
بغداد / 
واالعمار  االس��كان  وزير  التقى 
واالش��غال والبلدي��ات العامة 
االس��تاذ بنًك��ن ريكاني امس 
في مقر ال��وزارة وف��د منظمة 
معه��م  وبح��ث   UNDP ال��� 
ع��ددا م��ن املش��اريع املمول��ة 
.وجرى  اليابان��ي  الق��رض  م��ن 
خالل االجتماع بحث الس��بل 
الكفيلة لتعزي��ز افاق التعاون 
املش��ترك بن الوزارة واملنظمة 

ف��ي مج��ال تنفي��ذ مش��اريع 
اع��ادة اعم��ار البن��ى التحتية 
لها.كما  املستقبلية  واخلطط 
مت استعراض ومناقشة مراحل 
م�������اء  العمل في مش��روع 
  IQ-P26    ،  IQ-P9 البص��رة 
ومش��اريع وس��ط وغرب البالد 
والتي تشمل مشاريع   IQ-P13
م��اء س��امراء ف��ي محافظ��ة 
صالح الدين ومشاريع ماء زنبور 

وبلدروز في محافظة ديالى .

اعرب النائب عن كتلة احلكمة النيابية 
من محافظة البصرة )حس��ن خالطي( 
ع��ن امل��ه ب��أن تس��هم زي��ارة رئي��س 
مجلس ال��وزراء عادل عب��د املهدي الى 
احملافظة امس في اطالق تخصيصاتها 
املالي��ة واالس��راع في تنفي��ذ اخلدمات 
واخلدمات  املي��اه  وخصوص��اً مش��اريع 
ف��ي  احملافظ��ة  وانص��اف  االساس��ية 
ملطال��ب  اس��تجابة   )2019( موازن��ة 
املتظاهري��ن املتمثل��ة ف��ي توفير فرص 
العم��ل وتعوي��ض املتضررين وحتس��ن 
اخلدم��ات ف��ي احملافظة.وفي ش��أن آخر 
البرملاني��ة  املالي��ة  اللجن��ة  كش��فت 
ام��س عن ع��زم مجلس الن��واب عرض 
مسودة قانون موازنة )2019( للتصويت 
عليها خالل جلس��ته ي��وم غد الثالثاء 
وبحس��ب مصدر فان مس��ودة القانون 
جرت عليه��ا بعض التعدي��الت بوجود 
ممثل��ي الكتل السياس��ية. اضافة الى 
اللجان احلكومية لغ��رض منع الطعن 
مجل��س  اجراه��ا  الت��ي  بالتعدي��الت 
النواب.وفي ش��أن ذي صل��ة اكد عضو 
اللجن��ة املالي��ة النيابي��ة )محمود مال 
طالل( حس��م جميع املالحظات بشأن 

املوازنة العامة فيما اشار الى ان اقرارها 
سيتم خالل االسبوعن املقبلن.

م��ن جانبه اك��د النائب ع��ن محافظة 
بغداد )ليث الدليمي( امس وجود مساع 
لزي��ادة موازنة محافظة بغ��داد الى )3( 
تريليونات دينار مش��يراً ال��ى اهمية ان 
تكون ملوازن��ة العاصمة خصوصية وان 
يتم وض��ع تخصيصات كافي��ة لها مبا 

يوازي دورها ومكانتها السياسية.

وفي شأن آخر اكد مكتب رئيس الوزراء 
عادل عبد امله��دي ان القيود رفعت من 
شارع الرشيد وسط بغداد الفتاً الى ان 
حركة السير ستكون ذهاباً واياباً وقال 
الفري��ق الركن )محمد حمي��د البياتي( 
س��كرتير القائد الع��ام ان الصبات في 
ش��ارع الرش��يد رفعت وخالل اليومن 
املقبلن س��تكون حركة العجالت في 
ش��ارع الرش��يد ذهاباً واياباً في جميع 

االي��ام وع��دم اغالق��ه نهائي��اً بعد رفع 
التجاوزات.ف��ي وقت دع��ا وزير اخلارجية 
)محمد احلكيم( امس م��ن قمة بيروت 
االقتصادي��ة ال��ى وضع اطار تش��ريعي 
للكهرب��اء  متكامل��ة  عربي��ة  لس��وق 
وق��ال احلكيم في كلمت��ه خالل القمة 
االقتصادي��ة املنعقدة ف��ي بيروت ندعو 
لوض��ع اط��ار تش��ريعي لس��وق عربي 
متكام��ل للكهرب��اء ويج��ب ان حت��دد 

القمة ملف��ات التنمية وف��ق توقيتات 
زمني��ة محددة.وف��ي التط��ورات ايض��اً 
اوض��ح مركز االع��الم االمن��ي حقيقة 
قي��ام طائرات امريكي��ة بقصف مواقع 
ف��ي مناط��ق مختلفة من الب��الد وذكر 
بيان للمركز انه تداولت بعض وس��ائل 
التواص��ل االجتماعي  االعالم ومواق��ع 
معلومات ع��ن قيام طائ��رات امريكية 
بقص��ف مواق��ع واماك��ن ف��ي مناطق 
مختلف��ة م��ن الب��الد م��ا اس��فر ع��ن 
س��قوط ضحاي��ا وم��ن خ��الل املتابعة 
امليدانية والتدقيق مع اجلهات اخملتصة 
تبن عدم وجود اي نش��اطات للطائرات 
االمريكي��ة او غيره��ا حي��ث ان مايت��م 
نش��ره هو محاولة خلل��ط االوراق لكون 
قيادة العمليات املشتركة تشرف على 
العمليات اجلارية في محافظات العراق.

على صعيد آخر التق��ى وزير خارجيتنا 
الس��يد )محمد علي احلكيم( بنظيريه 
املصري )سامح ش��كري( واالردني )امين 
الصفدي( على هامش االجتماع الوزاري 
للقم��ة العربية التنموي��ة االقتصادية 
واالجتماعي��ة في بي��روت حيث تضمن 
جدول االعم��ال لهذه القم��ة )27( بنداً 
تناولت امللفات االقتصادية االجتماعية 
العربية واولها تأسيس السوق العربية 

املش��تركة للكهرب��اء اذ متث��ل اهمي��ة 
كبيرة لل��دول العربية في مجال تنفيذ 
التنمي��ة املس��تدامة وقضايا  اه��داف 
اخرى.وف��ي التط��ورات االمني��ة ايض��اً 
افاد الناطق باس��م املكتب السياسي 
حلرك��ة عصائ��ب اه��ل احل��ق )محمود 
الربيعي( امس ان منع احلشد الشعبي 
القوات االمريكية من اجراء اس��تطالع 
على الش��ريط احلدودي مع سوريا يأتي 
ضم��ن واجبات��ه املناطة ب��ه فيما نفى 
االنب��اء الت��ي حتدث��ت عن اش��تباكات 
بن احلش��د وق��وة في جه��از مكافحة 
االره��اب ف��ي كركوك كما كش��ف عن 
توج��ه برملاني وحكومي الخراج القوات 
االجنبية م��ن البالد.وفي الس��ياق ذاته 
اعلن��ت قيادة عمليات االنبار للحش��د 
الش��عبي امس التوصل للمسؤول عن 
التفجي��ر االجرامي ال��ذي ضرب مدينة 
القائم االس��بوع املاضي وراح ضحيته 
ش��هيدان وعدد من اجلرح��ى وقال قائد 
عمليات االنبار للحشد )قاسم مصلح( 
توصلن��ا  االس��تخبارات  ان��ه بجه��ود 
للمسؤول عن التفجير االجرامي والذي 
ينتمي لعصابات داعش االرهابية حيث 
كان��ت بحوزته معلوم��ات تثبت قيامه 

بالعملية االرهابية.

كتب محرر الشؤون املحلية
م��ن املؤمل عرض مش��روع قان��ون املوازنة االحتادي��ة العامة للبالد 
)2019( عل��ى التصويت غداً الثالثاء حيث يعقد البرملان جلس��ته 
ف��ي الواحدة والنصف بعد الظهر وألننا نعرف اهمية اقرار املوازنة 
على مستقبل البالد والعباد وحركة الدولة بكل مفاصلها ونعرف 
ايضاً حجم االعتراضات والهف��وات فإننا نطالب البرملانين كافة 
باالرتقاء الى مستوى املسؤولية الوطنية وان يواصلوا الليل بالنهار 
القرار املوازنة بالسرعة للضرورات التي اسلفنا.. وانه من املعيب ان 
يفشل البرملان في هذا الواجب الوطني.. اننا إذ نطرح هذا املطلب 
العاج��ل واملهم فالننا ال نريد ان يعيش الش��عب في دوامة حيص 
بيص.. والس��ؤال هل س��نرى املوازنة االحتادية وقد خرجت من عنق 

الزجاجة أم أن الزجاجة دخلت في زجاجة؟

أبو هاشم يارئيس الوزراء.. ركز جهودك على التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية فهي املدخل االساس ملناعة اجملتمعات

الجتعلوا الشعب يعيش يف حيص بيص.. )                                   (لـ “الربملان”: اقرار املوازنة االحتادية واجب فاجنزوه بسرعة 

رئيس الوزراء يأمر بفتح شارع الرشيد  .. واحلكيم يدعو من قمة بريوت لوضع اطار تشريعي لسوق عربية متكاملة للكهرباء
الربملان يقدم “املوازنة” للتصويت غدًا.. واملالية النيابية: حسمنا مجيع املالحظات.. ومساع لزيادة موازنة بغداد اىل )3( تريليون دينار

  تنشر نص توجيهات رئاسة الوزراء ملعاجلة موضوع املعينني بعقود او أجور يومية يف الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة

احلشد الشعيب مينع القوات االمريكية من االستطالع على الشريط احلدودي مع سوريا ويعلن توصله اىل منفذي تفجري القائم
االعالم االمين يوضح حقيقة قيام طائرات امريكية بقصف مناطق عراقية.. ولقاء ثالثي جيمع وزير خارجيتنا بنظرييه املصري واالردني

)20( صفحة ــــ السعر 500 دينار NO.3109 .              21    . JAN . 2019MONاالثننيالسنة الرابعة عشرة العدد )3109 (               21 /  1  / 2019 جريدة يومية سياسية مستقلة عامة تصدر عن مؤسسة البينة الجديدة 

3
2

3

كتب املحرر السياسي

خالطي: نتمنى ان تسهم زيارة عبد المهدي للبصرة في اطالق تخصيصاتها المالية وتحسين الخدمات فيها

يف الهدف

تشير معلومات من مصادر سياسية وبرملانية موثوقة بأن 
ترحيل استكمال الكابينة الوزارية حلكومة رئيس الوزراء 
عادل عبد املهدي الى آذار املقبل حيث يس��تأنف مجلس 
النواب فصله التش��ريعي الثاني بعد عطلته املقررة بات 
ف��ي حكم املؤك��د الس��باب ودواع كثي��رة بعضها ظاهر 
للعيان ونس��تطيع ان نتلمس��ه ملس اليد والبعض اآلخر 
غاطس حت��ت القاع ال يعلمه إال اهلل والقوى السياس��ية 
املاس��كة ب� »بلع��وم« املش��هد السياس��ي ومخرجاته 
النهائي��ة وحتى مس��اراته االساس��ية لك��ن كل عراقي 
منصف اليقب��ل صراحة بأن يتأخر اس��تكمال الكابينة 
الوزاري��ة واملتمثل��ة باحلقائب الثالث )الدف��اع والداخلية 

والعدل( كل هذه الفاصلة 
الزمني��ة الس��يما اذا ما 
عرفن��ا بأن ه��ذه الوزارات 
لها ثقلها واهميتها وان 
هن��اك مردودات س��لبية 
اذا م��ا تأخر اختي��ار وزراء 
له��ا.. ث��م ماه��و املب��رر 
التشكيلة  لتأخر  املقنع 
الزم��ن ونح��ن  كل ه��ذا 
احوج ما نك��ون الى كل 
دقيق��ة لتنفيذ البرنامج 

احلكوم��ي ال��ذي طرحه الس��يد رئيس ال��وزراء عادل عبد 
املهدي حتت قبة البرملان.. ثم ألم تقل القوى السياس��ية 
علن��اً انها س��تمنح رئيس ال��وزراء حرية اختي��ار الوزراء 
مثلم��ا يريد بحس��ب معايي��ر اهمه��ا الكف��اءة واخلبرة 

وروحية العمل.
ان الش��عب ال يقب��ل بأي تس��ويف او تأخير الس��تكمال 
التش��كيلة احلكومية كما انه يتوس��م بالس��يد رئيس 
ال��وزراء احملترم ألن مييط اللثام ويكش��ف املس��تور ويقول 
للش��عب م��ن ه��ي اجله��ات الت��ي تعرق��ل اس��تكمال 
التش��كيلة الوزارية كي يعرفها جيداً وان الش��عب يأمل 
ان يأتي الرد ملناش��دته س��ريعاً بل اس��رع م��ن البرق.. ان 

موعدهم الصبح.. أليس الصبح بقريب.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

  ألم تقل القوى 
السياسية علنًا انها 
ستمنح  رئيس 
الوزراء حرية اختيار 
الوزراء 

أمط اللثام واكشف 
املستور ياعبد املهدي

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 

! بشرى سارة ملستخدمي االرقام الكارتونية.. املرور تعلن وصول مجيع اللوحات اخلصوصي لبغداد واحملافظات

رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبداملهدي يتفقد مشاريع الغاز يف حقل الزبري النفطي

3
محــودي يتحـــدث عـــن مــحــاور مخسة لـعمل رئيس الوزراء

غداً يف »                       « حوار موسع مع مدير مستشفى الشهيد الصدر الدكتور فالح حسن العنبكي
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تفكيك عصابة لتهريب املصوغات الفضية من الصني عرب العراق اىل ايران
3االمن النيابية تناقش قانون املرور ومستحقات مكافأة نهاية اخلدمة للجيش السابق وقضايا اخرى
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تقارير فنية للجان مشرتكة إق
تؤكد انتشار اجهزة تشويش 

غري مرخصة يف العراق

  غدا .. مباراة 
منتخبنا احلامسة يف 

دورالـ16 امام قطر 
510

مولر »يربئ« ترامب 
من اتهامات بالكذب 

على الكونغرس
13

النائب الثاني لرئيس جملس 
النواب الدكتور بشري خليل احلداد   

يف حوار لـ »                           «:
19

ريكاني يلتقي وفد منظمة
 الـ UNDP ويبحث معهم تعزيز 
التعاون املشرتك يف اجملال العمراني

بغداد / 
كش��فت مص��ادر سياس��ية خاص��ة ل� 
»البين��ة اجلدي��دة« رفض��ت االفصاح عن 
نفس��ها ب��أن كت��الً سياس��ية خس��رت 

مؤخراً مراكز نفوذها في عدد من الوزارات 
التي تولى حقائبه��ا وزراء جدد ومهنيون 
واصحاب مش��اريع وطنية تستقتل اآلن 
القالة هؤالء الوزراء اجلدد حتت ذرائع شتى 

تارة بتوجي��ه االتهامات ب�«االقصاء« وتارة 
اخرى بتسويق اكاذيب عفى عليها الزمن.

وشددت املصادر بالقول ان بعض الوزارات 
كان��ت مرتعاً خصب��اً جلهات سياس��ية 

معينة لكنه��ا اليوم لم تعد كذلك االمر 
الذي اثار حفيظة هذه اجلهات التي تطلق 
زعيقاً غير مبرر هدفه التشويش والتأثير 

على الوزراء اجلدد.

مصادر لـ)                                     ( : كتل سياسية خسرت »نفوذها« يف وزارات
 تستقتل القالة الوزراء اجلدد.. والعاقل يفهم

بغداد / 

أعلن الهيئة العامة للجمارك، امس األحد، عن إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة 
من األدوية البش��رية في مطار بغداد الدولي. وقالت الهيئة ، إن السلطة اجلمركية 
ف��ي مطار بغداد الدولي متكنت من إحباط عملي��ة لتهريب كمية كبيرة من االدوية 
البشرية كان يروم صاحبها ادخالها بواسطة حقائب سفر متعددة.وأضاف البيان، 
أن الهيئة قامت بضبط االدوية املذكورة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة العاملة 

في املطار، فيما أتخذت األجراءات القانونية بحقها وأحالت أوراقها للقضاء.

اجلمارك حتبط حماولة لتهريب ادوية 
بشرية يف مطار بغداد الدولي

بغداد / 
ُعقد في البنك املركزي العراقي امس 
اجتم��اع برئاس��ة الس��يد محاف��ظ 
البنك وحضور الس��ادة رئي��س ديوان 
الرقاب��ة املالي��ة ورئيس هيئ��ة االوراق 
املالي��ة ونقي��ب احملاس��بن واملدققن 
العراقي��ة  اجلمعي��ة  رئي��س  ونائ��ب 
وممثل��ي  القانوني��ن  للمحاس��بن 
ش��ركات التدقيق الدولي��ة )كي بي ام 
جي، ارنست ويونغ، برايس ووتر هاوس( 
وتناول االجتماع اف��اق العمل املهني 

واملتطلب��ات القانوني��ة فيم��ا يتعلق 
مبهنت��ي تدقي��ق احلس��ابات وتق��دمي 
االستش��ارات املهنية الت��ي تقدمها 
تلك الشركات.فضالً عن التأكيد على 
الدور الذي تضطلع به تلك الشركات 
ف��ي اجلوان��ب اخملتلفة وض��رورة وضع 
أطر قانونية ملمارسات مهام التدقيق 
وامله��ام االستش��ارية،وقد تقرر عقد 
لقاء الح��ق في مقر نقابة احملاس��بن 
واملدقق��ن لتكييف االمور التي كانت 

محل تداول بن مختلف اجلهات.

اجلهات الرقابية والتدقيقية جتتمع 
يف البنك املركزي العراقي

بغداد / 
اك��د اح��د اعض��اء مجلس 
النواب، امس االحد، ان قانون 
األميركي��ة  الق��وات  إخ��راج 
وصل ملراحله النهائية، فيما 
باغلبي��ة  يحظ��ى  ان  توق��ع 
صحيف��ة  برملانية.ونقل��ت 
النائ��ب قوله  خليجية ع��ن 
إخ��راج  قان��ون  مش��روع  ان 
الق��وات األميركية وصل إلى 

مراحل��ه النهائي��ة، مبينا ان 
اكثر من كتلة سياسية تؤيد 
املش��روع.واضاف النائ��ب ان 
هناك تنس��يقا ب��ن اللجان 
البرملاني��ة م��ن أج��ل إنضاج 
املش��روع بش��كله النهائي، 
لتمهيد الطريق أمام إمكانية 
التصويت علي��ه في البرملان، 
متوقعا أن يحظى املش��روع 

بأغلبية برملانية.

نائب : قانون إخراج القوات 
األمريكية وصل ملراحله النهائية 

وتوقعات ان حيظى بأغلبية برملانية

وكاالت / 
كش��ف النائ��ب املس��تقل )كاظ��م الصيادي( 
عن فضيح��ة مدوية من العي��ار الثقيل متثلت 
بقيام احد املسؤولن في وزارة العمل والشؤون 

االجتماعي��ة بس��رقة )134( ملي��ار دين��ار م��ن 
التخصيصات املالية املرصودة لشبكة احلماية 

االجتماعية في محافظة البصرة.
وق��ال الصيادي في تصري��ح متلفز   ان اجلهات 

التي تلتزم هذا املس��ؤول سارعت الى ان تشيع 
بأن��ه ميت وبالفع��ل بنوا له قبراً ص��ار يزار من 
قبل هذه اجله��ة بينما »االخ« يقي��م في امارة 

دبي مرتاح ومتنعم مبا سرقه من مال عام.

قنبلة عيار ثقيل.. مسؤول يف البصرة سرق )134( مليار دينار من شبكة 
احلماية ولطمطمة الفضيحة بنوا له قرباً بينما هو »مرتاح« يف دبي!!
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صاحل يؤكد أهمية التعاون مع كندا يف خمتلف الصعد إلعادة بناء وإعمار العراق

NO.3109.MON.21.JAN.2019

بغداد / البينة الجديدة
، من  نها، بع��د متابعة وحترٍّ كش��فت هيئة النزاهة، ام��س األحد، عن متكُّ
ضب��ط رئيس جلن��ة الطاقة ف��ي محافظ��ة الديوانية متلبس��اً بجرمية 
الرشوة. وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة، متكن مالكات مكتب حتقيق 
الهيئة في احملافظة مبوجب مذكرٍة قضائيٍة من ضبط رئيس جلنة الطاقة 
في محافظة القادس��يَّة متلبس��اً بجرمية الرش��وة، موضحًة أنَّ املتهم 
أقدم على أخذ مبلغ من املال من أحد املواطنني مقابل منحه إجازة نصب 
مولدة.وأضافت الدائرة، أن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط موظفني اثنني 
قدما املساعدة للمتهم األول في تسلم مبلغ الرشوة، مشيرة إلى تدوين 

أقوال املتهمني؛ بغية تسييرهم إلى القضاء لتصديق أقوالهم قضائياً.

البينة الجديدة / وكاالت
أعل��ن مدير عام ش��ؤون املنافذ احلدودية 
اإليراني��ة ف��ي وزارة الداخلي��ة اإليرانية 
ش��هريار حي��دري، امس األح��د، أن إيران 
تنتظ��ر الع��راق الفتت��اح منفذ س��ومار 
رس��مياً. وذك��رت وكال��ة ارن��ا االيراني��ة 
نق��ال عن حيدري، أن اي��ران اتخذت كافة 
االج��راءات الالزم��ة ك��ي يت��م افتت��اح 

منف��ذ س��ومار رس��ميا، وننتظر موقف 
العراق بهذ الش��أن، مبينا ان محافظة 
كرمانش��اه تعتب��ر احملافظ��ة األولى من 
حي��ث تصدي��ر الس��لع االيراني��ة غي��ر 
النفطي��ة الى الع��راق وان تطوير املنافذ 
احلدودي��ة يعتبر م��ن اولوياتن��ا. وأضاف 
حي��دري، أن املناف��ذ احلدودي��ة االيرانية 
تبذل جهودها كي يتم استخدام منفذ 

س��ومار حلركة الزائرين خاصة ايام زيارة 
اربعينية االمام احلس��ني عليه الس��الم 
وذل��ك لقربه من كربالء. واش��ار حيدري، 
الى ان منفذ س��ومار يعتب��ر االقرب الى 
بغداد وكربالء واحملافظ��ات اجلنوبية في 
العراق واجرينا مفاوضات مع املسؤولني 
في الع��راق كي يت��م افتتاحه رس��ميا 

وننتظر موقفهم.

بغداد / البينة الجديدة
اك��د رئيس اجلمهوري��ة برهم صال��ح، امس االحد، 
أهمية التعاون مع كندا في مختلف الصعد العادة 
بناء واعمار الع��راق، فيما جدد احلاكم العام لكندا 
جول��ي بايي��ت وقوف بالده��ا مع الش��عب العراقي 
لتحقيق االس��تقرار. وقال مكتب رئيس اجلمهورية 
ف��ي بي��ان تلقت )البين��ة اجلديدة(، نس��خة منه ان 
رئي��س اجلمهورية برهم صالح اس��تقبل، في قصر 
السالم ببغداد، احلاكم العام لكندا السيدة جولي 
بايي��ت والوفد املرافق لها. وأكد صالح حرص العراق 
على تنمية وتطوير عالقاته الثنائية مع دول العالم 
مبا يحقق املصالح املش��تركة ويس��هم في ازدهاره 
وبنائه ونهوضه، مشيراً الى أهمية التعاون مع كندا 
في مختلف الصعد العادة بناء واعمار البالد. وشدد 
رئيس اجلمهورية على ضرورة مش��اركة الش��ركات 
الكندية ورجال االعمال في االستثمار داخل العراق 
واالس��تفادة م��ن خبراتها ف��ي اجمل��االت الصناعية 
والزراعية، الفتا الى اهمية توس��يع التبادل العلمي 
والثقاف��ي واالبتع��اث االكادمي��ي ب��ني البلدين. من 
جانبه��ا، جددت بايي��ت وقوف بالدها مع الش��عب 
العراقي لتحقيق االس��تقرار والنهوض وبناء مدنه 
س��يما احملررة منها، مؤك��دًة اس��تعداد حكومتها 
لالستثمار واملس��اهمة في حركة البناء والنهوض 
التي يش��هدها العراق وخاصة في مجاالت الطاقة 

والنفط والزراعة والصناعة.

النزاهة تضبط رئيس جلنة الطاقة يف الديوانية متلبسًا بالرشوة

احملكمة االحتادية تؤكد إصدارها 11 حكمًا دستوريًا تعزز مكانة املرأة

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
احتجاج��ات .. نظم عدد من املواطن��ني اليونانيني 
تظاه��رات، ام��س األح��د، للتعبي��ر ع��ن رفضهم 
لالتف��اق ال��ذى توصلت إلي��ه احلكوم��ة اليونانية 
م��ع نظيرتها املقدونية حول إس��م دولة مقدونيا. 
وكان��ت احلكوم��ة اليونانية اتفق��ت مع حكومة 
مقدوني��ا عل��ى تغيي��ر اس��م الدول��ة اجل��ارة إلى 
»مقدونيا الش��مالية«، وهو االتف��اق الذى يعكف 
البرملان اليوناني على دراسته للتصديق عليه أو رفضه ومن املفترض 

أن تتوقف اليونان عن انضمامها إلى حلف شمال األطلسي.
تحذي��ر .. تلقى األمير فيليب )97 عام��ا( زوج امللكة إليزابيث ملكة 
بريطانيا حتذيرا من الش��رطة بعدما جرى التقاط 
صور ل��ه وهو يقود س��يارة دون وضع ح��زام األمان 
فيما يبدو، وذلك بع��د أيام من تعرضه حلادث أثناء 
القيادة. ونش��رت صحف صورا لفيليب وهو يقود 
س��يارة الند روفر أمس في منطقة ساندرينغهام 
ف��ي نورفولك التي ميك��ث فيها ه��و وامللكة. ولم 

يظهر في الصور أنه يستخدم حزام األمان.

قتلى .. قتل 8 أش��خاص من أفراد األمن األفغاني، 
امس األحد، إثر انفجار س��يارة ملغومة استهدف 
موكب حاك��م إقليم لوجار بجنوب أفغانس��تان.
وقال ش��اهبور أحمد زاي املتحدث باس��م شرطة 
لوج��ار إن »املهاجم فجر الس��يارة امللغومة قرب 
موكب حاكم اإلقليم على طريق س��ريع رئيس��ي 
ب��ني لوج��ار والعاصم��ة كاب��ول«. وتاب��ع »أصيب 
لألس��ف عش��رة آخرون وقد يرتفع عدد الضحاي��ا« مضيفا أن »قائد 

وكالة اخملابرات في اإلقليم كان أيضا في املوكب ولكنه لم يصب«.
هج��رة .. حذرت الس��فارة األس��ترالية ف��ي عم��ان املواطنني كافة، 
م��ن الوق��وع ضحي��ة ل�«محتالني« يدع��ون انهم 
يستطعيون تأمني تأشيرات أسترالية ووثائق سفر 
الى األشخاص الذين يريدون السفر الى أستراليا، 
مؤك��دة أن ذلك محض كذب وي��ؤدي بالنهاية الى 
وقوع الضحية في ورطة ال حتمد عقاباها. ونشرت 
الس��فارة بيان��ا عل��ى صفحتها على فيس��بوك 

وضعت فيه أمثلة عن حاالت اإلحتيال.

رد .. طرحت مجموعة من املش��رعني األمريكيني، 
مشروع قانون جديدا يطالب بوقف جميع أشكال 
املس��اعدات األمني��ة األمريكية للس��عودية وبيع 
األس��لحة للرياض فورا ردا عل��ى مقتل الصحفي 
السعودي جمال خاشقجي. واتهم عضو مجلس 
الن��واب األمريكي عن احل��زب الدميقراطي جيمس 
ماكغوفي��رن، الذي قدم مش��روع القان��ون اجلديد 
ودعمه 20 مش��رعا من كال احلزبني اجلمهوري والدميقراطي، في بيان 

نشر على صفحته اإللكترونية الرسمية.
حظ��ر .. ذكر مركز االعالم الرقمي، ان حكومة زميبابوي قامت بحظر 
تطبيقات كل م��ن موقعي التواص��ل االجتماعي 
الفيس��بوك وتويتر، فض��الً عن تطبيق التراس��ل 
الف��وري الواتس��اب. وق��ال املرك��ز ان »احلظر جاء 
بعد حدوث تظاهرات واس��عة ف��ي البالد رافقتها 
اعمال شغب ادت لقتل 12 مواطنا«. واضاف املركز 
ان »منت��دى حق��وق االنس��ان في زميباب��وي اتهم 

السلطات بقطع االنترنيت«.

بغداد / البينة الجديدة
انطالقاً من رسالتها االعالمية امللتزمة 
وخطه��ا الثاب��ت ف��ي دع��م كل جهد 
وطني مخلص يصب في خدمة العراق 
وش��عبه فإن »البينة اجلديدة« تناش��د 

الس��يد رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
وتقول ل��ه بلغة محبب��ة: ركز جهودك 
على التنمية االقتصادية واالجتماعية 
والبش��رية باعتبارها املدخل االس��اس 
ملناع��ة اجملتمع��ات، ومتى م��ا حصلت 

التنمي��ة ب��كل عناوينه��ا الت��ي ذكرنا 
ف��إن اجملتم��ع العراق��ي س��وف ينهض 
ويتقدم نحو االمام، والعكس صحيح.. 
ض��ع اصبع��ك عل��ى مكمن اجل��رح يا 
رئي��س ال��وزراء وح��دد النق��اط الرخوة 

الت��ي أفقدتنا اش��ياء كثي��رة.. نعم يا 
رئي��س ال��وزراء، التنمي��ة االقتصادي��ة 
واالجتماعي��ة والبش��رية ه��ي مرتك��ز 
النهوض نحو االمام ولتنطلق مسيرتنا 

من هذه املنصات.

البصرة / البينة الجديدة
زار رئيس مجلس الوزراء عادل عبداملهدي مشروع 
املستش��فى التركي )400( س��رير ف��ي احليانية 

مبحافظة البصرة، واطلع ميدانيا على االقس��ام 
والردهات وصالة العمليات، والتقى باملهندسني 
املقيمني على املش��روع ووجه بض��رورة املتابعة 

اليومي��ة ووضع احلل��ول الفورية وجت��اوز الروتني، 
وتس��هيل االجراءات الكفيلة باجناز املستشفى 

والطرق املؤدية اليه.

بغداد / البينة الجديدة 
أعلنت هيئة املناف��ذ احلدودية، امس األحد، 
رافعت��ني  تهري��ب  محاول��ة  إحب��اط  ع��ن 
ش��وكيتني ف��ي مين��اء أم قصر الش��مالي 

مبحافظة البصرة. وذكرت الهيئة أن ش��عبة 
البح��ث والتح��ري ف��ي الهيئ��ة متكنت من 
ضب��ط الرافعتني الش��وكيتني خ��ارج احلرم 
اجلمركي لغرض تهريبهما مخبأة في حاوية 

)40( قدم��ا محمل��ة ب��أدوات احتباطية من 
مناش��ئ متعددة، ومتت إحال��ة القضية إلى 
قاضي التحقيق في محكمة أم قصر التخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة.

إحباط حماولة تهريب رافعتني شوكيتني يف ميناء أم قصر الشمالي

عبد املهدي يزور مشروع املستشفى الرتكي يف احليانية

بغداد / البينة الجديدة
أكدت احملكمة االحتادية، امس االحد، اصدارها خالل العام املاضي 
أكثر من عش��رة احكام دستورية، مبينة انها عززت مكانة املرأة 
ف��ي احلي��اة السياس��ية واالجتماعية. وقال املتحدث الرس��مي 
للمحكم��ة إياس الس��اموك، ان احملكمة االحتادي��ة العليا، ومن 
خ��الل الدعاوى املعروض��ة امامها، اصدرت خ��الل العام املاضي 
)11( حكماً دس��تورياً تع��زز مكانة املرأة في احلياة السياس��ية 
واالجتماعية. وأضاف الس��اموك، أن خمس��ة احكام من بينها 
تتعل��ق بضمان حصول النس��اء على 25% م��ن مقاعد مجلس 
الن��واب وفق نظ��ام )الكوتا(، مش��يرا الى ان االح��كام املتبقية 
قضت بدس��تورية التعويض عن الطالق التعسفي، وتقومي املهر 
املؤجل للمطلقة تعس��فاً بالذهب، واحكام اخرى متنع تش��ريد 
زوج��ة املتوفى واوالده القاصرين من دار الس��كن املورثة. وتابع ان 
جمي��ع ما يصدر عن احملكمة االحتادية العليا من قرارات واحكام 

بات وملزم وفق ما نصت عليه املادة )94( من الدستور.

بغداد / البينة الجديدة
أعلن املتحدث باس��م مركز اإلعالم األمني العميد يحيى رسول، 
ام��س األحد، ع��ن تدمير ثالثة أنف��اق تابعة إلرهابي��ني في جبال 
مكحول مبحافظة صالح الدين. وقال رسول، إن القوات األمنية في 
قيادة عمليات صالح الدين نفذت واجبا لتفتيش جبال مكحول 
ومتكنت من العثور على ٣ انفاق كانت تستخدم من قبل عناصر 
إرهابي��ة، وقد احتوت أرزاقا جافة وبقايا طعام واغطية وافرش��ة 
وأدوات طبخ وصواعق على ش��كل مس��اطر وس��جل معلومات. 
وأضاف رس��ول، أنه مت تدمير االنفاق بالكامل، كما مت العثور على 
حف��رة بداخلها مجمدة ومولد بنزي��ن صغير، وقد مت تدميرها من 

قبل مفرزة هندسة ميدان قيادة عمليات صالح الدين.

بغداد / البينة الجديدة
أعلن مجل��س القضاء األعل��ى، امس األح��د، تصديق محكمة 
حتقي��ق الكرخ ف��ي رئاس��ة محكمة اس��تئناف بغ��داد الكرخ 
االحتادي��ة اعترافات متهم ادعى أنه مح��ارب االبتزاز االلكتروني، 
لكن��ه ق��ام ب�ابت��زاز فتيات عب��ر مواق��ع التواص��ل االجتماعي 
وتهديده��ن. وق��ال املرك��ز اإلعالمي جملل��س القض��اء األعلى، إن 
املته��م ألقي القبض عليه من قبل الق��وات األمنية بعد إدعائه 
بأنه يعمل على محاربة االبتزاز االلكتروني بإنش��اء صفحة عبر 
مواق��ع التوصل االجتماعي لهذا الغ��رض ويطلب من الضحايا 
البيان��ات اخلاصة به��ن وصورهن ليق��وم بعد ذل��ك بتهديدهن 
وابتزازهن لقاء مبالغ مالي��ة. وأضاف البيان، أن متهماً آخر ألقي 
القبض عليه قام بتهديد وابتزاز فتاة قاصر بنش��ر صور لها عبر 
مواقع التواصل أو دفع مبالغ مالية، ولفت البيان الى ان احملكمة 
صدق��ت اعتراف��ات املتهمني واتخذت االج��راءات كافة بحقهم 

وفقاً الحكام املادة 456 من قانون العقوبات العراقي.

اإلعالم األمين يعلن تدمري ثالثة 
أنفاق إلرهابيني يف جبال مكحول

حتقيق الكرخ تصّدق اعرتافات حمارب 
االبتزاز اإللكرتوني بعد تهديده فتيات

البصرة / البينة الجديدة
تظاهر العش��رات من أهال��ي منطقة خور الزبي��ر في محافظة 
البصرة، امس األحد، للمطالبة بتحويل املنطقة من قصبة الى 
ناحية، وحتس��ني وضعها اخلدمي، وتوفير فرص عمل للعاطلني، 
ولوح��وا باالعتصام ملدة ثالثة أش��هر. وقال أحد املش��اركني في 
التظاهرة، علي املهنا، إن العشرات من أهالي القصبة خرجوا في 
تظاهرة س��لمية للمطالبة بتوفير فرص عمل وحتسني اخلدمات 
واالرتقاء باملنطقة إدارياً الى مستوى ناحية، مبيناً أن التظاهرين 
يعتزمون حتويل التظاهرة الى اعتصام قد يس��تمر ثالثة أش��هر.
يذكر أن محافظة البصرة شهدت خالل األشهر القليلة املاضية 
تظاهرات احتجاجية ش��به اس��بوعية للمطالبة بتوفير فرص 
عمل وحتس��ني اخلدمات وإجراء اصالحات ومحاسبة الفاسدين، 
وأكث��ر تلك التظاه��رات حصلت قرب دي��وان احملافظة، وبعضها 

تضمنت إحراق اطارات سيارات وقطع شوارع بها.

بغداد / البينة الجديدة
كش��فت صحيف��ة عربية، ام��س االحد، اس��قاط الته��م عن 10 
معتقلني من متظاهري البصرة اتهموا بحرق مبان حكومية، فيما 
اشارت الى ان احلكومة بصدد احلكومة بصدد إطالق مبادرة تسوية 
ش��املة مللف التظاهرات باحملافظة.ونقل��ت الصحيفة عن مصدر 
محلي قوله، انه مت إس��قاط التهم عن 10 معتقلني من متظاهري 
البصرة، مش��يرا الى ان هؤالء اتهم��وا بإحراق مبان حكومية خالل 
التظاهرات التي ش��هدتها احملافظة خالل الفترة السابقة.واضاف 
املصدر الذي طلب عدم الكش��ف عن اس��مه، انه مت تشكيل جلنة 
ملتابعة موضوع املعتقلني من املتظاهرين، مشيرا الى ان احلكومة 
بصدد إطالق مبادرة تس��وية ش��املة مللف التظاه��رات، من خالل 
حتقيق مطالب املتظاهرين املشروعة وفقا جلدول زمني واضح.وتابع 
أّن وجهاء عش��ائر ومس��ؤولني في احملافظة يدعم��ون هذا التوجه، 
ويعمل��ون على إقن��اع املتظاهرين بالقبول بالتس��وية، ش��رط أن 

تخطو احلكومة خطوات واضحة في هذا الصدد.

صحيفة: إسقاط التهم عن 10 معتقلني
 من متظاهري البصرة ومبادرة للتسوية يف احملافظة

أبا هاشم يا رئيس الوزراء ركز جهودك على التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية فهي املدخل األساس ملناعة اجملتمعات

تظاهرة يف خور الزبري تطالب 
جبعلها ناحية وتوفري فرص عمل



بشرى سارة ملستخدمي االرقام الكارتونية.. املرور تعلن   
وصول مجيع اللوحات اخلصوصي لبغداد واحملافظات

  بغداد / البينة اجلديدة
اعلن مكتب املفتش العام لوزارة الداخلية، امس االحد، عن ايقاف عملية 
بيع عقار في بغداد يعود ملواطنة عراقية مغتربة، مشيرا الى ان امرأة انتحلت 
صفة املغتربة بهدف بيع العقار.وقال املكتب ان إحدى مفارز مكتب املفتش 
العام في مديرية األحوال املدنية واجلوازات واإلقامة متكنت من إيقاف عملية 
املواطنات  إحدى  ضبط  خالل  من  البالد،  خارج  مقيمة  ملواطنة  عقار  بيع 
تروج  وهي  املقدسة  الكاظمية  في  املوحدة  الوطنية  البطاقة  دائرة  في 
معاملة اصدار بطاقة موحدة بوثائق مزورة بإسم املواطنة املغتربة لغرض 
استغاللها ببيع العقار، مبينا ان العملية متت بناًء على توجيهات املفتش 
العام لوزارة الداخلية مبتابعة عمل دوائر الوزارة اخلدمية.واضاف املكتب انه 
تواصل مع وكيل املواطنة املغتربة احلقيقية إليقاف عملية البيع، مشيرا 
الى انه متت إحالة  األوراق والدالئل التي تثبت تورط املزورة واملتعاونني معها 

الى القضاء التخاذ االجراءات القانونية بحقهم.

  بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت مستش��فى جراحة اجلملة العصبية، امس االحد، عن اس��تقبالها 74 حال��ة إصابة رصاصة بالرأس 
نتيج��ة الرمي العش��وائي خ��الل 2018، مبينا أن أغلب احل��االت مت إنقاذها وإخراج الرصاصة بعد أن تس��ببت 
له��م بنزف في الدماغ وش��لل نصفي وكلي لألطراف.وقال مدير املستش��فى الدكتور س��مير حميد الدلفي 
ف��ي بي��ان تلقت ) البينة اجلديدة ( نس��خة منه، إن طوارئ مستش��فى جراحة اجلمل��ة العصبية تلقت نحو 
74 إصاب��ة رصاص��ة بالرأس نتيجة الرمي العش��وائي في العاصمة بغداد خالل الع��ام املاضي، داعيا اجلهات 
املعنية إلى اتخاذ إجراءات حازمة للحد من الرمي العش��وائي ملا يتس��ببه م��ن أذى للمواطنني وكوارث ووفاة 
بعضه��م خاصة من األطفال.واضاف الدلفي، أن من بني احلاالت 64 إصابة ذكور و 10 حاالت اناث، مش��يرا إلى 
أن جميع احلاالت تس��ببت لهم بنزف في الدماغ والغالبية منهم مابني ش��لل كلي ونصفي لألطراف األربعة 
وبعضها أحلق ضررا بالنظر فضال عن حاالت مختلفة أخرى.وأوضح أن الفرق الطبية في املستش��فى عملت 
عل��ى اس��عاف تلك احلاالت وبش��كل عاجل من خالل العناية املرك��زة وإجراء عمليات طارئ��ة إليقاف النزيف 
واحلاقه��م بعمليات أخرى إلخراج الرصاصة بعد اس��تقرار وضعهم الصحي، مبينا أنه بعد اخراج الرصاصة 
وجلس��ات العالج الطبيعي متكن اغلب املصابني من اس��تعادة حركة إطرافهم  التي ش��لت بسبب اإلصابة 

وآخرين في عمق الدماغ ونزف شديد لقوا حتفهم قبل إدخالهم العمليات.
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نائب يكشف عن حتليق املروحيات العسكرية االمريكية بسماء دياىل ويدعو احلكومة للتدخل

الداخلية توقف عملية بيع عقار يف بغداد يعود ملواطنة عراقية مغرتبة
عبد املهدي يعلن ان اهلدف من زيارته للبصرة هو اجياد احللول وختفيف معاناة اهاليها

  بغداد / البينة اجلديدة
ع��ن  النائ��ب  كش��ف 
محافظ��ة ديال��ى هم��ام 
التميمي، امس االحد، عن 
حتليق مروحيات عسكرية 
امريكية بسماء احملافظة 
منخفض��ة،  ومبس��تويات 
فيما دعا احلكومة ملفاحتة 
ملعرفة  االمريك��ي  اجلانب 
التواج��د  ه��ذا  اس��باب 
 ، التميم��ي  املريب.وق��ال 
الطائ��رات  م��ن  ع��ددا  إن 
العس��كرية  املروحي��ة 
االمريكية حلقت مس��اء 
امس في سماء محافظة 
وبارتفاع��ات  ديال��ى 
منخفض��ة ف��ي تصرفات 
معلوم��ة  وغي��ر  غريب��ة 
االس��باب ودون علم قيادة 
دجلة.واض��اف  عملي��ات 

التميم��ي، انن��ا بالوق��ت 
ال��ذي نرف��ض في��ه ه��ذا 
التواج��د بش��كل مطلق 
وحتت اي مسمى او عنوان 
فاننا نؤكد خش��يتنا من 
تصرفات مريب��ة قد تقوم 
بها تلك الق��وات لزعزعة 
الت��ي  باحملافظ��ة  االم��ن 
اس��تقرار  حال��ة  تعي��ش 
التميمي  كبير.ودعا  امني 
احلكوم��ة االحتادي��ة ال��ى 
اجلانب  ومفاحتة  التدخ��ل 
االمريكي ملعرفة اس��باب 
تواجد طيرانها فوق سماء 
ومبس��تويات  احملافظ��ة 
ميك��ن  ال  منخفض��ة 
للرادارات كش��فها بحال 
ارهابي��ني  وان��زال  نزوله��ا 
اخ��رى التخدم  اش��ياء  او 

احملافظة وابناءها.

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

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

بغداد / البينة اجلديدة
اعل��ن رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
ان الهدف من زيارته حملافظة البصرة 
هو ايج��اد احللول وتخفي��ف معاناة 
اهالي البصرة بتع��اون اجلميع .وذكر 
بي��ان ملكتبه ان رئيس مجلس الوزراء 
عادل عبد امله��دي تفقد خالل زيارته  
حملافظ��ة البص��رة موق��ع محطة }ار 
زيرو { لتصفية املياه، مشيدا بجهود 
العامل��ني فيها واس��هامهم بتوفير 
امل��اء الصافي .واض��اف  وتركزت زيارة 
عبد امله��دي عل��ى تفقد املش��اريع 
اخلدمية في محافظ��ة البصرة وفي 

مقدمتها مش��اريع املاء واجملاري والغاز 
ومحط��ات الكهرباء في حق��ل الزبير 
لالط��الع على املنجز منه��ا واملعوقات 
التي تواج��ه قطاعات العم��ل االنتاج 
والتوزيع واالس��تعدادات اجلارية لتلبية 
االحتياجات املتزايدة للطاقة في فصل 

الصيف املقبل ، واليجاد افضل احللول 
واالستجابة للمطالب الضرورية ألبناء 
محافطة البصرة .واضاف  واطلع رئيس 
مجل��س الوزراء بش��كل مباش��ر على 
املش��اكل التي يعانيها املواطنون في 
قطاع اخلدمات من خ��الل اللقاء بعدد 
منهم في املناطق التي شملتها الزيارة 

، مؤك��دا ان الهدف من ه��ذه الزيارة هو 
ايجاد احللول وتخفي��ف معاناة اهالي 
البص��رة بتع��اون اجلميع . كم��ا التقى 
عب��د املهدي بحس��ب البي��ان مبمثلي 
الش��ركات االجنبية العاملة في حقل 

الزبير النفطي .

اجلملة العصبية تسجيل 74 إصابة  بالرأس نتيجة الرمي العشوائي يف 2018

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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 بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت مديرية املرور العامة، امس االحد،  
وص��ول جميع اللوح��ات اخلصوصي الى 
بغ��داد واحملافظ��ات. وق��ال الرائ��د فادي 
اخلزعلي من اعالم املرور ان جميع اللوحات 
اخلصوص��ي لبغداد واحملافظ��ات وصلت، 
مبين��ا ان��ه مت عرضها لغ��رض الفحص 
والقبول في جهاز التقييس والس��يطرة 
النوعي��ة وبعدها س��يتم توزيعها على 

املواقع كافة في بغداد واحملافظات.

واضاف ان الدوام في دوائر املرور س��يكون 
على مدار الس��اعة وحتى أي��ام العطل 
الرس��مية لغرض طباعتها بأسرع وقت 
ممكن، مش��يرا ال��ى انه س��يتم االعالن 
ع��ن موع��د التثبي��ت وال��ذي س��يكون 
صباحا ومس��اء وحتى أي��ام العطل في 
مواق��ع التس��جيل بغ��داد واحملافظ��ات 
ح��ني االنتهاء من مرحل��ة الطبع جلميع 
اللوح��ات ملنع التماي��ز أو حصول حاالت 

سلبية.
 

  بغداد / البينة اجلديدة
برئاسة  والدفاع  االمن  جلنة  عقدت 
السن( )كبير  االسدي  عدنان  النائب 
امس  اللجنة  اعضاء  السادة  وحضور 
االحد اجتماعا استكملت فيه مناقشة 
االعالمية  للدائرة  بيان  املرور.وذكر  قانون 
عددا  اللجنة  بحثت  النواب كما  جمللس 
كتاب  اهمها  اليها  احملالة  الطلبات  من 
منح  بخصوص  النواب  مجلس  رئيس 
صالحية للقائد العام للقوات املسلحة 
شرط  من  العسكريني  القادة  الستثناء 
على  االحالة  يخص  فيما   ، العمر 
فيحان  عدنان  النائب  وطلب  التقاعد 
العراق(  )ابناء  تشكيل  معاناة  بشأن 
القادة  تكرمي  بشأن  اجمللس  رئاسة  وقرار 
معارك  في  املشاركني  العسكريني 
االرهابية  داعش  عصابات  من  التحرير 
وكتاب  التقاعد  الى  احالتهم  مت  والذين 
النواب  مجلس  رئيس  نائب  مكتب 
)سبايكر(  شهداء  ذوي  طلبات  بشأن 
العبودي  علي  النائب  طلب  عن  فضال 
الهاربني  العسكريني  احالة  بخصوص 

الى التقاعد.
النائب  طلب  مناقشة  ايضا  ومت  وتابع  
منتسبي  طلب  بشأن  اجلبوري  هيثم 

رواتبهم  بتعديل  السابق  اجليش 
واالجازات  اخلدمة  نهاية  مكافأة  وصرف 
املعيشي  املستوى  لتحسني  املتراكمة 
مكاتب  قسم  كتاب  ومناقشة  لهم 
عدم  حول  القرنة  مكتب  احملافظات- 
استالم الرواتب للضباط واملنتسبني في 
وزارة الداخلية احملالني للتقاعد دون سن 
فقرة  بسبب   2015 عام  منذ  سنة   )50(

في قانون وزارة الداخلية.
في  البيان  بحسب  اللجنة  ونظرت 
اجلمعية  عضو  من  املقدم  الطلب 
قانون  الصدار  قاسم  بتول  الوطنية 
كن حمايات اعضاء اجلمعية الوطنية  ميمُ
للذين  تقاعدية  رواتب  السابقة استالم 
جتاوزت اعمارهم )50( سنة وخدمة اكثر 

من )15( سنة.
النائب  طلب  االجتماع  وبحث  واضح  
مستحقات  بخصوص  اخلالدي  محمد 
واالجازات  اخلدمة  نهاية  مكافأة 
اجليش  ومنتسبي  للضباط  املتراكمة 
 )30( رقم  التشريعي  االمر  وفق  السابق 
الطلب  عن  فضال   ،2005  /9  /24 في 
بشأن  سروط  عباس  النائب  من  املقدم 
وزارة  ضباط  من  مجموعة  تظلم 
الداخلية الذين احيلوا على التقاعد دون 

استكمال السن القانوني.

االمن النيابية تناقش قانون املرور 
ومستحقات مكافأة نهاية اخلدمة 

للجيش السابق وقضايا اخرى

بغداد / البينة اجلديدة
اجملتمع  من  شرائح  عدة  تهم  قرارات  عدة  مؤخرا  الوزراء  مجلس  اصدر 
االتي  النحو  على  القرارات  هذه  وجاءت  البغدادي  والشارع  العراقي 
استثنى مجلس الوزراء عقود جتهيز األجهزة واملستلزمات الطبية من 
وضوابطها   2014 لسنة   )2( رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات 
أساليب  باتباع  يسمح  مبا  االحتادية  العامة  املوازنة  تنفيذ  وتعليمات 
الشركات  من  العراق  خارج  او  داخل  من  املباشر  الشراء  مثل  أخرى 
املنتجة واجملهزة واملكاتب العلمية، واتباع أسلوب التعاقد من املصنعني 
واملوردين واملكاتب العلمية خاصة املواد االحتكارية واملواد الشحيحة 
ان  شريطة  الصحية،  واملؤسسات  الصحة  وزارة  مخازن  في  واملفقودة 
يكون االستثناء ملدة ستة أشهر بدءاً من تاريخ اصدار هذا القرار. ويتم 
تقييم التجربة بعدها على ان تراعي وزارة الصحة الشفافية والعدالة 
والوضوح واإلدارة اجليدة من خالل اليات عمل وضوابط رصينة تضعها. 
وجاء القرار متاشياً مع توجهات احلكومة بتقدمي أفضل اخلدمات الصحية 

للمواطن العراقي.
إقرار توصيات جلنة االمر الديواني 45 لسنة 2018

الديواني 45 لسنة 2018 بشأن  االمر  الوزراء توصيات جلنة  اقر مجلس 
محافظات  في  سرير   400 سعة  العامة  املستشفيات  انشاء  مشروع 

)البصرة، ذي قار، ميسان، كربالء املقدسة، بابل، النجف االشرف( املنفذة 
من الشركتني التركية واألملانية الواردة في كتاب وزارة االعمار واإلسكان 
من  قانوني  ممثل  إضافة  مع  الصدد،  بهذا  العامة  واالشغال  والبلديات 
وجاء  املذكور.  الديواني  االمر  مبوجب  املؤلفة  اللجنة  الى  الصحة  وزارة 

القرار بغية تطوير الواقع الصحي في عموم احملافظات.
املوافقة على استيراد نوعية خاصة من االسمنت لآلبار النفطية

كمية  استيراد  صالحية  البصرة  نفط  شركة  الوزراء  مجلس  خول 
محدودة من االسمنت نوع )جي( لتسميت االبار النفطية مبا يكفي ملدة 
بناء  ذلك  النوع من االسمنت غير جتاري. جاء  باعتبار هذا  ستة أشهر 
على توصية اجمللس الوزاري لشؤون الطاقة، اذ نصت التوصية أيضا على 
قيام وزارة الصناعة واملعادن بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي والعلوم والتكنولوجيا بتحسني مواصفات االسمنت العراقي 

املنتج مبا يتالءم مع العمل في االبار النفطية.
  معاجلة موضوع املعينني بعقود او أجور يومية  

غير  واجلهات  اخلارجية(،  )عدا  الوزارات  تتولى  ان  الوزراء  مجلس  قرر 
الى  باخلدمة  املستمرين  كافة  اليوميني  االجراء  حتويل  بوزارة  املرتبطة 
أوضاع  تكييف  بوزارة  املرتبطة  غير  واجلهات  الوزارات  عقود.تتولى 
موظفي  على  ينطبق  ما  عليهم  ينطبق  الذي  بالشكل  املتعاقدين 

املالك الدائم مبوجب القوانني والقرارات النافذة فيما يخص مساواتهم 
القرار 603 لسنة 1987.حتتسب خدمة  والواجبات مبا فيها  في احلقوق 
العاملني املستمرين بالعمل من املشمولني بهذا القرار ألغراض العالوة 
لغاية  السابقة  التقاعدية  املساهمات  دفع  من  ويعفون  والتقاعد، 
على  بناء  املساهمات  تلك  سداد  املالية  وزارة  وتتولى   ،2018/12/31
والشؤون  العمل  وزارة  في  االجتماعي  والضمان  التقاعد  دائرة  مطالبة 
من   %5 نسبة  تستقطع  الدولة.  موظفي  تقاعد  وصندوق  االجتماعية 
اجرهم الشهري ومتمماته بدًء من 2019/1/1 وتكون مساهمات تقاعدية، 
وتتولى وزارة املالية تسديد نسبة 12% املتبقية من املساهمات تدفعها 
نهاية كل عام. حتتسب اخلدمة التقاعدية للمشمولني بالوصف املذكور 
العمال والضمان االجتماعي وتصفى حقوقهم كافة  دائرة تقاعد  الى 
وفقا ألحكام قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 
1971 بدًء من 2016/2/9 تاريخ نفاذ قانون العمل. يتمتع املشمولني بهذا 
القرار باالمتيازات واحلقوق التي يحصل عليها موظفو املالك الدائم مثل 
واملكافآت  التطويرية  والدورات  وااليفادات  السكنية  واألراضي  القروض 
وغيرها. تكون األولوية للمشمولني بهذا القرار في التعيني على املالك 
الدائم بحسب االقدمية في تاريخ املباشرة واحلاجة واالختصاص وفقا 
والترفيع  العالوة  ألغراض  السابقة  اخلدمة  حتتسب  وعندها  للقانون، 

والتقاعد.  يكون احلد األدنى ألجر يوم العمل الواحد للمشمولني بهذا 
القرار 16 ألف دينار بواقع 22 يوم عمل شهريا ومبعدل 40 ساعة عمل 

أسبوعيا.
حتدد االجازة االعتيادية للمشمولني بهذا القرار مبدة يومني في الشهر 
الصيغة  منوذج  احلكومية  اإلدارات  وتعتمد  االجر،  مدفوعة  الواحد 
العقدية الذي سيتم تضمينه مع ضوابط هذا القرار منوذج عقد بينها 
بصفتها ارباب عمل، وبني العامل للنموذج وفقا لقانون العمل رقم 37 

لسنة 2015.
وزارة  في  العالقة  ذات  الدوائر  مع  التنسيق  احلكومية  اإلدارات  تتولى 
رقم37 لسنة  العمل  قانون  تنفيذ  االجتماعية بشأن  والشؤون  العمل 
2015 وقانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 

او أي قانون يحل محلهما.
على  القرار  بهذا  املشمولني  رواتب  توطني  احلكومية  اإلدارات  تتولى 

املصارف العراقية على ان تتحمل تلك املصارف رسوم التوطني كافة.
ضوابط  اعداد  االجتماعية  والشؤون  العمل  ووزارة  املالية  وزارة  وتتولى 
للفئات  احلكومة  من  دعماً  القرار  وجاء  القرار.  هذا  تنفيذ  تسهيل 

املذكورة وتثميناً منها جلهودهم في خدمة اجملتمع العراقي.

»البينة اجلديدة« تنشر نص توجيهات رئاسة الوزراءملعاجلة موضوع املعينني بعقود او أجور يومية يف الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة

بغداد / البينة اجلديدة
حتدث رئيس اجمللس االعلى االسالمي همام حمودي ، عن خمسة 
عليها  يعمل  املهدي  عبد  عادل  الوزراء  رئيس  ان  قال  محاور 
لالنتقال بالبلد الى واقع جديد ، مؤكدا خالل اجتماع الشورى 
املوسعة حملافظة بغداد ان العراق انتقل الى وضع أمني جديد 

واستعاد موقعه االقليمي كمركز استقرار دول املنطقة،
وذكر بيان للمجلس االعلى االسالمي عقب االجتماع ان حمودي 
ثقة  تأكيد على  رسالة  امنا هي  الرفيعة  الوفود  زيارات  بان  رأى 
الوفود  من  مزيدا  ان  الى  منوها  اجلديد،  العراق  بأهمية  العالم 
جديد  أمني  وضع  الى  انتقل  العراق  وان  قريبا  للعراق  قادمة 

واستعاد موقعه االقليمي كمركز استقرار دول املنطقة.
حملافظة  املوسعة  الشورى  اجتماع  خالل   ، حمودي  وكشف   
بغداد، عن خمسة محاور يعمل عليها رئيس الوزراء عادل عبد 

املهدي لالنتقال بالبلد الى واقع جديد ، حسب تعبيره .
ملكافحة  االعلى  اجمللس  تشكيل  احملاور  تلك  اولى  ان  وقال 
محاسبة  تضمن  وبآلية  االربعة  الرقابية  االجهزة  من  الفساد 

الفاسدين.
املسؤولني  امتيازات  ملف  فتح  الى  الثاني  احملور  ذهب  فيما 
وليست  خدمة  املسؤولية  موقع  يجعل  مبا  الزالتها  والسعي 
االمريكي  االحتالل  اوجدها  الفجوة  تلك  ان  الى  منوها  امتياز، 

لعزل املسؤول عن الشعب.
تناهز  التي  املتلكئة  املشاريع  على  فسيركز  احملاور  ثالث  اما 
التخطيط  بوزارة  أنيطت  بآلية  تفعيلها  واعادة  9000 مشروع 

ومجلس الوزراء.
ويرتبط احملور الرابع ب�احملرومني وتوزيع االراضي عليهم، وانعاش 

اخلدمات واحلقوق املرتبطة بهم.

محودي يتحدث عن حماور مخسة لعمل رئيس الوزراء

وكاالت / البينة اجلديدة
محافظة  في  لالمن  العامة  الدائرة  اعلنت 
عن  ايران(،  غرب  )شمال  الشرقية  اذربيجان 
البالغ  عناصرها  واعتقال  عصابة  تفكيك 
عددهم تسعة لتهريب املصوغات الفضية 
من الصني عبر العراق الى ايران.وبناء على هذا 

التقرير فقد كان افراد عصابة التهريب هذه 
يقومون بتهريب شحنات املصوغات الفضية 
من الصني الى العراق ومن ثم يعبئونها في 
حافالت الى طهران ومنها يقومون بتوزيعها 
البالد.واضاف  انحاء  في  شبكة  اطار  في 
وحدات  كساد  هذا؛  التهريب  نتائج  من  ان 

هذا  في  العاملني  وبطالة  الفضة  صياغة 
القطاع.وبناء على اعترافات افراد العصابة 
االخيرة  اخلمسة  االعوام  خالل  قاموا  فقد 
بتهريب نحو 23 طنا من املصوغات الفضية 
بقيمة 100 مليار تومان )حسب قيمة البيع 

من املصنع(.

تفكيك عصابة لتهريب املصوغات الفضية من الصني عرب العراق اىل ايران



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

ال ميكن حتقيق سالم دائم يف أوربا إال بتأسيس 
فيدرالية تضم مجيع الدول األوربية

المأزق البريطاني في الخروج من الوحدة األوربية

االوىلالحلقة

وق��د حاول نابلي��ون بوناب��رت حتقيق 
ن��وع م��ن الفيدرالي��ة األوربي��ة ع��ن 
طري��ق احلروب التي س��ميت باحلروب 
الثورة  النابليوني��ة، لتصدير مب��ادئ 
الفرنسية، وتوحيد أوربا حتت سيطرة 
فرنس��ا، ففش��ل وانتهى أس��يراً في 
جزيرة س��انت هلينا. ث��م حاول هتلر 
بتوحي��د أورب��ا بالقوة، فش��ن احلرب 
الثاني��ة إلخضاعه��ا حتت  العاملي��ة 
حك��م أملانيا وفش��ل أيض��اً، وانتهى 
بكارثة على العالم وعلى أوربا، وعلى 
رئي��س  أن  وانتحاره.املفارق��ة  ب��اده 
الوزراء البريطاني األس��بق ونس��تون 
أوائ��ل  م��ن  تشرتش��ل، كان واح��داً 
الداعني إلى إنشاء »الواليات املتحدة 
األوروبية« بعد احلرب العاملية الثانية، 
املوح��دة  أوروب��ا  أن  مقتنع��ا  كان  إذ 
فقط ه��ي الت��ي ميكنه��ا أن تضمن 
الس��ام الدائم. كان هدف��ه القضاء 
عل��ى األم��راض األوروبي��ة للقومية، 
ومنع احلرب إل��ى األبد.ولتحقيق هذا 
احلل��م األورب��ي، أجتمع زعماء س��ت 
دول أوربي��ة في روما ع��ام 1957، وهي 

إيطالي��ا وفرنس��ا وأملاني��ا الغربي��ة، 
وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، ومت 
توقي��ع )اتفاقية روما( التي ش��كلت 
ن��واة التكت��ل اإلقتص��ادي األوروبي، 
إليج��اد ن��وع م��ن اإلحت��اد دميقراطياً 
بني هذه الدول، مبني��اً على املصالح 
)الس��وق  فانبثق��ت   ، االقتصادي��ة 
األوربية املشتركة( للوجود عام 1967 
من األعضاء املؤسسني الستة. و في 
عام 1973 انضمت بريطانيا إلى هذه 
املنظمة عندما كان إدوارد هيث، زعيم 
حزب احملافظني، رئيساً للوزراء، وبدون 
اس��تفتاء ش��عبي. وكما بينا أعاه، 
كان هن��اك معارض��ون من الش��عب 
البريطاني، وبعض قادته السياسيني 
له��ذه العضوية، لذل��ك مت إجراء أول 

استفتاء شعبي عام 1975 في عهد 
رئاسة هارولد ويلس��ون، زعيم حزب 
العم��ال، حي��ث ص��وت 66% لصالح 
البقاء ف��ي تلك الس��وق. ولكن رغم 
ذلك، اس��تمرت املعارض��ة من جميع 
االنتماءات احلزبية. ومع الزمن ازدادت 
املنظمة، وصاحياتها،  عضوية هذه 
ونفوذه��ا إل��ى أن بلغ ع��دد أعضائها 
الي��وم 28 دولة، وهي ف��ي ازدياد، ومع 
منوها كثرت مشاكلها وتدخاتها في 
األعضاء،  للدول  السياسية  الشؤون 
وص��ار اس��مها )الوح��دة األوربية(، أو 
 ،)European Union )اإلحت��اد األورب��ي 
ولها عملتها املوحدة )اليورو(، ووضع 
لها دستور ميهد للمزيد من االندماج، 
وصوالً إلى دولة احتادية عظمى، على 
غرار الواليات املتح��دة األمريكية، مما 
أثار مخاوف وغضب ش��رائح واسعة 
وف��ي  األعض��اء،  دول  ش��عوب  م��ن 
مقدمتها الش��عب البريطاني بدافع 
املشاعر القومية، التي اعتبرت تنامي 
صاحيات االحتاد تهديداً لس��يادتها 
برملاناته��ا  ل��دور  وإلغ��اًء  الوطني��ة، 

الوطنية ف��ي حكم ش��عوبها.وبعد 
42 س��نة من انضمام بريطانيا لهذه 
له��ا،  املعارض��ة  وتنام��ي  الوح��دة، 
وخاصة في صفوف احلزبني الكبيرين، 
الس��يد  ق��رر  والعم��ال،  احملافظ��ني 
ديفي��د كامرون، رئيس مجلس الوزراء 
البريطان��ي في برنامج��ه االنتخابي 
لعام 2015 بإجراء اس��تفتاء شعبي 
ح��ول البق��اء ف��ي ه��ذه الوح��دة أو 

اخلروج منها، وذلك من أجل إس��كات 
معارضيه من داخ��ل حزبه، ألنه كان 
واثقاً أن غالبية الش��عب س��تصوت 
للبقاء. وكان فعاً غالبية البرملانيني 
م��ن جمي��ع األح��زاب، واإلعامي��ني، 
البريطاني��ة،  واالنتليجنس��يا 

واألكادمييني، والصناعيني واملصرفيني 
مع البقاء. وقد أُجرَي االس��تفتاء يوم 
23 حزيران 2016. واملفاجأة، أن صوتت 
غالبي��ة الش��عب البريطان��ي )%52( 
للخروج من اإلحتاد األوربي، مقابل %48 
للبقاء، أي بفارق )4%( فقط، إال إن هذه 
األغلبية الضئيلة حُتترم في األنظمة 
ذلك  ومنذ  الناضج��ة.  الدميقراطي��ة 

اليوم وإلى اآلن والساحة البريطانية 
تش��هد جدالً عنيف��اً ومس��تمراً با 
توقف، ب��ل وحتى مت اغتي��ال برملانية 
)ج��و كوك��س( العمالي��ة م��ن قبل 
متطرف مييني إنكلي��زي ألنها كانت 

تدعو للبقاء.  

أسباب املعارضة للوحدة األوربية
هناك أس��باب كثيرة دعت املواطنني 
البريطانيني للتصوي��ت للخروج من 
االحتاد، حس��ب ما أعلنه دعاة اخلروج 

في حملتهم الدعائية، كما يلي:
1- اتس��اع صاحي��ات االحت��اد، على 
الس��لطات  صاحي��ات  حس��اب 

الوطنية لدول األعضاء.
2- التكالي��ف االقتصادي��ة الباهظة 
التي تدفعها بريطانيا والبالغة نحو 
350 مليون جنيه استرليني أسبوعياً 

أي أكثر من 18 مليار جنيه سنوياً.
3- تنامي الهجرة مبئات األلوف من دول 
األعض��اء، أكثر من ربع مليون مهاجر 
س��نوياً، يقدم��ون عمال��ة رخيص��ة 
ينافس��ون بها املواطنني، ويشكلون 
عبئ��اً ثقياً على اخلدم��ات الصحية 
االجتماع��ي.. والضم��ان  وامل��دارس، 
احلكوم��ة  تس��تطيع  أن  دون  ال��خ، 
البريطاني��ة احلد من ع��دد املهاجرين 

من دول األعضاء.
دول  ب��ني  الدولي��ة  احل��دود  إزال��ة   -4
األعضاء س��َهلت انتق��ال املهاجرين 
م��ن دول غي��ر األعض��اء وخاصة من 
ال��دول اإلس��امية، ومعه��ا مخاطر 

اإلرهاب اإلسامي.
5- معان��اة الس��كان األصلي��ني م��ن 
مح��اوالت اجلالي��ات اإلس��امية في 
فرض ثقافته��م وتقاليدهم عليهم، 
وف��ي بع��ض املناطق في لن��دن مثاً، 
بالق��وة  الش��ريعة  حك��م  فرض��وا 
)Sharia zone(، وما حصل من أعمال 
إرهابية القوا اللوم فيها على الوحدة 

األوربية.
6- مطالب��ة تركي��ا بدخ��ول عضوية 
اإلحتاد أثارت ذعر الشعب البريطاني، 
حي��ث جعله��ا دع��اة اخل��روج ضمن 
دعايته��م، مدع��ني أن قب��ول تركي��ا 
سيس��مح لدخول 90 مليون مسلم 
إل��ى ال��دول األوربية بدون في��زا، وهذا 
يعني أس��لمة أوربا وتس��هيل دخول 

اإلرهابيني.
7- ولهذه األس��باب مجتمعة، مت في 
بريطانيا تشكيل حزب مييني، باسم 
ح��زب اس��تقال اململك��ة املتحدة، 
نايج��ل  بزعام��ة   ،)UKIP( اختص��اراً 
ف��اراج، هدف��ه الرئي��س والوحيد هو 
إخراج بريطانيا من االحتاد. وكذلك أدى 
إلى منو األحزاب اليمينية املتطرفة في 
أوربا. وأمام اتساع املعارضة لعضوية 

بريطاني��ا ف��ي االحتاد األورب��ي، وحتى 
م��ن داخل ح��زب احملافظ��ني احلاكم، 
وللتخفي��ف من غلوها، قام الس��يد 

ديفي��د كام��رون، رئي��س احلكوم��ة، 
بإجراء مفاوضات مع الوحدة األوربية 
إلعفاء بريطانيا من بعض االلتزامات 
منها عدم شمول املهاجرين باملنافع 

املالية، إال بعد مرور أربع س��نوات من 
دخولهم بريطانيا.. الخ، والس��يطرة 
عل��ى احل��دود..، وحصل على م��ا أراد، 
ولكن ه��ذه املكاس��ب لم تُس��كت 
املعارضني، لذل��ك اتخذ كامرون قراراً 

ال يخلو من مجازفة، في العام 2015 
يقضي بإجراء اس��تفتاء شعبي في 
عام 2016 لفسح اجملال أمام الشعب 
البريطان��ي ليقرر بنفس��ه. ورغم أن 
معظم قيادات األحزاب السياس��ية 
والصناعي��ني،  االقتص��اد،  وخب��راء 
واألكادميني  والعلم��اء  واملصرفي��ني، 
وأغلب اإلعاميني، ورؤساء احلكومات 
الرئي��س  فيه��م  مب��ن  الصديق��ة، 
األمريكي، باراك أوباما الذي قام بزيارة 
رسمية خاصة إلى لندن لهذا الغرض، 
حثوا الشعب البريطاني على البقاء، 
االقتصادي��ة  الفوائ��د  أن  مؤكدي��ن 
واألمنية والعس��كرية أكثر في حالة 
بق��اء بريطانيا مع الوح��دة األوربية، 
إال إن غالبي��ة الناخبني لم تتأثر بآراء 
واعتبروا  واألصدق��اء،  اخلبرة  أصحاب 
مخاطر اخلروج االقتصادية التي حذر 
منه��ا دع��اة البقاء، أنه��ا للتخويف 
ف��ي  وجنح��وا   ،)scaremongering(
أن  العم��ل  ع��ن  العاطل��ني  اقن��اع 
الهجرة م��ن دول الوحدة األوربية هي 
الس��بب الرئيس��ي للبطال��ة، لذلك 
فاحلل الوحيد جلميع هذه املش��اكل 
في رأيهم هو اخلروج من هذا اإلحتاد... 
وم��ن ث��م التف��اوض للدخ��ول فيها 
ثانية وبش��روط أفضل دون املس��اس 
مبصاحلنا وسيادتنا الوطنية!! وقد رد 
عليه��م كامرون متهكم��اً بأن هؤالء 
أش��به مبن يطلق زوجته على أمل أن 

يعيدها فيما بعد بعقد أفضل!.

عواقب ودالالت نتائج االستفتاء
ج��اءت نتائ��ج االس��تفتاء مفاج��أة 
دول  عل��ى  لي��س  وزل��زاالً  للجمي��ع، 
الوح��دة األوربية فحس��ب، بل وعلى 
العال��م كل��ه، وذل��ك مل��ا لبريطانيا، 
كدول��ة كبرى، م��ن ثق��ل اقتصادي، 
مت  أن  فم��ا  وعس��كري.  وسياس��ي، 
االعان ع��ن نتائج االس��تفتاء حتى 
وخس��ر اجلنيه االسترليني نحو %10 
من قيمته بالنس��بة لل��دوالر، وغيره 
من العمات الصعبة األخرى، إضافة 
إل��ى الفوضى التي اجتاحت أس��واق 
البورصة ف��ي جميع أنح��اء العالم، 
حي��ث س��جلت املؤش��رات هبوط��اً 
بل��غ 9% ، أي ما يع��ادل 2 ترليون دوالر 
خس��ارة في أسعار األس��هم. وهذه 
إح��دى تداعيات اخل��روج االقتصادية 
التي ح��ذر منها دع��اة البقاء.كذلك 
حفزت هذه النتائج األحزاب اليمينية 
ف��ي دول االحت��اد األخ��رى للمطالب��ة 
كشفت  مشابهة.كما  باستفتاءات 
النتائ��ج ه��ذه ع��ن م��دى انش��قاق 
البريطان��ي على نفس��ه،  الش��عب 
وهشاش��ة وحدة اململك��ة، فغالبية 
الش��عب ف��ي إنكلت��را و ويلز صوتت 
للخ��روج، بينم��ا غالبي��ة الش��عب 
الش��مالية  وايرلن��دا  االس��كتلندي 
صوت��ت للبقاء.وه��ذا االخت��اف أثار 
مشكلة خطيرة تهدد بقاء بريطانيا 

كمملكة متحدة.

* كاتب سياسي عراقي مغرتب

من االسباب التي تدعو 
للخروج من االتحاد هي 
التكاليف االقتصادية 
الباهظة التي تدفعها 
بريطانيا والبالغة أكثر من 
18 مليار جنيه سنويًا

كان تشرتشل مقتنعا أن أوروبا املوحدة فقط هي التي يمكنها أن تضمن السالم 
الدائم وكان هدفه القضاء على األمراض األوروبية للقومية ومنع الحرب إىل األبد

تاتشر

تشرتشل

ترييزا ماي

كانت الوحدة األوربية 
فكرة تراود مخيلة 
احلكام والفاسفة 
األوربيني منذ مئات 
السنني، وذلك لوضع 
حد للحروب الطاحنة 
التي كانت تدور 
رحاها بني هذه الدول 
باستمرار. وعلى 
سبيل املثال، فقد أكد 
الفيلسوف األملاني، 
 E.( عمانوئيل كانت
Kant(، في رسالة له 
إلى حكام أوربا في 
القرن الثامن عشر، 
أنه ال ميكن حتقيق 
سام دائم في أوربا 
إال بتأسيس فيدرالية 
تضم جميع الدول 
األوربية. ومن الوسائل 
املتبعة آنذاك للحد 
من تلك احلروب هي 
املصاهرة بني أسر 
امللوك احلاكمة. فتجد 
ملوك عدة دول من 
أسرة واحدة مثل آل 
هابسبرك، وآل بوربون 
وغيرهما.

* د. عبد الخالق حسني

   قد تختم��ر االفكار في اذهان العراقيني لكنها لن جتد 
مكانا لتعبر فيه عن نفس��ها بص��ورة جيدة إال االفكار 
الت��ي تخص امل��وت والقتل املوجودة ف��ي عقول البعض 
م��ن املتنفذين ه��ذه حقيقة مؤملة مفاده��ا ان اخلير بدأ 
ينحس��ر بش��كل تدريجي وكارثي وال أمل للعودة اليه. 
الوضع املتأزم يازمنا منذ آالف السنني بطريقة اصبحت 
موازية متاما لعيش��نا فاملاحظ اجلي��د يدرك بان العراق 
يتراج��ع بكل ش��يء عك��س دول العالم وعك��س دوران 
عقارب الس��اعة وال اعلم ملاذا سميت عقارب الساعة؟ 
مل��اذا وألف ملاذا ؟ ملاذا نتراجع الى اخللف بهذه املش��اهد 
الضبابية املقيتة من يقف خلف تدميرنا بهذه الطريقة؟ 
االقتص��اد متوقف والبن��اء ميت واالعمار تائ��ه والنقود 
تف��ر من جيوب لتس��تقر في جيوب صنع��ت في اخلارج 

صاحبة  والسياسة 
االول  الفض��ل 
ه��ذا  ف��ي  واالخي��ر 
التدمي��ر . مبج��رد ان 
تخ��رج من هذا البلد 
حت��ى ت��رى البل��دان 
تعب  التي  احلقيقية 
وارهقوا  سياسيوها 
انفسهم في احلفاظ 
ال��دول  تل��ك  عل��ى 
فرسموا حدودا لكل 
ش��يء ولم يدعوا اي 

دولة تتدخل في شؤونهم وبنوا وعمروا واسسوا قواعد 
لألجي��ال القادمة اما هن��ا فانت حتت��ار اذا رغبت في ان 
تلحق ابنك مبدرس��ة جيدة فتس��أل ع��ن املعلمني وعن 
االدارة اجليدة وعن اش��ياء ما كنت تس��أل عنها إن كنت 
في اي دولة تقول انها دولة دميقراطية حيث ال مش��فى 
جيد وال مبنى تأخذ معه س��يلفي ليش��اهده احفادك 
الذين لن يسعفهم احلظ، إن قدموا، برؤية دجلة والفرات 
او حتى ان يش��اهدوا اثرا على حض��ارة ابيدت عن بكرة 
أبيه��ا . دوام احلال من احملال ولكن م��ن ذلك املغوار الذي 
ال يش��ق له غبار يخرج علينا ويطيح بكل شيء فاسد؟ 
ه��ذا االم��ر ليس ببعي��د ولكني اخش��ى ان يأتي ترامب 
بانقاب عس��كري من نوع )الكاوبوي( ليثير شهوة الدم 

لدى املرضى ويطيح بالعراق عن آخره.

اخلري .. اىل اإلحنسار

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

الوضع املتأزم يالزمنا 
منذ آالف السنني بطريقة 
اصبحت موازية تماما 
لعيشنا فاملالحظ الجيد 
يدرك بأن العراق يرتاجع 
بكل شيء
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السكك  تقوم بنصب وتشغيل كامريات املراقبة على القطارات 
البينة اجلديدة / عبد الستار محسن

احلديد  للسكك  العامة  الشركة  اعلنت 
العراقية   القيام بنصب وتشغيل كاميرات 
املراقبة على )10( قاطرات مسافرين بواقع 
عام  مدير  .وقال  جهة  كل  من  كاميرتني 
ان  سلوم   جبر  سالم  املهندس  الشركة 
قسم  في  والفنية  الهندسية  املالكات 
أجنزت  الشركة   في  واالتصاالت  اإلشارات 
مراقبة  كاميرات  وتشغيل  نصب  اعمال 
على  حتتوي  قاطرة  كل  قاطرات   )10( لـ 

الكاميرا  ان  سلوم   .وأوضح  كاميرات   4
مع  السائق  كابينة  داخل  تكون  االولى 
العمل  ومراقبة  الصوت  لتسجيل  القط 
 ، القيادة  مقصورة  داخل  واالشخاص 
والثانية مت تثبيتها في مقدمة القطار من 
ستعمل  الكاميرات  ان  مضيفاً   اخلارج 
تزيد  ملدة  العمل  مراقبة  و  تسجيل  على 
عن اسبوعني حتى في حالة توقف واطفاء 

القطارات .

بغداد / البينة اجلديدة 
مجلس  رئيس  السيد  تفقد 
فائق  القاضي  االعلى  القضاء 
لترميم  االخيرة  االعمال  زيدان 
. واوضح  بناية املعهد القضائي 
االعالمي  املركز  عن  صادر  بيان 
جمللس القضاء االعلى أن القاضي 
فائق زيدان وخالل زيارته للمعهد 
املتقدمني  امتحان  قاعات  تفقد 
احملامني  نقابة  الى  لالنتماء 

الوقت  في  العراقيني،مبديا 
العالقة  التوجيهات ذات  نفسه 
مبوضوع الزيارة . يذكر ان السيد 
االعلى  القضاء  مجلس  رئيس 
بزيارات  وأخرى  فترة  بني  يقوم 
القضائي  املعهد  الى  ميدانية 
لإلطالع على االعمال والتطورات 
من الناحية العمرانية فضال عن 
املعهد  يحققها  التي  االجنازات 

القضائي.

القاضي فائق زيدان يتفقد اعمال 
ترميم املعهد القضائي

الرزاق  عبد  رعد   / اجلديدة  البينة   / بغداد 
السوداني

والتعاطف  االنساني  التواصل  اجل  من 
واملتعففني  الشهداء  لعوائل  الروحي 
اقيم برنامج على شكل حمالت انسانية 
لنقلهم وتسهيل زيارتهم للمراقد الدينية 
واهل البيت ) ع( برعاية العتبة احلسينية 
الكربالئي  املهدي  عبد  بالشيخ  املتمثلة 
الثقافي  اجلك  من  مركز  مع  وبالتنسيق 

وهذه الرحالت والزيارات هي لترفيه عوائل 
الشهداء واملتعففني ، واضاف السيد رئيس 
وستكون  باحلملة  مستمرون  نحن  املركز: 
عموم  في  اخرى  مماثلة  حمالت  هناك 
العوائل  هذه   تضييف  مت  ..وقد  احملافظات 
باملضيف اخلاص بالعتبة احلسينية حيث 
انتهاء  وبعد  غداء  وجبة  لهم  قدمت 
مراسم الزيارة مت نقلهم بالعجالت اخلاصة 

بالعتبة الى محل اقامتهم .

مركز )من اجلك الثقايف( يقيم محالت انسانية لعوائل 
الشهداء واملتعففني لزيارة املراقد والعتبات املقدسة 

بغداد / البينة اجلديدة
اخملتصة  التفتيش  للجان  فنية  تقارير  أشارت 
واالتصاالت  االعالم  هيئة  برئاسة  واملشكلة 
عن  امليداني  املسح  خالل  العراق  زين  وشركة 
وحجب  تشويش  اجهزة  وبيع  وتركيب  انتشار 
الفترة  ترددات مجهولة الصنع بشكل كبير في 
بغداد  العاصمة  في  متعددة  أماكن  في  املاضية 
للجهات  الشركة  قدمت  وقد  واحملافظات.هذا 
املوثقة  والعينية  الفنية  الدالئل  اخملتصة 
في  وتنصب  تركب  التي  االجهزة  لتلك  بالصور 
ورياض  وجامعات  مدارس  على  االحيان  بعض 

املتحركة  والسيارات  مؤمنة  ومقرات  اطفال 
الفنية  اللجان  أثبتتها  والتي  االمنية  للشركات 
برئاسة  امليداني  باملسح  قامت  والتي  اخملتصة 
انعكاس  ثبت  والتي  واالتصاالت  االعالم  هيئة 
وهو  اخلدمة،  جودة  مؤشرات  على  سلباً  تأثيرها 
هذه  كون  عظيمة  صحية  مخاطر  يسبب   ما 
االجهزة مجهولة الصنع ال حتتكم الى املقاييس 
واملعايير الدولية والبيئية التي تعتمدها شركات 
اريكسون  مثل  وتصنعها  العاملية  االتصاالت 
جميع  عليها  تعتمد  والتي  نوكيا  او  هواوي  او 
وكشفت  هذا  العالم.    في  االتصاالت  شركات 

وتباع في  غير مرخصة  االجهزة  تلك  أن  التقارير 
مشروعة  غير  بطرق  وتركب  العراقية  االسواق 
أو صحية  امنية  او  تنظيمية  موافقات  أي  وبدون 
وتشويش  تداخل  وتسبب  اخملتصة  اجلهات  من 
االتصاالت  وفي معظم االحيان حجب لشبكات 
والتي  النقال  الهاتف  أجهزة  ومنها  الالسلكية 
عددهم  بلغ  والذي  الشركة  مشتركي  على  تؤثر 
العراق. محافظات  كافة  في  مشترك  مليون   16

القلق    يثير  والذي  املهم  ان »اجلانب  التقرير  وتابع 
عمل  على  تلك  التشويش  أجهزة  تأثير  مدى  هو 
األجهزة  والسيما  األخرى  االلكترونية  األجهزة 

أجهزة  وعلى  القلب  ضربات  كمنظم  الطبية 
التي  اليومية  األجهزة  من  ذلك  وغير  الكمبيوتر 
ومنها  السلكية  اشارات  أو  نبضات  على  تعتمد 
الهاتف النقال«.هذا وطالبت الشركة من اجلهات 
الالزمة   القانونية  القيود  التدخل لوضع  اخملتصة 
ومنع  وازالتها  االجهزة  تلك  انتشار  من  للحد 
كونها  احمللية  االسواق  في  وبيعها  استيرادها 
تأثيرها  الى  اضافة  كبيراً  صحياً  ضرراً  تسبب 
اخلدمة  جودة  مستوى  تقليل  على  السلبي 
املقدمة للمشتركني محتفظة بحقها القانوني 

جتاه اخملالفني لالنظمة والتعليمات.

تقارير فنية للجان مشرتكة تؤكد انتشار اجهزة تشويش غري مرخصة يف العراق

واسط / البينة اجلديدة
أن  املياحي  جميل  محمد  واسط،  محافظ  كشف 
محافظة واسط قدمت الكثير من التسهيالت والدعم 
الى وزارة الكهرباء كي متضي في تنفيذ مشاريعها، وفاقت 
التسهيالت التي منحتها حكومة واسط الى الوزارة ما 
الكهرباء«   « أن  ذكر  وفيما  أخرى،  محافظة  أي  تقدمه 
استحقاقها  متنحها  ولم  بالتجهيز  احملافظة  ظلمت 
الطبيعي، قال إنها أي »وزارة الكهرباء« في كل مرة تلقي 
باللوم على اللجنة التنسيقية للمحافظات كونها من 
نفوسها  لكل محافظة بحسب  التجهيز  مينح نسب 
تداعيات  من  يحصل  ما  مسؤولية  سنحملها  وبدورنا 

جراء النقص احلاصل في التيار الكهربائي.
إن    ، االعالمي  مكتبه  عن  صدر  بيان  في  املياحي  وقال 
رداءة بتجهيز  االيام من  ما متر به محافظة واسط هذه 
االحتادية  الكهرباء  وزارة  تتحمله  الكهربائية  الطاقة 

لكونها لم تنصف احملافظة باحلصة املقررة .«
بشأن  الوزارة  في  املسؤولني  نلتقي  مرة  في كل  وأضاف 
النسبة الظاملة  %  4.93 التي متنح حملافظة واسط جند أن 
تبريرات الوزارة غير مقنعة ، بل أنها تلقي باللوم وترمي 
الكرة في ملعب اللجنة التنسيقية العليا بني احملافظات 
للمحافظات  التجهيز  نسب  بتحديد  يقوم  من  كونها 

حسب الكثافة السكانية لكل محافظة.«

احملافظة  تنصف  وال  ظاملة  النسبة  هذ   « أن  الى  وأشار 
أبداً فهي لم تأخذ بنظر االعتبار النمو السكاني وتنامي 
املشجع  االمني  واالستقرار  سنوية  بصورة  االحمال 
مباشر  ارتباط  له  ذلك  كل  استثمارية  مشاريع  لفتح 

باستهالك الطاقة.«
وال  الكهرباء  وزارة  فال  هذا  كل  فوق  أنه  املياحي  وأكد 
محطة  وجود  االعتبار  بنظر  تأخذ  التنسيقية  اللجنة 
املنظومة  تدعم  التي  الزبيدية  في  احلرارية  واسط 
الوطنية بطاقة تزيد عن 2500 ميكا واط وما تستهلكه 

احملطة من وقود من حقلي االحدب وبدرة النفطيني.«

حمافظ واسط : قدمنا لوزارة الكهرباء ما مل تقدمه حمافظة اخرى لكنها ظلمتنا بالتجهيز

بغداد / البينة اجلديدة
دعا مدير عام دائرة احلشد الشعبي السيد علي املبرقع اجلهات املعنية الى 
العمل اجلاد مع مؤسسة الشهداء من اجل حتديد وتشخيص قطع اراٍض 
سكنية وفي أماكن جيدة اكراما لتضحيات الشهداء وذويهم وما بذلوه 
من اجل الدفاع عن األرض والعرض. جاء ذلك خالل اجتماع حضره مدير 
مديرية شهداء الصدر، ومدير مديرية شهداء الرصافة، اضافة الى معاون 
مدير عام الدائرة محمد حردان، ومخول قسم املتابعة والتنسيق من اجل 
استحصال قطع اراٍض سكنية لذوي الشهداء في بغداد واحملافظات. وأكد 
املبرقع على متابعة قطع األراضي اخملصصة من مجلس الوزراء وفقا للقرار 

رقم 291، والعمل مع أمانة بغداد والدوائر ذات العالقة .

بغداد / البينة اجلديدة
لعموم  امليدانية  عبر جوالته  املتفجرات  مدير مكافحة  الشبلي  اللواء صباح  تفقد 
احملافظات فقد زار صباح  يوم السبت املاضي منفذي مندلي واملنذرية لغرض املتابعة 
الى  التابعة  بشكل شخصي ملفارز الصقور وفحص عجالت السونار االختصاصية 
بالفحص  القيام  ضرورة  على  مؤكدا  املنفذين.  ومنتسبي  بضباط  والتقى  املديرية 
االجهزة  باقي  مع  والتعاون  املنفذين  هذين  عبر  واخلارجة  الداخلة  العجالت  وتدقيق 
اصحاب  ملنع  الواحد  الفريق  بروح  والعمل  املنفذ  داخل  املوجودة  االخرى  االمنية 
النفوس احلاقدة والضعيفة من العبث بأمن املواطن وحياته ، كذلك مت التاكيد على 
ضرورة االلتزام باالوامر والتعليمات الصادرة من املراجع والتحلي باالنضباط وااللتزام 
العاليني كونها املرآة العاكسة لبلدنا ولتكون رسالة إطمئنان للوافدين عبر املنافذ. 
بعد ذلك التقى  مبدراء املنافذ لغرض الدعم اللوجستي والتنسيق املباشر مع هيئة 
سيطرة  بتفتيش  قام  عودته  واثناء  اجملمع  في  العاملة  الصقور  مفارز  لدعم  املنافذ 
الهارونية في محافظة ديالى وكذلك سيطرة الشعب في مدخل العاصمة  بغداد.. 
بوركت جهودكم اخمللصة التي تصب في ترسيخ وارساء دعائم االمن ورصد اخملالفات 

من بعض احلاقدين على العراق وشعبه واشاعة األمن واالمان لدى املواطنني .

مدير مكافحة املتفجرات يتفقد 
منفذي مندلي واملنذرية

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
اعلن الدكتور عمار فؤاد عيسى مدير مستشفى 
ابن الهيثم التعليمي للعيون التابع لدائرة صحة 
الرصافة في بغداد عن نصب جهاز حديث الجراء 
عمليات تصحيح البصر للمرضى الذين يعانون 
ان نصب هذا اجلهاز  ، مبينا  النظر  من مشاكل 
القطاع  مع  الشراكة  املتطور جاء ضمن خطة 
الشعبية  العيادات  دائرة  تقودها  التي  اخلاص 
وبدعم مباشر من دائرة صحة الرصافة ، واوضح 
ان اجلهاز املاني املنشاء ويعد من االجهزة احلديثة 
التي تضاهي ما موجود منها في القطاع اخلاص 
، الفتا ان وحدة الليزك جتري شهريا اكثر من )100( 
بالنجاح  كللت  املوضعي  التخدير  حتت  عملية 
حيث تتركز هذه العمليات في عمليات تصحيح 
نتيجة  القرنية  شكل  تعديل  وعمليات  البصر 
وجود كثافة في القرنية او ظفرات سابقة، منوها 
في الوقت ذاته الى استمرار الشراكة مع القطاع 
لالستثمار  جديدة  ابواب  فتح  خالل  من  اخلاص 

ستعود بالفائدة على املراجعني وتخفف العبء 
عن كاهل املرضى ، وتابع عيسى ان نسبة االجور 
تصحيح  عمليات  اجراء  مقابل  تستوفى  التي 
اذا  بسيطة  اجور  هي  املستشفى  في  البصر 
املستشفيات  في  اجرائها  بتكاليف  قورنت  ما 
ادارة  ان  مؤكدا   )%30( بنسبة  اقل  فهي  االهلية 
املستشفى حريصة على توفير االجهزة الطبية 
مسعى  في  العالية  التقنيات  ذات  احلديثة 
لتقدمي افضل اخلدمات العالجية للمرضى .بدوره 
اختصاص  احمد  حمزة  محمد  الدكتور  حتدث 
اجلهاز  ان  املستشفى  في  العيون  وجراحة  طب 
املتطورة  االجهزة  من  هو  حديثا  نصبه  مت  الذي 
سيما  ال  املواطنني  من  كبيرا  عددا  وسيخدم 
وبعد  قصر  مشاكل  من  يعانون  الذين  املرضى 
النظر  البصر واالستكماتزم مما سيمكنهم من 
دون االعتماد على النظارات الطبية او العدسات 
هي  اخلطوة  هذه  ان  احمد  واستدرك   ، الالصقة 
ان  الفتا   ، املواطنني  املهمة خلدمة  اخلطوات  من 

 )50 الى   30( من  يوميا  تستقبل  الليزك  وحدة 
الطبية  الفحوصات  اجراء  يتم  يوميا  مراجعا 
من  استفادتهم  مدى  من  للتأكد  لهم  الالزمة 
 ، متخصصة  كوادر  باشراف  العملية  اجراء 
الطبية  باالجهزة  املستشفى  تزويد  ان  واضاف 

تنموية  وسياقات  خطط  ضمن  ياتي  املتطورة 
املشترك  التنسيق  ثمرة  هي  متكاملة  صحية 
بني وزارة الصحة ومجلس محافظة بغداد ودائرة 

صحة الرصافة بهدف تطوير الواقع الصحي .

بغداد / البينة اجلديدة
الشعبية  الطبية  العيادات  دائرة  قررت 
عياداتها  جميع  في  املسائي  الدوام  جعل 
الساعة  من  احملافظات  في  ومديرياتها 
الرابعة عصرا الى السابعة مساء وحسب 
مدير  .وقال  العامة  املصلحة  ماتقتضيه 
الرزاق  عبد  حازم  الدكتور  الدائرة  عام 
الدوام املسائي في  ان يكون  تقرر  اجلميلي 
في  الشعبية  الطبية  العيادات  مديريات 
الشعبية  الطبية  والعيادات  احملافظات 
واالستشارية في بغداد واحملافظات واللجان 

الطبية لفحص السياقة والتعيني وحيازة 
وحمل السالح في بغداد كافة من الساعة 
وابتدأ  السابعة مساء   الى  الرابعة عصرا 
من 2019/2/1 وحسب ماتقتضيه املصلحة 
العامة .واكد اجلميلي ان العيادات الطبية 
خدماتها  تقدم  واالستشارية  الشعبية 
جلميع  والتشخيصية  والعالجية  الطبية 
الرسمي  الدوام  انتهاء  بعد  املواطنني 
املزمنة  االمراض  ادوية  توزيع  الى  اضافة 
بطاقات  يحملون  الذين  املراجعني  على 

دوائية صادرة من الدائرة .

دائرة العيادات الطبية الشعبية حتدد 
دوام عياداتها من الرابعة عصرا اىل 
السابعة مساء بدءاً من الشهر القادم

بابل – علي شريف
رعد  بابل  محافظة  مجلس  رئيس  اجرى 
حمزة علوان اجلبوري جولة على عدد من 
املشاريع الصناعية الكبرى في احملافظة 
عام  مدير  احلمداني  صباح  بالل  برفقة 
وعلي صبيح  العراقي  الصناعي  املصرف 
الساعدي رئيس احتاد الصناعات العراقي 
و حمزة اخلفاجي ومهدي عاكول وطالب 
عبيد نصار اعضاء مجلس احملافظة وعدد 
من الصناعيني البارزين في احملافظة0وقال 
بدأنا  لقد  اجلبوري:  رعد  اجمللس  رئيس 
جولتنا في معمل اسد بابل لتكنولوجيا 
البناء وانتاج الطابوق والواح الثرمستون 
الذي يعد من املشاريع الرائدة في احملافظة 
مفصال  شرحا  املشروع  كادر  قدم  حيث 
املستخدمة  املواد  و  االنتاج  اليات  عن 

على  واطلعنا   %100 محلية  كونها  فيه 
انتاجه الذي يضاهي املواصفات العاملية   
وبسعر  العراق  محافظات  لكافة  ويوزع 
االجنبي0  باملنتوج  مقارنة  تنافسي 
معمل  بزيارة  قمنا  كما  اجلبوري:  واضاف 

الواحة للمياه واملشروبات الغازية واطلع 
االنتاجية  خطوطه  على  الزائر  الوفد 
يصدر  والذي  فيه  اجلديدة  التوسعة  و 
ليكون  ايضا  العراق  خارج  الى  انتاجه 
من اهم املشاريع العمالقة على مستوى 

الشرق االوسط 0واشار الى انه بحث مع 
احلصول  اجراءات  تسهيل  الزائر  الوفد 
تقليص  و  الصناعية  القروض  على 
املمنوحة  القروض  على  الفائدة  حجم 
املنتج  لتشجيع  املشاريع  الصحاب 
كل  برفقة  وسيعمل  ودعمه  الوطني 
واحتاد  العراقي  الصناعي  املصرف  من 
على  احلصوص  اجل  من  الصناعات 
حجم  وتقليص  للقروض  تخصيصات 
اجل  من  السعي  الى  اضافة  فائدتها 
عدم رفع الكمارك على بعض املنتجات 
لضمان  الوطنية  للمنتوجات  املشابهة 
بانه  اجلبوري  وصفه  الذي  االمر  دعمها 
وميتص    الصعبة  العملة  على  يحافظ 

البطالة في عموم احملافظة0

رئيس جملس بابل جيري جولة على املشاريع الكربى يف احملافظة

املربقع يؤكد على تكثيف 
اجلهود من اجل استحصال قطع 

اراٍض سكنية لذوي الشهداء

صحة الرصافة :  نصب جهاز متطور الجراء عمليات تصحيح البصر )الليزك(  يف مستشفى ابن اهليثم للعيون 

بغداد / البينة اجلديدة 
اإلرشاد  لدائرة  الزراعية  اخلطة  ضمن 
مديريات  مع  بالتعاون  الزراعي  والتدريب 
قار،  ذي  بغداد،   ( محافظات  في  الزراعة 
تلك  في  اإلرشادية  املراكز  نفذت  نينوى(  
تتعلق  حقلية  مشاهدات  احملافظات 
ومكافحة  للمبيدات  األمثل  باالستخدام 
تعيير  طرق  إلى  باإلضافة  احلنطة  أدغال 
أجهزة الرش في محافظة نينوى.وناقشت 
اإلدارة   ( منها  مواضيع عديدة  املشاهدات 
اجليدة حملصول احلنطة، تشخيص األدغال، 
واستخداماتها  املبيدات  حتديد  وطرق 
إعطائها،  وتوقيتات  النبات،  عمر  حسب 
حملت  كما  املكافحة(   إجراءات  ثم 
بضرورة  الفالحني  إلى  وصايا  املشاهدات 

باإلضافة  اإلرشادية  بالتوجيهات  التقيد 
إلى إجراء ممارسات ميدانية حقلية لتعليم 
في  املرشة  استخدام  كيفية  املشاركني 

مكافحة األدغال .

اإلرشاد الزراعي يف حمافظات بغداد وذي قار ونينوى يناقش 
االستخدام األمثل للمبيدات ومكافحة األدغال
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هل فقدت بريطانيا 
البوصلة؟

 شكلت نتيجة استفتاء الشعب البريطاني لصالح االنفصال 
ع��ن االحت��اد األوربي ف��ي 23 يوني��و 2016 صدمة ل��دى كثيرين، 
الس��يما بعد أن تعه��د رئيس الوزراء البريطان��ي حينها ديفيد 
كاميرون، لزعماء أوربا بدعوة الناخبني للتصويت لصالح البقاء 
ف��ي االحتاد األورب��ي، وذلك بع��د أن متت املوافقة عل��ى مطالبه 
املقترحات بشأن اإلصالحات في نظام االحتاد، إضافة إلى منح 
بريطانيا بعض االمتيازات واالس��تثناءات لضمان اس��تمرارها 
فيه. استقال كاميرون من منصبه على إثر النتيجة السلبية، 
وأوكلت مهمة التفاوض بش��أن تفاصيل االنسحاب من االحتاد 
األوربي لرئيسة وزراء بريطانيا اجلديدة تيريزا ماي، التي توصلت 
إل��ى اتفاق مع بروكس��يل بعد جهد مضن ولق��اءات مكوكية 
اس��تمرت على مدى عامني. إال أن ذلك االتفاق أثار جدالً داخلياً 
واس��عاً، الس��يما بعد إبقاء نقطة أساس��ية عالقة، مرتبطة 
بحس��م موضوع احلدود اخللفية للملكة املتحدة بني ش��مال 
أيرلندا وجنوبها. وهو ما جعل كثيرين من نواب حزب احملافظني 
قبل غيرهم أن يثوروا ضد االتفاق، ليسقط بعدها بشكل مدو 
بعد أن رفض��ه أغلب أعضاء البرمل��ان البريطاني في التصويت 
ال��ذي جرى داخ��ل مجلس العموم ف��ي 15 يناي��ر 2019، لتبدو 
حكومة تيري��زا ماي معه��ا ضعيفة مترهلة آيلة للس��قوط، 
وتنج��و بفارق ضئيل من األصوات بع��د أن طرح جيرميي كوربن 

رئيس حزب العمال ورقة حجب الثقة عن حكومتها.  
 ما من ش��ك أن مش��كلة البريكس��ت معقدة، فه��ي مركبة 
م��ن عدة عوام��ل متداخلة، بعضه��ا متعلق بنقمة ش��عبية 
بلغت ذروتها إبان إجراء االس��تفتاء على البريكس��ت بس��بب 
تزايد موج��ات الهجرة إليها م��ن دول االحت��اد األوروبي الفقيرة 
كرومانيا وبلغاريا ودول البلطيق، إضافة لسياس��ات التقشف 
الت��ي اعتمدتها حكومة احملافظني وس��وء اخلدم��ات التي يتم 
تقدميها للمواطنني، ال سيما فيما يتعلق بالطبابة واملواصالت 
واملساعدات االجتماعية، إضافة إلى تضاعف أسعار العقارات 
بش��كل مذه��ل أفقد أغل��ب املواطنني القدرة على اس��تئجار 
البي��وت فضالً عن متلكه��ا. وبعضها اآلخر متعل��ق بتصورات 
احلكومة البريطانية بقي��ادة احملافظني حول العالقة املطلوبة 
م��ع االحتاد األوربي، والتي أش��ار إليها رئيس ال��وزراء البريطاني 
الس��ابق ديفي��د كاميرون في كلم��ة ألقاها ف��ي مؤمتر دافوس 
في سويس��را )21 يناير 2016( وضع فيه��ا النقاط على احلروف 
ف��ي هذا املوضوع بالذات، مؤكًدا فيه��ا أن بريطانيا دولة كبرى 
متميزة وصاحبة سيادة، ال ميكن أن تقبل بالتخلي عن عملتها 
واس��تبداله باليورو وترف��ض االندماج في كيان سياس��ي آخر 
ميلي عليها ما يجب أن تفعله. وأن بقاء بريطانيا في االحتاد رهن 
مب��دى خدمة مصالح بريطانيا وتطلعاتها وسياس��اتها، وأنها 
تتطلع إلى جناح تكتل دول اليورو مبعزل عنها وبناء عالقات مميزة 
معها تخدم الطرفني. وأكد كاميرون حاجة بريطانيا ألوربا، إمنا 
كشريك، مطالباً إياها بأن تكون منظمة مرنة مبا فيه الكفاية 

إلقامة عالقات متوازنة بني الطرفني.

حسن الحسن

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
أعل��ن جن��رال متقاع��د مؤخرا 
الرئاسّية  لالنتخابات  ترّشحه 
أّول مرّش��ح  اجلزائريّة، لُيصبح 
في االقت��راع املق��ّرر إجراؤه في 
نيس��ان/أبريل املقبل، في وقت 
يل��ّف الغم��وض نواي��ا الرئيس 
عب��د العزي��ز بوتفليق��ة الذي 
يحكم اجلزائر منذ 1999. ويأتي 
إع��الن ترّش��ح اجلن��رال عل��ي 
غدي��ري، غ��داة إعالن الرئاس��ة 
االنتخاب��ات  أّن  اجلزائريّ��ة 
 18 ف��ي  س��ُتجرى  الرئاس��ّية 
املقبل.وتنته��ي  نيس��ان/أبريل 
ف��ي 28 نيس��ان/أبريل املقب��ل 
لبوتفليق��ة  الرابع��ة  الوالي��ة 
يس��تخدم  ال��ذي  عام��ا(   81(
كرس��ًيا متحّرًكا من��ذ إصابته 
بجلط��ة دماغّي��ة ف��ي الع��ام 
2013. وعل��ى الرغم من وضعه 
الصّح��ي وتقّدمه في الس��ّن، 
يدعوه معس��كره منذ أش��هر 
إل��ى الترّش��ح لوالية رئاس��ّية 

خامس��ة. لكّن بوتفليقة الذي 
ن��ادرًا ما يظهر ف��ي العلن منذ 
إصابته باجللطة، لم يكش��ف 
بع��د أّي ق��رار في هذا الش��أن.
س��يكون  القان��ون،  ومبوج��ب 
لدى املرّش��حني احملتملني حّتى 
آذار/م��ارس للتس��جيل لدى   4
احملكمة الدس��توريّة. وش��ّكل 
ترش��يح  بش��أن  الغم��وض 
بوتفليق��ة م��ن عدم��ه، محور 
النقاش السياس��ي في اجلزائر 
على مدى أش��هر. لكّن غديري 
كان أّول من أخذ زم��ام املبادرة، 
معلًنا في بيان لوسائل اإلعالم 
اجلزائرية »قّررُت أن أقبل التحّدي 
االنتخاب��ات  ف��ي  والترّش��ح 
الرئاسّية«. وقال اجلنرال البالغ 
64 عاًما »ه��ذا التحّدي الكبير 
ينطوي على طرح أس��ئلٍة دون 
أّي محظ��ورات عل��ى النظ��ام 
القائ��م«. وعّزز غدي��ري صورته 
العاّمة بسلس��لة مش��اركات 
إعالمّية في األس��ابيع األخيرة.

مع��ه  أجرته��ا  مقابل��ة  وف��ي 
الش��هر  »الوط��ن«  صحيف��ة 
املاض��ي، انتق��د تكّهنات حول 
االنتخاب��ات  تأجي��ل  إم��كان 
ومتديد والي��ة بوتفليق��ة، قائالً 
إنّ��ه يتوّق��ع أن يوق��ف اجلي��ش 
ه��ذه  وأث��ارت  مماثل��ة.  خط��وًة 
وزارة  حفيظ��ة  التصريح��ات 
الّدف��اع التي توّع��دت باللجوء 
إلى القضاء إذا متّ خرق القواعد 
العسكرينّي  بسلوك  املتعّلقة 

املتقاعدين.
بجلط��ة  إصابت��ه  ومن��ذ 
دماغية في 2013  وترش��حه 
رئاس��ية  لوالية  ذل��ك  رغ��م 
رابع��ة ف��ي 2014، ل��م يهدأ 
اجلدل ح��ول الوضع الصحي 
للرئي��س البالغ من العمر 81 
عاما والذي ميسك بالسلطة 

منذ ابريل/نيسان 1999.
وقد أفقدته اجللطة الدماغية 
الق��درة على احلرك��ة، لكنه 
واص��ل احلكم حي��ث يظهر 

نادرا في التلفزيون الرس��مي 
خالل استقبال ضيوف أجانب 
أو ت��رؤس اجتماع��ات لكبار 
املسؤولني، إلى جانب رسائل 
املناس��بات  ف��ي  ملواطني��ه 

الوطنية والدينية.
لفت��رات  تغّي��ب  لكن��ه 
طويلة عن الظه��ور أو حتى 
استقبال ش��خصيات دولية 

العه��د  ول��ي  آخره��ا  كان 
الس��عودي األمي محمد بن 
سلمان واملستشارة األملانية 
أنغيال ميركل وذلك ألسباب 

صحّية.
وأغ��رق امتن��اع الرئي��س عن 
كشف نيته للترشح لوالية 
رئاسية خامسة، اجلزائر في 
حالة م��ن الترقب في خطوة 

اعتبره��ا البع��ض تكتي��كا 
سياس��يا ورأى فيها البعض 
اآلخر تريثا من قبل بوتفليقة 
نفس��ه أو من الدائرة املقربة 

منه أو ترتيبا.
اجلزائ��ري  الرئي��س  واعت��اد 
من��ذ وصول��ه احلك��م قب��ل 
عش��رين عاما عل��ى تأجيل 
إع��الن موقف��ه م��ن س��باق 
الرئاس��ة إلى آخ��ر حلظة من 
إلي��داع  القانوني��ة  املهل��ة 
ملفات الترش��ح لدى اجمللس 
أي  الدس��توري  )احملكم��ة( 
إل��ى غاية مطلع م��ارس/اذار 

القادم.
الس��باق  بوتفليقة  ودخ��ول 
مجددا سيجعل منه نسخة 
طبق األصل النتخابات 2014، 
التي فاز فيه��ا بأكثر من 80 
باملائ��ة م��ن األص��وات، وناب 
عنه قادة أح��زاب املواالة في 
تنش��يط حملت��ه الدعائية 

بسبب وضعه الصحي.

وكاالت / البينة الجديدة
ق��ال اجلي��ش األميركي إن��ه نفذ 
ضرب��ة جوية في الصومال مؤخرا 
إس��الميا   52 مقت��ل  إل��ى  أدت 
متشددا كانوا قد هاجموا قاعدة 
وقت  ف��ي  عس��كرية صومالي��ة 
سابق.وقال مسؤولون عسكريون 
ف��ي والي��ة جوباالن��د إن الضربة 
مقاتل��ي  اس��تهدفت  اجلوي��ة 
حركة الشباب الصومالية الذين 
هاجموا قاعدة عس��كرية قريبة 
من جلب الواقع��ة على بعد 370 
كيلومت��را جنوب غربي العاصمة 
س��يارة  باس��تخدام  مقديش��و 
ملغومة يقودها انتحاري. وأظهرت 
صور جرى التقاطها بعد الهجوم 
احتراق ش��احنة كبي��رة وحولها 
جث��ث متفحمة. وأظه��رت صور 

أخرى ما بدا أنها س��يارة ملغومة 
معب��أة باملتفج��رات، ول��م يت��م 
تفجيرها، داخ��ل قاعدة عمليات 
تعرض��ت  الت��ي  س��نجوني  ب��ار 
لهج��وم حركة الش��باب.وفقدت 
حركة الش��باب الس��يطرة على 
معظم املدن والبلدات الصومالية 
بعد أن متكنت القوات الصومالية 
باالشتراك مع قوات تابعة لالحتاد 
األفريق��ي من طرد اإلس��الميني 
املتشددين من مقديشو في عام 
2011.لكن نش��اطهم املس��لح 
ما ي��زال قائما. ونصب��ت حركة 
ي��وم اجلمع��ة كمينا  الش��باب 
لقافلة عس��كرية إثيوبية على 
بعد 80 كيلومترا شمالي بيداوة 
ف��ي وس��ط الصوم��ال . وقالت 
احلركة إنه��ا قتلت »أكثر من 57 

م��ن اإلثيوبي��ني الغ��زاة«. وقالت 
إنه��ا  اإلثيوبي��ة  الدف��اع  وزارة 
هليكوبتر  طائرات  اس��تخدمت 
»وصدت بنج��اح الهجوم« على 
القافل��ة الت��ي واصلت الس��ير 
إل��ى وجهتها بي��داوة. وهاجمت 
حرك��ة الش��باب ي��وم الثالث��اء 
مجمع��ا يضم فندق��ا ومكاتب 
ف��ي كينيا مم��ا أدى إلى مقتل 21 
شخصا على األقل. وذكر اجليش 
األميرك��ي ان م��ن غي��ر املتوقع 
س��قوط أي قتلى أو مصابني من 
املدنيني في الضربة التي نفذها 
السبت. وحتتفظ حركة الشباب 
بوجود قوي في أجزاء من جنوب 
ووس��ط الصومال وكثف اجليش 
األميرك��ي ضرب��ات اجلوية خالل 

العام املاضي .

جنرال متقاعد أول املرشحني النتخابات الرئاسة يف اجلزائر

مخسون قتيال بضربة جوية أمريكية يف الصومال

وكاالت / البينة الجديدة
دعا االحتاد التونسي للشغل السبت 
إل��ى إض��راب وطن��ي جدي��د يس��تمر 
مل��دة يومني الش��هر املقب��ل للضغط 
عل��ى احلكومة لرفع أج��ور مئات آالف 
اخلمي��س  االحت��اد  ونف��ذ  املوظف��ني. 
املاضي إضرابا عاما شلت خالل حركة 
النق��ل اجل��وي والبري وتوقف��ت أغلب 
اخلدم��ات وتظاه��ر اآلالف في ش��وارع 
العاصمة تونس وع��دة مدن. وقال نور 
الدي��ن الطبوب��ي األمني الع��ام الحتاد 
الش��غل للصحفي��ني »أمام انس��داد 
املفاوض��ات مع احلكومة.. ق��رر االحتاد 
تنفيذ اضراب عام وطني في الوظيفة 
العام��ة والقط��اع العام )الش��ركات 
العامة( يوم��ي 20 و21 فبراير املقبل«. 
أّن اله��دف م��ن »ه��ذا الق��رار  وأّك��د 
التاريخي ليس اإلضراب لإلضراب وإمنا 
التوصل م��ع احلكومة إليج��اد حلول 
املن��اخ االجتماع��ي وضمان  لتنقي��ة 
االس��تقرار« بحس��ب إذاعة موزاييك 
إف ام التونس��ية. وأقر الطبوبي خالل 

كلمته بانسداد التفاوض مع حكومة 
الش��اهد في إيج��اد احلل��ول املالئمة 
للزيادة في األجور، مس��تدركا أنهم ال 
يطالب��ون بالزيادة ب��ل بتعديل املقدرة 
الشرائية للعاملني في قطاع الوظيفة 

العمومي��ة. ويتزامن اإلضراب مع تزايد 
التجاذب��ات السياس��ية ف��ي الب��الد 
م��ع اقت��راب االنتخابات التش��ريعية 
والرئاس��ية املقررة نهاية 2019. ورفض 
االحت��اد مقترحا تقدمت ب��ه احلكومة 

ويقضي بزيادة 70 دين��ارا )20 يورو( في 
2019 و110 دين��ار )33 ي��ورو( في 2020 
بداع��ي ارتفاع نس��بة التضخم التي 

تبلغ 7.5 في املئة في 2018.
ويبلغ متوسط راتب املوظف احلكومي 

التونس��ي حوالي 1580 دينارا )حوالى 
500 يورو(، وفقا لتقرير رسمي.

ولئ��ن متي��زت تون��س بكونه��ا البل��د 
العربي الوحيد الذي اس��تمر في درب 
انتقاال سياس��يا  الدميقراطية وحقق 
ب��ارزا إثر ث��ورة 2011، غي��ر أن البالد لم 
للمطالب  تتمك��ن م��ن االس��تجابة 
االجتماعي��ة واالقتصادية بالرغم من 

أن نسب النمو تعود تدريجيا.
ول��م ينعك��س االنتع��اش االقتصادي 
على س��كان الضواحي الفقيرة ومدن 
الداخل حي��ث تفوق نس��بة البطالة 
بضعف��ني أو ثالث��ة أضعاف النس��بة 
الوطنية للبطالة البالغة 15.5 باملئة، 
خصوص��ا ب��ني خريج��ي اجلامع��ات. 
يضاف إل��ى ذلك تراجع قيم��ة الدينار 

أمام اليورو والدوالر.
وحصل��ت تونس التي تعاني صعوبات 
مالية في 2016 على قرض من صندوق 
النق��د الدول��ي بقيم��ة 2.4 مليار يورو 
على أربع س��نوات مع الوع��د بتنفيذ 

إصالحات واسعة .

فرصة حل سياسي يف سوريا 
رغم الشلل

احتاد الشغل يصعد ضد حكومة الشاهد بإضراب جديد

وكاالت / البينة الجديدة
احّت��اد مهني مش��ارك  دع��ا 
التظاه��رات  تنظي��م  ف��ي 
املناهض��ة للحكوم��ة ف��ي 
الس��ودان احملتجني ملزيد من 
التظاهرات ف��ي أرجاء البالد 
بينه��ا مس��يرة نح��و مبنى 

البرملان في اخلرطوم.
وطال��ب رئي��س ح��زب األمة 
الس��وداني املعارض الصادق 
دولي في  امله��دي بتحقي��ق 
مقتل العشرات خالل احلركة 
منذ  املستمرة  االحتجاجية 
ش��هر . ويش��هد الس��ودان 
منذ 19 كانون األّول/ديسمبر 
احتجاجات دامية، عقب قرار 

احلكومة رفع أسعار اخلبز.
وتصاعدت حّدة االحتجاجات 
مّذاك لتتحّول إلى تظاهرات 
الرئيس  واس��عة ضّد حكم 
عمر البش��ير املس��تمّر منذ 

ثالث��ة عق��ود، أس��فرت عن 
ان��دالع مواجهات م��ع قّوات 
األمن ُقتل فيه��ا العديد من 

األشخاص .
املهني��ني  احت��اد  وق��ال 
السودانيني الهيئة املنظمة 

الس��ودان  لالحتجاجات في 
له��ا »ندعوك��م  بي��ان  ف��ي 
مس��يرة  ف��ي  للمش��اركة 
يناي��ر )كانون  الش��هداء 20 
الثان��ي( في ام درم��ان والتي 
س��تتجه الى مبن��ى البرملان 

معه��ا  س��تتزامن  كم��ا 
تظاهرات في عدد من مناطق 

البالد«.
وتاب��ع االحت��اد ال��ذي يض��ّم 
وأساتذة  أطباء ومهندس��ني 
جامع��ات ومعلم��ي مدارس 

س��يقدمون  »احملتج��ني  أّن 
للبرملان مذكرة تدعو البشير 
للتنح��ي«. وخ��الل الش��هر 
املتظاهرون  نّظ��م  الفائ��ت، 
احتجاجات عدة في ام درمان 

على الضفة الغربية للنيل.
 26 إّن  مس��ؤولون  وق��ال 
األق��ل قتلوا  ش��خصا على 
من بينهم عنصرا أمن خالل 
شهر من االحتجاجات، لكن 
منظمة العفو الدولية قالت 
األسبوع الفائت إّن احلصيلة 

جتاوزت 40 قتيال.
وكت��ب امله��دي ف��ي مق��ال 
موق��ع  عل��ى  للمه��دي 
سودانايل احمللي معلقا على 
مقت��ل احملتج��ني إن »ه��ؤالء 
الدم��اء  س��فك  اس��تمرأوا 
وم��ا يقال ع��ن حتقيق هو بال 
مصداقية إال على يد اللجنة 
الفنية التابعة لألمم املتحدة 

لتجري حتقيق��ا في كل هذه 
املمارس��ات ملعرف��ة احلقائق 

ومحاسبة اجلناة«.
وأضاف ان الذين أمروا »هؤالء 
نف��ذوا  والذي��ن  الوح��وش 
ه��ذه األوامر آثم��ون ال بد من 

عقابهم مهما طال الزمن«.
م��ن جهته��ا، أعلن��ت جلنة 
صيادل��ة الس��ودان املركزية 
)مس��تقلة( الس��بت دخول 
أعضائها في إض��راب كامل 
العسكرية  باملستش��فيات 

والشرطية باخلرطوم .
وقال��ت جلن��ة الصيادلة في 
بي��ان عب��ر صفحته��ا على 
فيسبوك إن اإلضراب يشمل 
»الس��الح  مستش��فيات 
)تتب��ع اجليش( األمن  الطبي 
والشرطة )تتبعان الداخلية( 
باخلرط��وم« م��ن دون حتدي��د 

مدته.

دعوة شعبية إىل تنحية البشري أمام الربملان السوداني

وكاالت / البينة الجديدة
قال نصر احلريري رئيس هيئة 
التفاوض باملعارضة السورية 
إن أم��ام س��وريا اآلن فرص��ة 
ال��ى ح��ل  طيب��ة للتوص��ل 
سياسي للحرب املدمرة التي 
تشهدها منذ ثماني سنوات 
بع��د أن أدى وقف إلطالق النار 
إلى هدوء في معظم مناطق 

سوريا.
مق��ره  ف��ي  احلري��ري  وق��ال 
بالعاصمة السعودية الرياض 
»أعتقد أن لدين��ا اآلن فرصة، 
س��وريا  ف��ي  اآلن  لدين��ا  ألن 
كله��ا تقريب��ا وق��ف إلطالق 
النار، في شمال شرق سوريا 
أن جه��ود  وش��مالها، كم��ا 
مكافح��ة اإلره��اب حقق��ت 

نتائج طيبة«.
وي��رأس احلريري وفد املعارضة 
ف��ي محادثات الس��الم التي 
وق��د  املتح��دة  األمم  ترعاه��ا 
التق��ى يوم اجلمع��ة مع غير 
بيدرس��ون الذي ع��ني حديثا 
األمم  م��ن  خاص��ا  مبعوث��ا 

املتحدة بشأن سوريا.
وق��ال احلري��ري »ح��ان الوقت 
ه��ذه  كل  الس��تثمار  اآلن 
التط��ورات وه��ي وقف إطالق 
النار ومكافحة اإلرهاب وإميان 
بأن  غالبية الشعب السوري 
احلل الوحيد لألزمة السورية 

هو احلل السياسي«.
األول  ديس��مبر/كانون  وف��ي 
وإي��ران  روس��يا  أخفق��ت 
الطرفني  تدع��م  التي  وتركيا 

الص��راع  ف��ي  الرئيس��يني 
الس��وري املعقد ف��ي االتفاق 
على تشكيل جلنة دستورية 
املتحدة  األمم  برعاية  س��ورية 
النعق��اد  دع��ت  لكنه��ا 
تل��ك اللجن��ة أوائ��ل الع��ام 
قابلة  لب��دء عملي��ة س��الم 

لالستمرار.
كل ال��دول، تركي��ا وإل��ى حد 
م��ا روس��يا وال��دول العربية، 
تعتقد أنه بدون حل سياسي 
التطبيع مع نظام  س��يكون 

األسد مستحيال
ال��دول،  احلري��ري »كل  وق��ال 
تركي��ا وإل��ى ح��د ما روس��يا 
أنه  تعتقد  العربي��ة  وال��دول 
بدون حل سياس��ي سيكون 
التطبي��ع مع نظام )األس��د( 

مستحيال«.
واعتب��ر احلريري غ��داة لقائه 
املبع��وث الدولي إلى س��وريا 
أن غي��اب اإلرادة الدولية حال 
دون جن��اح األمم املتح��دة ف��ي 
دف��ع العملي��ة السياس��ية 

واملصابة حالياً ب�«الشلل«.
بيدرس��ون،  غي��ر  ويواج��ه 
الدبلوماس��ي اخملض��رم الذي 
ب��دأ مهام��ه كمبع��وث األمم 
املتح��دة الراب��ع إلى س��وريا 
خلفاً لستافان دي ميستورا، 
مهم��ة صعبة تتمثل بإحياء 
املفاوضات ف��ي األمم املتحدة، 
كاف��ة  اصطدم��ت  بعدم��ا 
اجلوالت السابقة التي قادها 
سلفه مبطالب متناقضة من 

طرفي النزاع.



 

*محمد عبد الحكم دياب

ش��اعت ظاهرة ميكن تسميتها بظاهرة الترهيب 
القانون��ي، وقد يك��ون األدق هو ظاه��رة الترهيب 
بالقانون.. وذلك التعس��ف في استخدام القانون 
تتواله جماعة منظمة من احملامني ورجال القانون، 
والهدف هو ترويع املثقفني واملفكرين والسياسني 
الوطني��ني املعارضني.. ويضعون س��يف قانونهم 
الغاش��م على رقاب أصحاب ال��رأي في أي مجال 
واملعرف��ة  والثقاف��ة  السياس��ة  مج��االت  م��ن 
والعلوم واآلداب والفنون، ولألس��ف يُطلق عليهم 
»مواطنون ش��رفاء«، وهي تسمية تعني نقيضها 
متاما؛ فهم بتصرفاتهم أقرب إلى العس��س، الذي 
يترصد ويتصيد ويَُجرِّم ويش��يطن كل رأي وفكر ال 
يجد هوى لدى الس��لطة؛ دون مناقش��ة أو تفنيد 
أو إب��داء رأي مقابل، وهذه اجلماعة تتحصن خلف 
ترس��انة من االتهامات اجلاه��زة واملعلبة، وبذلك 
وضع��وا أنفس��هم م��ع املتطرف��ني واملتعصبني 
ومؤجج��ي الفنت، مم��ن اس��تأنفوا ترهيب اجملتمع 
ليعود س��يرته األولى؛ خائفا من البطش ومذعورا 

من التنكيل..
وجتدر اإلشارة إلى أن االستخدام املغرض للقانون 
صب في قناة الفتاوى امللغومة من رموز الطائفية 
واملذهبي��ة واالنعزالية الذي��ن يجوبون البالد طوال 
وعرض��ا، ويقودون ف��رق الفنت ب��ني مواطني البلد 

الواحد وأبناء الشعب الواحد.
وتنتش��ر ورش ومعامل اإلفتاء بني العش��وائيات، 
وتنت��ج قناب��ل موقوت��ة تُروجها كتائب بش��رية 
والكتروني��ة ومذيع��و قن��وات أرضي��ة وفضائية، 
وتقدم مواد مس��مومة يعتاش عليها من يعانون 
م��ن فقر الوعي، وقصور املعرفة، وضحالة العلم..

وبسببهم انقس��م اجملتمع بني فسطاطني؛ األول 

يتحصن فيه الس��اعون لالستقرار وتنمية القيم 
املدني��ة؛ القانوني��ة واإلنس��انية والروحية، التي 
تنشر قيم التسامح والتعايش والعمل املشترك 
واملصير الواحد واملواطنة اجلامعة.. والفس��طاط 
الثان��ي يضم طابورا خامس��ا م��ن القادرين على 
االخت��راق وبث الكراهية ونش��ر الف��نت، ويضعون 
الن��اس في حال��ة حرب مس��تعرة بني الدس��تور 
والقانون من جه��ة، وبني تلك الفت��اوى امللغومة 
والقاص��رة عن مواكب��ة مس��تجدات العصر من 
جهة أخرى. وصار املواطن حائرا بني فتاوى فاسدة، 
ودستور اعتمد الشرائع الدينية مصدرا للتشريع 
والتقنني املعتبر، لكن الدولة عطلته وتعمل على 
تغييره وإلغائه، فبقي��ت الكلمة العليا للخرافة 
واإلفتاء الفاس��د بغير علم، وفي مجتمع يس��ير 

إلى حتفه.
ومما زاد من استفحال ظاهرة »الترهيب« بالقانون 
ه��و عدم الت��زام اإلدارة السياس��ية العش��وائية 
بالدستور، وقصورها في ترجمة نصوصه لقوانني 
تفصيلية تعبر عن روح��ه ونصوصه ومواده بدون 
تدليس مراس��يم وقرارات فردية، تتجاوز الدستور 
وال تعت��رف بقواع��د نظامي��ة للث��واب والعقاب.. 
فتفش��ى إرهاب الدول��ة وعنفها، وجت��ددت الفنت 
الطائفية، ومن��ذ أول فتنة طائفية في »اخلانكة« 
بالق��رب م��ن القاه��رة ع��ام 1972؛ مرورا مبأس��اة 
»الزاوي��ة احلم��راء« ف��ي 1981، وس��قوط أكثر من 
ثمانني ضحية وعشرات املصابني، حسب تصريح 
وزي��ر الداخلية األس��بق اللواء حس��ن أبو باش��ا، 
وخرج��ت من رحمه��ا حملة اخلامس م��ن أيلول/

س��بتمبر 1981 الغاش��مة، ومت اعتقال رموز مصر 
الوطنية والسياس��ية والفكرية والدينية من كل 
االجتاه��ات، واختتمت ب�»ح��ادث املنصة« واغتيال 
الس��ادات ف��ي أكتوب��ر 1981، ومنذ ذل��ك الوقت 

والفتنة الطائفية تتجدد.
وم��ن أهم أس��باب تده��ور احل��ال ه��ي انحيازات 
»املش��ير« االجتماعي��ة واالنعزالي��ة، وجعل لها 
القوام��ة عل��ى غيرها من دس��تور وقان��ون، ويوم 
أن يلت��زم بدول��ة القان��ون واملواطنة يض��ع أقدام 
مص��ر على بداية صحيحة، تخف��ف من وطأة ما 
تواجهه من تعقيدات وحتديات، ومثل هذا االلتزام 
يقتضي التخلي عن احلكم الفردي وعن اجللسات 

العش��وائية والعرفية، وعن استخدام دور العبادة 
وتبويس اللحى، وع��ن احلاجة ل�»عاصمة بديلة«؛ 
ال تعدو مش��روعا ل�»البيزنس« واملضاربة املعتادة 
واملضارب��ني  القادري��ن  لصال��ح  احلك��م؛  أله��ل 
واملقاول��ني ومراكز الق��وى املالي��ة واالجتماعية، 
ويكفي أن من يتولى شؤون متويل هذه »العاصمة 
البديل��ة« أكب��ر »حيت��ان« العقارات ف��ي »القارة 
العربي��ة«؛ ه��و هش��ام طلع��ت مصطف��ى، وقد 
أخرج��ه »املش��ير« من الس��جن ف��ي جرمية قتل 
فنانة لبنانية بعفو رئاس��ي، للتغلب على رفض 
القضاء النظر في العفو الصحي عنه ثالث مرات. 
وتشير مصادر موثوقة إن العفو الرئاسي كان حلل 

أزمة متويل »العاصمة البديلة«، وتسويق وحداتها 
ومرافقه��ا، واس��تغاللها في اجلباي��ة، وأمام املال 

يهون كل شيء!!
وكل احلسابات الوطنية؛ االقتصادية والسياسية 
واملالية تقول؛ ليس��ت هن��اك عاصمة حتل محل 
القاه��رة أو تنافس��ها، ف��ي العراق��ة التاريخية، 
واملوق��ع العبق��ري، وال��دور احلض��اري ف��ي بقعة 
احت��وت عواص��م مص��ر من��ذ توحي��د مملكت��ي 
اجلن��وب والش��مال، وتأس��يس »من��ف« عاصمة 
للدول��ة املصري��ة املوح��دة آلالف الس��نني.. ول��م 
تتزح��زح العواصم عن ه��ذه البقعة؛ »منف« إلى 

الفس��طاط والعس��كر والقطائع ث��م القاهرة.. 
ولي��س م��ن اختص��اص املقاولني وال السماس��رة 
بناء عواصم غير ضرورية، وقلنا من حلظة اإلعالن 
عنها أنها مش��روع فاش��ل، ومجرد مس��توطنة 
لطبقات جدي��دة؛ مالئمة حلقبة الصهينة، وقلنا 
إنها أش��به ب�»املنطق��ة اخلض��راء« العراقية؛ أي 
»منطقة خضراء« مصري��ة، يتحصن فيها رجال 

احلكم وأصحاب الثروة ورموز التبعية.
ويظه��ر التهاف��ت م��ن التناق��ض ب��ني التبدي��د 
واإلغ��داق عليها، وبني ما صرح به »املش��ير« بأنه 
يدع��و اهلل كل صباح أن يرزقه بحقول غاز بحجم 
حقل »ُظْهر«، فهو حسب ما يقول »ما عنديش«.. 
ويجلد الناس في كل حلظة بسبب »املا عنديش«، 
وال ي��رى التبديد في مش��روعات ليس لها جدوى، 
وكن��ا نتمن��ى أن يفكر ول��و مرة ف��ي التوقف عن 
االس��تدانة وس��عار الق��روض، وكانت ش��روطه 
لالنضمام للحل��ف الصهيو أمريك��ي العدواني 
اجلديد ه��و املال، وع��ودة املعون��ة األمريكية إلى 
م��ا كان��ت عليه، ول��م يفكر أب��دا ف��ي االعتماد 
عل��ى العقول والس��واعد الوطني��ة، التي كثيرا 
م��ا أبهرت العالم، مب��ا لديها من حل��ول وخبرات 
وكف��اءات مهملة، وإمكانيات بش��رية وطبيعية 
دة.. وظاه��رة الترهيب القانون��ي ال ميكن أن  ُمب��دَّ
تك��ون بال تأييد من جانب املراج��ع العليا، مثلها 
ما يجري استعدادا إللغاء دستور 2014؛ بطريقة 
اللواء ممدوح ش��اهني بتعديل 6 مواد في دس��تور 
1971 وانتهى بإلغائه ووضع »إعالن دس��توري« مت 

االستفتاء عليه في 19 آذار/مارس 2011.
الته��م جاهزة ومعلب��ة وحاض��رة، ال حتتاج أكثر 
من ضغطة زر إلحض��ار قائمة تهم؛ أقلها »إذاعة 
أخبار كاذبة من شأنها تكدير األمن العام ، وإحلاق 
الض��رر باملصلح��ة العام��ة«، أو »االنضم��ام إلى 
جماع��ة محظورة أنش��ئت على خ��الف القانون 
بغ��رض اإلض��رار باألم��ن القوم��ي«. و»الدعوة إلى 
تعطيل الدستور«، الذي لم يطبق أصال، وغير ذلك 
م��ن اتهامات مرس��لة؛ كمنع مؤسس��ات الدولة 

والسلطات العامة من ممارسة أعمالها!!.

*كاتب من مصر

مالك العظماوي 

فّجرت اخلارجية اإلسرائيلية بالونا في اجملتمع العراقي 
محاول��ة منها ملعرفة ردود أفع��ال العراقيني من خالل 
اإلعالن املفبرك حول زيارة بعض السياسيني العراقيني 
إل��ى األراض��ي احملتل��ة، وذلك م��ن أجل ض��رب أكثر من 

عصفور بحجر واحد.
   فبالرغ��م من نفي بعض الق��ادة العراقيني الوطنيني 
اخلبر جملة وتفصيال، إعتقَد قادة )الكيان الصهيوني( 
أن نظ��رة العراقي��ني ق��د تغّي��رت لكيانه��م الغاصب 
بع��د التغيير في العام 200٣ وهذا م��ا جعل اخلارجية 
اإلسرائيلية تطلق تصريحا غير مسؤول وغير معقول 
بأن مجموعة من السياس��يني العراقيني زارت األراضي 
احملتل��ة وق��د أب��دى الوف��د الزائ��ر رغبت��ه ف��ي تطبيع 
العالقات العراقية اإلس��رائيلية وأن حكومة العدو قد 
رفعت اس��م العراق من على قائمة الدول املعادية لها 
بعد زيارة الوفد املزعومة. وهذه التصريحات لها أهداف 
وغايات سنقف على ذكر بعض منها لئال يطول املقام 
بنا، فقد كانت اخلارجية اإلسرائيلية راغبة في معرفة 
ردود أفع��ال اجملتم��ع العراقي احلقيقية جتاه إس��رائيل 
اذا م��ا علمنا أن الع��راق البلد العرب��ي الوحيد الذي ال 
تربط��ه أي عالقة مع )الكيان الصهيوني( ال في الس��ر 
وال ف��ي العل��ن!  كما أن تصرف اخلارجية اإلس��رائيلية 
هذا يذكرنا بتصرف ذاك احلكيم الذي مّر على شخص 
مغمًى عليه، فس��أل احد الواقفني عن سبب اإلغماء 
فقال له أن شخصا شتمه بكلمة )نابية( ولم يحتمل 
س��ماعها فأغمي عليه، فحينه��ا جلس احلكيم عند 
رأس��ه وملا أفاق خاطبه بذات الكلمة فأغمي عليه مرة 
أخ��رى فقيل له ِل��َم فعلت هذا؟ قال س��وف لن يغمى 
علي��ه ثانية إذا ما تكررت ذات الكلمة على مس��امعه 

وفعال اس��تمع لها الرجل بامل��رات القادمة ولن يغمى 
علي��ه، وهك��ذا أرادت إس��رائيل من ه��ذه التصريحات 
لغرض ترويض العراقيني نفس��يا لتقبل األمر ويصبح 
طبيعيا على مسامعهم. ولقد فات إسرائيل أن تعرف 
ب��أن العراقيني لم يتفقوا على ش��يء بق��در اتفاقهم 
على العداء احلقيقي للكيان الصهيوني، ما عدا بعض 
القومي��ات العميلة التي ال تخفي عمالتها بل تفتخر 
بعالقته��ا مع العدو، وأن من ي��وادَّه ويغازله فهو )قواد( 
وال صفة أخرى س��وى )القي��ادة(، وال يذهنّب بخلدهم - 
أي اإلس��رائيليني - أن يلعبوا على الوتر الطائفي فال بد 
م��ن أن نرد عليهم بأن الس��ّنة يبغضونكم ويبغضون 
من يت��وود اليكم، ويعّدون كل من يدع��و إلى التطبيع 
م��ع الكيان احملتل عميال وس��اقطا خلقيا وسياس��يا 
واجتماعي��ا، وهذا األمر منذ زمن بعيد وحتى أن صداما 
- برغ��م املؤاخذات عليه - كان يعلن ذلك علنا وجهارا، 
وأن أح��د أس��باب النهاية املأس��اوية التي رس��مت له 
وللقذافي هو موقفيهما العلني من الكيان الصهيوني 
الغاص��ب. واما الش��يعة فيبغضون اليه��ود بغضا ال 
ح��د له ، فباإلضافة إل��ى وطنيتهم، فهم يبغضونهم 
طبقا لعقيدتهم ويعتبرون أن َمَثل من يوادد إس��رائيل 
كمث��ل من ه��و خارج ع��ن ملته��م، والدلي��ل ان إيران 
تنصب العداء إلس��رائيل على الرغم من أنها ليس��ت 
دولة عربية، لكن عقيدتهم تنص على العداء احلقيقي 
للكي��ان الصهيون��ي وال مفر من ذل��ك.    إذاً فقد خاب 
فألكم وخس��ئت نواياكم وفش��ل مخططكم وأن ما 
حتلمون به من تطبي��ع العالقات مع العراق والعراقيني 
هو حل��م بعيد املنال وأن جنوم الس��ماء أق��رب اليكم 
من تروي��ض العراقيني على مودتكم وأن تعالت أصوات 
اجلهلة والعمالء والساذجني. وهذه رسالة أيضا حلكام 
الع��رب اخلون��ة واملتكالب��ني على إقام��ة العالقات مع 
)الكي��ان الصهيون��ي( وفتح س��فاراته ف��ي بلدانهم، 
فس��وف  يبقى الذل واله��وان يالحقكم ويبقى الرعب 
والذل��ة والعمالة حليفكم ول��ن ينفعكم رضا أمريكا 
عنكم فستسقط الرؤوس قبل األقنعة وأن ذلك ليس 

ببعيد .

الدين العام االمريكي استثمره هاملتون واستهلكته احلروب
*أحمد هذال 

ف��ي الوق��ت ال��ذي ظه��رت ب��ه 
الواليات املتح��دة، اتخذ العالم 
االقتص��ادي ف��ي اورب��ا نظرت��ه 
السلبية حول الدين العام، وكان 
آدم س��ميث م��ن أب��رز الداعمني 
لهذه النظرة، فقد كتب سميث 
ف��ي الفص��ل االخي��ر ع��ن هذه 
الدي��ون أن ارتف��اع ه��ذه الديون 
س��يدمر اوربا، وكل دول��ة تبنته 
قد ضاعفت التموي��ل تدريجياً، 
وعندما فش��لوا ف��ي تخصيص 

املوارد توجهوا الى االقتراض.
كان��ت هناك نظ��رة ايجابية من 
قبل اجلنرال في اجليش االمريكي 
الكسندر هاملتون وهو مساعد 
قائد اجلي��ش القاري، وهو يقر اذا 
كان الدين ضمن احلدود املعتدلة 
س��يكون نعم��ة قومي��ة وليس 
نقمة، كم��ا أنه س��يخلق بيئة 
والتجارة،  للصناع��ة  مناس��بة 
فضالً ع��ن ف��رض الضرائب دون 

وجود ردود افعال كبيرة.
ق��ام الرئي��س جورج واش��نطن 
هاملت��ون  الس��كندر  بتعي��ني 
ليك��ون اول وزي��ر للخزان��ة ف��ي 
هاملتون  واتخذ  اجلديدة،  الدولة 
عددا من القرارات املالية ليحول 
اداة الدي��ن الع��ام االمريكي الى 
ث��روة وطني��ة متخ��ذا التدابي��ر 

اآلتية
1-تبادل طوع��ي للديون القدمية 

مقابل الديون اجلديدة تتكون من 
س��ندات بفائدة ) 6%( وس��ندات 

بفائدة )٣%(.
2- دفعت حزم��ة الديون اجلديدة 

بنسبة فائدة )%4(.
٣- ُسمح لوزارة اخلزانة بأن تبقي 
اسعار السوق ثابتة، وبدأ التداول 
اجلدي��د لس��ندات اخلزان��ة ف��ي 
سوق االوراق املالية في بوسطن، 
نيويورك، وفيالدلفيا عام )1791(، 
وكانت ه��ذه هي ال��والدة االولى 

لسوق سندات اخلزانة احلديثة.
اس��هامات هاملت��ون  ب��رزت   -4
اس��تخدام  بش��أن  االيجابي��ة 
الدي��ن الع��ام، وقام باس��تبدال 
الديون القدمية بالديون اجلديدة، 
وش��جع البنوك على قبول ديون 
الواليات املتح��دة كتعويض عن 

القروض.
٥- مت قبول الس��ندات االمريكية 
بواقع )٥0%( بنس��بة فائدة )%6(، 
وبع��د م��رور ع��ام ارتفع��ت الى 
)90%(، وهك��ذا مت ح��ل مش��كل 
الت��ي واجهت  الس��يولة  نقص 

الواليات املتحدة.
مع تنفي��ذ عملية اعادة هيكلة 
الدين العام اقترح هاملتون على 
الكونغ��رس االمريك��ي انش��اء 
بنك وطن��ي، وهو بن��ك الواليات 
املتح��دة، وال��ذي مت العم��ل ب��ه 
ع��ام )1791( ومبوجب��ه حصل��ت 
احلكومة الفيدرالية على حصة 
وال��ذي مت تس��ديده مل��دة   )%20(
عش��ر س��نوات، و ع��رض عل��ى 
املس��تثمرين )80%( من أس��هم 

املصرف وبنسبة فائدة )%6(.

أج��راءات هاملتون ع��ززت الثقة 
بالبنك االميرك��ي وادى هذا الى 
حتويل رؤوس االموال من أوربا الى 

الواليات املتحدة.
كان ابت��كار هاملت��ون الثان��ي، 
ه��و توزي��ع ارباح اس��هم البنك 
املس��تثمرين  عل��ى  االمريك��ي 
االجانب، وس��رعة حتويل الدوالر 
الى مسكوكات ذهبية، وبالتالي 
االمريكي��ة  االص��ول  كان��ت 
االجنبي،  للمس��تثمر  صديق��ة 
وكانوا يعرفون بأن هناك اسواقا 

نشطة لهذه االصول.
بعد ع��ام )181٥( اقت��رن ارتفاع 
معدل النمو االقتصادي مبعدالت 
التعريفة الكمركية على العديد 
م��ن الس��لع واخلدم��ات لتوليد 
فوائض املوازنة، واس��تخدم هذا 
الفائض من اجل تخفيض الدين 
العام ال��ى الصفر بحل��ول عام 

.)18٣٥(
وبعد احلرب العاملية االولى ارتفع 
دي��ن الواليات املتح��دة من )1.2( 
ملي��ار دوالر الى )2٥.٥( مليار دوالر 
ع��ام )1919(، بعدها مت تخفيض 
الدي��ون م��ن ع��ام )19٣0-1920( 
بس��بب زي��ادة فوائ��ض املوازنة، 
اذ بل��غ الدين العام نح��و )16.2( 
االنخف��اض  وه��ذا  دوالر،  ملي��ار 
كان س��ببه انتع��اش االس��واق 
املالية ف��ي الواليات املتحدة في 

عشرينيات القرن املاضي.
ف��ي اعق��اب االزمة املالي��ة عام 
)2007( تده��ورت االوضاع املالية 
الواليات املتحدة االمريكية،  في 
وبلغت ذروتها عام )2008(، حينها 

الكونغ��رس  توقع��ات  ازدادت 
االمريكي بأن تصل نسبة الدين 
العام الى GDP نحو )40%( ويرجع 
ذل��ك ال��ى انخف��اض االي��رادات 

الضريبي��ة بس��بب االنكم��اش 
االقتص��ادي، وعلى اثره��ا ارتفع 
حجم الدي��ن العام الى اكثر من 
ترليون دوالر ف��ي االعوام )2009-
2010-2011(، وهناك س��بب اخر 
الرتفاع الدي��ن هو زيادة معدالت 
والرعاي��ة  الس��كاني  النم��و 
أن  بالذك��ر  واجلدي��ر  الصحي��ة، 
الشيء الوحيد الذي يتفق عليه 
والدميقراطي  اجلمهوري  احلزبني، 
هو تأييدهم خملصص��ات املوازنة 
العسكرية التي تتجاوز النفقات 
الصناعية  لل��دول  العس��كرية 
الكبرى مجتمع��ة، وتبلغ قيمة 
خدم��ة الدي��ن نح��و )8( ترليون 
دوالر، وهي حسب قوة االقتصاد 
االمريك��ي قابلة لالدراة بس��بب 
االحتياط��ي  البن��ك  اج��راءات 

الفيدرال��ي م��ن خ��الل تدخل��ه 
في االس��واق املالية وابقاء على 
اس��عار الفائدة منخفضة، ألنه 
ي��درك ان ارتف��اع تكاليف الدين 
س��يؤدي ال��ى تقلي��ل مع��دالت 
ويق��وض  االقتص��ادي،  النم��و 
ق��درة االقتص��اد االمريكي على 

السداد.
املتح��دة  الوالي��ات  وتتمت��ع 
الدوالر وش��يوعها  بقوة عمل��ة 
ومقبوليتها في العالم وتستمد 
هذه القوة م��ن صالبة االقتصاد 
الدوالر  االميرك��ي، وحتى يظ��ل 
عملة احتياطي قابلة للتطبيق، 
ينبغي ان تفوق معدالت الفائدة 

معدالت التضخم.
إن اع��ادة هيكلة دي��ون الواليات 
املس��تقبل،  ف��ي  وارد  املتح��دة 
مع��دالت  اس��تمرار  بس��بب 
عج��ز املوازنة واس��تمرار ظهور 
السندات االميركية في كل مزاد، 
وبدأ الشك لدى كبار املستثمرين 
مث��ل  االميركي��ة  بالس��ندات 
الياب��ان والصني في قدرة اميركا 

على االس��تمرار في متويل عبء 
الدين املتزايد، وعموماً، اس��تمر 
البن��ك الفيدرالي عل��ى اثر ذلك 
زي��ادة العرض النقدي، اال ان ذلك 
له تأثير س��لبي على مستويات 
التضخم، وان اعضاء الكونغرس 
االمريكي علموا بأن السياس��ة 
التوسعية ليست حالً  النقدية 
سليماً، وقد طرح أحد املسؤولني 
ف��ي البيت االبيض س��ؤاالً لوزير 
اخلزانة اعلم ان الواليات املتحدة 
تعتبر كمدين متعثر، هل تخبرنا 
م��ا ه��ي اخلط��ط املس��تقبلية 
العادة هيكلي��ة الديون؟ اكتفى 
وزي��ر اخلزان��ة بج��واب رمب��ا انك 

تسأل سؤالً قانونياً!
بعدها مت وضع خطط مستقبلية 
للحد من الدين العام وتخفيضه، 
ألن التخلف على السداد واعادة 
الهيكلة س��يؤدي الى زيادة في 
تكلفة االقتراض في املستقبل، 
واثار اقتصادية في الدول االوربية 
االمريكية،  الس��ندات  واس��واق 

السيما 

كش��ف وكال��ة  Bloomberg أن 
الدين األمريكي س��جل ارتفاعا 
حك��م  فت��رة  خ��الل  قياس��يا 
الرئي��س احلالي، دونال��د ترامب، 
ف��ي  قيمت��ه  ارتفع��ت  حي��ث 
الس��نتني األخيرتني فقط ب� 1.9 
ترلي��ون دوالر، وق��د ارتف��ع الدين 
العام األمريك��ي، ليصل إلى 21 
تريليون، وهذا من ش��أنه التأثير 
عل��ى ق��درة الس��داد لالقتصاد 
االمريك��ي، الس��يما ان االنف��اق 
العس��كري ف��ي تزاي��د، وعج��ز 
املوازنة مس��تمر، وقد يصل الى 
)1( ترلي��ون بحلول ع��ام )2020( 
وهذا سيش��كل نس��بة خطرة 
االجمال��ي،  احملل��ي  الن��اجت  م��ن 
وه��ذا يؤش��ر على ع��دم حتقيق 
العام االمريكي  الدين  استدامة 
في املستقبل وينذر املستثمرين 
بالس��ندات االمريكي��ة بوج��ود 
خط��ر عل��ى القيمة الس��وقية 

للسند االمريكي.
*باحث اقتصادي 

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

اجراءات هاملتون 
عززت الثقة بالبنك 
االمريكي وادى هذا اىل 
تحويل رؤوس االموال 
من أوربا اىل الواليات 
املتحدة

االستخدام املغرض 
للقانون صب يف قناة 
الفتاوى امللغومة من 
رموز الطائفية واملذهبية 
واالنعزالية الذين يجوبون 
البالد طوال وعرضا
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صن��داي تايم��ز: االنس��حاب األمريكي من 
سوريا انعش تنظيم داعش 

نش��رت صحيفة صن��داي تامي��ز تقريرا كتبت��ه، لويز 
كااله��ان، عن التفجي��ر االنتحاري األخير في س��وريا 
وتقول إن��ه دليل على عودة تنظي��م داعش تزامنا مع 

انسحاب القوات األمريكية.
وتقول الكاتبة إن التفجير االنتحاري، الذي استهدف 
األربعاء املاض��ي مطعما في مدين��ة منبج، قتل فيه 
15 ش��خصا بينهم أربعة أمريكيني، وس��ارع تنظيم 
داع��ش إلى تبنيه، على الرغم من أنه وقع في منطقة 
هادئة مبدينة س��ورية على احل��دود التركية، على بعد 
100 كيلومتر من خطوط القتال بني القوات األمريكية 

واجلماعات املسلحة.
وت��رى أن هذا التفجي��ر كان تذكيرا دامي��ا بأن القوات 
األمريكي��ة تترك وراءها، وهي تنس��حب من س��وريا، 
“فراغا تنبت فيه بذور التط��رف والدمار” على أنقاض 

تنظيم داعش .
وتذكر لويز كاالهان أن التفجير جاء بعد إعالن الرئيس 
األمريكي، دونالد ترامب، سحب قواته من سوريا، على 

الرغم من اعتراض قادته العسكريني وحتذيرهم.
وت��رى أن األمريكي��ني أجن��زوا مهمة “تدمي��ر” تنظيم 
داع��ش، “فاخلالف��ة الت��ي كان��ت متت��د عل��ى مئ��ات 
الكيلومترات من سوريا إلى العراق تقلصت إلى بقعة 

في وادي الفرات”.
لكنها حتذر من أن “تفجير مطعم منبج دليل على 
أن األمريكيني س��يتركون وراءهم متردا سيقوى بعد 

رحيلهم”.
فبع��د س��نوات م��ن احل��رب الت��ي ش��اركت فيها 
“ق��وات أمريكي��ة وبريطانية مع املقاتل��ني األكراد، 
ب��دأ التنظيم يع��ود إلى املناطق الت��ي كان يعتقد 
أن��ه اندحر فيها”. وتضي��ف الكاتبة أن التفجيرات 
االنتحارية في س��وريا والع��راق تبني قدرة التنظيم 

على اعتماد حرب العصابات.
وت��رى لويز كااله��ان أن مصي��ر مدينة منب��ج التي 
تقع على بع��د 10 كيلومترات من احلدود له أهمية 
بالغة. فاألتراك هددوا أكثر من مرة باجتياح املدينة 
لطرد املليش��يا الكردية منه��ا، ألن أنقرة ترى أنهم 
فرع حلزب العمال الكردستاني الذي يقود متردا على 

احلكوم��ة منذ عقود، وهو مصن��ف تنظيما “إرهابيا” 
من قبل تركيا والواليات املتحدة واالحتاد األوربي.

وتراق��ب الق��وات الس��ورية احلكومي��ة األوض��اع في 
منب��ج، وتس��عى إلى الس��يطرة عليه��ا ألن الرئيس، 
بشار األسد، تعهد باس��تعادة السيطرة على جميع 
األراض��ي الس��ورية وع��دم التفري��ط في ش��بر واحد 

منها.
وترى الكاتبة أن القوات السورية احلكومية واملعارضة 
املدعوم��ة من تركي��ا كلها تنتظر الفرصة املناس��بة 
الجتياح منبج وطرد املليشيا الكردية منها. وتعتقد 
أن��ه لو حدث ذل��ك لتمكن تنظيم داع��ش من العودة 

هناك.

تلغراف : محنة اإليغور يف الصني
ونش��رت صحيف��ة تلغ��راف تقري��را أع��ده مراس��لو 
الصحيف��ة ف��ي اس��طنبول وإس��الم آب��اد وبك��ني، 
يتحدثون فيه عن صمت احلكومة الباكس��تانية إزاء 

محنة املسلمني اإليغور في الصني.
ويقول مراس��لو الصحيف��ة إنه عندما س��ئل رئيس 
ال��وزراء الباكس��تاني، عم��ران خ��ان، ف��ي مطلع هذا 
الش��هر ملاذا ل��م ينتقد االعتق��االت اجلماعي��ة التي 
تطال املس��لمني اإليغور في الصني ظهر عليه احلرج، 
وق��ال إنه ال يع��رف الكثير عن األوض��اع في مقاطعة 

ش��ينغيانغ الصينية، التي يعتق��د أن الصني حتتجز 
فيها مئات اآلالف.

وأض��اف جنم الكريكيت الس��ابق، أنه حتى إن صحت 
االدع��اءات فإن��ه ل��ن ينتق��د حلف��اءه الصينيني في 
وسائل اإلعالم، بل سيثير معهم القضية في لقاءات 

خاصة.
ويقول��ون املراس��لون إن تصريحات خ��ان تتناقض مع 
انتقاده الس��ابق لباكستان على صمتها إزاء “القمع 
الذي تعرض له املس��لمون الروهينجيا ف��ي ميامنار”، 
هذا علما أن اإليغور موجودون في باكس��تان ويعانون 

من اضطهاد بكني لهم.

وتش��ير الصحيفة إل��ى أن القمع ال��ذي يتعرضه له 
اإليغ��ور في الص��ني أثار غضب��ا دوليا متزاي��دا، ولكن 
الدول اإلس��المية احلليفة للصني لم تتحرك. وترى أن 
العمالق اآلسيوي يستعمل وزنه الدبلوماسي واملالي 

إلسكات املنتقدين .
وتقول األمم املتح��دة إن التقارير تفيد بأن ما يصل إلى 
مليون مسلم من اإليغور مت احتجازهم في معسكرات 

“إعادة التثقيف”.

األوبزرفر : أمريكا ترتاجع
ونش��رت صحيف��ة األوبزرف��ر مق��اال كتبه، س��يمون 
تيس��دال، يق��ول فيه إن أمريكا أصبح��ت تتراجع عن 

القضايا الدولية.
ويقول تيس��دال إن انقس��ام األمريكيني بشأن تدخل 
بالده��م في القضاي��ا الدولية ليس جدي��دا. فالكثير 
م��ن األمريكيني اعترضوا على دخول الواليات املتحدة 

احلربني العامليتني.
وعكس��ت حمل��ة الرئي��س، دونالد ترامب بش��عارها 
“أمري��كا أوال” املبدأ الذي دعا إلي��ه الرئيس األمريكي 
األول، ج��ورج واش��نطن، ف��ي 1796 عندم��ا ح��ذر من 

التدخل في “األزمات اخلارجية”.
وي��رى الكاتب أن النزعة االنعزالي��ة تنمو في الواليات 
املتح��دة بالتوازي مع الرغبة اجلامحة في الظهور في 
صورة الق��وة العظمى ف��ي العالم، وق��د تعززت هذه 
الرغب��ة وبلغ��ت ذروتها ف��ي التس��عينات مع تفكك 
االحت��اد الس��وفيتي، فأصحبت الوالي��ات املتحدة هي 

القوة األعظم في العالم كله.
ويضيف تيسدال أن ثمة ازدواجية راسخة في اجملتمع 
األمريكي. ويرى أن تصرفات ترامب، التي عادة ما تكون 
غير مسؤولة وغير منسجمة، تظهر هذه االزدواجية.

تنويه: )البينة اجلديدة( تلتزم بش��روط نقل بعض 
النصوص اخلبرية من كبري��ات الصحف العاملية 
دون حتريف او اجراء اي تعديل على النص االصلي 
الذي يعبر عن وجه��ة نظر الصحيفة التي ننقل 

عنها .

الصحافـة األجنبيــة
ترســــم خارطــة املتغريات السياسيــة يف املنطقـــة العربيـــــة و الشرق األوســـط

مصر .. الرتهيب والرتويع هذه رسالتنا 



*املحامي شهاب احمد العنبكي 

)1( االختصاص الوظيفي حملاكم االحوال الشخصية:
يع��د حص��ر قان��ون املرافع��ات املدني��ة اختصاصات 
محاكم الش��خصية بالنظر في االم��ور التالية )299-

)310
1. ال��زواج وما يتعلق ب��ه من .. مه��ر ، نفقة، حضانة، 

فرقة، طالق، وسائر االمور الزوجية )م1/300(
2. الوالي��ة ، الوصاي��ة، القيموم��ة ، الوصي��ة ، نصب 

القي��م، نص��ب الوصي، العزل واحملاس��بة له��ا ، االذن 
بالتصرفات الش��رعية والقانوني��ة )م3/300( مع تقيد 
احملكم��ة باح��كام قانون راعي��ة القاصري��ن رقم )78( 

لسنة 1980 .
3. التولية على الوق��ف الذرعي ونصبه املتولي وعزله 
ومحاس��بته وترش��يح املتولي في الوقف او املشترك 

)م4/300( اال اذا نص القانون على خالف ذلك 
4.احلجز ورفعه واثبات الرشد )م5/300( .

5.اثب��ات الوفاة وحترير التركات وتعيني احلصص االرثية 
في القسامات الشرعية وتوزيعها بني الورثة .

6.املفقود وما يتعلق به .
7.تنظيم حجج الوصايا والوقف واحلجج االخرى التي 
تختص بها وتسجلها على وفق القانون وتصادق على 

والوكاالت اخلاصة التي تقام لديها )م/301( .
8.تخت��ص باحلكم بصفة مس��تعجلة بنفقة مؤقت 
هاو بتعيني امني على محضون متنازع على حضانته 
يق��وم برعايت��ه واحملافظ��ة علي��ه وتخت��ص باالم��ور 

املستعجلة الداخلة في اختصاصها )م/302( .
9.ايقاع احلجر متى توافرت اس��بابه دون خصومة احد 

اما اخلصم في رفع احلجر فهو .. القيم )م/1/307( .
10.حتري��ر التركة وتصنيفها عند وجود قاصر اذ ال وجه 
قانون��ي لتحرير التركة وتصنيفها م��ادام ليس هناك 

قاصرين .
11.دع��وى اجور احملام��اة ومصاريف الدع��وى املنظورة 

امامها 
12. النظ��ر ف��ي الدع��اوى واالمور التي تن��ص القوانني 
االخ��رى على انه��ا من اختص��اص محاك��م االحوال 

الشخصية من ذلك :-
أ -تبديل الدين من غير االسالم الى االسالم .

ب -نص��ب القي��م عل��ى الس��جني )اكث��ر م��ن خمس 
س��نوات( واحملكوم باالع��دام واالذن للقيم بالتصرفات 

في اموال السجني )م/97-98( ق.ع.ع .
ت -االعتراض على قرار جلنة االسرة املتضمن عدم منح 
رات��ب الرعاي��ة االجتماعي��ة ، )م/19- ثاني��ا( من قانون 

الرعاية االجتماية )126لسنة 1980( 
االح��وال  حملاك��م  الش��خصي  االختص��اص   )2(

الشخصية:-
نص��ت الفق��رة )1( من امل��ادة )2( م��ن قان��ون االحوال 
الشخصية على ما يأتي :)تسري احكام هذا القانون 

على العراقيني اال من استثنى منهم بقانون خاص( 
1.املسلمون العراقيون .

2.غير املسلمني )املواطنون العراقيون( نفقة، حضانة، 
نسب ، بنوة.. عدا التفريق .

3. االجانب املس��لمون.. يطبق عليه��م قانون االحوال 
الش��خصية العراق��ي اذا كان قان��ون بالده��م يطبق 
احكام الش��ريعة االس��المية ، اما املسلمني االجانب 
من غير هؤالء فيطبق عليهم القانون املدني العراقي. 
4.يطب��ق قان��ون االح��وال الش��خصية اذا كان اح��د 

الزوجني عراقيا .
)3( االختصاص املكاني :

قاع��دة عامة .. ) تس��ري على جميع الدع��اوى ومنها 

الشرعية في محكمة محل اقامة املدعى عليه( .
االستثناءات :-

1.يجوز ان تقام دعوى الط��الق والزواج مبحكمة محل 
العقد .

2.يجوز ان تقام دعاوى .. التفرقة والطالق في محكمة 
محل العقد ومحكمة محل اقامة املدعى عليه ..

3.تقام دع��اوى النفقة لالصول او الف��روع او الزوجات 
في محل اقام��ة املدعى عليه او املدعي )304مرافعات 

مدنية( .
4.تخت��ص محكمة محل )اقامة املتوف��ي( في اصدار 

القسامات الشرعية )305 مرافعات (
5.االذن بال��زواج من ثانية يعطى من قبل احملكمة التي 

يقيم فيها طالب االذن .
6.تعي��ني القيم على احملكوم عليه بالس��جن املؤبد او 
املؤق��ت او االعدام يكون من قبل احملكمة التي يقع في 
منطقتها محل اقامة احملك��وم عليه )م/87-98 قانون 

العقوبات (

7.دعاوى تصحيح القس��ام الش��رعي يك��ون من قبل 
احملكمة التي اصدرت القسام الشرعي االول املطلوب 
تصحيحه ، وكذلك اصدار حج��ج التخارج املتعلقة 

بالقسام .
8.نصب القيم للمفقود او االس��ير و الغائب يكون من 
اختص��اص محكمة مح��ل اقامة املفقود او االس��ير 
والغائب .. ويجوز للمحكمة التي يردها طلب من جهة 

رسمية ان تقوم بذلك ولو لم يقع ضمن منطقتها .
علي��ه .. ف��ان قواعد االختصاص املكان��ي .. ال تعد من 
النظ��ام الع��ام .. فيج��وز االتف��اق عل��ى مخالفتها ، 
ويجب الدفع به قبل التعرض ملوضوع الدعوى من قبل 

اخلصوم وليس احملكمة .

*دكتوراه يف القانون الدولي العام

انتش��رت هذه األي��ام محتوي��ات إعالمية مصممة بش��كل موج��ه ومكثف  
ضد) احلش��د الشعبي ( وكانت متنوعة حس��ب الوسيلة اإلعالمية املرئية أو 
املس��موعة. وكذلك في السوشل ميديا فقد كانت نش��طة في هذا اجلانب. 
وعلي��ه، يج��ب علينا ق��راءة و حتليل هذا التوج��ه اجلديد نس��بيا - بعد حترير 
املوصل- وذلك الكتشاف التالعب  و كذلك ملعرفة مديات خطورة هذا التوجه 
املعادي. للحشد الشعبي و تأثيره على املتلقي، ومن بعده كشف قدرته على 

خلق رأي عام معاٍد للحشد.
إن أخطر ما في هذا التوجه املعادي للحشد هو اصدار هذه اجلهات اإلعالمية 
أو الذب��اب الالكترون��ي على التالعب ف��ي األخبار واملعلوم��ات التي تصدر عن 
بعض املس��ؤولني، وذلك من أجل أمرين أساس��يني هما إضع��اف ثقة املواطن 
بأمنه واستقراره وكذلك إظهار الدولة خارجيا على أنها دولة هرج ومرج. وهذا 
يتكرس من خالل حرب نفس��ية تعمل على توجيهها غرف مخابرات معادية 

لتوجه املقاومة واحلشد، سواء في العراق أو في سوريا وكذلك لبنان.
وه��ذا التوج��ه املعادي يس��تند ف��ي دعاياته املض��ادة على تغري��دات و أخبار 
محبوكة بش��كل دعائي غير س��اذج، و هي في نفس الوقت مجهولة املصدر  
لك��ن هذا ال على انتش��ارها بس��بب النس��بة الكبيرة في -األمي��ة الذهنية 
التحليلية- عند أغلب العراقيني املنتش��رين ف��ي مواقع التواصل االجتماعي 
الذي��ن من عادتهم تبني و تصديق  أي خبر و نش��ره ب��دون حتليله والبحث عن 

صحته ومصدره:
املعادي��ة   احلمل��ة  ه��ذه  إن 
باملقابل  تتطل��ب  للحش��د 
أن يك��ون احلش��د عل��ى قدر 
الس��عي  ف��ي  املس��ؤولية 
لتكريس انضباطه بالقانون 
وعدم الس��ماح للمندس��ني 
مناف��ع  ع��ن  الباحث��ني 
ش��خصية م��ن أخ��ذ أي دور 
في هذه املرحل��ة املهمة من 
عم��ر احلش��د وكذل��ك على 
احلش��د أن يطور م��ن قدراته 
دعاية  أي  وتتب��ع  اإلعالمي��ة 
ضده و كشف عدم صحتها، 
يتحلو  أن  وكذل��ك عليه��م 

بالشفافية ويعلنوا خرق أي خلل يرتكبه فصيل حشدي أو فردي ضد مصالح 
الدولة؛ بش��عبها ومؤسس��اتها، ليكس��ب ثقة الش��عب به، الذي يش��كل 

الظهير احلقيقي ألي مقاومة شعبية.
تدمير احلش��د حاج��ة أمريكية/صهيونية/س��عودية، ولهذا، فه��ذه األطراف 
تس��عى وتعمل على املساهمة في تشويه س��معة احلشد وكذلك الضغط 
على ذيولها بأن تلعب جميع االدوار الضاغطة ضد احلش��د من اجل تشويهه 
ومتزيقه؛ حتى ال يقف بوجه املش��روع القادم لتقسيم العراق، هذا التقسيم 
الذي أصبحت بعض دوائر القرار األمريكي تثيره من جديد هذه األيام و بضغط 
صهيوني س��عودي و ذلك من اجل تقطيع سلس��لة تواصل مشروع املقاومة 

الذي يبدأ من لبنان ومير بسوريا والعراق و ينتهي بإيران.
نع��م أن قيادة احلش��د منتبهون إل��ى هذه اللعبة، لكن يبق��ى عليهم التنبه 
أكثر وأخذ احليطة واحلذر بأعلى مستوياتها من أن يجروا ألمور غير محسوبة، 
فاأليام القادمة ستش��هد تصعيدا كبيرا بالتشويه اإلعالمي من أجل إحداث 
خروقات في جبهة وبيئة احلشد املقاومة وقد يحدث هذا الضغط إحتكاكات 
داخلية تؤخذ بعدها ذريعة لضرب احلش��د. ختاما، حفظ اهلل احلش��د وجنبه 

كل مواطن اخللل ليبقى سورا وحصنا للعراق الشامخ والكبير .

تدمري الحشد حاجة أمريكية 
– صهيونية- سعودية ولهذا 
فهذه األطراف تسعى وتعمل 
على املساهمة يف تشويه 
سمعة الحشد

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

  عباس خالد

 خارطة طريق

 خطورة احلرب
 اإلعالمية ضد

احلشد الشعيب

الفريق الركن احمد  الساعدي 

انبثق اجليش العراقي من رحم هذا الشعب منذ 
تأسيسه عام 1921 والى هذا اليوم.

وق��د لوحظ ف��ي االونة االخيرة ظه��ور هجمات 
اس��تهدفت اجليش العراقي الباسل عبر نعته 
باجليش الشخصي للحكام ولكن هذه النعوت 
يطلقها املتض��ررون من اح��كام قبضة اجليش 
عل��ى الوض��ع االمن��ي وجناح��ه بدح��ر االرهاب 
والس��يطرة عل��ى الفوضى وافع��ال العصابات 

االجرامية ونود التنويه . 
نس��تذكر بعض املواقف التي دلت على وطنية 
اجلي��ش العراق��ي ووالئه لوطنه وش��عبه وليس 
كما يزعم االخرون انه جيش رئيس احلكومة من 
بينها مواقف احلركة الوطنية للجيش العراقي 
بزعام��ة الفريق بك��ر صدقي ع��ام  1936   التي 
استهدفت احلكومة املرتبطة بالتاج البريطاني 
وغي��رت بانتصاره��ا حال الش��عب العراقي في 

ذلك الوقت.
ومنه��ا حركة مايس ع��ام 1941 بقي��ادة نخبة 
من الضباط ضد نظام احلكم املرتبط بش��ركة 
املس��تعمرات البريطاني��ة ومنها ث��ورة 14 متوز 
1958 بقيادة الزعيم الوطني عبد الكرمي قاسم 
التي امم��ت النفط واقرت قانون االصالح الزراعي 
وحررت االنس��ان العراقي من االقطاع والتبعية 

لالجنبي.
وبعد مرحلة الثورة هنالك شواهد كثيرة الميكن 
حصرها مبق��ال عن الدور الوطن��ي لهذا اجليش 

العظيم.
هنال��ك من يوج��ه س��هام االتهام والتش��ويه 
لس��معة وتاري��خ ه��ذا اجلي��ش بتهم��ة قم��ع 
االنتفاضة الوطنية عام 1991 حيث نقدم االدلة 
ملن يح��اول حص��ر اجليش مبنظ��ور ضيق يخدم 
اغراض احلاكم ويقمع اهداف الشعب العراقي.

بعد انس��حاب الق��وات العراقية م��ن الكويت 
حل اجليش العراقي ولم يبق منه س��وى وحدات 
ضعيف��ة متهاكل��ة لي��س لديها الق��درة على 
احلرك��ة وكان مجموع��ة من الضب��اط واجلنود 
املشتتون ولم يشترك احد بقمع االنتفاضة بل 
كان جيشنا مستاء وغاضبا من النظام احلاكم 
الدكتات��وري آن��ذاك وح��اول جيش��نا الوطن��ي 
تغيي��ر نظام احلك��م عدة مرات بسلس��لة من 

االنقالب��ات لكنها فش��لت بس��بب الوش��اية 
س��واء م��ن الداخ��ل او من اخل��ارج واذك��ر اهم 
احملاوالت.. االولى بقي��ادة اللواء الركن بارق احلاج 
حنط��ة واللواء صاب��ر البياتي ام��ا الذي حصل  
فه��و انها اجهضت  قبل س��اعتني من التنفيذ 

ومت اعتقال الضباط املش��اركون وقد اعدموا من 
قبل الطاغية بنفسه.

ام��ا احملاول��ة الثانية فه��ي قي��ام مجموعة من 
الضب��اط بقي��ادة الل��واء الطي��ار الركن محمد 

مظل��وم الدليمي مع 46 ضابط��ا ومت اعتقالهم 
جميعا ونفذ فيهم حكم االعدام.

 اما احملاولة الثالثة فقد قامت نخبة من اجليش 
العراقي قدر عددها 40 ضابطا مبحاولة انقالبية 
وم��ن وش��ى بهم ط��رف ك��ردي ع��رف بعالقاته 
الس��رية مع النظام الدكتات��وري ومت اعتقالهم 

واعدموا بنفس اليوم.
اما احملاولة الرابعة فقد قام بها النقيب س��طم 
اجلب��وري ومت قمعه��ا بعد وش��اية اح��د طواقم 
الدباب��ات املكل��ف برم��ي املنصة الت��ي يجلس 

عليها صدام في ذكرى 6 كانون.
اما احملاولة اخلامسة فقد قام بها اللواء الطبيب 
راج��ي التكريتي عام 1996 واع��دم قادة احملاولة 

االنقالبية برمي اجسادهم للكالب املسعورة.
ان كل احمل��اوالت التي ذكرت تؤكد اصالة اجليش 
العراق��ي وارتباط��ه بااللم ش��عبه س��يما وان 
الدكتاتور صدام حس��ني لم يث��ق يوما باجليش 
وقد انشأ جيوشا بديلة الحاطة نفسه ونظامه 
بس��ياج من االمن العالي معتم��دا على احلرس 
اخل��اص وفدائي��ي ص��دام والتنظيم��ات احلزبية 
املنتش��رة بني احملافظات ومنظمة منافقي خلق 

االيرانية والسحرة واملشعوذين.
ان تاري��خ اجليش العراقي مش��رف ف��ي املواقف 
الوطنية آخرها عندما اس��تنهض همته وقاتل 

الدواع��ش واعوانه��م ف��ي حرب شرس��ة قدم 
فيها اجلي��ش العراقي خبرات��ه امليدانية وحقق 
انتص��ارات باهرة مثلما قدم ش��هداء بررة حيث 
افشل مؤامرة كبرى استهدفت العراق وشعبه 
واليتوهم احد مبا تصفه بعض العقول الضيقة 
واملريضة على اننا جيش االمريكان .. ان جيشنا 
لم تكن له اي صلة او رابطة مع االمريكان بقدر 
ماتعلق االمر بالتس��ليح والتجهي��ز  والتعاون 
االس��تخباراتي مع تق��دمي االس��ناد اجلوي وهي 
م��ن اموال الش��عب العراقي وليس��ت هبة من 
االمري��كان. وانن��ا نؤكد للجمي��ع اخلطط التي 
نفذت باحلرب ضد داعش اعدت من قبل القيادات 
العراقي��ة  ول��م يك��ن اي دور الى اجله��ات التي 

ساعدتنا بقدر ما يتعلق االمر باملشورة فقط 
جيشنا عراقي النبع والتكوين وافراده هم ابناء 
العراق من اقصى جنوبه الى شماله و عقيدتنا 
العس��كرية عراقية وطنية مطلقة وس��نبقى 
نحن ابناء اجلي��ش العراقي حماة الوطن وابناءه 
ونبرأ امام اهلل والش��عب والوطن من كل مجرم 
وخائ��ن ارتكب حماقة بحق الش��عب العراقي.
اخلل��ود لش��هداء جيش��نا الباس��ل والش��فاء 

جلرحاه .
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بعد مرحلة الثورة 
هنالك شواهد كثرية 
اليمكن حصرها بمقال 
عن الدور الوطني لهذا 
الجيش العظيم

 جيشنا عراقي  النبع والتكوين

االقتصاد العراقي  املرتدي  .. وتفاقم الديون 
 

فالح الربيعي 

رؤي��ة العال��م االس��تراتيجية عل��ى الع��راق 
وخصوصا الواليات املتحدة االمريكية ، وبعض 
دوال  وكذل��ك  والش��رقية  الغربي��ة  اورب��ا  دول 
عربي��ة ومنها مص��ر والكويت ودول��ة االمارات 
العربي��ة لغ��رض مش��اركتها الفعلي��ة ف��ي 
اعم��ار العراق املهدم واحملط��م ولكن االقتصاد 
العراق��ي املتردي ال��ذي تفاقم ب��ه واغرقه في 
اعلى مس��تويات  الديون اخلارجية .. بل وحتى 
الداخلي��ة فيه وبدأت تل��ك اجلمهرة من الدول 
تنسحب من تلك الرؤية شيئا بعد شيء لهذه 
االس��تراتيجية العاملية ، ولعل مؤمتر الكويت 
العم��ار العراق خير دليل على ذلك وبعد توقف 
نف��وذه من خالل بنوده .. ومن خالل انعقاده في 
دول��ة الكوي��ت بتاري��خ 2018/2/11 وبلغت به  
تعهدات الدول املشاركة في هذا املؤمتر العادة 

اعمار الع��راق )30( ثالث��ون ملي��ار دوالر واقرها 
املشاركون في اليوم اخلتامي من املؤمتر .

ولك��ن هن��ا .. اي��ن احلقيق��ة من نتائ��ج مؤمتر 
الكويت الدولي العمار العراق ..؟ 

وهن��ا نس��تدرك اهم االس��باب الت��ي اوصلت 
االقتصاد العراقي الى هذا احلال .. فان من اهم 
االسباب هو الفساد حتى وصلت احلال به الى 
نخ��ر العظم هذه احلالة احملمومة التي جعلت 
العراق من الدول املتأخرة اقتصاديا في ش��تى 
اجمل��االت مع العلم انه يع��د اكبر مصدر عاملي 
للنفط ولك��ن ايرادات هذا املنت��وج تدخل في 
جيوب الس��ارقني والفاسدين الذين يشكلون 
مافي��ات منظم��ة في دوائ��ر الدول��ة العراقية 

اجلديدة .
ام��ا الس��بب الثاني فهو مس��توى الفس��اد 

درجة..
وهو املسلس��ل الفكاهي والسيناريو املبكي 
ف��ي ان واحد املتمثل بتنظي��م داعش االرهابي 
وبع��د ان ادخلت��ه ق��وى العمالة م��ع الواليات 
املتحدة االمريكية ع��ن طريق احلدود العراقية 
الس��ورية مس��تحال محافظة نينوى وتوغله 
الس��ريع نح��و احملافظ��ات القريب��ة واحمليطة 
مبدينة نين��وى ومن خالل فت��رة تواجد تنظيم 
داع��ش القذر ف��ي العراق فقد ثبتت اخلس��ائر 
احلاصل��ة م��ن ج��راء احل��رب علي��ه وحتمله��ا 
اجلان��ب العراقي باالموال فق��ط اكثر من 100 
مائ��ة ملي��ون دوالر وصرف��ت للقت��ال ضد هذا 

التنظيم .. ناهيك عن اخلس��ائر البش��رية من 
العس��كريني املتواجدين ف��ي قطعات اجليش 
والقي��ادات االخرى وكذل��ك املدنيني من اهالي 
االقضية التابعة لها اما اخلسائر التي حتملها 
اجلانب العراقي ايضا ه��و الدمار واخلراب الذي 

ق��ام به تنظيم داع��ش اجملرم من خ��الل حربه 
على الع��راق في ثالث س��نوات وجعل معظم 
املدن ف��ي محافظة نينوى وخاص��ة االقضية 
الرئيس��ة ه��ي م��دن اش��باح وبع��د اخل��راب 
الكامل في هدم ابنيتها ومس��اكنها وضربها 

بالصواري��خ والقاذفات والعب��وات ما ادى ذلك 
ال��ى فرار املواطن��ني املوصلي��ني ونزوحهم الى 
خارج مدنه��م وقد بلغت تلك اخلس��ائر املراد 
بها اعم��ار املدن املهدم��ة واملنكوبة ما يقارب 
100 مائ��ة ملي��ار دوالر وهذا يعني ان اخلس��ائر 
الت��ي ارتكبه��ا تنظيم داعش ف��ي العراق بلغ 

مجموعها 200 مليار دوالر .
اما السبب الثالث في تهشيم اقتصاد العراق 
وحتطيمه هو االس��تيراد العشوائي املبرم عن 
طري��ق مجموعة من )صغار جت��ار اخلردة( الذين 
اغرق��وا االس��واق العراقية بالبضائ��ع الرديئة 
ومنه��ا التالفة من امل��واد الغذائية التي تقوم 
وزارة الصح��ة ودوائره��ا التفتيش��ية بات��الف 
االالف م��ن االطن��ان )للم��واد الغذائي��ة( وذلك 
لعدم صالحيتها لالستعمال البشري وانتهاء 

اكسبايرها .
ول��م يكت��ف ه��ؤالء التج��ار م��ن االس��تيراد 
املتردي الهامش��ي .. بل تطاولت على استيراد 
السيارات الرديئة والرخيصة من مناشئ رديئة 
حتى وصلت احلالة في االسواق العراقية على 

بيع السلع االستهالكية )حاجة بربع( .
وهن��ا فان االموال التي تخ��رج من بطن العراق 
عابرة الى ال��دول املنتجة دون رقابة ما جعلها 
تؤثر على االقتص��اد العراقي من خالل املوازنة 
الس��نوية الت��ي تصرف كل س��نة . ان التبادل 
التج��اري املعمول به عامليا من خالل الس��لع 
واملنتوجات الواردة واملصدرة تقوم على اساس 

التبادل التجاري احلكومي بني انظمة العالم 
وعن طري��ق االتفاق��ات والعق��ود احلكومية 
املبادل��ة وليس ع��ن طريق بعض الش��ركات 
االهلية ومنها الوهمية ..ومن خالل ذلك فقد 
اثبت العراق عبر الدراس��ات االس��تراتيجية 
ان��ه البل��د االول في العالم اس��تهالكيا في 
كاف��ة اجمل��االت وبعد ان وصلت احل��ال به الى 
اس��تيراد معظم ان��واع الفواكه واخلضروات 
البس��يطة مع العلم واملع��روف عنه انه بلد 
الس��واد وبالد  الرافدين ال��ذي يقع في ارضه 

نه��ران عظيم��ان ميت��د طولهما من الش��مال 
حت��ى مصبه��ا ف��ي اخللي��ج العرب��ي وكانت 
احملاصيل الزراعية فيه ممدودة من الش��مال الى 
اجلنوب وهي على امتداد نهري دجلة والفرات.. 
ولعل السبب الرابع هو االهم من بني االسباب 
التي ذكرت س��لفا والتي اودت بحياة االقتصاد 
العراق��ي املت��ردي واوقعت به حت��ى املوت دون 
نهوض��ه ولن تقوم ل��ه قائمة وه��و ان الرواتب 
الش��هرية الت��ي تقاضتها الرئاس��ات الثالثة 
املكونة من رئاسة اجلمهورية ودوائرها ورئاسة 
مجلس الوزراء ووزاراته ورئاسة مجلس النواب 
ونوابه والبالغ عددهم 325 ثالثمائة وخمس��ة 
وعشرون نائبا مع الطواقم واحلمايات وخاصة 
املستمرة باخلدمة حيث كانت تصرف الرواتب 
لهم س��نويا )50( خمس��ون ملي��ار دوالر اي ما 
يع��ادل املوازنة الس��نوية الت��ي كانت تصرف 
150 مائة وخمس��ون مليار دوالر س��نويا وهي 

مس��تمرة على مدى 15 خمس��ة عش��ر سنة 
مضت ناهي��ك ع��ن الروات��ب التقاعدية التي 

منحت لهم خالل هذه السنني .
ان النق��ص الهائ��ل ف��ي املوازن��ات الس��نوية 
العراقية املستمرة خالل 15 نسة املاضية هي 
من بني االس��باب الرئيسة على تردي االقتصاد 
العراق��ي وتفاق��م وتراك��م الدي��ون اخلارجية 

ومنها الداخلية عليه .
من هنا فان اغراق الع��راق بديونه اخليالية هي 
باقي��ة في ركوده��ا وقد تس��تغرق وقتا طويال 
بعد اكثر من 30 ثالثني س��نة على تس��ديدها 
ولرمبا اكثر من ذلك وهذا ما يؤثر تاثيرا اساسيا 
مضافا على س��ير التقدم في عجلة التنمية 

االقتصادية العراقية .
ولعل النقص الهائل في املوازنة السنوية التي 
اقرها البرملان العراقي السابق خالل السنوات 
املنصرم��ة وحتديدا منذ الس��قوط .. وحلد االن 

ما ه��ي اال دمار االقتصاد العراق وجعله مترديا 
بني اقتص��ادات العالم .. واخيرا هنالك خياران 
ال ثال��ث لهما حول البدء بدوران عجلة التقدم 

في نهوض االقتصاد العراقي ..
االول / ان تك��ون املوازنة الس��نوية التي يقرها 
البرمل��ان العراقي بصيغته��ا الطبيعية وعدم 
اس��تغاللها الغ��راض ش��خصية م��ن قب��ل 
التداعي��ات الت��ي يولده��ا بع��ض املتربص��ني 
واملتواجدين في نظام الدولة العراقية والقضاء 

على هذه الظاهرة جملة وتفصيال .
اما اخلي��ار الثاني / يجب وض��ع احللول الالزمة 
عل��ى النق��اط التي ذك��رت س��لفا بخصوص 
التردي القائم في االقتصاد العراقي عبر جهاز 

الدولة العراقية . 
واال فان العراق الشامخ يقع في متاهة طويلة 

االمد ال سامح اهلل .

اثبت العراق عرب الدراسات 
االسرتاتيجية انه البلد 
االول يف العالم استهالكيا 
يف كافة املجاالت بعد 
ان وصلت الحال به اىل 
استرياد معظم انواع 
الفواكه والخضروات

 كريم مرزة االسدي

مس��كينة هذه البيئة، نس��كن 
ف��ي أحضانه��ا،  ونبص��ق عل��ى 
وجهها، نستظل بفيئها، ونحرق 
مع احلارقني أس��الف أس��الفها، 
ن��روم أْن نش��ّم أريجه��ا العبق، 
أجوائه��ا ع��وادم  وننش��ر  ف��ي 
احلرق، لم تبق لدين��ا أنهارا تروي 
بساتينها الباهية، وال حدائقها 
الزاهية، س��وى آبار نفط جارية، 
وبطون خاوي��ة، وجيوب خالية !!  
وصحارى شاس��عة ، تهبُّ منها 
كثبان رمال غاب��رة، وترى معظم 
نفس��ي  اس��تثني  وال   - الن��اس 
غافل��ني،  مغرب��ني  مش��رقني   -
واٍد  يهيم��ون اله��ني، و ف��ي كّل 
س��اهني، يقولون م��ا اليفعلون، 

ويفعل��ون م��ا ال يفقه��ون... وهلل 
األمر من قبُل ومن بعُد...!!

الطبيع��ة بني��ت عل��ى توازنات 
دقيقة ال تع��رف للفوضى مكانا 
وال للعبث آمانا، واإلنس��ان وحده 
- واهلل األعلم - هو العابث املرتاب 
والعاق��ل  م��ن عواق��ب عمل��ه، 
الغافل عن غياهب جهله، خلق 
متناه��ي  بنظ��ام  األك��وان  اهلل 
الّدق��ة، » وم��ْن آيات��ِه أْن تق��وَم 
الس��ماُء واألرُض بأم��رِه«) ال��روم 
:25 (، وتقبع مجرتنا درب التّبانة 
في أحد األكوان، وما مجموعتنا 
الشمسية إالّ حب�ّة رمل،  تستقر 
في إحدى أذرعها، جتري ملس��تقر  
لها ، وكلُّ ش��يٍء بحسبان،  » إنّّا 
كلَّ شيٍء خلقناُه بقدر » ) القمر 

.)49 :
وم��ن هن��ا جن��د للم��اء، ولثان��ي 
أوكسيد الكاربون، واألوكسجني، 
وبقية الغازات ومجموعة املعادن 
دورات ف��ي الطبيع��ة، يج��ب أن 
حتترم نس��بها، وللغطاء احليوي 
مبملكتي��ه احليواني��ة والنباتية، 
وكائناته اجملهرية ت��وازن معلوم، 
كائناته  وتسلس��ل محس��وب، 

النباتية اخلضراء معامل إنتاجه، 
وحيواناته مستهلكة أولى وثانية 
وثالثة حس��ب تسلسل مصادر 
غذائها املقسوم، ومجهرياته ما 
ب��ني محلل ومرك��ب للعضويات 
األمراض  ت��ارة تس��بب  واملعادن، 
وتارة تتبادل املنفعة، وأحيانا تقع 
ظواه��ر دوافعها غيبي��ة خفية، 
كال��زالزل والبراكني والفيضانات 
واألم��راض  واحل��روب  واحلرائ��ق 
الفتاك��ة   للحد م��ن إزدياد عدد 
الكائن��ات احلية،  ومنه��ا النوع 
اإلنس��اني عندما تبل��غ أعدادها  
القم��ة، كما يقول عل��م البيئة،  

وهلل في خلقه شؤون !
ويأتي االنس��ان بعقل��ه أو عبثه، 
جهل��ه،  أو  علم��ه  ع��ن  س��يان 
ليتدخ��ل - طوعاً أو جب��راً، خيراً 
اهلل  خل��ق  مبش��يئة  ش��ّراً-  أو 
ومخلوقات��ه , تارة رجاؤه يصيب، 
وط��وراً أمله يخي��ب، ورمبا تخرج 
فتنتش��ر  إرادت��ه،  ع��ن  األم��ور 
وت��زداد  النووي��ة،   اإلش��عاعات 
نسبة الغازات السامة و اخلانقة، 
املبي��دة  الس��وائل  تطف��ح  و 
الفاتك��ة، وتكثر أن��واع اجلراثيم 

القاتل��ة أو املس��ببة لألم��راض، 
لذلك يس��توجب على اإلنس��ان 
أن يراق��ب البيئة  بحذر، ويخطو 
بتأن، ويعمل بج��د إلعادة األمور 
إلى جادتها املرسومة، وخططها 
املعلومة، ونظافتها املعهودة،  وال 
ميكن لهذه األمور أن تستقيم إال 
بتظافر اجلهود ما  بني الس��لطة 
بجميع  مؤسس��اتها، والشعب 
البيئي  والوعي  بكافة مكوناته، 
الف��ردي  والفع��ل  احملس��وس  
واجلمع��ي امل��دروس، م��ن خ��الل 
تشكيل حزب بيئي عراقي فاعل 
ومدع��وم ، عل��ى غ��رار األح��زاب 
املتحضرة،  ال��دول  اخلضراء ف��ي 
الصعب��ة  بامله��ام  ليرتق��ي 
والش��ائكة لبيئ��ة عش��وائية... 
ملوثة...شاحبة ...متصحرة   إلى 
 ، التنفيذي��ة  قم��م الس��لطات 
والتش��ريعية، وحتى القضائية، 
مادام احلزب هو مجموعة منظمة 
من الش��عب، لها أيدولوجيتها، 
للوص��ول  السياس��ي  وهدفه��ا 
إل��ى  الس��لطة  الت��ى تلتف��ت 
بالدرجة األولى إل��ى بيئة العراق 
املتده��ورة ف��ي جمي��ع اجمل��االت 

عقب الصراعات والديكتاتوريات 
واحلروب.

وال ريب س��يفتح هذا احلزب أمام  
جميع أبناء العراق احلبيب، بعيداً 
عن الدوافع السياسية الضيقة  
والطبقية، واملناطقية، والنزعات 
الطائفي��ة واإلثني��ة، ببس��اطة  
ألن��ه ال يرتك��ز عليها أساس��ا، 
والينهل م��ن منابعها، وال يصب 
ف��ي روافده��ا، ألبع��اده الوطنية 
اإلنس��انية  وقيم��ه  اخلالص��ة، 
الرفيع��ة، ولك��ن له رأي��ا فيها، 
وحل��وال لها، ه��ل س��يبادر أبناء 
الع��راق الغيارى على مس��تقبل 
بلدهم الزاهر املزدهر مبثل هذا؟!!

س��ؤال س��يبقى جواب��ه بأيدي 
البلد  ف��ي  القاطنني  العراقي��ني 
احلبيب - أنا غير مشمول بالدعوة؛ 
ألنني أس��كن خارج العراق، وفي 
آخ��ر الدنيا!!- وه��ي  مجرد فكرة 
روادتن��ي عقب��ى مداخلتي على  
محاض��رة عن البيئ��ة العراقية، 
ومس��ؤولية اجملتم��ع عنها، واهلل 
املستعان في كل  زمان ومكان!.

اختصاصات حماكم االحوال الشخصية 

البيئة وما تعلمون وتفعلون



اما كوشللنر وخللال واحد من 
اكثر منحنيات التعلم انحداراً 
فللي تاريللخ السياسللة )هللذا 
ال يعنللي ان جميللع مللن كانوا 
في البيت االبيللض لم يكونوا 
يعانون من هذا املنعطف اال ان 
كوشللنر كان اكثرهم انحداراً( 
سللذاجة  يظهللر  كان  وفيمللا 
مؤملة وهو يطمح ليكون واحداً 
مللن اكثر الاعبني جللدارة كان 
يدافللع عن املبللدأ القائل بعدم 
التسللرع في اجللراء اي امر بل 
اعتمللاد احلل الوسللط في كل 
عمل. كان كل منهم له زمرته 
التي تواجه زمرة اآلخر: فاتباع 
بانللون يسللعون الللى حتقيللق 
هدفهم القاضي بتحطيم كل 
شيء بسللرعة فيما ركز اتباع 
املتاحة  الفللرص  بريبوس على 
لتنفيللذ اجندة اجلمهوريني اما 
كوشللنر وزوجته فبللذال كل ما 
بوسعهما حتى يبدو قريبهما 
الذي ال ميكن التنبؤ بتصرفاته 

معتدالً وعقانياً.
اما ترامب فكان في الوسط.

»كان الرجللال الثاثللة يديللرون 
االمللور« كمللا وصفتهم والش 
أي كان كل واحد منهم يخدم 
مختلفللة.  بطريقللة  ترامللب 
بانللون كان  ان  والللش  ادركللت 
يقللدم الللى الرئيللس االلهللام 
والهللدف في حللني ان العاقة 
التي كانت تربط ما بني بريبوس 
وراين كانت تعللد ترامب باجناز 
االعمللال املتخصصة كأعمال 
احلكومللة وبدوره كان كوشللنر 
ينسللق بافضل طريقة ممكنة 
العمل مع الرجال االثرياء الذين 
كانللوا يتحدثون الى ترامب في 
املسللاء وكان كوشنر يحثهم 
دائمللاً علللى حتذيره مللن بانون 

وبريبوس.
كان الناصحللون الثاثللة فللي 
صراع مفتوح نهاية االسللبوع 
الثاني عقب القللرار التنفيذي 
اخلللاص بالهجللرة وكارثة منع 
السللفر. وكانت هذه املنافسة 
االختافات  نتيجللة  الداخلية 
والفلسللفة  االسلللوب  فللي 
والطبللع واالهللم مللن ذلك هو 
انها كانت النتيجة املباشللرة 
لعدم وجود هيكلية واضحة او 
سلسلللة قيادة. بالنسبة الى 
والش كان االمر عبارة عن عمل 
يومي الدارة مهمة مستحيلة: 
مللن  توصيللة  تلقللت  فكلمللا 

احدهم كان يلغيها سواه.
وفي هذا الصللدد دافعت والش 
عن نفسها قائلة: »حني كنت 
اجللري محادثة ما كنت امضي 
قدماً فيها. ادون ما أُتفق عليه 
واتواصل  االعمللال  في جللدول 
واالتصاالت  االعام  مع قسللم 
لوضللع مخطللٍط صحفللي له 
ثم اتواصل مع قسللم الشؤون 
االتصللال  ومكتللب  العامللة 
والعاقات العامة وبعدها كان 
يقللول لي جاريللد: »ِلللم قمت 
بهذا؟« فأجيللب: »ألننا عقدنا 
اجتماعللاً معللك ومللع راينس 
وسللتيف منللذ ثاثة ايللام وقد 

اتفقنللا علللى القيللام بذلك«. 
فيقول لي: »ولكن هذا ال يعني 
بأنني اريللد ادراجه على جدول 
االعمال. لم يكللن هذا الهدف 
من اجراء هذا احلديث بدا وكأن 
ما يقوله أي شللخص ال يتسم 
بأية قيمة: جاريد سلليوافقني 
االمور  الللرأي وعندهللا تسللوء 
فيذهللب جاريللد الللى الرئيس 
ويقول له أترى هذه كانت فكرة 

راينس او ستيف«.

كان بانللون يركللز علللى اصدار 
القللرارات  مللن  سلسلللة 
التنفيذيللة التللي من شللأنها 
ان تدفللع االدارة اجلديللدة قدماً 
املللرور  الللى  احلاجللة  دون  مللن 
عللارض  وقللد  بالكونغللرس. 
بريبوس هذا االمر اذ كان يدعم 
العاقللة الطيبة ما بني ترامب 
وراين واملفكرة اجلمهورية التي 
كان كوشنر يعارضها ويسعى 
الى تكريس الفة رئاسللية عبر 
تنظيم اجتماعات مع املديرين 
التنفيذيللني للشللركات ال ألنه 
كان يعللرف ان الرئيللس يحللب 
مثللل هللذه االجتماعللات بللل 
ألن كوشللنر وبحسللب ما قال 
بانللون كان يحبها. وعوضاً عن 
مواجهة النزاعات املتأصلة في 
كل اسللتراتيجية ادرك الرجال 
الثاثللة ان النزاعات غير قابلة 
للحل وبالتالي جتنبوا مواجهة 
هذا الواقع عبر تفادي مواجهة 

احدهم اآلخر.
كل مللن هؤالء الرجللال الثاثة 
ذكائلله  بفضللل  اسللتطاع 
وحنكته ان يتوصل الى طريقة 
الرضاء الرئيس والتواصل معه. 
اظهر بانون عللرض قوة مبالغاً 
فيلله فيما راح بريبوس ميتدحه 

لقيادته الكونغرس اما كوشنر 
فقد قدم اليه تأييد كبار رجال 
االعمللال كانت هللذه املقاربات 
الثللاث قويللة للغايللة بحيث 
فضللل ترامللب عللدم التمييللز 
بينها. كان هؤالء الرجال الثاثة 
ميثلون ما يطمح اليه من خال 
الرئاسللة ولم يكن يفهم ملاذا 
لللن يسللتطيع االحتفاظ بهم 
معاً. اراد ان يكللون مختلفاً ان 
يحصللل على مجلس شلليوخ 
جمهوري يوجلله اليه القرارات 
ليوقللع عليهللا وان يكتسللب 

رجللاالت نيويللورك ووجهائهللا 
واحترامهللم. وقللد رأى بعللض 
االشللخاص مللن داخللل البيت 

التنفيذية  القرارات  ان  االبيض 
التي كان بانون يصدرها كانت 
التفللاٍف علللى تقللرب  مبثابللة 
بريبوس مللن احلزب وان املديرين 
كانللوا  الذيللن  التنفيذيللني 
يدعمون كوشنر كانوا يخشون 
مللن قللرارات بانللون التنفيذية 
ويقاومللون معظم مللا كان يرد 
اجلمهوريللة.  املفكللرة  ضمللن 
ولكن اذا كان الرئيس قد فهم 
ذلللك االمر فإنه لم يسللبب له 

اي ازعاج.
بعللد ان نشللر الرجللال الثاثة 
نوعللاً مللن الشلللل التنفيذي 
خال الشللهر االول من الوالية 
اجلديللدة بنللى كل مللن بانللون 
آليللات  وكوشللنر  وبريبللوس 
بالرئيللس  للتأثيللر  خاصللة 
وتقويللض عاقتلله بالطرفللني 
اآلخريللن علمللاً انهللم كانللوا 

جميعللاً متسللاوين مللن حيث 
قوة املقاربة التي يعتمدها كل 
منهم مع الرئيس كتساويهم 
من حيث مستوى االزعاج الذي 

يتسببون به للرئيس.
لم تكللن التحليات او احلجج 
او تقللدمي عللروض الباوربوينللت 
جتدي نفعاً. ولكن من تراه قادراً 
ان يحللدد مللا الذي يجللدي مع 
ترامب؟ وما الذي ال يجدي؟ فإذا 
بادرت ريبيكا ميرسر بتحريض 
من بانون الللى االتصال به كان 
هذا االتصال يترك اثراً ايجابياً. 

وبدوره كان بريبوس يعتمد على 
نفوذ بللول راين لديلله. واذا قام 
كوشللنر بدفع مردوخ لاتصال 

هللذه  كانللت  فقللد  بالرئيللس 
اخلطوة حُتتسللب هللي االخرى. 
الوقللت عينلله كان كل  وفللي 
اتصللال ناجح يلغي االتصاالت 

االخرى.
دفع هذا الشلل باملستشارين 
الثاثللة الللى االعتمللاد علللى 
الفعالللة االخرى في  الطريقة 

التصرف  ترامللب علللى  حللث 
أال وهللي اللجللوء الى وسللائل 
االعام. ومن هنللا بات كل من 
الثاثة مسللرب  الرجال  هؤالء 
معلومللات متمكناً ومصقوالً. 
كان بانون وكوشللنر يتجنبان 
الظهللور في االعام؛ فقد كان 
اثنللان مللن اقللوى الرجللال في 
احلكومة صامتني في معظم 
االحيان يتجنبان كل املقابات 
احلللوارات  وحتللى  تقريبللاً 
السياسللية التقليديللة التي 
كانت تنظم يوم االحد صباحاً 

على شاشات التلفزة. وبشكل 
مثيللر للفضللول اصبللح هذان 
الرجللان الصوتللني اخللفيللني 

التغطيات  وراء كل  الكامنللني 
البيللت  الحللداث  االعاميللة 
االبيض. وفي وقت سابق وقبل 
ان يبدأ كل من بانون وكوشللنر 

اآلخللر  احدهمللا  مبهاجمللة 
كانللا متحدين فللي بغضهما 
املنفصل لبريبوس. كانت اجلهة 
االعامية املفضلة لدى كوشنر 

هي جو سللكاربورغ والبرنامج 
الصباحي الللذي تقدمه ميكا 
برزيزينسللكي بعنوان مورنينغ 
جللو )Morning Joe( وهو واحد 
مللن البرامللج الصباحية التي 
يتابعهللا الرئيللس. امللا املنبللر 
االعامللي الللذي يتواصل معه 
اليمللني  اعللام  فهللو  بانللون 
البديل )بريتبارت التابع لبانون 
بحسب رأي والش(. وفي نهاية 
االول مللن وجودهمللا  الشللهر 
فللي البيت االبيللض كان بانون 

وكوشللنر قللد بنيللا كل علللى 
حدة شللبكة من املنابر االولية 
والثانويللة لابتعاد عن بديهية 
الشبكات االولى منتجني بيتاً 
ابيضللا على عداوة قصوى جتاه 
الصحافة وفي الوقت نفسلله 
لديلله رغبة قوية في تسللريب 
املعلومات الى مختلف وسائل 
االعام. ففي هذه املسألة على 
االقل كانللت ادارة ترامب حتقق 

شفافية بارزة.
غالباً ما كان صغار املوظفني او 
املوظفون التنفيذيون الدائمون 
يامون على تسريب املعلومات 
التللي بلغت حدها فللي نهاية 
شللباط/ فبراير خللال اجتماع 
شامل للموظفني دعا اليه شون 
سبيسللر. خال هذا االجتماع 
سلم اجلميع هواتفهم اخللوية 
عند الباب قبللل الدخول. وفي 

املسللؤول  اصللدر  االجتمللاع 
باجللراء  تهديللدات  االعامللي 
تدقيللق عشللوائي باالتصاالت 
وتوجيلله انللذارات الللى كل من 
يسللتخدم تطبيقات التواصل 
عبللر النصوص املشللفرة. كان 
اجلميللع موضع شللك فللي ان 
يكونللوا مسللربي معلومللات؛ 
وكان كل منهللم يتهللم زميله 
بأنه مسللرب املعلومللات. كان 

اجلميع مسربي معلومات.
وفللي يوم من االيللام حني اتهم 
بتسللريب  والللش  كوشللنر 
معلومللات عنه حتدتلله قائلة: 
»هيا انا مستعدة للكشف عن 
سجات اتصاالتي اذا كشفت 
انت عن سجات اتصاالتك وعن 
بريدي االلكتروني اذا كشللفت 

انت عن بريدك االلكتروني«.
التسللريبات  معظللم  ان  إال 
والسيما الدسمة منها كانت 
جتري عللن طريق مصللادر عليا 
ان لم يكن من الشخص الذي 
يتبللوأ اعلللى الهرم. لللم يكن 
التوقف عن  الرئيس يستطيع 
الكام. كان يشللكو باستمرار 
ويشللفق على نفسه. وقد كان 
جليللاً للجميللع انلله يسللعى 
الشللعبية. كان  اكتساب  الى 
يتسللاءل دومللاً ملللاذا ال يحبلله 
اجلميع. قد يشللعر بالسللعادة 
خللال اليللوم اثنللاء اجتماعه 
باحتللاد عمال االملنيوم او بقدوم 
املديرين التنفيذيني لزيارته في 
البيللت االبيض فيبللدأ بالثناء 
علللى زواره فيبادله الزوار الثناء 
إال ان هللذه السللعادة ال تلبللث 
ان تتاشللى في املساء بعد ان 
يشاهد التلفاز لبضع ساعات. 
وعندها ميسللك بالهاتف ويبدأ 
باحلديللث مع رفاقه وسللواهم 
مللن دون التللزام احليطة واحلذر 
فيدخللل في حللوارات قد تدوم 
ثاثللني دقيقللة او اربعللني بللل 
اكثر يعبر خالها عما يزعجه 
والسلليما من وسللائل االعام 
واملوظفللني الذيللن حوله. فقد 
اعتبللر بعللض اخلبللراء الذيللن 
عينوا انفسهم وبدأوا يظهرون 
علللى مقربللة من ترامللب وهم 
جميعللاً خبللراء فللي التعامل 
معلله انلله كان مصممللاً على 
»تسللخيف اجلميللع« مللا ولد 
حلقة من الشللك والسللخط 
وبللدأ النللاس بتوجيلله املامة 
بعضهم الللى بعض. حني كان 
الرئيللس يتحدث الللى الهاتف 
بعد العشللاء غالباً مللا يكون 
احلديللث مشللتتاً. فبنللوع من 
الذعر او السللادية كان يتحدث 
بانسللياب عللن عيللوب طاقم 
عمله ونقاط ضعفهم. قبانون 
غير مخلص )ناهيك بأنه يبدو 
دوماً مبظهر مريع(. اما بريبوس 
فضعيف )ناهيك بكونه قزماً( 
في حني ان كوشللنر شللخص 
يحب التملق وسبايسر انسان 
غبللي )ومظهللره مريللع ايضاً(. 
كونللواي طفلة بللكاءة وجاريد 
وايفانكا غير مؤهلني للمجيء 

الى واشنطن.

9 ملف

معظم التسريبات السيما الدمسة منها كانت جتري عن طريق مصادر عليا ان مل يكن من الشخص الذي يتبوأ اعلى اهلرم

كان بانون يركز على اصدار سلسلة من 
القرارات التنفيذية التي من شأنها ان تدفع 
االدارة الجديدة قدمًا من دون الحاجة اىل 

املرور بالكونغرس

احللقة )31(

اتباع بانون يسعون اىل تحقيق هدفهم القاضي 
بتحطيم كل شيء بسرعة فيما ركز اتباع بريبوس 

على الفرص املتاحة لتنفيذ اجندة الجمهوريني

بانون
كوشنر

بريبوس

هيئة التحرير

تستعرض كتاب نار وغضب الذي كشف فضائح البيت االبيض والذي سعى دونالد ترامب جاهدا ملنعه
ظل وسيظل هاجسنا وديدننا هو البحث عن اجلديد وعن املعلومة واالسرار واالشياء املثيرة والساخنة والتي نرى 
ضرورة اطاع القارئ العزيز عليها وتلك هي احدى مهمات الصحافة ..  البينة اجلديدة ومن منطلق هذه احلقيقة 
تسلللط الضللوء على الكتاب الذي كشللف فضائح البيت االبيض والذي سللعى الرئيس االمريكللي دونالد ترامب 
جاهللدا ملنعلله بكل ما اوتي من دهاء وقوة انه كتاب » نار وغضب » البيت االبيض في عهد ترامب » ملؤلفة الباحث 
والصحفللي االمريكللي » مايكل وولف » وهو من مواليد )1953( والذي حاز علللى جوائز تقديرية عدة في الصحافة 
وعللرف بكونلله يكتب عمودا في صحف امريكيللة عديدة ابرزها » نيويورك » و » فايني فير » و » يو اس اي تودي » و« 
الغارديان » وشللارك وولف في تاسلليس موقع » نيوزر » جلمعه االخبار وله عدة كتللب في مجالي االعام واالعمال 
السياسللية باختصللار هذا الكتب هز العالللم وحاول ترامب منعه بشللتى الطرق واعتبر قنبلللة القيت في وجه 
الرئيس االمريكي اخلامس واالربعني في الكتاب تسللليط ضوء سللاطع على صراعات عنيفة ودسائس وتسريبات 

داخل اجلناح الغربي في البيت االبيض وفي اخلتام الكتاب رحلة ممتعة لعالم فيه مافيه من الغموض واالسرار 
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مايكل وولف



االسيوي  االحتاد  اعلن 
لكرة القدم، امس االحد، 
عن احلكم الذي سيدير 
الوطني  املنتخب  لقاء 
أمام نظيره القطري في 
ثمن نهائي كأس آسيا.
االسيوي  االحتاد  وسمى 

السنغافوري،  احلكم 
إلدارة  تقي  محمد 

مواجهة اسود الرافدين 
القطري. العنابي  أمام 

املواجهة  وستقام 
نهيان  آل  إستاد  على 
متام  في  الوحدة،  بنادي 
من  السبعة  الساعة 
مساء يوم غد الثالثاء  .

القطري  املنتخب  مدرب  أقر 
فيليكس  “االسباني 
مباراة  بصعوبة  سانشيز”، 
الوطني  املنتخب  امام  فريقه 
العراقي في ثمن نهائي كأس 
آسيا، مؤكداً أن اسود الرافدين 
في  املنتخبات  اقوى  من 
في  سانشيز  البطولة.وقال 
عقب  الذي  الصحفي  املؤمتر 
السعودية  أمام  فريقه  مباراة 
شباب  العبني  عدة  “لدينا 
وجميعهم  عاماً،   23 حتت 
في  رائعا  مستوى  قدموا 
هو  كما  السعودية،  مباراة 
الالعبني،  بقية  مع  احلال 
الفريق  فإن  لي  وبالنسبة 
كبير  مبجهود  قام  بأكمله 
بشكل جماعي وحقق الفوز”.

واضاف “اآلن انتهينا من الدور 
عدد  يهم  ال  وبالتالي  األول، 
االنتصارات التي حققناها في 
تعتمد  األمور  اآلن  األول،  الدور 
كل  في  واحدة  مباراة  على 
أن نركز على  دور، ولهذا يجب 
مواصلة  أجل  من  مباراة  كل 
“احملافظة  أن  املنافسة”.وبني 
على نظافة شباكنا في ثالثة 
أجل  من  مهم  أمر  مباريات 
حتقيق االنتصارات والتقدم في 
الطريقة  وهذه هي  املنافسة، 
فيها  نواصل  أن  يجب  التي 
املقبلة”.وبني  املباريات  في 
احلديث  أحبذ  ال  “أنا  بالقول 
املعز  ولكن  بعينه،  العب  عن 
علي هو قلب هجوم، ومهمته 
أن يسجل األهداف، وهو يقوم 
أن  ونتمنى  كبير  مبجهود 
التسجيل  في  جناحه  يواصل 
الفريق”.وعن  ومساعدة 
أكد  الرافدين،  اسود  مواجهة 
بالقول “نحن نعرف  سانشيز 
خصمنا  العراق  منتخب  أن 
في املباراة التالية هو من أقوى 

كان  وأياً  البطولة،  في  الفرق 
الفريق املقابل في هذه املرحلة 
ولهذا  صعباً،  سيكون  فهو 
يجب أن نكون جاهزين لتقدمي 
مثل  فريق  أمام  قوي  مستوى 
مواهب  ميتلك  الذي  العراق 
احمللل  اقر  ذلك  مميزة”.الى 
الكروي العربي كفاح الكعبي 
اجتياز  على  العراق  بقدرة 
حاجز املنتخب القطري، لكنه 
ان  نفسه  الوقت  في  اعترف 

»تكتيكيا«،  صعبة  املباراة 
امللعب  داخل  وحساباتها 
كبيرة.واشار  جهودا  تتطلب 
ملوفدي  تصريح  في  الكعبي 
للصحافة  العراقي  االحتاد 
املنتخب  ان   الى  الرياضية 
بخطوات  يسير  العراقي 
ايجابية نحو حتقيق طموحات 
يقينا  لكنه  جماهيره« 
منافس  مبواجهة  سيكون 
العبيه  قدرات  على  يعتمد 

تعادل  ان  مبينا  املهارية« 
نظيره  مع  العراقي  املنتخب 
دفعة  العبيه  اعطى  االيراني 
معنوية اضافية رغم ان نتيجة 
املباراة كانت حتصيل حاصل« 
اجلميل  :«االمر  لكن  مضيفا 
هو  كمتابعني  رصدناه  الذي 
تصاعد االداء بالنسبة لالعبي 
تطور  وايضا  العراقي  الفريق 
يسوق  وهذا  اجلماعي  ادائهم 
اجلهاز  جناح  هو  مهما  امرا 

الهفوات  عالج  في  الفني 
سكة  الى  التشكيلة  واعادة 
العطاء االيجابية«. ومن جانب 
العب  عدنان،  علي  أوضح  اخر 
واصلوا  أنهم  العراق،  منتخب 
قطر  ملواجهة  استعداداتهم 
آسيا  كأس  نهائي  ثمن  في 
املقبل،  الثالثاء  2019،غدا 
مير  العراقي  املنتخب  وأن 
ممتازة. ونفسية  بدنية  بحالة 
تصريحات  في  عدنان،  وقال 

صحافية أمس: »منتخب قطر 
مميز، وبدأ استعداداته منذ فترة 
استقرار  بحالة  ومير  طيبة، 
فني، واملباراة لن تكون سهلة 
نسعى  لكننا  الطرفني،  على 
في  مشوارنا  مواصلة  إلى 
البطولة، وخطف بطاقة املرور 
أن  إلى  النهائي«.وأشار  لربع 
املدرب كاتانيتش شاهد مباراة 
قطر األخيرة، ولديه معلومات 
لعبهم  مفاتيح  عن  وافية 
وسنسعى  الضعف،  ونقاط 
إلى استغاللها في مباراة الغد   
التحدي  شعار  سنرفع  حيث 
أن  وعلينا  املقبل،  الدور  لبلوغ 
نقاتل من أجل طموحنا.يشار 
تأهل  العراق  منتخب  أن  إلى 
ثانًيا في اجملموعة الرابعة، في 
اجملموعة  قطر  تصدرت  حني 
اخلامسة.على صعيد ذي صلة 
الوطني   منتخنبا  العب  اكد 
منتخبنا  ان  حصني   علي 
اجلاهزية  امت  على  الوطني 
القطري  العنابي  ملواجهة 
اسيا   كأس  من   16 الـ  دور  في 
املنتخب  مستوى  ان  مشيراً 
مباراة  من  تصاعدي  في نسق 
الخرى.وقال  علي   في تصريح   
للعب  االخضر  الضوء  تلقيت 
قرار  لكن  ايران  مواجهة  قبل 
امر  هو  عدمه  من  مشاركتي 
التدريبي   للكادر  متروك  فني 
مبيناً ان جميع الالعبني كانوا 
على قدر املسؤولية في مرحلة 
زرع  وطموحنا  اجملموعات 
اجلماهير  نفوس  في  الفرحة 
منتخبنا  ان  .واضاف  العراقية 
في  بعيداً  الذهاب  على  قادر 
من  ميتلكه  ملا  اسيا  كأس 
صنع  على  قادرة  مميزة  اسماء 
، مطالباً    مباراة  اي  الفارق في 
واالعالم  العراقية  اجلماهير 
حتى  املنتخب  بدعم  العراقي 

الرمق االخير من البطولة.

  غدا .. مباراة منتخبنا الحاسمة في دورالـ16 امام قطر 
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فاحل موسى: حنرتم قطر وال خنشى أحدا يف دور الـ16

أكد رئيس جلنة املنتخبات عضو االحتاد 
موسى،  فالح  القدم  لكرة  املركزي 
االستعداد التام ألسود الرافدين خلوض 
 2019 آسيا  لنهائيات  الـ16  دور  مباراة 
القطري  املنتخب  امام  ستكون  التي 

الشقيق غدا الثالثاء.
صدارة  القطري  املنتخب  وضمن 

الكاملة  بالعالمة  اخلامسة  اجملموعة 
السعودي  املنتخب  على  فوزه  بعد 
منتخبنا  ليالقي  نظيفة،  بثنائية 
الوطني وصيف اجملموعة الرابعة برصيد 
سبع نقاط بفارق االهداف عن املتصدر 

املنتخب اإليراني.
وصعبة  مهمة  املباراة  موسى  وقال 
ألنها في األدوار االقصائية، وبالتالي فأن 

اخلاسر سيودع وال مجال للتعويض في 
هكذا مباريات.

وأضاف: ال نخشى أي منتخب، ونحترم 
أملنا  ولكن  القطري،  املنتخب  كثيراً 
لتحقيق  بالالعبني  عالية  وثقتنا  كبير 
من  النهائي  ربع  للدور  واالنتقال  الفوز 

بطولة آسيا.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 
 بغداد / 

 بغداد / 

مدرب قطر: العراق من اقوى املنتخبات يف كأس آسيا و الكعيب: صالبة دفاع االسود وقوة هجومهم ستدعمهم امام العنابي
علي عدنان : نعرف امكانية القطريني وسنقاتل من اجل التأهل 

ــي وهي تتوق و حصين : الخنشى مواجهة العنابي وقرار مشاركيت عائد للكادر التدرييب   ــوب ابو ظب ــي تتجه ص ــعب العراق ــوب  كل الش قل
ــود العراقية امام نظيره  ــوف يقدمه االس ــغف وتصبوا ملا س بش
ــا ال ميكننا ان  ــي الـ16 وهن ــي الدوري االقصائ ــي القطري ف العناب
نتوقع من االقوى ؟ منتخبنا ام القطري فكال الفريقني لم يخسرا 
ــا نتمناه وكما  ــات لكن م ــي دوري اجملموع ــتوى عال ف وقدما مس
عودونا العبينا في املباريات املهمة انهم يقاتلون الى نهاية املباراة 

وهذا املنا بهم .
من يتابع منتخبنا في جميع املسابقات املاضية يرى ان منتخباتنا 
ــتواها تدريجيا وفي جميعا  ــات الطويلة يتطور مس في التجمع
املسابقات ما عدا تصفيات كاس العالم والسبب هو قصر الفترة 
ــرة املباريات ونحن  ــببها كث ــجام التي حتصل س اما عملية االنس
ــم  نعول عليها كثيرا ، بعد وصولنا دور الـ16 فقد حان وقت احلاس
ــي فما لديه  ــكادر التدريب ــة من ال ــة غير املدروس ــن اجملازف وال ميك
ــل امللعب واللعب  ــي اللعب وعدم تقفي ــن ادوات جتعله ينوع ف م

ــاذا اردنا ان  ــم واحد ف مبهاج
ــتمر في البطولة علينا  نس
تخطي منتخب قطر القوي 
ــلوب الضغط من  ــدا باس ج
ــب وعدم اعطاء  نصف امللع
ــي ترتيب  ــس فرصة ف املناف
اوراقه ، فاللعب بـ 4-4-2 هو 
احلل الوحيد اليقاف الثالثي 
ــدوس  ــن الهي ــر حس اخلطي
وعبد الكرمي واملعز فهؤالء لو 
اعطوا اجملال سوف يسجلون 
ــرص فعلى  ــاف الف من انص
ــني ان  ــزج مبهاجم ــدرب ال امل
كان مهند علي وعلي عباس 
ــد داود لكي  او مهند ومحم
ــدم ترك  ــم املباراة وع يحس

ــتقرارا في  ــل منتخبنا اكثر اس ــا يجع ــة للمنافس وهذا م فرص
ــد ولكن ينقصه  ــط والدفاع فهو جي ــبة للوس امللعب اما بالنس
ــداف )ميمي(  ــاهدنا اه ــاب لتمويل املهاجمني فلو ش صانع االلع
ــاه اذ ال ميكن ان  ــدرب االنتب ــن صناعته فعلى امل ــا جاءت م اغلبه
ــهل بل هو  ــدث امام فيتنام فليس قطر بالفريق الس ــرر ما ح يتك
ــوط  ــا امام ايران في الش ــن ظهور منتخبن ــح للبطولة لك مرش
الثاني يجعلنا نطمئن على اجلانب الدفاع لكن باملقابل الهجوم 
ــي فانه مازال صغيرا  ــيلة للفوز وال نضغط على ميم هو خير وس
ــن التاثير االعالمي وعملية جره الى خانة  وعلينا دعمه وابعاده ع
ــدرب ان يعي ذلك وان يكونوا  ــتيت افكاره ، على امل االحتراف وتش
على دراية بامور الالعبني وان يبعدوهم عن وسائل االعالم والتركيز 
ــمة امام قطر التي سوف تفتح لنا امال  فقط على مباراتنا احلاس
الوصول في البطولة الى ابعد ما ميكن وهذا ما نتمناه من العبينا 
ــؤولية وفيهم روحية املنتخب الشاب  االبطال وهم على قدر املس
ــا تكلمنا عنه وخلق جيل قادر على النهوض بالكرة  الذي دائما م
ــس بغريب على  ــى منصات التتويج وهذا لي ــة والوصل ال العراقي

اسود الرافدين .

واجه قطر باهلجوم 
.. ياكاتانيش 

وقفة 

هشام كاطع الدلفي

اليمكن ان يتكرر ما 
حدث امام فيتنام 
فليس قطر بالفريق 
السهل بل هو مرشح 
للبطولة لكن ظهور 
منتخبنا امام ايران يف 
الشوط الثاني يجعلنا 
نطمئن عليه

ادارة الشرطة تغلق الباب بوجه 
مجيع العروض املقدمة مليمي

الكعبيعدنانحصني سانشيز

االختبارات  املاضي،  اجلمعة  يوم  جرت،  
الصاالت  كرة  حلكام  والنظرية  العملية 
كرة  جلنة  أقامتها  والتي   ) الثانية  )الدرجة 
االحتاد  مع  بالتعاون   ، املركزية  الصاالت 
وبإشراف  الديوانية،  محافظة  في  الفرعي 
مباشر من قبل مسؤول قسم احلكام، كرمي 

مطر، إلى جانب أعضاء اللجنة في احملافظات 
الوسطى واجلنوبية .

اجتياز   ،38 بني  من  حكما،   37 ومتكن 
كبير  تفاؤل  وسط  جناح،  بكل  االختبارات 
الكوادر  بتأهيل  احلكام  قسم  إدارة  من 
متقدمة،  مراحل  إلى  ووصولها  التحكيمية 
والسير  وفق اخلطة التي وضعتها جلنة كرة 

الصاالت، برئاسة السيد غالب الزاملي. 

وأكد مسؤول إدارة قسم احلكام، كرمي مطر: 
حكما،   38 وعددهم  املشاركني،  احلكام  أن 
اجتازوا االختبارات العملية والنظرية بنجاح 
باستثناء حكم واحد لم يتمكن من العبور. 
 ، كبيرة  جهوداً  بذلوا  احلكام  جميع  ان  وبني 

من اجل اجتياز االختبارات.
من جانبه، أشاد السيد غالب الزاملي، رئيس 
التي  الكبيرة  باجلهود  الصاالت،  كرة  جلنة 

. كما  االختبارات  القائمون على هذه  بذلها 
ثمن جهود احلكام الذين ساروا على البرنامج 
واالنضباط  اللجنة،  وضعته  الذي  اخلاص 

العالي الذي اظهروه خالل فترة االختبار. 
وأكد الزاملي: أن احلكام الفائزين سيكونون 
التي  الكروية  املنافسات  لكل  جاهزين 
تقيمها جلنة كرة الصاالت. متمنياً لهم كل 

التوفيق والنجاح.

حكام الدرجة الثانية للصاالت جيتازون اختباراتهم العملية والنظرية 

األربعاء  يوم  تنطلق،  ان  املؤمل  من 
التدريبية  الدورة   ، بغداد  في   املقبل 
املستوى  الصاالت  لكرة  االسيوية 
( مبشاركة 17 مدرباً،   level 2 ( الثاني 
وتستمر لغاية التاسع والعشرين من 

الشهر اجلاري .
وقال رئيس جلنة كرة الصاالت ، غالب 
الزاملي: ان هذه الدورة جاءت بناًء على 
الصاالت  جلنة  وضعتها  التي  اخلطة 
في االحتاد كرة القدم ، والتي تتضمن 
لتطوير  مكثفة  تدريبية  دورات  إقامة 
بالدوري  املشاركة  األندية  مدربي 
الصاالت  لكرة  األولى  والدرجة  املمتاز 
، والهدف منها بناء جيل من املدربني 
بواقع  النهوض  على  قادرين  يكونون 

اللعبة .
يحاضر  الدورة  هذه  ان  الى:  وأشار   
شامل  وميض  العراقي،  احملاضر  فيها 
، بعد أن مت تكليفه بشكل رسمي من 
قبل االحتاد اآلسيوي بصفته محاضرا 
الزاملي:  وأضاف    . لديهم  معتمدا 
محافظات  مختلف  من  مدرباً   17 أن 
أن   : .مردفا  فيها  يشاركون  العراق 
مدير قسم الشؤون الفنية والتطوير، 
الدورة،  ومدير  املؤمن،  الدكتور حسام 
االستعدادات  كل  أكمال  عيس،  علي 
الدورة  هذه  إجناح  شأنها  من  التي 
وزارة  إلى  وامتنانه  شكره  مقدما   .

كل  لتسهيلها  والرياضة  الشباب 
بإقامتها  ساهمت  التي  اإلجراءات 

على إحدى قاعاتها التخصصية.
احملاضر  ذكر  نفسه،  السياق  في 
أشرف  إنه   : شامل  ،وميض  اآلسيوي 
على الدورة التدريبية level 1 قبل عدة 
اإلماراتية،  الشارقة  مدينة  في  أيام 
اإلمارات،  من  مدربا   13 فيها  شارك 
أحدهم  اجنبيني،  اثنني  عن  فضال 
برتغالي واآلخر برازيلي. مبينا: أن االحتاد 
اآلسيوي اعتمد عليه بشكل رسمي 
والتي   level 2 دورة  على  اإلشراف  في 
ستنطلق في بغداد، يوم 2019/1/23 ، 

وتستمر لغاية 2019/1/29  .
حسام  الدكتور  أكد  جانبه،  من    
املؤمن، مسؤول قسم الشؤون الفنية 

إقامة  أهمية  اللجنة،  في  والتطوير 
العاملني  للمدربني  الدورات  هذه  مثل 
إلطالعهم  الصاالت،  كرة  لعبة  في 
تشهده  الذي  املستمر  التطور  على 
ومعرفة   ، العالم  في  الصاالت  كرة 
الى  اللعبة،  تخص  التي  القوانني 
املعدلة  التحكيمية  القوانني  جانب 
العبيهم  إلى  نقلها  بغية  واجلديدة، 
تفادي  ومحاولة  منها،   لالستفادة 
املباريات.   أثناء  باألخطاء  الوقوع 
سيشهد   2019 عام  ان  الى:  مشيرا 
إقامة عدد كبير من الدورات للمدربني 
إطار  في  واملشرفني،  واحلكام 
االستراتيجية التي وضعتها اللجنة، 
حتت  العاملني  جميع  تطوير  لغرض 

لوائها .

رمسيًا.. صافرة سنغافورية تضبط لقاء جلنة الصاالت تنظم دورة تدريبية يف بغداد 
اسود الرافدين أمام قطر

اعلنت الهيئة  االدارية لنادي الشرطة 
جميع  بوجه  الباب  غلق  الرياضي 
ستقدم  والتي  قدمت  التي  العروض 
مهند  لالعب  القريب  املستقبل  في 
علي الذي يرتبط بعقد مع النادي من 
اجل حصر تفكير الالعب في املهمة 
الوطني. املنتخب  مع  اآلسيوية 
واكدت ادارة النادي في بيان رسمي ان 
»االدارة قررت عدم التفريط بخدمات 
الوطني   واملنتخب  الفريق  مهاجم 
مهند علي خالل املوسم احلالي وذلك 
بعقد  جهة  من  النادي  مع  الرتباطه 
حثه  ولضرورة  األمد  طويل  رسمي 
املنتخب  مهمته  في  التركيز  على 
في  اسيا  أمم  بطولة  في  الوطني 

الوقت احلالي«.
واشار البيان الى ان »ادارة النادي تعمل 

املوسم  بداية  منذ  مكثف  بشكل 
جماهيرها  حلم  حتقيق  على  احلالي 
وانحصرت  الدوري  درع  بأحراز 
جهودها في توفير االرضّية املناسبة 
لهذه املهمة ومبا ان »ميمي« يعد احد 
اهم اعمدة الفريق لذلك سيبقى مع 

الفريق لتحقيق حلم احراز الدرع«.
واضاف ان »هناك هدفاً وطنياً اسمى 
وهو  واملسميات  االعتبارات  كل  من 
الوطني  للمنتخب  االسيوي  املشوار 
نوفر  ان  جميعاً  علينا  يجب  الذي 
األصعدة  جميع  على  االستقرار  له 
لذلك قررت ادارة النادي ابقاء الالعب 
ورفض  املنتخب  مع  تركيزه  قمة  في 
التي قدمتها األندية  العروض  جميع 
الوقت  في  معه  بالتعاقد  الراغبة 

احلالي«.

عزز فريق النفط بطل دوري السلة املمتاز في املوسمني االخيرين مسيرته في 
دوري املوسم احلالي بعد ان متكن من رد الدين ملنافسه القوي فريق الشرطة 
مساء  بينهما  جرت  التي  املباراة  في  نقطة   65-73 بنتيجة  عليه  بتغلبه 
الثالث  الدور  منافسات  ضمن  املغلقة  الشعب  قاعة  في  املاضي  اخلميس 
من املرحلة الثانية.وانتهت اشواط املباراة التي ادارها احلكام الدوليون مروان 
الشرطة  التوالي 16-11 نقطة لصالح  ونزار علي على  ماجد وعلي سموم 
ثم 37-27 نقطة لصالح النفط ثم 56-46 نقطة لصالح النفط ايضاً وقد 
حصل العب النفط علي مؤيد على جائزة افضل العب في املباراة، علماً ان 
مباراة املرحلة االولى التي تقابل فيها الفريقان قد اسفرت عن فوز الشرطة 
على النفط بنتيجة 69-58 نقطة.. وبهذا يكون فريق النفط قد رد اعتباره 

لتزداد آماله في منافسة املتصدر حالياً فريق الكرخ على اللقب.

سلة النفط تعزز مسريتها بفوزها 
على الشرطة يف الدوري املمتاز

ريال مدريد يستهدف جنمًا جديدًا
من مانشسرت سييت

في  نقاط  أربع  جورج  بول  أحرز 
آخر 5.1 ثانية ليحافظ أوكالهوما 
سجله  على  ثاندر  سيتي 
سيفنتي  فيالدلفيا  أمام  املذهل 
عليه  تغلب  عندما  سيكسرز 
السلة  كرة  دوري  في   115-117
األمريكي للمحترفني الليلة قبل 

املاضية.
اخلاسر  هو  سيكسرز  وكان 
خمسة  أول  بني  من  الوحيد 
كل  فاز  بعدما  الشرق  في  فرق 
وتورونتو  باكس  ميلووكي  من 
وبوسطن  بيسرز  وإنديانا  رابتورز 
هاردن  جيمس  سيلتيكس.وأحرز 
ليقودا  نقطة   78 جوردون  وإيريك 
لتعويض  روكتس  هيوستون 
والفوز  نقطة   21 بفارق  تأخره 
138-134 لوس أجنليس ليكرز بعد 

وقت إضافي.
أمام سيكسرز  ثاندر  ولم يخسر 
سوى مرة واحدة منذ نقل الفريق 

وكانت  سيتي  أوكالهوما  إلى 
نوفمبر   15 في  الهزمية  تلك 
هو  وهذا   .2008 الثاني  تشرين 
لثاندر  التوالي  على   19 االنتصار 
الذي  ثاندر،  على سيكسرز. وعاد 
هزميتني  بعد  توازنه  استعاد 
هوكس  أتالنتا  أمام  متتاليتني 
إلى  املاضي،  األسبوع  وليكرز 
املركز الثالث في القسم الغربي 

برصيد 27 فوزا و18 هزمية.
التقدم  باتلر  جيمي  ومنح 

قبل  نقطتني  بفارق  لسيكسرز 
6.9 ثانية من النهاية.

ثالثية  رمية  أحرز  جورج  لكن 
ورمية حرة إضافية بعد خطأ من 

باتلر ليحسم فوز ثاندر.
مسجلي  قائمة  جورج  وتصدر 
فيما  نقطة   31 برصيد  ثاندر 
وستبروك  راسل  من  كل  أضاف 

ودينيس شرودر 21 نقطة.
ولم تكن 31 نقطة من الكاميروني 
ليتفادى  كافية  إمبيد  جويل 

سيكسرز هزمية معتادة.
الرابع  املركز  في  سيكسرز  وظل 
في الشرق برصيد 30 فوزا في 47 

مباراة.
انتصارات سهلة

ويانيس  بليدسو  إيريك  وأحرز 
ليقودا  نقطة   55 أنتيتوكومبو 
على   108-118 للفوز  باكس 
رابتورز  وسحق  ماجيك.  أورالندو 
 90-119 جريزليز  ممفيس  ضيفه 
داالس  على   99-111 بيسرز  وفاز 
مافريكس فيما عاد سيلتيكس 
هوكس. على   105-113 بانتصار 

صدارة  على  باكس  وحافظ 
بالرابع  بالفوز  الشرقي  القسم 
إلى  رصيده  ليرفع  التوالي  على 
 35 مقابل  مباراة   45 في  فوزا   33
لرابتورز. مباراة   48 في  انتصارا 
الثالث  املركز  في  بيسرز  ويأتي 
برصيد 30 فوزا و15 هزمية متفوقا 
سيلتيكس  على  بانتصارين 
والذي  اخلامس  املركز  صاحب 

بليدسو في  وكان  مرة.   18 خسر 
برصيد  باكس  مسجلي  صدارة 
30 نقطة وأضاف أنتيتوكومبو 25 
استحواذه  إلى  باإلضافة  نقطة 

على 13 كرة مرتدة.
فوتشفيتش  نيكوال  وتصدر 
برصيد  ماجيك  مسجلي  قائمة 
27 نقطة وأضاف البديل تيرانس 
ماجيك  وتلقى  نقطة.   16 روس 
التوالي  على  الثالثة  الهزمية 
ليتراجع إلى املركز 11 في الشرق 
مباراة.  46 في  فوزا   19 برصيد 

نقطة   31 بفارق  رابتورز  وتفوق 
الثالث  الربع  في  جريزليز  على 
انتصاره  ليتقدم 100-62 ويضمن 
جرين  داني  وتصدر  السهل. 
برصيد  رابتورز  مسجلي  قائمة 
24 نقطة وأضاف خمسة العبني 
آخرين 12 نقطة على األقل.وكان 
جارين جاكسون األكثر تسجيال 
 16 برصيد  جريزليز  صفوف  في 

نقطة.

اإلماراتي،  املنتخب  جنم  حسن،  ماجد  وعد 
أقصى  األبيض  يبذل  بأن  الفريق،  جماهير 
املشوار حتى  ما بوسعه من جهد ملواصلة 
النهاية في بطولة كأس آسيا 2019. ويلتقي 
قيرغيزستان،  منتخب  اإلماراتي،  املنتخب 
على  للبطولة  الـ16،  دور  في  االثنني،  اليوم 
ظبي. أبو  في  الرياضية  زايد  مدينة  ستاد 
وقال ماجد حسن، في املؤمتر الصحفي قبل 
مرحلة  هي  جديدة  »مرحلة  اليوم  مباراة 
ونبارك  املنافس  نحترم  اإلقصائية.  األدوار 
البطولة  في  للمشاركة  الصعود  على  له 
وعلق  الثاني«.  للدور  والتأهل  األولى  للمرة 
على كيفية وصوله لهذا املستوى رغم أنه 
لم يكن يلعب أساسيا في الفترة املاضية، 
وما إذا كان االنسجام بينه وبني زميله علي 
وأكد  التألق.  هذا  وراء  السبب  هو  ساملني 
باالنسجام  يتمتع  كله  »الفريق  أن  حسن، 
يتمتعون  بالفريق  الـ23  الالعبني  جميع  وأن 
حتقيق  في  ويرغبون  جيدة،  مبستويات 
لفريق«.  يخوضها  مباراة  كل  في  الفوز 
مباراة  على  اآلن  »تركيزنا  الالعب  وأشار 
املواجهات  في  نفكر  وبعدها  قيرغيزستان 
التالية«. من جانب آخر سيكون أمام خوان 
أنطونيو بيتزي، مدرب السعودية، الكثير من 
العمل إلصالح أخطاء فريقه الدفاعية قبل 

اختبار صعب جاء مبكرا للغاية أمام اليابان، 
في دور الـ16 لكأس آسيا لكرة القدم، اليوم 
االثنني. وقدم املنتخب السعودي، بطل آسيا 
كوريا  على  فوزه  في  مقنعا  أداء  مرات،   3
الشمالية ولبنان في أول مباراتني له في دور 
اجملموعات، قبل أن يخسر 2-0، أمام قطر في 
األول بعد سلسلة من األخطاء  الدور  ختام 
على  حصوله  وتسبب  الفادحة.  الدفاعية 
مواجهة  في  مجموعته،  في  الثاني  املركز 
القاري  باللقب  الفائزة  اليابان  مع  مبكرة 
أول  في  للتتويج  املرشحني  وأحد  مرات   4
فبراير/ شباط في أبوظبي. وقال بيتزي، مدرب 
الهزمية  بعد  للصحفيني  السابق  تشيلي 

اآلن  »علينا  املاضي  اخلميس  يوم  قطر  أمام 
عشر.  الستة  دور  وهي  جديدة  مرحلة  بدء 
آخر  فريق  وأي  اليابان  مثل  مستعدون  نحن 
التعافي  علينا  أن  وأعتقد  الدور،  لهذا  تأهل 
في األيام املقبلة وهذا سيسمح لنا بتقدمي 
مباراة جيدة«. وأضاف »لم يكن من املفترض 
أن يظهر خط الدفاع بهذا الشكل. أستطيع 
أن أؤكد لكم أن الدفاع لم يكن هو املشكلة 
الوحيدة«. وجاء هدف قطر األول الذي سجله 
املعز علي، هداف البطولة، من سوء فهم بني 
قلبي الدفاع محمد آل فتيل وعلي البليهي، 
الذي تسبب أيضا في ركلة جزاء. وهز املعز 
الشباك مجددا بضربة رأس وهو غير مراقب 

متاما خالل ركلة ركنية. ويدرك بيتزي، الذي 
فاز مع تشيلي بكأس كوبا أمريكا، أن تكرار 
الياباني  املنتخب  أمام  األخطاء  هذه  مثل 
السريع ستكون له عواقب وخيمة. وأنهت 
 3 بلغ  مثالي  بسجل  اجملموعات  دور  اليابان 
انتصارات في 3 مباريات، رغم أن تعني عليها 
الثالث  من  مباراتني  في  تأخرها  تعويض 
وسيعتمد  وأوزبكستان.  تركمانستان  أمام 
على  مجددا  مورياسو  هاجيمي  مدربها 
هاراجوتشي  جينكي  الوسط  العب 
أجل  من  مينامينو  تاكومي  واملهاجم 
استغالل أخطاء منتخب السعودية املبتلى 
منتخب  أقصى  آخر  جانب  من  باإلصابات. 
فيتنام نظيره األردني من دور الستة عشرة 
بفارق  القدم  لكرة  آسيا  كأس  لنهائيات 
التعادل  الترجيح »4-2«، بعدما ساد  ركالت 
»1-1« في املباراة التي جمعتهما امس األحد 
بهدف  األردن  وتقدم  مكتوم.  آل  استاد  على 
بالدقيقة  الرحمن  عبد  بهاء  عبر  السبق 
نغوين  كونغ  التعادل  لفيتنام  وأحرز   ،»39«
لركالت  يحتكما  أن  قبل   ،»50« بالدقيقة 
الترجيح لتحديد هوية املتأهل. طالت فترة 
احلذر  ظل  في  املنتخبني  بني  النبض  جس 
حساباتهما.  يربك  مباغت  هدف  تلقي  من 
جيدة،  بداية  عن  فيتنام  منتخب  وأعلن 
وبدأ يفكر تدريجياً  أغلق املساحات،  عندما 

النشامى  على  فرض  مما  قدراته،  بفرض 
التراجع والتحسب جيداً لقدرات خصمه. 
بتشكيلته  األردن  مدرب  بوركلمانز  ودفع 
املعتادة، معوالً على طريقة »4-3-3«، حيث 
تواجد في خط الوسط بهاء عبد الرحمن 
أنيطت  الذين  وبني عطية  مرجان  وسعيد 
والتعمري  والبخيت  متويل  مهمة  بهم 
وبني  األردن خطاب  دفاع  ووجد  والرواشدة. 
التقدم  أن  والعجالني  وشلباية  ياسني 
للمساندة أمر غاية في الصعوبة في ظل 
لالعبي  الهجومية  االنطالقات  سرعة 
دوجن  وهوجن  هي  وجنوين  دوك  فان  فيتنام 
األردن  واعتمد  مهارة.  من  به  يتمتعون  وما 
الفردية  املهارات  على  هجماته  بناء  في 

للتعمري والبخيت وافتقد لألداء اجلماعي مما 
جعل خطورته على مرمى داجن فان الم أشبه 
باملعدومة. وجاءت تشكيلة األردن كالتالي: 
عامر شفيع، طارق خطاب، أنس بني ياسني، 
فراس شلباية، سالم العجالني، خليل بني 
الرحمن،  عبد  بهاء  مرجان،  سعيد  عطية، 
موسى  الرواشدة،  يوسف  البخيت،  ياسني 
أولى  عن  ذلك  بعد  األردن  وأعلن  التعمري. 
للرواشدة  بهاء  مرر  عندما  احلقيقية  فرصه 
فان  داجن  أمسكها  أرضية  كرة  سدد  الذي 
زميله  شلباية  ووضع  املناسب.  بالوقت  الم 
املرمى  مواجهة  في  عرضية  بكرة  البخيت 

لكنه سدد بتسرع فوق العارضة، رد عليه 
هوجن دوجن بتنفيذ ضربة حرة مباشرة قوية 
منتخب  وفرض  بثبات.  شفيع  لها  تصدى 
تغيير  األردن  على  لعبه  بطريقة  فيتنام 
أسلوبه من خالل اضطراره لالعتماد على 
منطقة  داخل  الطويلة  الكرات  ارسال 
من  مرماه  انقاذ  في  شفيع  وتألق  اجلزاء. 
لتسديدة  تصدى  عندما  محقق،  هدف 
وفي  اجلزاء.  منطقة  داخل  من  هاو  فان 
لالعثار  العجالني  تعرض   »39« الدقيقة 
فاحتسبها حكم املباراة ضربة حرة مررها 
الرواشدة لبهاء عبد الرحمن الذي أطلقها 
قوية استقرت في شباك فان الم. واستفز 

الهدف فيتنام الذي هاجم بكثقافة بحثاً 
قذيفة  هوان  تروجن  فأطلق  التعديل  عن 
لم  لركنية.  السنني  بخبرة  حولها شفيع 
يتأخر منتخب فيتنام في تعديل النتيجة 
من  نوع  االول، حيث  االضافي  الشوط  في 
خياراته واعتمد على الكرات العرضية في 
احلال  يتغير  ولم  الهجومي.  البناء  عملية 
ليحكتم  الثاني،  االضافي  الشوط  في 
لألردن  نفذ  الترجيح.  لضربات  املنتخبان 
بنجاح بهاء عبد الرحمن وأحمد العرسان، 
ونفذ  سمير.  وأحمد  فيصل  بهاء  وأهدر 
دونغ  هوجن  ودو  هاي  نغوك  لفيتنام  بنجاح 

وكسيان ترونغ وتيان بوي وأهدر تران مينه.

إن  األحد،  امس  صحفي،  تقرير  قال 
جديدا  العبا  يستهدف  مدريد،  ريال 
ضم  بعدما  سيتي،  مانشستر  من 
إبراهيم دياز، من النادي اإلجنليزي، في 
»ديلي  صحيفة  وقالت  اجلاري.  يناير 

ل ميل« البريطانية، إن  يا ر
يخطط  مدريد 
مع  للتعاقد 
لي  تغا لبر ا
و  د ر نا بر
 ، سيلفا

ألعاب  صانع 

مانشستر سيتي.ويعتقد ريال مدريد 
أن برناردو سيلفا، سيكون أكثر إبداًعا 
الفترة  خالل  الفريق  هجوم  خط  في 
مع  الالفت  لتألقه  نظًرا  املقبلة، 
لالعب  ويتبقى  املوسم.  هذا  السيتي 
البرتغالي 3 سنوات ونصف في عقده 
مع مانشستر سيتي، وسيكون األخير 
مفاوضات  في  للدخول  اآلن  مضطًرا 
خوًفا  سيلفا  عقد  وحتسني  لتجديد 
بيب  مدريد.ويرى  ريال  إغراءات  من 
ملانشستر  الفني  املدير  جوارديوال، 
سيتي، أن برناردو سيلفا صاحب الـ24 
عاًما، هو الوريث الشرعي لزميله في 
الـ33  صاحب  سيلفا  ديفيد  الفريق 
برناردو  أن  إلى  عاًما.يشار 
إلى  انضم  سيلفا 
في  سيتي  مانشستر 
 2017 عام  صيف 
مليون   43.5 مقابل 
قادًما  إسترليني 
من موناكو الفرنسي. 
مساعيه  مدريد  ريال  ويواصل 
جودة  حتسني  أجل  من  احلثيثة 
االنتقاالت  فترة  خالل  الفريق 
بعد  وذلك  املقبلة،  الصيفية 
املوسم  هذا  مستواه  انخفاض 
عقب رحيل كريستيانو رونالدو 

إلى يوفنتوس.

االول  أمس  تونس،  منتخب  تكبد 
نظيره  أمام  ثقيلة  هزمية  السبت، 
حلساب   ،35-23 بنتيجة  السويدي 
في  الثاني  الدور  من  األولى  اجلولة 
األول  الشوط  وكان  اليد.  مونديال 
بنتيجة  السويد  لصالح  انتهى  قد 

تونس  منتخب  يظل  وبذلك   .14-19
الثانية  للمجموعة  األخير  املركز  في 
بدون نقاط، فيما ارتفع رصيد السويد 
نسور  منتخب  وخاض  نقاط.   6 إلى 
الثانية  املباراة  األحد،  أمس  قرطاج، 
أمام اجملر، قبل أن ينهي منافسات هذا 

الدور مبواجهة مصر.
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ــبيلية بهدفني نظيفني، أمس  وضع ريال مدريد قدمه على الطريق الصحيح، بفوزه على إش
االول السبت، وتقدمي مستوى مميز استعاد به البريق أمام خصم عنيد.وضرب امللكي أكثر من 
ــاب  ــلم ترتيب الليجا على حس عصفور بحجر واحد، حيث صعد إلى املركز الثالث على س
إشبيلية الذي تراجع للمركز الرابع، فضال عن العديد من املكاسب الفنية واملعنوية األخرى.
ــتعرض  4 مكاسب لريال مدريد من الفوز على إشبيلية في سياق التقرير التالي:الروح  ويس
املعنوية أعطى االنتصار على إشبيلية دفعة معنوية كان العبو ريال مدريد في حاجة ماسة 
ــبق له الفوز على امللكي بالدور األول، بثالثية  لها، خاصة مع تقدمي عرض جيد أمام فريق س
ــر به امللكي الثقة  ــكل الذي ظه ــة مع الرأفة، خالل فترة جولني لوبيتيجي.وبّث الش نظيف
ــبه الكاملة على اللقاء، والوصول إلى مرمى اخلصم  ــيطرتهم ش في نفوس العبيه بعد س

ــي.  ــديدات على الرغم من الطريقة الدفاعية للفريق األندلس ــدد كبير من الفرص والتس بع
ــون انطالقة حقيقية في  ــتغالل نقاط مباراة أمس االول لتك ــيكون على ريال مدريد اس وس
النصف الثاني من املوسم، قبل خوض حتديات صعبة سواء في الليجا أو كأس امللك أو ثمن 
نهائي دوري األبطال، في فبراير/ شباط املقبل. مودريتش منذ عودته من كأس العالم لألندية، 
عانى من انتقادات بسبب تراجع مستواه والذي أثر بالسلب على أداء الفريق، ولكن تغير كل 
ــبيلية في مباراة كان مودريتش جنمها األول. استعاد أفضل العب في العالم  ــيء أمام إش ش
ــوط الثاني من  ــب الريال، وبذل جهدا كبيرا خاصة في الش ــط ملع رونقه من جديد في وس
ــتطاع مودريتش تسجيل هدفه الثاني في  خالل صناعة اللعب وقيادة هجمات الفريق.واس
ــع، بعد أيام من إحراز هدف في  ــتخلص الكرة من املداف ــا من مجهود فردي، بعدما اس الليج

مباراة ريال بيتيس، فضال عن صناعة 4 فرص محققة لزمالئه.

اخليار اجلريء يتصدر مكاسب ريال مدريد أمام إشبيلية
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هزمية ثقيلة ملنتخب تونس
يف مونديال اليد

سار ميك شوماخر على خطى والده 
أكادميية  إلى  باالنضمام  مايكل، 
العالم  بطولة  في  املنافس  فيراري 

لسباقات فورموال 1 للسيارات.
البالغ  األملاني،  السائق  وسينافس 
والده  نال  والذي  عاما   19 عمره 
القياسية  ألقابه  من  خمسة 
فيراري،  مع   1 فورموال  في  السبعة 
بعد  احلالي  بالعام   2 فورموال  في 

األوروبية في  حصد لقب فورموال 3 
.2018

السائق  إن  بيان  في  فيراري  وقال 
احلالي  األسبوع  سينضم  الشاب 
لالستعداد  األكادميية  أعضاء  إلى 

للموسم اجلديد.
األكادميية كل من جيوليانو  وتضم 
سائق  أليسي  جان  جنل  أليسي، 
كالوم  والبريطاني  السابق،  فيراري 
ماركوس  والنيوزيلندي  إيلوت 

روبرت  والروسي  أرمستروجن 
إنزو  والبرازيليني  شفارتسمان 

فيتيبالدي وجيانلوكا بيتكوف.
حفيد  هو  عاما(   17( وفيتيبالدي 
العالم  بطل  فيتيبالدي  إميرسون 

مرتني.
سعيد  »أنا  شوماخر  ميك  وقال 
معي  شراكة  في  فيراري  بدخول 
احملركات  رياضة  في  ومستقبلي 

سيكون في اللون األحمر«.

ميك شوماخر يسري على خطى والده

  منتخب األردن يغادر إىل بالده بعد خسارته أمام نظريه الفيتنامي
جنم اإلمارات: نعد مبواصلة املشوار حتى النهاية .. وبيتزي يتطلع لرتميم دفاع األخضر قبل مواجهة اليابان

في دوري الـ16 وخروج المغلوب في بطولة كأس آسيا

دانييل  األميركية  حققت 
املفاجآت  أكبر  إحدى  كولينز 
املفتوحة  أستراليا  بطولة  في 
األحد  امس  بتغلبها  للتنس، 
املصنفة  على  الرابع  الدور  في 
كيربر  أجنيليك  األملانية  ثانية 
أقل  في  نظيفتني  مبجموعتني 
مشاركتها  وفي  ساعة.  من 
األولى في أولى بطوالت الغراند 
كولينز  حققت  األربع،  سالم 
البالغة 25 عاما، باغتت كولينز 
ألقاب  بثالثة  املتوجة  األملانية 

بينها  الكبرى  البطوالت  في 
ساحق  بفوز   ،2016 أستراليا 
كولينز  وقالت  و2-6.  6-صفر 
املصنفة 35 عامليا أنها اختارت 
للفوز  أسعى  »أنا  املباراة  في 
وأؤمن بضرباتي )...( دخلت )أرض 
امللعب( دون شعور باخلوف. لقد 
حياتي،  طوال  بجهد  عملت 
أفكر  ولم  لدي  كل  قدمت 
تصنيفها،  رغم  وعلى  باألمر«. 
غير  الالعبات  من  كولينز  تعد 
رابطة  دورات  في  املعروفات 
املفاجئ  فوزها  وقبل  احملترفني. 
لها  يسبق  لم  األحد،  امس 

مباراة  في  انتصارا  حققت  أن 
في  الكبرى  البطوالت  خالل 
وتفوقت  محاوالت.  خمس 
مواجهتهما  في  عليها  كيربر 
الوحيدة 6-1 و6-1 في دور الـ16 
البريطانية  إيستبورن  لدورة 
وحذرت  املاضي.  العام 
مبباراة  أفز  لم  »لرمبا  األميركية 
في البطوالت الكبرى قبل هذه 
أقول  أن  علي  لكن  )أستراليا(، 
لكم إن األمر سيتكرر. آمل في 
أن أحصل على العديد من هذه 
كيربر  وباتت  )االنتصارات(«. 
بني  من  لكولينز  ضحية  ثالث 

املصنفات في بطولة أستراليا، 
األميركية  تفوقت  بعدما 
غورغيس  جوليا  األملانية  على 
األول،  الدور  في   14 املصنفة 
غارسيا  كارولني  والفرنسية 
الثالث. في  عشرة  الثامنة 
وكانت كيربر التي أحرزت العام 
وميبلدون  بطولة  لقب  املاضي 
حساب  على  اإلنكليزية 
سيرينا  اخملضرمة  األميركية 
مباراة  دخلت  قد  وليامس، 
للعبور  املرشحة  وهي  امس 
النهائي، السيما  ربع  الدور  الى 
مجموعة  أي  تخسر  لم  وأنها 

في املباريات الثالث األولى التي 
خاضتها في ملبورن هذا العام.
نفسها  وجدت  األملانية  أن  اال 
متأخرة مبجموعة بعد مرور 21 
دقيقة فقط. ومع بداية الثانية، 

أن كيربر مقبلة على عودة  بدا 
إرسال  بعد كسرها  املباراة  في 
األول،  الشوط  في  منافستها 
في  سريعا  ردت  األخيرة  أن  اال 

الشوط الثاني.

كولينز تباغت كريبر وتزحيها عن بطولة أسرتاليا املفتوحة للتنس

ثاندر يتغلب بصعوبة على سيكسرز يف دوري السلة األمريكي



ريال مدريد يستهدف جنمًا جديدًا
من مانشسرت سييت

في  نقاط  أربع  جورج  بول  أحرز 
آخر 5.1 ثانية ليحافظ أوكالهوما 
سجله  على  ثاندر  سيتي 
سيفنتي  فيالدلفيا  أمام  املذهل 
عليه  تغلب  عندما  سيكسرز 
السلة  كرة  دوري  في   115-117
األمريكي للمحترفني الليلة قبل 

املاضية.
اخلاسر  هو  سيكسرز  وكان 
خمسة  أول  بني  من  الوحيد 
كل  فاز  بعدما  الشرق  في  فرق 
وتورونتو  باكس  ميلووكي  من 
وبوسطن  بيسرز  وإنديانا  رابتورز 
هاردن  جيمس  سيلتيكس.وأحرز 
ليقودا  نقطة   78 جوردون  وإيريك 
لتعويض  روكتس  هيوستون 
والفوز  نقطة   21 بفارق  تأخره 
138-134 لوس أجنليس ليكرز بعد 

وقت إضافي.
أمام سيكسرز  ثاندر  ولم يخسر 
سوى مرة واحدة منذ نقل الفريق 

وكانت  سيتي  أوكالهوما  إلى 
نوفمبر   15 في  الهزمية  تلك 
هو  وهذا   .2008 الثاني  تشرين 
لثاندر  التوالي  على   19 االنتصار 
الذي  ثاندر،  على سيكسرز. وعاد 
هزميتني  بعد  توازنه  استعاد 
هوكس  أتالنتا  أمام  متتاليتني 
إلى  املاضي،  األسبوع  وليكرز 
املركز الثالث في القسم الغربي 

برصيد 27 فوزا و18 هزمية.
التقدم  باتلر  جيمي  ومنح 

قبل  نقطتني  بفارق  لسيكسرز 
6.9 ثانية من النهاية.

ثالثية  رمية  أحرز  جورج  لكن 
ورمية حرة إضافية بعد خطأ من 

باتلر ليحسم فوز ثاندر.
مسجلي  قائمة  جورج  وتصدر 
فيما  نقطة   31 برصيد  ثاندر 
وستبروك  راسل  من  كل  أضاف 

ودينيس شرودر 21 نقطة.
ولم تكن 31 نقطة من الكاميروني 
ليتفادى  كافية  إمبيد  جويل 

سيكسرز هزمية معتادة.
الرابع  املركز  في  سيكسرز  وظل 
في الشرق برصيد 30 فوزا في 47 

مباراة.
انتصارات سهلة

ويانيس  بليدسو  إيريك  وأحرز 
ليقودا  نقطة   55 أنتيتوكومبو 
على   108-118 للفوز  باكس 
رابتورز  وسحق  ماجيك.  أورالندو 
 90-119 جريزليز  ممفيس  ضيفه 
داالس  على   99-111 بيسرز  وفاز 
مافريكس فيما عاد سيلتيكس 
هوكس. على   105-113 بانتصار 

صدارة  على  باكس  وحافظ 
بالرابع  بالفوز  الشرقي  القسم 
إلى  رصيده  ليرفع  التوالي  على 
 35 مقابل  مباراة   45 في  فوزا   33
لرابتورز. مباراة   48 في  انتصارا 

الثالث  املركز  في  بيسرز  ويأتي 
برصيد 30 فوزا و15 هزمية متفوقا 
سيلتيكس  على  بانتصارين 
والذي  اخلامس  املركز  صاحب 

بليدسو في  وكان  مرة.   18 خسر 
برصيد  باكس  مسجلي  صدارة 
30 نقطة وأضاف أنتيتوكومبو 25 
استحواذه  إلى  باإلضافة  نقطة 

على 13 كرة مرتدة.
فوتشفيتش  نيكوال  وتصدر 
برصيد  ماجيك  مسجلي  قائمة 
27 نقطة وأضاف البديل تيرانس 
ماجيك  وتلقى  نقطة.   16 روس 
التوالي  على  الثالثة  الهزمية 
ليتراجع إلى املركز 11 في الشرق 
مباراة.  46 في  فوزا   19 برصيد 

نقطة   31 بفارق  رابتورز  وتفوق 
الثالث  الربع  في  جريزليز  على 
انتصاره  ليتقدم 100-62 ويضمن 
جرين  داني  وتصدر  السهل. 
برصيد  رابتورز  مسجلي  قائمة 
24 نقطة وأضاف خمسة العبني 
آخرين 12 نقطة على األقل.وكان 
جارين جاكسون األكثر تسجيال 
 16 برصيد  جريزليز  صفوف  في 

نقطة.

اإلماراتي،  املنتخب  جنم  حسن،  ماجد  وعد 
أقصى  األبيض  يبذل  بأن  الفريق،  جماهير 
املشوار حتى  ما بوسعه من جهد ملواصلة 
النهاية في بطولة كأس آسيا 2019. ويلتقي 
قيرغيزستان،  منتخب  اإلماراتي،  املنتخب 
على  للبطولة  الـ16،  دور  في  االثنني،  اليوم 
ظبي. أبو  في  الرياضية  زايد  مدينة  ستاد 

وقال ماجد حسن، في املؤمتر الصحفي قبل 
مرحلة  هي  جديدة  »مرحلة  اليوم  مباراة 
ونبارك  املنافس  نحترم  اإلقصائية.  األدوار 
البطولة  في  للمشاركة  الصعود  على  له 
وعلق  الثاني«.  للدور  والتأهل  األولى  للمرة 
على كيفية وصوله لهذا املستوى رغم أنه 
لم يكن يلعب أساسيا في الفترة املاضية، 
وما إذا كان االنسجام بينه وبني زميله علي 
وأكد  التألق.  هذا  وراء  السبب  هو  ساملني 
باالنسجام  يتمتع  كله  »الفريق  أن  حسن، 
يتمتعون  بالفريق  الـ23  الالعبني  جميع  وأن 
حتقيق  في  ويرغبون  جيدة،  مبستويات 
لفريق«.  يخوضها  مباراة  كل  في  الفوز 
مباراة  على  اآلن  »تركيزنا  الالعب  وأشار 
املواجهات  في  نفكر  وبعدها  قيرغيزستان 
التالية«. من جانب آخر سيكون أمام خوان 
أنطونيو بيتزي، مدرب السعودية، الكثير من 
العمل إلصالح أخطاء فريقه الدفاعية قبل 

اختبار صعب جاء مبكرا للغاية أمام اليابان، 
في دور الـ16 لكأس آسيا لكرة القدم، اليوم 
االثنني. وقدم املنتخب السعودي، بطل آسيا 
كوريا  على  فوزه  في  مقنعا  أداء  مرات،   3
الشمالية ولبنان في أول مباراتني له في دور 
اجملموعات، قبل أن يخسر 2-0، أمام قطر في 
األول بعد سلسلة من األخطاء  الدور  ختام 
على  حصوله  وتسبب  الفادحة.  الدفاعية 
مواجهة  في  مجموعته،  في  الثاني  املركز 
القاري  باللقب  الفائزة  اليابان  مع  مبكرة 
أول  في  للتتويج  املرشحني  وأحد  مرات   4
فبراير/ شباط في أبوظبي. وقال بيتزي، مدرب 
الهزمية  بعد  للصحفيني  السابق  تشيلي 

اآلن  »علينا  املاضي  اخلميس  يوم  قطر  أمام 
عشر.  الستة  دور  وهي  جديدة  مرحلة  بدء 
آخر  فريق  وأي  اليابان  مثل  مستعدون  نحن 
التعافي  علينا  أن  وأعتقد  الدور،  لهذا  تأهل 
في األيام املقبلة وهذا سيسمح لنا بتقدمي 
مباراة جيدة«. وأضاف »لم يكن من املفترض 
أن يظهر خط الدفاع بهذا الشكل. أستطيع 
أن أؤكد لكم أن الدفاع لم يكن هو املشكلة 
الوحيدة«. وجاء هدف قطر األول الذي سجله 
املعز علي، هداف البطولة، من سوء فهم بني 
قلبي الدفاع محمد آل فتيل وعلي البليهي، 
الذي تسبب أيضا في ركلة جزاء. وهز املعز 
الشباك مجددا بضربة رأس وهو غير مراقب 

متاما خالل ركلة ركنية. ويدرك بيتزي، الذي 
فاز مع تشيلي بكأس كوبا أمريكا، أن تكرار 
الياباني  املنتخب  أمام  األخطاء  هذه  مثل 
السريع ستكون له عواقب وخيمة. وأنهت 
 3 بلغ  مثالي  بسجل  اجملموعات  دور  اليابان 
انتصارات في 3 مباريات، رغم أن تعني عليها 
الثالث  من  مباراتني  في  تأخرها  تعويض 
وسيعتمد  وأوزبكستان.  تركمانستان  أمام 
على  مجددا  مورياسو  هاجيمي  مدربها 
هاراجوتشي  جينكي  الوسط  العب 
أجل  من  مينامينو  تاكومي  واملهاجم 
استغالل أخطاء منتخب السعودية املبتلى 
منتخب  أقصى  آخر  جانب  من  باإلصابات. 
فيتنام نظيره األردني من دور الستة عشرة 
بفارق  القدم  لكرة  آسيا  كأس  لنهائيات 
التعادل  الترجيح »4-2«، بعدما ساد  ركالت 
»1-1« في املباراة التي جمعتهما امس األحد 
بهدف  األردن  وتقدم  مكتوم.  آل  استاد  على 
بالدقيقة  الرحمن  عبد  بهاء  عبر  السبق 
نغوين  كونغ  التعادل  لفيتنام  وأحرز   ،»39«
لركالت  يحتكما  أن  قبل   ،»50« بالدقيقة 
الترجيح لتحديد هوية املتأهل. طالت فترة 
احلذر  ظل  في  املنتخبني  بني  النبض  جس 
حساباتهما.  يربك  مباغت  هدف  تلقي  من 
جيدة،  بداية  عن  فيتنام  منتخب  وأعلن 
وبدأ يفكر تدريجياً  أغلق املساحات،  عندما 

النشامى  على  فرض  مما  قدراته،  بفرض 
التراجع والتحسب جيداً لقدرات خصمه. 
بتشكيلته  األردن  مدرب  بوركلمانز  ودفع 
املعتادة، معوالً على طريقة »4-3-3«، حيث 
تواجد في خط الوسط بهاء عبد الرحمن 
أنيطت  الذين  وبني عطية  مرجان  وسعيد 
والتعمري  والبخيت  متويل  مهمة  بهم 
وبني  األردن خطاب  دفاع  ووجد  والرواشدة. 
التقدم  أن  والعجالني  وشلباية  ياسني 
للمساندة أمر غاية في الصعوبة في ظل 
لالعبي  الهجومية  االنطالقات  سرعة 
دوجن  وهوجن  هي  وجنوين  دوك  فان  فيتنام 
األردن  واعتمد  مهارة.  من  به  يتمتعون  وما 
الفردية  املهارات  على  هجماته  بناء  في 

للتعمري والبخيت وافتقد لألداء اجلماعي مما 
جعل خطورته على مرمى داجن فان الم أشبه 
باملعدومة. وجاءت تشكيلة األردن كالتالي: 
عامر شفيع، طارق خطاب، أنس بني ياسني، 
فراس شلباية، سالم العجالني، خليل بني 
الرحمن،  عبد  بهاء  مرجان،  سعيد  عطية، 
موسى  الرواشدة،  يوسف  البخيت،  ياسني 
أولى  عن  ذلك  بعد  األردن  وأعلن  التعمري. 
للرواشدة  بهاء  مرر  عندما  احلقيقية  فرصه 
فان  داجن  أمسكها  أرضية  كرة  سدد  الذي 
زميله  شلباية  ووضع  املناسب.  بالوقت  الم 
املرمى  مواجهة  في  عرضية  بكرة  البخيت 

لكنه سدد بتسرع فوق العارضة، رد عليه 
هوجن دوجن بتنفيذ ضربة حرة مباشرة قوية 
منتخب  وفرض  بثبات.  شفيع  لها  تصدى 
تغيير  األردن  على  لعبه  بطريقة  فيتنام 
أسلوبه من خالل اضطراره لالعتماد على 
منطقة  داخل  الطويلة  الكرات  ارسال 
من  مرماه  انقاذ  في  شفيع  وتألق  اجلزاء. 
لتسديدة  تصدى  عندما  محقق،  هدف 
وفي  اجلزاء.  منطقة  داخل  من  هاو  فان 
لالعثار  العجالني  تعرض   »39« الدقيقة 
فاحتسبها حكم املباراة ضربة حرة مررها 
الرواشدة لبهاء عبد الرحمن الذي أطلقها 
قوية استقرت في شباك فان الم. واستفز 

الهدف فيتنام الذي هاجم بكثقافة بحثاً 
قذيفة  هوان  تروجن  فأطلق  التعديل  عن 
لم  لركنية.  السنني  بخبرة  حولها شفيع 
يتأخر منتخب فيتنام في تعديل النتيجة 
من  نوع  االول، حيث  االضافي  الشوط  في 
خياراته واعتمد على الكرات العرضية في 
احلال  يتغير  ولم  الهجومي.  البناء  عملية 
ليحكتم  الثاني،  االضافي  الشوط  في 
لألردن  نفذ  الترجيح.  لضربات  املنتخبان 
بنجاح بهاء عبد الرحمن وأحمد العرسان، 
ونفذ  سمير.  وأحمد  فيصل  بهاء  وأهدر 
دونغ  هوجن  ودو  هاي  نغوك  لفيتنام  بنجاح 

وكسيان ترونغ وتيان بوي وأهدر تران مينه.

إن  األحد،  امس  صحفي،  تقرير  قال 
جديدا  العبا  يستهدف  مدريد،  ريال 
ضم  بعدما  سيتي،  مانشستر  من 
إبراهيم دياز، من النادي اإلجنليزي، في 
»ديلي  صحيفة  وقالت  اجلاري.  يناير 

ل ميل« البريطانية، إن  يا ر
يخطط  مدريد 
مع  للتعاقد 
لي  تغا لبر ا
و  د ر نا بر
 ، سيلفا

ألعاب  صانع 

مانشستر سيتي.ويعتقد ريال مدريد 
أن برناردو سيلفا، سيكون أكثر إبداًعا 
الفترة  خالل  الفريق  هجوم  خط  في 
مع  الالفت  لتألقه  نظًرا  املقبلة، 
لالعب  ويتبقى  املوسم.  هذا  السيتي 
البرتغالي 3 سنوات ونصف في عقده 
مع مانشستر سيتي، وسيكون األخير 
مفاوضات  في  للدخول  اآلن  مضطًرا 
خوًفا  سيلفا  عقد  وحتسني  لتجديد 
بيب  مدريد.ويرى  ريال  إغراءات  من 
ملانشستر  الفني  املدير  جوارديوال، 
سيتي، أن برناردو سيلفا صاحب الـ24 
عاًما، هو الوريث الشرعي لزميله في 
الـ33  صاحب  سيلفا  ديفيد  الفريق 
برناردو  أن  إلى  عاًما.يشار 
إلى  انضم  سيلفا 
في  سيتي  مانشستر 
 2017 عام  صيف 
مليون   43.5 مقابل 
قادًما  إسترليني 
من موناكو الفرنسي. 
مساعيه  مدريد  ريال  ويواصل 
جودة  حتسني  أجل  من  احلثيثة 
االنتقاالت  فترة  خالل  الفريق 
بعد  وذلك  املقبلة،  الصيفية 
املوسم  هذا  مستواه  انخفاض 
عقب رحيل كريستيانو رونالدو 

إلى يوفنتوس.

االول  أمس  تونس،  منتخب  تكبد 
نظيره  أمام  ثقيلة  هزمية  السبت، 
حلساب   ،35-23 بنتيجة  السويدي 
في  الثاني  الدور  من  األولى  اجلولة 
األول  الشوط  وكان  اليد.  مونديال 
بنتيجة  السويد  لصالح  انتهى  قد 

تونس  منتخب  يظل  وبذلك   .14-19
الثانية  للمجموعة  األخير  املركز  في 
بدون نقاط، فيما ارتفع رصيد السويد 
نسور  منتخب  وخاض  نقاط.   6 إلى 
الثانية  املباراة  األحد،  أمس  قرطاج، 
أمام اجملر، قبل أن ينهي منافسات هذا 

الدور مبواجهة مصر.
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ــبيلية بهدفني نظيفني، أمس  وضع ريال مدريد قدمه على الطريق الصحيح، بفوزه على إش
االول السبت، وتقدمي مستوى مميز استعاد به البريق أمام خصم عنيد.وضرب امللكي أكثر من 
ــاب  ــلم ترتيب الليجا على حس عصفور بحجر واحد، حيث صعد إلى املركز الثالث على س
إشبيلية الذي تراجع للمركز الرابع، فضال عن العديد من املكاسب الفنية واملعنوية األخرى.
ــتعرض  4 مكاسب لريال مدريد من الفوز على إشبيلية في سياق التقرير التالي:الروح  ويس
املعنوية أعطى االنتصار على إشبيلية دفعة معنوية كان العبو ريال مدريد في حاجة ماسة 
ــبق له الفوز على امللكي بالدور األول، بثالثية  لها، خاصة مع تقدمي عرض جيد أمام فريق س
ــر به امللكي الثقة  ــكل الذي ظه ــة مع الرأفة، خالل فترة جولني لوبيتيجي.وبّث الش نظيف
ــبه الكاملة على اللقاء، والوصول إلى مرمى اخلصم  ــيطرتهم ش في نفوس العبيه بعد س

ــي.  ــديدات على الرغم من الطريقة الدفاعية للفريق األندلس ــدد كبير من الفرص والتس بع
ــون انطالقة حقيقية في  ــتغالل نقاط مباراة أمس االول لتك ــيكون على ريال مدريد اس وس
النصف الثاني من املوسم، قبل خوض حتديات صعبة سواء في الليجا أو كأس امللك أو ثمن 
نهائي دوري األبطال، في فبراير/ شباط املقبل. مودريتش منذ عودته من كأس العالم لألندية، 
عانى من انتقادات بسبب تراجع مستواه والذي أثر بالسلب على أداء الفريق، ولكن تغير كل 
ــبيلية في مباراة كان مودريتش جنمها األول. استعاد أفضل العب في العالم  ــيء أمام إش ش
ــوط الثاني من  ــب الريال، وبذل جهدا كبيرا خاصة في الش ــط ملع رونقه من جديد في وس
ــتطاع مودريتش تسجيل هدفه الثاني في  خالل صناعة اللعب وقيادة هجمات الفريق.واس
ــع، بعد أيام من إحراز هدف في  ــتخلص الكرة من املداف ــا من مجهود فردي، بعدما اس الليج

مباراة ريال بيتيس، فضال عن صناعة 4 فرص محققة لزمالئه.

اخليار اجلريء يتصدر مكاسب ريال مدريد أمام إشبيلية
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هزمية ثقيلة ملنتخب تونس
يف مونديال اليد

سار ميك شوماخر على خطى والده 
أكادميية  إلى  باالنضمام  مايكل، 
العالم  بطولة  في  املنافس  فيراري 

لسباقات فورموال 1 للسيارات.
البالغ  األملاني،  السائق  وسينافس 
والده  نال  والذي  عاما   19 عمره 
القياسية  ألقابه  من  خمسة 
فيراري،  مع   1 فورموال  في  السبعة 
بعد  احلالي  بالعام   2 فورموال  في 

األوروبية في  حصد لقب فورموال 3 
.2018

السائق  إن  بيان  في  فيراري  وقال 
احلالي  األسبوع  سينضم  الشاب 
لالستعداد  األكادميية  أعضاء  إلى 

للموسم اجلديد.
األكادميية كل من جيوليانو  وتضم 
سائق  أليسي  جان  جنل  أليسي، 
كالوم  والبريطاني  السابق،  فيراري 
ماركوس  والنيوزيلندي  إيلوت 

روبرت  والروسي  أرمستروجن 
إنزو  والبرازيليني  شفارتسمان 

فيتيبالدي وجيانلوكا بيتكوف.
حفيد  هو  عاما(   17( وفيتيبالدي 
العالم  بطل  فيتيبالدي  إميرسون 

مرتني.
سعيد  »أنا  شوماخر  ميك  وقال 
معي  شراكة  في  فيراري  بدخول 
احملركات  رياضة  في  ومستقبلي 

سيكون في اللون األحمر«.

ميك شوماخر يسري على خطى والده

  منتخب األردن يغادر إىل بالده بعد خسارته أمام نظريه الفيتنامي
جنم اإلمارات: نعد مبواصلة املشوار حتى النهاية .. وبيتزي يتطلع لرتميم دفاع األخضر قبل مواجهة اليابان

في دوري الـ16 وخروج المغلوب في بطولة كأس آسيا

دانييل  األميركية  حققت 
املفاجآت  أكبر  إحدى  كولينز 
املفتوحة  أستراليا  بطولة  في 
األحد  امس  بتغلبها  للتنس، 
املصنفة  على  الرابع  الدور  في 
كيربر  أجنيليك  األملانية  ثانية 
أقل  في  نظيفتني  مبجموعتني 
مشاركتها  وفي  ساعة.  من 
األولى في أولى بطوالت الغراند 
كولينز  حققت  األربع،  سالم 
البالغة 25 عاما، باغتت كولينز 
ألقاب  بثالثة  املتوجة  األملانية 

بينها  الكبرى  البطوالت  في 
ساحق  بفوز   ،2016 أستراليا 
كولينز  وقالت  و2-6.  6-صفر 
املصنفة 35 عامليا أنها اختارت 
للفوز  أسعى  »أنا  املباراة  في 
وأؤمن بضرباتي )...( دخلت )أرض 
امللعب( دون شعور باخلوف. لقد 
حياتي،  طوال  بجهد  عملت 
أفكر  ولم  لدي  كل  قدمت 
تصنيفها،  رغم  وعلى  باألمر«. 
غير  الالعبات  من  كولينز  تعد 
رابطة  دورات  في  املعروفات 
املفاجئ  فوزها  وقبل  احملترفني. 
لها  يسبق  لم  األحد،  امس 

مباراة  في  انتصارا  حققت  أن 
في  الكبرى  البطوالت  خالل 
وتفوقت  محاوالت.  خمس 
مواجهتهما  في  عليها  كيربر 
الوحيدة 6-1 و6-1 في دور الـ16 
البريطانية  إيستبورن  لدورة 
وحذرت  املاضي.  العام 
مبباراة  أفز  لم  »لرمبا  األميركية 
في البطوالت الكبرى قبل هذه 
أقول  أن  علي  لكن  )أستراليا(، 
لكم إن األمر سيتكرر. آمل في 
أن أحصل على العديد من هذه 
كيربر  وباتت  )االنتصارات(«. 
بني  من  لكولينز  ضحية  ثالث 

املصنفات في بطولة أستراليا، 
األميركية  تفوقت  بعدما 
غورغيس  جوليا  األملانية  على 
األول،  الدور  في   14 املصنفة 
غارسيا  كارولني  والفرنسية 
الثالث. في  عشرة  الثامنة 
وكانت كيربر التي أحرزت العام 
وميبلدون  بطولة  لقب  املاضي 
حساب  على  اإلنكليزية 
سيرينا  اخملضرمة  األميركية 
مباراة  دخلت  قد  وليامس، 
للعبور  املرشحة  وهي  امس 
النهائي، السيما  ربع  الدور  الى 
مجموعة  أي  تخسر  لم  وأنها 

في املباريات الثالث األولى التي 
خاضتها في ملبورن هذا العام.

نفسها  وجدت  األملانية  أن  اال 
متأخرة مبجموعة بعد مرور 21 
دقيقة فقط. ومع بداية الثانية، 

أن كيربر مقبلة على عودة  بدا 
إرسال  بعد كسرها  املباراة  في 
األول،  الشوط  في  منافستها 
في  سريعا  ردت  األخيرة  أن  اال 

الشوط الثاني.

كولينز تباغت كريبر وتزحيها عن بطولة أسرتاليا املفتوحة للتنس

ثاندر يتغلب بصعوبة على سيكسرز يف دوري السلة األمريكي
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رف��ع البرمل��ان العراق��ي أم��س فقرة 
التصوي��ت على االس��ماء املرش��حة 
مللء احلقائ��ب الوزراية الش��اغرة من 
جدول اعماله وسط تأكيدات بتأجيل 
التصوي��ت ال��ى الفصل التش��ريغي 
ف��ي  اخف��ق  البرمل��ان  وكان  املقب��ل. 
جلسات س��ابقة في التصويت على 
مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض 
بس��بب اعتراضات ش��ديدة من قبل 
يتزعمه��ا  الت��ي  »س��ائرون«  كتل��ة 
مقت��دى الصدر فيما لم تتفق الكتل 
املرشحة  والكردية االسماء  السنية 

لوزارتي العدل والدفاع .
وقال النائب نائب عن »حتالف الفتح« 
عامر الفايز إن »عبد املهدي س��يقدم 
مرش��حاً بدي��اً ع��ن وزي��رة التربي��ة 
ش��يماء احليالي كما سيقدم أسماء 
وزرائه املتبقني في الفصل التشريعي 
املقبل بس��بب عدم وج��ود أي اتفاق 

سياسي حتى اآلن«.

وكش��ف الفايز في بي��ان أن »من بني 
املرش��حني س��يكون هناك مرش��ح 
ل��وزارة التربي��ة بدي��اً ع��ن ش��يماء 
احليال��ي الت��ي ل��م تتمك��ن لغاي��ة 
اللحظة م��ن أداء اليمن الدس��توري 
كوزيرة «، مشيراً إلى أن »جميع الكتل 
السياس��ية م��ا زال��ت ترف��ض تولي 
احليالي منصباً حكومياً كون املوقف 
الش��عبي مع رفضها وعدم قبولها«. 

وأك��د النائ��ب عن حتالف »س��ائرون« 
رائد فهمي ان رئيس الوزراء عادل عبد 
املهدي ما زال يس��عى لتامني االتفاق 
بني الكتل السياسية على األسماء 
ال��وزارات  لتول��ي  الت��ي س��يقدمها 
الش��اغرة س��يما الداخلية والدفاع، 
قبل عرضها على البرملان للتصويت، 
مبيناً بأنه أبل��غ الكتل بعدم تقدميه 

أي مرشح لتلك الوزارات دون حصول 
توافق سياسي عليه.

وأض��اف فهم��ي »عل��ى الرغ��م م��ن 
أهمية تلك الوزارات وضرورتها إال أنها 
لن تسهم بتعطيل عمل احلكومة أو 
البرمل��ان، الفت��ا إلى وج��ود توجه جاد 
داخل البرملان لتش��ريع قانون املوازنة 
االحتادي��ة لع��ام 2019 خال الش��هر 
احلالي أو شباط )فبراير( املقبل، فضا 

عن وج��ود الكثي��ر من التش��ريعات 
الت��ي ميك��ن ان يُق��دم البرمل��ان على 

تشريعها«.
وأش��ار إلى »تقدمي حكومة عادل عبد 
املهدي 13 مشروع قانون إلى مجلس 
الن��واب منذ تش��كيلها مت قراءة عدد 

منها داخل قبة البرملان«.
الى ذل��ك، اك��د نائب رئي��س البرملان 
العراقي، بش��ير احل��داد، أن لاكراد 
مرش��حاً واح��داً حتى اآلن لش��غل 
منصب وزير العدل وقد تقدمي االسم 
إلى البرمل��ان بغرض التصويت عليه 

هو القاضي دارا نور الدين.
وق��ال احلداد ف��ي تصريح لوس��ائل 
اع��ام عراقي��ة »اليوج��د حتى اآلن 
أي اتف��اق ب��ني األط��راف املتصارعة 
بشأن اس��تكمال الكابينة الوزارية 
حلكومة ع��ادل عبدامله��دي لذا من 
املتوق��ع أن يتأخ��ر التصوي��ت على 
عطل��ة  بع��د  املتبقي��ة  ال��وزارات 
الفصل التش��ريعي احلالي من أجل 
إتاح��ة الفرص��ة إلج��راء املزي��د من 

املفاوضات«.
وبش��أن موق��ف الكت��ل الكردية من 
ملنص��ب  الفي��اض  فال��ح  ترش��يح 
وزي��ر الداخلية، قال احل��داد: »الكتل 
الكردي��ة على غ��رار الكت��ل األخرى 
ليست على رأي واحد بشأن احلكومة 
وهذه املشكلة ال تقتصر على البيت 
الش��يعي، ب��ل اخل��اف موج��ود في 
البيتني الس��ني والك��ردي أيضاً، لذا 

لي��س م��ن الض��روري أن تص��وت كل 
الكت��ل الكردي��ة لصال��ح حكوم��ة 
عبدامله��دي إذا لم حتَظ برضاها أو لم 

تتوافق مع التحالفات السياسية«.
كم��ا أك��د النائ��ب عن تي��ار احلكمة 
حس��ن خاطي امس األحد، أن هناك 
أربع��ة مس��تويات للخاف��ات داخل 
مجلس النواب بش��أن مشروع قانون 
املالي��ة  للس��نة  االحتادي��ة  املوازن��ة 
احلالي��ة، مش��يراً إلى س��عي البرملان 

لتمرير املوازنة قبل نهاية االسبوع.
وقال خاطي في حديث إن »اخلافات 
على صياغ��ة املوازنة متح��ورت على 
أربعة مستويات، أولها على مستوى 
أعض��اء البرملان من خ��ال االختاف 
بوجه��ات النظر«، مبين��اً أن »اجلانب 
الثاني كان على مس��توى احملافظات، 
أما الثالث فكان على مستوى الكتل 
السياس��ية والتي كان��ت كل جهة 
منه��ا لديها وجه��ات نظ��ر محددة 

حول بعض املواد باملوازنة«.
وأضاف خاطي، أن »اجلانب الرابع كان 
في اخلافات على مستوى املكونات«، 
إل��ى أن »جمي��ع اخلاف��ات مت  الفت��اً 
طرحها في أكثر من جلسة واللجنة 
جمي��ع  أخ��ذت  البرملاني��ة  املالي��ة 
املقترح��ات واملاحظات وعملت على 
توحيده��ا بصيغ قانونية تنس��جم 
مع األطر العامة بغية طرحها داخل 
جلس��ات البرملان اخملصصة ملناقشة 

املوازنة والتصويت عليها«.
وأك��د خاط��ي، أن »مجل��س النواب 
يس��عى حلس��م املوازن��ة والتصويت 
عليها قب��ل نهاية االس��بوع احلالي 

كونها تأخرت كثيرا«.
ف��ي  الن��واب  مجل��س  واس��تكمل 
اخلمي��س  عق��دت  الت��ي  جلس��ته 
املوازن��ة االحتادية  مناقش��ة وتقري��ر 

للسنة املالية احلالية.
واكد رئيس اجلمهوري��ة برهم صالح 
امس االح��د، عل��ى أهمي��ة التعاون 
مع كندا ف��ي مختلف الصعد العادة 
بناء واعمار العراق، فيما جدد احلاكم 
الع��ام لكن��دا جول��ي بايي��ت وقوف 

بادها مع الشعب العراقي لتحقيق 
االستقرار.

وق��ال مكت��ب رئي��س اجلمهورية في 
بيانل��ه ان »رئي��س اجلمهوري��ة برهم 
صال��ح اس��تقبل، في قصر الس��ام 
ببغداد، احلاكم العام لكندا السيدة 

جولي باييت والوفد املرافق لها«.
وأكد صالح »حرص العراق على تنمية 
وتطوي��ر عاقات��ه الثنائي��ة م��ع دول 
العالم مبا يحقق املصالح املشتركة 
ويسهم في ازدهاره وبنائه ونهوضه«، 
مشيراً الى »أهمية التعاون مع كندا 
ف��ي مختل��ف الصع��د الع��ادة بناء 

واعمار الباد«.
وشدد رئيس اجلمهورية على »ضرورة 
مشاركة الش��ركات الكندية ورجال 
االعمال في االس��تثمار داخل العراق 
واالس��تفادة من خبراتها في اجملاالت 
الصناعي��ة والزراعي��ة«، الفت��ا ال��ى 
اهمي��ة »توس��يع التب��ادل العلم��ي 
والثقاف��ي واالبتع��اث االكادمي��ي بني 

البلدين«.
م��ن جانبها، ج��ددت بايي��ت »وقوف 
بادها مع الشعب العراقي لتحقيق 
االستقرار والنهوض وبناء مدنه سيما 

احمل��ررة منه��ا«، مؤك��دًة »اس��تعداد 
حكومتها لاستثمار واملساهمة في 
حركة البناء والنهوض التي يشهدها 

العراق وخاصة ف��ي مجاالت الطاقة 
والنفط والزراعة والصناعة

ه��ذا وأعلن املكت��ب اإلعامي لرئيس 
مجل��س ال��وزراء عادل عب��د املهدي، 
ام��س األحد، ع��ن وص��ول األخير إلى 
محافظ��ة البص��رة. وق��ال املكت��ب 
اإلعام��ي ل عب��د املهدي ف��ي بيان إن 
»رئي��س مجلس ال��وزراء ع��ادل عبد 
املهدي يزور محافظ��ة البصرة«. ولم 
يذك��ر املكت��ب املزيد م��ن التفاصيل 

عن الزي��ارة. وكان عبد املهدي اجتمع 
مؤخ��را مع ن��واب محافظ��ة البصرة 
ومحافظها ورئيس مجلس احملافظة 

وقائد العمليات والشرطة«.
ووجه عب��د املهدي خ��ال االجتماع 
حكوم��ة البص��رة احمللي��ة وقادته��ا 
االمني��ني بالعم��ل املش��ترك لوضع 
احلل��ول لاش��كاالت التي حت��ول دون 
تق��دمي اخلدم��ات الهال��ي احملافظ��ة، 
مؤك��دا ان احلكومة ب��دأت باجراءات 
فعلية لتقدمي كل الدعم للمحافظة 

واهلها.

لم تُك��ن تصريحات قيادات »االحتاد العام التونس��ي 
للشغل« املُنادية بإقالة احلكومة في األشهر األخيرة 
معزولة عن س��ياق عام ترّس��خت في��ه بفعل الزمن، 
واملمارسة ثنائية العمل النقابي من جهة، واملمارسة 
السياس��ية من جهة أخ��رى. فقبل الث��ورة وبعدها، 
ا من  كانت منظمة العّمال في تونس فاعًا سياس��يًّ

بني الفاعلني، بل كانت أحيانًا الفاعل األبرز.
ُمؤخ��ًرا، ص��ّرح األمني العام املس��اعد لاحت��اد العام 
التونسي للشغل، سمير الشفي، بأن االحتاد »معنّي 
باالنتخابات القادمة، وسيخرج من موقف احلياد الذي 
اتخذه في االس��تحقاقات الس��ابقة، وذلك ملواجهة 
السياس��ات املضادة لتطّلعات الش��عب التونس��ي، 
وملطالب��ه في العي��ش بكرامة، وتكري��س دميقراطية 

حقيقية«.
هذه التصريح��ات وغيرها أحيت ج��دااًل قدميًا جديًدا 
ح��ول األدوار التي تلعبها املُنظمة الوطنية األكبر في 
الباد، بني من يعتبر انتقالها من ملعب املنافحة عن 
ا يفرضه  الشّغالني إلى ملعب السياسة أمًرا طبيعيًّ
التفاع��ل مع الواقع والتدافع مع الس��لطة، ومن يرى 
ف��ي هذا التح��ّول خروًجا عن ُمربّ��ع الفعل احلقيقي، 
باعتب��اره متظُه��ًرا حلقيق��ة تغّوله��ا ف��ي املش��هد 

التونسي.
من االس��تعمار لالس��تقالل.. حرك��ة نقابية فريدة 

من نوعها
نشأت احلركة النقابية التونسية في ظل االستعمار 
الفرنسي للباد، تزاُمًنا مع ظهور التنظيمات النقابية 
الفرنس��ية ف��ي أواخر القرن التاس��ع عش��ر، لتكون 
بذلك من أعرق احل��ركات النقابية في العالم العربي. 
ويعود أول إضراب ش��ارك فيه الُعّمال التونسيون إلى 

عام 1902.
بحس��ب بع��ض الش��هادات التاريخي��ة، ل��م حت��َظ 
التجربة النقابية الوليدة باستحس��ان قيادات احلزب 
احلر الدس��توري )أول حزب تونسي وطني تأسس عام 

1920( الذين كانوا يخش��ون »مواقفه��ا التصعيدية 
واملتطّرفة«، باإلضافة إلى تخّوفهم من توّسعها على 
حس��اب احلزب. من جهته، كان االستعمار الفرنسي 
يتهم اجلامع��ة مبواالتها للش��يوعيني، ونتج من هذا 
االلتق��اء املوضوعي بني موقف احل��زب وموقف اإلدارة 

الفرنسية في تونس إنهاء التجربة سنة 1926.
وس��نة 1936، ظه��رت منظمة جديدة حتمل االس��م 
نفسه، وساهم في ظهورها أصحاب التجربة األولى، 
غير أنها انتهت بالفش��ل هي األخرى عام 1938 لذات 
األس��باب تقريًبا، إذ عمل الديوان السياس��ي للحزب 

احلّر الدستوري اجلديد )س��ليل احلزب احلر الدستوري( 
بقي��ادة احلبيب بورقيبة على تطوي��ع العمل النقابي 
لصالح النضال السياسي، وهو ما مّثل نقطة خاف 
م��ع الكاتب الع��ام جلامعة عم��وم العمل��ة الثانية، 
بقيادة بلقاس��م القناوي، الذي كان يحمل رؤية أخرى 
تؤمن بفصل النقابي عن السياس��ي، وكانت نتيجة 
ه��ذا االختاف ف��ي الرؤى ُمضي احلزب في الس��يطرة 
عل��ى احملاولة الثانية لتأس��يس تنظيم نقابي وطني، 
وانتهى الش��د واجلذب بإفش��ال ُمؤمتر األخير، وإنهاء 

التجربة مرة أخرى.

أّدى انت��كاس احمُلاولتني الس��ابق ذكرهم��ا إلى توقف 
النشاط النقابي في الباد إلى حدود 1946، حني جنح 
الزعيم النقابي، فرحات حش��اد، في توحيد النقابات 
الوطني��ة ف��ي الش��مال واجلن��وب والنقاب��ة العامة 
للموظف��ني، لتنتهي جهوده بتأس��يس االحتاد العام 
التونس��ي للش��غل في 20 يناير )كان��ون الثاني( من 

السنة ذاتها .
كان تأس��يس االحتاد العام التونسي للشغل بوصفه 
منظمة نقابية وطنية، نقطة حتّول فارقة في مسيرة 
نضال العّمال من أجل حتس��ني ظروفه��م، وأيًضا في 
دعم حركة التحرر الوطني التي كانت في أوّجها. 
على املُستوى الهيكلي؛ عرفت املنظمة النقابية 
الوليدة انتش��ارًا في كامل أرج��اء الوطن تقريًبا، 
وتوحيًدا لكل القطاع��ات القائمة وقتها. أما في 
ما يتعّلق باملس��توى املضموني؛ كانت الرس��الة 
الت��ي بّثه��ا حّش��اد ورفاق��ه مازجة ب��ني النضال 
النقاب��ي املطلبي، والنضال الوطن��ي املُوّجه ضد 
االس��تعمار، ُمتجاوزًا بذلك فلس��فة الس��ابقني 

التي تفصل بني اجملالني.
ش��ارك »االحتاد العام التونس��ي للشغل« في ما 
ُع��رف الحًقا مبُؤمتر »ليلة الق��در«، وهو ُمؤمتر جمع 
للمرة األولى كل األطراف السياسّية واالجتماعية 
والثقافية والعلمية في تونس )باس��تثناء احلزب 
الش��يوعي(، هذا املُؤمت��ر الذي رفع وللم��ّرة األولى 
ف��ي تاري��خ احلرك��ة الوطنية التونس��ّية ش��عار 
االس��تقال، ليك��ون أحد أبرز متظُه��رات االندماج بني 
: الوطني، والنقابي، وليتح��ّول الُعّمال إلى  النضال��نينْ

قوة دافعة مهّمة حلركة التحرير.
وفي ض��وء هذا النه��ج وه��ذه الّرؤية، خ��اض االحتاد، 
على هذا األس��اس، العديد من االضرابات ذات الطابع 
الوطني )السياس��ي(، بالت��وازي مع حت��ّركات احلركة 
الوطني��ة التونس��ّية الت��ي أدركت ذروته��ا بعد قمع 
قيادة احلزب؛ أي الديوان السياسي سنة 1952، ليقود 
بذلك االحتاُد املعركة العنيفة أو الكفاح املسلح إبان 
ثورة التحرير الوطني في غياب القيادات السياس��ية 

املنفية، أو املبعدة، أو السجينة.
ومتّيزت فترة حكم بورقيبة لتونس بتقّلب العاقة 
بني السلطة احلاكمة، واملنظمة النقابية، خاصة 
مع حتّفظات األخيرة جتاه السياسات االقتصادية 
واالجتماعي��ة للحكومة. وش��هدت العاقة بني 
االثنني أّوج توترها س��نة 1978 عندما نّظم االحتاد 
ا ُس��ّمي الحًقا ب�»اخلميس األس��ود«،  إضرابًا عامًّ
س��قطت فيه عش��رات الضحايا م��ن النقابيني 
ف��ي العاصم��ة وباق��ي ُمحافظ��ات الب��اد، األمر 
ال��ذي تعاط��ت مع��ه احلكوم��ة القائم��ة وقتها 
بقي��ادة الهادي نويرة، بإعان حال��ة الطوارئ، وزّج 
القيادات املركزية والوس��طى لاحتاد في السجن 
إث��ر ُمحاكم��ات ُوصفت بالصوري��ة، كانت تهدف 

م الق��ّوة االحتجاجية الت��ي أظهرها االحتاد، في  لَلجنْ
الوقت الذي بدأت فيه األمور باالنفات، مع تقدم س��ن 

بورقيبة .
عقب ذلك، ومع حلول إدارة جديدة برئاسة الوزير األّول 
األس��بق محمد املزالي، حاولت احلكومة التونس��ية 
إيج��اد تس��وية مع قي��ادة االحت��اد؛ بهدف ن��زع فتيل 
االحتق��ان االجتماع��ي، وجنحت في ذل��ك. إال أن هذه 
التس��وية لم تُعّمر طويًا: اشتّدت األزمة االقتصادية 
واالجتماعية في الب��اد، واحتدم الصراع على خافة 
بورقيبة، ومما زاد الطني بّلة توتر العاقات بني النظامني 
التونس��ي والليب��ي، فمض��ت احلكومة ف��ي ُمحاولة 
إضع��اف االحت��اد من خال تأس��يس ُمنّظم��ة نقابية 
ُموازية باالعتماد على بعض القياديني الُقدامى، إاّل أن 
مساعيها ُكّللت بالفشل ليتواصل الصراع إلى غاية 
وقوع انق��اب بن علي على بورقيبة يوم الس��ابع من 

نوفمبر )تشرين الثاني( 1987.
إثر انقابه على احلبيب بورقيبة، بّشر الّرئيس األسبق، 
زين العابدين بن علي، بعهد جديد ال رئاسة فيه مدى 
احلي��اة، وتُصان فيه احُلّريات. ف��ي عاقة باالحتاد العام 
التونس��ي للش��غل، اعت��رف نظ��ام الّرئي��س اجلديد 

بقيادات��ه الش��رعية، وس��مح لاحت��اد بعق��د ُمؤمتره 
الشرعي صيف 1989، والذي أفرز قيادة جديدة.

مّثل ُمؤمتر 1989 بحسب بعض القراءات، بداية حتالف 
بني بن عل��ي وقي��ادة االحت��اد، وتُعتبر الفت��رة املُمتّدة 
من املُؤمت��ر إلى حدود عام 2000 فت��رة تبعية املُنّظمة 

للسلطة عبر مكتب تنفيذي ُمواٍل بالكامل لها.
أعادت الس��لطة ممتل��كات االحتاد املص��ادرة منه بعد 
أزمة 1985، وأقرت تنظيم مفاوضات اجتماعية، وزيادة 
دورية في األجور، وكان الثمن باملُقابل ضمان مساندة 

االحتاد للس��لطة ف��ي كل سياس��اتها، وخاصة ضد 
اإلساميني، الذين شنت ضدهم حرب إبادة سياسية 
حقيقية طوال الفت��رة املمتدة من 1991- 2000، إاّل أن 
هذا الوضع س��اهم في إفقاد املُنّظمة اس��تقاليتها 

عن السلطة.
باملُقابل، ورغم جناح بن علي في تدجني قيادة االحتاد )أو 
التحالف معها(؛ كانت املنظمة مظلة السياس��يني 
الت��ي يحتمون بها للفعل السياس��ي م��ع ُمحاصرة 
الّنظ��ام ل��كل أش��كال التنّظ��م والفع��ل املُعارض، 
وس��رى هذا األمر على أغلب العائات السياسية من 

إساميني وقوميني ويساريني.
أطلقت حادثة حرق البوعزيزي نفس��ه في ديس��مبر 
االحتجاج��ات  م��ن  موج��ًة   ،2010 األّول(  )كان��ون 
والتح��ركات االجتماعي��ة الت��ي ُس��رعان م��ا حتّولت 
ش��عاراتها املرفوعة إلى ش��عارات سياسية تطالب 
بإس��قاط الّنظ��ام. قيادة االحت��اد وعلى رأس��ها عبد 
الس��ام جراد، ورغم إعانها الوق��وف مع بن علي لم 
تنجح في منع التحاق الهي��اكل اجلهوية للمنظمة 
في احملافظات بالتحرك الشعبي، وجتاوز أمر االلتحاق 

إلى قيادة هذه التحركات وتأطيرها.
إثر س��قوط نظام بن علي، لم يك��ن أمام قيادة االحتاد 

الت��ي واصلت ُمس��اندتها له أيام قليل��ة قبل انهيار 
ُملك��ه إال االلتح��اق مبوجة الث��ورة. القي��ادة املركزية 
للمنظمة وقتها حاولت تبري��ر موقفها بأنه لم يُكن 
ضمن أجندتها مس��اع إلس��قاط بن عل��ي ونظامه، 
وإّن��ا كانت هنالك فصائل داخ��ل االحتاد كانت تعمل 
على إس��قاطه من خال إصرارها على تغيير األوضاع 

كّلفها ذلك ما كّلفها.
وذهب��ت بع��ض التحليات لتفس��ير حرك��ة انتقال 
املركزية النقابية، وعلى رأس��ها األمني العام األسبق، 

عبد الس��ام جراد، والذي غادر األمانة العامة في أول 
ُمؤمت��ر لاحتاد بعد الثورة، إلى أن هذه القيادة انخرطت 
ا فيها ُمرغمة ال غير،  في الثورة، بل لعبت دورًا راديكاليًّ
ُمؤّكدة بأن ه��ذا التحول في املواقف كان يس��تبطن 
استباًقا حملاس��بته على عاقاته مع النظام السابق، 

ولم يُكن ُمتاًحا غيره بفعل الواقع اجلديد.
حتّركت األحداث بسرعة ُوصواًل إلى تنظيم انتخابات 
اجملل��س التأسيس��ي، والت��ي ف��ازت فيه��ا »حرك��ة 
النهضة« بفارق ُمريح عن أقرب ُمنافس��يها. وتزامنت 
تلك الفت��رة مع ارتفاع حجم املطلبي��ة لدى الُعّمال 
باختاف قطاعاتهم لتحسني ظروفهم، والترفيع في 

األجور، وتسوية وضعياتهم املهنية .
وش��هدت تل��ك الفت��رة ارتف��اع حج��م التوت��ر ب��ني 
احلكوم��ة التي تقوده��ا النهضة من جه��ة، واالحتاد 
العام التونس��ي للش��غل الذي لع��ب دورًا في حتقيق 
نوع من التوازن السياسي في ظل التقدم البارز الذي 
ظه��رت به، وضعف خصومها م��ن باقي األحزاب، من 

جهة أخرى .
تدّع��م احلضور السياس��ي لاحت��اد العام التونس��ي 
للش��غل إثر تدّخله رفقة ث��اث منظمات أخرى إلدارة 
ح��وار وطني، بع��د األزم��ة السياس��ية اخلانقة التي 
عرفتها الباد إثر حادثتي اغتيال اس��تهدفت قيادات 
سياسية يس��ارية، وظهور جتمع حزبي مدني يُطالب 
بإس��قاط احلكوم��ة، وإلغاء نتائ��ج انتخابات اجمللس 
التأسيسي. وجنحت الباد بفضل هذا احلوار في جتاوز 
األزمة، وهو ما أه��ل الرباعي الراعي للحوار للحصول 

على جائزة نوبل للسام.
يثبت هذا الس��فر في تاريخ »االحتاد العام التونس��ي 
للش��غل« أنه لم يكن في ُمختل��ف املراحل الفارطة 
مج��ّرد منّظمة نقابية. بني التأثر والتأثير، كان تفاعل 
اجلسم االجتماعي األكبر في تونس مع الواقع يدفعه 
دائًم��ا ليغ��وص ف��ي بح��ر السياس��ة، وإن اختلفت 

الدرجات واملُنطلقات.
وبعي��ًدا ع��ن التاري��خ، مُيكن الي��وم اجلزم ب��ا عناء أن 
احلراك االجتماع��ي في الباد قائده األب��رز هو االحتاد، 
ولئن كان من املُتوّقع أن تخفف املُنّظمة النقابية من 
الفعل السياسي مع فس��ح الدميقراطية اجملال أمام 
األح��زاب للفعل والنش��اط بكل حري��ة، إاّل أن ضعف 
التيار االجتماعي في املش��هد السياس��ي التونسي 
وتدنّي متثيليته الش��عبية س��واء في البرملان، أو حتى 
في البلديات، س��يفرض على ُمنّظمة حشاد أن تقوم 

بتعويض هذا الّضعف من خال تصّدر املشهد، سواء 
ملعارضة احلكومة صراحة، أو عبر تأطير الشارع.

عل��ى املدى املنظور، ال يبدو أن االحتاد نفس��ه قد حّدد 
س��قف ُمش��اركته في احلياة السياس��ية وحجمها 
وش��كلها ف��ي الب��اد. ال أدّل عل��ى ذلك م��ن تضارب 
تصريحات أمين��ه العام احلالي، ن��ور الدين الطبوبي، 
ال��ذي ص��ّرح في بح��ر األس��بوع املاض��ي مبضموننينْ 
ُمختلف��ني، نفى ف��ي األّول ُمش��اركته املُباش��رة في 
العملية السياس��ية س��واء بدعم أحزاب بعينها أو 
دخول��ه االنتخاب��ات بقوائمه اخلاصة، ولم يس��تبعد 
ا م��ن الس��يناريوهات املمكنة -مبا فيها  ف��ي الثاني أيًّ
ُمش��اركته في االنتخابات- ُمؤّك��دا أن لاحتاد هياكل 
وُمؤسس��ات س��تقّدر ما تقتضيه املصلحة العامة، 

وفق تعبيره .
ف��ي تعليق��ه عل��ى ه��ذه النقط��ة، ق��ال الناش��ط 
السياس��ي املس��تقل، ط��ارق الكح��اوي، إن االحتاد 
العام التونس��ي للشغل جعلته سياقاته التاريخية 
ا متاًما، وهو ما  ��ا متاًما وال سياس��يًّ ف��ي دور ليس نقابيًّ
يعطيه وس��ائل ضغط قوية، ولكن يضعه في موقع 

املسؤولية أيًضا، وفق تعبيره .
وأّكد الكحاوي، في تصريح أّن هذا الوضع ال مُيكن أن 
ا، باعتب��ار أنه ال مُيكن ألي إطار نقابي أن  يكون طبيعيًّ
يكون حزبًا، ُمس��تدالًّ بتجارب تاريخية ُمقارنة ُوجدت 
فيها نقابات مرتبطة علًنا وبوضوح بأحزاب من أمثال 
جتربة حزب العمال في بريطانيا، واحلزبني الش��يوعي 
واالش��تراكي في فرنس��ا، لكن كانت باملُقابل تعتمد 
إطاري��ن تنظيمي��ني ُمتباينني أحدهم��ا حزبي واآلخر 

نقابي.
وأض��اف: »ف��ي تون��س هناك حت��ٍد تاريخي وه��و والدة 
ح��زب يدافع بوض��وح على خط سياس��ي دميقراطي 
اجتماع��ي، وهو عموًما توّجه االحتاد العام التونس��ي 
للش��غل، لكنه قادر على أن يكون جامًعا للعديد من 
التي��ارات الفكرية ويحظى أيًض��ا بتركيبة تنظيمية 
قوية وإس��ناد مادي ُمحترم. لك��ن ال أرى أي جناعة في 
أن يقوم احتاد الشغل بصفته النقابية باملشاركة في 
العملي��ة االنتخابية. التجارب االنتخابية الس��ابقة 
الحتاد الش��غل كانت ف��ي إطار حص��ة متثيلية ُمعّدة 
ُمسبًقا مع حزب الدستور. االحتاد ميكن أن يساعد في 

بناء هذا احلزب لكن ال ميكن أن يكون هو احلزب«.

البرلمان العراقي .. التشكيلة الحكومية الى الفصل التشريعي المقبل

قدمت حكومة عبد املهدي 13 مشروع قانون إىل جملس النواب منذ تشكيلها مت قراءة عدد منها داخل قبة الربملان

الفايز : عبد املهدي سيقدم مرشحًا 
بدياًل عن وزيرة الرتبية شيماء 

الحيالي كما سيقدم أسماء وزرائه 
املتبقني يف الفصل التشريعي املقبل

الكتل الكردية على غرار 
الكتل األخرى ليست على 
رأي واحد بشأن الحكومة 
وهذه املشكلة ال تقتصر 
على احد

خاض االتحاد على هذا 
األساس العديد من 
االضرابات ذات الطابع 
الوطني )السياسي( 
بالتوازي مع تحرّكات 
الحركة الوطنية التونسيّ�ة

هل ستقلب النقابة األقوى في تونس موازين اللعبة السياسية؟
نشأت احلركة النقابية التونسية يف ظل االستعمار الفرنسي للبالد تزاُمًنا مع ظهور 

التنظيمات النقابية الفرنسية

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

فهميعبد املهديخالطي

الشفي ابن عليبورقيبة

كان تأسيس االحتاد العام التونسي 
للشغل بوصفه منظمة نقابية وطنية 

نقطة حتّول فارقة يف مسرية نضال 
العّمال من أجل حتسني ظروفهم



مولر »يبرئ« ترامب من اتهامات بالكذب على الكونغرس

الش��انزيليزيه  ف��ي  متظاه��رون  ورّدد 
»ماكرون اس��تقل«، رافع��ن الفتة ُكتب 
عليه��ا »النقاش الكبير خدعة«. وقالت 
محتجة إن الرئيس »ال يسمع وال يفهم 
شيئاً ممّا يحدث، ونحاول أن جنعله يفتح 
عيني��ه. هناك معاناة إنس��انية جدية«. 
كذل��ك حتدث محتج ع��ن »ذرّ للرماد في 
يخش��ون  »املس��ؤولون  وزاد:  العي��ون«، 

خسارة مناصبهم الذهبية«.
وجتّم��ع آالف م��ن املتظاهري��ن ف��ي مدن 
أخرى، بينها روان وتولوز وليون وبوردو. في 
املقابل، تظاهر صحفيون احتجاجاً على 
انتق��ادات يوّجهها »الس��ترات الصفر« 
لتغطيتهم، ورفعوا الفتات ُكتب عليها 

»حرية للتغطية اإلعالمية«.
ويراه��ن ماك��رون عل��ى جن��اح »النقاش 
الوطن��ي الكبي��ر« م��ع ممثلي الش��عب 
الفرنس��ي، لتهدئ��ة حت��ّرك »الس��ترات 
الصفر«، املنقس��من بن غير املقتنعن 
يش��اركون  الذي��ن  وب��ن  احل��وار  به��ذا 
في��ه ولكنه��م يري��دون نتائ��ج عملية 

ملطالبهم.
وكان الرئيس ش��ارك في حوار ملدة ست 
س��اعات ونص��ف س��اعة لي��ل اجلمعة 
– الس��بت، مع رؤس��اء بلدي��ة منطقة 
س��وياك جنوب غرب��ي فرنس��ا، مجيباً 
عن أس��ئلتهم. واس��تهل احل��وار رئيس 
بلدية س��وياك جان ميشال سانفورش، 
قائ��الً ملاك��رون: »كثيرون م��ن املواطنن 
أو  رواتبه��م  م��ن  العي��ش  ميكنه��م  ال 
الئح��ة  وس��رد  القلي��ل«.  تقاعده��م 
مطالب، من املس��اعدات لطب األسنان 
واإلذن والعي��ون، وإلغ��اء ضرائ��ب عل��ى 
التقاعد، وإع��ادة الضريبة عل��ى الثروة، 
وإلغ��اء الضريب��ة على الس��كن جلميع 

الفرنسين .
وخاطب كريستيان فنري، رئيس جمعية 

رؤس��اء البلديات الريفية في لو، جنوب 
غربي فرنس��ا، الرئيس قائ��الً: »أحذركم 
من وجوب أال يتحّول هذا النقاش الكبير 

الى خدعة كبيرة«.
وأجاب ماكرون معتبراً أن إعادة الضريبة 
على الثروة وتنظيم استفتاء لن يسّويا 
مش��كلة البطالة املتفاقمة في فرنسا 

منذ عقود.
أم��ا جان ل��وك ميالنش��ون، رئيس حزب 
اليس��اري  اخلاضع��ة«  غي��ر  »فرنس��ا 

املتط��رف، فواصل انتقاد ه��ذا النقاش، 
معتبراً أنه عقيم. كذلك نّددت به زعيمة 

اليمن املتطرف مارين لوبن.
كما اطلق إميانويل ماكرون اليوم نقاشاً 
»غض��ب«  حتوي��ل  يس��تهدف  وطني��اً 
إل��ى  الصف��ر«  »الس��ترات  محتج��ي 
»حلول«، لكنه متّس��ك بأسس برنامجه 

لإلصالح االقتصادي .
يأتي ذلك بعد 9 أس��ابيع على تظاهرات 
»الس��ترات الصفر« التي شهدت عنفاً 
وش��غباً وتخريباً في باريس ومدن أخرى 
فرنسية، وهّزت االقتصاد وحتّدت سلطة 
ماكرون، احتجاجاً على سياسته املالية 

والضريبية .
ووّجه الرئيس »رس��الة إلى الفرنسين« 
طرح��ت 4 مح��اور كب��رى، ه��ي الق��درة 

والدميوقراطي��ة  والضرائ��ب  الش��رائية 
والبيئة. ويقترح ماكرون تنظيم النقاش 
حول 30 مس��ألة، بينه��ا الضرائب التي 
يرغ��ب احملتجون ف��ي تقليصها واإلنفاق 
العام. ويرس��م ماكرون ف��ي الوقت ذاته 
خطوط��اً حم��راء، مثل إلغ��اء الضريبة 
عل��ى الث��روة، لكن��ه يفتح الب��اب أمام 
إصالحات مهمة، مثل »استفتاء املبادرة 
املواطنّي��ة«. ف��ي املقابل، يرف��ض املّس 
بح��ق اإلجهاض وعقوبة اإلع��دام وزواج 

املثلين.
ولفت ماكرون في الرسالة الى أن النقاش 
»ليس انتخابات وال استفتاء«، علماً أن 
وزيرة االنتقال البيئي إميانويل واغون ووزير 
السلطات احمللية سيباستيان لوكورنو 
سيكّلفان اإلش��راف عليه، فيما يتولى 

أعضاء اجملالس احمللية تنظيمه.
ودعا »أكبر عدد« ممكن من الفرنسين إلى 
املشاركة فيه، متعهداً أن »يستخلص 
من��ه.  املمكن��ة  االس��تنتاجات«  كل 
واعتبر أن اقتراحات مواطنيه »س��تتيح 
بن��اء عقٍد جدي��د لألّم��ة وتنظيم عمل 
احلكوم��ة والبرمل��ان، وكذل��ك مواق��ف 
فرنسا على املستويَن األوربي والدولي«. 
وأكد أن ال »أسئلة ممنوعة«، وزاد: »أعتزم 

أن أحّول معكم الغضب إلى حلول«.

وتاب��ع ماكرون: »ال قضي��ة محظورة. لن 
نتفق على كل ش��يء وه��ذا أمر طبيعي 
في بلد دميوقراطي. لكننا سُنظهر على 
األقل أننا شعب ال يخشى احلديث وتبادل 
الرأي والنقاش«. واس��تدرك أنه سيبقى 
ملتزماً أهداف حملته االنتخابية، ويبدو 
أنه يس��تبعد إلغاء إصالحات اقتصادية 
مؤيّدة لالس��تثمار، بينه��ا إلغاء ضريبة 
عل��ى الث��روة، أكس��بته لق��ب »رئي��س 
األثري��اء«. وَورََد ف��ي الرس��الة: »عندم��ا 
تكون الضرائب مرتفعة، ستعاني موارد 
االقتص��اد بدل اس��تثمارها في ش��كل 
مفيد في الش��ركات وتأمن وظائف وفي 

النمّو«.
وقال الناطق باس��م احلكومة بنجامن 
غريف��و إن »الفك��رة تقض��ي بالذه��اب 
إل��ى كل م��كان، إل��ى كل مس��احة من 
األراضي ومن اجلمهورية، وعدم نس��يان 
أح��د«، فيم��ا حت��دث وزير العالق��ات مع 
البرملان مارك فيس��نو ع��ن نقاش »فريد 
في التاريخ الفرنس��ي«، معرباً عن ثقته 
بأن »الرئيس س��يطرح م��ا يكفل عودة 

احلوار«.
لك��ن متظاهرين طعن��وا بالنقاش قبل 
بدئ��ه، إذ أنكر محتجون من »الس��ترات 
الصفر« ش��رعيته، معتبرين أن النقاش 

احلقيقي يجري »في الشارع«.
وف��ي باري��س، مت حتطي��م مدخ��ل مق��ر 
املتح��دث باس��م احلكوم��ة بنجام��ن 
غريفو بواس��طة أداة بن��اء. وفي ديجون 
)وسط شرق(، تضررت ثكنة تابع للدرك، 
وف��ي ري��ن )غ��رب( حطم��ت مجموع��ة 

صغي��رة من »الس��ترات الصف��راء« باباً 
زجاجياً عند مدخل مبنى البلدية.

وقال��ت جاكلن م��ورو إحدى ناش��طات 
احلرك��ة: »كان علينا أن نش��هد تظاهرة 
س��لمية في باريس، لك��ن األكثر تطرفاً 
تدخلوا مرة أخرى لإلضرار بهذه التعبئة 

املشروعة«.
وج��ددت احلكوم��ة مطالبته��ا بإنه��اء 
أعم��ال العن��ف التي هاجمه��ا الرئيس 
اميانوي��ل ماك��رون، وذل��ك بعدم��ا كانت 
نددت عش��ية التحرك الثامن ب�»مثيري 

الشغب«.
وقال وزي��ر االقتصاد برون��و لومير إلذاعة 
»أوربا 1«: »أمتنى على جميع من يؤمنون 
الس��يادي  وبالتمثي��ل  بالدميوقراطي��ة 
للشعب الفرنسي أن يتجمعوا ويقولوا 

هذا يكفي«.
وأكد وزير التربية جان ميش��يل بالنكيه 
في برنامج إذاعي »إننا نسيء إلى صورة 

فرنسا«.
وانتق��د األم��ن الع��ام ألكب��ر نقابة في 
الب��الد ل��وران بيرجي��ه اقتح��ام مكتب 
املتحدث باس��م احلكومة ف��ي لقاء مع 
إذاع��ة »فرانس انتر« وقال: »هذا تخريب، 
إنن��ا أم��ام أش��خاص يري��دون إس��قاط 

الدميقراطية«.
لك��ن ه��ذه التحفظ��ات ل��م تؤث��ر في 
الذين  الصف��راء«  »الس��ترات  تصمي��م 
ل��م يأبهوا لتن��ازالت احلكوم��ة وللحوار 
الوطني الذي من املتوقع أن يبدأ منتصف 
كان��ون الثاني )يناير( اجل��اري بهدف إبراز 

مطالبهم.

وتظاهرت مئات النس��اء من »الس��ترات 
الصفراء« رسمن ألوان العلم الفرنسي 
على وجوههن في باريس ومونس��و ليه 
من )وسط ش��رق( وتولوز )جنوب غرب(. 
وقالت كارين )42 سنة( وهي ممرضة أتت 
من مرس��يليا: »نس��عى ألن يكون لدينا 
قن��اة تواصل أخرى غير العنف من خالل 
تنظيم أول تظاهرة للنس��اء، ألن كل ما 
ينش��ر في وس��ائل اإلعالم ع��ن احلركة 
ينحصر بأعمال العنف في حن ننس��ى 
جوهر املشكلة«. وتظاهرت مئات النساء 
في مونس��و ليه م��ن وحملت بعضهن 
الفت��ات كت��ب عليها »من أجل فرنس��ا 
وأطفالن��ا«. وفي تولوز، خرجت نحو 300 
محتجة من »الس��ترات الصفراء« وهن 
يهتفن »ماكرون انتهى أمرك... النس��اء 

نزلن إلى الشوارع«.
وج��ددت النقابة األبرز للش��رطة األحد 
مطالبتها بإعداد »مل��ف« باملتظاهرين 

الذين ارتكبوا اعمال عنف.
وق��ال األمن الع��ام للنقاب��ة فريديريك 
الغاش: »إننا نس��مع تصريحات تطالب 
بح��زم أكبر. إنن��ا نطالب من��ذ أكثر من 
عام��ن باتخاذ إجراءات أكثر حزماً حيال 

من يعتدي على رجال األمن«.
وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية لوران 
نونيز: »يت��م البحث حالياً عن وس��ائل 
تس��مح باحتواء التظاهرات«، مش��يراً 
أل��ى احتم��ال إع��داد »املل��ف« املذكور، 

و»تشديد القانون اجلنائي«.

لكن ناطقاً باس��م مولر لفت إلى 
لتصريح��ات  بازفي��د  »وص��ف  أن 
محددة مت اإلدالء بها ملكتب املدعي 
اخلاص، وسمات الوثائق والشهادة 
التي حصل عليها هذا املكتب في 
شأن ش��هادة مايكل كوهن أمام 
الكونغرس، غير دقيقة«. وش��ّكل 
ذل��ك أول تعليق ملولر عل��ى تقرير 
إعالم��ي، منذ بدء حتقيقه قبل 20 

شهراً.
ف��ي املقاب��ل، كت��ب رئي��س حترير 
»بازفي��د ني��وز« بن س��ميث على 
بتقريرن��ا  »نتمس��ك  »تويت��ر«: 
باملعلومات،  زودتنا  التي  وباملصادر 
عل��ى  اخل��اص  املدع��ي  ونح��ّض 

توضيح ما يشّكك به«.
ورّح��ب الرئيس األميرك��ي بإعالن 
فريق مولر منتقداً املوقع اإلخباري، 
وكت��ب على »تويت��ر«: »يوم حزين 
للصحاف��ة، لكن��ه ي��وم عظي��م 

لبلدن��ا«. ووص��ف ناطق باس��م 
البي��ت األبي��ض التقري��ر بأن��ه 
أن كوهن  »س��خيف«، مضيفاً 

»ثَبَت بوضوح أنه كاذب«.
لكن رئيس جلنة االس��تخبارات 
في مجل��س النواب آدم ش��يف 
كتب على »تويتر«: »هذه املزاعم 
ق��د تك��ون ب��ال أس��اس، ولكن 

إذا تب��ّن أنها صحيحة س��تمثل 
حتريض��اً على اإلدالء بش��هادة زور 

وعرقلة عمل القضاء«.
إلى ذلك، اتهمت رئيس��ة مجلس 
النواب األميركي نانسي بيلوسي 
ترامب بتعريض القوات األميركية 

واملدنين العاملن في أفغانستان 
خلط��ر، عبر كش��ف زي��ارة كانت 
تعتزم القيام بها إل��ى هذا البلد، 
لدى منعه بيلوس��ي من الس��فر 
عل��ى طائ��رة عس��كرية، بحجة 
إغالق إدارات حكومية خلالف حول 
متويل تش��ييد جدار عل��ى احلدود 

املكسيكية.
وش��كت بيلوس��ي م��ن أن اإلدارة 

»س��ّربت« معلومات عن رحلتها، 
معتبرة أن ترامب تصّرف في شكل 
»غير مسؤول« و»شديد اخلطورة«. 
وأضاف��ت: »ال نعلن مس��بقاً أبداً 
أننا ذاهبون إلى منطقة قتال. رمبا 
قّلة خبرة الرئيس وراء عدم فهمه 

هذا البروتوكول«.
لك��ن مس��ؤوالً ب��ارزاً ف��ي البيت 
األبي��ض ش��دد عل��ى أن »فكرة أن 
نس��ّرب أي ش��يء ميكن أن يعّرض 
أم��ن أي أميركي وس��المته خلطر، 

هو كذب محض« .
عل��ى صعي��د آخ��ر، أظه��ر تقرير 
أعّدت��ه وزارة الدف��اع األميركي��ة، 
بطلب م��ن الكونغرس، أن غالبية 

األميركية  العس��كرية  القواع��د 
الكبرى مهددة بس��بب االحتباس 

احلراري.
كم��ا اوردت صحيف��ة »نيوي��ورك 
التحقيق��ات  مكت��ب  أن  تامي��ز« 
الفيدرال��ي )أف ب��ي آي( كان قلقاً 

ج��داً من س��لوك الرئي��س دونالد 
ترامب، بعدما أق��ال مدير املكتب 
جيم��س كومي ع��ام 2017، وفتح 
حتقيق��اً ليح��دد ه��ل أن الرئي��س 
يعمل حلساب روسيا ضد مصالح 

بالده.
وعّلق ترامب عل��ى التقرير، وكتب 
في »تويتر«: »علمت من نيويورك 
املديري��ن  أن  الفاش��لة  تامي��ز 
ب��ي  الفاس��دين ألف  الس��ابقن 
آي، الذي��ن أُقيلوا جميع��اً تقريباً 
أو أُرغم��وا على مغ��ادرة الوكالة 
ألس��باب س��يئة، فتحوا حتقيقاً 
في ش��أني م��ن دون داع وال دليل، 
أقل��ت جيم��س كوم��ي  بعدم��ا 

الكاذب والفاسد«.
وأض��اف: »كان أف بي آي في حال 
اضط��راب ت��ام بس��بب القي��ادة 

السيئة لكومي. كانت إقالتي له 
يوماً عظيماً بالنسبة الى أميركا«. 
ووصفه بأنه كان »شرطياً منحرفاً 
يحميه صديق��ه املقّرب ب��وب )أو 

روبرت( مولر«.

وس��خرت الناطقة باس��م البيت 
األبيض ساره ساندرز من اتهامات 
الصحيفة،  أوردته��ا  »س��خيفة« 
وزادت: »أُقي��ل جيمس كومي ألنه 
الرئي��س  وكان  مأج��ور،  متحّي��ز 
ترامب متش��دداً )في مواقفه( من 

روسيا«.
وكان��ت »نيويورك تاميز« نقلت عن 
مصادر إن »أف بي آي« فتح حتقيقاً 
ملكافح��ة التجّس��س، لتحدي��د 
هل يش��ّكل ترامب تهديداً لألمن 
القومي، إلى جانب حتقيق جنائي 

مواز لتحديد هل عرقل القضاء.
وأش��ارت إل��ى أن التحقي��ق ُدِمج 
س��ريعاً مع ذاك الذي يتواله روبرت 
مولر في شأن »تدخل« روسيا في 
االنتخابات األميركي��ة عام 2016 
واحتمال تواطؤها مع فريق حملة 
ترام��ب. واس��تدركت الصحيف��ة 
أنه لم يُعرف ه��ل أن التحقيقات 

التجس��س  مبس��ألة  املتعلق��ة 
مستمرة حتى اآلن.

وذك��رت »نيوي��ورك تامي��ز« أن »أف 
بي آي« اش��تبه بعالقات محتملة 
بن موسكو وترامب خالل احلملة 

ع��ام  االنتخابي��ة 
2016، لكن��ه ل��م يفت��ح حتقيقاً 
إال بعدم��ا عزل كوم��ي الذي رفض 
تعهد الوالء له ووقف التحقيقات 
األولية التي بدأها »أف بي آي« في 
ش��أن تواطؤ محتمل مع روس��يا. 
وأش��ارت إلى أن املكتب لم يصدر 

أي دلي��ل علناً ب��أن الرئيس اتصل 
س��راً مبسؤولن روس أو تلقى أوامر 

منهم.
ويعتب��ر ترامب أن حتقي��ق مولر بال 
أساس، لكن األخير وّجه عشرات 

االتهام��ات وجن��ح في اس��تصدار 
إدانات طاولت مقّربن من الرئيس، 
بينهم مستش��اره السابق لألمن 
القوم��ي مايكل فل��ن ومحاميه 
الشخصي السابق مايكل كوهن 
واملدير السابق حلملته االنتخابية 

بول مانافورت.
إلى ذلك، بات »اإلغالق« الذي يشّل 
ج��زءاً م��ن اإلدارات الفيديرالي��ة، 
األطول في تاريخ الواليات املتحدة 
بدخوله يومه الثاني والعش��رين، 
فيم��ا يص��ّر ترام��ب عل��ى إق��رار 
الكونغرس متويالً قيمته 5,7 بليون 
دوالر لتشييد جدار على احلدود مع 
الدميقراطيون. يرفضه  املكسيك، 
وجتاوزت مدة ه��ذا التوقف اجلزئي 
في عم��ل احلكوم��ة الفيديرالية 
األيام ال� 21 التي ُسجلت في عهد 
الرئيس السابق بيل كلينتون عام 

.1996
وتراج��ع ترامب مؤخرا عن تهديده 
بإع��الن حال طوارئ وطنية لتأمن 
التموي��ل، م��ن دون احلاج��ة إل��ى 
موافق��ة الكونغ��رس، الفت��اً الى 
أنه »لن يتس��ّرع« في هذا الصدد. 
ووصف إعالن الط��وارئ بأنه »حّل 

سهل« لألزمة.
عل��ى صعيد آخر، أعلن��ت النائب 
الدميقراطي��ة تولس��ي غابارد )37 
س��نة( أنها ستترّش��ح للرئاسة 
عام 2020. وأشارت الى أن التركيز 
الرئي��س حلملتها س��يكون على 

»ملف احلرب والسالم«.

13 ما وراء الحدث 

رّحب ترامب بإعالن فريق مولر منتقداً املوقع اإلخباري وكتب على تويرت: يوم 
حزين للصحافة لكنه يوم عظيم لبلدنا

ش��ّكك روبرت مولر الذي يتولى التحقيق في »تدخل« روس��يا في االنتخابات األميركية، بتقرير أفاد بأن الرئيس دونالد ترامب طلب من محاميه السابق الكذب على مجلس الشيوخ في 
ش��أن اتفاق مع موس��كو على صفقة عقارية.جاء ذلك بعدما أفاد موقع »بازفيد نيوز« األميركي، اس��تناداً إلى مصدرين في الش��رطة الفيديرالية، بأن ترامب طلب من محاميه الس��ابق 
مايكل كوهن أن يكذب في جلسة استماع أمام اجمللس عام 2017، في شأن تشييد ناطحة سحاب في موسكو حن كان مرشحاً للرئاسة. وأضاف أن كوهن أبلغ مولر بعد انتخابات 

الرئاسة عام 2016 أن ترامب أمره بأن يبلغ اجمللس بأن املفاوضات املتعلقة باملشروع انتهت في موعد سابق عّما كانت عليه في الواقع.

رّدد متظاهرون يف الشانزيليزيه )ماكرون استقل( رافعني الفتة ُكتب عليها : 
النقاش الكبري خدعة

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

شهدت مدن فرنسية 
السبت تظاهرات تنظمها 
حركة »السترات الصفر«، 

على رغم إطالق الرئيس 
إميانويل ماكرون »نقاشاً 

وطنياً كبيراً« مع مئات من 
رؤساء البلديات، لالستماع 

الى مطالب احملتجن.
ومتّيز التحرك في باريس 

بأنه شهد أطول تظاهرة 
إذ انتقل احملتجون على 

مدى 15 كيلومتراً من جادة 
الشانزيليزيه الى ساحة 
»لي زافليد« ثم الى حّي 

مومبارناس والدائرة ال� 
13 في العاصمة، مبواكبة 

قوات أمن انتشرت في كل 
مراكز جتّمع »السترات 

الصفر«. ومتّيزت التظاهرات 
في باريس بتنظيم وهدوء، 

عكس ما شهدته في 
األسابيع السابقة من 
عنف وشغب وتخريب.

السرتات الصفر .. تعترب حوار ماكرون )خدعة(

ترامب طلب من حماميه السابق مايكل كوهني 
أن يكذب يف جلسة استماع أمام اجمللس يف شأن 

تشييد ناطحة سحاب يف موسكو

آدم شيف :  املزاعم قد 
تكون بال أساس ولكن 
إذا تبيـّن أنها صحيحة 
ستمثل تحريضًا على 
اإلدالء بشهادة زور 
وعرقلة عمل القضاء

متّيز التحرك يف باريس بأنه شهد أطول 
تظاهرة إذ انتقل احملتجون على مدى 15 

كيلومرتاً من جادة الشانزيليزيه اىل ساحة 
لي زافليد
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ماكرونلوكلوبن

كوهني آدم

ترامب ومولر



املنهجية السردية “نوستاجليا” يف رواية حتت شجرة التوت للروائي راسم احلديثي

املاضي تعلقنا بدروبه واحلاضر ينتهي إىل أين والذات غالبًا ما تتشبث بأماكن أمانها

امللتقى الثقايف يف املتنيب يقيم أصبوحة للشاعر جنان السعدي
ملناسبة صدور جمموعته الشعرية )عندما تغين اجملرشة(

هكذا هو الدهر أن تعيش يف االسرتجاع .. وملاذا نبقى ندور حول املاضي؟

قراءة / وثاب خالد آل جعفر

حتت شجرة التوت: رواية حديثة 
“حديثي��ة”  كتبه��ا صاحبه��ا 
بع��د رحل��ة مش��اهدة حياتية 

س��مع  او  الكات��ب  عاش��ها 
احداثها القريب��ة منه.. فجعل 
اس��ترجاع املاضي مدخال لها .. 
فكانت ش��اهدا توثيقيا اراد من 
بالقادم  خاللها ربط تطلعات��ه 
فكان��ت منهجية “االس��تباق” 
زمنا س��رديا رديفا واضحا لذلك 
“االس��ترجاع”. ورغ��م االحداث 
املش��ار  املعاص��رة  التاريخي��ة 
اليه��ا؛ لكنها لم تك��ن وثيقة 
بالرواي��ة  ه��ي  وم��ا  تاريخي��ة 
التاريخية اص��ال.. كما لم تكن 
شهادة سياس��ية وان لم تغب 
عنه��ا روح ايديلوجي��ا الكاتب 

التي لم يس��تطع التفلت منها 
وه��ذا ام��ر طبيع��ي لي��س في 
العقلي��ة “العربية الش��رقية” 
كم��ا يش��اع وف��ق رأي “محمد 
عابد اجلابري” في ان املوضوعية 
ال تعني بالضرورة االنسالخ التام 
من الفكرة واالنتماء. لقد حقق 
صاح��ب الرواي��ة ما ذه��ب اليه 
باختني )١٨٩٥ - ١٩٧٥(: “العمل 
والروائي بوج��ه خاص،  االدب��ي، 
إطار تتفاعل فيه مجموعة من 
االصوات أو اخلطابات املتعددة إذ 
القوى  تتحاور متأث��رة مبختلف 
االجتماعية من طبقات ومصالح 

فئوية وغيرها. كما ان كل تغير 
نحوي او دالل��ي فيما يعبر عنه، 
س��واء في احلياة اليومية او في 
االدب، يع��ود ال��ى العالق��ة بني 
املتح��دث ومس��تمعيه، إلى ما 
يتوقعه املتحدث من ردود فعل، 
وما تأثر به من مقوالت س��ابقة. 
ال��ذي  وه��و االط��ار التفاعل��ي 
حققه االس��تاذ راسم احلديثي 
في روايت��ه حتت ش��جرة التوت 
فع��ال .. بعي��دا عن اخل��وض في 
االدب��ي احلديث  النقد  مف��ردات 
التي استجدت بعد  ومدارس��ه 
باختني .رواية ماتعة، اس��تطاع 

كاتبه��ا الس��يطرة على زمنها 
االدوار  وتوزي��ع  وش��خوصها 
فيه��ا وحتقي��ق عنص��ر االث��ارة 
والتش��ويق، فضال عن خامتتها 

غير املتوقعة.

البينة الجديدة / كريم جبار الناصري 

 أق��ام امللتقى الثقاف��ي باملتنبي اصبوحة 
ي��وم اجلمعة 18 / 1/ 2019 ملناس��بة صدور 
اجملموعة الشعرية )عندما تغني اجملرشة( 
للش��اعر جنان الس��عدي وذلك في قاعة 
جواد س��ليم باملرك��ز الثقاف��ي البغدادي. 
ادار اجللس��ة رئيس امللتق��ى الروائي صادق 
احل��وار  فيه��ا  تفاع��ل  جلس��ة  اجلم��ل.. 
الش��عرية مصحوبة  والق��راءة  واحلدي��ث 
بعرض الوسائط األخرى من خالل شاشة 
متلفزة وحضور نخبة من املهتمني باألدب 
والثقاف��ة.. كانت هناك مداخ��الت ومنها 
مداخل��ة الناقد والش��اعر أحم��د البياتي 
نوج��ز مم��ا قال��ه ع��ن الضي��ف: “امتل��ك 

الشاعر جنان الس��عدي أشكاال تعبيرية 
واستطاع أن ميتع املتلقي مبتعة االستماع 
والت��ذوق وكذلك اس��تطاع في مجاميعه 
الشعرية  ان يحقق طفرة في مجال اللغة 
والتعبي��ر واخلي��ال ف��كل مجموع��ة نرى 
جنان آخ��ر.. ووجدته متنوع��ا في قصائده 
فلديه لغة ش��فافة من حيث داللة اللغة 
الشعرية ومسكون بالهم اإلنساني وفيه 
صدق وعفوية في قصائ��ده.. حرك املفردة 
الش��عرية من اجلم��ود ووظف املف��ردة مع 
احلس الش��عري ولغته استمدها  في بناء 
اغل��ب قصائده م��ن أفكاره وما يش��اهده 
في احلياة فزاد في احل��رف وهضم الكلمة 
ف��ي عملية بناء القصيدة.. امتلك رؤيا في 
اختالف املعنى وبناء النص واس��تطاع أن 

يتبارى ويتماهى في بناء نصه الشعري من 
خالل مناجاة الواقع ملرير مع أبناء جلدته“، 
أما الشاعر فائز احلداد فقال: “اختلف عن 
البداي��ات اختالفا كبيرا ع��ن طريق تقنية 
الن��ص والقصيدة وح��رك تقليدية النمط 

الش��عري.. وع��ن رأيه في القصي��دة قال:- 
اس��مي قصيدة النثر باحل��رة حيث حتررت 
م��ن حيث الش��كل واملضمون وس��يكون 
للقصي��دة احل��رة ش��أن عل��ى الصعي��د 
العربي.. فهي أكثر اتس��اعا للرؤيا وصورة 

واقعي��ة وأي ش��اعر يج��ب أن يق��وم على 
الفطرة والفكرة، املوهبة والثقافة. وجنان 
الس��عدي اس��تطاع أن يخلق له حاضنا 
ش��عريا بعد إن اجتاز العوائ��ق في كتابة 

النص احلديث.
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قصيدة

قصيدة

م��ن خالل فضائي��ة العراقية، حت��دث الكاتب والصحف��ي العراقي 
الدكتور رعد اليوس��ف العبيدي، عن جتربت��ه الصحفية على مدى 
عدة عقود.وتطرق ايضا الى عمله الصحفي وهو في ديار الغربة اآلن. 
حتدث الصديق العبيدي عن رحلته في عالم احلروف والكلمات.. وعن 
املربي الش��اعر عزيز السيد جاسم. وعن الشاعر الراحل عبداالمير 
احلصيري.محاور عدي��دة تطرق اليها الصحفي العبيدي في حديثه 
املتلفز. ومن احلديث التقطُت دالالت ومعاني ليست قليلة. ومواقف 
نحن بامس احلاجة اليها في املش��هد الثقافي واالعالمي العراقي. 
وقب��ل التط��رق لها، اس��تعيُد بع��ض قراءات��ي للكاتب والش��اعر 
االسباني رفائيل البرتي.كان ذلك عام ١٩٩2، حني قرأُت كتاب ))الغابة 
الضائعة(( للش��اعر البرتي. ومما التقطُتُه من مقدمة ذلك الكتاب، 
ق��وَل البرت��ي: »يحدُث احياناً، ان س��حابة نس��يان تعت��م الذاكرة. 
ومع ذلك فانها )الذاكرة( ليس��ت املس��ؤولة دوماً ع��ن عدم التذكر، 
خصوصاً حني يكون النس��ياُن متعمداً. اذ يطرد املرُء من ذاكرته كلَّ 
ما ال تش��تهي..«..اذن : نحن امام حالة )النس��يان املتعمد(. وهو ما 
ميكن ان نسميه: حالة التناسي. وتصبح هذه احلالة مدعاة للقلق، 
حني تؤدي الى حالة االلغاء واالنكار وطمس حقوق وعطاءات الغير. 
وبأل��م نق��ول: ان العراق اجلمه��وري عانى ويعاني م��ن حالة االنكار 
وااللغاء. ولس��نا هنا بص��دد وضع اليد على اس��باب ظهور وتفاقم 
ه��ذه احلال��ة، وهي كثي��رة، الن املهم ه��و وضع اليد عل��ى نتائجها 
القاتلة. لقد ُطمس��ْت وصودرْت حقوٌق للغير. واخلطورة انها ُنسبت 
آلخرين. هنا تصبح اخلس��ارة مضاعفة: سلب حقوق من يستحق، 
وتسليمها على طبق من اجلحود، الى من ال يستحق. وعانى اصحاب 
احلق املستلب. وانعزلوا، او هربوا.. وخياراتهم عديدة.. لكنها قاتلة.. 
نع��ود حلديث االعالمي الدكتور رعد اليوس��ف. كان تلقائيا.. ومليئا 
مبواقف الوفاء واالنصاف. ذكر اناس��اً راحل��ني او مغيبني. وتلك قمة 
الوف��اء.. لم تذه��ب كلماته الى  ه��ذا املتنف��ذ او ذاك، لتطرق بابه.. 
حاش��ى.. لقد ابتعد عن ذلك. وكان حديث��ه ، حديث الواثق واملنحاز 
للتقييم املوضوعي. وهو ما نحتاجه بصورة ماسة.مطلوب ان نضع 
حفنة تراب على قبر االلغاء والنس��يان والتناس��ي. عام ١٩٩2، صدر 
كتابي الذي حمل عنوان: من حقيبة السفر. وعلى اثر ذلك، جاءتني 
رس��الة تعقي��ب من الدكتور صباح ياس��ني. نش��رُت قس��ماً منها 
في كتابي ال��ذي صدر عام ١٩٩3، وكان عنوانه: ذاكرة املس��افر. ومما 
جاء في رس��الة الدكتور صباح: »انني مق��در لكم معاناة التحرش 
القاسي بسيرة اآلخرين. اال ان هذه احملاولة اجلريئة في توثيق الرجال 
وافعاله��م، امنا متنحنا قدراً من العزمية على ان نعطي املاضي نظرة 
فاحصة جديدة، نظرة محملة بش��يء من االنصاف..«. ورغم ان هذا 
الن��ص من الرس��الة متت كتابُتُه بش��يء من التحف��ظ واحلذر ،كما 
اقدر، اال ان الرس��الة كانت جريئة.. ورمب��ا جتاوزت خطوطاً حمراء..!!! 
الصديق الدكتور رعد اليوس��ف العبيدي، ورغم صقيع الغربة، قدم 
مث��الً، وكأنه يقول: هذا هو الطريق املفضي للموضوعية واالنصاف، 

فاتبعوني.. احسنَت.. ابا بّسام.. واخيراً:
نش��د على يد الزميل االعالمي عصام حسني، والزميل االعالمي ابو 

علي العسكري، اللذين اجريا اللقاء.

النسيان والتناسي 
بني رفائيل الربتي 

ورعد اليوسف 
العبيدي

a

جدار ازرق 

عكاب سالم الطاهر
ليس “اإلسترجاع “ كمنهجية سردية وحدها التي اخذت صاحب رواية “حتت شجرة التوت” إلى إستذكار املاضي لكسر رتابة زمن 

الرواية التي نحن بصددها بقدر ما هي حقيقة تلك الُسْكنى املاضية التي تسكن كل من استظل يوما بظل شجرة التوت!.. حتى 

باتت “نوستاجليا”.. حنني قد يكون مصطنعا تبعا للتيه الذي جاءت به الساعة اآلنية من الزمن اذا ما علمنا ووفق رأي اهل النفس 

ان الذات غالبا ما تتشبث باماكن أمانها وعدم مغادرتها وان كانت تلك االماكن “ازمنة او جغرافيات” دون احلالة السليمة لألمان..

ال شيء 
يرجعك

الروائي راسم احلديثي 

بغداد / البينة الجديدة
دار  ع��ام  مدي��ر  التق����ى 
الكت��ب والوثائ��ق الوطني����ة 
أبو احلس��ن  الدكت�����ور ع��الء 
املدن��ي  الناش��ط  إس��ماعيل 
مدير مؤسس��ة البيت العراقي 
اآلمن لإلبداع )هش��ام الذهبي( 
مبكتب��ه الرس��مي ف��ي مبن��ى 
ال��دار. وفي بداي��ة اللقاء رحب 
املدي��ر العام بالذهبي مهنئا له 
دوره اإلنس��اني في بعث احلياة 
في نف��وس الفق��راء واملعوزين 
واملش��ردين ومحاول��ة إعادتهم 
اإلنس��انية،  الطبيع��ة  إل��ى 
مضيف��اً أن ذلك ال��دور ال ميكن 
العراقي��ني  إال  ب��ه  يق��وم  أن 
االصالء الذي��ن ينتمون المتهم 
انتماء. وحتدث  وش��عبهم خير 
الذهبي عن مشروعه اإلنساني 
مدير  اسماه  والذي  االجتماعي 
البي��ت )العراقي األمن لإلبداع( 
قائال: ه��ي فكرة تول��دت لدينا 
منذ تباش��ير احلياة في املدينة، 
حيث يكثر الفقراء واملس��اكني 

تتش��كل  كم��ا  واحملتاج��ني، 
كبي��ر  بش��كل  العش��وائيات 
هناك وتكثر معها حياة البؤس 
واحلرمان، مضيفا، من هنا ومن 
البواكي��ر األول��ى ف��ي حيات��ي 
عزمت أن أكون شخصاً عراقيا 
مسؤوالً يعرف مسؤولياته جتاه 
أبناء شعبه، لذا نفذت املشروع 
ألن��ه ميث��ل مرحلة جدي��دة من 
صناع األمل الحتوائه كل تلك 
املفردات في بي��ت وضاء وحياة 
جديدة سعيدة، مؤشراً في ذات 

الوقت أن حب العراق يتش��كل 
مع مسؤولية الفرد جتاه شعبه 
وبالتالي يتوازى إبداعه مع ذلك 
احلب انسانياً وفي اجملاالت كافة.

من جانب��ه أثنى الس��يد مدير 
ع��ام دار الكت��ب والوثائق على 
الروح الوثاب��ة التي يتحلى بها 
الذهب��ي والتي وضعها لصالح 
ش��ريحة عراقي��ة خالصة هي 
بأمس احلاجة إل��ى جهوده في 
ذل��ك املضم��ار محلي��اً وعربياً 

وعاملياً.

متابعة / البينة الجديدة
تنظ��م وزارة الثقافة والس��ياحة واآلثار مراس��يم 
التش��ييع الرس��مي جلثمان املرحومة عامل��ة اآلثار 
الدكتورة ملياء مكرم الگيالني وستنطلق املراسيم 
م��ن مبن��ى املتحف العراق��ي في هيئة اآلث��ار )وهو 
املكان الذي انطلقت منه أولى خطواتها في مجال 
االثار( اليوم االثنني 20١٩/١/2١ الس��اعة العاش��رة 
صباح��ا الى مقب��رة الگيالني. ه��ذا ووصل جثمان 
املرحومة الى مطار بغداد الدولي الس��اعة الثامنة 
من مس��اء ي��وم ام��س األح��د 20١٩/١/20 وكان في 
االستقبال مدير عام دائرة العالقات الثقافية فالح 
العان��ي وتتكف��ل ال��وزارة بنقل اجلثمان ومراس��م 

التش��ييع. يذكر أن عاملة اآلثار الدكتورة ملياء مكرم 
الگيالن��ي وافاها األجل ي��وم اجلمعة في عمان عن 

عمر ناهز ٨٨ عاما.

أيها الطائر الغرد
ف��ي  فج��أة  م��رق  ال��ذي 

سماواتي
فاجتذبته أشجاري

وأشجته أورادي

وصوت املغنية )حيرت قلبي 

معاك( يتماوج في الهواء 

غنى قليال

قبل أن يفتح جناحيه 

ويهم بالرحيل... .

فهل أقول وداعا .....؟

مدير عام دار الكتب والوثائق الوطنية 
يلتقي الناشط الذهيب

هو...
املنتصف..

اذا..
ال شيء يرجعك

الكل مضى...
وما بقى...

قصص
حملتها الريح

ألطفال..
وأصدقاء...كان لهم همساً

انت وجع اجملرِة
هي تصنع آالت قتلها

عالم مجهول
نثر البارود غاللِه

رصاص يقتل احلب
حب يصنع املوت

بأرض صفعتها الطالسم...
والتعاويذ

الرهبان... عليها  تراقصت 
والدراويش

وأذن...
أنصفع الساعة

أم ننتظر طائر الرماد...!!!
صرخة

 أشرب ...

الضجر...
مع قهوة الصباح

أرتدي أخباري املوجعة
الصحف املتلكئة تتلعثم

التلفاز ...
يخنق احلقائق

كيف أطفأ أصوات حتترق
من يوصلني؟

ألبلغهم غضب الريح
الظمأ

يعبئ جنونه
يحرث رائحته

أن تركل اخلوف افضل...من 
مصاهرته...!!

النائم...
ال يرى إال حلمه 

كلها تناديك...
سالل التمر

قيظ الظهيرة
شفاه البحر

الساقية
امللح

رغوة املوج
وتلك العجوز املضنية

مللم ما لديك
تقيئ من اهملك

أصهر جدار الصمت
ال وقت مليت...

ظل النخيل ال يتشرذم
تعطي  املبتعدة  النجمة 

أشارتها
الغيم رهبان تدثر بهمومِه

منذ زمن....
لم نذق...

برد الصيف
حر الشتاء

ال املسجد...
املدوية... اآليات  تلك  وال 

نفذت
كقصب يتشبث باملاء

ملئ  الغراب  عش 
بالهوامش

لم يعد كل هذا...
سف التراب...

لن جتد إال ما تراه...!!
حياة  وليس  عتمًة  القبر 

أخرى
الرآيات تروي حكايتها

تلوح..
من بعيد...

للذي مضى..
دع ما تستطيع من تعب

وأرنو
نحو اآلتي..

البراكني املندفعة
تذوب من حولها

ستار الدراجي

بابل / البينة الجديدة /  علي شريف
صدر حديثا للدكتور طارق عبداحلافظ 
الزبي��دي كت��اب )تداول الس��لطة في 
الفكر االس��المي بني العزل القسري 
واالنتق��ال الس��لمي( ع��ن دار قناديل 
ف��ي بغ��داد. وب��ني املؤل��ف ف��ي ه��ذا 
الكت��اب ان مفه��وم تداول الس��لطة 
املعم��ول ب��ه الي��وم ليس ل��ه حضور 
الفكرالسياس��ي اإلس��المي ال  ف��ي 
م��ن ناحي��ة املفه��وم وال م��ن ناحية 
املمارس��ة السياسية وما وجدناه من 
خالل الدراس��ة أن الفكر السياس��ي 

اإلس��المي املعاصر يستعيض بفكرة 
ت��داول الس��لطة باملفه��وم الغرب��ي 
بفك��رة الع��زل باملفه��وم اإلس��المي 
لك��ن مع األس��ف حتى فك��رة العزل 
ه��ي باألس��اس ليس��ت س��لمية بل 
قسرية  فضال عن ان تطبيقها صعب 
للغاية كون اغلب احلكام املستبدين 
ويرفض��ون  بالس��لطة  يتمس��كون 
التنحي بشكل سلمي. وقد استثمر 
اغلب احلكام املس��لمني املس��تبدين 
فكرت��ني اساس��ينت فك��رة الطاعة و 
التوظي��ف لها من قب��ل بعض وعاظ 

السالطني وفكرة شروط التولية على 
اعتبار أن احلاكم املس��توفي الشروط 
في اإلسالم يبقى في منصبه مادامت 
ش��روط التوليه قائمة وحتى وان غاب 
اح��د تلك الش��روط ال يوج��د معياراً 
ملعرف��ة فقدانه��ا في ح��ني أن فكرة 
ت��داول الس��لطة على وف��ق املفهوم 
الغرب��ي حتدد م��دة زمني��ة وبعد ذلك 
يتم تدول الس��لطة حتى وان احتفظ 
صاح��ب الس��لطة بش��روط التولية 
وبذلك تختلف فكرة العزل عن فكرة 

التداول.

إصدار .. تداول السلطة يف الفكر اإلسالمي بني العزل القسري واالنتقال السلمي

عادل املعموري
إنَّ آخر م��رَّة رأيتِك فيها 
س��نني... حفن��ة  قب��ل 

البارحة في احُللم كنِت 
معي.

ال  احُلل��م  أن  يقول��ون 

تلك  ثوان��ي،  يس��تغرق 
الليلة كان��ت أطول من 

كل سني عمري.
ك��م حاولُت أن أتوس��َل 
احُلل��م ألزورِك ولو لثوان.

أن  أج��ل  م��ن  لي��َس 
أشحن عواطفِك نحوي 
أب��داً..  لتتذكرين��ي..ال 
أري��د تعذيب��ِك.. كن��ُت 
فليس م��ن اإلنصاف أن 

ب وحدي.  أتعذَّ
كل ه��ذا ح��دث رغم��اً 
عنَّ��ي ألني.. نس��يُت أْن 

أنساِك!

حلم قصة قصرية

الثقافة تنّظم مراسم التشييع الرمسي
جلثمان عاملة اآلثار املرحومة الدكتورة ملياء الكيالني

ترنيمة إىل مسافر

د. تحية الخطيب



إياد جبار: أهم ما مييز االفتتاح عرض فيلم الدمى الكوميدي )فخافيخ الظالم( للمخرج صالح بشار

وبحس��ب اللجن��ة العلي��ا ف��إن هذا 
املهرج��ان يتميز بأن��ه الوحيد اخملتص 
بأفالم س��ينما ضد االره��اب، واالفالم 
التي حت��ارب الفك��ر االرهابي مبعاجلات 
وطروحات س��ينمائية، فانة املهرجان 
والع��راق  كوردس��تان  ف��ي  الوحي��د 
واملنطق��ة والدول العربي��ة يعنى بهذا 
الشأن.رئيس ومؤسس املهرجان الناقد 
الس��ينمائي بيش��توان عب��داهلل أكّد، 

ان خصوصي��ة املهرج��ان بان يش��مل 
االفالم التي تتن��اول االرهاب والتطرف 
فكرا وعمال، فاملهرجان يهدف الى نبذ 
فكر االرهاب والتطرف بكل انواعه من 
خالل رسالة السينما االنسانية، بعد 
ان اصب��ح االرهاب ظاهرة تهدد اجملتمع 
البشرى، ومبا ان السينما حتاكى الواقع 
ف��كان البد م��ن تن��اول ه��ذه الظاهرة 
اخلطيرة عبر السينما ومحاولة التنديد 

بها ومحو فكرها. وأشار: كانت لدورات 
املهرجان الثالث املنعقدة مسبقاً، دور 
مه��م في عرض وجتمي��ع افالم قصيرة 
حت��ارب االره��اب على املس��توى الفني 
والفك��ري، كم��ا اولت وس��ائل االعالم 
اهتمام��ا كبي��را باملهرج��ان، فقد حاز 
على تش��جيع واعج��اب اجلميع وجنح 
جناح��ا ملحوظا، لكن هنال��ك معاناة 
تتمثل بقل��ة الدعم امل��ادي، فالرعاية 
مح��دودة ج��داً، اثرت بش��كل او بآخر 
على سعة املشاركات، وما يصاحبها، 
فف��ي الس��ابق ضّيف املهرج��ان جنوم 
واس��ماء فني��ة عربي��ة مهم��ة امثال 
الفنانة واملمثلة ش��يرين واخملرج هاني 
الش��ن وم��دراء ورؤس��اء املهرجان��ات 
والعراقي��ة  العربي��ة  الس��ينمائية 
املرموقة، وطبعت كتب باللغة العربية 
وأهميته. املهرجان  تناولت  واالجنليزية 
الى ذلك كش��ف مدير املهرجان اخملرج 
اياد جبار عن مش��اركة 12 دولة، فضالً 
ع��ن الع��راق واقلي��م كردس��تان، فقد 
بل��غ ع��دد االف��الم  45 فيلم��اً قصيراً. 
واالنيميشن،   والتسجيلي  الروائي  بن 
فمن العراق 33 فيلماً ، )من كوردستان 

الع��راق  فيلم��اً 19، و14 أفالم من باقي 
احملافظات العراقي��ة(، فضالً عن افالم 
م��ن ايران، س��وريا، الس��عودية، مصر، 
س��لطنة عمان، املغرب، تونس، املانيا، 
بريطانيا فلس��طن، الهند، موضحا: 
األف��الم الكوردي��ة ال� 19 كله��ا انتاج 
حدي��ث وعرض اول رغ��م االزمة املالية.
وب��ّن مدير املهرج��ان: ان اه��م ما مييز 
ال��دورة الرابع��ة للمهرجان مش��اركة 
الفيلم الس��عودي )املسحوق االسود( 
لورين عيسى،  الس��عودية  للمخرجة 
وه��ي كوردية  وعلمانية مغتربة عانت 
كثي��راً إلخراج فيلمه��ا، وألول مرة في 
الع��راق الع��رض االول ف��ي املهرج��ان 
للدم��ى  الظ��الم(  )فخافي��خ  لفيل��م 
للمخ��رج ص��الح بش��ار، وه��و فيل��م 
كومي��دي يعال��ج الفك��ر الداعش��ي 
املتطرف بطريقة كوميدية مؤكداً: كما 
تش��هد الدورة الرابعة اقامة جلسات 
وندوات حوارية خاصة تتناول السينما 
واالرهاب وكيفية تصدي الفن السابع 
لألف��كار املتطرف��ة واالرهابي��ة، عالوة 
عن اهم االف��الم الكوردي��ة والعراقية 
التي تناولت مس��ألة االرهاب بنجاح، 

فض��الً عن طب��ع كتاب عن الس��ينما 
ملكافحت��ه  الس��ينما  ودور  واالره��اب 
بقلم الكات��ب والناقد العراقي مهدي 
عباس، إذ س��يوزع الكت��اب في حفلة 
توقيع في املهرجان، كما تشهد الدورة 
فتح معرض��ن للفوتوغراف، االول عن 
مراحل نضال الش��هيد شوكت شيخ 
يزيدي��ن والثان��ي عن ضحايا النس��اء 
االيزيديات بيد االرهاب و داعش، وسيتم 
توزيع 14جائزة على االفالم الفائزة في 
املس��ابقة الرس��مية للمهرج��ان، مع 
توزيع جوائز خاصة باس��م الش��هيد 
ش��وكت ش��يخ يزيدين علي الفنانن 
الذين  والكت��اب  واملصورين  واخملرج��ن 
اس��هموا بنجاح ف��ي اعمالهم على 
نبذ فكر التطرف واالرهاب ونشر فكرة 
السالم والتعايش السلمي.وتابع مدير 
املهرجان : تشهد الدورة الرابعة عرض 
فيل��م قصي��ر حلي��اة ونض��ال القيادي 
الوطنى الشهيد شوكت شيخ يزيدين 
ف��ي االفتتاح الرس��مى للمهرجان في 
االول من شباط 2019، كما  سيحضر 
املهرجان 15 رؤساء ومدراء املهرجانات 
والعربية، وكما  الدولية  الس��ينمائية 

س��يتم اس��تضافة وكاالت اعالمي��ة 
عربي��ة ودولي��ة مهم��ة إذ يص��ل عدد 
الضي��وف ال��ي 100 ش��خص محلي��ا 
وعربي��ا وعامليا. وخت��م: نأمل ان يدعم 
املهرجان بعض الفنانن الش��باب ممن 
حتص��ل افالمهم عل��ى نتائ��ج جيدة، 
ويحصل��ون عل��ي اجلوائ��ز، بدعمه��م 
مادي��ا لينتج��وا افالما اخ��رى تناهض 
ان  املالح��ظ  وم��ن  فكري��اً.  االره��اب 

املهرج��ان الس��ينمائي الدول��ي ض��د 
االرهاب مهرج��ان س��ينمائي معروف 
محلي��ا وعربيا علي مس��توى واس��ع، 
ولعله الوحيد في املنطقة الذي يهتم 
بجان��ب مهم في احلي��اة االجتماعية، 
ونبذ فكرة االره��اب والعنف والتطرف 
م��ن خ��الل لغ��ة الس��ينما، كم��ا ان 
املهرجان ميثل وقفة دولية س��ينمائية 

ضد االرهاب.
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تستعد اللجنة العليا ملهرجان السينما ضد االرهاب بدورته الرابعة، الستكمال كافة التحضيرات النطالق فعالياته 
مطلع شهر شباط القادم في مدينة اربيل. وبينت اللجنة العليا انها تشرفت بان حتمل الدورة الرابعة للمهرجان اسم 
القيادي الوطني الش��هيد شوكت شيخ يزدين البارزاني، والذي استشهد مع كوكبة من مناضلي احلزب الدميقراطي 
الكوردستاني جراء االنفجار اإلرهابي الذي حدث في مقر الفرع الثاني للحزب في اربيل أثناء استقبال املهنئن بعيد 

األضحى املبارك في االول من شباط عام 2004..

ال

متابعة / البينة اجلديدة
روى املوس��يقار جم��ال س��المة ف��ي مقابل��ة 
صحافية قصة أغنية »إحكي يا شهرزاد« التي 
غنتها املطربة سميرة سعيد في تتر مسلسل 
»ألف ليلة وليلة« والذي قام ببطولته حس��ن 
فهم��ي وجن��الء فتح��ي ف��ي ثمانيني��ات القرن 
املاضي، وأثرت في مس��يرتها الفنية وانطلقت 
بعده��ا ف��ي س��ماء النجومية،.وقال س��المة: 
»طلب من��ي اخملرج عبد العزيز الس��كري عمل 
األحل��ان واملوس��يقى التصويرية للمسلس��ل، 
وكن��ت في اس��توديو مص��ر وقابلت س��ميرة 

س��عيد وعجبني صوتها، ووجدته مناس��باً 
لكلمات األغنية وفكرة املسلس��ل«.وتابع: 

»كانت سميرة سعيد وقتها متعاقدة مع 
موريس إسكندر املنتج لعمل شريط مع 
بليغ حمدي، وكانت مسافرة فقلت لها 
مري عليَّ في االس��توديو وأنت ذاهبة إلى 
املط��ار، وبالفع��ل جاءت االس��توديو ملدة 
نص ساعة وانتهينا من األغنية وسافرت«.

وكشف س��المة مفاجأة حول هذه األغنية 
قائالً: »اخملرج س��مع األغنية وطار من الفرح، 

وخلص��ت أحلان املسلس��ل، وذهبت لس��امية 
صادق رئيس التلفزيون، كي توقع على الش��يك 
آلخذ أجري، وكان��ت املفاجأة أن قالت لي: »ليه 

جب��ت س��ميرة وماجبت��ش مطرب��ة مصرية،« 
ورفضت صرف أجري وأصرت أن أستعن مبطربة 

مصرية، قائلة :«هاتلي نادية مصطفى«.

متابعة / البينة اجلديدة
يوس��ف  راني��ا  الفنان��ة  نش��رت 
على حس��اباتها مبواق��ع التواصل 
االجتماعي صوراً من أحدث جلسة 
تصوي��ر قامت به��ا الع��ام اجلديد. 
الب��رد  املصري��ة  املمثل��ة  وحت��دت 
لتلتقط ع��دة صور باملاي��وه داخل 
حم��ام الس��باحة، لتعل��ن أن هذا 
ه��و التح��دي احلقيقي ال��ذي ال بد 

أن يخوضه اإلنس��ان.وبعد 
وقت قليل من نش��رها 

تصدر  الص��ور  لهذه 
مواق��ع  اس��مها 

ص��ل  ا لتو ا
االجتماع��ي، 
اسمها  وبات 
بن  »تران��د« 

املتابعن، 
فل��م 

تسلم 

وتعليقاته��م  انتقاداته��م  م��ن 
الت��ي اتهمته��ا باث��ارة اجل��دل من 
»الصبياني��ة«  تصرفاته��ا  خ��الل 
و«املراهقة« والتي ال تالئم ال عمرها 
وال مكانته��ا الفني��ة. ولم تكتف 
رانيا بالتصوير في حمام السباحة، 
لكنها عرضت صورة لها من إحدى 
املناس��بات ارت��دت فيها فس��تاناً 
ع��اري الكتف��ن والص��در لتؤك��د 
أنه��ا تتح��دى الب��رد ه��ذا الع��ام، 
ف��ي الوق��ت ال��ذي ب��دأ 
وزميالته��ا  زمالؤه��ا 
ص��ور  نش��ر  ف��ي 
توض��ح معاناتهم 
البرد.ويب��دو  م��ن 
أن راني��ا ما زالت 
على  مصمم��ة 
إث��ارة اجلدل في 
تفعله  م��ا  كل 
من��ذ ظهوره��ا 
مثير  بفس��تان 
في حفلة ختام 
القاهرة  مهرجان 
 ، ئي لس��ينما ا
حفل  وكذل��ك 
دير  جوائز  توزيع 

جيست.

رانيا يوسف تبتكر
حتديًا جديداً )باملايوه(

البينة الجديدة / وسام قصي

»عايزين مطربة مصرية«
من املسؤولة اليت رفضت مسرية سعيد؟ 

متابعة / البينة اجلديدة
افتتح رئيس اجلمهورية الدكتور برهم 
صال��ح صب��اح ي��وم الس��بت املاضي 

19كانون الثاني وبحضور وزير الثقافة 
والس��ياحة واآلثار الدكت��ور علي عبد 
األمير احلمداني ومدير عام دائرة الفنون 

العام��ة الدكتور علي عوي��د العبادي، 
املعرض السنوي الذي تقيمه جمعية 
الفنانن التش��كيلين العراقين على 
قاع��ات معارضها في مبن��ى مقرها 
الع��ام في منطقة املنصور. واكد وزير 
الثقاف��ة حرصه واهتمام��ه باحلركة 
التش��كيلية ورعايتها ودعمها ألنها 
متثل أحد الركائ��ز املهمة في احلركة 
الفنيةالعراقي��ة وه��ذا احلض��ور هو 
أحد أش��كال الدعم لهذه الفعاليات 
متعهدا مبواصلة هذا الدعم من أجل 
النهوض بها .م��ن جانبه أعرب املدير 
الع��ام لدائ��رة الفنون الدكت��ور علي 
عويد عن سعادته بأن حتظى الثقافة 
العراقي��ة به��ذا الدع��م واالهتم��ام 
املؤسس��ات  دور  مبين��اً  الرس��مين، 
احلكومية الفاعل في النهوض بواقع 

احلرك��ة الثقافي��ة والفني��ة، الفتاً إلى 
مكانة دائرة الفنون العامة وس��عيها 
احلثيث البراز الفن التشكيلي العراقي 
ومب��ا يتالئم م��ع ارث الع��راق احلضاري.
اجلدير بالذك��ر ان املعرض الذي حضره 
البرملاني��ة  الش��خصيات  م��ن  ع��دد 
اململكة  والدبلوماسية منهم سفراء 
املتحدة وفرنسا في بغداد واملنظمات 
واملؤسسات الفنية والكتاب والفنانن 
واملثقفن واملهتمن بالش��أن الثقافي 
ووس��ائل اإلعالم، ضم لوحات وأعمال 
فني��ة متنوعة, توزعت مابن الرس��م 
والنح��ت واخلزف ل� )168( فنانا وفنانة، 
جس��دت رؤاهم الفني��ة اخملتلفة، وقد 
اختي��رت األعم��ال املش��اركة من قبل 
جلنة خاصة ش��كلت الختيار األعمال 

الفنية ضمت تسعة فنانن.

رئيس اجلمهورية يفتتح املعرض السنوي جلمعية التشكيليني العراقيني

عقي��ل   / اجلدي��دة  البين��ة 
العمران

اس��عد جميل فن��ان عراقي 
رائد عاصر جيل��ن متتالين 
وجي��ل  التس��عينات  جي��ل 
بدايات��ه   ، احلاض��ر  وقتن��ا 
الدراسات  في معهد  الفنية 
املوسيقية حيث تخرج منها 
عام 1995 تخص��ص بالغناء 
اجل��وزة  ال��ة  عل��ى  والع��زف 
فاجاد غن��اء كثير من االلوان 
الريف��ي  بالغن��اء  واش��تهر 
والق��دود  العراق��ي  واملق��ام 
احللبية له خامة صوت رائعة 
ومس��احات وع��رب صوتي��ة 
جميلة جدا لديه الكثير من 
الغنائية  وااللبومات  االعمال 
منها ديوان الريف سنة 1998 
والبوم وس��فة والبوم مواويل 
ش��يصبرك ياع��راق وكان��ت 
اغل��ب اغاني��ه م��ن احلان��ه 
واش��رافه ولدي��ه الكثير من 
االعمال الفلكلورية وش��ارك 
في بيت املقام العراقي وكان 
العراقي  للمقام  اجمليدين  من 
وحل��ن الكثي��ر م��ن االعم��ال 
للمطرب��ن الكب��ار  منه��م 
الفن��ان ياس خض��ر   وعمل 
ايضا مشرفا في قناة ميوزك 
حيث  انترناش��يونال  بوكس 
عل��ى  مش��رفا  عمل��ه  كان 
االعم��ال اخلاص��ة بالنج��وم 
الكبار  والعرب من  العراقين 
وكان عمله تصحيح اللفظ 
اللغوي وعمل مع فنانن كبار 
منهم جورج وس��وف وراغب 
عالم��ة وعم��ر ذي��اب ولدي��ه 
الكثي��ر والكثير واليس��عنى 
الوق��ت لذكرها ال��ى ان انتج 
اغنيته  املش��هورة  راح ابيع 
كليات��ي بطريق��ة  املونولوج 
حي��ث كان��ت اغني��ة ناقدة 
س��اخرة تصور واقع الش��اب 

العراقي في ظل الظرف الذي 
مير ب��ه البلد فالق��ت االغنية 
نق��دا الذعا من اجلمهور الذي 
يجه��ل املونولوج ولم يصبه 
ثانية  اغني��ة  فانتج  الي��أس 
وايض��ا بطريق��ة املونول��وج 
بعنوان هفي هفي وايضا انت 
انتقدت وضع الناس في ظل 
اخلدمات  وقلة  الش��ديد  احلر 
وانت��ج اغني��ة ثالث��ة وايضا 
بعنوان  املونول��وج  بطريق��ة 
التقاع��د حيث كان��ت  نقدا 
س��اخر لوض��ع املتقاعدي��ن 
املت��ردي محاولة منه اليصال 
مش��اكل الناس اال ان اجلهل 
الثقافي واملوسيقي لكثير ممن 
اعتلوا منصة الفن واملثقفن 
دعاه��م ال��ى انتقاد اس��عد 
املونول��وج  وانتق��اد  جمي��ل 
فم��ا النعرفه ع��ن املونولوج 
هو ل��ون غنائي س��اخر ناقد 
ورائجة  يصور حاالت سلبية 
اللفظي هو  ومعناه  باجملتمع 
عب��ارة عن مصطل��ح يوناني 
االص��ل م��ن كلمت��ن االولى 
)مون��و( وتعن��ي واح��د الفرد 
املقال  تعن��ي  )ل��وج(  وكلمة 
او ال��كالم وتركيبه��ا يعن��ي 
املقال الفردي ويجوز ان يكون 
نثرا او ش��عرا ويجوز ان يلقى 
او يلح��ن تلحين��ا وهو كالم 

ساخر ناقد بناء ينتقد حالة 
معين��ة باحلي��اة اليومي��ة او 
تذمر من حالة س��لبية ظهر  
اوال ف��ي مصرفي  املونول��وج 
االذاع��ة املصري��ة وكان م��ن 
اش��هر رواده عميد املس��رح 
العربي يوسف وهبي وانتشر 
بالوطن العربي ووصل للعراق 
في اخلمس��ينات واشتهر به 
الفنان الكبير عزيز علي حيث 
ع��رف واش��تهر  بكثي��ر من 
االعم��ال املونولوجية بحيث 
ارسل في طلبه وقتها رئيس 
ال��وزراء نوري الس��عيد فقال 
له هل انت سياس��ي ام فنان 
واندثر املونولوج الى ان اعاده 
الفنان اسعد جميل باغانيه 
اجلميلة كلياتي وهفي هفي 
والتقاعد فالق��ت الكثير من 
النق��د جلهلهم به��ذا اللون 
وانقسم اجلمهور  الغناء  من 
ونتمنى من  ومبؤي��د  براف��ض 
فنانين��ا ان يجددوا هذا اللون 
من االغاني الناقدة والساخرة 
الس��رور  بادخ��ال  لتس��اهم 
للمتلقي وايضا تش��عره بان  
الفن��ان ايضا يس��اهم بنقل 
معاناته ومش��اكله وهمومه 
الن الفن��ان واملط��رب واجهة 
ثقافي��ة وفني��ة وسياس��ية 

حضوره واجب بكل احملافل.

أسعد مجيل واملونولوج
وما ال نعرفه عن االثنني





17اقتصادية
بغداد / البينة الجديدة

اعدت وزارة الصح��ة والبيئة تعديالت 
الدوائية  التس��عيرة  عل��ى منظوم��ة 
اجلديدة تتضمن تخفيضا باالس��عار، 
مؤك��دة ان 40 باملئ��ة م��ن الصيدليات 
واملذاخر ملتزمة بالتس��عيرة اجلديدة.

وقال رئيس جلنة التسعيرة الدوائية في 
الوزارة الدكت��ور نوفل كرمي في تصريح 
اطلع��ت علي��ه »البينة اجلدي��دة«، إن 
»اللجن��ة اعدت قائم��ة تعديالت على 
منظومة التس��عيرة تشمل تخفيض 
االسعار مع احلفاظ على نوعية الدواء 
ومأمونيت��ه«، مضيف��ا أن »التعديالت 
ش��ملت االدوية املرتفعة الثمن والتي 
تتراوح كلفتها ب��ن 25 الى 50 دوالرا«.
وب��ن أن »التعديل جاء لصالح املواطن 
مب��ا ال يكلف��ه نفقات كبي��رة للعالج، 

كم��ا انه جاء لصالح ش��ركات االدوية 
كون املنظومة اعتمدت انه كلما يزداد 
سعر الدواء تقل نسبة االرباح للشركة 
وبالتال��ي فان العام احلالي سيش��هد 
انخفاض��ا واضحا بأس��عار عدد كبير 
من االدوية التي كانت مرتفعة الثمن«.
واش��ار كرمي الى أن »تطبيق التسعيرة 
بحاج��ة الى اج��راءات ومراح��ل كونه 
يتع��دى موض��وع وضع ملص��ق على 
ال��دواء ب��ل ضمان��ة ان الدواء رس��مي 
ومفحوص وذو نوعية فعالة«، موضحا 
أن »اجله��ات الرقابية عل��ى املنظومة 
وه��ي دائ��رة التفتيش بال��وزارة ونقابة 
تفتي��ش  حم��الت  تنف��ذ  الصيادل��ة، 
مستمرة للصيدليات للتحقق من انها 
تضع ملصق التس��عيرة )الستيكر(«.
ونوه بأن »هنالك ادوية تغمر االس��واق 

حالي��ا مرخص��ة وناف��ذة، بي��د انه��ا 
ادخلت قبل اطالق التسعيرة ومن غير 
املمك��ن اخضاعها له��ذا النظام، ما 
يس��تدعي احلاجة ملرور اكثر من سنة 
لالنتهاء من تطبيقه بكل الصيدليات 
واملذاخ��ر«، مؤكدا »التزام 40 باملئة من 
الصيدليات واملذاخر واملكاتب العلمية 
لالدوية بتطبيق التس��عيرة«. وافصح 
رئي��س جلن��ة التس��عيرة الدوائية عن 
ان »النتائ��ج التي تتحق��ق من تطبيق 
البرنامج الحقا، يعاد النظر بها وتدرس 
لتكوي��ن تص��ور عن الس��قف الزمني 
الالح��ق لتطبيقها ومنع تداول اي دواء 
اليحمل امللصق الرس��مي«، الفتا الى 
»ع��زم وزارت��ه اع��ادة النظ��ر بالقائمة 
االساس��ية لالدوية التي يتم تامينها 

ضمن خطة سنوية«.

متابعة / البينة الجديدة
كش��ف وزير اخلارجية اللبناني جبران باس��يل، 
امس األحد، أن ب��الده تخطط إقامة تبادل جتاري 
وخط��وط نقل وغاز وس��كك حديد م��ع العراق، 
مؤك��دا ضرورة عودة س��وريا ال��ى جامعة الدول 
العربية. وقال باس��يل في تصريح اطلعت عليه 
»البين��ة اجلدي��دة« ، إن “العالق��ات العراقي��ة – 
اللبناني��ة قوي��ة وعميق��ة جداً، وهن��اك فرصة 
لكي يس��هم اللبنانيون في إعادة إعمار ما دمره 
إرهاب “داعش”، كم��ا نخطط مع العراق إلقامة 
تب��ادل جتاري وخطوط نقل وغاز وس��كك حديد، 
حيث أن العراق يش��بهنا ونحن نش��بهه كثيراً، 
وهو جزء من مساحتنا االقتصادية التي نطمح 
أن تتط��ور أكثر”. وأض��اف “لقد بحث��ت مع وزير 
اخلارجية محمد علي احلكيم العالقات الثنائية 
بن البلدين التي تس��تمد قوتها ورسوخها من 
املشتركات التاريخية التي جتمع البلدين، إضافة 

ال��ى القضايا اإلقليمية والدولي��ة ذات االهتمام 
التش��اور،  واتفقن��ا عل��ى تكثي��ف  املش��ترك، 
وتنس��يق املواقف على الس��احة الدولية بشأن 
اجله��ود املبذول��ة حللحل��ة األزمات الت��ي تعاني 
منها املنطقة”. وبشأن موضوع عودة سوريا الى 
اجلامعة العربية، قال باس��يل إن “هذا املوضوع 
لي��س له عالق��ة بالنأي ع��ن النف��س، ألن لبنان 
أساساً رفض تعليق عضوية سوريا منذ البداية، 
وإذا كانت س��وريا عض��وا باجلامع��ة العربية ال 
يتدخل لبنان بش��ؤونها الداخلية، فسوريا دولة 
مهمة، وال��ذي يحكمها في النهاي��ة القرار؛ أي 
قرار ش��عبها ونح��ن ال نتدخ��ل وال نأخذ موقفا 
من��ه، ولك��ن مهما كان��ت عالقتنا م��ع أي دولة 
جيدة أو ال، هذه الدول��ة عضو في جامعة الدول 
العربية، وإذا كنا حريص��ن على وضعنا العربي 
فالبد أن نعززه بعودة سوريا الى اجلامعة العربية 

ال أن نخفض متثيلها أو نحجبه”.

كركوك / البينة الجديدة
 اك��دت غرفة جت��ارة محافظ��ة كركوك 
حرصها على تطوير التعاون االقتصادي 
مع محافظة انطاليا التركية. جاء ذلك 
خالل لقاء رئيس غرف��ة جتارة محافظة 
كركوك صباح الدي��ن الصاحلي مع وفد 
م��ن اعض��اء الغرف��ة مبحاف��ظ انطاليا 
مني��ر كارال خ��الل مش��اركة كرك��وك 
باملعرض الدول��ي املنعقد ف��ي انطاليا.
واك��د رئي��س غرفة جت��ارة كركوك خالل 

اللقاء ان كرك��وك تفتح ابوابها للتجار 
واملستثمرين من جميع دول العالم ودول 
اجلوار العراقي وبش��كل خ��اص للجارة 
تركيا نظرا لدورها املهم في اعادة اعمار 
الع��راق وتصاعد حجم التعاون والتبادل 
التجاري بن العراق وتركيا ومتانة العالقة 
بن البلدين اجلاري��ن، واهمية كركوك ملا 
تتمتع به من ث��رورات اقتصادية وزراعية 
وبشرية وتنوع قومي يضم الكرد والعرب 
ومس��اهمة  واملس��يحين  والتركم��ان 

اجلانب التركي في دعم العراق في ملف 
اغاث��ة النازحن ومس��اندته ف��ي احلرب 
عل��ى االره��اب.. موجه��ا دع��وة حملافظ 
انطاليا لزي��ارة كرك��وك. واكد محافظ 
انطاليا حرصه على دعم التعاون وحتفيز 
رجال االعمال للتعاون ومساعدة العراق 
وكركوك بش��كل خ��اص، مؤكدا رغبته 
بزي��ارة كركوك عب��ر طائرة م��ن انطاليا 
الى كركوك بعد ان يتم تدشن مطارها 

املدني.

بغداد / البينة الجديدة 
أبق��ت وكالة الطاقة الدولية عل��ى توقعاتها بنمو الطلب على 
النف��ط بنحو /1.4/ ملي��ون برميل يوميا ف��ي 2019 ليبلغ بذلك 
متوس��ط الطلب اليومي/ 7, 100/ مليون برميل. وذكرت الوكالة 
ومقره��ا باريس في أحدث تقاريرها الش��هرية ان هذه التوقعات 
التي تتماش��ى مع ما أعلنته الشهر املاضي تأتي في ظل تقدمي 
الطل��ب على النف��ط »صورة متباينة« للفت��رة املقبلة في ضوء 
األداء االقتص��ادي الضعي��ف ف��ي العالم وأيضا بس��بب خفض 
اإلنتاج اخملطط له من قبل منظمة الدول املصدرة للنفط )أوبك( 
ودول مرتبط��ة بها بنهاية الش��هر احلالي. وأش��ارت الوكالة في 
هذا الس��ياق إلى وج��ود »تأثي��ر تصاعدي« عل��ى الطلب حاليا 
بس��بب أس��عار النفط املنخفضة عل��ى مدار الش��هر املاضي 
اال انه��ا غير متيقنة م��ن كيفية تأثير قيود إنت��اج النفط على 
األس��عار في املس��تقبل ».وقالت :« ان تقديراتن��ا لنمو الطلب 
العامل��ي عل��ى النفط ف��ي 2018 و2019 ل��م تتغير وتبل��غ / 1.3 / 
مليون برمي��ل و/1.4 / مليون برميل يوميا على التوالي. مش��يرة 
الى ان تأثير ارتفاع أس��عار النفط في 2018 بدأ في التالش��ي ما 
سيس��اعد على تعويض النمو االقتصادي املنخفض. وأوضحت 
»ان معظ��م منو الطلب على النفط س��يأتي م��ن الهند والصن 
حيث ستش��كالن ما نس��بته 62 باملئة من اجمالي منو الطلب 
بن الدول غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
والذي سيش��كل بدوره اجلزء األكبر من الطلب اجلديد مع تباطؤ 
الطل��ب في دول املنظمة». وأش��ارت الوكالة إلى أنه »بالنس��بة 
للطلب على النفط هناك صورة متباينة حيث ساعدت األسعار 
املنخفضة في الربع األخير من 2018 املس��تهلكن وهناك دالئل 
عل��ى أن التوترات التجارية رمبا تك��ون قد خفت«. وأضافت: »انه 
ف��ي العديد من ال��دول النامية يتزامن انخفاض أس��عار النفط 
العاملية م��ع ضعف الدوالر مع تالش��ي احتمال ارتفاع أس��عار 
الفائدة االمريكية في الوقت احلالي«. وحذرت الوكالة في الوقت 
ذاته من أن الوضع في االقتص��اد العاملي »ليس مبهجا للغاية« 
في ظل تراجع الثقة كما أن الطقس الشتوي يتجه نحو نصف 
الكرة الش��مالي ما ق��د يدفع الطلب إلى االرتفاع مش��ددة في 
الوقت نفس��ه على انها حتتفظ رغم ذلك برؤيتها احلالية بشأن 

منو الطلب في الوقت الراهن.

وكالة الطاقة الدولية: ) 1.4( مليون 
برميل يوميًا منو الطلب على النفط

ميسان / البينة الجديدة
متكنت شركة نفط ميسان وبالتنسيق 
مع ش��ركة احلفر العراقي��ة من إكمال 
عملي��ات احلفر لتعمي��ق وتأهيل البئر 
عم��ارة / 7 وربطه��ا مبنظوم��ة إنت��اج 
الش��ركة. واوض��ح مدي��ر عام ش��ركة 
نفط ميسان عدنان نوشي ساجت في 

بيان تلق��ت }البينة اجلديدة{ نس��خة 
منه أن »عمليات حف��ر البئر عمارة / 7 
في وقتها قد واجهت ظروفا سطحية 
صعب��ة ف��ي التكوين��ات اجليولوجية 
احملفورة تس��ببت مبشاكل فنية ما أدى 
إلى ايقاف تل��ك العمليات عند العمق 
3130 مترا، مما دعا لتنفيذ برنامج حفر 

جدي��د ضمن خطط الش��ركة باجلهد 
الوطني لعام 2018 بهدف تعميق البئر 
للوصول ال��ى الهدف الرئيس��ي للبئر 
وهو مكمن نهر عم��ر». وبن »وبالفعل 
مت تنفي��ذ برنامج احلف��ر لتعميق البئر 
بالتنسيق مع ش��ركة احلفر العراقية 
وبع��د توفر املع��دات الالزمة من بطانة 
مختزلة 2/41 وملحقاتها ومت زيادة عمق 
البئ��ر نح��و 700 متر وص��وال للمكمن 
وباالس��تعانة  عم��ر{  }نه��ر  املنت��ج 
بش��ركة نفط البصرة وشركة كوسل 
املعدات  الصينية الس��تخدام بع��ض 
احلف��ر».  مج��ال  ف��ي  التخصصي��ة 
وأش��ار مدير عام ش��ركة نفط ميسان 
إل��ى أن »الفحوص��ات اجلرياني��ة للبئر 
تش��ير إلى توفر النفط بج��ودة عالية 
API=31وبكمي��ات جتارية من املتوقع أن 
تصل الى أكثر من 1500 برميل يوميا». 
يذك��ر ان ش��ركة نفط ميس��ان تنفذ 
عمليات تطوير حقلي نور والعمارة من 
خالل اجله��د الوطني املتمث��ل بكوادر 
شركتي نفط ميسان واحلفر العراقية 
حيث مت حفر عدد من اآلبار في احلقلن 
املذكوري��ن به��دف تعزي��ز اإلنت��اج من 

حقول الشركة.

نفط ميسان تكمل عمليات حفر وتأهيل البئر عمارة / 7

غرفة جتارة كركوك تبحث سبل دعم وتنشيط 
احلركة االقتصادية مع أنطاليا الرتكية

اخلارجية اللبنانية تكشف عن خمطط إلقامة خطوط نقل وغاز وسكك حديد مع العراق

الصحة تعتزم ختفيض أسعار األدوية وفق منظومة تسعرية جديدة
بغداد / البينة الجديدة

اكد نائ��ب عن حتالف االص��الح، ان »حصة االقليم ف��ي املوازنة 
العام��ة للع��ام 2019 غي��ر قابل��ة للزي��ادة. وذكر ع��الء الربيعي 
ل�}البين��ة اجلدي��دة{ ان »اللجنة املالية ت��درس جميع احليثيات 
اخلاصة مبطلب االقليم لزيادة حصته عن 12% من املوازنة العامة 
حي��ث لن تك��ون هنال��ك أي زيادة عم الس��نوات الس��ابقة في 
حص��ة االقليم«. وعن االقتراض الدولي قال »ميكننا ايجاد بدائل 
لالقت��راض الدولي، عبر التقليل من العج��ز واالقتراض الداخلي 
وان املوازن��ة هي مش��روع االصالح احلقيق��ي للحكومة«. وتابع 
ان »العج��ز في املوازن��ة العامة بلغ 27 مليار دين��ار، وان اللجنة 
املالية تبذل جهدا كبيرا لتقليل العجز من خالل الغاء االقتراض 

وتقليل النفقات للمؤسسات التي لها سقف انفاق عال«.

متابعة / البينة الجديدة
بح��ث وزي��ر اخلارجية العراق��ي محمد احلكي��م ونظيره املصري 
س��امح ش��كري، س��بل احلف��اظ عل��ى الزخ��م الذي تش��هده 
العالقات ب��ن العراق ومص��ر، ودفعها إلى آف��اق أرحب، وخاصة 
جهود إعادة إعمار العراق. وتناول اللقاء بن الوزيرين، على هامش 
أعم��ال القمة العربي��ة التنموية االقتصادي��ة واالجتماعية في 
بيروت، تب��ادل وجهات النظر حول تط��ورات القضايا اإلقليمية، 
وكذل��ك متابعة س��بل تعزيز العالق��ات الثنائية ب��ن البلدين. 
وبح��ث اجلانب��ان القضايا اإلقليمي��ة والدولية مح��ل االهتمام 
املش��ترك، وإيجاد آليات للتعاون االقتص��ادي والربط الكهربائي 
وتبادل اخلبرات ف��ي مجال البناء واإلعمار والتنمية املس��تدامة 
للموارد في كال البلدين. وأكد الوزيران ضرورة التكامل بن بغداد 
والقاه��رة، وأهمية معاجلة القضايا اإلقليمية. وفي إطار التبادل 
الثقافي، ج��رى تأكيد أهمية التواصل املس��تمر لدعم الطالب 

العراقين الدارسن في اجلامعات املصرية.

بغداد / البينة الجديدة
اك��د النائب األول لرئي��س مجلس النواب حس��ن الكعبي زيادة 
التخصيصات املالية للحماية اإلجتماعية في موازنة 2019 وذلك 
لوجود بعض التفاصيل اخلاصة بعدد األس��ر التي لم يش��ملها 
برنامج احلماية اإلجتماعية بسبب عدم توفر التخصيص املالي. 
جاء ذلك خالل اس��تقباله في مكتبه، يوم السبت املاضي، وزير 
العمل والش��ؤون االجتماعية باس��م الربيعي، بحضور اعضاء 
جلنة العمل والش��ؤون االجتماعية والهجرة واملهجرين النيابية 
رع��د الدهلكي واس��عد العب��ادي. ورك��ز الكعبي وفق��اً للبيان 
الصادر ع��ن مكتبه، تلقت }البينة اجلديدة{ نس��خة منه، على 
»ضرورة تس��هيل وتس��ريع اجناز املعامالت ذات الطابع االنساني 
س��يما فيما يخص ذوي االعاقة، واإلحتياج��ات اخلاصة واملعيل 
املتفرغ فضال عن الش��رائح املستفيدة من وزارة العمل«. ولفت 
خالل اللقاء الى »وجوب تس��خير جهود الوزارة في االس��تجابة 
الى املناشدات االنسانية في بغداد واحملافظات«، مؤكدا »اهمية 
اعادة تقييم الباحثن اإلجتماعي��ن مبا يعزز دورهم في اجملتمع، 
واعادة النظر في توزيع البيان السنوي بالتنسيق مع احلكومات 
احمللي��ة والوحدات اإلدارية«. واش��ار البيان انه »جرى خالل اللقاء 
اس��تعراض خلطة الوزارة خالل الفترة املقبل��ة، وتفاصيل املؤمتر 
املزم��ع عق��ده بخص��وص ذوي االعاق��ة، اضاف��ة الى مناقش��ة 
ملفات املشمولن ببرنامج ش��بكة احلماية االجتماعية وابداء 
التس��هيالت املمكنة جلميع املستفيدين ومبا يساهم في تقدمي 

افضل اخلدمات لهم«.

الربيعي: حصة اإلقليم 
من املوازنة غري قابلة للزيادة

تعاون عراقي ـ مصري بأربعة 
ملفات أبرزها الكهرباء

زيادة ختصيصات احلماية 
االجتماعية يف موازنة 2019

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة: 62/خ/2019
التاريخ: 2019/1/20

إعــــــالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوت السيارة املرقمة 61191 بصرة حمل نوع مرسيدس موديل 1992 اللون برتقالي يف الكوت 
البالغ )125.000.000(  زكي(  )محمود طالع  الدائن  لقاء طلب  املحجوزة  دخان(  بدن  للمدين )حسن علي  العائدة 
اليوم  ايام تبدأ من  بالشراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة )10(  الراغب  مائة وخمسة وعشرون مليون دينار فعلى 
التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل  
علي طالب عزيز الخليلي

املواصفات:ـ
1-موقعه ورقمه:ـ السيارة املرقمة 61191 بصرة حمل نوع مرسيدس موديل 1992 اللون برتقالي.

2-جنسه ونوعه:ـ سيارة رأس تريلة مرسيدس والسيارة بصورة عامة جيدة واالطارات مستهلكة وبدون بدي وال يوجد 
فيها باتري للتشغيل.
3-حدوده واوصافه:ـ

4-مشتمالته:ـ
5-مساحته :ـ 

6-درجة العمران:ـ
7-الشاغل:ـ مسجلة باسم املدين حسن علي بدن دخان.

8-القيمة املقدرة :ـ  18.000.000 ثمانية عشر مليون دينار.

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة: 2017/2967
التاريخ: 2019/1/20

إعــــــالن
للمدين  العائدة  الكوت  يف  الخاجية   38 م   791/3 املرقم  العقار  يف  املدين  حصة  الكوت  تنفيذ  مديرية  تبيع 
عشر  ثمانية   )18.400.000( البالغ  سلمان(  كامل  )حسني  الدائن  طلب  لقاء  املحجوزة  مطري(  ياسر  )اسعيد 
مليونًا واربعمائة الف دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي 
للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل  
علي طالب عزيز الخليلي

املواصفات:ـ
1-موقعه ورقمه:ـ كوت / قرب مؤسسة الشهداء رقمه 791/3 م 38 الخاجية

2-جنسه ونوعه:ـ ارض زراعية تسقى بالواسطة بستان ملك صرف حسب سند العقار.
3-حدوده واوصافه:ـ

4-مشتمالته:ـ
5-مساحته:ـ املساحة املباعة من حصة املدين تبلغ 100 سهم ما يعادل 100م2.

6-درجة العمران:ـ
7-الشاغل:ـ  الدائن.

8-القيمة املقدرة :ـ  20.000.000 عشرون مليون دينار عن حصة املدين البالغة 100 سهم.
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هموم الناس

مشاكل الزراعة .. 
مـتــى تـنـتـهـــي؟

من النافذة

    من��ذ تأس��يس الدول��ة العراقي��ة احلديثة ع��ام )1921( 
واحلكوم��ات املتعاقبة تضع في أولوياته��ا تطوير القطاع 
الزراع��ي انطالق��اً م��ن إدراكه��ا ألهمية ه��ذا القطاع في 
النهوض باالقتصاد املستدام وتقدم البالد، لكن لم تؤد أي 
من تلك السياسات إلى النتائج املرجوة ورغم حتقيق بعض 
النجاحات البسيطة هنا وهناك، إال أنها لم ترتق ملستوى 
الطموح، ب��ل وأكثر من ذلك فإن واقع احلال الذي نعيش��ه 
يومياً يشير إلى تخلف القطاع الزراعي )مبا في ذلك الثروة 
احليوانية( ومعاناة هذا القطاع من مشاكل في عدم القدرة 
على تغطية الس��وق احمللية باإلنتاج املطل��وب، وأصبحنا 
نس��تورد كل املنتجات الزراعية واحليوانية بال استثناء من 
اخلارج، عدا هجرة أهل الريف إلى املدنية والبطالة وغيرها 
م��ن املش��اكل املترتبة في تدهور هذا القط��اع. قد يتصور 
البعض في تسمية هذا التدهور إلى االحتالل وما صاحبه 
من مشاكل بعد عام )2003( ولكن هذا ال يكفي إذا ما أردنا 
الوصول إلى حلول ناجعة للنهوض بواقع القطاع الزراعي 
بشكل حقيقي ومستدام. إن املسألة الزراعية في العراق 
ذات خصوصية مختلفة عن بقية البلدان املتميزة بإنتاجها 
الزراعي الوفير، فعلى الرغم من أن سكان بالد الرافدين هم 
أول من اكتش��ف الزراعة في العالم أجمع، إذ يبدو واضحاً 

االقتص��اد  حت��ول  أن 
من جم��ع الق��وت إلى 
اقتص��اد إنت��اج القوت 
الزراع��ة  بواس��طة 
احليوان��ات   وتدج��ن 
بخطوات  ق��د حدث��ت 
بوق��ت  متس��ارعة  
مبك��ر بالنس��بة إل��ى 
أي منطق��ة في العالم 
أو  الني��ل  وادي  مث��ل 
وغيرها.  والصن  الهند 
كان العراق يطلق عليه 
أرض الس��واد وإلى أيام 

العباس��ين حيث أصب��ح مركزاً المبراطوري��ة عظيمة ملا 
يتمتع به من مميزات زراعي��ة وخصوبة تربة وخيرات وفيرة، 
لك��ن حصلت تطورات عدي��دة بن تلك العص��ور وعصرنا 
احلال��ي فق��د كانت حي��اة اإلنس��ان ونش��اطاته اخملتلفة 
مشروطًة حلد بعيد باألرض وطبيعة التربة وكمية األمطار 
وخطوط توزيع الينابيع واآلبار ومس��ارات األنهار ومعدالت 
املياه اجلارية فيها، لقد كان لتلك العوامل تأثيرها العميق 
على اإلنسان فهي التي تؤشر طرق جتارته، وهي التي تدعوه 
الى االس��تقرار كم��زارع أو حتت��م عليه الترح��ال والبداوة 
الرعوية عن��د انتقاله إلى مرحلة رع��ي احليوانات األليفة، 
لقد اس��تنزفت الفيضانات الكثير من العناصر الضرورية 
لنم��و الزراعة وكانت عملية التبخر الس��ريع عامالً مهماً 
ف��ي زيادة امللوحة القاتلة لكاف��ه املزروعات، لذلك لم تعد 
الزراع��ة مقتص��رة على إيج��اد حلول للعالق��ة بن مالك 
األرض )اإلقطاع��ي( واملزارع كما يتص��ور البعض، ولم تعد 
عملية إنشاء مشاريع زراعية حكومية تشكل حالً جذرياً 
ملش��كلة الزراع��ة في الع��راق. كما أثبتت جتارب الس��نن 
القريبة املاضي فشل كل تلك اجلهود املضنية التي بذلت 
والتي س��اعدت اإليرادات النفطية املتصاعدة في متوينها، 
ول��م يقتص��ر فش��ل املش��اريع  الزراعي��ة احلكومية على 
العراق فقط، بل أن أمامنا دوالً قد سبقتنا في تلك التجربة 
وكان الفش��ل مصيرها مثل )االحتاد الس��وفيتي السابق(. 
البد من التأش��ير هن��ا إلى البدائل في الترويج للش��ركات 
االس��تثمارية الزراعية ضمن نش��اط القطاع اخلاص والبد 
م��ن دع��م وتنش��يط االس��تثمار الزراعي بكل الوس��ائل 
املتاحة ومنها هيئة االس��تثمار واملصرف الزراعي وغيرها. 
هناك العديد م��ن العوامل التي تلعب دوراً هاماً في إعاقة 
الزراعة وزيادة وتطوي��ر احملاصيل احلقلية والثروة احليوانية، 
البد من تسليط الضوء عليها لكي تؤخذ في نظر االعتبار 

لرسم سياسة ستراتيجية ناجحة ومستدامة.

البد من دعم 
وتنشيط االستثمار 
الزراعي بكل الوسائل 
املتاحة ومنها هيئة 
االستثمار واملصرف 
الزراعي
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أحمد البياتي

تناقل ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي 
الفيس��بوك صورا ملطب اصطناعي وضع قرب 
جامعة ميس��ان بهدف اجبار السائقن على 
تخفيف السرعة. وبحس��ب ما ذكره عدد من 
الناش��طن ان ه��ذا املطب يؤثر بش��كل كبير 
على الس��يارات امل��ارة من خالل��ه. واضافوا ان 
هناك مطبات اخرى ممك��ن وضعها تكون اقل 
تأثيرا على السيارات. من جانبه، اكد الناشط 
املدن��ي صائب الش��امخ، ان��ه ال يوجد في كل 
مناط��ق العراق مثل ه��ذا املطب االصطناعي، 

واصف��ا املطب بانه دم��ار للس��يارات. واضاف 
الش��امخ »س��أقوم برفع دعوى قضائية على 
مديرية بلدية ميس��ان بس��بب ه��ذا املطب«، 
مش��يرا الى »انني لو استمر بالذهاب والعودة 
على هذا املطب فكل اسبوعن اقوم بتصليح 
حدادية سيارتي«. وتابع »هناك وسائل وبدائل 
اخ��رى لتخفي��ف س��رعة الس��يارات«، داعيا 
اجلمي��ع ال��ى التح��رك ورف��ع دع��وى قضائية 
عل��ى بلدية احملافظة ملا س��ببته من ضرر على 

السيارات املارة من هناك.

مـــطـــب فــــــي مـيـســــــــــان .. دمـــــــــار لـلـسـيـــــــــــــــــــــــارات 

نحن مجموعة م��ن الصحفين الفائزين 
بقرع��ة نقاب��ة الصحفين التي ش��ملت 
150 صحفي��ا من خريج��ي كليات اإلعالم 
بالتعي��ن على وزارات الدولة كافة مبوجب 
األم��ر الديواني لرئيس ال��وزراء الصادر من 
األمانة العامة جمللس الوزراء /دائرة املتابعة 
والتنس��يق احلكوم��ي الع��دد/ 28145 في 
3 / 8 / 2011 وال��ذي مبوجب��ه أصدرت وزارة 
املالية /دائرة املوازن��ة كتابا لالمتثال لهذا 
األم��ر واملوافقة على توفي��ر تلك الدرجات 

بكتابه��ا املرق��م )83026( ف��ي 26 / 10 / 
2011 وعم��م على جمي��ع ال��وزارات. وقد 
مت توزي��ع الفائزين بواقع س��تة أش��خاص 
ل��كل وزارة وق��د اتخ��ذت جميع ال��وزارات 
اإلج��راءات الالزم��ة لتعيينه��م، أما نحن 
الذين ظهرت أس��ماؤنا في وزارة اخلارجية 
ورغ��م كتب التأكي��د من األمان��ة العامة 
ورغ��م اإلجتماعات املتك��ررة التي عقدت 
ف��ي االمان��ة العامة وبحض��ور ممثلن عن 
وزارة املالي��ة ووزارة اخلارجية للوقوف على 

أس��باب التي أدت ال��ى التباطئ في تنفيذ 
األمر فقد وعد ممثل اخلارجية آنذاك باتخاذ 
اإلجراءات الالزمة وإكمال إجراءات تعييننا 
ولك��ن دون جدوى، نناش��د وزي��ر اخلارجية 
احملت��رم النظر في موضوعنا ه��ذا وإكمال 
إجراءات تعييننا كوننا ال منلك فرصة عمل 
أخرى ودخل عوائلنا محدود جدا راجن من 

سيادتكم إحقاق احلق وإنصافنا.
عنهم / صابرين كاظم لعيبي

موبايل / 07727130763

ان��ي الطال��ب )عب��د اهلل لقمان موس��ى( 
من كلية طب االس��نان جامعة بابل قناة 
التعلي��م امل��وازي املرحلة الثاني��ة للعام 
الدراس��ي احلال��ي وناج��ح م��ن املرحل��ة 
االول��ى بدورها االول بتقدي��ر جيد. التمس 
م��ن معاليك��م التفض��ل باملوافقة على 
نقل��ي من كلية ط��ب االس��نان بجامعة 
باب��ل قن��اة التعليم املوازي إلى الدراس��ة 
املناظرة بكلية طب االس��نان في جامعة 

املوصل قناة التعليم املوازي الس��تكمال 
دراس��تي اجلامعية فيها كوني من سكنة 
محافظ��ة نينوى وم��ن املتضررين على يد 
تنظي��م داع��ش االرهابي ووال��دي من ذوي 
الدخ��ل احمل��دود مما يش��كل عائق��اً كبيراً 
عل��ى العائلة بس��بب االجور الدراس��ية 
املرتفع��ة واجور الس��كن واج��ور الذهاب 
واالياب فضالً ع��ن الصعوبة واخملاطر التي 
اواجهه��ا اثن��اء التنقل، علماً انه س��بق 

ل��ي ان راجع��ت جامعت��ي باب��ل واملوصل 
الس��تحصال املوافق��ة عل��ى النقل ومتت 
اجابت��ي بتعذر النقل بينهم��ا اال مبوافقة 
معاليكم كون النقل بن اجلامعات لقناة 
التعليم امل��وازي من صالحيات معاليكم، 
ارجو تفضل معاليكم باملوافقة مع جزيل 

الشكر واالمتنان.
الطالب / عبد اهلل لقمان موسى فرمان

موبايل / 07719750379

أمام أنظار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أمام أنظار وزير اخلارجية .. تعيني صحفيني 

تلق��ت »البين��ة اجلدي��دة« مناش��دة بعثها لفيف م��ن املوظفن 
الذي��ن يعملون بنظام القطعة وهي تس��مية معروفة في الدوائر 
االعالمي��ة او الصحفي��ة وان اغلب ه��ؤالء ينتس��بون حالياً الى 
ش��بكة االعالم العراق��ي او غيرها يقولون فيه��ا انهم يتطلعون 
ملن ينصفهم اس��وة باملوظفن العاملن بنظام العقود او االجور 

اليومية، ونحن بدورنا نترك هذه املناشدة أمام من يهمه االمر.

الكاتب في الش��ؤون التأريخية واملوروث الش��عبي )خالد خلف 
داخل( يناش��د كل املس��ؤولن ف��ي وزارة الصح��ة وكل الغيارى 
بالوق��وف مع��ه ف��ي محنته الت��ي تتمث��ل بقرب اج��راء عملية 
جراحي��ة لنجل��ه )محمد( في العن اليس��رى حي��ث حتتاج الى 
عملية جراحي��ة معقدة وقدرت تكاليفها حل��د اآلن ب�)3( مالين 
دين��ار وه��و ال يقوى على حتمله��ا، ونحن بدورنا نت��رك االمر لكل 

فاعلي اخلير.

مركز العالم ابن سينا االنساني ملعاجلة اطفال العراق املصابن 
مبرض ضمور الدماغ )C . P ( اي الشلل الدماغي يناشدكم بتقدمي 
يد العون والدعم كي يستمر مبواصلة مشروعه مبعاجلة االطفال 
املذكورين مجانا وذلك لظروف عوائلهم التي يعيش قسم منها 
حتت خط الفقر وان املركز وخالل تأسيس��ه وحلد االن اس��تطاع 
ان يحق��ق نتائ��ج ايجابي��ة مرضية من خالل الع��الج الطبيعي 
املكثف وهذا لم يحصل حتى في اهم املراكز الصحية العراقية 
والعربي��ة وان لدى املركز الص��ور والوثائ��ق وكل املعلومات التي 
تتعلق مبعاجلة االطفال املصابن وباملناس��بة كانت هناك ثالثة 
مراكز تابعة لهذه املنظمة وهي موزعة في مدينة احلرية ومنطقة 
احلبيبية والشعلة جكوك ولكن بسبب الظروف املالية الصعبة 
فقد مت اغالق مركزين ولم يتبق سوى واحد في منطقة الشعلة. 
اننا اذ نناش��دكم يا رئيس رابطة املصارف العراقية السيد وديع 
حنظل فألننا نعرف جيدا مواقفكم االنس��انية ودعمكم لكل 
مشروع يصب في خدمة معاجلة االطفال املرضى السيما اولئك 
املصابن بأمراض خطيرة. »البينة اجلديدة« اذ تضع هذه املناشدة 
امام السيد رئيس رابطة املصارف العراقية السيد وديع حنظل 
فإنها على ثقة اكيدة بأن االس��تجابة س��تأتي سريعة وهذا ما 

نأمله، واهلل املوفق.

للمرة الثانية تعيد »                 « نشره

راجع جريدتنا املواطن )خالد جاس��م 
محم��د عبد عل��ي( وذكر أن��ه بتاريخ 
لهيئتك��م  طلب��ا  ق��دم   2018/11/13
حي��ث ان التقري��ر كان غير مس��توف 
لعرض مش��كلته ولكن��ه اوضح فيه 
املتطلبات بالتواريخ والوثائق, وافاد ان 
اسمه قد ورد ضمن قائمة املشمولن 
بق��رار هيأتكم املرق��م /م.خ/1088 في 
2015/4/5 بالرق��م )15(. واض��اف ان��ه 
قد الق��ى الويل والتعذي��ب واملالحقة 

واالضطه��اد م��ن قب��ل ازالم النظ��ام 
الس��ابق حي��ث مت اعتقال��ه في قصر 
النهاي��ة م��ع مجموع��ة م��ن عناصر 
احلزب الشيوعي العراقي وعلى غرارها 
مت فصله سياسيا والذي جرى تأميمه 
ومت حتوي��ل التس��مية ال��ى )مص��رف 
الرافدي��ن(. بعد ذل��ك التحق بفصائل 
املقاوم��ة العراقية في ش��مال العراق 
واستمر حتى 1992/2/10 حيث صدرت 
االوامر م��ن قيادتهم بض��رورة مغادرة 

االراض��ي العراقي��ة عن طري��ق تركيا 
ومن ثم الى سوريا، وبتاريخ 1992/4/7 
وصل ال��ى الس��ويد الجئا سياس��يا 
ع��ن طري��ق االمم املتح��دة وبقي حتى 
س��قوط النظ��ام ع��ام 2003 وبعدها 
عاد الى العراق وق��دم اوراقه الثبوتية 
ال��ى هيئ��ة املفصولن السياس��ين 
عل��ى  للحص��ول   2003/12/15 ف��ي 
اس��تحقاقاته ولكن الغريب في االمر 
ان��ه بع��د ورود اإلجاب��ة فوج��ئ بأن��ه 

أحد املشمولن باملس��اءلة والعدالة.
ه��ذا  تض��ع  اذ  اجلدي��دة((  ))البين��ة 
االمر ام��ام انظاركم تأم��ل تدخلكم 
مبوضوع��ه  والنظ��ر  الش��خصي 
وانصافه، فاملش��ار الي��ه كان متضررا 
من النظام السابق ومالحقا ومطاردا 
من قبل اجهزته العميقة فكيف يتم 
شموله باملساءلة والعدالة وهو اصال 
خارج العراق الجئا سياسيا. علما ان 
اجلريدة حتتفظ بكافة املستمسكات 

الثبوتي��ة الت��ي تؤيد صح��ة ما ذهب 
الي��ه وكلنا ثقة وامل ان جتدوا له احلل 
االمثل والناجع وفقكم الباري وس��دد 
خطاكم خلدمة الب��الد والعباد ونأمل 

ان يكون الرد سريعا.

خالد جاسم محمد عبد علي
بغداد/ شارع فلسطني / حي االدريسي

م/505 ز/66 د/17
موبايل /07734555271

أمام أنظار رئيس اهليئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .. انصفوا هذا املواطن

مناشدة إنسانية أمام أنظار 
رئيس رابطة املصارف العراقية

مناشدة إنسانية

املوظفون العاملون على نظام 
القطعة يناشدون

البينة الجديدة / عالء حسني كريم
همومنا كثيرة ومش��اكلنا أكثر, والهموم هي 
املش��اكل على اخت��الف أنواعها وأش��كالها 
واحجامها. الهموم واملش��كالت االجتماعية 
تتطلب التعامل بشكل علمي مدروس يعرف 
بواطن النفس البش��رية حيث إن املش��كالت 

االجتماعية ما هي إال تصرف إنس��اني خاطئ 
يؤثر على حياة وسلوكيات اآلخرين ويولد ردود 
أفعال س��يئة. وال نبال��غ إذا قلن��ا إن الهموم 
واملش��اكل التي جتتاح العالم في هذا الوقت 
ما هي إال نتاج مشكالت اجتماعية. وحينما 
نقول هذا الفرد يعاني من مشكلة فهذا يدل 

على أن الفرد يعان��ي من وضعية معينة مثل 
الفقر أو األزمة في العالقات االجتماعية. ومن 
املش��كالت املعاصرة والهامة أيضاً مشكلة 
البطالة، وم��ن آثارها الس��لبية انعدام فرص 
العم��ل مما توج��د اجلرائ��م وحترم الن��اس من 
يحت��اج  اذ  البش��رية،  الق��درات  اس��تغالل 
اإلنس��ان للحاجات النفسية وهي ان يعيش 
في أم��ان مع نفس��ه وم��ع اآلخري��ن متحررا 
م��ن كل الضغوط النفس��ية، وم��ن أهم هذه 
احلاجات الشعور باألمن واحلاجة إلى التقدير، 
واحلاج��ة إل��ى الش��عور بالعط��ف واحملبة أي 
اش��باع اجلانب الوجداني للفرد، فهو محتاج 
دائم��اً إل��ى أن يعترف ب��ه ويحس أن��ه ذو نفع 
للجماع��ة وأنها في حاج��ة إليه مبا يؤدي إلى 
احساسه بكيانه. واحلاجات االجتماعية هي 
ون عالقات اجتماعية  التي يتطلبها الفرد ليكِّ
س��وية مع األفراد من أجل ان يعيش متوافقاً 

مع محيطه بقيمه ونظمه ومؤسساته.

اهلموم واملعاناة .. متى يتم حتجيمهما؟

NO.3109.mON.21.jaN.2019 العدد )3109( االثنين 1/21/ 2019 

   كثي��رة هي األحداث في بلدنا العراق واملعاناة التي هي رمبا 
تكون أطول من أعمارن��ا وتبقى على مدى االجيال الالحقة، 
لكننا نبقى نتفاءل في عراقنا اجلديد ولنغادر كل الصراعات 
واألحداث ونكون يداً واحدًة ب��كل أطيافنا وقومياتنا ومللنا 
ونحلنا، ومن هنا نبدأ بالعمل امليداني ونعيد احلياة للفقراء، 
واألرامل، واملطلقات، واملتس��ولن، واملتشردين في هذا البرد 
الق��ارس، ولزام��اً على املس��ؤول الي��وم أن يق��ف بوجه كل 
والفاس��دين  الس��ارقن 
ع��ال  بص��وت  وليص��رخ 
)لنعم��ل من أج��ل عراقنا( 
الش��رفاء  تأكي��د  وب��كل 
والنزه��اء س��يكونون معه 
عوناً وسنداً ال ضده. ليعمل 
املسؤولون اجلدد من البصرة 
م��روراً باحملافظات املنكوبة 
واملناط��ق  الت��ي عانت من 
وس��وء  واله��زات  الوي��الت 
اخلدمات.. وه��ذا ال يتحقق 
إال بتضاف��ر اجلهود والعمل 
بروح الفريق الواحد حفاظا 
على تراب الوطن وس��المة 
الش��عب من اي ع��دوان او 
اعتداء، س��واء أكان داخلياً 
أم خارجي��اً م��ن احلاقدين الذين ال يريدون للعراق االس��تقرار 

والرفاهية.
أخي��راً، نتضرع الى الباري عز وج��ل أن يطيب النفوس ويدمي 
أواص��ر احملبة واأللفة بن اجلميع للوصول الى الضفة االخرى 

ضفة األمان والطمأنينة والسعادة.

ليعمل املسؤولون 
الجدد من البصرة 
مرورًا باملحافظات 
املنكوبة واملناطق  

التي عانت من 
الويالت والهزات 
وسوء الخدمات

لنعمل  من أجل 
عراقنا

حسني السومري

بــــوابـــــة

ردت دائ��رة العالقات واالعالم في وزارة الداخلية بكتابها ذي العدد 
)230( ف��ي 2019/1/16 عل��ى م��ا نش��رته جريدتنا بعدده��ا املرقم 
)3047( ف��ي 2018/10/15 وحت��ت عن��وان )ام��ام انظ��ار املقاتل وزير 
الداخلي��ة ومدير املرور العام( بخصوص املواطن رس��ول احلمداني 

من محافظة بابل.. وفيما يلي نص الرد:
بينت لنا مديرية املرور ان منطقة باب احلس��ن في محافظة بابل 
تش��هد زخما مروريا ولغ��رض العمل على تنظيم حركة الس��ير 
واملرور مت اعتماد اش��ارة رجل املرور )اليدوية( لتسهيل حركة املرور 
في التقاطع باالضافة الى اس��تدعاء مقدم املرور مدار بحث اخلبر 
الصحف��ي اعاله مع املش��تكي مت االعت��اذر من قبله حول س��وء 
الفهم الذي حصل بن الطرفن اثناء واجب مقدم املرور في تنظيم 
حركة الس��ير واملرور في محافظة بابل. ))البينة اجلديدة(( تتقدم 
بوافر الشكر واالمتنان لفرس��ان وزارة الداخلية العيون الساهرة 
على تأمن االمن واش��اعة النظام ف��ي تفاعلهم الصميمي والرد 
واملتابعة بسرعة ملا تنشره من هموم ومشاكل املواطنن وتتمنى 
لهم كل التوفيق والسداد في تأدية واجباتهم على امت وجه وبارك 

اهلل بكل جهد وطني ومخلص.

الداخلية ترد على »                         «
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* ما يؤسف له ان الدورات الربملانية 
السابقة س��ادها نمط من الضعف 
يف الجانبني الرقابي والتش��ريعي..

اداء  اىل  الي��وم  يتطل��ع  الش��عب 
برملاني جديد وجيد..هل تتوقعون 

ذلك؟
- البرمل��ان في هذه ال��دورة اجلديدة التي 
هي الرابعة, عازم عل��ى أداء متميز عما 
س��بق, العالقات والتآلفات السياسية 
وطبيع��ة تكوين الكت��ل البرملانية طرأ  
عليه��ا التغيي��ر لذلك يج��ب أن يكون 
العم��ل النياب��ي بش��قيِه التش��ريعي 
والرقاب��ي مختلفا نوعا م��ا . ففي هذه 
التش��ريعية  اجله��ود  تك��ون  املرحل��ة 
متجه��ة الى س��ن تش��ريعات وقوانني 
تخ��دم تطلعات الش��عب ف��ي املرحلة 
املقبلة في حتس��ني األحوال املعيش��ية 
وتق��دمي اخلدم��ات للمواطن��ني وتثبيت 
األمن واالس��تقرار وإعادة اإلعمار وعودة 
النازح��ني. الخ.ولضم��ان حس��ن س��ير 
البرنام��ج احلكوم��ي  العم��ل وتنفي��ذ 
ينبغي متابع��ة احلكومة ومراقبة عمل 
ال��وزارات ع��ن طري��ق اللج��ان النيابية 
الدائمة, وبهذا نك��ون قد فّعلنا اجلانب 
التش��ريعي والرقابي معاً.وللوصول الى 
هذه األهداف هناك تنس��يق واتفاق بني 
أعض��اء هيئة الرئاس��ة م��ن جهة وبني 
هيئة الرئاسة واللجان والسادة النواب 

من جهة أخرى.

* تأجي��ل الجلس��ات او رفعها ملدة 

اس��بوع احد اهم اسباب فقدان ثقة 
ستتجاوزون  بالربملان..هل  الشعب 

هذه الظاهرة؟
- هناك بعض األم��ور والقضايا تتطلب 

إنضاج��ا وإكم��اال ودراس��ة م��ن جميع 
النواح��ي قب��ل عرضه��ا عل��ى البرملان 
ومناقش��تها ,وهذا قد يحتاج الى وقت 

إلج��راء مباحث��ات وحوارات ب��ني الكتل 
واألطراف السياسية خارج البرملان.ومن 
األفض��ل ان يتبلور كل مش��روع بصورة 
جي��دة ويتم االتف��اق عليه ال��ى حد ما 
ث��م يعرض  للمناقش��ة ,هذا أفضل من 
اإلتيان مبش��روع قانون أو قرار دون اتفاق 
مس��بق وحتدث إش��كاليات في مجلس 
النواب, لذلك فإن تأجيل مناقش��ة أمر 
ما أو رفع اجللسات لعدة ساعات أو إيام 
خي��ر من احداث مش��اكل والدخول في 

متاهات نحن في غنى عنها. 

القوان��ني  *هن��اك العش��رات م��ن 
والتش��ريعات النائم��ة على رفوف 
الربمل��ان. ه��ل هن��اك تح��رك جاد 

النجازها؟
- أكث��ر من مئة مش��روع قانون للدورات 
السابقة ,أعيدت الى احلكومة لتصنيف 
األولوية واحلاجة الى تلك القوانني ومدى 
مطابقتها   للبرنامج احلكومي احلالي.

واعادت احلكومة الى اجمللس 13 مشروع 
قانون لدرجها في جدول االعمال ,ونحن 
اآلن ماض��ون بدرج مش��روعات القوانني 

ف��ي ج��داول االعم��ال تباعا وبال ش��ك 
س��نقوم باجناز كل قانون نحن بحاجة 

اليِه في املرحلة القادمة.

* دعوت��م يف تصريح��ات لكم اىل 
ض��رورة تش��ريع قوان��ني تخ��ص 
املعاقني وذوي االحتياجات الخاصة..

هل يمكن ان نعرف املزيد عنها؟
-ذوو االحتياج��ات اخلاصة هم ش��ريحة 
مهم��ة من ش��رائح اجملتم��ع ولهم حق 
علين��ا أن نعمل بجد عل��ى تأمني كافة 
تأهيله��م  س��بيل  ف��ي  املس��تلزمات 
واحلفاظ عل��ى حقوقهم م��ن الناحية 
نع��م   . والتنفيذي��ة  التش��ريعية 
نح��ن عازم��ون عل��ى توفي��ر كل ما من 
ش��أنه خدمة ه��ذه الش��ريحة وتأمني 

مستحقاتهم املادية واملعنوية. 

* هن��اك ملفات فس��اد كثرية..هل 
ين��وي الربمل��ان املباش��رة بفتحها..

ومتى؟

الفس��اد  محارب��ة  ان  ف��ي  ش��ك  ال   -
ومواجهتِه ليست سهلة ولكن ينبغي 
االس��تمرار بالعم��ل لتطهي��ر اجملتم��ع 

واملؤسسات احلكومية منه .
أن التح��دي األكب��ر ال��ذي يواجهنا في 
عملية النهوض بالبل��د وتثبيت دعائم 
االستقرار هو الفس��اد, ويجب أن يكون 
عملن��ا ف��ي محارب��ة الفس��اد يس��ير 
بالت��وازي م��ع عملي��ة البن��اء واإلعمار 
والنج��اح ف��ي ه��ذه املهم��ة الكبي��رة 
يستلزم توحيد كافة القدرات وتكثيف 
التام  والتنس��يق  اجله��ود واالمكان��ات 
بني السلطات التش��ريعية والتنفيذية 
م��ن  متواص��ل  وبدع��م  والقضائي��ة 
املؤسس��ة االمنية,وقبل كل هذا وجود 
إرادة حقيقية إلنهاء الفساد ومحاسبة 

املفسدين.

والنائ��ب  الربمل��ان  يتح��رر  *مت��ى 
في��ه من س��لطة وام��اءات الكتل 
واالح��زاب السياس��ية..نريد برملانا 

يمتلك القرار بنفسه؟
- تعلم��ون ان البرمل��ان عب��ارة ع��ن كتل 

نيابي��ة متث��ل أطرافا سياس��ية وهناك 
كتل مستقلة وإفراد مستقلون فليس 
عجيب��اً أن يك��ون النائب يحم��ل فكراً 

او توجه��اً لطرف سياس��ي  سياس��ياً 
ويعم��ل عل��ى ضوئ��ه ف��ي البرمل��ان او 
أن ينعك��س ذل��ك عل��ى ادائ��ه النيابي 
واالحزاب السياس��ية  نابعة من العمق 
اجلماهي��ري وحتم��ل معاناته��م وتعمل 

على احقاق حقوقهم وادارة ش��ؤونهم 
وهي من ترشح النواب الى البرملان, فمن 
غي��ر املعق��ول أن نطلب م��ن النائب ان 

يتحرر من توجه��ات وأفكار حزبه ولكن 
امله��م أن جتتمع ه��ذه ال��روئ وتتكاتف 
جمي��ع اجله��ود وتتح��اور داخ��ل قب��ة 
البرمل��ان إليج��اد افضل الس��بل خلدمة 
من ميثلونهم وه��م املواطنون. وهذا هو 
اجلاري ف��ي عملنا التش��ريعي والرقابي  
داخ��ل البرمل��ان ومن يق��رر ه��م النواب 
وال��رأي هو رأيهم وصوت الش��عب يعلو 

فوق اجلميع .

*ه��ل نس��مع منك��م ع��ن خط��ط 
ومشاريع لعمل الربملان يف املرحلة 

املقبلة؟
-مش��اريعنا للعمل في املرحلة املقبلة 
هي اقرار تشريعات وقوانني تخدم حياة 
املواطنني واملس��توى املعيش��ي وتقدمي 
اخلدمات وسبل النهوض بالواقع احلياتي 
اليومي وإعادة إعمار املدن املدمرة والبنى 
التحتي��ة للبل��د وإنهاء مل��ف اخمليمات 
وإعادة النازحني وتأمني كافة مستلزمات 

العودة واحلياة اآلمنة لهم. 
 م��ن امله��ام الرئيس��ة جملل��س الن��واب 
مهم��ة الرقاب��ة على احلكوم��ة ومعيار 
القبول ألي مس��ؤول أو وزي��ر هو العمل 
وتنفيذ برنامجِه الوزاري وتقدمي اخلدمات 
للمواطن��ني وأي تقصير او تلكؤ في اداء 
الواج��ب س��وف يع��رض املس��ؤول الى 
املساءلة واالس��تجواب ورمبا يصل األمر 
الى س��حب الثق��ة نعم نح��ن عازمون 
على ممارس��ة دورنا الرقاب��ي على اكمل 

وجه.

حاوره / عبد الزهرة البياتي / رئيس التحرير التنفيذي
‘‘ قبيل كتابة اسئلتي وبدء حواري هذا حرصت اوال على معرفة جوانب من تاريخ من احاوره وما ان تصفحت السيرة الذاتية للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور بشير خليل توفيق 
احلداد حتى عرفت انه ولد في اربيل عاصمة اقليم كردس��تان س��نة )1956( وعمل مدرس��ا ودخل معترك العمل السياس��ي فكان عضوا في مجلس النواب وبرملان كردس��تان لدورته الثالثة 
وتبوأ رئاسة جلنة االوقاف فيه وكانت طموحاته في االستزادة من املعرفة ال حتدها حدود حيث حصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها لعام )1996( واملاجستير والدكتوراه 
في فلس��فة الش��ريعة والفكر االس��المي ثم نال االجازة العلمية في العلوم الش��رعية النقلية وش��غل منصب عميد كردس��تان لتدريب االئمة واخلطباء وعضو البورد االستشاري العالي 
لوزارة االوقاف في اقليم كردس��تان وكان الرجل غزير االنتاج حيث نش��ر العديد من االبحاث في مجال اختصاصه وصدرت له ثالثة كتب واخرى حتت الطبع.. وقد رش��حه احلزب الدميقراطي 

الكردستاني لشغل منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حيث حصل على )185( صوتا من اصل )282( صوتا.. في هذا احلوار الذي اردناه باكورة حلوارات اخرى ماذا قال احلداد؟

عازمون على سن تشريعات وقوانني ختدم تطلعات الشعب يف املرحلة املقبلة مبا 
يضمن حتسني االحوال املعيشية وتقديم القوانني وتثبيت األمن واالستقرار 

من اجل تنفيذ الربنامج احلكومي ينبغي متابعة احلكومة ومراقبة عمل الوزارات 
عن طريق اللجان النيابية الدائمة وبهذا نكون قد فّعلنا اجلانب التشريعي والرقابي معا

    وذل��ك الن العم��ل ال��دؤوب املتواص��ل 
واملعل��ن وفت��ح االب��واب لتلق��ي كاف��ة 
املش��اكل والش��كاوى واالجاب��ة عليها 
والعمل اجل��اد في الرقابة الصارمة للحد 
من الفس��اد واجلرمية الناجم��ة عنه ودور 
قس��م العالق��ات واإلع��الم في��ه كان له 
االثر ف��ي نق��ل االنش��طة واملتابعة ومد 
جس��ور التواصل مع الصحافة واإلعالم 
باجلوان��ب االخ��رى التي  كان��ت العالمة 
الت��ي متيزت به��ا وزارة الداخلية عن باقي 
الوزارات مع كل محبتنا وتقديرنا ملكاتب 
املفتش��يات ف��ي وزاراتن��ا كافة.وحملنا 
أدواتن��ا الصحفية لنلتق��ي باللواء عبد 
اخلال��ق بدري لفتة الذي يش��غل منصب 
مع��اون املفت��ش العام منذ ع��ام ونصف 
العام والتي ش��هدت فترت��ه هذه العديد 
م��ن املنج��زات املتحقق��ة بجه��ود كل 
العامل��ني في هذا املفص��ل احليوي الذي 
يتمت��ع بصالحي��ات واس��عة تص��ب في 
خدمة الشعب والوطن ومن أجل أن نكون 
قريبني من تلك اخلدمات والواجبات امللقاة  
على عاتق )الس��يد الل��واء( كان حضورنا 
ف��ي ذات اليوم اخملص��ص ملقابلته ضباط 
وافراد االم��ن الداخلي وعدد من املواطنني 
لتلقي الش��كاوى واملش��اكل لغرض الرد 
عليه��ا واالجابة عن كافة مفرداتها حال 

االستماع ..فكان هذا احلوار .
* نح��ن صحيفة )البين��ة اجلديدة( ننقل 
لكم حتيات رئيس التحرير وهيئة التحرير 

واالقسام العاملة فيها.
- أهالً بصحيفة )البينة اجلديدة( وحتياتي 
لكم وس��المي لرئي��س التحري��ر وكافة 

الكوادر العاملة فيها.
* ن��ود معرف��ة ش��يء موجز ع��ن صفات 

ومهام وواجبات املفتشية؟
- مكت��ب املفتش العام ب��وزارة الداخلية  
جه��ة رقابية على كاف��ة مفاصل الوزارة 
بدوائره��ا ومواقعها املنتش��رة في البالد  
ونود أن نس��تعرض بايجاز للقارئ الكرمي 
أن اختيار املفتش العام ال يؤخذ بانتمائه 
السياس��ي اطالقاً بل تؤخذ شخصيته 
لتول��ي املهمة من خ��الل نزاهته وقدراته 

القيادي��ة  وقدراته الثابت��ة التخاذ القرار 
الس��ليم خلدمة الش��عب والوطن ..فيما 
العم��ل ف��ي املفتش��ية يأتي م��ن خالل 
بكاف��ة  العالي��ة  والكف��اءات  اخلب��رات 
مج��االت العم��ل الوظيفي  العس��كري 
واملدني واخملتصني باالمور املالية واالدارية 

والفنية والقانونية واجلنائية.
ال��ى  الوص��ول  * كي��ف تتمكن��ون م��ن 

املعلومة بكل تفاصيلها؟
- لدينا كافة الس��بل  للوصول الى كافة 
مكات��ب دوائر وزارتنا وبال قيود الننا اجلهة 
الرقابي��ة االول��ى وب��دون قي��ود وش��روط 
وصالحياتنا ممنوحة مبوجب القانون الذي 

أنش��أ مبوجبه مكتب املفت��ش العام 57 
لع��ام 2004 وهذا م��ا يجيز لن��ا الوصول 
رغ��م  ودخوله��ا  احلساس��ة  للمواق��ع 

القي��ود احمل��ددة بآلية الدخ��ول للعاملني 
فيه��ا واالطالع على الس��جالت وبيانات 
املعلوم��ات والتقارير واخلطط والتوقعات 
واألمور والعقود  واملذكرات واملراسالت وأية 
مواد أخ��رى مبا فيها البيانات االلكترونية 
اخلاص��ة بالدائرة...س��عياً الحق��اق احلق 

والدقة في اصدار القرار السليم.
* ماذا تقول عن الشكاوى التي وردت اليك 
ف��ي املقابلة االس��بوعية والتي تابعناها 

معكم؟
- مقابالتي االس��بوعية في ي��وم الثالثاء 
م��ن كل اس��بوع حي��ث تك��ون االب��واب 
مفتوح��ة من الس��اعة الثامن��ة صباحاً 

حتى نهاية الدوام الرس��مي وقد تستمر 
أحياناً الى ساعات العصر املتأخرة ووقت 
الغروب وحسب طبيعة وعدد املشتكني 

ونوع الش��كاوى اخلاصة مبنتس��بي وزارة 
الداخلي��ة واخملصص��ة له��م وهي فرصة 
التع��رف واالطالع على ما تقوم به دوائرنا 
في ذات الوقت  التي تصل الش��كوى لنا  
واملفتش��ية تتخ��ذ االجراءات الس��ريعة 
باتصال  مباشر مع الدوائر التي ترد فيها 
ش��كاوى املش��تكني اخملتلفة ولو وجدنا 
تقصي��را م��ن اي جه��ة بحق املش��تكي 
فنح��ن لن نتأخر في أحق��اق احلق ونصرة 
املظلوم مهما كانت ظروفها الن الواجب 
امللقى على عاتق الشرفاء  هو الذي يحتم 
علينا إيجاد احللول الكفيلة للمظلومني 
بعد االس��تماع لهم ونصرته��م  .. وهذا 

واجبنا يحتم علينا أن نقوم باس��تقبال 
كل م��ا يقدم لنا للنظر به لكوننا  جهازا 
رقابيا في الوزارة ش��كل حملاربة الفس��اد 
املال��ي واالداري م��ع إيج��اد حل��ول ل��كل 
مواطن يتقدم بشكواه الينا فيما يخص 
عملن��ا وأحيان��ا تع��رض علينا ش��كوى 
ملش��كلة ال عالق��ة لنا به��ا ونتمكن من 
حله��ا ونحن ف��ي املفتش��ية أضافة الى 
عملن��ا الرقاب��ي نعم��ل للوق��وف عل��ى 
الس��لبيات وااليجابيات لتالفي االخطاء 
والقصور والقض��اء عليها والتنبيه على 

احلاالت غير املتعمدة بعدم تكرارها.
* ماهي الشكاوي التي تنظرون لها بعني 
الرقي��ب الذي يحاس��ب املقص��ر وكيف 

تتعاملون معها؟
االصولي��ة  االوراق  يق��دم  املش��تكي   -
والثبوتية في ش��كواه وإيصال املعلومة 
وطرحه��ا  املقابل��ة  وعن��د  الدقيق��ة  
أمامن��ا نس��تمع ل��ه  وهن��ا يأت��ي دورن��ا 
باالتصال املباش��ر باجله��ة املعنية التي 

وردت بالش��كوى أينما تك��ون في جميع 
احملافظات  ولدينا فروع  كمفتشية فيها  
وبعد الرد واالس��تماع لها  نتفحص تلك 
القضي��ة من كاف��ة اجلوان��ب القانونية 
وش��رعيتها وحال ورود أو كشف تقصير 
متعم��د م��ن قب��ل الدائ��رة الت��ي وردت 
بش��كوى املش��تكي نطل��ب بتش��كيل 
مجل��س حتقيق��ي للنظ��ر فيه��ا لغرض 
رفعه��ا الى احملاك��م اخملتص��ة ....وهنالك 
ش��كاوى ليس لنا احلق ف��ي التدخل بها 
ومنه��ا س��لطة القضاء وم��ا تصدره من 
أحكام ...وكذلك ننظر الى بعض القضايا 
الكيدي��ة التي نكتش��فها من فالن ضد   

ف��الن او معلومة غي��ر صحيحة وال دليل 
عليها وهذه ترد باحلال وال ننظر لها بعني 
االعتبار.وواجبات املفتش العام الذي جاء 
مبوج��ب ق��رار57 لس��نة 2004 للعمل به 

ضمن حدود صالحيات ممنوحة لنا.
* ماهي االجراءات املتخذة بحق التحرش 
والقذف والش��تم في صفح��ات الفيس 

بوك من قبل منتسبي الوزارة؟
- شاهدمت معنا اليوم واحدة من الشكاوى 
ملنتسب أحيل الى القضاء بعد تشكيل 
مجلس حتقيقي بحقه نتيجة استخدام 
صفحته الش��خصية للس��ب والشتم 
والرج��م للس��لطة االعل��ى ف��ي قواتنا 
املس��لحة وه��ذا ال يج��وز اطالق��اً وغير 
مس��موح به وكل من تس��ول له نفسه 
باالجنرار له��ذا االس��لوب يحاكم ويحال 

الى القضاء وفق القانون.
* كيف جتدون الظاهرة العشائرية وأثرها 

في زعزعة القانون العام االن؟
- احلمد هلل حتجم��ت الظاهرة التي تهدد 

االم��ن واالس��تقرار للمواط��ن العراق��ي 
وما يس��مى )الدكة العش��ائرية( بعد أن 
أحيلت فقرته��ا الى 4 أره��اب وهي فعالً 
كذلك وأخذت بالهبوط وبنس��بة 75 الى 
80 باملائة وكافة احلوادث حتال الى القانون  
للنظ��ر فيه��ا الن الدول��ة  ه��ي القانون 
وتتص��رف بكاف��ة القضاي��ا التي تخص 
فرض القانون ولدينا القوة الكافية لردع 
اي خروقات تخص هذا املوضوع والقضاء 

عليه من جذوره اليوم ومستقبالً.
* م��ا ه��و دورك��م احلقيقي للقض��اء عن 
مظاه��ر الفس��اد بعد تس��نم احلكومة 

اجلديدة مهام السلطة؟

- نقول ان احلكومات الس��ابقة لم تقصر 
مبحاربتها لظاهرة الفساد االداري واملالي 
والق��ادم س��يكون اش��د وأق��وى حيث مت 
تشكيل اجمللس األعلى ملكافحة الفساد 
االداري واملال��ي وهنالك خطوط وضوابط 
س��نعمل بها مب��ا تتطلب احلال��ة ونحن 
كمفتش��ية م��ن أولوي��ات واجباتن��ا هو 

التصدي للفساد اينما يكون.
* كي��ف تتعاملون مع فن��ون اجلرمية التي 

تبتكر من قبل  منفذيها؟
- ال تخف��ى علين��ا ه��ذه املظاه��ر الت��ي 
يس��تحدثها اجملرم��ون النن��ا نعمل وفق 
تط��ورات الزمن ولدين��ا دورات وورش عمل 
تخ��ص اجلرمي��ة املس��تحدثة وأفعاله��ا 
املبتك��رة من قبل اف��كار منفذي اجلرائم 
وال يخفى علينا شيء ولدينا كل السبل 
الكفيلة ملطاردتها واكتشافها في احلال 

.
* ماذا ع��ن توعية وتثقي��ف العاملني في 
للفس��اد  للتصدي  االمني��ة  أجهزتك��م 

واجلرمية  ؟
- هنال��ك مؤمترات وجلس��ات وورش عمل 
مس��تمرة في هذا اجلانب من أجل توعية 
املنتس��بني وتثقيفهم لغ��رض التعامل 
مع ش��رائح اجملتمع بأخالقي��ة الوظيفة 
االمنية واالبتعاد كلياً عن مظاهر تعاطي 
الرش��وة النها مخجل��ة وال ميكن قبولها 
وكذل��ك حث اجلمي��ع عدم االقت��راب من 
آف��ة الفس��اد االداري واملالي النن��ا جئنا 
م��ن أج��ل خدمة الوط��ن ونح��ن العيون 
الس��اهرة على االمن والس��الم لشعبنا 
الكرمي ..وهنالك إنخف��اض كبير في هذه 
احلاالت الن درجة الوعي والفهم أصبحت 

منتشرة بني املواطن واملوظف احلكومي.
* هل س��يجد املفس��دون طريقة جديدة 

لالستمرار بنهب املال العام؟
- تنام��ي ح��االت الفس��اد االداري واملالي 
آف��ة  الن��ه  مقاومت��ه  ضع��ف  نتيج��ة 
مستش��رية وعلين��ا جميع��اً محاربتها 
بكل الطرق ومهما عمل الفاس��دون من 
ط��رق التوائي��ة نبق��ى العيون الس��اهرة 
والرقيب��ة عليه��م وس��ينالون جزاءه��م 
عل��ى كل أفعاله��م الش��نيعة والبد من 
وجود الكفاءة في املؤسسات احلكومية 
وتكاتف اجلهود من اجل استعادة املواطن 
لثقته في تلك املؤسسات التي اصبحت 
مصدرا للنقد واالس��تهزاء نتيجة اهمال 
واجباته��ا وعدم مراعاة حقوق الش��عب 
الصابر املظلوم ..وانش��اء اهلل س��نقضي 

على سلبياتها بكل ما لدينا من قوة.
* م��اذا تقول في عيد الش��رطة العراقية 

والذكرى ال� 97  على تأسيسها؟
- ل��كل رج��ال وزارة الداخلي��ة اقول  عيد 
مب��ارك ف��ي ذك��رى تأس��يس الش��رطة 
العراقي��ة ال��� )97(  من العطاء والس��هر 
والتضحيات اجلس��ام وخدمة الش��عب 
ومبارك��ة من القلب لكل من ش��ارك من 
قواتن��ا املس��لحة جي��ش وش��رطة في 
مع��ارك التحري��ر وحتقيق النص��ر للمدن 
العراقي��ة وحتي��ة فخ��ر واج��الل وإك��رام 
للش��هداء االب��رار صن��اع النص��ر عل��ى 

االرهاب والعصابات الداعشية اجملرمة.

لم يكن صدور االمر57 لس��نة 2004 بانش��اء مكتب املفتش العام لكل وزارة من وزاراتنا بعد التغيير الذي حصل في عراقنا اجلديد مجرد انش��اء وظيفة مستحدثة لغايات أخرى وال مجال لذكرها 
و قد يحسبها البعض عبئا ثقيال يراكم عليها حسابات وتأويالت وإنشغاالت يطول احلديث عنها بني االوساط التي شككت بوجودها ضمن عمل مفاصل الوزارات كافة ..ولكنها مع السنوات 
التي مضت أفرزت للعيان انها  مهمة وطنية ال ميكن االستغناء عنها السيما في الوقت احلاضر وما جتلت عنه االحداث املتعاقية وأهمها تفشي الفساد اإلداري واملالي الذي نهش البالد وأصبح 
ظاهرة علنية عرفها الش��عب بأجمعه انها عنوان لس��وء االدارة والتقصير املتعمد ملعظم الدوائر احلكومية ..وهنا جاء دور مكتب املفتش العام ليأخذ على عاتقه مهمة التصدي لكل صغيرة 

وكبيرة واحلقيقة التي ننقلها بأمان ان هنالك معلومة قد ال يعرفها الكثير أن غالبية الناس يظنون إن وزارة الداخلية هي الوحيدة التي أنشأ فيها مكتب املفتش العام ...

مكتب املفتش العام بوزارة الداخلية 
 جهة رقابية على كافة مفاصل الوزارة 

معاون المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء الحقوقي عبد الخالق بدري لفتة بحوار خاص لـ »                   «:

حاوره / حمودي عبد غريب //// تصوير / محمد اياد

املفتشية تتخذ االجراءات السريعة باالتصال املباشر
 مع الدوائر اليت ترد يف الشكاوى  

NO.3109.mON.21.jaN.2019 العدد )3109( االثنين 1/21/ 2019 

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور بشير خليل الحداد يؤكد في حوار لـ »               «:

الزميل املحاور مع اللواء الحقوقي عبد الخالق بدري

نمضي االن بدرج 
مشروعات القوانني 
يف جدول االعمال 
تباعا وسنقوم 
بانجاز كل قانون 
نحن بحاجة اليه

سنوفر كل ما 
من شأنه خدمة 
شريحة ذوي 
االحتياجات 
الخاصة وتأمني 
مستحقاتهم 
املادية واملعنوية



في البدء دعوني أس��جل احترامي مع ُقبل��ة أطبعها على جبني 
كل الق��راء األعزاء من مختل��ف األعمار واألجناس واملس��تويات 
الثقافي��ة والوظيفي��ة، من حافة الس��فح حت��ى رأس الهرم في 
الدول��ة العراقية، ملؤازرتهم ملا تطرح��ه جريدتنا )البينة اجلديدة( 
من موضوعات وقضاي��ا وهموم وأوجاع ومناش��دات على امتداد 
أكثر من )14( سنة مرت على صدور عددها األول في 2005/11/9، إذ 
وجدنا أن هناك املئات ممن يقرؤون ويتابعون ما نكتب بكل شغف 
واهتمام، وهناك عشاق للبينة اجلديدة وصل بهم احلال إلى أنهم 
يؤرشفونها منذ عددها األول ويفردون مساحة من بيوتهم لتكون 
جزءاً م��ن ممتلكاتهم اخلاص��ة التي يحرصون أش��د احلرص على 
توظيبها وإدامتها كلما حانت فسحة من الزمن اقتنصوها لذلك.. 
وما يفرح أكثر أن القراء األعزاء يحفظون أس��ماء من يكتبون في 

اجلريدة ويعرف��ون صورهم، 
تلتق��ي مصادف��ًة  أن  وم��ا 
بأحدهم في مكان ما حتى 
يب��ادرك بالق��ول )ان��ت مو 
حضرت��ك فالن؟( وحينها ال 
متتل��ك إال أن تنحن��ي لهذا 
النم��ط م��ن الق��راء الذين 
مفرط  باهتم��ام  يتابع��ون 
ما يدور وميور في الس��احة 
واإلقليمي��ة  السياس��ية 
أن  والعاملي��ة.. وم��ن حقك 
عندم��ا  بالفخ��ر  تش��عر 

يتنام��ى هذا الوعي لدى مختلف ش��رائح الش��عب التي صارت 
تق��رأ )املمحي( وال يعبر عليها )قارش وارش(، لهذا فإن كلمة احلق 
والصدق واملهنية هي وحدها من تصمد، أما )الكالوات( والتهريج 
ف��ال محل لهما من اإلع��راب.. اهتمام القراء يرت��ب على الكاتب 
التزامات ومس��ؤوليات جس��اماً وأن عليه أن يتصدى بش��جاعة 
لقضايا الوطن والشعب بأمانة وإخالص وأن يكون مدافعاً صلباً 
عن مطالب الناس واحتياجاتهم اليومية وال ينحاز إال للحقيقة 
وأن يك��ون قلمه بندقية ضد الباط��ل والظلم والرذيلة وأال يهادن 
أو يجامل على حس��اب احلقوق املش��روعة.. ألن ذلك إذا ما حصل 
س��يكون انتكاسة وتكون الكلمات قد سقطت في أقرب فتحة 

)منهول(!

عبد املهدي يتفقد حي احلسني يف البصرة

مواطن عراقي داخل جملس النواب

اخلزعــلي يلتقـي احلاجـّــة أم قــــصي
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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 )3109( - االثنني - 21 - كانون الثاني - 2019

البصرة / البينة الجديدة
تفقد رئي��س الوزراء عادل عبد 
امله��دي، امس األح��د، الواقع 
احلس��ني  ح��ي  ف��ي  اخلدم��ي 
وق��ال  البص��رة.  مبحافظ��ة 

اجلدي��دة(  )البين��ة  مراس��ل 
إن عب��د امله��دي زار منطق��ة 
حي احلس��ني لتفق��د وضعها 
أن  املراس��ل  واضاف  اخلدم��ي. 
امله��دي اس��تمع خالل  عب��د 

اجلول��ة إل��ى ش��كاوى أهال��ي 
املنطقة. يذكر أن حي احلسني 
يع��د أكب��ر منطقة س��كنية 
في مرك��ز محافظ��ة البصرة 
من حيث املس��احة والكثافة 

الس��كانية، ويعد ع��ادل عبد 
امله��دي أول رئي��س وزراء ي��زور 
املنطقة منذ ع��ام 200٣، ولم 
يك��ن برفقته خ��الل الزيارة أي 

مسؤول من احلكومة احمللية.

بغداد / البينة الجديدة
حض��ر مواط��ن موصل��ي، امس 
االول جلس��ة مجل��س الن��واب 
أهال��ي  معان��اة  ع��ن  للتعبي��ر 
مدينته ملمثلي الش��عب. ونقل 
مصدر نيابي، ان املواطن املوصلي 
أحم��د إبراهيم محمد الذي عبَّر 

ع��ن معان��اة أهالي نين��وى عبر 
إحدى القنوات اإلعالمية، حضر 
الى جلسة مجلس النواب بناًء 
على طلب نواب نينوى. واضاف، 
ان املواطن املوصلي وجه رسالة 
انس��انية ال��ى ممثلي الش��عب 
وحتدث عن معاناة اهالي املوصل 

وانتش��ار جثث القتل��ى واخلراب 
في انحاء املدينة نتيجة املعارك 
االمني��ة وعناصر  الق��وات  ب��ني 
داع��ش. واش��ار ال��ى ان املواطن 
طالب باخلدم��ات ملناطق نينوى، 
باالضاف��ة ال��ى انه��اء معان��اة 

النزوح.

خاص ب�)                    (

لم تعد املقارنة بني حصيلة حكومات ما بعد 200٣ وس��ابقتها حكومة 
احلقبة الدكتاتورية في العراق، محصورة في أحاديث عابرة، بل ان موجة 
التغني بأفضليات حكم الدكتاتور صدام حسني تتصاعد وتتسع.وحتى 
غدا تزيني وجه الدكتاتورية القبيح يبدو أمراً طبيعاً، ال يخجل منه أحد، 
وكأن الطاغي��ة املنهار هو االمل املفقود. واخلطير في االمر ان جتميل وجه 
الدكتاتورية يجري في أوس��اط غير قليلة من الش��باب، هذه الش��ريحة 
الواسعة التي لم تعرف احلياة في ظل النظام الدكتاتوري وتسلط الفرد 
وحكمه الدموي وإرهاب الدولة، وسياسة الترهيب والترغيب وفرض اللون 
الواحد واحلزب الواحد واحل��روب الكارثية الداخلية واخلارجية، وما خلف 
ذلك كله من ضحايا واهدر من ثروات، وكيف عرض الش��عب الى احلصار 
واجملاعة، وكان س��ببا أساس��يا في اجتياح القوات االمريكية ببوارجها 
احلربية وناقالت طائراتها للمنطقة، وفي التأس��يس للعداء في محيط 

العراق اإلقليمي، والذي لم تسلم دولة مجاورة من شروره.
ليس بوس��ع احد ان ينسى السياس��ات الهوجاء للدكتاتورية وحمالت 
التبعي��ث والتهجير، وال االعتقاالت اجلماعية وسياس��ة األرض احملروقة. 
وال يتس��ع اجمل��ال هنا لذكر كل م��ا تعرضت له كرامة االنس��ان العراقي 
م��ن انته��اكات، وما تعرض ل��ه املعارضون م��ن تصفيات جس��دية. الى 
جان��ب التضييق عل��ى اجملتمع املدن��ي وخنقه، ومنع أي نش��اط ال ميجد 
الدكتات��ور. ولن تكف��ي هذه الورقة لتع��داد العناوين البش��عة للتاريخ 
الدموي للدكتاتور، الذي اقترف ابشع اجلرائم دفاعا عن حكمه ومن اجل 
تثبيت دعائم��ه. ان هذه املقارنة مع عهد الدكتاتور ما كان لها ان حتصل 
لوال نظام احملاصصة والفس��اد والفشل وانتش��ار السالح وضعف قدرة 
الدول��ة على فرض االمن، وعدم تق��دمي أي منجز ميكن ان يزيح من الذاكرة 
معاناة الشعب إبان الدكتاتورية واحلصار. وطبيعي ان رفض الدكتاتورية 
وكش��ف تاريخها املشني، يحفزاننا على عدم السكوت عن فشل نظام 
احملاصص��ة وعلى فض��ح الطغم��ة التي تص��درت احلك��م واغتنت مبال 
الفساد. لكن فش��ل املتصدين للحكم وفسادهم املريع ال يبرران احلنني 
الى نظام االس��تبداد الدم��وي، وان احلديث عن احلاجة ال��ى بديل لنظام 
احملاصصة، يجب ان ال يش��مل ف��ي كل االحول العودة ال��ى الدكتاتورية 
البغيض��ة، وممارس��اتها اإلرهابي��ة. ان من الواجب ط��ي صفحة املقارنة 
باحلقبة الدكتاتورية، والتذكير بتاريخها التعسفي الى جانب نقد نظام 
احملاصص��ة والفس��اد. ومطلوب ايض��ا اطالق نش��اط متواصل من طرف 
احل��ركات السياس��ية واالجتماعية ض��د احملاصصة والفس��اد، وتنظيم 
التصدي للفش��ل ونقص اخلدمات. وان ال يُترك أسلوب دستوري وسلمي 
اال ومت اعتماده للخالص من الواقع الكارثي الذي جعل الكثيرين يقارنون 
احلاضر مع احلقبة الدكتاتورية. وال بد من القول أخيرا انه ال ميكن حتسني 
األح��وال اال باإلص��الح والتغيي��ر، وباالنطالق نحو ترس��يخ الدميقراطية 

وإشاعة العلنية والشفافية واحملاسبة.

حول املقارنة مع حقبة 
الدكتاتورية

وقفة

كلمة الحق والصدق 
واملهنية هي وحدها من 
تصمد، أما )الكالوات( 

والتهريج فال محل 
لهما من اإلعراب..

عبد الزهرة البياتي*جاسم الحلفي

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

ِعْنَدَما َتُكْوُن الِقَراَءُة اْهِتَمامًا..
َتُكْوُن الِكَتاَبُة َمْسُؤْوِليًَّة

بغداد / البينة الجديدة
حصل املصرف العراقي للتجارة على 
تصنيف "أفضل مص��رف للخدمات 
و"أفضل مصرف  املصرفية لألف��راد" 
للخدم��ات املصرفي��ة املميزة" خالل 
مراس��م حف��ل توزيع جوائ��ز مجلة 
انترناش��يونال فاينانس والذي عقد 

مؤخراً في إمارة دبي. 
يؤكد فوز املص��رف العراقي للتجارة 
باجلائزت��ني التزام��ه بتطبيق معايير 
النم��وذج  وف��ق  الدولي��ة  االمتث��ال 
املصرف��ي املعتم��د ف��ي القطاعات 
املصرفي��ة العاملية، ويأت��ي في إطار 
إل��ى  الهادف��ة  املس��تمرة  جه��وده 
االقتص��ادي  النم��و  دف��ة  تس��ريع 
واالرتقاء بخدمات الصيرفة احلديثة 
ف��ي الع��راق. وق��د منح��ت مجل��ة 
"إنترناشيونال فاينانس" التي تتخذ 
م��ن مدينة لن��دن مقراً له��ا، اجلائزة 
للمص��رف العراق��ي للتج��ارة خالل 
حف��ل خاص أقيم ف��ي فندق جميرا 
أبراج اإلمارات ف��ي دبي بحضور عدد 
من ممثل��ي أب��رز املؤسس��ات املالية 
القط��اع  ف��ي  املس��ؤولني  وكب��ار 
املصرف��ي، وذل��ك تكرمي��اً للجه��ود 
غير املس��بوقة التي يبذلها في هذا 
املضمار وتأكي��داً عل��ى األداء املالي 

الق��وي للمصرف العراق��ي للتجارة 
ومبادراته املستمرة لتحسني قدراته 

الدولية.
وفي تصريح له قال فيصل الهيمص، 
رئيس مجلس إدارة املصرف العراقي 
للتجارة: "نحن فخ��ورون بحصولنا 
على هاتني اجلائزتني املرموقتني على 
مس��توى دول��ي، ويأتي ذل��ك تقديراً 
إلجن��ازات املص��رف املتمي��زة وقدراته 
على تلبية متطلبات العمالء، والتي 
تؤكد ما منتاز به من قوة تش��غيلية 
في تقدمي أفضل املنتجات واخلدمات 
املالي��ة للعم��الء واألف��راد واخلدمات 

املصرفية املميزة".
تس��لم  ال��ذي  الهيم��ص  وأوض��ح 
اجلائزت��ني خالل حفل توزي��ع اجلوائز 
ه��ذه  عل��ى  املص��رف  »حص��ول  أن 
اجلوائ��ز ليس تكرمي��اً جلهود املصرف 
احلثيثة والهادفة لالرتقاء مبس��توى 
بل  املصرفي��ة فحس��ب،  اخلدم��ات 
إمن��ا يع��د دلي��الً قاطعاً عل��ى جودة 
اخلدمات واملنتج��ات املصرفية التي 
يقدمه��ا املصرف العراق��ي للتجارة 
لعمالئه والتي بدورها اكتسبت رضا 

العمالء«. 
وأض��اف: "نح��ن ملتزم��ون بتطبيق 
املعايي��ر العاملية اجلدي��دة ملنتجات 

األفراد املصرفية واخلدمات املصرفية 
املميزة من خالل االبتكار والتميز في 
األداء املصرف��ي، وال��ذي يعتبر جزءا 
من اس��تراتيجيتنا طويلة األمد في 
حتقيق النمو على مس��توى محلي 
للحف��اظ على  وس��نحرص  ودولي، 
هذا املس��توى واالرتق��اء به إلى آفاق 
جديدة م��ن االبت��كار ف��ي القطاع 

املصرفي".
جتدر اإلشارة إلى أن املصرف العراقي 
للتجارة ق��د جنح بتحقي��ق إجنازات 
كبي��رة من��ذ افتتاح��ه ع��ام 200٣، 
وم��ازال مي��ارس دوراً أساس��ياً ومؤثراً 
ف��ي مس��يرة التنمي��ة ف��ي العراق. 
ويرتبط جناح البنك بش��كل مباشر 
باس��تقرار وازدهار الع��راق من خالل 

متويل مشاريع البنية التحتية والتي 
تؤث��ر بش��كل إيجاب��ي ف��ي اجملتمع 

العراقي. 
للتجارة  العراق��ي  املص��رف  وميلك 
ش��بكة فروع مصرفية في العراق 
مؤلفة م��ن 25 فرعا ويؤدي املصرف 
دوراً بالغ األهمية في متويل املشاريع 
وتأمينها باعتباره مؤسس��ة رائدة 

وذات موثوقية عالية بني مؤسسات 
القطاع املصرفي الدولي، وساهم 
افتتاح املصرف ألول مكتب متثيلي 
له خارج العراق ف��ي دولة اإلمارات 
ع��ام 2017 ف��ي حتقي��ق املزيد من 
االجن��ازات، والتواجد على الصعيد 
الدولي، واستطاع البنك منذ ذلك 
الوق��ت أن يرس��خ لعالق��ات عمل 
وتع��اون مش��تركة م��ع املص��ارف 
الدولية الرائدة واملؤسسات املالية 
لتمويل مش��اريع البني��ة التحتية 
والت��ي تس��اهم ف��ي إع��ادة إعمار 

العراق.
وفي ختام كلمت��ه أعرب الهيمص 
عن سعادته بحصول املصرف على 
اجلائزت��ني، وأكد أن ه��ذا اإلجناز يعد 
دليالً عل��ى قدرة املص��رف العراقي 
للتجارة الدائمة في تقدمي أداء قوي 

ومت��ني. وأن هذا الفوز يعكس األداء 
املصرف��ي املتمي��ز ويش��جع فريق 
العم��ل على ب��ذل قص��ارى جهده 
لتطوير اخلدمات املصرفية واالرتقاء 

بها لتفوق توقعات العمالء.
تعتبر جوائ��ز مجلة إنترناش��يونال 
فاينان��س من أهم اجلوائز التي تعنى 
بالقط��اع املال��ي واملصرف��ي، ومتنح 
جوائزها للمؤسس��ات والش��ركات 
الت��ي حتقق التميز والري��ادة في هذه 
القطاعات، وتكرم املهارات القيادية 
الت��ي تس��اهم في تطوير وحتس��ني 
وف��ق  العم��ل  مج��االت  ف��ي  األداء 
أعل��ى معايير تعتمد عل��ى االبتكار 
والكفاءة، وتقدم مساهمات متميزة 
سواء على املستوى احلكومي أو دعم 
احلوكمة املؤسس��ية أو النشاطات 
اخليري��ة وغيرها من األنش��طة التي 
تؤثر بش��كل مباش��ر عل��ى اجملتمع. 
ويتم اختيار البنوك الفائزة من خالل 
مجلس يضم نخبة من املتخصصني 
من وكاالت التصنيف الدولية وبعض 
املراكز الرائدة في العالم في القطاع 
املصرف��ي واملال��ي بع��د خضوعهم 
لدراسة ش��املة تعتمد على حجم 
النمو واالستدامة ومساهمتهم في 

اجملتمع واالبتكار.

املصـرف العـراقي للتجـــارة حيصــــد جائزتـــني من جملــــة التمويــــل الدوليــــة

هيفـــــاء وهــــيب 
تفاجئ متابعيها

وكاالت / البينة اجلديدة
حديث الوس��ط الفني الي��وم هو لون 
ش��عر الفنان��ة هيف��ا وهب��ة اجلدي��د 
ال��ذي صدمت به جمهورها. إذ نش��رت 
النجمة اللبنانية على مواقع التواصل 
االجتماع��ي ص��وراً له��ا بل��وك جديد 
بعدم��ا بدل��ت ل��ون ش��عرها وحولته 
الى الزهري الف��احت. وجترأت هيفا وهبي 
أن تتخل��ى عن لون ش��عرها الس��ابق 
بعدم��ا اعتم��دت اللون البن��ي الداكن 
لفترة طويلة، كم��ا كانت قد اعتمدت 
اللون األحمر أثناء تصويرها مسلسل 
كالم على ورق وأيضا اللون األس��ود في 
انطالقته��ا الفنية. وعلقت هيفا على 
إحدى صوره��ا قائلة »دائما انظروا الى 

اجلانب الوردي من حياتكم«.

بغداد / البينة الجديدة
استقبل األمني العام حلركة عصائب 
أه��ل احلق س��ماحة الش��يخ قيس 
اخلزعل��ي، أم��س األحد، ف��ي مكتبه 
ببغ��داد احلاجة أم قصي م��ن أهالي 
محافظة صالح الدين، التي اشتهرت 
وحمايته��ا  للدواع��ش  بتصديه��ا 
جملموعة من جنود اجليش الذين جلؤوا 

إليها. يأتي هذا اللقاء بعد أن نشرت 
احلاجة أم قصي مناش��دة لسماحة 
األمني الع��ام الش��يخ اخلزعلي عبر 
وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي فتم 
خالل أقل من 24 س��اعة حتديد موعد 
للقائها بسماحة الشيخ لالستماع 
معاناته��ا  عل��ى  واالط��الع  له��ا 

واحتياجاتها.

ش��كراً تقولها أس��رة حترير )البينة اجلديدة( 
إل��ى مدير املرك��ز اإلعالم��ي ل��وزارة اإلعمار 
واإلس��كان والبلدي��ات واألش��غال العام��ة 
السيد )رشيد حامت جبر( لتعاونه مع وسائل 
اإلع��الم بروح مهني��ة ومخلص��ة، فبوركت 

جهوده وشكراً له.

شكراً لتعاونكم


