أنس عبد 
الصمد، الذي خصنا برسالته 

من فرنسا قائال )إفتتح عرض 
مس��رح املستحيل نعم غودو 
الش��هير  فاغامونيز  مهرجان 
يوم التاسع من كانون الثاني، 
لثماني��ة عروض  وسيس��تمر 
ورش��ة  تتخلله��ا  متتالي��ة 
عمل، أقدمها لتدريب عدد من 
الفنان��ني احملترف��ني والفنانني 
الفرنس��يني، وذلك ملدة يومني 
اجل��اري(  الش��هر  م��ن  12و13 
مضيفا الى ان الفرقة س��وف 
تنتقل بع��د ذلك ال��ى مدينة 
بيزانس��ون بع��رض نعم غودو 
بيزانس��ون  مهرجان  لتفت��ح 
وتس��تمر بعروض املس��رحية 
ث��م  متتالي��ة،  اي��ام  لثالث��ة 
تغ��ادر ال��ى مدينة مرس��يليا 
الفرنسية لتقدم عرضها في 
مهرجان مرسيليا ملرة واحدة.
ول��ن تتوقف الفرق��ة عند هذا 
العرض بل سوف تقدم عرضها 
في مدينة اورلينز ليومني وذلك 
خ��الل ش��هر ش��باط القادم، 
العاصم��ة  ال��ى  ث��م تنتق��ل 
لتق��دمي  باري��س  الفرنس��ية 
وبذلك س��تكون  واحد،  عرض 

فرقة مس��رح املس��تحيل قد 
قدم��ت 15 عرض��ا مس��رحيا 
في فرنس��ا وحده��ا، لتختتم 
بهذا العرض اجلول��ة االوربية.
فيم��ا س��وف تنتق��ل الفرقة 
الى جولة بشرق اسيا وتركيا 
وافريقي��ا تب��دأ م��ن طوكي��و 
وكوري��ا اجلنوبي��ة وذلك خالل 
ش��هر ايار القادم لتنتهي الى 
تونس.ع��ن العرض املس��رحي 
نعم غودو قال مسؤول اختيار 

الع��روض الفرنس��ي رين��وا ان 
هذا العمل يع��د من العروض 
اخملتلفة, اذ انكم لن تشاهدوا 
ش��جرة ف��ي مفت��رق الط��رق 
كما رأيناه في انتظارات غودو 
السابقة في اوربا مضيفا الى 
ان العرض عبارة عن مزيج من 
اس��لوب جديد للمخرج أنس 
عب��د الصمد، وال��ذي يُعد من 
اه��م فناني العراق بأس��لوبه 

احملير املؤثر.

فرقة املستحيل املسرحية يف جولة أوروبية
للتحاور مع العامل بطرق إنسانية من خالل الفن

 

عقيل العمران

املط��رب  او  املوس��يقي  الفن��ان 
املفت��رض ف��ي كل ب��الد العال��م انه 
س��فير بالده ومرآتها الثقافية اال انه 

ف��ي بالدن��ا العربية وبالع��راق اخص 
تفتق��ر  التهمي��ش، حي��ث  عرض��ة 
ش��ريحة املوس��يغنائيني فق��ط اي 
املوس��يقيني واملطربي��ني وامللحن��ني 
والشعراء حلواضن مؤسساتية ترعى 
اوضاعه��م وتضمن لهم حياة كرمية 
وال ينته��ي االمر بالتهمي��ش، هناك 
ن��وع م��ن االس��تعراء واض��ح بدليل 
االصرار عل��ى التهمي��ش والالمباالة 
بع��دم وضع اس��س ومعايير واضحة 
للتعامل مع الف��ن وقضايا الفنانني، 
ترى ما هي كلف��ة الفرصة الضائعة 
ي��ا وزارة الثقافة ويا نقاب��ة الفنانني 

اولي��س الفن��ان احد مص��ادر الدخل 
القوم��ي واالنت��اج الثقاف��ي والفني 
والذي بخسارته تتجرد احلضارات من 
اهم اركانها والى متى نبقى نستعر 
من املوس��يقي واملطرب هل بس��بب 
اخللفي��ات القبلي��ة والعش��ائرية ام 
م��اذا وم��ن يق��ف وراء ذال��ك؟ الي��وم 
نش��اهد معان��اة الفنان��ني والذي��ن 
قدم��وا كل ما ميلكون م��ن عصارات 
للفن  وعطائه��م  وافكارهم  فنه��م 
العراق��ي من اغ��ان  وقصائ��د واحلان 
عرفت العالم على ثقافاتنا وافكارنا 
وفنوننا والقت اعجابا دوليا واقليميا 

فما هو جزاء هذا العطاء، مع االسف 
الش��يء فاليوم نش��اهد باعيننا املع 
جن��وم الفن يعانون م��ن املرض والعوز 
والتهمي��ش وبعضه��م رحل��وا عنا 
وعن هذه الدنيا وهم يجرون حسرات 
التهميش والعوز فمث��ال على ذالك 
فرح��ان  محس��ن  الكبي��ر  الفن��ان 
ال��ذي قدم للف��ن والفن��ان والثقافة 
العراقية الكثير ولكن ما من مجيب 
ومكت��رث وايضا هناك الفنان ياس��ر 
البصري الذي قدم الكثير من االغاني 
واالعمال الراقية التي عكست الذوق 
الرفي��ع للعراقيني عك��س ما يقدمه 

البع��ض االن الذي��ن اعتل��وا منصة 
الفن حديث��ا  بتق��دمي ثقافة العنف 
واالس��فاف وال��ذوق الهاب��ط مع كل 
االسف. الفنان ياسر البصري مهمل 
ومرمي بالعراء ال من مكترث وال معني 
اال القلة القليلة من الش��رفاء الذين 
مدوا ي��د العون لالخ ياس��ر البصري  
وايض��ا هناك الكثيرون وال يس��عني 
ان اذكرهم النهم معروفون للقاصي 
والداني، وانا اتساءل هل من الصعب 
اجراء صندوق او اي شيء يساهم في 
مس��اعده الفنان واعط��اء الدعم ام 

ذلك عيب او حرام؟

املوسيغنائيون العراقيون بني التهميش واالستعراء

متابعة / البينة اجلديدة
انتشرت عبر صفحات محبي النجم 
املص��ري عم��رو دي��اب ص��ور جدي��دة 
جتمعه بالفنانة دينا الشربيني خالل 
تواجدهم��ا ف��ي دب��ي، وبدا ف��ي غاية 
الراحة والس��عادة. ولفتت الشربيني 
االنظار بتنورتها السوداء القصيرة من 
اجللد التي ناس��بت طولها وجسمها 
املمش��وق، ونس��قت معه��ا قميص 
بقماش »التايغر«، واختارت تسريحة 
شعر جديدة حيث قامت بربطه، على 
غي��ر عادته��ا بابقائه منس��دال على 
كتفيها ووجهها، مع مكياج بسيط 
جدا.ف��ي ح��ني خط��ف »الهضب��ة« 
حي��ث  اجلدي��د،  بالل��وك  االهتم��ام 
قام بقص ش��عره، معلن��ا بذلك عن 
االطاللة التي سيعتمدها في االعالن 
اجلديد الذي يحضر له مبشاركة جنم 
ك��رة القدم محم��د ص��الح. ويظهر 
النجم املصري ودينا في الصور بغاية 
الهدوء والس��عادة واالستقرار، نافني 
بذل��ك كل االخب��ار الت��ي حتدثت عن 
وجود مش��اكل بينهم��ا، وصلت الى 

حد انفصالهما، بل على العكس بدا 
االنس��جام والتفاه��م واضحني على 
الثنائ��ي املميز، اللذي��ن باتا يتحركان 
بشكل اسهل بعد اعالن »الهضبة« 
حبه له��ا وعالقته بها على املس��رح 
بني جمهوره. وت��داول جمهور النجم 
واك��دوا  بكثاف��ة  الص��ور  املص��ري 
س��عادتهم بفرحة جنمه��م املفضل، 

متمنني السعادة الدائمة لهما.

دينا الشربيين تثري ضجة بتنورتها القصرية.. 
رد حاسم من عمرو دياب على خرب انفصاهلما
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اعــــالن
بيع مستهلكات باملزايدة العلنية

تعلن ادارة قطاع الحمدانية عن بيع املواد 
ــتهلكة من االثاث واالجهزة الخدمية  املس
ــدة الحضور اىل مقر  ــى الراغبني باملزاي فعل
ــاء املصادف  ــة يوم الثالث ــاع الحمداني قط
ــرة  ــة عش الحادي ــاعة  الس  2019/2/5
ــكات  ــتصحبني معهم املستمس صباحا مس
الثبوتية ودفع تأمينات اولية قدرها خمسة 
ــبعون الف دينار ال غريها ويتحمل من  وس
ترسو عليه املزايدة اجور االعالن والداللية 
ــتهلكة خالل  ــع املواد املس ــى ان يتم رف عل

خمسة ايام من تاريخ البيع.

ادارة قطاع الحمدانية

تنويه
ورد  سهوًا  يف صحيفة البينة الجديدة  بتاريخ 2018/12/31 
ــأ يف املبلغ هو )49,999,000(  ــادف يوم االثنني الخط املص

مليون دينار  والصحيح )50000000( مليون دينار.
 لذا اقتضى التنويه.

مصرف الرافدين/ القسم القانوني
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

العدد:  2157/6/3
التاريخ: 2018/7/15

اىل/املدين عامر بكر محمود    عنوانه  باب الشيخ م125 ز34 د16
الكفيل / نور مفيد محمد توفيق       عنوانه بالط الشهداء م828 ع207 ش20 

م/ انذار
ــوح للمدين اعاله والبالغ  ــلفة( املمن ــتحق بذمتكم بالتكافل والتضامن عن )الس ــديد مبلغ الدين املس نظرا لعدم قيامكم بتس
)5477700( دينار) خمسة ماليني واربعمائة وسبعة وسبعون الف وسبعمائة دينار ( وامللزمني بدفعه اىل مصرفنا واستنادا 
ــب الصالحية املمنوحة لي بموجب  ــنة 1977 فأني وحس ــة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لس ــادة الثالث اىل امل
ــرة  ــار اليه اعاله مع الفوائد املرتتبة عليه خالل عش ــديد مبلغ الدين املش ــة من القانون اعاله انذركم بوجوب تس ــادة الثاني امل
ــه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا إلحكام املادة الخامسة  ايام اعتبارا من اليوم التالي لتبلغكم باإلنذار وبعكس
ــري املنقولة وذلك لتحصيل مبلغ  ــارة الحجز التنفيذي على اموالكم املنقولة وغ ــرة )1( من القانون املذكور وذلك بوضع اش الفق

الدين وتحميلكم كافة املصاريف ولقد اعذر من انذر. مع التقدير.
نضال يحيى جمعة 
مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

مصرف الرافدين
القسم القانوني

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
العدد:   457/6/3
التاريخ : 2018/2/13

اىل/املدين نصري عدنان عاني محمد       عنوانه  بالط الشهداء م828 ز218 د6 
الكفيل / سالم خضري عبد حسني    عنوانه الدورة 828 ش7 ز208 

م/ انذار
نظرا لعدم قيامكم بتسديد مبلغ الدين املستحق بذمتكم )التسهيالت( املمنوحة للمدين اعاله والبالغ )1,057,100( دينار 
) مليون وسبعة وخمسون الف ومائة دينار ( وامللزمني بدفعه اىل مصرفنا واستنادا اىل املادة الثالثة من قانون تحصيل الديون 
ــب الصالحية املمنوحة لي بموجب املادة الثانية من القانون اعاله انذركم بوجوب  ــنة 1977 فأني وحس الحكومية رقم 56 لس
ــي لتبلغكم باإلنذار  ــام اعتبارا من اليوم التال ــرة اي ــار اليه اعاله مع الفوائد املرتتبة عليه خالل عش ــديد مبلغ الدين املش تس
ــة الفقرة )1( من القانون املذكور وذلك بوضع  ــوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا إلحكام املادة الخامس ــه فس وبعكس
ــغ الدين وتحميلكم كافة املصاريف ولقد اعذر  ــز التنفيذي على اموالكم املنقولة وغري املنقولة وذلك لتحصيل مبل ــارة الحج اش

من انذر.مع التقدير.
نضال يحيى جمعة 
مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البصرة

العدد: 4770/ش/2018
التاريخ:  13 / 1 /2019

اعـــــــالن
اىل / املدعى عليه / عمار عبد الجبار حسن

ــة 4770/ ش  ــرعية املرقم ــاء على الدعوى الش بن
ــة والتي تطلب  ــام هذه املحكم ــة ام /2018 املقام
ــن( التفريق  ــة )مها مجبل حس ــا زوجتك املدعي فيه
بينكما للهجر ولثبوت محل اقامتك لذا تقرر تبليغك 
بواسطة النشر اعالنًا  بصحيفتني يوميتني محليتني 
للحضور اىل موعد املرافعة املوافق  2019/1/23 
ــي عنك  ــل قانون ــورك او وكي ــدم  حض ــال ع ويف ح

ستجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون.
القاضي / وسام عبد الحسن علي

تغيري لقب
ــاالر  س ــدام  )ص ــروم  ي
ــري  تغي ــر(  صف ــني  حس
ــوش اىل  ــن زرك ــه م لقب
ــه   ــن لدي ــي فم الزركوش
اعرتاض تقديم اعرتاضه 

اىل الجهات املختصة.

جمهورية العراق 
ديوان محافظة واسط 

مديرية الزراعة يف محافظة واسط
لجنة بيع وايجار اموال الدولة 

العدد:  1037
التاريخ : 2019/1/14

م/ اعــــــــــــــالن 
تعلن مديرية زراعة واسط عن تأجري الدار البالغة مساحتها 80م و 2 اولك  مرت يف شعبة زراعة تاج الدين  
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21( لسنة 2013 املعدل فعلى الراغبني الحضور يف موعد املزايدة 
التي ستجري يف مركز املدينة  يف تمام الساعة العاشرة صباحًا بعد )30( يوما ابتداء من اليوم التالي لنشر 
ــور لجنتي البيع والتثمني ويف  ــر االعالن وأج ــو عليه املزايدة أجور نش ــالن يف الجريدة ويتحمل من ترس االع

حال مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه.مع التقدير.
م.ر مهندسني زراعيني
اركان مريوش حسني
مدير الزراعة يف محافظة واسط
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بغداد / البينة الجديدة
 أنهت هيأة املنافذ احلدودية، أعمال حتديد 
ومس��ح املوقع الذي س��يتم فيه إنشاء 
املعبر احلدودي اجلديد بني العراق وتركيا.

وقال املنس��ق االعالمي في الهيئة عالء 
الدين القيس��ي، في تصري��ح صحفي، 
ان »اللجن��ة املش��كلة برئاس��ة رئيس 
الهيئة كاظم العقاب��ي، انهت االعمال 
املتعلقة باختيار وحتديد ومس��ح املوقع 
الذي س��يتم فيه انشاء معبر }افاكاي{ 
احلدودي بني العراق وتركيا،« مش��يرا الى 
ان »املوقع يقع شمال محافظة دهوك«.

وبني ان »اجلانب التركي ابدى اس��تعداده 
للتكف��ل بجمي��ع النفق��ات املتعلق��ة 
بانش��اء وجتهيز املعبر املذك��ور وتهيئة 
جميع املستلزمات اخلاصة بعمله، الفتا 
ال��ى ان اجلان��ب الترك��ي ينتظ��ر اكمال 
اجلانب العراقي وضع اللمسات االخيرة 
وانهاء االعمال املتعلقة بهم للمباشرة 
به��دف  وافتتاح��ه  تنفي��ذه  باعم��ال 
تعزيز وزي��ادة عمليات التب��ادل التجاري 
الس��يما ان الهدف االس��اس من افتتاح 
معاب��ر جدي��دة ب��ني البلدين ه��و لنقل 
البضائع القادمة من اوروبا بش��كل عام 
وتركي��ا بش��كل خاص ال��ى دول اخلليج 
العرب��ي عب��ر العراق«.م��ن جان��ب اخر، 

اكد القيس��ي ان »الش��ركة السعودية 
املكلفة بأعم��ال تطوير اجلزء الثاني من 
منفذ عرعر واخملصص��ة الغراض التبادل 
التجاري بني العراق والسعودية، اشرفت 
على االنتهاء، واملتعلقة بتجديد وإنشاء 
مكات��ب اجلمارك والهج��رة على جانبي 
احل��دود خلدم��ة املس��افرين، اضافة الى 
املباني اإلدارية لقطاع��ات األمن اضافة 
ال��ى بقي��ة املبان��ي األخ��رى، فضال عن 

إنشاء ش��بكة طرق جتارية جديدة وفقا 
ألح��دث املواصفات الدولي��ة التي تربط 
العالق��ات  لدع��م  املنطق��ة  منش��آت 
االقتصادية ب��ني البلدين الش��قيقني«.

املقب��ل،  الش��هر  »مطل��ع  ان  وب��ني، 
سيشهد عملية افتتاح هذا اجلزء الذي 
حتمل اجلانب الس��عودي جميع تكاليف 
العم��ل اخلاصة به من خالل رصده مبلغ 
50 ملي��ون دوالر امريكي، مش��يرا الى ان 

هذا املنفذ س��يكون منطقة لوجستية 
تعم��ل مبثابة البواب��ة االقتصادية لربط 
اململكة العربية السعودية ودول اخلليج 
بأوروب��ا وباق��ي دول اس��يا عبرالع��راق«.
وشدد القيس��ي بأن »املشاريع املذكورة 
الت��ي تنفذه��ا الهيئ��ة س��تعمل ايضا 
على خلق وتوفير فرص عمل للعاطلني، 
اضاف��ة الى زيادة عدد املناف��ذ التجارية 

للبالد مع دول اجلوار«.

البينة الجديدة / وكاالت
 توقع تقرير للبنك الدولي أن تش��هد دول الش��رق 
األوسط وش��مال إفريقيا ارتفاعا في معدل النمو 
االقتصادي إلى 1.9 في املئة عام 2019.وعلى صعيد 
ال��دول املصدرة للنفط، تظهر أرق��ام التقرير الذي 
صدر حديثا بعنوان }اآلف��اق االقتصادية العاملية: 
الشرق األوسط وش��مال أفريقيا »سماوات قامتة{ 
أن النم��و ف��ي دول مجل��س التع��اون اخلليج��ي 
سيرتفع إلى 2.6 في املئة مدعوما بحركة استثمار 
نشطة.ويتوقع البنك أن ينخفض النمو في اجلزائر 
إلى 2.3 في املئة بس��بب تباط��ؤ اإلنفاق احلكومي 
مقارنة مب��ا كان عليه في العام 2018.وستش��هد 
مص��ر ارتفاع��ا في النم��و إلى 5.6 ف��ي املئة خالل 
العام 2019، مدعوما باالس��تثمارات واإلصالحات 
ف��ي من��اخ األعم��ال املتوقعة.وس��يصل مع��دل 
النم��و في املغ��رب وتونس إلى 2.9 ف��ي املئة خالل 
2019 إذا حتس��نت املؤشرات السياحية واستمرت 
اإلصالحات السياسية.ورغم تسجيل العراق منوا 
متواضع��ا في 2018 عند 1.9 في املئة، ستش��كل 
مش��اريع إعادة اإلعمار دافع��ا هاما لنمو اقتصاده 
واالقتص��ادات اجملاورة، حيث يتوقع أن يس��جل 6.2 
في املئة.ويرجح أن يش��هد النمو في األردن حتسنا 
طفيفا يصل إلى 2.3 في املئة.وس��جلت تقديرات 
2018 حتس��نا في النم��و إلى مع��دل 1.7 في املئة 

وس��ط حتس��ن النش��اطات االقتصادية في الدول 
املصدرة واملستوردة للنفط.وسجلت اجلزائر معدل 
منو 2.5 في املئة العام املاضي، فيما سجلت مصر 
5.3 ف��ي املئ��ة، واملغ��رب حققت من��وا 3.2 في املئة 
وتونس 2.6 في املئة.وحذر البنك الدولي من اخملاطر 
الت��ي تواجه املنطقة التي ميكن أن تثبط النمو، إذ 
ميك��ن للصراعات أن تتصاعد وتؤدي إلى إحلاق ضرر 
أكب��ر بالدخل والنش��اط االقتص��ادي، ناهيك عن 

الصحة والرفاه االجتماعي.

البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل منو 
االقتصاد العراقي يف 2019  

معرب جديد بني العراق وتركيا وافـتـتاح عرعر التجاري
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متابعة / البينة الجديدة
يكافح اآلباء واألمهات اجلدد للتعامل 
مع أمناط النوم الليلية ألطفالهم، من 
أج��ل ضمان متتعه��م بصحة جيدة، 
لك��ن غالبية األطفال يس��تمرون في 

االستيقاظ طوال الليل.
وعل��ى الرغ��م من أن ه��ذا النمط من 
الن��وم قد يجعل اآلباء قلقني بش��أن 
أطفاله��م، إال أن اخلب��راء في جامعة 
بريس��تول يش��يرون إلى أن ما يفعله 
الطف��ل ف��ي الواقع م��ن وجهة نظر 
بيولوجية »طبيع��ي متاما ومعقول«، 

.»Buzzfeed« وفقا ملوقع
ويوضح اخلبراء أن الرضع ال يفترض أن 
ينام��وا لفترات طويل��ة، أي ال يفترض 
أن يناموا طوال اللي��ل، نظرا ألن ذلك 

ليس جيدا بالنسبة لهم.
ويقول اخلبراء إن األطفال يستيقظون 

ط��وال اللي��ل ألنهم ميتلك��ون معدة 
صغيرة وبالتالي فإنهم يحتاجون إلى 
تغذية مستمرة طوال فترة 24 ساعة، 
ولذل��ك، فإن الطفل الذي يس��تيقظ 
بشكل مستمر يتمتع بصحة جيدة، 
ألن اس��تيقاظه يعني أنه من املرجح 
أن يحصل على الكمية املناسبة من 

الطعام طوال اليوم.
كما يش��رح اخلبراء أن مسألة االتزان 
الداخلي والتواتر اليومي هي أساسا 
محرك للن��وم، مبعنى أنه كلما قضى 
الطف��ل وقتا أطول في االس��تيقاظ، 

كان الدافع إلى النوم أقوى.
وقالت أليس غريغوري، أس��تاذة علم 
النفس في غولدس��ميث، لصحيفة 
الغاردي��ان، إنه في حني قد يس��تغرق 
البالغ��ون يوم��ا كامال من النش��اط 
للحصول على الرغبة في النوم، ميكن 

لألطفال حتقيق هذه الرغبة بعد بضع 
ساعات فقط من االستيقاظ.

وتضيف غريغوري أيضا أن اإليقاعات 
اليومية أو م��ا يعرف بالتواتر اليومي، 
املشابه لعمل الس��اعة البيولوجية 
التي تس��اعد البالغني على الشعور 
باالس��تيقاظ أثن��اء س��اعات النهار 
والنع��اس خ��الل س��اعات اللي��ل، ال 
تتش��كل تقريبا عن��د الرضع، مبعنى 
أنهم ال يتتبع��ون تلقائيا منطا يحدد 

نومهم ليال ونهارا.
كما أش��ارت غريغوري إل��ى أن هناك 
إل��ى  األطف��ال  يدف��ع  آخ��ر  س��ببا 
االس��تيقاظ ط��وال اللي��ل بش��كل 
متواتر، خاصة بني الساعة السادسة 
مس��اء ومنتصف الليل، وهو محاولة 
جذب انتب��اه األم واألب، حيث أن هذه 
البيولوجي��ة جتع��ل الطف��ل  املي��زة 

يحظى باهتمام كبير من قبل والديه 
في ذلك الوقت من اليوم باعتبار أنه ال 

يوجد خاللها الكثير من امللهيات.
ه��ذه  إن  تق��ول  غريغ��وري  ومض��ت 
العملي��ة تعد »مي��زة تطوري��ة«، وأن 
األطفال يج��ب أن يقضوا الكثير من 
الوق��ت ف��ي »االتص��ال املس��تمر مع 

والديهم«.
وتوضح أستاذة علم النفس أن هناك 
رابطا بني األطفال الذين يستيقظون 
ط��وال الليل ومس��تويات عالية جدا 
م��ن التحصي��ل التنم��وي والفكري، 
وأن األطفال الذي��ن يبقون قريبني من 
آبائه��م ويحصل��ون على اس��تجابة 
س��ريعة الحتياجاته��م لديهم قدرة 
أكبر عل��ى اإلدراك، وه��م أقل عرضة 
مرحل��ة  ف��ي  باالكتئ��اب  لإلصاب��ة 

متقدمة من العمر.

ملـــــاذا يـعـد اسـتـيـقـاظ طـفـلــك طـــوال اللـيــــــــــل أمـــرا جـيــــــــــــــدا؟

بغداد / البينة اجلديدة
مخاطر مروعة كشفت عنها دراسة 
ضخمة أوردتها كبرى وسائل اإلعالم 
البريطاني��ة، وتش��ير النتائ��ج إل��ى 
أن الشيش��ة ال تقض��ي فق��ط على 
جهازك التنفس��ي بل تتس��بب في 
إصابتك بداء السكري والسمنة بل 
أمراض أخ��رى جد خطيرة.الدراس��ة 
التي أعدها خبراء من كلية الطب في 
»Brighton and Sussex« ببريطاني��ا 
كش��فت أن من يدخنون الشيش��ة 
ه��م أكث��ر عرض��ة ليصاب��وا بالنوع 
الثاني من داء السكري، مقارنة بغير 
املدخنني، موضحة أن جلسة واحدة 
من استنشاق الشيشة أسوأ بكثير 
من تدخني علبة كاملة من السجائر.
صح��ف  نش��رتها  الت��ي  الدراس��ة 
 The و Daily Mail بريطاني��ا على غرار
Telegraph ش��ملت عينة من 9840 
مش��اركاً يضمون 6742 شخصاً من 

غي��ر املدخن��ني، إلى جان��ب 976 ممن 
دخنوا في وقت سابق، فضالً عن 864 

من مدخني السيجارة سابقاً و1067 
من مدخني الشيشة سابقاً و41 من 

والس��جائر.لقد  الشيش��ة  مدخني 
ارتبطت السمنة، ومتالزمة التمثيل 

الغذائ��ي، والس��كري، وداء الده��ون 
في الدم بش��كل إيجابي مع تدخني 
الشيش��ة، بينم��ا ترتب��ط بش��كل 
سلبي بتدخني السجائر.البروفيسور 
Gordon Ferns، وهو أحد املشاركني 
في الدراس��ة، أكد أن جلسة واحدة 
م��ن تدخني الشيش��ة تعادل تدخني 
علب��ة كامل��ة م��ن الس��جائر، كما 
تدخ��ل  الت��ي  الس��موم  حج��م  أن 
أكب��ر. بع��دد  تك��ون  ق��د  الصح��ة 

ويقول اخلبراء أيضاً إن الس��بب الذي 
بالسمنة  تتسبب  الشيشة  يجعل 
والسكري ناجم عن إحداثهاً تفاعالً 
التهابي��اً ف��ي اجلس��م، وي��ؤدي هذا 
التفاعل في اجلسم إلى جعل بعض 
األنس��جة مقاومة للمفع��ول الذي 
يؤديه هرمون األنسولني املسؤول عن 
ضبط الس��كر في الدم، ومن احملتمل 
أيض��اً أن تك��ون النرجيل��ة مرتبطة 

بعادات تؤدي إلى زيادة الوزن.

مـخـاطـــر )االركـيـلـــة( ال تـقـتـصـر علـى الـجـهــاز الـتـنـفـســـي

جناح عملية استئصال ورم 
بالكامل من الدماغ يف بعقوبة

بعقوبة / البينة الجديدة
جنح فريق طبي باجراء عملية استئصال ورم  من الدماغ ملريض 
في العقد اخلامس من العم��ر في بناية اجلراحات التخصصية 
في مستش��فى بعقوبة التعليمي والتابع لدائرة صحة ديالى.

وقال مدير مستش��فى بعقوبة التعليمي الدكتور االستشاري 
حي��در املكدمي ان املريض كان يعان��ي من الم الرأس احلاد وبعد 
اجراء الفحوصات الش��عاعية الالزمة وجد ان��ه يعاني من ورم 
الدماغ وعلى ضوئها تقرر إجراء العملية اذ مت اس��تئصال الورم 
بشكل كامل مع متتع املريض بالصحة اجليدة.وأضاف املكدمي 
إن الفريق الطبي الذي اجرى العملية تألف من أخصائي جراحة 
اجلمل��ة العصبي��ة الدكتور ابراهي��م جنم وأخصائ��ي التخدير 
الدكت��ور وليد حمادي ومس��اعدي اجل��راح كل من عل��ي داود و 

حوراء هاشم و ورود ومساعد تخدير وليد خالد.

البصرة / البينة الجديدة
اج��رى اطباء في ش��عبة جراح��ة العظام 
والكسور في مستشفى البصرة التعليمي 
وبالتعاون مع مركز البصرة لزراعة املفاصل 
بإج��راء عدد م��ن عملي��ات )تبديل مفصل 
الركبة الثان��وي املعقدة( بعد ان مت معاينة 
املرض��ى م��ن قب��ل الطبي��ب النمس��اوي 
هوفم��ان والفري��ق الطب��ي العراقي.وق��ال 
الدكتور خليل ابراهيم اختصاصي جراحة 

العظ��ام والكس��ور ومدي��ر مرك��ز البصرة 
لزراع��ة املفاص��ل , ان��ه مت اختي��ار حاالت 
مرضي��ة معقدة واجريت له��م العمليات, 
وان جن��اح مثل هذه العمليات سيس��اهم 
ف��ي تقليل حاج��ة املرضى للس��فر خارج 
العراق الجراء عمليات مماثلة, باالضافة الى 
مساعدة ذوي الدخل احملدود في اجرائها في 
املستش��فيات احلكومية.من جانبه حتدث 
الدكت��ور محمد باق��ر اختصاصي جراحة 

العظام والكسور ان هذه العمليات هي من 
العمليات املهمة الت��ي جترى في البصرة و 
املنطقة اجلنوبية وتكون عالجية وتدريبية 
في الوقت نفس��ه ونس��ب جناحها كبيرة 
كما اوض��ح ايضا ان تل��ك العمليات الني 
اجريت تعتبر االولى في املنطقة اجلنوبية, 
علم��اً ان جميع املرضى ال��ذي اجريت لهم 
عمليات تبديل املفاصل املعقدة قد غادروا 

الى محل سكناهم وبصحة جيدة.

متابعة / البينة الجديدة
ح��دد باحث��ون من معه��د ماك��س بالنك 
وعل��م  اجلزيئ��ي  اخلل��وي  األحي��اء  لعل��م 
الوراث��ة ف��ي أملاني��ا احلمض الن��ووي الذي 
يش��ارك في تش��كيل القش��رة الدماغية 
اجلدي��دة، املس��ؤولة عن التفكي��ر واللغة.

ويفيد موق��ع »MedicalXpress«، بأن اجلني 
الرئي��س  ال��دور  يلع��ب   »ARHGAP11B«
في العملي��ة، وقرر العلم��اء حقن الفئران 
اخملبرية به، ما تسبب في منو فعال للخاليا 
العصبية.وتعد القش��رة اجلديدة جزءا من 
دماغ الثدييات، وتشكل عند اإلنسان اجلزء 
الرئيس للقش��رة الدماغية )90%(، في حني 
عند احليوانات، تتكون من عدد بسيط من 
اخلاليا العصبية.وتشارك هذه القشرة في 
اإلدراك احلسي وتنفيذ أوامر احلركة وتصور 
هياكل ثنائية األبعاد )س��طحية( وهياكل 
وتش��كيل  )مجس��مة(،  األبع��اد  ثالثي��ة 
ال��كالم. وإضاف��ة لهذا، فهي اجل��زء األكثر 
تطورا في اجله��از العصب��ي املركزي.وكان 
علم��اء األعص��اب ق��د عرضوا في دراس��ة 
سابقة كيف تؤثر عملية مماثلة في سلوك 
الفئران، حيث حتفز عملية انقسام اخلاليا 
اخلاصة الت��ي يطلق عليها اخلاليا الدبقية 

القاعدية الش��عاعية. هذه اخلاليا بالذات، 
تس��اهم في منو القش��رة اجلدي��دة، ولكن 
عن��د الق��وارض عددها قلي��ل جدا.واتضح 
 »ARHGAP11B« للعلماء، أنه إذا حقن اجلني
في دماغ أجنة ابن عرس املنزلي، فإن حجم 
القشرة اجلديدة سيزداد، ألن اجلني سيجبر 
اخلاليا العصبية القدمية التي تنتج اخلاليا 

العصبية على االنقس��ام النش��ط خالل 
فت��رة زمنية طويل��ة. وهذا ي��ؤدي إلى زيادة 
حجم القش��رة الدماغي��ة اجلديدة وظهور 
طيات شبيهة باملوجودة في دماغ اإلنسان.
ووفقا للباحثني، ستحدد جتارب مستقبلية 
م��ا إذا كان منو القش��رة الدماغية اجلديدة 

يحسن القدرة اإلدراكية البن عرس.

كشف أهم أسرار دماغ اإلنسان!

متابعة / البينة الجديدة
ح��ذر خبي��ر صين��ي بارز م��ن أن 
نصف الوظائف املهنية ستموت 
خ��الل 15 س��نة قادم��ة، نتيجة 
لتط��ور تقنيات الذكاء الصناعي 
ف��ي ش��تى اجملاالت.وحت��دث رجل 

األعمال وخبير الذكاء الصناعي، 
كاي فو لي، في مقابلة أجراها مع 
قناة »CBS« األمريكية، عن األزمة 
الراهن��ة الت��ي يواجهها س��وق 
العمل الدول��ي، ناصحا أصحاب 
املهن واملهارات بالتأقلم السريع 

م��ع التغيي��ر احلاصل.كم��ا أكد 
اخلبير الصيني على ضرورة تعديل 
املدارس  التعليمي��ة في  اخلطط 
تس��تطيع  لك��ي  واجلامع��ات، 
األجيال احلالية والقادمة التأقلم 
مع الواقع اجلديد الذي سيشغل 

ال��ذكاء الصناع��ي حي��زا كبيرا 
منه.وف��ي الوقت نفس��ه، طمأن 
ل��ي املش��اهدين ب��أن كثي��را من 
الوظائ��ف لن تتأثر بث��ورة الذكاء 
الصناع��ي، كتل��ك الت��ي تندرج 
ضمن مجاالت الط��ب والتعليم 

أم��ا  مث��ال.  العلم��ي،  والبح��ث 
بالنسبة ألكثر الوظائف املهددة 
فتأتي  املقبل��ة،  الس��نوات  ف��ي 
ف��ي مقدمتها: خدم��ة العمالء، 
املصان��ع،  عم��ال  احملاس��بة، 

املبيعات، قيادة عربات النقل.

خبري ذكاء صناعي:نصف املهن ستموت خالل 15 عاما

اطباء يف البصرة ينجحون بإجراء 
عمليات زراعة املفاصل املعقدة

الرمادي / البينة الجديدة
اس��تنفر فريق طبي جراحي في مستشفى الفلوجة للنسائية 
واألطف��ال التعليم��ي إلج��راء عملي��ة جراحية طارئ��ة ومعقدة 
ملريض��ة ف��ي الثالثني م��ن العمر وصل��ت الى املستش��فى وهي 
بحالة حرجة ومتأخرة جدا بسبب انفجار رحمها وموت طفلها.

وقالت الدكت��ورة فائزة كمال العاني اختصاص طب النس��ائية 
والتولي��د واجلراح��ة العامة ان املريضة ادخلت إلى املستش��فى 
وهي في ش��هرها التاسع من احلمل تعاني من نزف رحمي شديد 
وف��ي حالة إغماء وبعد إج��راء الفحوصات الس��ريرية واخملتبرية 
الالزم��ة وإجراء أش��عة الس��ونار وقي��اس نبض اجلن��ني تبني ان 
النبض للجنني وانفج��ار الرحم الذي يحتاج إلى تداخل جراحي 
س��ريع إلنق��اذ حياتها.واضافت أدخلت املريضة عل��ى الفور الى 
صالة العمليات واجري��ت لها العملية حتت تاثير التخدير العام 
ونظ��را لتعدد االصاب��ات واملضاعفات لديها مت اس��تدعاء طبيب 
االختصاص في جراحة القلب واالوعية الدموية الدكتور اسامه 
اس��ماعيل وطبيب االختصاص باجلراحه البولية الدكتور مهند 
هادي من مستش��فى الفلوجة التعليمي بع��د منتصف الليل 
ومتكن الفريق الطبي املش��ترك وهلل احلمد من إجراء مايلزم طبيا 
الس��عاف حياة املريض��ة بعملية تصنف )باخلاصة( اس��تغرقت 
خمس ساعات أعطيت خاللها املريضة خمسة أكياس من الدم 
وثالث��ة أكياس من البالزما ومت خالله��ا إخراج الطفل املتوفي مع 
ترقيع الرح��م واحلالب و نقلت املريضة إل��ى وحدة اإلنعاش حتت 
اإلش��راف الطبي املركز حلني اس��تقرار حالتها الصحية بشكل 
نهائي. واشارت الدكتورة فائزة الى الفريق الطبي والصحي الذي 
ش��ارك ف��ي إجراء هذه العملي��ة اخلاصة واملعق��دة وهم كل من 
الدكتور أس��امة إسماعيل والدكتور مهند هادي ومساعد جراح 
راجح��ة جنم ، هديل نصيف ، س��لوى ابراهيم ، وطبيب التخدير 
الدكتور محمد قاسم ومساعديه عبد الرحمن عدنان ، عالء عواد 

، زيدون هاشم ، ومسؤول العمليات بسام شاكر السامرائي.

فريق طيب جراحي يف الفلوجة 
ينقذ حياة سيدة حامل

اهمية لعبة البازل في التطور الذهني لألطفال
1. إكتشاف العالم من حولهم.

 2.تطوير عملية مؤازة العني واليد  .
 3.تطوير مهارات العضالت الدقيقة .

 4.تطوير مهارات العضالت الغليظة. 
 5.تطوير وعي الرياضيات ومهارة  حل املشاكل، التفكير اجملرد .

 6.متييز االشكال .
 7.حتسني الذاكرة .

 8.وضع اهداف صغيرة .
 9.البازل اداة للتعلم الذاتي والتفكير النقدي .

 10.تطوير مهارات لغوية .
 11.االس��تمرارية في املهام والش��عور باالجناز عند إكمال تركيب 

القطع.
 12.تطور اخليال واالبداع.

نصيحة!!
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- يتبلللور عملنللا مللن خللال إمتام 
لغللرض  ومتابعتهللا  املعامللات 
التقاعللد  هيئللة  الللى  ارسللالها 
الوطنية بأسرع طريقة ممكنة، بعد 
املصادقللة عليها من قبللل مديرية 
العمليات ومديريللة الطبابة، اثناء 
مرورها بعدة اجراءات متبعة هناك، 
ثم حتّول الينا لنقوم بتأييد الشهيد 
بعد تدقيللق اضبارته كليللاً ابتداًء 
مللن برقية احلركات مرورا بشللهادة 
الوفللاة واملستمسللكات االولية إن 
كان الشللهيد او اجلريح منشللورا 
ضمن ألوية احلشد الشعبي، وإمتام 
ورفعها  واملصادقللة عليها  بياناته 

الى هيئة التقاعد الوطنية.
* وهل تواجهون مشاكل او معوقات 
خللال عملكم هللذا؟ وكيللف تتم 

معاجلتها؟
- نعللم تواجهنللا بعض املشللاكل 
وهي عدم نشر الشهيد او اجلريح، 
موافقللة  لهللم  فاسللتحصلنا 
السلليد نائب رئيس هيئة احلشللد 
وإحالتهللم  بنشللرهم  الشللعبي 
لغللرض التقاعللد فقللط، وكذلللك 
اجلرحى الذين لديهم نسللبة عجز 
50% فمللا فوق تؤهلهللم للتقاعد. 
موافقللة  اسللتحصلنا  وايضللا 
السلليد نائب رئيس هيئة احلشللد 
الشللعبي باعادة اجلرحللى الذين مت 
انهاء تكليفهم من اخلدمة بسبب 
السللهو واخلطأ وغيرهللا من خال 
االستبدال ألنه يعتبر اقصر الطرق 
العادتهللم. ولدينا مشللاكل اخرى 
منها مللا يخص عوائل الشللهداء 
غيللر املتفاهمللن بينهللم، وكذلك 
فللي قانون 57 املعطلللة فيه بعض 
القوانن حلد اآلن والتي تخص ورثة 
الشهيد كاالخوة واالبناء بالنسبة 
للبنللن والبنللات، ومن للله زوجتان 
حيللث اننا لدينا قانون يعطي لكل 
زوجللة راتبللا كامللا وليللس الراتب 
يقسم على الزوجتن، وهذا معطل 

ايضللا، فلدينللا نسللبة عاليللة من 
املعامات معطلة بسبب ذلك.

* وملاذا عطل هذا القانون الذي فيه 
مصلحة عوائل الشهداء؟

- بسبب عدم التخصيصات املالية، 

وصللدرت التعليمات من قبل هيئة 
التقاعللد الوطنية، ثم توقفت، الى 
غيرها من املعوقات التي استطعنا 
ان نتجاوزها بسللبب مترس الكوادر 
في مديرية االدارة املركزية، وكذلك 

تقنللن العمل بصللورة افضل، فإن 
كثللرة املعامللات تتيح لللك فرصة 
ايجاد احللول املناسللبة لكثير من 

املعوقات.

* ما الفتللرة الزمنية التي يتم اجناز 
معاملة الشهيد فيها كاملة؟

- الشللهيد املنشللور فللي احلشللد 
الشللعبي  تنجللز معاملتلله مبللدة 
زمنية تقدر بثاثة اشهر من تاريخ 

رفع املعاملة الى مديرية العمليات، 
اذا كان التنسيق عاليا مع منسقي 
اللواء، وكان منسللقو اللواء ملمن 
جيدا  بعملهللم وباملطلوب منهم 
واملستمسللكات  االوليللات  مللن 

التحقيقيللة  واجملالللس  والنمللاذج 
وغيرها.

* وهللل هنالللك مللن التشللكيات 
أجنللزت معاماتهللا بهللذه الفتللرة 

القياسية؟
ل نعم، هنالك بعض التشللكيات 
معامللات  تنجللز  أن  اسللتطاعت 
التقاعد لشللهدائها بهذه الفترة 
القياسية، بل بفترة منوذجية وفوق 

النموذجية كلواء الطف )20( مثا، 
وبحدود الثاثة اشللهر مللن تاريخ 
االستشللهاد وليس من تاريخ رفع 
املعاملة الللى مديريللة العمليات، 
التي قد تأخذ وقتا ما بسللبب انها 

حتتاج الى املستمسللكات االولية 
والتللي عللادة ال تتوفللر بسللهولة 
للشللهيد خصوصللا وان مقاتلللي 
احلشللد ينتمون حملافظات متفرقة 

مللن اجلنللوب والوسللط ويصعللب 
احلصللول عليها بسللهولة، ولكن 
مت اجنازهللا بفتللرة قياسللية، وهذا 
ناجت عللن مسللتوى االجنللاز العالي 
املستمر  وتواصلها  وإملامها  لديها 

مللع عوائل شللهدائها فللي تذليل 
الصعوبللات التي حتللول دون وصول 
املستمسللكات بالوقت املناسب، 
وهذا االجناز يحسب للتشكيل اوال 
وبالتالي هو اجناز للحشد الشعبي 

املقدس عموما، ألن نسبة 65% من 
اجنللاز املعاملللة تكون علللى عاتق 
االكبللر.  االجنللاز  وهللو  التشللكيل 
واملعاملللة التقاعديللة باالضافللة 

الى املستمسكات االولية واجمللس 
التحقيقللي وامثالها فإنها حتتاج 
الشللرعي  القسللام  الللى  ايضللا 
تفاهللم  والللى  الوصايللا  وحجللة 
االسللرة مع بعضهللا فلدينا بعض 

املعامات معطلة حلد اآلن بسبب 
عللدم تفاهم االسللرة فللدور اللواء 
يقللوم بامتام صلة االرحللام وتذليل 
اخلافات مللن اجل اجنللاز املعاملة 
سللريعا، ونحن بهذه التشكيات 

التللي تعتبر القمللة باالجناز جتاوزنا 
كل النظللم املوجودة فللي الوزارات 
داخل مؤسسات الدولة االخرى في 
فترة االجناز، وانا اليوم حينما اذكر 

االلويللة املمتازة في هللذا اجملال اول 
ما يتبللادر الى الذهن لللواء الطف، 
ليللس مجاملة ولم يللأت من فراغ، 
بللل الن االجناز هو الللذي يدلل على 
ذلللك، فحينما اتابللع معاماتهم 
اجدها منجزة وتامة ودقيقة وبدون 
نقللص، وكل مللا مطلللوب منهللم 
موجود فللي املعاملللة، اضافة الى 
املسللتمرة  واملتابعللة  التواصللل 
يطلللب  مللا  كل  وتطبيللق  معنللا 
منهم علللى امت صورة، لللذا اعتبره 
اآلن قمة  في االجنللاز، ونحن مهما 
بذلنا من جهللد في اجناز معامات 
الشللهداء فهللو ال يحسللب اجنازا 
وامنا هو جزء من واجبنا وسللنبقى 
مقصرين مللع عوائلهللم، ونتمنى 
من تشللكياتنا االخللرى ان تبقى 
فللي تواصل مللع عوائل الشللهداء 
الننا اذا اردنا ان نخّلد قضيتنا البد 
مللن ان نخلد شللهداءنا وجرحانا، 
ونعطي لعوائلهم االمتيازات التي 
يسللتحقونها وال نقول بللدل دماء 
ابنائهم الزكية فهذا مسللتحيل. 
وكذلللك الشللكر موصللول لهيئة 
التقاعد الوطنية التي وفرت كادرا 
ممتللازا ضمللن مديريللة الشللهداء 
واجلرحللى لغللرض اجنللاز املعامات 
بانسيابية جيدة. هنالك مقاتلون 
يتعرضللون الى نوبللات قلبيللة، او 
ارتفاع الضغط او السكر او غيرها، 
نتيجة القتللال او التعب واالجهاد 
مما يللؤدي الى وفللاة البعض منهم 
على السللاتر، ويتللم اخاؤهم الى 
باحلشللد،  اخلاصة  املستشللفيات 
ومنهللم َمللن ال ميللوت في السللاتر 
بل يُنقل الى مستشللفى احلشللد 
ثم يحول منه الى املستشللفيات 
احلكومية القريبة من دار سللكناه 
ويتوفللى هنللاك بعللد حللن متأثرا 
بهللذه االصابة وتصدر له شللهادة 
وفللاة من تلك املستشللفيات التي 

توفوا فيها.

البينة الجديدة / قاسم املكصوصي  

 بعد إمتام املرحلتن السابقتن اللتن مرت بهما معامات الشهداء واجلرحى في مديريتي العمليات والطبابة، يأتي دور املرحلة الثالثة 
متمثلة بقسللم الشللهداء واجلرحى في مديرية اإلدارة املركزية، فالتقينا اجملاهد أبا ريتاج مسللؤول قسم الشهداء واجلرحى في مديرية 

اإلدارة املركزية وسألناه عن دورهم في إجناز املعامات وما أهميته بالنسبة لعوائل الشهداء واجلرحى..

كنا قد نشرنا يف أعدادنا السابقة احللقتني األوىل والثانية بشأن ترويج معامالت 
شهداء وجرحى احلشد الشعيب واليوم نستكمل نشر احللقة الثالثة تعميمًا للفائدة

الشهيد املنشور يف احلشد الشعيب تنجز معاملته مبدة زمنية
تقدر بثالثة أشهرمن تاريخ رفع املعاملة إىل مديرية العمليات

»               « تتابع مراحل إنجاز معامالت الشهداء والجرحى في هيئة الحشد الشعبي
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بغداد / البينة الجديدة
 قللال أسللتاذ علم االقتصللاد في جامعة 
البصرة نبيل جعفر املرسومي: إن »كتابنا 
اجلديللد املوسللوم )األهميللة االقتصادية 
والدولية ملينللاء الفاو الكبيللر( مت تأليفه 
باالشللتراك مللع زميلي د. حسللن حيدر 
اجلزائري، والكتاب تناول بشكل تفصيلي 
جوانب أساسللية تتعلق بهذا املشللروع 
االستراتيجي احليوي«، مبيناً أن »الكتاب 
يتضمن دراسات اجلدوى اخلاصة به، ومنها 
دراسة أعدتها شركة ايطالية، كما تناول 
عوامل اختيار موقع املشروع، ومواصفات 
امليناء، وتطرق الى مشللروع القناة اجلافة 
مع التأكيد على ضرورة انشائها ليلتحق 
العللراق بطريللق احلريللر بوصفلله الطريق 
املسللتقبلي للتجللارة العامليللة، وأيضللاً 
تنللاول الكتللاب التأثيللرات االقتصاديللة 
احملتملة للمينللاء في مجاالت تفعيل منو 
االقتصللاد الوطني وجذب االسللتثمارات 
األجنبيللة وتعزيللز التجللارة اخلارجيللة«. 
ولفت املرسللومي، إلى أن »امليناء في حال 
إجنازه وتشللغيله فإنه سللوف يوفر خال 
مراحله التشللغيلية األولللى أكثر من 70 
ألف فرصة عمل«، مضيفاً أن »املشللروع 
ال غنللى عنه ألنه سللوف ينشللط احلياة 
االقتصاديللة في العللراق عموماً والبصرة 

خصوصللاً«. وأضللاف املرسللومي، الللذي 
كان رئيسللاً لقسللم االقتصاد في كلية 
اإلدارة واالقتصللاد، أن »الكتاب شللخص 
التحديات التي حتول دون اإلسللراع ببناء 
امليناء، وهي تنقسم الى حتديات داخلية 
تشللمل عدم جدية احلكومللات العراقية 
املتعاقبللة في بنللاء امليناء وعللدم توفير 
التخصيصات املاليللة الكافية، إذ خال 
8 سللنوات لم يتم انفاق أكثللر من مليار 
دوالر على املشللروع، بحيث أن املشللروع 
مهللدد حالياً بالتوقللف بالرغم من وجود 
فائض في موازنة العام احلالي«، موضحاً 
واخلارجيللة  االقليميللة  »التحديللات  أن 
تتضح من خال سعي دولة الكويت الى 
إنشللاء ميناء مبارك الكبيللر وإجراء ربط 
سككي مع العراق ليكون بوابة للتجارة 
الدوليللة اعتمللاداً على املينللاء الكويتي، 
كمللا ان املوقللف االقليمللي غيللر مرحب 
مبشللروع ميناء الفاو الكبيللر، ألن امليناء 
سللوف يحول أنظللار العالم الللى العراق 
ويجعل منه مركز ثقل أساسيا للتجارة 
الدوليللة«. يذكللر أن وزارة النقللل وضعت 
فللي عام 2010 احلجر األسللاس ملشللروع 
مينللاء الفللاو الكبير الذي يحتللوي وفقاً 
لتصاميملله األساسللية التللي وضعتها 
شركة استشارية إيطالية على عشرات 

األرصفة التخصصيللة، منها 46 رصيفاً 
السللتقبال البواخللر الناقلللة للحاويات، 
فضاً عن سللاحة كبيرة خلللزن احلاويات، 
وسللاحة أخللرى متعددة األغللراض، فيما 
من املقرر أن تكون الطاقة االسللتيعابية 
القصللوى للميناء 99 مليون طن سللنوياً 
عند اكتمال جميع مراحله اخملطط لها.

وقد تولت شركة )دايو( الكورية اجلنوبية 
انشللاء كاسللر األمواج الغربي في موقع 
امليناء، فيما قامت شللركة )أرشلليرودون( 
اليونانية بانشاء كاسر األمواج الشرقي، 
وبعد ذلك من املقرر املباشرة بحفر حوض 
امليناء وتعميق القناة املاحية املؤدية له، 
إال أن احلكومللة لم توفر األمللوال لتنفيذ 
املراحل الاحقة من املشروع. وخصصت 
احلكومللة 46 مليون يورو فللي عام 2011 
االستشللاري  العقللد  ثمللن  لتسللديد 
للمشروع، وفي عام 2012 خصصت 470 
مليار دينار لشراء حفارتن وإنشاء كاسر 
)حاجللز( لألمواج، وعللام 2014 خصصت 
وزارة املالية مبلغ 500 مليار دينار كسلفة 
لتغطية تكاليف انشاء 60% من مشروع 
انشاء كاسللر األمواج الغربي، وبعد ذلك 
واجهت احلكومة صعوبة في تخصيص 
املزيللد مللن األمللوال للمشللروع، ولذلك 

عرضته برمته كفرصة استثمارية.

متابعة / البينة الجديدة
كشللف محمللد بللن راشللد نائللب رئيس 
اإلمللارات، رئيللس مجلس الللوزراء، حاكم 
دبللي، عن أسللرار لقللاءات جمعته برئيس 
النظام السللابق صدام حسللن والرئيس 
السللوري بشللار األسللد والرئيس الليبي 
السللابق معمر القذافللي. وقال محمد بن 
راشد في كتابه اجلديد )قصتي.. 50 قصة 
في خمسللن عامللا(، إنه أجللرى اتصاالت 
سرية مع صدام قبيل بدء الغزو األمريكي 
للعراق عللام 2003. وأكد أنلله عرض عليه 
التخلي عن احلكللم واالنتقال للحياة في 
دبللي، لكنه رفللض العرض قائللا إنه يريد 

إنقللاذ العللراق وليللس نفسللي. أيضا، من 
الفصللول اجلديللرة بالتوقللف عندها ذلك 
اللقاء الذي جمعه ببشللار األسللد، حن 
زار دبللي عام 1999، ولم يكن رئيسللا بعد.
وللمرة األولى، يكشللف محمد بن راشللد 
عن موقف طريف جمعه باألسللد الشاب 
يومها، حن اصطحبه في جولة بسيارته 
بعيدا عن الرسللميات، فاجأه بها، دون أن 
يُطلعلله عللن تفاصيلها مسللبقا. ويقول 
محمد بن راشللد في قصتي مللا زال لدي 
أمللل ويقللن بأن الشللعب السللوري الذي 
اسللتطاع بناء 40 حضارة على أرضه قادر 
علللى بناء حضارة جديللدة. ومن القصص 

املثيللرة، أيضللا، الزيللارة التاريخيللة التي 
أجراها محمد بن راشللد إلى ليبيا بدعوة 
مللن القذافي، الللذي أراد بنللاء مدينة مثل 
دبللي في ليبيا، حيث قال الشلليخ محمد 
لم يكن القذافي يريد التغيير، كان يتمنى 
التغيير.. التغييللر ال يحتاج خطابات، بل 
إجنازات.. التغيير بحاجة لبيئة حقيقية، 
الشعب وحده يستطيع التغيير لألفضل 
فقللط.. الشللعب الليبللي يضللم علماء 
ومواهللب ورجللال أعمللال وبنللاة وباحثن 
وأطباء ومهندسللن، هم فقط يحتاجون 
إمكانياتهللم  إلطللاق  املواتيللة  للبيئللة 

وإحداث التغيير اإليجابي.

حممد بن راشد يكشف أسرار لقاءاته مع صدام واألسد والقذايف
الكتاب تناول بشكل تفصيلي جوانب أساسية تتعلق بهذا املشروع االسرتاتيجي احليوي

عن دار نشر أردنية .. إصدار أول كتاب اقتصادي عن أهمية ميناء الفاو الكبير

أصدر دار نشر في األردن 
أول كتاب اقتصادي حول 
مشروع ميناء الفاو الكبير 
من تأليف باحثن في 
جامعة البصرة، وتضمن 
الكتاب إشارة الى »عدم 
جدية« احلكومات العراقية 
املتعاقبة في اجناز املشروع 
بالرغم من أهميته 
االقتصادية الهائلة..

الزميل املحاور مع ابو تراب

القذاقي

محمد بن راشداالسد

املقبور صدام
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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

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3105( - الثالثاء - 15 - كانون الثاني - 2019

يَب��دو أن حروبن��ا ف��ي العراق س��تبقى طاحونتها مس��تمرة 
ونيرانه��ا متقدة وضحاياها كث��راً ونزيفها متواصالً، وال ندري 
هل ُكتب علينا نحن الش��عب أن ندفع دائماً الفاتورة باهظًة 
أم إننا ال نقوى على تفادي األس��باب واملسببات أم كليهما؟.. 
ه��ذه املرة س��أكتب عن ح��رب دموي��ة مس��كوت عنها، مع 
األس��ف، جتري فوق اس��فلت ش��وارعنا التي بات��ت تصطبغ 

بالدم كل يوم!!
قبل اخلوض في املوضوع تعالوا معي نس��تعرض البيان الذي 
أصدرته مفوضية حقوق اإلنس��ان على لس��ان العضو فيها 
)فاضل الغ��راوي( وأظهر ارتف��اع وتيرة أعداد ضحايا الس��ير 
وحوادث الطرق خالل العام املاضي )2018( الذي أسدل ستاره 

قبل أسبوعني تقريباً..
احلوادث املرورية، يا إخوان، حصدت أرواح )5152( ش��خصاً من 
مختل��ف األجناس واألعمار واملهن، وأصي��ب )18404( بجروح 

األرقام  وه��ذه  متفاوت��ة.. 
الكارثة  حج��م  تعك��س 
الت��ي ال ب��د أن تهت��ز لها 
كل  ومش��اعر  فرائ��ص 
أو غي��ر  مس��ؤول معن��ي 
معني، لكن بصراحة كلنا 
مس��ؤولون عندما يتعلق 
البريئ��ة  ب��األرواح  األم��ر 
التي تُزه��ق وبالدماء التي 
تس��يل من دون مبرر على 

)التبليط(.
وبحس��ب الغ��راوي ف��إن 
كانت  التص��ادم  ح��وادث 

لها حصة األس��د، إذ بل��غ عددها )12421( ح��ادث اصطدام، 
تليه��ا ح��وادث الدهس التي بل��غ عدده��ا )3267( حادثاً، وقد 
بل��غ عدد احلوادث في الطرق الرئيس��ة )4695(، أما في الطرق 
الفرعي��ة فكان عدد احل��وادث بحدود )1779( حادث��اً.. إلى هنا 
انته��ى البي��ان، ولكن الس��ؤال الكبي��ر واخلطير: م��اذا نحن 

فاعلون إزاء هذه احلرب اجملنونة؟!
ألي��س من احلكم��ة أن يتناخى اجلميع وف��ي املقدمة مديرية 
املرور العامة وهي اجلهة املسؤولة رقم )1( لوضع حد للكارثة؟ 
أليس من اجلدير أن تطلع علينا لتكشف لنا أين تكمن العلة 
وما اخلطط والتدابير لوضع حد للمهزلة التي نعرف جيداً أن 
أسبابها متداخلة ومتش��ابكة تبدأ من السائق غير العارف 
بأصول الس��ياقة م��روراً مبتانة الس��يارة وعدم توفر ش��روط 
الس��المة واألمان، وصوالً لطرقنا )املرعبلة( التي تفتقد لكل 

ما من شأنه وقاية البشر من مصائد املوت؟
لق��د آن األوان لوقف حوادث الطرق، وآن للس��كوت أن ينتهي، 

وكفى مهازل بحق هذا الشعب الذي ميوت كل يوم!

كلنا مسؤولون عندما 
يتعلق األمر باألرواح 
الربيئة التي تزهق 

وبالدماء التي تسيل 
من دون مربر على 

)التبليط(..

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

َحْرٌب َدَمِويٌَّة َعلى 
؟! اِرِع .. َما احَللُّ ِاْسِفْلِت الشَّ

بغداد تعيش حراكًا دبلوماسيًا وتتحول إىل حمط رحال لرؤساء وملوك ووزراء عرب وأجانب

بغداد / البينة الجديدة
الثقاف��ة،  وزارة  أعلن��ْت 
أمس األول، وف��اة أول مديرة 
ف��ي  العراق��ي  للمتح��ف 
العاصم��ة األردني��ة عّمان. 
وقالت الوزارة »تنعى الهيئة 
العامة لآلثار والتراث إحدى 
عاملاته��ا املهم��ات، حي��ث 
تلقين��ا نبأ وف��اة الدكتورة 
بهيج��ة خليل اس��ماعيل 
ف��ي عم��ان ببال��غ األس��ى 

واحل��زن«. وأض��اف البيان أن 
آثار عراقية  »الفقيدة عاملة 
م��ن  العش��رات  ونش��رت 
لوحدها  والبح��وث  الكتب 
او باملش��اركة م��ع آخري��ن 
عل��ى  الض��وء  مس��لطة 
التاري��خ العراق��ي، وكان��ت 
أول س��يدة عربي��ة حتص��ل 
عل��ى الدكتوراه م��ن املانيا 
وأول سيدة مديرة للمتحف 

العراقي«.

خارج العنوان: يواصل مجلس القضاء األعلى إصدار قرارات 
حازمة ومهمة جداً تخص أمن الناس واحلياة العامة واجملتمع 
ومن��ع التصرف��ات املتخلفة واملته��ورة كالدگ��ة )والنهوة( 
وإطالق النار، فتحية له ولرئيس��ه الشجاع القاضي العادل 

األستاذ فائق زيدان.. 
يوَم أمس األول ح��دث في اليمن هجوم بطائرة من دون طيار 
استهدف اس��تعراضاً عسكرياً لقوات موالية للرئيس عبد 
رب��ه منص��ور، وتأتي أهمية م��ا حدث مما يلي بع��د نحو أربع 
سنوات من حرب أعطى اس��مها )عاصفة احلزم( دليال على 
أن مخططي احلرب في اخلليج كانوا يعتقدون أنها ستكون 

خاطفة:
1. ق��درة احلوثي��ني على تصنيع أو )احلص��ول( على طائرة من 

هذا الطراز بعد سنوات حرب شديدة وحصار معقد. 
حي��ث  االصاب��ة،  دق��ة   .2
أص��اب الص��اروخ منص��ة 
مباش��رة،  االس��تعراض 
الثاني��ة بعد  احلال��ة  وهي 
منصة  اس��تهداف  حادثة 
االس��تعراض ف��ي فنزويال.  
3. الق��درة عل��ى احلص��ول 
على املعلومات عن املكان 
عل��ى  ي��دل  م��ا  والزم��ان، 
اخت��راق أو نف��وذ أو تغلغل 

استخباراتي عميق. 
4. فش��ل وس��ائل الدفاع 
اجلوي للتحالف السعودي 
ولو  للطائرة  التص��دي  في 

بأي شكل من إطالق النار. 
5. فش��ل الرئيس منصور في التواجد امليداني على مستوى 
الدولة وبقي مقره خارج اليمن، ما يثبت أن وصفه للحوثيني 
بأنه��م 5 من مئة من اليمنيني كان مقياس��ا س��طحيا في 

معادالت الصراع.
ويأت��ي هذا احلدث خالل زي��ارة وزير اخلارجي��ة األميركية إلى 
منطقة الشرق ودعوته لتس��وية اخلالفات، ويبدو أن سعيه 
ال ي��زال بعيدا عما يس��مى )بالبي��ت العربي( املم��زق ويزداد 

اختالفا. 
ال��درس هو أهمية االس��تخبارات وحركة املعلومات في كل 
املعادالت واملواقف، وفي الواقع أن أجهزة األمن واالستخبارات 
العراقية واسعة ونشطة وأثبتت قدرات فائقة ومن الضروري 
مواصلة دعمها تكنولوجي��ا وماليا.. وبني قضاء قوي وعادل 
وأجهزة خاصة )أمن واس��تخبارات ومخاب��رات( ثاقبة الرؤية 

ومدعومة يتعزز األمن وتبنى قواعد التطور.

أجهزة األمن 
واالستخبارات العراقية 

واسعة ونشطة وأثبتت 
قدرات فائقة ومن 

الضروري مواصلة دعمها 
تكنولوجيًا وماليًا..

درس يف االستخبارات 
واإلصابة من اليمن وعراقيًا

وفيق السامرائي

وقفة

نقولها من األعماق  ُشكراً 
جلميع العاملني في مصرف 
املقدم��ة  وف��ي  الرافدي��ن، 
الدكت��ورة  الع��ام  املدي��ر 
وجمي��ع  األس��دي  خول��ة 
املكت��ب  ف��ي  العامل��ني 
لتواصله��م  اإلعالم��ي، 
اإلعالم.  الرائع مع وس��ائل 
إل��ى  موص��ول  والش��كر 
الرافدين/  مص��رف  مدي��رة 
فرع املش��تل السيدة )مرمي 
موشي هادي( ملثابرتها في 

العمل وتسهيل األمور مع 
ممنونية،  ب��كل  املراجع��ني 
فش��كراً ملن يب��ذل جهوده 

خلدمة الناس.

وكاالت / البينة الجديدة
قض��ْت محكمة جنح مس��تأنف الهرم في مصر بحبس 
الفنانة الش��ابة ميرهان حس��ني أس��بوعني في القضية 
املعروف��ة إعالمياً بقضية كمني الهرم. وهي القضية التي 
أصدرت فيها احملكمة األول��ى حكماً على ميرهان باحلبس 
عام��ني ونصف وكفال��ة مالية قدرها 30 ال��ف جنيه بعد 
اتهامها بالقيادة حتت تأثير الس��كر والتعدي على موظف 
ع��ام أثن��اء تأدي��ة وظيفته. كم��ا قضت احملكم��ة بحبس 
الضابطني ملدة مماثلة في نفس الواقعة والتي حررت فيها 
ميره��ان محضراً تتهمها فيه بالس��ب والق��ذف بعدما 
صدر بحقهما حكم أول درجة باحلبس 3 اشهر وغرامة 

20 ألف جنيه.

مصرف الرافدين .. شكراً لكم

وزير اخلارجية العراقي يستقبل نظيره اإليرانياحلكيم يزور ملك األردن في مقر إقامته ببغدادرئيس اجلمهورية يستقبل ملك األردنرئيس الوزراء يستقبل وزير اخلارجية الفرنسي

تعزي )البينة اجلديدة( وأهالي احلبيبية الكرام األخ 

العزيز "أسعد راضي العكيلي – آل سلمان" لوفاة 

جنل��ه )يحيى( في حادث مؤس��ف، وهو ابن أخ كل 

من )أحمد( و)قحطان(. وقد أقيم مجلس الفاحتة 

على روحه الطاهرة في داره الواقعة في احلبيبية 

ابتداًء من 2019/9/14 وملدة يومني.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

تعزية

مريهان حسني تدخل السجن

متابعة / البينة الجديدة

أب��ل  َش��ركة  تخط��ُط 
ط��رز  ثالث��ة  إلط��الق 
م��ن هاتف آيف��ون هذا 
اخلري��ف، مب��ا ف��ي ذل��ك 
جه��از }إك��س آر{ ضعيف 
 LCD الطلب، وذلك بشاش��ة

س��ائل،  بل��وري  ع��رض  ذات 
وبأس��عار مخفضة عن سعر 
صحيف��ة  وذك��رت   .2018
أن  جورن��ال«،  س��تريت  »وول 
أب��ل تعتزم طرح بع��ض مزايا 
بالكاميرات  خاص��ة  جدي��دة 
في الهواتف املتوقع إصدارها، 

مبا ف��ي ذلك كاميرا خلفية 

ثالثية الطراز، وكاميرا خلفية 
مزدوجة لطرازين آخرين. ورغم 
ذل��ك، ال ت��زال أب��ل تتمس��ك 
بشاش��ات LCD ف��ي الوق��ت 
تباط��ؤ  في��ه  تص��ارع  ال��ذي 
مبيعات جهاز آيفون إكس آر، 
ال��ذي أدى إلى خف��ض أحدث 

إيراداتها.

متابعة / البينة الجديدة
اف��ادت تقاري��ر صحفية بأن 
تركي��ا احتلت الص��دارة من 
والوط��ن  العال��م  دول  ب��ني 
للشاي،  اس��تهالكا  العربي 
حي��ث يحرص االت��راك على 
شرب الشاي يوميا وادخاله 
وجباته��م  معظ��م  ف��ي 
التقارير  وبين��ت  الغذائي��ة. 
االت��راك  اس��تهالك  ح��ول 
للش��اي ان املواط��ن الواحد 
يس��تهلك نحو أل��ف و300 
كوب س��نويا، وفق��ا لرئيس 
املقاه��ي  أصح��اب  غرف��ة 

إس��طنبول،  في  الش��عبية 
وأض��اف  أرش��اهني.  س��ردار 
أرش��اهني، لوكالة االناضول 
التركية، أن استهالك الشاي 
م��ع  تضاع��ف  تركي��ا  ف��ي 

انخف��اض درج��ات احلرارة. 
وأفاد ب��أن األت��راك جاءوا 
على قائمة أكثر شعوب 
اس��تهالكا  العال��م 
للش��اي، حس��ب تقرير 
»جلنة الشاي العاملية«.

ك  ا ت�������ر أل ا « : ف ضا أ و
يستهلكون الشاي بكثرة، 

ب��ني  اليوم��ي  واملع��دل 
3-5 أك��واب للش��خص 
ويرتف��ع  الواح��د، 
ه��ذا الع��دد إل��ى 10 
فصل  خ��الل  أكواب 

الشتاء«.

متابعة / البينة الجديدة
لنتع��ّرْف عل��ى الرج��ل ال��ذي صنع )نع��االت( أو 
ش��حاطات حتمل تغري��دات الرئي��س االميركي 
دونالد ترامب املتناقض��ة والتي باعها بالكامل. 
يحب س��ام موريس��ون خلق أعمال فنية مثيرة 
للفكر واجلدل، فعندما كان في املرحلة الثانوية 
صنع قمصاناً من الشاشات احلريرية، وطوابق من 
أوراق اللعب ذات غرٍف صغيرة سرية في الداخل. 
لكنَّ معظم مش��اريعه في الس��نوات الكثيرة 
املاضية كانت رقمية، حتى أتته فكرة في العام 

املاض��ي بصنع ش��حاطات من 
األميرك��ي  الرئي��س  تغري��دات 
دونالد ترام��ب التي الحظ أنها 
في الكثي��ر من األحي��ان تكون 

ملوقع  وقال موريسون  متناقضة. 
Business Insider األميرك��ي أل��ِق 

نظ��رة على ال���40 ألف تغري��دة التي 
كتبها ترامب، ومن املؤكد أنك س��وف 
تلتق��ط بع��ض اآلراء املتناقض��ة، لقد 

أردت إبراز نفاقه.

إىل عشـــــــاق اآليفــــــون!

أمـــريكي يصنــع شحــاطــات من تغريــــدات تـــرامــب!

تركيا أكثر شعوب العامل استهالكًا للشاي!


