
حمافظ بغداد لـ)                            ( : سيتم توزيع دفعات كبرية من التعويضات 
للمتضررين من جراء العمليات اإلرهابية

بغداد /
أك��د النائب ع��ن كتل��ة صادقون د. 
نعيم العبودي   االثنني املاضي، على 
ضرورة فت��ح ملف ابناء املس��ؤولني 
بالس��فارات العراقي��ة، مؤكدا على 
متابعت��ه للموضوع بش��كل دقيق. 
وقال العبودي بتغريدة له على موقع 
التواصل »تويت��ر«، ان » هناك ضرورة 
ُملحة أن يفتح ملف أبناء املسؤولني 
في الس��فارات العراقية بش��فافية 
عالي��ة، وه��ذا م��ا س��نتابعه بدقة 
ان ش��اء اهلل«. واض��اف د. العب��ودي 

يك��ون  أن  م��ن  والب��د   « بتغريدت��ه 
اختيار املوظفني في السفارات على 
الكفاءة واخلب��رة والقدرة على متثيل 
الع��راق، يراف��ق ذلك تفعي��ل عملي 

ملعهد اخلدمة اخلارجية«.

اكد رئيس مجلس النواب )محمد احللبوسي( 
ان البرملان س��يعقد يوم غٍد اخلميس جلسة 
ويتضم��ن ج��دول اعماله��ا التصويت على 
الكابين��ة  واس��تكمال  االحتادي��ة  املوازن��ة 
الوزاري��ة كم��ا اكد ايض��اً على اس��تضافة 
رئيس مجلس الوزراء ع��ادل عبد املهدي في 
هذه اجللسة وكان النائب عن كتلة سائرون 
)ب��در الزيادي( قد ق��ال ان املوازنة املالية لعام 
)2019( س��تكون جاهزة للتصويت حتت قبة 
البرمل��ان في جلس��ة اخلمي��س وان اللجنة 
املالية في حال اجتماعات مس��تمرة بشأن 
املوازن��ة وان هناك اكثر م��ن )130( مالحظة 
تت��م مناقش��تها اآلن وكان مجل��س النواب 
قد عقد جلس��ته االعتيادية ام��س الثالثاء 
برئاس��ة النائب االول لرئيس مجلس النواب 
)حس��ن الكعبي( وبلغ عدد احلاضرين )191( 
نائب��اً حيث ج��رى ف��ي اجللس��ة النظر في 
الطع��ون املقدم��ة ح��ول صح��ة عضوي��ة 
بعض اعضاء مجلس النواب والقراءة االولى 
ملشروع قانون اخلدمة املدنية االحتادي وتقرير 
جلنة االقالي��م واحملافظات غير املنتظمة في 

اقليم حول مجلس محافظة بغداد.
وف��ي تط��ور آخ��ر نف��ت وزارة الدف��اع امس 
الثالث��اء وج��ود اي خط��ط لتنفي��ذ عملية 

عس��كرية داخ��ل س��وريا. مش��يرة ال��ى ان 
القوات املسلحة جنحت في تأمني احلدود من 
الداخل بش��كل عاٍل جداً وقال مدير االعالم 
والتوجيه املعنوي في الوزارة اللواء )حتس��ني 
اخلفاج��ي( ان قرار الدخول الى س��وريا يعود 
الى القائد العام للقوات املسلحة عادل عبد 
املهدي واش��ار الى ان القوات االمنية منعت 
وس��تمنع اي تس��لل للعناصر االرهابية من 
سوريا باجتاه العراق.من جانبه اعلن املتحدث 
باسم رئاسة اجلمهورية )لقمان فيلي( امس 
ان الرئيس )برهم صالح( اعتذر عن املشاركة 
في منتدى دافوس االقتصادي في سويس��را 
ال��ذي انطلق اعتباراً من ي��وم امس وعزا هذا 
االعتذار الى حساس��ية الظروف في العراق 

واملنطق��ة وان صال��ح متنى النج��اح ملنتدى 
داف��وس واح��داث ف��ارق ملموس.وفي ش��أن 
آخر شهدت محافظة واسط امس تطورات 
دراماتيكي��ة حي��ث اعل��ن عض��و مجل��س 
محافظ��ة واس��ط )مهدي املوس��وي( امس 
تصوي��ت اجمللس عل��ى الغاء قراره الس��ابق 
بانتخاب )محمد جمي��ل املياحي( محافظاً 
وم��ا يترتب علي��ه من ق��رارات وكان مجلس 
واس��ط قد صوت بتاريخ 13 تش��رين الثاني 
2018 على اختي��ار محمد املياحي محافظاً 
خلفاً للمحافظ السابق )محمد عبد الرضا 
طالل( الذي فاز بعضوي��ة البرملان من جانبه 
رد محاف��ظ واس��ط )محم��د املياحي( على 
قرار مجلس احملافظة بالغاء جلسة انتخابه 

معتب��راً اي��اه مخالف��ة قانوني��ة فيما هدد 
بكشف ملفات خطيرة الهالي احملافظة.

وف��ي ش��أن ذي صل��ة اعلن عض��و مجلس 
محافظة واسط )مهدي املوسوي( ان اجمللس 
وجه بع��دم اعتماد توقي��ع احملافظ املصوت 
عل��ى اقالته )محمد املياح��ي( وقرر تنصيب 
النائ��ب االول للمحاف��ظ )ع��ادل الزركان��ي( 
الدارة احملافظ��ة وكالة حل��ني اختيار محافظ 
جديد.وفي السياق ذاته قال اخلبير القانوني 
)ط��ارق حرب( ان تصوي��ت مجلس محافظة 
واس��ط على الغ��اء قراره الس��ابق بانتخاب 
)محم��د جمي��ل املياح��ي( محافظ��اً باطل 
بعد صدور مرس��وم جمهوري بتعيينه وبني 
ح��رب ان املرس��وم اجلمهوري ه��و الفيصل 

ف��ي القضية وبعد ص��دوره بتعيني محافظ 
واسط فان قرار مجلس احملافظة ال قيمة له. 
مبيناً ان قرار مجل��س احملافظ اجلديد بالغاء 
االختيار يلغي قراره الس��ابق وليس املرسوم 
اجلمه��وري الذي يبق��ى نافذاً.وفي التطورات 
ايض��اً تلقى رئيس ائتالف متحدون )اس��امة 
النجيف��ي( دع��وة رس��مية للق��اء الرئي��س 
الترك��ي )رجب طيب اوردغان( والقادة االتراك 
عب��ر الس��فير الترك��ي ف��ي الع��راق )فاروق 
قيماقج��ي( ووعد النجيف��ي بتلبية الدعوة 
خالل االيام املقبلة.من جانب آخر دعا رئيس 
اجلبهة التركمانية )ارش��د الصاحلي( امس، 
بغ��داد واربي��ل ال��ى االبتعاد ع��ن االتفاقات 
السياس��ية املش��بوهة بخصوص كركوك 

وفيم��ا طالب بعدم جعل احملافظة الضحية 
الثانية بعد املوصل حذر من كوارث في حال 
ح��دوث فوضى في كركوك التي تتعرض الى 
حتديات امنية وسياس��ية بحس��ب تعبيره.
وم��ن جانب آخ��ر اكدت القيادي��ة في االحتاد 
الوطن��ي الكردس��تاني )ريزان الش��يخ دلير( 
ام��س الثالث��اء ان احلزبني الكردي��ني )االحتاد 
الوطن��ي والدميقراط��ي الكردس��تاني( ل��م 
يتوص��ال الى اتفاق نهائي بش��أن تش��كيل 
حكومة االقليم وان ما يقال عن وجود تقارب 
بني احلزب��ني الكرديني غير صحيح مؤكدة ان 
اخلالف��ات اخذت تتس��ع يوما بع��د آخر.وفي 
شأن محلي اعلنت الشركة العامة للموانئ 
العراقية امس االول تفريغ اكثر من )15( الف 
ط��ن من احلنطة خالل )24( س��اعة من على 
ظه��ر الس��فينة )Sea Strength( الراس��ية 
على رصي��ف رقم )3( واملس��توردة حلس��اب 
وزارة التجارة من مفردات البطاقة التموينية 
وقال مدير عام الشركة )صفاء عبد احلسني( 
ان��ه باش��راف ومتابعة وزير النق��ل )عبداهلل 
لعيبي( حق��ق ميناء ام قصر رقماً قياس��ياً 
بتفري��غ )15120( ال��ف طن م��ن احلنطة وان 
هذا الرقم يع��د اجنازاً كبيراً للوزارة حيث لم 
يحقق امليناء منذ تأسيس��ه الى اآلن تفريغ 

كمية بهذا احلجم وبنفس املدة.

بغداد / 
اتس��اقاً م��ع ما طالب ب��ه النائب عن كتل��ة صادقون )نعيم العب��ودي( والذي 
يتمحور حول ضرورة فتح ملف ابناء املس��ؤولني في الس��فارات العراقية فإن 
»البين��ة اجلدي��دة« تضم صوتها الى ص��وت العبودي وتطال��ب وزارة اخلارجية 
بفتح ملف الس��لك الدبلوماس��ي على اوس��ع ابوابه ألنهاء حالة الش��للية 
وحت��ول بعض الس��فارات العراقية الى نظ��ام العائلة والعش��يرة او احلزب مما 
افقدها دورها الذي يجب ان تؤديه كما تفعله السفارات االجنبية في العراق.. 
ان وزارة اخلارجي��ة مدع��وة ألن تس��مع اجلرس بانتباه ش��ديد وان تقوم بحملة 
واس��عة العادة الهيبة للس��لك الدبلوماس��ي ووضعه على مس��ار الس��كة 
الصحي��ح واملنا كبير بالس��يد الوزير اجلديد )محمد عل��ي احلكيم( باحداث 
القفزة التي نريدها.وكان العبودي قد دعا الى ضرورة ان يكون اختيار املوظفني 
في السفارات العراقية على اساس الكفاءة واخلبرة والقدرة على متثيل العراق 

ومؤكداً ان ذلك يجب ان يرافق تفعيل عمل معهد اخلدمة اخلارجية.

فّتش عن السبب.. احلكمة : اغلب الكتل السياسية اسالمية لكنها تعزف عن االنضمام للجنة االوقاف!!

اتساقًا مع ما دعا اليه العبودي..)                                     (تطالب اخلارجية بفتح ملف “العائالت” يف السلك الدبلوماسي

تطورات دراماتيكية يف واسط.. اجمللس يلغي قراره باختيار املياحي حمافظًا واالخري يرد: سأكشف “املستور”.. وخبري قانوني: االقالة باطلة
الدفاع: قرار دخول القطعات العسكرية اىل سوريا يعود لرئيس الوزراء.. وصاحل يعتذر عن املشاركة يف منتدى دافوس.. هلذه االسباب

رئيس احملكمة االحتادية يؤكد على تعميق احلريات واملساواة بني العراقيني والتنسيق املشرتك بني السلطات

“االحتاد”: “ال” اتفاق مع حزب بارزاني بشأن حكومة كردستان.. واملوانئ تفرغ )15( الف طن من احلنطة ملفردات “التموينية”
النجيفي يتلقى دعوة للقاء اوردغان.. والصاحلي يدعو لعدم جعل كركوك الضحية الثانية بعد املوصل
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كتب املحرر السياسي

“هال بالخميس” .. الحلبوسي: البرلمان سيصوت على الموازنة الخميس.. .. ويستكمل الكابينة الوزارية ويستضيف رئيس الوزراء

يف الهدف

التس��قيط السياس��ي واخلالف��ات واملناكف��ات واالحتراب 
ظواهر موجودة في الوس��ط السياس��ي حيثما وجد تأريخ 
وجغرافية وش��عب ودولة.. لكن مايحص��ل عندنا ليس من 
قبيل مايحصل عند اآلخرين.. عندنا التسقيط السياسي 
ب�«التفاط��ني« وعندم��ا يحص��ل االختالف عل��ى حصة او 
قومس��يون او صفقة فيها م��ردودات مالية وقد يحصل في 
احاي��ني كثيرة عندم��ا يرون في ه��ذا الوزي��ر او ذاك اندفاعاً 
ف��ي العم��ل وس��عياً حثيثاً الح��داث تغيي��رات جذرية في 
مجال نش��اط وزارته او عندما يبدأ هذا الوزير بقلع التنابلة 
والفاش��لني م��ن املس��ؤولني املعشش��ني في وزارت��ه ويأتي 

في مجال عملهم ومبا يسهم بآخرين اكثر خبرة ودراية 
ف��ي دفع عجل��ة تقدم 
ال��وزارة الى االم��ام ومبا 
قفزات  حتقي��ق  يضمن 
نوعية تصب في خدمة 

الوطن والشعب..
اجلدي��دة«  »البين��ة  ان 
تصويت  ومن��ذ  ترص��د 
البرمل��ان عل��ى ال��وزراء 
ف��ي الكابين��ة الوزارية 
التي يرأس��ها الس��يد 
ع��ادل  ال��وزراء  رئي��س 
اللغط عبد املهدي الكثير من  االشارات والكثير من 

والتش��ويش ورمي الس��هام او حتى مبج��رد االيحاءات التي 
باتت تستهدف عدداً من الوزراء اجلدد بهدف التأثير عليهم 
وهم ف��ي قمة عطائهم وبداية مش��وارهم يغذون الس��ير 
ويعمل��ون بدأب ألج��ل حتقيق ماميك��ن حتقيقه م��ن افكار 
واعمال.. والبد من االشارة بصريح العبارة ان عدداً من الوزراء 
اجل��دد ورثوا وزارات منخورة وفاق��دة حتى ملبررات وجودها أي 
مج��رد هيكل م��ن البناء ليس في��ه غير خواء وكس��ل اما 

العمل اجلاد واملبدع فهو في ذيل القائمة على الدوام..
ايها املطلقون لس��هامكم كفى رمياً طائشاً ودعوا الوزراء 
اجلدد يعملون بهمتهم ونش��اطهم واندفاعهم  وفتش��وا 

عن الفاسدين اوال ً اثابكم اهلل.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

ايها املطلقون 
لسهامكم كفى رميًا 
طائشًا ودعوا الوزراء 
الجدد يعملون بهمتهم 
ونشاطهم واندفاعهم  
وفتشوا عن الفاسدين 
اوال اثابكم اهلل

حذار من التسقيط السياسي
 فتشوا عن الفاسدين أواًل

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 

كي يرى الشعب حيتان النهب تنهار .. اللكاش يطالب اجمللس األعلى ملكافحة الفساد بتقرير شهري!

3
االنتهاء من وضع اللمسات االخرية جمللس مكافحة الفساد
رئيس الوزراء يؤكد يف املؤمتر الصحفي االسبوعي : ركزنا خالل زيارتنا للبصرة على تنفيذ املشاريع املهمة

ال

3
االعتداء على اي موظف او مواطن مرفوض ونتابع موضوع االعتداء على رجل املرور والوصول اىل الفاعلني
االسبوع املقبل سيتم وضع آلية لتوزيع االراضي السكنية
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ذا 
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العطية يبحث مع رئيس الوزراء إق
توسيع عمل اهليئة العليا للحج 

والعمرة وتنفيذ مشاريع استثمارية

واشنطن تطالب موسكو 
بتدمري نظام صاروخي 512

زعيمة اإلسالم.. كيف 
تستغل تركيا هذه الصورة 

يف السياسة اخلارجية؟
13

امرأة من بالدي .. زهرة زنكنة 
رئيسة منظمة )تيم توال( حلماية 

الرتاث العراقي تتحدث 
لـ)                                        ( :

النائب العبودي: من الضروري 
ان يفتح ملف ابناء املسؤولني 

بالسفارات العراقية

بغداد / 
اعل��ن محاف��ظ بغ��داد املهن��دس ف��الح 
اجلزائ��ري، ام��س، ان��ه خالل األس��بوعني 
املقبل��ني س��يتم توزي��ع دفع��ات جديدة 
م��ن التعويض��ات للمتضررين م��ن جراء 
العمليات اإلرهابية، جاء ذلك على هامش 

التعويض��ات  لدائ��رة  التفقدي��ة  زيارت��ه 
الفرعية لالطالع على واقع س��ير العمل 
فيها .وقال اجلزائري في تصريح ل� ) البينة 
اجلديدة ( اننا في محافظة بغداد سنكون 
داعمني وبقوة لهذه الدائ��رة اهتماماً منا 
بشريحة الش��هداء واجلرحى واملتضررين 

من ج��راء العمليات اإلرهابي��ة واالخطاء 
األس��بوعني  ان  مؤك��دا   ، العس��كرية 
املقبلني ستش��هد توزي��ع دفعات جديدة 
م��ن التعويض��ات للمتضررين م��ن جراء 

العمليات اإلرهابية .
واضاف  اننا في محافظة بغداد سيكون 

لن��ا دور فاع��ل م��ع الدوائر واملؤسس��ات 
ذات العالقة لإلس��راع في اجناز معامالت 
املواطنني من حيث اس��تكمال اإلجراءات 
عل��ى  املتضرري��ن  حص��ول  لضم��ان 
استحقاقاتهم بشكل كامل وبالسرعة 

املمكنة .

بغداد / 
  تضمن��ت وثيقة رس��مية ص��ادرة ع��ن وزارة التربية   
قرارا بإعفاء مدير قس��م العلوم الصرفة في املديرية 
العام��ة للمناه��ج بس��بب االخطاء ال��واردة مبناهج 
الرياضي��ات للثال��ث املتوس��ط. ونص��ت الوثيقة،أنه 
بن��اًء على ما جاء بتوصيات اللجنة التحقيقية التي 
تولت التحقيق في األخطاء العلمية والفنية الواردة 
بكت��اب الرياضي��ات للص��ف الثالث متوس��ط، تقرر 
اعف��اء امير عبد اجمليد جاس��م، مدير قس��م العلوم 
الصرفة في املديرية العامة للمناهج استنادا الى ما 

ورد باستنتاجات اللجنة.

أخطاء يف كتاب الرياضيات وراء 
اعفاء مدير عام يف الرتبية

بغداد / 
 كش��فت وزارة امل��وارد املائية، عن 
آخ��ر موق��ف لوضع س��د املوصل 
ومخزون��ه املائي.وق��ال مدي��ر عام 
العامة لتشغيل مشاريع  الهيئة 
ال��ري والب��زل عل��ي هاش��م ف��ي 
تصريح صحفي، ان نس��بة اخلزين 

املائي كانت تبلغ في العام املاضي 
ثماني��ة ملي��ارات مت��ر مكع��ب، 
وارتفع��ت ه��ذا الع��ام مبع��دل 10 
مليارات متر مكع��ب، واصفا هذه 
النس��بة املمتازة  كافية لتغطية 
احتياج��ات الب��الد وخصوصا لري 

احملاصيل الزراعية.  تتمة ص3

مصدر حكومي: »ال« جفاف هذا العام وزراعتنا خبري.. سد املوصل 
آمن وخزينه ارتفع اىل )10( مليارات مرت مكعب

بغداد / 
اعل��ن النائ��ب ع��ن حتال��ف 
الفتح )وجي��ه عباس( امس 
عبر صفحته في الفيس بوك 
ان��ه مت تخصي��ص )16( الف 
درجة وظيفية لوزارة الدفاع 

ف��ي موازن��ة )2019( لغ��رض 
املفس��وخة  بع��ض  اع��ادة 
عقودهم ولي��س جميعهم.
لي��س كلهم ألنهم  واضاف 
يحتاج��ون ال��ى )100( ال��ف 

درجة وظيفية.

عباس: ختصيص )16( الف درجة وظيفية 
لوزارة الدفاع إلعادة بعض املفسوخة عقودهم

بغداد / 
وج��ه وكي��ل وزارة الداخلي��ة 
محم��ود  عقي��ل  االق��دم 
الثالث��اء،  اخلزعلي،ام��س 
بتوقي��ف متهم��ني اثنني قاما 

باالعت��داء عل��ى ش��رطي مرور 
اثن��اء تأديته الواجب في جانب 

الرصافة ببغداد.
وذكر بي��ان لل��وزارة ، ان “وكيل 
وزارة الداخلي��ة االق��دم عقيل 

بتوقيف  محمود اخلزعلي وجه 
متهم��ني اثنني قام��ا باالعتداء 
على ش��رطي مرور اثناء تأديته 
الواج��ب ف��ي جان��ب الرصافة 
ببغداد”.واكد اخلزعلي، بحسب 

البي��ان، عل��ى “متابع��ة احلالة 
الصحي��ة لرجل امل��رور واتخاذ 
اإلج��راءات القانوني��ة الالزم��ة 
بح��ق املعتدي��ن وفت��ح حتقيق 

باحلادث”.

الداخلية توجه باعتقال متهمني اعتديا على شرطي مرور يف الرصافة

15

جلسة البرملان التي عقدت امس الثالثاء حضرها )191( نائباً 
واذا م��ا عرفنا بأن عدد النواب الكلي )329( فإن الغائبني من 
السادة النواب هو )138( نائباً.. والعراقي يسأل أال يتقاضى 
هؤالء الغائبون رواتب ومخصصات دسمة؟ وهل أن غيابهم 

مشروع أم مخالفة للقانون ولشرع اهلل؟!

عالمة استفهام باالرقام

النجيفيالصالحيالحلبوسيعبد املهدي



السنة الرابعة عشرة / العدد )3111( االربعاء 23 / 1 / 2019

اسرتجاع 108 عقارات للدولة يف مخس حمافظات بقيمة تقديرية بلغت 21 مليار دينار
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املالية النيابية تتوجه لتخفيض نفقات الرئاسات الثالث وبعض الوزارات والسفارات

NO.3111.WED.23.JAN.2019

بغداد / البينة الجديدة
اعل��ن البن��ك املرك��زي العراقي، ام��س الثالثاء، عن تريث��ه بتمديد خطاب��ات الضمان 
لش��ركات الصرافة. وقال البنك، إنه استنادا الى ما مت طرحه في املؤمتر االول لشركات 
التوس��ط ببيع وش��راء العم��الت االجنبية من خالل رغبة بعض ش��ركات التوس��ط 
باالندم��اج تق��رر التريث في متديد خطابات الضمان لكافة ش��ركات الصرافة. واضاف 
البنك انه سيتم اعالم الشركات الصرافة بنسبة مبلغ خطاب الضمان الى راس مال 
الش��ركة التي س��يتم حتديدها الحقا. وقرر البنك املركزي في 9 كانون الثاني ان تكون 
مدة نفاذ خطابات الضمان الصادرة من قبل املصارف لصالح ش��ركات التوسط ببيع 
وش��راء العملة االجنبية ملدة س��تة اشهر بدال من س��نة. وخطاب الضمان هو تعهد 
يصدره البنك بناء على طلب العميل يتعهد فيه البنك بدفع قيمة اخلطاب حلس��اب 

طرف ثالث وهو املستفيد فى حالة املطالبة بسداد قيمته منه خالل فترة معينة.

بغداد / البينة الجديدة 
أعلن��ت وزارة االعم��ار واالس��كان والبلديات 
واالش��غال العامة استرجاعها 108 عقارات 
للدول��ة بقيمة تقديرية بلغت 21 مليار دينار 
في خمس��ة محافظات )النجف االش��رف، 
ذي ق��ار، االنبار، الديوانية، كربالء املقدس��ة(.
وذكر بيان العالم الوزارة ان القيمة التقديرية 
له��ذه العق��ارات بلغت ما يق��ارب 21 ملياراً 
و318 مليون��اً و632 أل��ف دينار. وب��ن، ان هذه 
العقارات موزعة على النحو اآلتي 3 عقارات 
منها في محافظة النجف االشرف قيمتها 
التقديرية أكثر من 13 مليار دينار، و93 عقارا 

في محافظة ذي قار بلغت اكثر من 5 مليارات 
دينار عراقي و10 عقارات في محافظة االنبار 
بلغ��ت قيمتها التقديري��ة 397، وعقار واحد 
في محافظة الديواني��ة بلغت بقيمة مليار 
دينار, اما في محافظة كربالء املقدسة عقار 
واح��د بلغت قيمت��ه التقديري��ة 648 مليون 
دينار مشيرا الى ان هذه العقارات تختلف في 
مساحاتها واسعارها ومواقها اجلغرافية في 
احملافظات اخلمس��ة.من جانبه أكد احلقوقي 
ماجد الصاحلي مفتش عام الوزارة ان اللجان 
التحقيقي��ة املش��كلة في املكت��ب أبطلت 
قي��ود هذه العق��ارات خملالفته��ا التعليمات 

والضواب��ط م��ع إزال��ة األث��ر املترت��ب علية 
وإصدار قيود جديدة من قبل دائرة التسجيل 
العق��اري في احملافظة باس��م مؤسس��اتنا 
البلدي��ة وإع��ادة ملكية هذه العق��ارات الى 
أم��الك البلدي��ات في ه��ذه احملافظ��ات وفق 
ق��رارات قضائية عن طري��ق احملاكم اخملتصة 
ف��ي احملافظة مش��يرا الى ان ه��ذه العقارات 
كان��ت بحوزة مواطنن وجه��ات أخرى كانوا 
متجاوزين عليها بط��رق غير قانونية كذلك 
اهم��ال بع��ض الدوائ��ر البلدية ف��ي متابعة 
امالكها في احملافظ��ة والنزاعات املدنية بن 

املواطن والبلدية على هذه العقارات.

بغداد / البينة الجديدة
اك��د عض��و اللجنة املالي��ة النيابية، ثام��ر غضبان، امس 
الثالث��اء، ان هناك توجها لدى جلنته والبرملان بش��كل عام 
لتخفي��ض النفق��ات للرئاس��ات الثالث وبع��ض الوزارات 
والس��فارات، ورفد احملافظات باالموال التي حتتاجها. وقال 
غضب��ان: ان “املوازن��ة ريعي��ة ولي��س فيها جدي��د، ولكن 
تس��عى اللجن��ة املالي��ة ال��ى ضغ��ط النفق��ات وتقليل 
املص��روف وزي��ادة االي��رادات”، مبينا أن “هن��اك توجها في 
الفت��رة املقبلة ال��ى تقليل االعتماد عل��ى النفط في رفد 
املوازن��ة باالم��وال، والتحرك باجت��اه االي��رادات االخرى غير 
النفطي��ة، في دع��م املوازنة”. واوض��ح ان “اللجنة املالية 
والبرملان بش��كل ع��ام متوجه نحو تخفي��ف االنفاق في 
بعض ال��وزارات والرئاس��ات الثالث والس��فارات، من اجل 
دع��م احملافظات من خالل تخصيص ام��وال كافية لغرض 
النهوض بواجباتها من خالل مشاريع االعمار وسد ديونها 
املتراكمة”.واكد غضبان، أن “دع��م احملافظات في املوازنة، 
لكونها لم تتس��لم موازناته��ا خالل احلرب على داعش ما 
س��بب في تراجع املس��توى اخلدمي، وحاجتها املاسة الى 

مشاريع جديدة«.

البنك املركزي يرتيث بتمديد خطابات الضمان جلميع شركات الصرافة

هم الذاتية ائتالف العبادي يبدي اعرتاضه على تقديم أمساء الوزراء اجلدد من دون التدقيق يف سيرَ

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
مقتل ..  أفادت وس��ائل إعالم، بأن املال يعقوب جنل 
مؤسس حركة طالبان وزعيمها الروحي املال عمر، 
قد لقي مصرعه في باكس��تان. وقالت املصادر، إن 
املال يعقوب قتل في منطقة بيشاور الباكستانية 
القريبة من احلدود مع أفغانس��تان وأنه أصيب في 
البداية بجروح قبل أن يقتل على أيدي مس��لحن 
مجهول��ن. وأك��دت مص��ادر أخ��رى أن مجموعة 
مسلحة خطفت املال يعقوب ثم قتلته في وقت الحق ولم يصدر أي 
تعليق عن ممثلي طالبان أفغانستان على هذه املعلومات حتى اآلن.

تعييين ..  أعلن الس��كرتير العام لألمم املتح��دة أنطونيو غوتيريش, 
عن تعي��ن الكويتية روال دش��تي، أمينة تنفيذية 
للجن��ة األمم املتح��دة االقتصادي��ة واالجتماعية 
لغرب آس��يا “إس��كوا”. وقال س��تيفان دوجاريك 
املتحدث باس��م غوتيريش إن “السيدة روال دشتي 
ستخلف العراقي محمد علي احلكيم، الذي أعرب 
األم��ن العام له عن امتنانه على التزامه وخدمته 

املتفانية للمنظمة«.

نشيياط .. أعلنت وزارة الدفاع الروس��ية أن السفن 
احلربي��ة الروس��ية تراق��ب ع��ن كث��ب مدّمرت��ن 
أميركيت��ن حتمالن أس��لحة صاروخي��ة موجهة 
ف��ي بحر البلطي��ق. وذكر مصدر ف��ي وزارة الدفاع 
و”س��واوبرازيتيلني”  “بويك��ي”  الفرقاطت��ن  أن 
الروسيتن باش��رتا مرافقة املدّمرتن األميركيتن 
“بورتير” و”غريفلي” اللتن دخلتا الشطر اجلنوبي 
م��ن بح��ر البلطيق.وكانت املدّم��رة “غريفل��ي” قد عب��رت املضائق 

الدمناركية ودخلت مياه بحر البلطيق اخلميس املاضي.
زلزال .. أعلنت هيئة املس��ح اجليولوجي األمريكية أن زلزاال ش��دته 
6.6 درج��ة وق��ع جنوب��ي بل��دة راب��ا قبال��ة جزيرة 
س��امباوا بوس��ط إندونيس��يا، وهو الثان��ي الذي 
يض��رب املنطقة ام��س الثالث��اء. وكش��ف موقع 
“هيئة املس��ح اجليولوجي األمريكية” نواة الزلزال 
ول��م يصدر حتذير من موجات م��د كما لم ترد أنباء 
ع��ن أضرار مادية أو خس��ائر بش��رية. ووقع الزلزال 

على بعد نحو 230 كيلومترا جنوبي رابا.

دراسيية .. نش��رت الوكالة اإليرانية لألنب��اء تقريرا 
للمجلس األعلى للث��ورة الثقافية، يظهر أن أكثر 
من 12 أل��ف طالب إيراني يدرس��ون في اجلامعات 
األمريكية. وأفادت “إرنا”، بأن اجمللس األعلى للثورة 
الثقافية عقد اجتماعا بحث فيه ش��ؤون الطالب 
اإليراني��ن ف��ي اخلارج وذك��ر فيه أن ع��دد الطالب 
الذين يدرس��ون في اجلامع��ات األمريكية يبلغ 12 

ألفا و 643 طالبا وطالبة.
تصريحات ..  استدعت وزارة اخلارجية الفرنسية السفيرة اإليطالية 
لدى باريس تيريزا كاس��تالدو، على خلفي��ة تصريحات لنائب رئيس 
الوزراء اإليطالي ووزير التنمية االقتصادية لويجي 
دي مايو. ووفقا ملكتب وزيرة اخلارجية الفرنس��ية، 
فق��د “اس��تدعت ناتال��ي ل��وازو الوزي��رة املكلفة 
بالش��ؤون األوروبية ب��وزارة اخلارجية الفرنس��ية، 
الس��فيرة اإليطالية فيما يتعلق بتصريحات غير 
مقبولة وغي��ر معقولة من الس��لطات اإليطالية 

التي مت التعبير عنها أمس«.

بغداد / البينة الجديدة
كش��ف نائب ع��ن تيار احلكم��ة، امس 
الثالث��اء، عن عزوف الكتل السياس��ية 
من االنضمام للجن��ة االوقاف النيابية 
رغم أن اغلب تلك الكتل هي اسالمية، 

مش��يراً إل��ى أنه��ا تتزاحم عل��ى جلان 
وق��ال  والقانوني��ة.  والدف��اع  النزاه��ة 
النائ��ب علي البدي��ري، إن من املفارقات 
الغريب��ة أن اغل��ب الكتل السياس��ية 
هي اس��المية، لكن بنفس الوقت حن 

ننظر الى جلنة االوقاف البرملانية جند ان 
عدد اعضائها ال يتجاوز نصف النصاب 
املطل��وب للجان. واض��اف أنه في نفس 
الوقت أن هناك تزاحما على جلان اخرى 
والقانونية، مش��يرا  والدفاع  كالنزاهة 

ال��ى أن تل��ك الكت��ل تت��ذرع بأنها لن 
تستطيع تقدمي اخلدمات جلماهيرها من 
خ��الل جلنة االوقاف. وأوض��ح أن هنالك 
عزوف��ا فعلي��ا ع��ن االنضم��ام للجنة، 
مش��يرا الى ان هذا العزوف ال عالقة له 

بقضايا طائفية فهنالك اوقاف شيعية 
وسنية ومس��يحية. واستبعد البديري 
أن يك��ون هن��اك اي توج��ه اللغاء جلنة 
االوقاف، كون االمر س��يكون له تبعات 

وردود افعال غير مرضية للجميع.

بغداد / البينة الجديدة
رفض حتال��ف االصالح، امس الثالث��اء، إجراءات 
متخذة بح��ق بعض أعضاء كتلت��ه احمللية في 
بغ��داد، ع��ادا اياه��ا ال قانونية. وق��ال التحالف 
في بيان صدر، إن الهيئة السياس��ية للتحالف 
عقدت، ام��س االول اجتماعها الدوري برئاس��ة 
عم��ار احلكيم، مبينا أن اجملتمعن اس��تعرضوا 
والكابين��ة  السياس��ي  الوض��ع  مس��تجدات 
احلكومية ومشروع قانون املوازنة العامة للبالد. 

وأوضح البيان أن اجملتمعن ش��ددوا على ضرورة 
اج��راء التعدي��الت الالزمة على مش��روع قانون 
املوازن��ة العامة للعام 2019 مبا يخدم املصلحة 
العليا للدولة، مش��يرا الى أن اجملتمعن رفضوا 
التصرف��ات واإلجراءات الالقانوني��ة التي متارس 
بح��ق بعض أعض��اء كتلة االص��الح احمللية في 
بغداد والدعوة الى التصدي ملثل هكذا ممارسات 
بقوة وحزم وعبر املؤسسات الدستورية والسبل 
القانوني��ة. واض��اف البي��ان أن اجملتمعن أكدوا 

على حيادي��ة مجلس اخلدمة االحت��ادي وابعاده 
عن املناكفات السياس��ية احلزبية، مشيرا الى 
اهمي��ة اقام��ة ورش متخصص��ة واس��تضافة 
خب��راء مختص��ن في مج��ال امل��ال واالقتصاد 
وتقدمي رؤية واضحة عن االستحقاقات القادمة.

واش��اد اجملتمعون، وفق��ا للبي��ان، بتفاعل قوى 
االص��الح واالعم��ار ف��ي االجتماع��ات واللجان 
وترش��يحها لش��خصيات كفوءة ومتفقة مع 

طبيعة ومهام اللجان.

بغداد / البينة الجديدة
كش��ف مصدر سياس��ي، ام��س الثالثاء، 
ان املرش��حن اجلديدي��ن لوزارت��ي التربية 
والع��دل لم يحصال بعد على تأييد الكتل 
السياس��ية، فيم��ا اش��ار ال��ى ان نش��ر 
ِس��يرهما الذاتية جاء بغية إطالع الكتل 
عليها بهدف إمكانية التصويت عليهما.

ونقلت صحيفة خليجية عن املصدر قوله 
ان »املرشحن اجلديدين الذين مت تقدميهما 
ال��ى وزارت��ي التربي��ة والعدل ل��م يحصال 

بعد عل��ى تأييد من الكتل السياس��ية«، 
مبين��ا ان »نش��ر ِس��يرهما الذاتي��ة جاء 
بغية إطالع الكتل عليها بهدف إمكانية 
التصوي��ت عليهم��ا«. وتاب��ع ان »قضي��ة 
عرضهما عل��ى البرملان لم يبت فيها بعد 
حتى الساعة، وهناك حوارات ستستأنف 
اليوم بش��أنهما بن الكتل«، مش��يرا الى 
ان »هن��اك محاوالت حلل مش��كلة هاتن 
الوزارتن وحصر االزم��ة بحقيبتي الدفاع 

والداخلية«.

مصدر سياسي: املرشحان اجلديدان للرتبية والعدل مل حيصال بعد على تأييد الكتل السياسية

حتالف اإلصالح يرفض إجراءات متخذة حبق أعضاء من كتلته احمللية يف بغداد

بغداد / البينة الجديدة
اب��دى ائت��الف النصر برئاس��ة حي��در العب��ادي، ام��س الثالثاء، 
اعتراضه على تقدمي أس��ماء الوزراء وسيرهم الذاتية دون تدقيق 
في مواقفه��م وخليفته��م العلمية والسياس��ية، محذرا من 
إعادة س��يناريو وزيرة التربية ش��يماء احليالي. وقالت النائبة عن 
االئتالف ندى ش��اكر جودت إن “طريقة تقدمي اس��ماء الوزراء في 
منتصف الليل والتصوي��ت عليها في اليوم التالي دون التدقيق 
ف��ي تفاصيل عمله��م وخلفياته��م السياس��ية واالمنية غير 
مقبول��ة مطلقا”. وأضافت جودت، ان “املرش��حن اجلدد لم يتم 
تدقيقه��م بش��كل كاف فيكف س��يتم التصوي��ت عليهم”، 
مش��يرة الى ان “االس��تمرار في تقدمي األس��ماء بهذا الش��كل 
يعيد س��يناريو ش��يماء احليال��ي التي م��ررت دون تدقيق امني”.

واس��تبعدت جودت “طرح التصويت على املوازنة خالل اجللسة 
احلالية  بس��بب انش��غال البرملان ف��ي مترير مرش��حي الوزارات 

واملفاوضات بشأنهما«.

البينة الجديدة / محمد شاهن
افتتح مدير عام مصرف الرش��يد الدكتور رش��اد خضير وحيد، 
بحض��ور ممثل ع��ن مدير عام هيئ��ة التقاعد الوطنية األس��تاذ 
احم��د عبد اجلليل مرك��زا إلصدار بطاقة ماس��تر كارد )نخيل( 
ملتقاعدي املصرف في شارع فلسطن بالقرب من ساحة بيروت، 
وبإم��كان زبائن املصرف من الس��ادة املتقاعدين مراجعة املركز 
الس��تالم البطاقة اجلديدة. وفي س��ياق متص��ل افتتح املصرف 
في وقت س��ابق ثالثة مراك��ز األول في هيئ��ة التقاعد الوطنية 
مت تخصيصه إلص��دار بطاقة نخيل ماس��تر كارد للمتقاعدين 
)االس��تالم الي��دوي(، والثاني في ف��رع اليرم��وك بجانب الكرخ 
والثال��ث في فرع ثورة العش��رين في جانب الرصافة، وس��يتم 
خ��الل األيام القادمة افتتاح مراكز أخ��رى في بغداد واحملافظات 

)الشمالية والوسطى واجلنوبية(.

بغداد / البينة الجديدة
إلتقٰى الس��يد زي��د الطالقان��ي رئيس مرك��ز الرافدي��ن للحوار 
R.C.D والوف��د املراف��ق له بالدكتور علي الع��الق محافظ البنك 
املركزي العراقي في بغداد، وإستعرض اجلانبان إمكانية التعاون 
ف��ي مجال البحوث اخلاصة باإلس��تثمار وامل��ال واالعمال، وقدم 
الس��يد الطالقاني في اللقاء ، شرحاً موجزاً عن نشاطات مركز 
الرافدين للحوار R.C.D في كاف��ة اجملاالت اإلقتصادية والعلمية 
ناقش في ملتقٰى  والتطويرية خاصة مبا يتعلق باحملاور التي س��تُ
الرافدين 2019 بغداد، وأعرب الس��يد العالق عن رغبته باحلضور 
واملشاركة في أعمال ملتقٰى الرافدين في بغداد مثمناً دور مركز 
الرافدي��ن للح��وار R.C.D لدع��م التجرب��ة الدميقراطي��ة وتعزيز 

مسيرة البناء في البالد.

رئيس مركز الرافدين للحوار
يلتقي حمافظ البنك املركزي العراقي

الرشيد يفتتح مركزًا جديدًا 
إلصدار بطاقة ماسرت كارد خنيل

بغداد / البينة الجديدة
اك��د النائب عن نينوى نايف الش��مري، امس الثالث��اء، أن قرابة 
6 آالف ش��خص م��ن أبناء احملافظ��ة ما ي��زال مصيرهم مجهوالً 
حت��ى اآلن بع��د اختطافهم من قب��ل »داعش« أثناء س��يطرته 
على احملافظة، كاش��فاً عن وجود »عصابات« في بغداد واملوصل 
»تبت��ز« ذوي املفقودي��ن. وق��ال الش��مري ف��ي حدي��ث لوكال��ة 
الس��ومرية نيوز، إن »قرابة الس��تة آالف مواط��ن من أبناء نينوى 
م��ا يزال مصيرهم مجه��والً حتى اللحظة بع��د اعتقالهم من 
قب��ل زمر داع��ش االرهابية، وهناك عصابات ف��ي بغداد واملوصل 
تعمل على ابتزاز ذوي املفقودين واملعتقلن س��واء لدى داعش أو 
الس��جون احلكومية، وق��د أبلغنا رئيس ال��وزراء بهذا األمر بكل 
وض��وح وصراحة«. وأض��اف، أن »العصابات الت��ي تبتز املواطنن 
تطل��ب مبالغ تصل إل��ى أربعة آالف دوالر بزع��م أنهم يحصلون 
عل��ى معلومات عن أبنائهم املفقودي��ن أو أنهم مت حتريرهم وهم 
ل��دى القوات العراقية وفي الس��جون«، الفتاً إل��ى اننا »كنا مع 
القطعات العس��كرية سواء من اجليش والش��رطة التي حررت 
احملافظة ولم نشاهد أي قطعات حررت معتقلن لدى زمر داعش 

اإلرهابي، وال يوجد أي معتقل مت حتريره من زمر داعش«.

فّتش عن السبب .. احلكمة: أغلب الكتل السياسية إسالمية لكنها تعزف عن االنضمام للجنة األوقاف!!

نائب يكشف عن عمليات »ابتزاز« 
تتعرض هلا عوائل مفقودين يف نينوى

بغداد / البينة الجديدة
افاد مص��در امني، ام��س الثالثاء، ب��أن الق��وات االمنية اغلقت 
مدخ��ل املنطقة اخلضراء من جهة س��احة احلرية. وقال املصدر، 
ان العش��رات من موظفي مؤسس��ة الس��جناء تظاهروا امس 
الثالث��اء، بالقرب من بواب��ة املنطقة اخلضراء من جهة س��احة 
احلرية وس��ط بغداد، للمطالبة بزيادة رواتبه��م. واضاف املصدر 
الذي طلب عدم الكش��ف عن اسمه، ان القوات االمنية اغلقت 

مدخل اخلضراء، حتسبا الي طارئ.

القوات األمنية تغلق مدخل اخلضراء 
من جهة ساحة احلرية



رئيس احملكمة االحتادية يؤكد على تعميق احلريات واملساواة 
بني العراقيني والتنسيق املشرتك بني السلطات

بغداد / البينة اجلديدة
التضخم  معدل  إنخفاض  عن  الثالثاء،  امس  التخطيط،  وزارة  أعلنت    
)0.6%(.وذكر  بنسبة  والشهري   )%0.1( بنسبة   ٢01٨ عام  خالل  السنوي 
املنصرم  العام  من  االخير  الشهر  التضخم خالل  ان معدل   ، للوزارة  بيان 
٢01٨ أنخفض بنسبة )0.6%( مقارنة مع شهر تشرين الثاني الذي سبقه 
، فيما شهد معدل التضخم السنوي هو االخر انخفاضا بنسبة )%0.1( 
باملقارنة مع شهر كانون االول من عام ٢01٧.وعزا املتحدث الرسمي للوزارة، 
االول  كانون  شهر  خالل  التضخم  انخفاض  أسباب  الهنداوي  عبدالزهرة 
بنسبة  الكحولية  غير  واملشروبات  االغذية  قسم  انخفاض  الى  املاضي 
بنسبة  النقل  وقسم   )%0.٧( بنسبة  السكن  قسم  وانخفاض   ،)%1.1(
التضخم  ان  الى،  )0.1%(.وأشار  بنسبة  واملطاعم  الفنادق  وقسم   )%1,٧(
االساس انخفض مبعدل )0.3%( عن الشهر السابق وبنفس النسبة مقارنة 

بشهر كانون االول من عام ٢01٧.

بغداد / البينة اجلديدة
دع��ا محافظ بغداد فالح اجلزائري، الى زيادة التخصيصات املالية 
حملافظ��ة بغداد قبل اق��رار املوازنة العامة.وق��ال اجلزائري ، “ندعو 
ال��ى زي��ادة التخصيصات املالي��ة اخملصصة حملافظ��ة بغداد قبل 
إقرار قان��ون املوازنة املالية لعام ٢019”.وأضاف أنه “على رئاس��ة 
مجلس الن��واب واالعضاء ع��ن محافظة بغ��داد, كذلك اللجنة 
املالي��ة النيابي��ة ان يأخ��ذوا على عاتقهم م��ا حتتاجه العاصمة 
من خدمات”, مش��ددا على “ضرورة معاجلة العجز املالي احلاصل, 
والبال��غ نحو اثنني ترليون, والذي اثر س��لبا على اجناز املش��اريع”.

وكش��ف اجلزائري, بحس��ب البي��ان, عن “مش��اكل ضمن احلدود 
االداري��ة حملافظة بغ��داد, تتعلق بالضعف اخلدم��ي”, مؤكداً على 
“اهمي��ة التكاتف لرفع التخصيصات املالية للمحافظة قبل ان 

تقر املوازنة االحتادية العامة للعام اجلاري”.

NO . 3111 . WED .   23 . JAN . 2019السنة الرابعة عشرة العدد )3111( االربعاء 23 / 1  / 2019

نائب عن سائرون يطالب بشطب مادة من املوازنة تسمح ببيع واستثمار الشركات احلكومية

التخطيط : إخنفاض التضخم السنوي يف ٢01٨ بنسبة )0.1%( والشهري بنسبة )%0.6(
عضو بالقانونية النيابية تقرتح قانونا لتوحيد التفسريات القضائية بعد اخذ رأي السلطة القضائية  

  بغداد / البينة اجلديدة
طال��ب النائ��ب رئي��س كتل��ة 
حس��ن  النيابب��ة  س��ائرون 
العاقولي،امس الثالثاء، بشطب 
م��ادة من املوازنة تس��مح ببيع 
واستثمار الشركات احلكومية، 
فيما اش��ار الى انه من املمكن 
دعم القط��اع اخلاص من خالل 

تقدمي تسهيالت له.
مومت��ر  ف��ي  العاقول��ي  وق��ال 
صحفي عق��ده مبجلس النواب 
 ، الكتل��ة،  مبش��اركة اعض��اء 
ان املادة 14 من قان��ون املوازنة، 
تن��ص على عمل ال��وزارات غير 
املرتبط��ة ب��وزارة بفت��ح ب��اب 
االستثمار واملشاركة بالقطاع 
اخلاص عل��ى ان اليترتب عليها 
اعب��اء مالي��ة، مطالب��ا رئيس 
الوزراء عادل عبد املهدي واملالية 
النيابية ب�شطب املادة ورفعها 

من املوازنة.وتابع ان املادة سبق 
وان رفعت م��ن املوازنة لكونها 
اس��تثمار  او  بي��ع  تس��مح 
القائمة  احلكومية  الش��ركات 
والرابحة، الفت��ا الى ان وظيفة 
ممثلي الشعب حفظ املال العام. 
وتاب��ع ان االهتم��ام بالقط��اع 
وحف��ظ ام��الك الش��عب هي 
من اهم اهداف كتلة س��ائرون، 
الفت��ا ال��ى ان��ه م��ن املمك��ن 
اخلاص  القط��اع  دع��م  للدولة 
ع��ن طري��ق التس��هيالت التي 
تقدم للقطاع او التس��هيالت 
وغيرها.واس��تكمل  الضريبية 
الن��واب في جلس��ته  مجلس 
الت��ي عق��دت في العاش��ر من 
الثاني ٢019، مناقش��ة  كانون 
وتقرير املوازنة االحتادية للسنة 

املالية احلالية.

)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
اقترح��ت عض��و اللجن��ة القانوني��ة عن 
كتل��ة التغيير بهار محمود، امس الثالثاء، 
ان يك��ون هن��اك مقت��رح قان��ون تفس��ير 
القوان��ني يوح��د التفس��يرات القضائية، 
مبين��ة ان املقت��رح حت��ت العمل وس��وف 
يق��دم في املس��تقبل القريب الى مجلس 

الن��واب بع��د ان يت��م اخذ راي الس��لطة 
القضائية به.وقالت محمود ، إن “القضاء 
يحت��وي تفس��يرات كثيرة في الس��لطة 
التقديري��ة للقض��اة، اي ان كل قاض وفق 
فهمه للمادة يفسر القوانني ولذلك نحن 
نحتاج الى توحيد التفس��يرات جميعها 
ونحتاج الى قانون تفس��ير القوانني لكي 

يكون لكل مصطلح نفس التفس��ير عند 
كل قاض”.واضاف��ت “انن��ا نقت��رح قانون 
تفس��ير القوان��ني او تفس��ير املصلحات 
القانوني��ة ال��ذي س��يعمل عل��ى تقليل 
التفسيرات القضائية”، معربة عن املها 
ان “يت��م اصدار القانون خ��الل هذه الدورة 

البرملانية”.

اجلزائري يدعو لزيادة ميزانية حمافظة بغداد قبل اقرار قانون املوازنة  لعام ٢019

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 اجليددة
اك��د رئي��س احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا 
القاض��ي مدحت احملمود، ام��س الثالثاء، 
اهمية التنسيق املشترك بني السلطات، 
داعياً إلى تعميق احلريات العامة واملساواة 

بني العراقيني.
وذكر املتحدث الرسمي للمحكمة إياس 
الس��اموك ، إن “القاضي مدحت احملمود 
رئيس احملكمة االحتادية العليا اس��تقبل 
الدكتور بشير احلداد نائب رئيس مجلس 
الن��واب، حي��ث مت التباحث ف��ي عدد من 
القضاي��ا املش��تركة من بينه��ا احلريات 
العامة وس��يادة القانون وترسيخه وفق 

احكام الدستور”.
وق��ال احملم��ود ف��ي اللق��اء إن “احملكم��ة 
االحتادي��ة العلي��ا حريص��ة عل��ى دع��م 
اداء مجل��س الن��واب وف��ق اختصاصاته 

املنص��وص عليه��ا ف��ي الدس��تور،  وقد 
اصدرت العدي��د من االح��كام والقرارات 
امللزم��ة التي ع��ززت ال��دور التش��ريعي 

والرقابي النيابي”.
وأك��د احملمود على “اس��تمرار التنس��يق 
املش��ترك بني الس��لطات وفق الدستور، 
وتعمي��ق احلري��ات العامة واملس��اواة بني 

العراقيني”.

م��ن جانبه، اش��اد احلداد، ب��دور احملكمة 
عل��ى  الرقاب��ة  ف��ي  العلي��ا  االحتادي��ة 
دس��تورية القوان��ني واالنظم��ة النافذة، 
مش��ددا على اهمية “اس��تمرار التعاون 
ف��ي ما بني القضاء الدس��توري ومجلس 
النواب في مجال التش��ريعات، مبا يؤمن 
س��يادة القانون وترس��يخه وفق احكام 

الدستور”.

بغداد / البينة اجلديدة
نفت النائبة عن ائتالف دولة 
نصيف,امس  عالية  القانون 
النواب  مجلس  نية  الثالثاء، 
محافظ  قضية  مناقشة 
بغداد، مؤكدة أن القضية قد 
مت حسمها من قبل محكمة 
احملافظ  وان  االداري  القضاء 
شرعي.وقالت  اجلزائري  فالح 

نصيف ، إن “احلديث عن عرض 
على  بغداد  محافظ  قضية 
لها  الصحة  النواب  مجلس 
نصيف،  مطلقا”.واضافت 
من  مت حسمها  “القضية  ان 
باعتبار  االداري  القضاء  قبل 
التصويت على فالح  جلسة 
يعتبر  وانه  قانونية  اجلزائري 

حاليا محافظا شرعيا”.

الزراعية  املساحات  ان  واضاف 
في  الوزارة  عليها  وافقت  التي 
دومن،  مليون  تبلغ  املوسم  بداية 
اكثر  الى  ازدادت  فقد  االن  اما 
اجته  حيث  دومن،  مليوني  من 
محاصيل  زراعة  الى  املزارعون 
الوفيرة  االمطار  بسبب  اكثر 
الذي  املائي  اخلزين  وازدياد 
لري  منه  جزءا  الوزارة  خصصت 
للحفاظ  الزراعية  املساحات 
عدم  الى  هاشم  عليها.ولفت 
بتعرض  تهدد  مخاطر  وجود 
العام  خالل  اجلفاف  الى  البالد 
احلالي كما حصل خالل االعوام 
الى  منبها  املاضية،  الثالثة 
وجود مساحات خزنية مناسبة 

مللئها مبياه االمطار والثلوج في 
موسم ذوبانها، داعيا املتجاوزين 
االبتعاد  الى  النهر  حوض  على 
مكان  النها  املنطقة  هذه  عن 

مخصص لتمرير كميات املياه.
املائي  املنسوب  زيادة  الى  واشار 
الى   319 من  املوصل  سد  في 
ارتفاع  احتمالية  مع  مترا   3٢1
وذلك  مترا،   3٢3 الى  املنسوب 
التي  التحشية  اعمال  بسبب 
االيطالية  الشركة  تنفذها 
استخدام  الى  اضافة  }تريفي{، 
وتغيير  جديدة  ومكائن  تقنيات 
أمن  مما  املستخدمة،  املواد 
السد وجعله يستقبل كميات 

اضافية من املياه.

  بغداد / البينة اجلديدة
اللواء ٨٨ باحلشد  عثرت قوات 
الثالثاء،  امس   الشعبي، 
مواد  حتوي  طبابة  غرفة  على 
في  كيمياوية  واقنعة  طبية 
شرقي  النفطي  عجيل  حقل 
الدين.وذكر  صالح  محافظة 
قوة   « إن  احلشد  العالم  بيان 
»امية  الشهيدة  فوج  من 
اجلبارة« التابع للواء٨٨ باحلشد 

خالل  امس،  عثرت،  الشعبي 
غرفة  على  تفتيش  عملية 
عجيل  حقل  في  للطبابة 
محافظة  شرق  النفطي 
طبية  مواد  حتوي  الدين  صالح 
أن«  واقنعة كيمياوية«.وأضاف 
يستخدمون  كانوا  الدواعش 
صناعتهم  عند  املواد  تلك 

العبوات واملواد املتفجرة ».

نائبة : فالح اجلزائري هو حمافظ 
بغداد الشرعي

بغداد / البينة اجلديدة
اجمللس  اللكاش،  محمد  احلكمة  تيار  في  القيادي  طالب 
االعالم،  لوسائل  شهري  بتقرير  الفساد  ملكافحة  األعلى 
في  البعض  قبل  من  الفساد  ملفات  استخدام  مؤكدا 
هذا  أن  الى  اشار  واملساومات،  السياسي  لألبتزاز  السابق 

امللف سيكون من اكبر امللفات حتديا حلكومة عبد املهدي.
وقال اللكاش ، إن هناك آالف من ملفات الفساد منذ عام ٢003 
الى يومنا هذا وقسم منها حليتان كبار لم حتسم وموجودة 
على رفوف ديوان الرقابة املالية ومالحظاتهم وهيئة النزاهة 

والقضاء واالدعاء العام ومكاتب املفتشني العمومني.
وأضاف اللكاش، أن البعض استخدم هذه امللفات في السابق 

لالبتزاز السياسي واملساومات، وسيكون هذا امللف من اكبر 
األعلى  اجمللس  مطالبا،  املهدي،  عبد  حلكومة  حتديا  امللفات 
ملكافحة الفساد ب�تقرير شهري الى وسائل االعالم الطالع 
يرى  ان  الصبر  بفارغ  ينتظر  النه  عمله  نتائج  على  املواطن 
املفسدون في السجون لينالوا جزاءهم العادل عما اقترفوه 

بحق الشعب العراقي.
وتابع، أن رئيس الوزراء تعهد في برنامجه احلكومي بالقضاء 
الدولة وشكل  الفساد املستشري في جميع مفاصل  على 
ديوان  وعضوية  برئاسته  الفساد  ملكافحة  األعلى  اجمللس 
واإلشراف  العام  واالدعاء  النزاهة  وهيئة  املالية  الرقابة 

القضائي ومكتب املفتش العام في وزارة الداخلية.

كي يرى الشعب حيتان النهب تنهار .. اللكاش يطالب اجمللس األعلى 
ملكافحة الفساد بتقرير شهري

مصدر حكومي: »ال« جفاف هذا العام 
وزراعتنا خبري.. سد املوصل آمن وخزينه 

ارتفع اىل )10( مليارات مرت مكعب

  بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت وزارة التربية، امس الثالثاء، بدء التقدمي 
العراقيني  واملدرسني  املعلمني  منحة  على 
الفنون  معاهد  او  املدارس  في  العاملني 
املشاركة  في  للراغبني  العراق  في  اجلميلة 
بدورات تربوية مقدمة من اجلامعات اليابانية 
العامة  للمديرية  االداري  املعاون  .وقال 
للعالقات الثقافية في وزارة التربية محمود 
والثقافة  التربية  »وزارة  إن  القيسي  حسني 
اليابانية  والتكنولوجيا  والعلوم  والرياضة 
قدمت منحة للمعلمني واملدرسني العراقيني 
الفنون  معاهد  او  املدارس  في  العاملني 
في  باملشاركة  للراغبني  العراق  في  اجلميلة 
دورات تربوية تقدمها اجلامعات اليابانية وفق 

مضيفاً  اليابانية«،  احلكومة  زماالت  برنامج 
ان »التدريب يشمل االدارة التعليمية واملالية 

وإدارة املدرسة وطرق التدريس« .
الراغبني  »على  انه  القيسي،  وأضاف 

موقع  الى  الدخول  املنحة  بهذه  باالشتراك 
العراق على الشبكة  اليابانية في  السفارة 

.». ) Iraq.em-jap (العنكبوتية
اعماماً  اصدرت  »الوزارة  ان  القيسي  وتابع 
بغداد  في  للتربية  العامة  املديريات  الى 
من  فقط  اثنني  لترشيح  كافة  واحملافظات 
املوقع  املذكورة في  الشروط  تنطبق عليهم 
اعاله، على ان ال يتجاوز عمر املتقدم عن 50 
االنكليزية اجادة كاملة  اللغة  سنة ويجيد 
اذ ستكون الدراسة اما باللغة االنكليزية او 
اليابانية بحسب اجلامعة اخملتارة من  اللغة 
قبل املرشحني« . وأردف القيسي ان »الوزارة 
حددت يوم ٢019/1/٢٨ اقصى موعد الستالم 

استمارات املرشحني للمنحة« .

الرتبية تعلن بدء التقديم على منحة املعلمني 
واملدرسني العاملني باملدارس ومعاهد الفنون اجلميلة

  بغداد / البينة اجلديدة
اعلن مركز االعالم الرقمي، امس الثالثاء، أن »تويتر« اوقف 
حسابا وهميا ينتحل صفة رئيس البرملان العراقي. وقال 
وهمي  حساب  بإيقاف  قامت  تويتر  »شركة  إن  املركز 
احللبوسي«.واضاف  محمد  البرملان  رئيس  صفة  ينتحل 
املركز ان »احلساب املذكور تسبب بتضليل املستخدمني 
على تويتر، وادى ملشاكل كثيرة حيث اشار له العديد من 
السياسيني االجانب والعراقيني في تغريداتهم، وآخرهم 
أن  الى  مشيراً  بومبيو«،  مايك  االمريكي  اخلارجية  وزير 
اكثر من خمسة  املزيف كان متابعا من قبل  »احلساب 
وعشرين الف شخص، من ضمنهم عشرات السياسيني 
واالعالميني العراقيني، ويستخدم احلساب املزيف معّرفا 

قريبا جدا ملعّرف احلساب احلقيقي للحلبوسي«.

تويرت توقف حسابا وهميا ينتحل 
صفة رئيس الربملان العراقي

العثور على غرفة طبابة تابعة لداعش حتوي 
اقنعة كيمياوية حبقل عجيل النفطي



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

سيواجه ساندرز املُثقَّف الليربالي الكثري من معاداة السامية 
ح بالفعل يف انتخابات عام 2020 خة داخل امريكا إذا ترشَّ امُلرتسِّ

ماذا لو فاز مرشح يهودي األصل ال يهاب إسرائيل في الرئاسة األمريكية

س��اندرز هو واحٌد من النائبني اليهوديني 
األب��رز في مجل��س الش��يوخ األمريكي. 
وهو يتبنَّى أصوله وعرقه ودينه وطبقته 
االجتماعي��ة ونزاهته بصراحٍة ش��ديدة 
لدرح��ة أنَّه يب��دو في النهاية ش��خًصا 
لطيًف��ا للغاية، وأنَّه عاق��ٌل على عكس 
الرئي��س احلال��ي دونال��د ترام��ب، لكنَّه 
يختلف عن س��لفه أوبام��ا أيًضا في أنَّه 
ال يتب��ع القوان��ني بحذافيره��ا، ولي��س 
مهووًس��ا باملظاهر ليفك��ر في التالعب 
بالناخبني عن طريق الوسامة والتظاهر 

باللطف.

أول رئيس أمريكٍي يهودي؟
أنَّ س��عي ُمرّش��ٍح م��ن أص��وٍل أفريقيٍة 
للف��وز بأص��وات الناخب��ني ذوي األصول 
األفريقية في الوالي��ات املتحدة يختلف 
 للحصول 

ٍ
عن س��عي يه��ودٍي أمريك��ي

على أصوات الناخب��ني اليهود.أنَّ حملة 
س��اندرز لن تدور فقط حول االقتصاد أو 
فشل فكرة اجلدران احلدودية، بل ُيكن أن 
تدور حول إيران أيًضا، وس��تطرح الكثير 
م��ن األس��ئلة ف��ي أوس��اط األصوليني 
املس��يحيني. لك��نَّ األه��م م��ن ذلك هو 
أنَّها س��تدور ح��ول إسرائيل.س��يواجه 
��ف الليبرال��ي الكثير من  س��اندرز املُثقَّ

داخ��ل  ��خة  املُترسِّ الس��امية  مع��اداة 
��ح بالفع��ل  الوالي��ات املتح��دة إذا ترشَّ
ف��ي انتخاب��ات ع��ام 2020.ورمب��ا يواجه 
مش��كلًة أخ��رى كالتي واجهه��ا جون 
 كاثوليكي، 

ٍ
كينيدي، أول رئي��ٍس أمريكي

الذي اس��تغرق وقًتا طوياًل ليقضي على 
املزاعم ب��أنَّ والءه للبابا س��يتغلَّب على 
إذ س��يضطر س��اندرز  والئ��ه ألمري��كا. 
بني حني ينشرون  ملواجهة نفس املُتعصِّ
فكرة أنَّ والءه إلس��رائيل سيتغلَّب على 
الوالء لوطنه، هذا رغم أنَّ س��اندرز ليس 
م��زدوج اجلنس��ية كم��ا زعم مذي��ٌع في 
إحدى املرات، وليس إسرائيلًيا، لكنَّه جنل 
مهاجري��ن يهوديني بولنديني.وعن هويته 
تلك قال س��اندرز لذلك املذيع: »أتعلم؟ 
وصل أبي إلى هذه البالد قادًما من بولندا 
في عمر الس��ابعة عش��ر وه��و ال يتلك 
ق��وت يومه. لكنَّه أحب ه��ذا البلد … وأنا 
مواط��ٌن أمريكٌي وليس��ت لي جنس��يٌة 

أخرى«. وقال في مقابلٍة أخرى إنَّه »فخورٌ 
ًِّنا«. وقضى  بيهوديته«، لكنَّه »ليس ُمتدي
س��اندرز بع��ض الوقت داخ��ل كيبوتس 
)جتمع س��كني تعاون��ي يضم مجموعة 
من املزارعني أو العمال اليهود( إسرائيلي 
ُق��رب حيفا عام 1963، َعِقب تخرُّجه في 
اجلامعة. وهو ما يفعله آالف األمريكيني 

واألوروبيني من اليهود وغيرهم.

موقفٌ متباين من القضية 
الفلسطينية

أنَّ��ه بالنظر إلى س��يرة س��اندرز الذاتية 
في القضية الفلس��طينية، ستجد أنَّه 
ًب��ا وال ليبرالًيا  لي��س صهيونًي��ا ُمتعصِّ
س��اذًجا. فه��و م��ن ديقراطي��ي عه��د 
الصفقة اجلديدة، وهك��ذا يحُكم عليه 
الناخبون  يعتبُره  الكثيرون مسبًقا.ورمبا 
ٍف  اليس��اريون األصغر س��ًنا مبثابة ُمثقَّ
��ل صاع��د، أو فيلس��وٍف ُمتح��رٍِّك  ُمتنقِّ
الفيلس��وف  غ��رار تشومس��كي،  على 
والناش��ط )اليهودي( العظيم الذي قال 
ُقبيل االنتخابات الرئاس��ية األخيرة إنَّه 
س��ُيصوِّت لكلينتون، لكونها املرشحة 
األفض��ل حًظ��ا، ب��داًل ع��ن س��اندرز في 
التصويت اخلتامي بالواليات املُتأرجحة، 

ملنع ترام��ب من الوصول إلى الس��لطة، 
رغم أنَّ ذلك لم يُجِد نفًعا.

أنَّ س��اندرز دائًما ما يدعم »حق إسرائيل 
ف��ي الوج��ود«، وحقه��ا ف��ي الدفاع عن 
نفس��ها، وأدان الهجمات الفلسطينية 
على اإلس��رائيليني كثي��ًرا. لكنَّه حافظ 
على املسافة التي تفصله عن جماعات 
الضغ��ط اليهودي��ة املُؤيِّدة إلس��رائيل، 
مث��ل جلنة الش��ؤون العام��ة األمريكية 
اإلس��رائيلية )آيباك(، ولم يتوان عن إدانة 
إس��رائيل على مش��روعها االستعماري 

ببن��اء من��ازَل لليهود فقط ف��ي الضفة 
لت إسرائيل  الغربية امُلتلة، أو حني تدخَّ
اًل صارًخا في السياسات األمريكية  تدخُّ
امللي��ة واالنتخابية.س��اندرز لم يحضر 
خط��اب بنيام��ني نتنياه��و ال��ذي ألقاه 
أمام جلسٍة ُمش��تركٍة للكونغرس عام 
اب األمريكيون  2015، ح��ني صفق له الُنوَّ

وقوًفا على طريقة صدام حس��ني، خوًفا 
م��ن اتهامه��م بانتقاد إس��رائيل عوًضا 
عن مواجه��ة اللوبي. وقال س��اندرز عن 
نتنياهو، في حديثه لش��بكة »س��ي إن 
ل ف��ي النقاش  إن«: »ال يح��ق ل��ه التدخُّ
السياسي األمريكي باحلديث أمام جلسٍة 
مش��تركٍة للكونغرس وانتق��اد الواليات 
املتحدة«. مثَّل ذل��ك املوقف تغييًرا عما 
األمريكيون  السياس��يون  يفعله ع��ادًة 
الب��ارزون، رغ��م أنَّ عم��ره الكبير يضفي 
علي��ه صفة احلكم��ة، وبالتال��ي ينحه 

حريًة أكبر من غيره في انتقاد إس��رائيل.
ومثَّل��ت حرب غزة ع��ام 2014 )حني لقي 
2.100 فلسطيني مصرعهم، غالبيتهم 
ا( حلظًة  من املدنيني، ُمقابل 72 إسرائيليًّ
فارق��ًة في مخاوف س��اندرز من عمليات 
إذ  اإلسرائيلية-الفلس��طينية.  القت��ل 
ث عن »الهجمات اإلس��رائيلية التي  حتدَّ
قتلت مئات األبرياء، م��ن بينهم العديد 
من النس��اء واألطفال« ووصف الضربات 
بأنَّها  الوحش��ية  اإلس��رائيلية  اجلوي��ة 
»غي��ر مكافئة« و»مرفوض��ٌة متاًما«. ولم 
يتودَّد إلى »آيب��اك« باحلديث في مؤمترها 
السياس��ي لع��ام 2016، عل��ى عك��س 
هيالري كلينتون. وصرَّح أنَّه كان سيقول 
في خطابه باملؤمتر: »من العبث أن تقترح 
عناصر حكومة نتنياه��و بناء املزيد من 
املس��توطنات ف��ي الضفة الغربي��ة رًدا 
عل��ى أحداث العنف األخي��رة. وليس من 
املقب��ول أن تَُقرِّر حكومة نتنياهو حجب 
مئ��ات املاليني م��ن عوائ��د الضرائب عن 
الفلس��طينيني«.لكنَّه أض��اف أيًضا أنَّه 
من غير املقب��ول بالنس��بة ل�»الرئيس« 
الفلس��طيني محمود عباس، وأنَّه رجٌل 
فقد شرعيته الرئاسية منذ وقٍت طويل، 
أن »يُطالب بإلغاء اتفاقية أوس��لو«. وهو 
د بذلك ألنَّ  تصريٌح منطقي، أنَّ عباس هدَّ
استمرار بناء املستعمرات اليهودية على 
ر االتفاقي��ة فعلًيا.  األراض��ي العربية دمَّ
وخ��الل عريض��ٍة مدعومٍة م��ن »آيباك« 
إلى مجلس الش��يوخ، بدا وكأنَّ ساندرز 
يوج��ه إلى إس��رائيل كاف��ة التحذيرات 
املعتادة، متذم��ًرا من انتقاد األمم املتحدة 
إلس��رائيل ومقلاًل من جه��ود وكالة األمم 
الالجئ��ني  وتش��غيل  إلغاث��ة  املتح��دة 
الفلس��طينيني )األونروا(. لكنَّه قال في 
وق��ٍت الحٍق إنَّه لم يكتب الرس��الة رغم 
أنه وقَّع عليها، وجاء قوله أشبه باعتذاٍر 

إلى الفلسطينيني بعد فعلته.

مواجهة العالقات اإلسرائيلية 
األمريكية

أقوى مواقف س��اندرز بحس��ب فيسك 
ه��و مواجهت��ه ألكبر املرم��ات، العالقة 
س��ة  املُقدَّ العس��كرية  االقتصادي��ة 
بني إس��رائيل وأمري��كا، والت��ي ال يرغب 
��حٍ ف��ي احلدي��ث عنه��ا. فع��ل  أيُّ ُمرشَّ
س��اندرز ذلك بطريقٍة جتمع بني أسلوبي 
تشومس��كي وأوباما، قائ��اًل: »ما يجب 
فعل��ه ه��و أن متتل��ك الوالي��ات املتحدة 
األمريكية سياس��ًة ُمنِصفًة في الشرق 
األوسط، سياس��ة ال تُقدِّم أموااًل طائلًة 
ودعًما عس��كريًا ب��ال نهايٍة إلس��رائيل، 
بل سياس��ة تُعام��ل الطرف��ني باحتراٍم 
وكرام��ة، وتب��ذل أقص��ى م��ا بوس��عها 
لتجع��ل اجلميع يجلس��ون على طاولة 
نورم��ان  علي��ه  املفاوضات«.وأثن��ى 
فينكلش��تاين، ال��ذي يوص��ف بالناقم 
عل��ى الصهيونية، حني ق��ال لليبراليي 
مؤسسة »جي س��تريت« إنَّ دعم دونالد 

ًِّرا. إذ قال  ترامب لصفقة السالم ليس ُمؤث
س��اندرز في حديثه: »السؤال احلقيقي 
هو: ما هي شروط وترتيبات ذلك السالم؟ 

هل يعني »السالم« أم أنَّ الفلسطينيني 
س��ُيجبرون على العيش في ظل احلكم 
اإلس��رائيلي الدائم، داخل سلس��لٍة من 
اجملتمعات املُنفصلة في الضفة الغربية 

وقط��اع غ��زة؟ هذا أم��ٌر غير مقب��وٍل وال 
ُيثِّ��ل س��الًما. وإذا كان الفلس��طينيون 
ف��ي األراض��ي امُلتلة محروم��ني من حق 
تقري��ر املصي��ر داخل دول��ٍة خاصٍة بهم، 
هل س��يحصلون على املواطنة الكاملة 

واحلقوق املتس��اوية داخل دول��ٍة واحدٍة، 
مما س��ُينهي فكرة الدول��ة ذات األغلبية 
اليهودي��ة؟ هذه أس��ئلٌة بالغة اخلطورة 
ولها عواقب هامة على صعيد الشركات 
واألهداف األمريكية اإلقليمية األوسع«.

نق��د الصحفية أندريا بيس��ر لس��اندرز 
في صحيف��ة »نيوي��ورك بوس��ت« عام 
2016، للتدليل على مدى اإلس��اءة التي 
يُواجهها ساندرز من اليهود األمريكيني 
الذي��ن لن يُصوِّتوا ل��ه مطلًقا: »إنَّه يبدو 
ٍِّن  يهوديًا، لكنَّه ش��به عبري وغي��ر ُمتدي
وُمعاٍد إلس��رائيل … أين »ع��دم التكافؤ« 
بشأن ردود إسرائيل للدفاع عن نفسها 
جُت��اه الصواريخ التي تُطل��ق على رؤوس 
املدني��ني يا بيرن��ي؟«. وأضاف��ت أندريا أنَّ 
س��اندرز »خلق اجتاًها سياس��ًيا شديد 
اليسارية، بالتحالف مع كارهي إسرائيل 
وأعدائه��ا، وه��و أمٌر زائد ع��ن احلد«.لكنَّ 
س��اندرز ق��ادرٌ على ال��رد بح��دة. إذا أنَّه 
طلب من اجلمهور املُعادي إلس��رائيل في 
فيرمونت أن يخرسوا حني قاطعوه أثناء 
حديث��ه عن خطورة حماس، وهو املوقف 
ال��ذي أدانه اليس��اريون بش��دٍة على أنَّه 
تأييٌد إلسرائيل، لكنَّه أدان أيًضا التشريع 
عقوب��اٍت  بف��رض  املقت��رح  األمريك��ي 
على مقاطعة إس��رائيل واملس��تعمرات 
اإلس��رائيلية في الضفة الغربي��ة، بناًء 
عل��ى أنَّ ذل��ك س��يُضرُّ بحري��ة التعبير 
داخ��ل أمريكا.ويُهاج��م س��اندرز ترامب 
اآلن على إفساده لالتفاق النووي اإليراني، 
وينتق��د اململك��ة العربي��ة الس��عودية 
بسبب حربها في اليمن، ويُدين إسرائيل 
إلطالقها النار على الفلس��طينيني في 
قط��اع غ��زة. وينتق��د أيًض��ا الصحفي 
توماس فريدمان لتحميله الفلسطينيني 
الشخصية.هناك  معاناتهم  مسؤولية 
عدم ثقة ف��ي قدرة بيرني س��اندرز على 
مقاومة السقم الذي يُشلُّ السياسات 
األمريكي��ة، واحلاج��ة لتملُّق الس��لطة 
ح��ني ال توجد بدائل، واس��تخدام كلمة 
»التس��وية« عوًض��ا ع��ن االستس��الم، 
ق��د  الت��ي  الش��خصية  والضغوط��ات 
 يهودي. 

ٍ
ٍح رئاس��ي تُس��تخدم ضد مرشَّ

ال ب��د ان اش��ير ال��ى القاضي ريتش��ارد 
جولدستون »امُلترم« الذي آمن بالعدالة 
للفلس��طينيني وكت��ب ع��ن معاناتهم 
خالل حرب غ��زة بني عام��ي 2009-2008 
في تقريره الضخ��م لألمم املتحدة، لكنَّه 
تراجع وأدار ظهره لألشخاص الذين وثقوا 
ب��ه إثر الضغوطات الت��ي تعرَّض لها من 
اجلماعات اليهودية وعائلته اليهودية.أنَّ 
بيرني ساندرز يُدرك املعاناة التي خاضها 
جولدس��تون، ويعتقد أنَّ��ه على األرجح 
مصنوٌع من مادٍة أكثر صرامة. ويتوقع أنَّ 
يُراقب العرب ساندرز عن كثب، إذا كانوا 
حكم��اَء مبا فيه الكفاي��ة، رغم أنَّهم ما 
يزالون معصوبي األعني بس��خف ترامب 
ورمبا يخشاه اإلسرائيليون الذين تتوقَّف 
حياته��م عل��ى اعتماده��م مس��تقباًل 
على أمريكا مث��ل اعتمادهم عليها في 
املاضي.أنَّ التواطؤ األمريكي مع إسرائيل 
في الش��رق األوس��ط س��يفقد مكانته 
بوصف��ه أح��د امُلرَّم��ات ألع��واٍم طويلٍة 
��ح ساندرز للسباق  قادمة، في حال ترشَّ

الرئاسي عام 2020.

* كاتب وصحفي بريطاني

يتمتع ساندرز بالجرأة 
والشجاعة الكافية 
ملواجهة إسرائيل 
الحليف الذي لطاملا 
تمتَّع بدعٍم أمريكٍي 
وصفه بامُلنبطح

سعي مرشح من أصوٍل أفريقيةٍ للفوز بأصوات الناخبني ذوي األصول 
األفريقية يف الواليات املتحدة يختلف عن سعي يهودي أمريكي

ترامب

ساندرز

اوباما

االخريةالحلقة

رمبا ليس بيرني 
ساندرز املرشح 
األقرب للفوز 
بانتخابات الرئاسة 
األمريكية القادمة، 
وخاصًة في أعقاب 
تنازله عن حملته 
االنتخابية لصالح 
هيالري كلينتون 
في االنتخابات 
الرئاسية عام 2016.
لكنه مرشٌح جديٌر 
باالهتمام إذا كنت 
تعيش في الشرق 
األوسط سواٌء أكنت 
عربًيا أو إسرائيلًيا، 
مسلًما أو يهوديًا 
أو مسيحًيا.أنَّ 
ساندرز يتمتع باجلرأة 
والشجاعة الكافية 
ملواجهة إسرائيل 
احلليف الذي لطاملا 
 
ٍ
متتَّع بدعٍم أمريكي

وصفه باملُنبطح وغير 
املوضوعي واحلقير 
وغير األخالقي.

* روبرت فيسك

   من املؤس��ف جدا ان نقول مثل هذا الكالم فالناس تغير 
معظمهم وشهدت الساحة االخالقية فراغا عظيما حتى 
وص��ل االمر بان تنصح اقرب الن��اس اليك فيزداد بعدا . ملاذا 
وصلنا الى هذه الدرجة من االس��تخفاف مبشاعر الناس ؟ 
هل احلداثة والتطور البش��ري جر االنسانية الى احلضيض 
ونك��ران كل القيم االخالقية حي��ث ما من كلمة تنفع وما 
من موقف يش��فع ؟ النصيح��ة ديدن االنبي��اء والصاحلني 
واحلكم��اء ولك��ن وص��ل االمر ال��ى صدود م��ن تنصحه بل 
ويس��تهزئ مبا تقول فيعود مش��هد االمام احلس��ني )عليه 
الس��الم( بخطبه وعظات��ه للقوم الذين اجاب��وا : ال نفقه 
م��ا تقول . وصل البعض الى حالة من التفاهة واالنحطاط 
اخللق��ي وارتدوا رداء ال يليق بهم يحاولون بش��تى الس��بل 
لتمثيل غرائزهم وجتس��يدها وهو من االمراض االجتماعية 

اخلط��رة وآفة كبيرة ال 
ينجو منها االنسان إال 
بالعودة الى محاسبة 
والثبات على  نفس��ه 
ارجحي��ة اليقني ضد 
كل التيارات املنحرفة 
. ض��اع اكث��ر الن��اس 
ف��ي متاه��ات الرغبة 
غايات  ال��ى  والوصول 
ابع��د م��ا تك��ون عن 
املنط��ق والعقل فقد 
العق��ل متام��ا  غي��ب 

واصبح االنس��ان آلة جللب النقود واح��داث الفوضى بكل 
زمان ومكان .مش��كلة من يتولى االمور ف��ي العراق تكمن 
في ع��دم فهمه لنفس��ه وال فهمه للمتغي��رات الكارثية 
التي طرأت عل��ى اجملتمع العراقي الذي يحاول البعض منه 
للتمسك والثبات امام العواصف الهوجاء التي تعصف به 
. اذا حدث زلزال ترى الناس يبكون ويس��تغفرون ويتضرعون 
الى اهلل تعالى بان يس��كن االرض وم��ا ان تهدأ االرض حتى 
يع��ود بعض من دعا الى تغييب عقله واملضي في حماقته 
مبنتهى التفاهة . اذا ضاع اخلوف وكش��ف عن وجه الباطل 
بهك��ذا صورة فما من موعظ��ة تنفع حتى لو قالها أي رمز 
واي جهة . حافظوا على انفس��كم اعزائي فلقد أضاعها 
الكثيرون . وال تسد ألحد نصيحة إال اذا كان قلبه مستعدا 

لتطبيقها وإال ستنقلب وباال عليك والسالم.

ال تسد ألحد نصيحة

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

هل الحداثة والتطور 
البشري جرا االنسانية اىل 
الحضيض ونكران كل القيم 
االخالقية حيث ما من كلمة 
تنفع وما من موقف يشفع؟
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اختتام الدورة التدريبية يف خزن وتداول ونقل املواد الكيمياوية والبايولوجية ملوظفي وزارة النقل
بغداد / البينة اجلديدة / نادية البياتي 

للصحة  الوطني  املركز  اختتم 
العمل  وزارة  في  املهنية  والسالمة 
التدريبية  الدورة  االجتماعية  والشؤون 
عن )خزن وتداول ونقل املواد الكيمياوية 
النقل  وزارة  ملوظفي  والبايولوجية( 
اخلميس  يوم  لها  التابعة  والدوائر 
املاضي .وتضمنت الدورة التي استمرت 
عن  محاضرات  ايام  خمسة  ملدة 
املهنية  والسالمة  الصحة  مفاهيم 

فضال   ،MSDS املواد   سالمة  وصحيفة 
عن خزن وتداول ونقل املواد الكيمياوية 
التخلص  وكيفية  البايولوجية  واملواد 
واالسعافات  البايولوجية  النفايات  من 
هذه  البايولوجي.وتأتي  واالمن  االولية 
الدورة في اطار التعاون بني وزارة العمل 
الصحة  ثقافة  لنشر  الدولة  ووزارات 
حماية  بهدف  املهنية  والسالمة 
العاملني في مواقع العمل اخملتلفة من 

اإلمراض املهنية وإصابات العمل. 

واسط / البينة اجلديدة 
الدكتور  واسط  محافظ 
املياحي  جميل  محمد 
يتفقد في جولة ميدانية 
التجاري  السوق  منطقة 
برفقة  االنوار  حي  في 
احملافظ  مستشار 

السياسي وائل العبودي.

من  بعدد  احملافظ  والتقى 
الى  واستمع  املواطنني 
ومشاكلهم  مطالبهم 
اخملتلفة ، كما وجه بضرورة 
السوق  بتنظيم  االهتمام 
النظافة  على  واحملافظة 
ومنع التجاوزات ألنها تؤثر 

سلبا على املواطنني.

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
امس  السكك   عام  مدير  استقبل   
الثالثاء الشكاوي واملقترحات التي تقدم 
بها بعض املوظفني واملواطنني حيث قام  
عبر  لطلباتهم   واالستجابة  بتذليلها 
حسب  والقانونية   االدارية  االجراءات 
اجلانب   مراعاة  مع  واالصول  الضوابط 
النقل  وزير  أكد   وقد  هذا  االنساني 
املهندس عبد اهلل لعيبي باهض بتفعيل 
بإيجاد  االلكترونية  املواطن  حكومة 

احللول املناسبة للشكاوي ..
يذكر ان شعبة شكاوى املواطنني تعمل 
ورصد  استقبال  على  متواصل  بشكل 
لعرضها  لهم  املقدمة  الشكاوى  كافة 
منها  البعض  واحالة  العام  املدير  الى 

املعنية  لالقسام  السرعة  وجه  على 
لهذه  يقدم  عما  فضال  بها  للنظر 
الشعبة من شكاوى واستفسارات عبر 
الهواتف  طريق  وعن  االلكتروني  املوقع 
اخملصصة الستقبال احلاالت وقد سجلت 
الشركة أعلى نسبة من املقابالت  خالل 
سنة 2018 وصل  اجملموع إلى)878( بينما 
سجلت الشركة خالل هذا  الشهر من 

السنة احلالية )51(حالة إيجابية..
اوعز  النقل  وزير  توجيهات  ضوء  وعلى 
واالقسام  الشكاوى  العام مكتب  املدير 
االبواب   تكون   بان  كافة  واملناطق 
مفتوحة الستقبال الطلبات ومعاجلتها 

على الفور .

حمافظ واسط يقوم جبولة ميدانية 
يف منطقة السوق التجاري 

بغداد / البينة اجلديدة 
تواصل الشركة العامة لصناعة االسمدة 
الصناعة  وزارة  شركات  احدى  اجلنوبية 
واملعادن جتهيز شركة التجهيزات الزراعية 
اليوريا. الزراعة مبادة سماد  لوزارة  التابعة 
عباس  السيد  الشركة  عام  مدير  وذكر 
االعالمي  للمكتب  تصريح  في  حيال  
كبيرة  وبجهود  الشركة  بأن  الوزارة  في 
وزارة  بتجهيز  مستمرة  منتسبيها  من 

الزراعة باكثر من )1500( طن يوميا مبوجب 
عزم  مؤكدا   ، اجلانبني  بني  املبرم  العقد 
االنتاجي  اخلط  تشغيل  على  الشركة 
بعد وصول  وذلك  املمكنة  بالسرعة  االول 
ضاغطة السن كاز التي تعتبر من املعدات 
في  يسهم  مبا  اخلط  لتشغيل  احلاكمة 
رفع الطاقة االنتاجية للخطني االنتاجيني 
الى اكثر من )2200( طن يوميا لسد حاجة 

املزارعني والفالحني.

بغداد / البينة اجلديدة 
للحج  العليا  الهيئة  رئيس  بحث 
خالد  الدكتور  الشيخ  والعمرة 
السيد  الوزراء  رئيس  مع  العطية 
عادل عبد املهدي استعدادات الهيئة 
ملوسم احلج املقبل والسبل الكفيلة 
العطية  الهيئة.واكد  عمل  لتوسيع 
ان   امس   الوزراء  برئيس  لقائه  خالل 

ملوسم  حتضيراتها    بدأت  الهيئة 
الفنادق  حجز  خالل  من  املقبل  احلج 
ومكة  املنورة  املدينة  في  اجلديدة 
املكرمة بأماكن مميزة وقريبة , إضافة 
الى املطابخ العصرية ووسائط النقل 
احلديثة.واوضح ان  الهيئة عازمة على 
توسيع استثماراتها من خالل تنفيذها 
لعدة مشاريع اهمها تأسيس مصرف 

الكلفة  لتقليل  االسالمي  الناسك 
وكذلك   , مستقبال  احلجاج  على 
االقتصاد  حتسني  في  مساهمتها 
احمللي وإيجاد فرص عمل جديدة  ألبناء 
اإلجنازات  العطية   الوطن.واستعرض 
التي حققتها الهيئة والتقدم الكبير 
والذي  أعمالها  أداء  الذي شهدته في 
انعكس إيجابيا على تطوير مستوى 

اخلدمات املقدمة للحجاج واملعتمرين 
العراقيني الكرام.من جانبه اثنى رئيس 
الوزراء على أداء الهيئة واخلدمات التي 
تقدمها للحجاج , مؤكدا على دعمه 
في  يصب  مبا  الهيئة  لعمل  الكامل 
املقدمة  اخلدمات  تطوير  مصلحة 

للحاج واملعتمر العراقي .

العطية يبحث مع رئيس الوزراء توسيع عمل اهليئة العليا للحج 
والعمرة وتنفيذ مشاريع استثمارية

بغداد / البينة اجلديدة 
إعادة  أهمية  وسوريا  العراق  يدرك 
تفعيل العالقات التجارية بني البلدين 
والتي في مقدمتها النقل البري وعودة 
احلدودية  املنافذ  عبر  الشاحنات  مرور 
العراقية  اللجنة  عقدت  لذلك 
العاصمة  في  لها  إجتماعاً  السورية 
استقرار  بعد  دمشق  السورية 
الوضع  واستتباب  الداخلية  االوضاع 
األمني والقضاء على أغلب العصابات 

اإلرهابية إلعادة  اإلجرامية واجلماعات 
وفتح  اإلقتصادية  للعالقات  احلياة 
حركة  وإستئناف  احلدودية  املعابر 
التبادل التجاري بني العاصمتني بغداد 

ودمشق . 
الرزاق  عبد  عماد  السيد  ذلك  أعلن 
العام  املدير  اإلدارة  مجلس  رئيس 
الشركة العامة للنقل البري وقال البد 
وفي  التجارية  العالقات  تفعيل  من 
مقدمتها النقل البري بني البلدين عبر 

منفذ ) البو كمال ( والربط السككي 
عبر منفذ ) التنف( وعلى ضرورة البدء 
العراقية  الشركة  فرع  تأهيل  بإعادة 
إستعداداً  بغداد  في  السورية 
البلدين  بني  احلدودية  املنافذ  لفتح 
جمهورية  بني  بالترانزيت  والعمل 
العراق  وجمهورية  االسالمية  إيران 
وكذلك  السورية  العربية  واجلمهورية 
الى الدول التي تسمح بالتعامل مبرور 

الشاحنات بالترانزيت ». 

اللجنة العراقية السورية تعقد اجتماعها يف دمشق 

املوصل / البينة اجلديدة
محال   90 نينوى  صحة  في  الصحية  الرقابة  اغلقت 
داخلها  الصحية  الشروط  توفر  عدم  بسبب  جتاريا 
الطائي مدير  الدكتور حكمت  وقال  املوصل.  امين  في 
اغلقت  الصحية  الرقابة  »فرق  ان   : الصحية  الرقابة 
هذه احملالت بعد عدة حتذيرات من قبل الرقابة بسبب 

صحة  على  للحفاظ  الصحية  الشروط  توفر  عدم 
مطاعم  هي  احملالت  هذه  اغلب  ان  .واضاف  املواطنني 
غلقها  مت  حيث  واحللويات  العصائر  بيع  ومحالت 
الرقابة  بتعليمات  االلتزام  عدم  بسبب  بالكامل 

الصحية في نينوى .

بغداد / البينة اجلديدة 
اعلنت الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية  بوزارة االتصاالت عن تخفيض جديد 
السعار الكارتات بفئاتها املتعددة اضافة الى حتريك الصالحيات املمنوحة للمكاملات 
الدولية مع ابقاء اسعارها ادنى من تعرفة املكاملات الدولية التي تعمل  بها الشركات 
التقرير الصادر من قبل االتصاالت الالسلكية مبينا فيه  . أوضح ذلك  االخرى حاليا 
االسعار اجلديدة حيث يصبح كارت فئة العشرة االف دينار بثمانية االف دينار وكارت 
من فئة خمسة عشر ألف دينار بعشرة االف دينار وكارت اخلمسة وعشرين الف دينار 
بخمسة عشر الف دينار فيما أبقي كارت اخلمسة االف دينار على سعره دون تغيير 
وبأسعار زهيدة جدا حيث تبلغ تعرفة املكاملة داخل الشبكة عشرة دنانير فقط ومع 

الهاتف النقال خمسني دينار فقط .

االتصاالت ختفض اسعار 
كارتات اخلطوط الالسلكية

بغداد / البينة اجلديدة 
الشوك  استبرق  املهندس  الوزارة  وكيل  السيد  ترأس 
نيابة عن السيد الوزير ورشة العمل التي عقدت في 
البناء  معامل  في  االداء  )تطوير  بعنوان  الوزارة  مقر 
اجلاهز احلكومية واالهلية(، بحضور مستشار السيد 
الوزير وعدد من السادة املدراء العامني لشركات ودوائر 
القطاع  في  اجلاهز  البناء  معامل  واصحاب  الوزارة 
اخلاص..حيث بني السيد الوكيل خالل االجتماع اهمية 
اجملمعات  تنفيذ  في  اجلاهز  البناء  تقنية  استخدام 

اعادة  ومشاريع  واملستوصفات  واملدارس  السكنية 
البناء  كلفة  لكون  نظراً  احملررة،  املناطق  في  االعمار 
التنفيذ  وسريعة  اقتصادية  املذكورة   التقنية  وفق 
وملبية للظروف البيئية واملناخية في العراق وسيتم 
اعداد تصاميم خاصة وبشكل مشترك مع اصحاب 
املعوقات  احلاضرون  طرح  كما  اجلاهز،  البناء  معامل 
البناء  قطاع  الى  للدخول  جتربتهم  واجهت  التي 
من مصانع  لديهم  تتوفر  التي  باالمكانات  والتشييد 
واوضح   . وغيرها  انتاج  وخطوط  تنفيذية  وامكانيات 

السيد الوكيل ان االجتماع توصل الى مجموعة من 
املقترحات االيجابية لدعم القطاع اخلاص في مجال 
او  او هيأة  البناء اجلاهز منها تشكيل غرفة  صناعة 
الوزارة وعن القطاع اخلاص  مجلس يضم ممثلني عن 
لغرض وضع االليات االجرائية والتنفيذية واالشرافية 
املشاريع  تنفيذ  في  اخلاص  القطاع  مشاركة  لدعم 
الشراكة  وتفعيل  اجلاهز  البناء  بتقنية  املستقبلية 
بني القطاع العام واخلاص ووضع االليات والسياقات 

املبسطة وامليسرة لذلك .

بغداد / البينة اجلديدة
وجبة  صرف  عن  الرافدين  مصرف  اعلن 
وضعفني  ضعف  سلفة  من  جديدة 
عن  والعسكريني  املدنيني  للمتقاعدين 
طريق أدوات الدفع االلكتروني .وقال املكتب 
صرف  مت  انه  بيان  في  للمصرف  االعالمي 
وضعفني  ضعف  سلفة  من  جديدة  دفعة 
ألكثر  والعسكريني  املدنيني  للمتقاعدين 
ان سلفة  الى  من 1552  متقاعدا .مشيرا 

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

والتي متت تعبئة الرصيد املالي اليها .

الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلف 
املتقاعدين املدني والعسكري 

بابل / البينة اجلديدة / علي شريف
بابل  جامعة  تستعد  آمن-  عراق  اجل  من  معا  نعمل  شعار-  حتت 
لعقد املؤمتر الوطني الرابع للسالمة واألمن الكيميائي والبيولوجي 
العالي  التعليم  وزير  برعاية  سيقام  الذي  والنووي  واإلشعاعي 
مركز  في  السهيل  الوهاب  عبد  قصي  الدكتور  العلمي  والبحث 
 16  -14 من  للفترة  بغداد  في  اإلستراتيجية   للدراسات  النهرين 
نيسان 2019املقبل 0وقال املنسق العام  للمؤمتر األستاذ املتمرس 

التنظيمية  اللجنة  رئيس  اخلفاجي  حسني  حسن  فالح  الدكتور 
للمؤمتر ملندوب جريدة )البينة اجلديدة(: أن املؤمتر الذي يرأسه رئيس 
اجلامعة االستاذ الدكتور عادل هادي البغدادي يتضمن أربعة محاور: 
األول عن السالمة واألمن الكيميائي والثاني حول السالمة واألمن 
في  اإلشعاعي  واألمن  بالسالمة  الثالث  احملور  ويعنى  البايولوجي 
االستاذ  النووي0واضاف  واألمن  بالسالمة  الرابع  احملور  يتعلق  حني 
الدكتوراخلفاجي: أن املؤمتر سيشارك فيه خبراء  عراقيون وأجانب 

 )CBRN( من مختلف القطاعات ملناقشة وزيادة الوعي بالواقع األمني
اإلستراتيجية  واألطر  والطارئة  املستمرة  بالتهديدات  يتعلق  فيما 
وإدارة اإلمدادات وبناء القدرات والتدريب متعدد التخصصات وأولويات 
والتنسيق0كما  االستجابة  وقدرات  القانون  وتنفيذ  احلدود  أمن 
والوزارات  اجلامعات  بها  تقوم  التي  اجلهود  على  سيركز  املؤمتر  أن 
الكيمياوية  التهديدات  ملواجهة  األمنية  واجلهات  العراقية 
والبايولوجية واإلشعاعية والنووية والتعريف بها، وإجراء املمارسات 

والبيولوجي  الكيميائي  األمن  على  للمحافظة  املطلوبة  األمنية 
منتدى  توفير  إلى  يهدف  املؤمتر  أن  والنووي0واشارالى  واإلشعاعي 
والبايولوجية واإلشعاعية  الكيميائية  األمنية  ألصحاب املصلحة 
والنووية والنجاحات والتحديات واخلطوات املقبلة ملعاجلة الفجوات 
واللوائح  القوانني  لتعزيز  املتاحة  الفرص  وحتديد  املتبقية،  االمنية 
القائمة لتأمني املواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية 

واخلبرة واملعلومات احلساسة.

صحة نينوى تغلق 90 حمال جتاريا بسبب خمالفتها 
للشروط الصحية

برعاية وزير االعمار واالسكان ..وكيل الوزارة  يرتأس ورشة عمل 
)تطوير االداء يف معامل البناء اجلاهز احلكومية واالهلية(

بغداد / البينة اجلديدة 
أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين عن جتهيز 486 
النازحني مبحافظة  أسرة نازحة  في مخيمات 
النفط  مادة  من  باحتياجاتها  الدين  صالح 
األبيض .وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في 
الدين  صالح  في  الوزارة  عمل  فرق  انه   الوزارة 
ب  احملافظة  مخيمات  في  النازحني  جهزت 
97,200  الف لتر  من النفط األبيض  ، موضحا 
العمل  فرق  وزعتها  منها  لتر   الف   37,200 ان 
الشيوخ  بساتني  مخيم  في  النازحة  للعوائل 
 40 وزعت  فيما   ، الشرقاط  قضاء  إلى  التابع 

تل  مخيم  في  للنازحني  النفط  من  لتر   الف 
السيباط بناحية العلم إلى جانب توزيعها  20 
الف لتر  من النفط للعوائل النازحة في مخيم 
الكرامة التابع إلى قضاء تكريت مركز احملافظة  
.ولفت نوروز إلى ان كل عائلة نازحة تستلمت 
200 لتر من النفط األبيض بحسب قرار اللجنة 
ان  إلى  مشيرا   ، النازحني  وإيواء  إلغاثة  العليا 
عملية التجهيز متت بالتعاون مع وزارة النفط 
وشركة توزيع املنتجات النفطية في احملافظة 
احمللية  اجملالس  وممثلي  احملافظ  نائب  وبحضور 

في مناطق التوزيع  .

اهلجرة واملهجرين جتهز خميمات النازحني يف حمافظة 
صالح أكثر من 97 ألف لرت من  النفط األبيض

الشركة العامة لصناعة االمسدة اجلنوبية تواصل 
جتهيز وزارة الزراعة مبنتج مساد اليوريا

جامعة بابل .. تستعد لعقد املؤمتر الوطين الرابع للسالمة واالمن الكيميائي

بغداد / البينة اجلديدة / حسن املوسوي
مدراء  السادة  ضم  اجتماعا  واملعادن  الصناعة  وزارة  في  اإلعالم  قسم  عقد 
وزارة الصناعة واملعادن هذا وقد ترأس االجتماع األستاذ  اإلعالم في شركات  
مرتضى  واالستاذ  الوزارة  مقر  في  اإلعالم  قسم  مدير  الشمري  الواحد  عبد 
السيد  وقد شدد  اإلعالم  وواجبات قسم  العمل  آليات  الصافي حيث مت طرح 
وأن  املسؤولني  بتغيير  التأثر  دون  عالية  مبهنية  العمل  ضرورة  على  الشمري 
يكون اإلعالمي من أهم احللقات في شركات الوزارة وأن تكون هناك مشاركة 
فاعلة في املعارض من أجل إيجاد منافذ تسويقية كذلك إبراز  دور الشركات 

في تنفيذها للعقود من أجل تنفيذ مشروع صناعتنا عزتنا.

املركز االعالمي يف وزارة الصناعة واملعادن 
يعقد اجتماعا مع مدراء اعالم الوزارة 

بغداد / البينة اجلديدة 
 اعلنت وزارة الزراعة عن منع نقل املواشي واالغنام وموادها العلفية الى خارج محافظة نينوى حتى اشعار 
املواشي  نقل  منع  القرار  فيها.ويشمل  احليوانية  الثروة  دميومة  على  وحفاظا  تهريبها  لعمليات  منعا  آخر، 
واالغنام واعالفها من مادة الشعير العلفي ومستلزماتها الى خارج احملافظة مهما كان الغرض من النقل اال 
بشهادة صحية صادرة عن دائرة البيطرة نافذة بعد صدور هذا القرار، ويأتي هذا القرار بناًء ملقتضيات املصلحة 
الزراعة قد  وزارة  التهريب. وكانت  الثروة احليوانية في احملافظة ومنعا لعمليات  العامة وحفاظا على دميومة 

منعت في وقت سابق نقل املواشي واالغنام واعالفها الى خارج محافظة االنبار لالسباب املذكورة آنفا.

حفاظا على الثروة احليوانية ومنعا للتهريب... الزراعة متنع 
نقل املواشي واالغنام واعالفها اىل خارج حمافظة نينوى

 مدير عام السكك يلتقي باملوظفني واملواطنني  
لالستماع إىل الشكاوي واملقرتحات
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عصابة إسرائيل 
تهاجم مينة ويسرة

 عصابة اس��رائيل في امليديا االميركية ل��م جتد َمن أو ما تهاجم 
في األيام األخيرة فهاجمت ش��ركة الش��فرات »جيليت« بعد أن 

نشرت هذه إعالناً من دقيقتني رأته العصابة سيئاً أو مسيئاً.
فيديو اإلع��الن كان من صنع كيم غيرنغ، وهي من ش��ركة إعالن 
إسمها »سومستش« وتعتبرها العصابة »فلسفياً غير مريحة.« 
العصاب��ة هاجمت م��ع اإلعالن إعالناً لش��ركة »نايك��ي« وأيضاً 
جري��دة »الغارديان«، وهي من اجلرائ��د البريطانية املفضلة عندي. 
العصاب��ة هاجمت أيضاً جوان تومس��ون ألن��ه هاتف مقر رابطة 
مهاجمة التش��هير اليهودية مهدداً، وكان هاجم أيضاً جماعات 

يهودية أخرى. هو هدد الرابطة بوجود قنبلة.
م��اذا حدث؟ في تش��رين الثاني )نوفمبر( 2017 ش��كرت الرابطة 
اجملموع��ة التي تدير املوقع االلكتروني »ذي انترس��يبت« لتبرعها 
مببل��غ 250 أل��ف دوالر إلنش��اء مرك��ز ف��ي وادي الس��ليكون )في 
كاليفورني��ا( ملقاومة الك��ره. اجملموعة نفس��ها تبرعت للرابطة 
مببلغ 1.5 مليون دوالر لتمويل مركز للتكنولوجيا واجملتمع.  رابطة 
مهاجمة التش��هير باليهود جتاهلت ماضي جوان تومس��ون في 
مهاجمة املؤسس��ات اليهودية للحصول عل��ى مال يفيدها في 
عملها، وكثير منه االنتصار السرائيل وحكومة بنيامني نتانياهو 
تقتل الفلس��طينيني. كان يفترض أن يق��اوم مركز التكنولوجيا 
واجملتم��ع الكره إال أن عصابة اس��رائيل نقل��ت احلديث الى جورج 
س��وروس وم��ا زعم��ت أن��ه تاريخ��ه ف��ي الالس��امّية ومهاجمة 
اس��رائيل. س��وروس يهودي م��ن أصل هنغ��اري، وبع��ض الرجال 
ف��ي الهيئ��ات املعادي��ة للكره يؤي��د حملة »مقاطعة وس��حب 
استثمارات وعقوبات« ضد اسرائيل ملا تفعل ضد الفلسطينيني 

في بالدهم.
العصاب��ة حتدث��ت ف��ي مقال ع��ن ألف��ي زواج كان��ت األنثى فيه 
قاصرة، هي قالت إن 378 طلب زواج كانت األنثى فيها دون عش��ر 

سنوات.
أدي��ن الزواج م��ن بنات صغيرات، ثم أس��جل أن ف��ي بعض الدول 
املس��لمة يس��مح بزواج البنت بعد أن تبلغ وقد قرأت عن حاالت 
اعت��دى فيها الزوج، وع��ادة ما يكون في العش��رينات من العمر، 
عل��ى زوجته واغتصبه��ا وضربها. كل هذا أراه إهان��ة للزوجة، أو 
البنت القاصرة، إال أنني أدينه من دون أن أنس��ى جرائم اس��رائيل 
ضد الفلس��طينيني، وقتله��ا األطفال، وبعضهم دون العاش��رة. 
قبل أربع س��نوات حرب اسرائيل على قطاع غزة قتلت 518 طفالً 
م��ن أبناء القط��اع. قرأت أيضاً هجوماً على املركز اإلس��المي في 
بوكا راتون )فلوريدا( بعد أن احتفل مبرور 20 س��نة على تأسيسه 
وحض��ر االحتفال مؤسس��و املرك��ز، وبينهم س��يد أحمد ومعه 
اإلمام ابراهيم درميالي وخالد قريش��ي والبروفسور باسم احللبي 
ال��ذي علم في جامعة في فلوريدا. يبدو أن س��يد أحمد خبير في 
االنترنت وسبق له أن أسس موقعاً الكترونياً للجماعة، وهو اآلن 
يقيم ف��ي انكلترا. هم يهاجمون أي مس��لم يق��ع في طريقهم 
وينسون جرائم اس��رائيل، وعندي عشرات من مقاالتهم إال أنني 
أختتم بالصحافية نينا بيرلي، التي تعمل في مجال السياس��ة 
في مجلة »نيوزويك«، وق��د اتهمتها العصابة بكره اليهود ألنها 
تكره دونال��د ترامب وجرائم اس��رائيل ضد الفلس��طينيني. هذا 
موقف مش��رف للصحافية السياس��ية االميركي��ة، وهو أفضل 
أل��ف مرة من بنيامني نتانياهو وعصابة الش��ر االس��رائيلية ضد 

الفلسطينيني في بالدهم التاريخية.

جهاد الخازن 

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
يق��وم الرئي��س الس��وداني عمر 

البش��ير هذا األسبوع بزيارة إلى 

الدوح��ة يلتق��ي خالله��ا بأمير 

قط��ر الش��يخ متي��م ب��ن حمد 

آل ثاني ف��ي زيارة تأت��ي في ذروة 

وتعالي  الشعبية  االحتجاجات 

األصوات املنادية برحيله.

والزي��ارة التي قالت وكالة األنباء 

القطري��ة إنه��ا تأت��ي ف��ي إطار 

بحث تعزيز العالق��ات الثنائية، 

تس��تهدف على األرج��ح طلب 

دعم مالي ملس��اعدة الس��ودان 

على مواجهة األزمة االقتصادية 

احل��ادة والت��ي كانت س��ببا في 

تفج��ر أس��وأ احتجاج��ات في 

ثالثة عقود من حكم البشير.

وال ميلك النظام السوداني حلوال 

االحتجاج��ات  لكب��ح  عاجل��ة 

املتصاع��دة م��ع أزم��ة س��يولة 

وشح في النقد األجنبي وارتفاع 

التضخم،  قياس��ي في مع��دل 

الس��ودانيني  متاع��ب  فاق��م 

املعيش��ية.      ويشهد السودان 

احتجاج��ات ش��به يومية منذ 
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بس��بب أزمة اقتصادي��ة. وألقى 

احملتجون باللوم على البشير في 

زي��ادة التضخم ونقص الس��لع 

األساسية مثل اخلبز.

وقالت وكالة األنباء القطرية في 

تغري��دة على تويت��ر »أمير البالد 

املفدى يستقبل بعد غد األربعاء 

الدي��وان األمي��ري، فخامة  ف��ي 

الرئي��س الس��وداني الذي يصل 

الدوحة ف��ي زيارة عم��ل للبالد، 

حي��ث س��يتم بح��ث العالقات 

وآف��اق  البلدي��ن  ب��ني  األخوي��ة 

تعزيزها باإلضاف��ة إلى القضايا 

ذات االهتمام املشترك«، لكنها 

لم تقدم املزيد من التفاصيل.

وذكر مكتب الرئيس الس��وداني 

أن الش��يخ متيم كان م��ن أوائل 

القادة الذي��ن عبروا عن دعمهم 

للبشير بعد اندالع االحتجاجات 

وق��ال إن قطر مس��تعدة لتقدمي 

كل املس��اعدة الضروري��ة، لكن 

الدوح��ة ل��م تعلن بع��د عن أي 

مساعدة مالية للسودان.

آخري��ن  م��ع  قط��ر  وتتناف��س   

ف��ي املنطق��ة على النف��وذ في 

الس��ودان وف��ي دول أخ��رى على 

البحر األحمر وخليج عدن.

الدوح��ة  تس��تثمر  م��ا  وع��ادة 

في مث��ل ه��ذه األزم��ات ملقية 

بثقلها املالي النتزاع مكاس��ب 

اقتصادية والتغلغل في مفاصل 

الدولة املضطربة.

الس��وداني  النظ��ام  ويأم��ل 

ف��ي كب��ح االحتجاج��ات عب��ر 

أعلنه��ا  كان  إج��راءات  حزم��ة 

البش��ير، لكن اخلرط��وم ال متلك 

م��وارد كافية تتي��ح تنفيذ تلك 

اإلجراءات.

وإزاء هذا الوضع، س��ارع البشير 

على م��ا يبدو إل��ى الدوحة على 

أم��ل احلص��ول على دع��م مالي 

يسنده في مواجهة احتجاجات 

ال مؤشرات على هدوئها قريبا.

ويعاني االقتصاد السوداني منذ 

انفص��ال جن��وب الس��ودان في 

2011 م��ن ه��ّزات اقتصادية مع 

فقدانه أهم املوارد على رأس��ها 

النفط.

وجل��أت الس��لطات الس��ودانية 

إلخم��اد  املفرط��ة  الق��وة  إل��ى 

االحتجاج��ات، لك��ن نتائجه��ا 

كانت عكس��ية حي��ث تصاعد 

الغضب الشعبي على اثر مقتل 

عدد من املتظاهرين.

وف��ي أح��دث تطور، ذك��رت قناة 

س��وداني  ومس��ؤول  إخباري��ة 

ترخي��ص  جم��د  الس��ودان  أن 

صحفي��ني أحدهما يعمل بقناة 

لس��عوديني  اململوكة  العربي��ة 

بسبب تغطيتهما لالحتجاجات 

املناهضة للحكومة.

وق��ال مس��ؤول ب��وزارة اإلع��الم 

اإلع��الم  »مجل��س  الس��ودانية 

اخلارجي لديه مالحظات على أداء 

مراس��ل العربية وسيسري قرار 

القي��ام مبراجعة  التجميد حلني 

وضع املراسلني االثنني«.

اإلع��الم  مجل��س  ويتعام��ل 

اخلارجي مع املنظمات اإلعالمية 

العربي��ة  وعرف��ت  األجنبي��ة. 

س��عدالدين  بأن��ه  مراس��لها 

حسن.

  وقالت إن السلطات السودانية 

وجي��زة هذا  لفت��رة  احتجزت��ه 

اس��تجوبته  عندم��ا  الش��هر 

لالحتجاجات  تغطيته  بش��أن 

التي تهز السودان منذ أكثر من 

شهر.

هوي��ة  املس��ؤول  يح��دد  ول��م 

الصحف��ي اآلخ��ر، لك��ن بهرام 

بوكال��ة  املراس��ل  عبداملنع��م 

األناضول التركية لألنباء والذي 

ذكر  االحتجاجات  كان يغط��ي 

أن اعتماده الصحفي قد أُلغي.

وكاالت / البينة الجديدة
هددت روس��يا االحتاد األوروبي ب�«الرد« 
بعد العقوب��ات اجلديدة التي فرضتها 
ف��ي  مس��ؤولني  عل��ى  بروكس��ل 
االس��تخبارات العس��كرية الروسية، 
املتهم��ني باملس��ؤولية عن تس��ميم 
العمي��ل امل��زدوج الس��ابق س��يرغي 
س��كريبال ف��ي م��ارس/اذار 2018 في 
اخلارجي��ة  وزارة  وقال��ت  س��الزبري. 
الروس��ية في بيان »نحتفظ بحق الرد 

على هذا العمل العدائي«.
وفرض االحت��اد األوروبي االثنني عقوبات 
تتعل��ق باألس��لحة الكيميائية على 
رئيس جهاز االستخبارات العسكرية 
تتهمه��ا  اللذي��ن  ونائب��ه  الروس��ي 
بريطانيا باملس��ؤولية عن هجوم بغاز 
األعص��اب على أراضيها العام املاضي 
باإلضافة إلى مسؤولني روسيني آخرين 

وخمسة سوريني.
ال��روس  ب��أن  األوروب��ي  االحت��اد  وأف��اد 
وه��م عمي��الن ورئيس االس��تخبارات 
ونائب��ه، مس��ؤولون عن  العس��كرية 
غ��از  واس��تخدام«  ونق��ل  »حي��ازة 
األعص��اب ال��ذي مت اس��تخدامه ف��ي 
الهج��وم ال��ذي اس��تهدف العمي��ل 
الروس��ي السابق س��يرغي سكريبال 
في مدين��ة س��الزبري البريطانية في 
4 م��ارس/اذار 2018. وقالت بروكس��ل 
بالس��فر  متهم��ان  العميل��ني  إن 
باس��مني مس��تعارين هما الكسندر 
بيتروف وروس��الن بوشيروف، لكن قرار 
العقوبات أكد التقارير التي عرفتهما 
بأنهما اناتولي ش��يبيجا والكس��ندر 
ميش��كني وعمرهم��ا 39 عام��ا. وكان 
العقوب��ات  الئح��ة  عل��ى  إدراجهم��ا 
متوقعا، لكن القرار باستهداف قيادة 

رئي��س  العس��كرية،  االس��تخبارات 
الوكال��ة إيغور كوس��تيوكوف ونائبه 
األول فالدميي��ر أليكس��ييف، يزيد من 
أهمي��ة األم��ر. وأف��اد البي��ان الص��ادر 
عقب اجتماع لوزراء خارجية التكتل 
أن »ه��ذا الق��رار يص��ب ف��ي جه��ود 
انتش��ار  ملكافح��ة  األوروب��ي  االحت��اد 
واس��تخدام األس��لحة الكيميائي��ة 
التي متثل تهديدا جديا لألمن الدولي«.  
وستنش��ر التفاصيل الكاملة بشأن 
الشخصيات املستهدفة في صحيفة 
االحتاد األوروبي الرسمية في وقت الحق 
االثنني. وقال��ت وزي��رة خارجية االحتاد 
األوروب��ي فيديري��كا موغيرين��ي »أن��ا 
عل��ى ثقة بأن ال��دول األعضاء اتخذت 
القرار على أس��اس قانوني قوي جدا«، 
مؤكدة أّن هذا اإلجراء »سيصمد أمام 

حتقيقات احملاكم«.

البشري يف الدوحة حبثًا عن دعم يف ذروة تظاهرات تطالب برحيله

موسكو تتوعد برّد مناسب على عقوبات أوروبية حبق مسؤولني روس

وكاالت / البينة الجديدة
تلوح في األفق أزمة دبلوماسية حادة 
ب��ني فرنس��ا وايطاليا ما من ش��أنه 
أن يفاق��م االنقس��امات ف��ي االحتاد 
األوروب��ي على خلفي��ة ملف الهجرة 

واللجوء.
وقد أعل��ن مصدر حكومي فرنس��ي 
أن وزارة اخلارجية اس��تدعت س��فيرة 
ايطاليا لدى فرنس��ا إث��ر تصريحات 
لنائ��ب رئي��س احلكوم��ة االيطالي��ة 
لويج��ي دي مايو اتهم فيها فرنس��ا 
ب�«إفق��ار إفريقي��ا« وتصعي��د أزم��ة 

املهاجرين.
وأفاد مكتب الوزيرة املكلفة بالشؤون 
األوروبية ناتالي لوازو »أن مدير مكتب 
الوزي��رة اس��تدعى س��فيرة ايطاليا 
)تيري��زا كاس��تالدو( إث��ر تصريح��ات 
غي��ر مقبولة وغير مب��ررة صدرت عن 

مسؤولني ايطاليني باألمس«.
وأعرب دي مايو عن أمله في أن يفرض 
االحتاد األوروبي »عقوبات« على الدول 
بدءا بفرنسا التي تقف حسب قوله 

وراء مأس��اة املهاجري��ن ف��ي البح��ر 
املتوس��ط من خالل »تهجيرهم« من 
أفريقي��ا. وقال دي مايو زعيم حركة 5 
جن��وم )مناهضة للمؤسس��ات( التي 
حتكم م��ع الرابط��ة )مي��ني متطرف( 
بزعام��ة ماتي��و س��الفيني »إذا كان 
هناك اليوم أفراد يرحلون فألن بعض 
الدول األوروبية في طليعتها فرنس��ا 
لم تكف عن استعمار عشرات الدول 

األفريقية«.
وبحس��ب دي مايو الذي هو أيضا وزير 
»هناك عشرات  االقتصادية  التنمية 
ال��دول األفريقي��ة التي تطب��ع فيها 
فرنس��ا عمل��ة محلية ومت��ول بذلك 

الدين العام الفرنسي«.
لفرنس��ا  يك��ن  ل��م  وتابع«ل��و 
مس��تعمرات إفريقي��ة ألن ه��ذه هي 
الدولة  التسمية الصحيحة لكانت 
االقتصادية ال�15 في العالم في حني 
أنها بني األوائل بفضل ما تفعله في 

إفريقيا«. 
والعالقات ب��ني روما وباري��س متوترة 

جدا منذ وص��ول اليمني املتطرف إلى 
احلكم في إيطالي��ا في يونيو/حزيران 

.2018
الداخلي��ة  ووزي��ر  ماي��و  دي  ودع��م 
الس��ترات  حت��رك  بق��وة  س��الفيني 

الرئي��س  سياس��ة  ض��د  الصف��راء 
اميانويل ماكرون االجتماعية.

واته��م س��الفيني ماك��رون باحلكم 
»ض��د ش��عبه« وذهب إل��ى حد متني 
رحيل��ه قائ��ال »كلم��ا اقت��رب موعد 

رحيله كلما كان األمر أفضل!«.
الش��عبوية  احلكوم��ة  وألق��ت 
ف��ي ايطالي��ا ب��كل ثقله��ا لدع��م 
االحتجاج��ات الت��ي ه��ّزت »ع��رش« 
ماكرون وأضعفت شعبيته بعد نحو 

18 شهرا في احلكم.
وعّب��رت علن��ا ع��ن دعمه��ا للحراك 
للمساعدة  واستعدادها  االجتماعي 
في الوقت الذي يس��ابق فيه الرئيس 
أس��وأ  الحت��واء  الزم��ن  الفرنس��ي 
احتجاج��ات عرفته��ا فرنس��ا وف��ي 
الوقت الذي يطمح فيه لقيادة أوروبا 

موحدة.
ويواجه االحت��اد األوروبي انقس��امات 
ح��ادة عل��ى خلفي��ة أزم��ة اللج��وء 
والهج��رة وه��ي أزم��ة س��اهمت إلى 
ح��ّد ما ف��ي وصول أحزاب ش��عبوية 

للحكم في أوروبا.
كم��ا تطال��ب احلكوم��ة اإليطالي��ة 
إيطالي��ا   14 بتس��ليمها  باري��س 
مطلوب��ني بتهم��ة اإلرهاب ف��روا إلى 

فرنسا.

غريفيث يبدأ جولة جديدة 
إلنقاذ اتفاق السويد من االنهيار

تصعيد بني باريس وروما ينذر بأزمة دبلوماسية

وكاالت / البينة الجديدة
ليبي��ة  فصائ��ل  اتّفق��ت 
متقاتلة عل��ى هدنة جديدة 
من أجل وضع حد الشتباكات 
دامية استمّرت نحو أسبوع 
جن��وب العاصم��ة الليبي��ة 
طرابلس، بحس��ب ما أعلن 

مسؤولون.
وش��هد جن��وب العاصم��ة 
األربع��اء  من��ذ  الليبي��ة 
»قوة حماية  بني  اشتباكات 
حتال��ف  وه��ي  طرابل��س«، 
فصائ��ل  يض��م  عس��كري 
مسلحة من املدينة و«اللواء 
السابع مش��اة« من ترهونة 

)غرب(.
وأس��فرت االش��تباكات عن 
مقت��ل 16 ش��خصا وج��رح 
وزارة  بحس��ب  آخري��ن،   65

الصحة.
الت��ي وّقعها  الهدنة  وتنص 

الليبي��ة  العاصم��ة  ف��ي 
طرابل��س  م��ن  مس��ؤولون 
وترهونة على انكفاء عناصر 
طرابل��س«  حماي��ة  »ق��وة 
و«اللواء السابع مشاة« إلى 

مدينتيهما.

كذل��ك ين��ص االتف��اق على 
وجثام��ني  أس��رى  تب��ادل 
ف��ي  س��قطوا  مقاتل��ني 

االشتباكات.
وقد مت التّوص��ل إلى الهدنة 
مبوجب وس��اطة تواّلها عدد 

النافذة  الش��خصيات  م��ن 
في مدينة بني وليد الواقعة 
عل��ى بع��د 170 كلم جنوب 

شرق طرابلس.
املّتحدة  األمم  بعث��ة  وأعلنت 
للدعم ف��ي ليبيا على تويتر 

لألم��ني  اخل��اص  املمث��ل  أن 
الع��ام لألمم املتحدة غس��ان 
سالمة قد اتّصل ب�«حكماء« 
و«أعيان« بني وليد وشكرهم 
»عل��ى اجلهود اجلب��ارة التي 
بذلوها إلعادة الوئام والسلم 
الدامية  بع��د االش��تباكات 

في جنوبي العاصمة«.
وتابع��ت البعثة ف��ي بيانها 
على تويتر أن س��المة »متنى 
الصادق  والتطبي��ق  النجاح 
لالتفاق الذي مت التوصل إليه 

بفضل جهودهم«.
وب��ني آب/أغس��طس وأيلول/

س��بتمبر املاضيني، أسفرت 
اجملموع��ات  ب��ني  املع��ارك 
املسّلحة عن 117 قتيال على 

األقل وأكثر من 400 جريح.
وتتنازع الس��لطة في ليبيا 
الغارق��ة ف��ي الفوضى منذ 
سقوط نظام معّمر القذافي 

ف��ي العام 2011 س��لطتان: 
الوطن��ي  الوف��اق  حكوم��ة 
املدعومة من اجملتمع الدولي 
وحكوم��ة  طرابل��س،  ف��ي 
موازية في الش��رق مدعومة 
من البرملان املنتخب واجليش 
بقي��ادة  الليب��ي  الوطن��ي 

املشير خليفة حفتر.
املس��لحة  الفصائل  وتقول 
طرابل��س  ف��ي  الرئيس��ية 
الوفاق  توالي حكوم��ة  إنها 
لك��ن  دولي��ا،  املدعوم��ة 
املس��ّلحني مييل��ون للخروج 

عن سيطرة زعمائهم.
دامي��ة  اش��تباكات  وبع��د 
ش��هدتها طرابل��س الع��ام 
حكوم��ة  أعلن��ت  املاض��ي 
الوفاق ع��ن إصالحات أمنية 
للحد من سلطات الفصائل 
العاصم��ة  ف��ي  املس��ّلحة 

الليبية.

هدنة بني طرابلس وترهونة بوساطة )جبارة( من بين وليد
وكاالت / البينة الجديدة

ب��دأ املبع��وث اخل��اص لألمم 
املتح��دة إلى اليم��ن مارتن 
جدي��دة  جول��ة  غريفي��ث 
للبح��ث مع أط��راف األزمة 
اتفاق  تنفيذ  آليات  اليمنية 
السويد، في محاولة إلنقاذه 

من االنهيار.
ووصل غريفيث صنعاء بعد 
أن اختتم زيارة إلى مسقط، 
حيث م��ن املق��رر أن يلتقي 
قيادي��ني في جماعة احلوثي 
التنس��يق  جلن��ة  ورئي��س 
املش��تركة ملراقب��ة تنفي��ذ 
اتفاق الس��ويد في احلديدة 
م��ارك  الهولن��دي  اجلن��رال 

كاميرت.
ق��ال  ذل��ك،  غض��ون  ف��ي 
اليمن��ي عبدرب��ه  الرئي��س 
منصور ه��ادي، خالل لقائه 
ف��ي الري��اض أم��س، قائ��د 
القي��ادة املركزية األميركية 

اجلن��رال جوزي��ف فوتيل، إن 
املتح��دة  والوالي��ات  ب��الده 
األميركية تتفق في األهداف 
والتكتيكية  االستراتيجية 
التحديات  ملواجه��ة  مع��اً، 
املتربص��ة باليمن واملنطقة 

والعالم
وفي عدن، جدد رئيس الوزراء 
اليمن��ي مع��ني عب��د امللك 
الت��زام احلكوم��ة بتطبي��ق 
التوصل  الت��ي مت  االتفاقات 
إليها في مشاورات السويد

وأكد خالل اجتماعه أول من 
أم��س باللجن��ة احلكومية 
متابع��ة  بش��أن  اخملتص��ة 
»موقف  الس��ويد:  اتفاقات 
احلكوم��ة والتزامه��ا بدعم 
اتفاق الس��ويد دون  وتنفيذ 
جتزئة«، مش��يداً باس��تمرار 
اجله��ود الت��ي تبذله��ا األمم 
إطالق  وقف  لتعزيز  املتحدة 

النار.



 بشري عبد الفتاح

ما إن باغ��ت الرئيس األميركي دونالد ترام��ب العالم بإعالنه 
س��حب ألفي جندي أميركي من ش��مال ش��رق سوريا، حتى 
انتعشت آمال األتراك في أن يرفع هذا القرار الغطاء السياسي 
والعس��كري عن »قوات س��ورية الدميوقراطية«، ويوفر ظروفاً 
مواتية لعمليتهم العسكرية املزمعة ضد املسلحني األكراد 
في ش��رق الفرات، غي��ر متخوفني م��ن تداعياتها الس��لبية 

احملتملة على عالقاتهم القلقة بواشنطن.
فمثلما كان متوقعاً، لم تت��وان تركيا، التي كانت تعد العدة 
من��ذ فت��رة لهك��ذا عملية، ف��ي انته��از فرصة االنس��حاب 
األميركي من ش��رق الفرات، والذي يتزامن مع مواصلة اجليش 
التركي إرس��ال تعزيزات جديدة لقواته املنتش��رة قرب احلدود 
الس��ورية حتى بلغت والية غازي عنتاب ثم والية هطاي، في 
إطار االس��تعدادات لش��ن عملي��ة جديدة تس��تهدف منبج 
وش��رق الفرات. ومبجرد إعالن ترامب س��حب قوات��ه، انهالت 
التهدي��دات التركي��ة عل��ى »ق��وات س��ورية الدميوقراطية« 
بدفنهم في خنادقهم من خالل حملة عسكرية ضارية جتهز 

على املسلحني الكرد في منبج وشرق الفرات.
ول��م تتورع جه��ات تركية ع��ن اعتبار االنس��حاب األميركي 
من س��وريا انصياعاً إلرادة أنقرة بعد ضغوط هائلة مارس��ها 
الرئي��س رج��ب طي��ب أردوغ��ان على ترام��ب لوق��ف الدعم 
س��ورية  ل�«ق��وات  والسياس��ي  واللوجس��تي  العس��كري 
الدميوقراطية«، مستش��هدة مببادرات أطلقته��ا إدارة ترامب 
»الس��ترضاء تركي��ا«، كق��رار البنتاغون بيع تركي��ا منظومة 
باتري��وت الصاروخية، بالتزامن مع ادع��اءات تركية بإمكانية 
تس��ليم الداعي��ة فت��ح اهلل غول��ن، املته��م بتدبي��ر احملاولة 
االنقالبية الفاش��لة عام 2016 ألنقرة، إضافة إلى اإلعالن عن 

جوائ��ز مالية ملن يدل��ي مبعلومات عن قي��ادات ثالث من حزب 
العمال الكردس��تاني. غير أن االنس��حاب األميركي املرتقب 
من س��ورية لم يح��ل دون ب��روز حتديات عديدة أم��ام التحرك 

العسكري التركي املزمع في شرق الفرات
وال يبدو أن »قوات سورية الدميوقراطية« ستغدو صيداً سهالً 
لألتراك بعد االنس��حاب األميركي، فقد هرعت »قس��د« إلى 
البحث عن حليف بديل لواشنطن للحفاظ على احلد األدنى 
من مغامنه��ا. فمن جهة، عم��دت إلى مطالبة نظام األس��د 
واجليش الس��وري االضطالع مبهمة حماية حدود سورية من 
أي ع��دوان تركي مرتق��ب، معتمدة في ذلك عل��ى عدم وجود 
جت��ارب أو خبرات صراعية مريرة مع دمش��ق، إذ تفاوضت معه 

مراراً بشأن تفاهمات سابقة.
بي��د أن األس��د املتحفظ على حتالف »قس��د« مع واش��نطن 
وسعيها إلقامة كيان مس��تقل برعاية أميركية، يتطلع إلى 
استعادة س��يادته على ش��رق الفرات واملناطق التى انتزعها 
األك��راد من »داع��ش«. مبوازاة ذل��ك، طالبت »قس��د« اجملتمع 
الدول��ي بإعالن ش��رق الف��رات منطق��ة آمنة، واس��تنجدت 
بالدعم الفرنس��ي، كما هددت بوقف احلرب على »داعش« إذا 
لم تتراج��ع تركيا عن عمليتها العس��كرية املرتقبة ضدها. 
وبينما لم يبد األسد رداً على املطالب الكردية، أعلنت فرنسا 
اس��تعدادها لتقدمي الدعم السياس��ي والعسكري ل�«قوات 
س��ورية الدميوقراطي��ة« في محارب��ة »داعش« مع الس��عي 
إلقناع واش��نطن بتأجيل س��حب قواتها من ش��رق الفرات، 
إذ س��يواكب إعادة االنتشار األميركي في س��ورية تغيير في 
مواقع القوات الفرنس��ية و«قوات سورية الدميوقراطية«، في 
املنطقة الش��رقية من س��ورية، التي حتاذي احل��دود العراقية 

غرباً.
وال يزال اجلدل محتدماً بشأن مستقبل الوجود األميركي في 
املنطق��ة، فبينما ترى دوائر اس��تراتيجية إعالن االنس��حاب 
األميركي من س��ورية مجرد عملية إعادة انتش��ار مشروطة 
باحتف��اظ الواليات املتحدة بحقها للتدخل في س��ورية في 
أي وق��ت ض��د تنظيم »داع��ش«، أو حلماي��ة مصاحلها هناك، 
تؤكد جهات أميركية إصرار واش��نطن عل��ى مواصلة احلرب 
ضد اإلرهاب، سواء من خالل فرق العمليات اخلاصة املتمركزة 
ف��ي الع��راق، أو عبر نقل قواتها من س��وريا إل��ى مدينة أربيل 
الكردي��ة العراقي��ة ضمن خطة إلش��راك الق��وات العراقية 
وقوات البيشمركة الكردية في ملء الفراغ اجليواستراتيجي 
الذي سيخلفه االنسحاب األميركي في شرق الفرات، وتأمني 

الشريط احلدودي العراقي- السوري.

حسني مجدوبي

تش��هد منطقة أمريكا الالتينية تغييرات 
سياس��ية كب��رى بع��ودة اليم��ني احملافظ 
إلى الس��لطة في ع��دد م��ن دول املنطقة، 
وعلى رأس��ها البرازيل، وتراجع اليسار رغم 
املفاج��أة الكبرى ف��ي املكس��يك بوصول 
رئيس يس��اري وهو لوبيث أوبرادور. وبعد فوز 
اليم��ني، هل اس��تعادت واش��نطن أمريكا 
الالتينية؟ أم بدأت املنطقة تس��ير بصمت 
ف��ي س��يناريو ش��بيه بالش��رق األوس��ط 

تستغله روسيا لتعزيز نفوذها؟
منذ نهاية عقد التسعينيات وحتى 2017، 
هيم��ن اليس��ار اجلديد على الس��لطة في 
مختل��ف دول أمري��كا الالتيني��ة، بفض��ل 
برامج��ه االجتماعية وبراغماتيت��ه. وبرزت 
أسماء بصمت تاريخ املنطقة ومنها هوغو 
تش��افيز في فنزوي��ال، ولوال دا س��يلفا في 
البرازيل، وخوس��ي موخيكا في األوروغواي، 
لكن إغراءات السلطة واملال جعلت عددا من 
أعضاء احلكومات يسقطون في الفساد، ما 
جّر عليهم غضب الش��عوب، وكان التغيير 
بالتصويت عل��ى اليمني احملافظ.ومن ضمن 
التعابي��ر السياس��ية األكث��ر اس��تعماال 
ورواج��ا ف��ي النقاش��ات والتحالي��ل حول 
املنطق��ة هي »فقدان واش��نطن حلديقتها 
اخللفية«، إذ اعتبرت الواليات املتحدة ومنذ 
تبني األطروحة املعروف��ة ب�«عقيدة مونرو« 
في العش��رينيات من القرن التاس��ع عشر 
»أمريكا لألمريكي��ني« كل القارة حديقتها 
اخلاص��ة، ومنع��ت األوروبيني من اس��تعمار 

أي منطق��ة، خاصة بعد اس��تقالل أمريكا 
الالتيني��ة عن إس��بانيا والبرتغال. وحفاظا 
عل��ى مصاحله��ا، خاض��ت حروبا ض��د دول 
ف��ي املنطق��ة خالل القرن التاس��ع عش��ر 
وحتى بداية العش��رين، خاصة املكسيك، 
ثم مش��اركتها في الكثير م��ن االنقالبات 
العس��كرية وأش��هرها ضد رئيس تشيلي 

سلفادور ألليندي سنة 1973.
ويهيمن رؤس��اء مييني��ون بعضهم متطرف 
مثل رئيس البرازيل اجلديد بولس��ونارو على 
الس��لطة في أمري��كا الالتيني��ة، ويدعون 
إل��ى توثي��ق العالق��ات مع البي��ت األبيض، 
الس��يما في السياس��ة اخلارجية. ولهذا ال 
ميكن اعتبار قرار البرازيل نقل سفارتها إلى 
الق��دس مفاجأة في ظل رئي��س من طينة 
ه��ذا املتطرف اليميني، كم��ا ال ميكن فهم 
مقترح هذا الرئي��س مبنح الواليات املتحدة 
قاع��دة عس��كرية ف��ي البرازيل بالش��يء 
املفاج��ئ، ل��وال معارضة اجلي��ش البرازيلي 
للمقت��رح واس��تبعاده، ألن��ه س��يقلل من 
قيم��ة هذا البلد كدول��ة إقليمية ومركزية 
في املنطقة. ومنذ وصول اليسار إلى احلكم 
ف��ي املنطق��ة، بذل��ت واش��نطن مجهودا 
جبارا للمس��اهمة في التغيير السياسي 
في أمريكا الالتينية بشكل علني أو سري، 
وه��و الغال��ب، وجنحت نس��بيا. لكن عودة 
اليم��ني إل��ى الس��لطة ال يعني اس��تعادة 
حديقتها اخللفية على شاكلة املاضي، بل 
فق��ط بعض النفوذ، فق��د تغيرت األوضاع 
مقارن��ة مع العق��ود الس��ابقة بعد احلرب 
العاملية الثانية، وقد تسير نحو ما قد ميس 
مصالح األم��ن القومي األمريكي بش��كل 
لم يتم تس��جيله في املاض��ي، إبان احلرب 
الب��اردة، وأصبحت »عقيدة مونرو« جزءا من 
الفكر السياسي الذي يصلح للحديث عن 
املاضي أكثر من احلاضر، وبانعدام مستقبال 
خاص��ة في ظ��ل الرغبة اجلامحة لروس��يا 

لتوسيع نفوذها.
لق��د كان��ت روس��يا م��ن ال��دول الرابح��ة 
بوصول اليس��ار إلى الس��لطة ف��ي أمريكا 
الالتينية فقد رفعت عالقاتها السياس��ية 

واالقتصادية والعسكرية مع دول املنطقة. 
وق��د ي��ؤدي أي ان��زالق م��ن ط��رف اليمني أو 
الوالي��ات املتح��دة إل��ى مس��تجدات غي��ر 
محس��وبة. وخوفا من الهيمن��ة البرازيلية 
والتدخل في ش��ؤونها بع��د وصول الرئيس 
اجلدي��د، ب��دأت فنزوي��ال بتطوي��ر العالقات 
العس��كرية مع روس��يا. وتفيد مؤش��رات 
برغب��ة موس��كو تك��رار س��يناريو دعمها 
لس��وريا، وهو الدعم الذي شكل منعطفا 
في العالق��ات الدولية نحو عال��م ال تنفرد 
وذل��ك  والغ��رب عموم��ا،  واش��نطن  في��ه 
بتقدمي دع��م حقيقي لفنزوي��ال. فقد قررت 
موسكو إرس��ال خبراء عسكريني إلى هذا 

البل��د، وف��ي الوقت ذاته، أصبح��ت فنزويال 
تس��تقبل الطائرات العس��كرية الروسية، 
ولعل املنعطف هو وص��ول طائرات قاذفات 
اس��تراتيجية قادرة على حمل رؤوس نووية 
»تو 160« إلى فنزويال الشهر املاضي، وللمرة 
الثانية. وحتولت موانئ ومطارات فنزويال إلى 
محطة دائمة للس��فن احلربية الروس��ية، 
والس��فن  الطائ��رات  ستس��تقبل  حي��ث 
باستمرار، بل ويرتقب استقبالها لسفينة 

حربية إيرانية خالل مارس/آذار املقبل.
ومبزي��د م��ن الدعم، ق��ررت موس��كو إعادة 
ملواجه��ة  الفنزويلي��ة  الدي��ون  جدول��ة 

العقوب��ات األمريكية وباق��ي دول املنطقة، 
وه��ذا يعن��ي رهانها عل��ى نظ��ام الرئيس 
مادورو للبقاء في السلطة. وكل هذا يجعل 
فنزويال حتظى باهتمام ش��بيه ولو في احلد 
األدنى لالهتمام الذي توليه روسيا لسوريا. 
وف��ي حالة مزيد من الضغ��ط على فنزويال 
في ظل صعوبة إس��قاط نظ��ام مادورو، قد 
يلجأ هذا األخير إل��ى منح الروس امتيازات 

عسكرية غير مسبوقة.
حال��ة  ف��ي  نفس��ه  الس��يناريو  ويتك��رر 
بوليفي��ا، فق��د ن��دد رئيس ه��ذا البلد إيفو 
لتعزي��ز  أمريكي��ة  بتح��ركات  مورالي��س 
حضوره��ا العس��كري ف��ي دول جتمعه��ا 
األرجنت��ني  وه��ي،  بوليفي��ا  م��ع  ح��دود 
والبرازيل والباراغ��واي. علما أن العالقات 
الروسية -البوليفية في مرحلة متقدمة 
م��ن التنس��يق االقتص��ادي، خاص��ة في 
قط��اع الغاز الذي حت��ول إلى مصدر مهم 
للطاقة في العالم، ويتس��ارع التنسيق 
العس��كري بعدما باعت موس��كو لهذا 
البلد صواريخ مض��ادة للطيران متطورة 
تقلل من تخوفها من جيرانها، بل نقلت 
له��ا صناع��ة الصواري��خ احلربي��ة. وكل 
ضغ��ط م��ن واش��نطن وحلفائه��ا على 
بوليفيا س��يدفعها إلى مزي��د من االرمتاء 
في أحضان الدب الروس��ي وقد يصل إلى 
قاعدة عسكرية روسية. لقد بدأت روسيا 
تغي��ر من الش��رق األوس��ط بتحالفاتها 
العس��كرية أكثر م��ن االقتصادي��ة، وقد 
ب��دأت تنق��ل الس��يناريو نفس��ه إل��ى دول 
ف��ي املنطق��ة لتؤك��د له��ا مصداقي��ة أي 
حلف مس��تقبال، ومنها تزويد ه��ذه الدول 
مب��ا يصطلح علي��ه »سياس��ة الصواريخ« 
للتقلي��ل من خط��ر اجليران األقوي��اء الذين 
انضم��وا إلى مخطط��ات البي��ت األبيض. 
وله��ذا، رغم التغيي��ر السياس��ي بوصول 
اليمني إلى السلطة، لن تستعيد واشنطن 
حديقته��ا اخللفي��ة، فق��د اس��تغل الدب 
الروس��ي التطورات ليقتس��م املنطقة مع 
األمريكي��ني لالقت��راب م��ن حدوده��م كما 

اقتربوا هم من أوروبا الشرقية.

بناء دفاعات ملواجهة اهلبوط االقتصادي القادم

*ديفيد ليبتون

حتدي��ات  العامل��ي  االقتص��اد  يواج��ه 
معقدة بس��بب التغي��ر التكنولوجي 
والعومل��ة، إل��ى جان��ب اآلث��ار الباقية 
من��ذ األزمة املالي��ة ف��ي 2009-2008. 
وف��ي نف��س الوق��ت، نش��هد تراجعاً 
في مس��تويات الثقة في املؤسس��ات 
األساس��ية التي ساعدت على حتقيق 
منو هائل ط��وال 40 عام��اً. وتهدد هذه 
الدولي  النظ��ام  التط��ورات بتفتي��ت 

الذي يحكم االقتصاد العاملي.
وم��ن أع��راض ه��ذا التفت��ت احت��دام 
داخل  والش��قاق  التجارية،  التوت��رات 
املؤسس��ات متعددة األط��راف وفيما 
املبذول��ة  اجله��ود  وضع��ف  بينه��ا، 
ملعاجلة التحديات العابرة للحدود في 
الق��رن احل��ادي والعش��رين، مثل تغير 
املن��اخ، واجلرمية اإللكترونية، وتدفقات 
الالجئني. وهنا ينشأ سؤال حتمي: إذا 
كانت هذه األمور حتدث في وقت يتسم 
بالنمو العاملي القوي واالستقرار املالي 
النس��بي، فم��ا الذي ميك��ن أن يحدث 

نتيجة للتباطؤ االقتصادي القادم؟

يخبرن��ا التاريخ بأن هذا التباطؤ يلوح 
ف��ي األف��ق، وأن الدالئل األخي��رة على 
تباط��ؤ النمو العامل��ي ينبغي أن يؤكد 
لض��رورة االس��تعداد للتط��ورات غير 

املتوقعة.
وال يقتصر انعدام الثقة في املؤسسات 
على الصعيد متعدد اجلنسيات. فقد 
س��اءت س��معة احلوكم��ة م��ن عدة 
جوانب على املستوى القومي أيضاً – 
وخير شاهد على ذلك هو االضطرابات 
الت��ي جنمت ع��ن االنتخاب��ات األخيرة 
في كثي��ر من البل��دان. وإذا كان لنا أن 
نتجن��ب التباط��ؤ االقتص��ادي القادم 
– وتخفي��ف أث��ره حني يق��ع – ينبغي 

للبلدان أن تعزز دفاعاتها من اآلن.
وتتأل��ف ه��ذه الدفاعات م��ن الذخيرة 
املالية، وسياس��ات مكافحة األزمات، 
والقواع��د التنظيمي��ة، وكثي��ر منها 
مت اس��تحداثه عق��ب األزم��ة املالي��ة 
العاملي��ة. غير أن م��ا يبدو م��ن احلالة 
الراهن��ة ه��و أن��ه ال يوجد م��ا يضمن 
كفايته��ا للحيلول��ة دون أن يصب��ح 
الرك��ود املتعارف عليه أزم��ة نظامية 

كاملة أخرى.
وبالنس��بة للسياسة النقدية، هناك 
ح��ول  النط��اق  واس��عة  مناقش��ات 
كيفي��ة اس��تجابة البن��وك املركزية 
حل��االت الهب��وط العمي��ق أو املطول. 
فعل��ى س��بيل املث��ال، مت��ت مواجهة 
حاالت الركود الس��ابقة ف��ي الواليات 
املتح��دة من خالل إجراءات تيس��يرية 
مب��ا  الفيدرال��ي  االحتياط��ي  أجراه��ا 
يعادل 500 نقطة أس��اس أو أكثر، كما 
جل��أت البنوك املركزية إلى اس��تخدام 
اس��تخداماً  العمومي��ة  امليزاني��ات 
مكثف��اً ف��ي س��ياق األزم��ة املالي��ة 

العاملية. ولكن نظراً ألن أسعار الفائدة 
األساس��ية ال تزال بالغ��ة االنخفاض 
في كثي��ر من البل��دان، وألن امليزانيات 
العمومية ال ت��زال في طور العودة إلى 
أوضاعه��ا العادية، فق��د يتعذر اتخاذ 
ح��االت  ملواجه��ة  اإلج��راءات  نف��س 

الهبوط القادمة.
إج��راءات  أن  إل��ى  البع��ض  ويش��ير 
السياسة النقدية غير التقليدية قد 
تتيح مجاالً ملواجهة األزمات عن طريق 
أس��عار الفائ��دة الس��البة، والتعهد 
بتقدمي توجيهات استشرافية لإلبقاء 
على أس��عار الفائدة عند مس��تويات 
أدن��ى لفت��رة أط��ول مم��ا تب��رره أهداف 
التضخ��م أو قواع��د السياس��ات، أو 
غير ذل��ك م��ن االبت��كارات. ولكن ألن 
فعالية هذه األف��كار غير مؤكدة على 
أفض��ل تقدير، فهن��اك م��ا يدعو إلى 
القلق بش��أن مدى فعالية السياسة 

النقدية.
ومتث��ل سياس��ة املالي��ة العامة خط 
الدف��اع التال��ي، ويؤك��د الكثي��ر من 
م��ن  املن��اورة  مس��احة  أن  املراقب��ني 
خاللها ت��زداد ضيقاً ف��ي االقتصادات 
املتقدم��ة. فق��د ارتف��ع الدي��ن العام 
– وال س��يما ف��ي الوالي��ات املتح��دة 
ف��ي أعق��اب التخفيض��ات الضريبية 
وزيادات اإلنفاق. بل إن العجز في كثير 
م��ن البلدان ال ي��زال مرتفعاً إلى حد ال 
يس��مح بتخفي��ض الدي��ن أو تثبيته. 
وف��ي نف��س الوق��ت، إذا كان التباطؤ 
القادم يخلق بطالة وتراخياً اقتصادياً، 
فينبغ��ي أن نتوقع زي��ادة املضاِعفات. 
ومن ش��أن هذا أن يعيد إلى سياس��ة 
املالي��ة العام��ة فعاليته��ا، حت��ى إذا 
كانت مس��تويات الدين مرتفعة. غير 

أنن��ا ينبغ��ي أال نتوقع تواُف��ر حيز في 
امليزاني��ات احلكومية ملواجهة األزمات 
مثلم��ا كان علي��ه احل��ال منذ عش��ر 
س��نوات. ومع ارتفاع مستويات الدين 

الس��يادي، قد يصعب كس��ب التأييد 
السياس��ي لدفع��ة تنش��يطية م��ن 

املالية العامة.
الت��ي خلف��ت ش��عوراً  وم��ن األم��ور 
باالس��تياء منذ األزمة املالية العاملية 
ذلك التصور بأن البنوك مت إنقاذها على 
حساب العامل العادي. ونتيجة لذلك، 
فإن أي ركود مستقبلي ميكن أن يهدد 
ماليات األعم��ال الصغيرة أو أصحاب 
املن��ازل من املرج��ح أن يُطِلق الدعوات 
للمساعدة في تخفيف أعباء الديون. 
ومن املمكن أن يؤدي دعم نسبة كبيرة 
من االقتص��اد إلى زيادة الضغوط على 
املالي��ات العام��ة املضغوطة بالفعل، 
لكن ع��دم تقدمي ه��ذا الدعم ميكن أن 

يعمق االنقسامات السياسية.

وإذا عاد الركود ليهدد استقرار البنوك، 
ف��إن اللج��وء إلى عملي��ات اإلنقاذ قد 
أصب��ح محدوداً بحكم القانون، عقب 
إصالحات التنظي��م املالي التي تدعو 
إلى حتمل امل��الك واملقرضني جانباً من 
عبء اإلنقاذ. لكن هذه النظم اجلديدة 
ال ت��زال تفتق��ر إلى التموي��ل ولم يتم 

اختبارها بعد.
وينبغي أال نغفل عن أن اإلجراءات غير 
التقليدية م��ن جانب البنوك املركزية 
الوطني��ة  اخلزان��ات  والت��ي دعمته��ا 
بتمويل مس��اند حققت جناحاً كبيراً 
في احتواء الضعف الذي انتاب أسواق 
رأس املال األمريكية األساس��ية أثناء 
األزم��ة املالي��ة العاملي��ة، والت��ي رمب��ا 
لة  تك��ون قد أحدث��ت تداعي��ات معطِّ
ف��ي مختلف أنحاء العال��م. وفي هذا 
الصدد أيضاً، ال يرجح أن تتوافر القدرة 

على تكرار هذه اإلجراءات.
والنقطة هنا هي أن خيارات السياسة 
الوطني��ة وامل��وارد املالي��ة العامة قد 
تك��ون مقي��دة بدرجة أكب��ر بكثير مما 
كان��ت علي��ه ف��ي الس��ابق. والدرس 
الصحيح الذي يجب استخالصه من 
تلك اإلمكانية ه��و أن على كل بلد أن 
يكون أحرص بكثير على احلفاظ على 

النم��و، واحل��د م��ن مواط��ن الضعف، 
واالستعداد ألي تطورات قادمة.

وثمة درس آخر هو أهمية االس��تعداد 
والتحرك على أساس متعدد األطراف. 
فقد س��اهمت املؤسس��ات على غرار 
صن��دوق النق��د الدولي ب��دور محوري 
في مواجهة األزم��ات وإبقاء االقتصاد 
العاملي على املس��ار الصحيح. وحتى 
يتس��نى التح��رك الفع��ال ملواجه��ة 
التحدي��ات كان يتعني القيام بإصالح 
مط��رد، وه��و م��ا ح��دث وينبغ��ي أن 

يستمر.
وف��ي مواجهة االس��تياء م��ن العمل 
متعدد األطراف في بعض االقتصادات 
مواصل��ة  الض��روري  م��ن  املتقدم��ة، 
عملي��ة التطوير اجلارية ف��ي صندوق 
النقد الدولي – والتي تشمل مختلف 
أدوات اإلقراض، واألنش��طة التحليلية 
والبحثية – حتى نتمكن من االستمرار 
ف��ي أداء مهمتنا األساس��ية املتمثلة 
في دع��م النم��و العاملي واالس��تقرار 
املالي. وس��تزداد أهمية هذه العملية 
إذا ثبتت عدم كفاءة أدوات السياس��ة 

الوطنية في مواجهة األزمات.
وق��د مت��ت زيادة ق��درة الصن��دوق على 
اإلقراض أثن��اء األزمة املالي��ة العاملية 

إلى حوال��ي تريلي��ون دوالر – في حترك 
قوي م��ن جانب البل��دان األعضاء في 
وقت كان��ت احلاجة فيه ماس��ة. ومن 
ه��ذا املنظ��ور، كان م��ن املش��جع أن 
مجموعة العش��رين، ف��ي اجتماعها 
ال��ذي عق��د ف��ي نوفمبر ف��ي بوينس 
آيري��س، أعادت تأكي��د التزامها بدعم 
ش��بكة األمان املال��ي العاملي��ة، وفي 
القلب منه��ا صندوق نق��د دولي قوي 

ومدعوم بالتمويل الكافي.
وقد دعت الس��يدة كريس��تني الغارد، 
إل��ى »عم��ل  الصن��دوق،  ع��ام  مدي��ر 
تع��ددي جدي��د« يرك��ز على حتس��ني 
حياة كل مواطني هذا العالم وضمان 
توزي��ع الثم��ار االقتصادي��ة للعومل��ة 
أوس��ع  نط��اق  عل��ى  والتكنولوجي��ا 
بكثير من ذي قبل. ويشكل هذا هدفاً 
أساسياً وعامالً من العوامل املطلوبة 
لضم��ان الق��درة عل��ى من��ع األزمات 
الفع��ال  والتح��رك   – املس��تقبلية 
ملواجه��ة الرك��ود الق��ادم. وميثل هذا 
أس��لوباً عملياً وواقعياً للتغلب على 
انع��دام الثق��ة في املؤسس��ات وبناء 

مستقبل مشترك ومزدهر.
* تولى منصب النائ��ب األول ملدير عام 

الصندوق 

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

ال يقتصر انعدام الثقة يف 
املؤسسات على الصعيد 
متعدد الجنسيات فقد 
ساءت سمعة الحوكمة من 
عدة جوانب على املستوى 
القومي أيضًا

كانت روسيا من الدول الرابحة 
بوصول اليسار إىل السلطة 
يف أمريكا الالتينية فقد 
رفعت عالقاتها السياسية 
واالقتصادية والعسكرية مع 
دول املنطقة
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الفايننش��ال تايمز: جهود الع��رب إلعادة تأهيل 
األسد ستفشل

صحيف��ة الفايننش��ال تاميز نش��رت مقاالً ل��روال خلف 
بعن��وان “ جهود العرب إلعادة تأهيل األس��د س��تمنى 

بالفشل”.
وقال��ت كاتب��ة املق��ال إن األمر ق��د يبدو غير ه��ام على 
باحل��رب  مقارن��ة  العاملي��ة  اجليوسياس��ية  اخلارط��ة 
التجارية واحلركات الش��عوبية واإلغ��الق احلكومي في 
الواليات املتحدة والفوضى السياس��ية ف��ي بريطانيا، 
إال أن القلة الحظوا تراج��ع إعادة تأهيل العرب للرئيس 

السوري بشار األسد.
وأضافت أن األمر بحاجة ألكثر من مالحظة هامش��ية، 
ألنه��ا تعتبر نكس��ة مهين��ة للمصال��ح األوروبية في 

الشرق األوسط وتبريرا للتدخل الروسي.
وأش��ارت إلى أن احملادثات حول إعادة سوريا إلى اجلامعة 
العربي��ة م��ا زالت موضوع نق��اش واختالف ب��ني الدول 

األعضاء، إال أنه سيعود إليها قريباً.
وأردفت كاتبة املق��ال أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
ه��و الذي دف��ع العرب إلع��ادة العالقات مع س��وريا منذ 
التصديق على قرار س��حب القوات األمريكية منها، إذ 
أنه بعد وقت قليل من اإلعالن في ديس��مبر/كانون األول 

عن االنسحاب، قامت دولة اإلمارات العربية املتحدة 
- الت��ي كان��ت في الس��ابق من الدول املش��اركة في 
االئتالف ضد األس��د - باإلعالن عن نيتها فتح سفارة 

في دمشق.
وما لبثت أن أعلنت البحرين عن فتح سفارتها أيضا 
في س��وريا، هذا بالرغم من عدم موافقة السعودية، 
اململكة التي س��تدعو إلى إعادة العالقات مع سوريا 

قريبا.
وقال��ت كاتبة املق��ال إنه لن ينصدم أح��د إن اتخذت 
الدول اخلليجية قراراً بتمويل مش��روع إلعادة تعمير 
س��وريا، مش��يرة إل��ى أن ترام��ب توقع ذل��ك، إذ غرد 
على توتير أن الس��عودية وافقت عل��ى إنفاق ما يلزم 
إلعادة تعمير س��وريا، إال أن األخيرة نفت األمر جملة 

وتفصيالً.
وتطرقت الكاتبة إلى دعم العرب للمعارضني في سوريا 
والذي كان كارثياً، مشيرة إلى أن السعوديني والقطريني 
عملوا ضد بعضهم البع��ض، ومولوا جماعات أضحت 
مع الوقت اكثر تطرفاً، كما ان األس��لحة التي أرس��لت 
له��ذه اجلماع��ات ل��م تس��تطع التص��دي للطائ��رات 

العسكرية الروسية.
وأكدت أن األس��د لن يقبل بأي تس��وية اآلن، بل سيقوم 
هو وحلفاؤه اإليرانيون باالس��تفادة م��ن التمويل إلعادة 

تعمير سوريا وسيتجاهل أي مطالبات مصاحبة لها.

وختم��ت بالق��ول إن “بع��ض الديكتاتوريني ق��د يقبلوا 
بالتوص��ل إل��ى حل وس��ط، إال أن األس��د لي��س واحداً 

منهم”.

آي: “الربيكست واالستقاالت”
ننتق��ل إلى صحيف��ة آي التي تص��در صفحتها األولى 
مق��االً لس��ام كوتيس بعنوان “ عش��رات ال��وزراء على 

استعداد لالستقالة بسبب البريكست”.
وأض��اف أن نح��و 40 وزي��راً ف��ي احلكوم��ة البريطاني��ة 
سيس��تقيلون األسبوع املقبل في حال منع نواب حزب 
احملافظني م��ن التصويت على خطة ملن��ع بريطانيا من 

االحتاد األوروبي من دون التوصل إلى اتفاق.
ونقل كات��ب املقال عن آمبر رود، وزي��رة العمل قولها إن 
جميع نواب احلزب مس��موح لهم التصويت على خطة 
تس��مح بتمديد امل��ادة 50 التي تل��زم أي دولة عضو في 
االحت��اد األوروب��ي ترغب في اخلروج من��ه أن حتيط اجمللس 
األوروب��ي علما بذلك وأن تتفاوض معه على أن ال تتجاوز 
م��دة املفاوضات س��نتني إال ف��ي حال��ة موافقة جميع 

الدول األعضاء على متديد هذه الفترة.
ويضي��ف الكاتب أن املادة نفس��ها تن��ص أيضا على أن 
الدولة التي تريد اخلروج م��ن االحتاد األوروبي ال يحق لها 

املش��اركة في املشاورات داخل االحتاد األوروبي حول هذا 
املوضوع.

وختم بتوضيح أن مصدراً يدعم اخلطة املعارضة خلروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي من دون اتفاق قال إن “الوقت 
ق��د حان ملس��اعدة رئيس��ة ال��وزراء عندم��ا تذهب إلى 

بروكسل”.

اليوم السعودية : حرب على اإلسالم
وحتت عنوان “كندا وحربها على اإلسالم”، يقول محمد 
البكر في “اليوم” الس��عودية إن كن��دا “باتت اليوم مع 
هذه احلكومة الغريب��ة رأس حربة في احلرب على الدين 

اإلسالمي”.
وي��رى الكاتب أن “حكومتها احلالية ومن خالل تعاملها 
م��ع قضية الفتاة الس��عودية رهف، أظه��رت مبا ال يدع 

مجاال للشك أنها تستهدف الدين اإلسالمي برمته”.
ويذه��ب إلى أبع��د من ذل��ك بالقول إن “اله��دف األكبر 
هو تش��جيع امللحدي��ن واملتمردين للخ��روج من دينهم 
قام��ت  م��ا  أن  الس��ليمان  إبراهي��م  اإلس��المي”.ويرى 
ب��ه كن��دا “ال ميكن اعتب��اره تصرًف��ا دبلوماس��ًيا الئًقا 
بال��دول احملترم��ة”، ب��ل يندرج حت��ت “ممارس��ة املراهقة 

السياسية”.
ويص��ف ما حدث بأنه “مس��رحية هزلية، وجد أبطالها 
في خطف هذه الطفلة املراهقة س��الحاً يعينهم على 
حتقي��ق أهدافه��م العدواني��ة ض��د بالدنا وه��ذا عنهم 

بعيد”.
ويق��ول: “م��ن تابع أح��داث ومقابالت مع من يس��ميها 
“املراهق��ة اخملطوفة” ل��ن يجد في أحالمه��ا احلقيقية 
أكثر من أوهام س��طحية ال تتج��اوز خزعبالت مراهقة 

هوجاء ترى في االنفالت حرية”.

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

تركيا واالنسحاب األمريكي العسكري من سورياروسيا تنقل سيناريو الشرق األوسط ألمريكا الالتينية



مظهر محمد صالح

على الرغ��م من إجنالء مظاه��ر الركود في 
االقتص��اد العامل��ي وعودة مع��دالت النمو 
والنش��اط االقتصادي ال��ى االرتفاع، اال ان 
مس��تويات البطال��ة ظل��ت عالية،وانه��ا 
الطبيع��ي  الكس��ر  تالم��س  ال  مازال��ت 
للبطال��ة البال��غ 2 باملئ��ة.وان معدالته��ا 
باقية تتراوح بني 6باملئة في كندا و 8باملئة 
في منطق��ة اليورو على نح��و خاص،ذلك 
لكونهما م��ن اقتص��ادات العالم الكبرى 
ممن دش��نتا الركود االقتصادي منذ مطلع 
االزم��ة املالي��ة الدولي��ة في الع��ام 2008.

اال ان م��ن تن��اول ظاه��رة البطالة وفس��ر 
استمرارها، بالرغم من زوال حاالت الكساد 
اوغيرها،هو الكاتب االقتصادي الس��ويدي 
الالمع )لنديك(.وزميله)سنور( في بحثهما 
املنش��ور في العام 1984 واملوس��وم: حيرة 
)دواخ��ل( س��وق العم��ل و)خوارجه��ا(إزاء 
البطال��ة االجباري��ة.إذ يوض��ح الكاتب��ان 
بهذا الش��أن مايات��ي: يس��مى العاملون 
املس��تمرون في مجاالت العمل )بالدواخل 
insiders(وان م��ن س��واهم م��ن العاطلني 
يس��مون )باخل��وارج outsiders( اي خ��ارج 

مجاالت العمل.
ويس��تعمل الكاتبان مث��ل هذا التصنيف 
بني العمال بغية تشخيص حالة البطالة 
املس��تمرة ف��ي العدي��د م��ن اقتص��ادات 

العالم.

اذ غالباً ما تتحدد شروط االشتغال واجور 
العاملني عن طريق التفاوض اجلماعي بني 
ممثلي العمال وارباب العمل.ويحرص ممثلو 
العمال على حماية املشتغلني )الدواخل( 
اولوي��ات  ضم��ن  بالعم��ل  املس��تمرين 
تفضيالتهم، وجتدهم اق��ل رغبة بالدفاع 
ع��ن اولئك الذين هم خ��ارج مجال العمل 
اي اخل��وارج في توفير فرص عمل لهم.كما 
ان العمال الدواخل هم اش��د حرصاً على 
ع��دم املبالغة ف��ي رفع مع��دالت اجورهم 
وضي��اع  بأس��تبدالهم  اليُس��مح  لك��ي 
فرص عملهم ملصلح��ة اخلوارج في داخل 

سوق العمل، ذلك بجعل فرص التشغيل 
الش��ركات  اكث��ر كلف��ة عل��ى  اجلدي��دة 

باستمرار.
وبن��اًء على ذلك جتد ان الق��وى التفاوضية 
باالناب��ة عن العمال او التي متس��ك بزمام 
التف��اوض هم م��ن العمال املس��تمرين او 

الدواخل.
كما جت��د في الوق��ت نفس��ه ان الدواخل 
هم انفسهم اقل حماساً في اتساع ربح 

الشركة ووصوله الى الدرجة التي تسمح 
بأس��تيعاب املزي��د من اولئك اخل��وارج في 
فرص عمل جدي��دة. اما من جان��ب االدارة 
فأن مايشجع اولئك املديرين وارباب العمل 
في اهمال ظاهرة البطالة اوالتصدي لها، 
تأت��ي م��ن حقيق��ة جتنب كل��ف قيد احلد 

االدنى لالجر والذي الميكن النزول عنه.
يضاف الى ذلك ما يسمى بكلفة التحول 
او االستبدال بني العمال القدامى والعمال 
اجُل��دد وم��ا يُرت��ب غالب��اً تكالي��ف اعادة 
التاهي��ل والتدريب،وهو االم��ر الذي تبتعد 
عن��ه ادارات الش��ركات ف��ي حتم��ل كلفة 
اس��تبدال اولئ��ك الدواخل م��ن العاملني 
ذوي الكلف التشغيلية املعتدلة باخلوارج 
العاطلني ذوي الكلف التشغيلية العالية.

وبهذا فان العالقة العكس��ية بني االجور 
االسمية ومس��توى البطالة وعلى النحو 
الذي يس��مى مبنحن��ى فيلب��س بصورته 
االصلي��ة ف��ي عل��م االقتص��اد الكلي قد 
انتهى بفعل قوة الدواخل وانهزام اخلوارج 
في س��وق العمل.ختام��اً، ثمة مفارقة في 
بيئ��ة العم��ل اليابانية، فعل��ى الرغم من 
تقاض��ي النس��اء اجوره��ن بنس��بة تقل 

35باملئة عن اجور الرجال العاملني.
ف��ان النس��اء اليابانيات هن ف��ي مقدمة 
العاملني اخلوارج في س��وق العمل مقارنة 
اخل��وارج  النس��اء  بالرجال.فتش��غيل 
اليش��كل س��وى20 باملئ��ة من تش��غيل 
الرجال و السباب اُس��رية وعادات وتقاليد 

اجتماعية بحته.
وبهذا يتضح ان الرجال الدواخل العاملني 
ف��ي س��وق العم��ل الياباني،مم��ن ميض��ون 
س��اعات عمل اضافية طويلة شاقة، هم 
اش��د اخالص��اً ووالًء لزوجاته��م اللوات��ي 
حتول��ن من خوارج ال��ى دواخل...ولكن هذه 
امل��رة س��يظلن دواخل ف��ي بيوتهن وليس 

داخل سوق العمل!!

حسني فرحان

حت��ت ظل ش��احنة كبيرة متوقف��ة في إحدى 
س��احات بيع اخلضار جلس اب��ن الرافدين وقد 

حزم��ة  افت��رش 
من قماش البازة 
التي يتجول بها 
يوم  كل  صب��اح 
أصح��اب  عل��ى 
ت  ا ر لس��يا ا
منه��ا  ليبي��ع 
م��ا يس��د رم��ق 
التك��ف  اس��رة 
الطلب��ات  ع��ن 

املوجعة.
م��ن  ارتش��ف 
امل��اء ما  قنين��ة 
امت��زج مبلوح��ة 
مس��ح  عرق��ه، 

جبهته واتكأ على أطار الش��احنة وهو ينظر 
الى الساحة الكبيرة املفتوحة أمامه، تذكر في 
هذه اللحظات س��احة العرضات التي رافقها 
طيلة عش��رة أع��وام ب��ني مكل��ف واحتياط، 
هكذا وبال مقدمات الحت له ساحة العرضات 
بجميع تفاصيلها أما ملاذا فلم يعرف السبب، 
نظر الى األعلى وقال مبتس��ما: )لعلها ضربة 
ش��مس(، لكنه عاد مرة أخرى ليتذكر جلوس 

القرفص��اء صباح كل يوم في تلك الس��احات 
وهو يقدم مكرها فروض الوالء والطاعة للقادة 
الذي��ن اخبروه ب��أن عليه أن يت��رك كرامته في 
منزله ويأتي للمعسكر فال كرامة هنا، ويتذكر 
م��ا كان يتمتم ب��ه من عبارات متن��ي بانقضاء 
احملن��ة واخلالص م��ن عبودي��ة البع��ث وصدام 
والعرفاء.ويحل��م بس��رية تام��ة برؤي��ة تل��ك 
االشباح املناضلة!! وهي قادمة من وراء احلدود 
حتمل معه��ا احلرية واخلالص وتعيد لالنس��ان 
كرامته.اليوم عاد من جديد الى نفس عباراته 
القدمية ومتنياته بزوال احملنة، فقد كانت باألمس 
في ساحات العرضات واليوم في ساحات بيع 
اخلض��ار، راوده ش��عور غريب ببقاء كل ش��يء 
على حاله )فافت��راش االرض والتمنيات واحملنة 
والش��مس والغبار( ل��م يتغير 
شيء، والطغاة هم الطغاة وإن 
تلك  الوج��وه وحكمت  تغيرت 
االش��باح املناضل��ة التي كان 

يحلم بها.
فانتف��ض م��ع مابه م��ن كآبة 
عل��ى ذاكرت��ه وانتف��ض عل��ى 
خياالت��ه التي مات��زال خصبة، 
فقد ناهز الس��تني عاما وعليه 
أن يؤمن بأن احلديث مع النفس 
طيل��ة العق��ود املاضي��ة ق��د 
يفضي ب��ه الى اجلن��ون بل رمبا 
يكون ه��و اجلنون بعينه، لذلك 
ح��اول أن يجب��ر نفس��ه على 
الوقوف ومغادرة هذا املكان الذي اليحتاج فيه 
الى إذن ضابط أو عريف، كل ماعليه أن ينهض 
ويترك نعيم ظل الش��احنة ويعود الى رش��ده 
متحاشيا نوبات احلديث مع النفس، ألن كل ما 
يجب أن يفكر به الي��وم هو انتظاره - كأقرانه 
- لنوب��ة قلبي��ة او جلطة دماغي��ة تنتهي بها 
حيات��ه، وال يرغب أن تقع أح��داث نهايته التي 

يتوقعها في واحدة من تلك الساحات.

 من��ذ حوالي ش��هرين وانا اتاب��ع احلملة التي يش��نها الدواعش 
واعوانهم والعمالء ممن باعوا ش��رفهم وكرامتهم لالجنبي حتت 
اي عن��وان اومس��مى يبثون س��مومهم وحقدهم مس��تخدمني 
وس��ائل االعالم واملواقع الكترونية التي تدار من قبل اس��يادهم 
ض��د ضابط كبير ومهن��دس النتصارات قواتنا املس��لحة  لكون 
االنتص��ار  العظي��م واملع��ارك امللحمية التي خاضها جيش��نا 
الباس��ل ووض��ع رؤوس الدواع��ش واعوانه��م حت��ت “البس��طال 
العراقي” ذلك االنتصار ال يروق الى املتخاذلني واجلبناء ومن ارتدى 
معطف العمالة واخليانة والذلة فكان من بني القادة الذين يشار 
لهم بكل فخر واعتزاز واجالل هو الفريق الركن عبد االمير رشيد 
يار اهلل ذلك القائد الهمام الذي اس��تعاد شرف العراق وارضه من 
خالل تفانيه واس��ترخاص حياته من اجل الوطن  واصالة العراق. 
طيلة فت��رة احتالل داعش للمحافظات العراقية التي س��لمها 

بعض اخلونة.
 عمل ياراهلل مثل عمل عقارب الس��اعة وتس��ابق مع الزمن ولم 
يغف��و له جفن مع مجموع��ة من ضباط الرك��ن باعداد اخلطط 
وتوفير مس��تلزمات املعرك��ة لتحرير العراق حتى حانت س��اعة 
التنفي��ذ اذ كان حاضرا مع القطع��ات االماميةو بني املقاتلني مما 

زخم��ا  وج��وده  اعط��ى 
معنويا لقطعاتنا.

 ه��ذا م��ا عرفن��اه ع��ن 
ذل��ك القائد الش��جاع 
واملتفان��ي  واجلس��ور 
بحيات��ه  واملضح��ي 
الشرف  استعادة  الجل 
املدن��س.. ان��ه قائد من 
الطراز االول مثل رومل و 
مونتغمري ولكنه ياراهلل 
العراق. لقد تعرفت على 
هذا القائ��د الكبير منذ 

كن��ت برتبة صغيرة.. كان متفوقا علينا بل هو االول على دفعتنا 
بكلية االركان وعرفته ضابطا وطنيا عراقيا لم يتاثر يوما بنظام 
او حاكم  وقد احترف املهنة بكل ما حتمله املعاني ورمزا للنزاهة 
والعف��ة والكفاءة. ليس من عادتي ان امدح واحتدث عن ش��خص 
بقدر ما احتمل مس��ؤوليتي بانصاف ذل��ك الرجل الذي اعرفه عن 
ق��رب. من طبيعت��ه انه اليحب الظهور االعالم��ي بل يعمل بكل 
صمت وه��دوء مثلما عمل وصمم كل خط��ط عمليات التحرير.

ان اس��تهداف ياراهلل ه��و اس��تهداف للجيش العراق��ي لكونه 
رمزا وطنيا وعس��كريا للعراق ونقول خلفافيش الظالم الدواعش 
واعوانه��م:  لن تنجحوا ابدا مهما حاولتم النيل من ارداة القادة 
واملقاتلني وحمالتكم تزيدنا اصرارا وقوة باملضي للقضاء عليكم 
ولن نس��مح لكم بتدنيس ارض العراق واملس��اس بامن ش��عبنا  
ونباح الكالب لن يثني تقدمنا نحو االمام.  عاش العراق وجيشنا 

الباسل ورحم اهلل الشهداء وشفى اجلرحى.

كان متفوقا علينا بل هو 
االول على دفعتنا بكلية 
االركان وعرفته ضابطا 
وطنيا عراقيا لم يتاثر يوما 
بنظام او حاكم

به��دف تالفي الوق��وع في األخط��اء النحوي��ة واإلمالئية، 
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ان يرس��لوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص )سي دي(، 

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

الفريق الركن احمد الساعدي 

 خارطة طريق

 يار اهلل ..رمز
وطين

د . ليث شرب

االيجابيات
1.. عل��ى الرغ��م م��ن ع��دم اكم��ال الكابينة 
احلكومية فان احلكومة ماضية في برنامجها 
املنه��اج  ذكره��ا  الت��ي  التوقيت��ات  حس��ب 

الوزاري..
2.. فتح اخلضراء التي بقيت اكثر من 15 س��نة 

مغلقة بصورة حقيقية ..

احلواج��ز  ورف��ع  واس��عة  مناط��ق  3..فت��ح 
الكونكريتية عن ش��وارع بغداد واملؤسس��ات 

واألبنية واألسواق والشوارع املهمة..
4..نقل مق��ر احلكومة الى منطقة العالوي من 

دون التأثير على حركة املرور.
5.. زي��ارات ال��ى مناطق ش��عبية واالس��تماع 

مباشرة الى مطالب وهموم اجملتمع.
6.. قرارات مهمة مثل البدء مبش��روع االسكان 

وموظفي العقود واألجراء اليوميني..
٧.. محاس��بة بعض احلاالت الش��اذة بس��رعة 
مثل الغاء تعيني معاون مدير عام في مؤسسة 

حكومية.
الث��الث  الرئاس��ات  ب��ني  اجلي��د  التع��اون   ..8

ومحاولتهم توحيد اخلطاب..
9.. االهتم��ام بالنخ��ب واالعالمي��ني من خالل 

اللقاءات املباشرة..
10.. عدم التسرع في القرارات ومحاولة تنفيذ 

البرنامج احلكومي وفق الية صحيحة..

السلبيات
1.. عدم اكتمال الكابينة احلكومية..

2.. اختي��ار وزراء متهم��ني بالفس��اد واالرهاب 
وعدم الكفاءة..

3.. ع��دم اظه��ار احل��زم ف��ي معاجل��ة امللفات 
الكبرى ..

4..ضع��ف التواص��ل االعالم��ي ملكت��ب رئيس 
الوزراء مع االعالم..

5..ع��دم الش��فافية في بي��ان القضاي��ا التي 
تتعلق باحلكومة امام الرأي العام..

6..بقاء ملف الفس��اد ملفا شكليا من دون اي 
واقع ملموس.

٧ - غي��اب احلكوم��ة ع��ن واق��ع مايج��ري في 
احملافظات وخاصة التي تعرضت للتدمير.

8.. بقاء املوازنة على ماهي عليه من دون تغيير 
جذري..

9..التعي��ني بالوكالة الزال الس��مة الرئيس��ة 
رغم وعود احلكومة بالقضاء عليه.

10..ع��دم وضوح رؤي��ة احلكومة ف��ي القضايا 
الكبرى مثل السالح والتواجد االمريكي.

11.. ع��دم االهتمام مب��ا يجري على الس��احة 
واالس��تجابة املعدوم��ة للقضاي��ا الت��ي تتم 

اثارتها على نطاق واسع..
12..لم يتغير اي ش��يء على املستوى الصحي 
ب��ل م��امت تغيي��ره ل��م يك��ن ضم��ن معايي��ر 

االصالح..
13.. واق��ع مجم��ل ال��وزارات متدن��ي وس��وء 
التبديالت االدارية وعدم اعتماد معايير الكفاءة 

والنزاهة..
بطيئ��ة ج��دا  احلكوم��ة  14..وأخي��را حرك��ة 
اليومي��ة  األح��داث  وحرك��ة  والتتناس��ب 

املتسارعة..
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اليوم عاد من جديد اىل 
نفس عباراته القديمة 
وتمنياته بزوال املحنة، 
فقد كانت باألمس يف 
ساحات العرضات واليوم 
يف ساحات بيع الخضار

  مالمح احلكومة احلالية

جتنيد األطفال .. بني معاجلات األمم املتحدة وقصور التشريعات العراقيةالحلقة االولى

 

 سؤدد طه جدوع

لم تض��ع املواثي��ق الدولية تعريف��اً محدداً 
للطف��ل، بل قيدت ه��ذه املرحلة م��ن حياة 
الفرد ببلوغ س��ن اخلامسة عشر، أو الثامنة 
عش��ر، حس��ب اختالف املعاهدات، فقد بني 
أوال البرتوك��ول الثان��ي اإلضاف��ي التفاقيات 
جني��ف املعقود في 12آب/أغس��طس 19٧٧ 
ف��ي الفقرة )ج( من املادة الرابعة منه أنه: »ال 
يجوز جتنيد األطفال دون سن اخلامسة عشر 
في القوات املس��لحة..... »، بعد ذلك باثنتي 
عشرة س��نة تقريباً، صدرت اتفاقية حقوق 
الطف��ل بتاري��خ 20 تش��رين الثاني/نوفمبر 
1989، وج��اء ف��ي املادة األولى م��ن االتفاقية 
»ألغ��راض هذه االتفاقي��ة، يعني الطفل كل 
إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ 
سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق 
علي��ه »، ثم جاء البرتوك��ول األول االختياري 
األول امللحق باتفاقية حقوق الطفل املعني 
بإش��راك األطفال ف��ي النزاعات املس��لحة 
املعتم��د بتاري��خ 25 آيار/ماي��و 2000، أش��ار 
البرتوكول في ديباجت��ه إلى املادة األولى في 
االتفاقي��ة، وحث الدول في الفقرة األولى من 
املادة الثانية لرفع سن التجنيد عما هو في 
امل��ادة الثامنة والثالثون ف��ي فقرتها الثالثة 
من اتفاقية حقوق الطفل التي أش��ارت إلى 
منع الدول األطراف عن جتنيد أي شخص لم 
يبلغ خمس��ة عشر سنة وعند التجنيد من 
بني األشخاص ممن بلغوا خمس عشرة سنة 
ولم تبلغ الثماني عش��رة، يجب على الدول 
األطراف أن تس��عى إلعط��اء األولوية ملن هم 

أكبر سناً.
هذه هي النص��وص القانونية التي تعرضت 
لبي��ان املقص��ود باألطف��ال، ألغ��راض من��ع 
جتنيد من لم يبلغوا الس��ن املالئم، ونالحظ 
التناقض بني النصوص فبالرغم من أن املادة 
األولى من معاهدة حقوق الطفل أشارت إلى 

إن الطفل من لم يبلغ الثمانية عش��ر سنة، 
إال إنها تراجعت في الفقرة الثانية من املادة 
الثامن��ة والثالث��ون من االتفاقي��ة، لتطالب 
الدول باتخاذ التدابير العملية التي حتول دون 
إشراك من لم يبلغ سنهم الخمسة عشر 
سنة بشكل مباشر في احلرب، هذا يعني أن 
املادة تنطوي على اعت��راف بإمكانية جتنيد 
من هم دون س��ن اخلمسة عش��ر، أو األربعة 
عشر أو ثالثة عشر س��نة مثالً، وإشراكهم 
بجميع األعمال العس��كرية كنقل االعتدة 
أو حف��ر اخلن��ادق، دون االش��تراك املباش��ر 

باحلروب.
والتفت البروتوك��ول االختياري األول املعني 
بإش��راك األطفال ف��ي النزاعات املس��لحة 
إلى النق��ص الذي اش��تملت عليه اتفاقية 
حقوق الطفل في ن��ص الفقرة األولى املادة 
الرابع��ة من��ه، إذ حرمت جتنيد واس��تخدام 
األطف��ال في اجملموعات املس��لحة املتميزة 
عن القوات املسلحة ألي دولة،وأحالت على 

الدول ضمان منع ذلك داخل حدودها.
فالطف��ل اجملند ه��و الطفل املع��د واملدرب 
من قبل قوات مس��لحة بقصد إشراكه في 
األعم��ال القتالية أو غيرها من النش��اطات 
األخ��رى املتصل��ة به��ا. فالطف��ل اجلن��دي 
يخضع للتدري��ب على حمل الس��الح أوالً، 
واستخدامه، ثم تأتي األمور األخرى املتعلقة 
بالنشاط املس��لح، من قبيل نقل الذخائر، 
زرع املتفجرات.. وغيره��ا، وفي أحيان كثيرة 
يصاحب ذلك - خصوصاً إذا ما كان التجنيد 
ف��ي جماع��ات مس��لحة - تدري��ب معنوي 
بش��كل دروس ومحاضرات، تهدف إلش��راب 
الطفل عقيدة الط��رف الذي يتولى جتنيده، 
واألطف��ال باعتباره��م أطفال يُع��دون أرض 
خصب��ة لزراعة أي عقي��دة حلداثة حياتهم، 

وهنا يكمن خطر الطفل اجلندي .
ووف��ق القانون الدول��ي فاألطفال اجلنود هم 
ضحايا، وإش��راكهم قس��راً ف��ي النزاعات 
املسلحة ال تأتي إال بعد تعريضهم لضروب 
قاس��ية ملث��ل أعمارهم من األذى النفس��ي 
والبدني، تترك آثاره��ا عليهم بحيث يعاني 
اغلبهم آثار نفس��ية طويل��ة األجل، جتعل 
أمر معاجلته��م وإعادة دمجه��م أمر معقد 

ومكلف 

فاجلنود األطفال حسب مبادئ باريس بشأن 
إشراك األطفال في النزاعات املسلحة سنة 
200٧، هم »أي طفل يرتبط بقوة عس��كرية 
أو بجماع��ة عس��كرية هو أي ش��خص دون 
س��ن الثامنة عش��ر م��ن العمر وال ي��زال أو 

كان مجّن��داً أو ُمس��تخَدماً بواس��طة قوة 
عسكرية أو جماعة عسكرية في أي صفة 
مبا في ذلك على س��بيل املثال وليس احلصر 
األطف��ال والغلم��ان والفتي��ات الذي��ن يتم 
اس��تخدامهم محاربني أو طهاة أو حّمالني 

أو جواسيس أو ألغراض جنسية
وفي العراق لم يش��رع الى االن قانون يتعلق 
مبكافحة جتني��د األطف��ال واملعاقبة عليه، 
رغم م��ا عاناه العراق من ه��ذه الظاهرة من 
قبل احل��ركات اإلرهابية، ولو أن س��ن هكذا 
تشريع برأينا ال يؤثر على جتنيد األطفال من 
قبل تلك احل��ركات، كونهم جماعات خارج 
على القانون أصالً، وهنا تكمن ايضاً واحدة 
من مشاكل حماية األطفال من هؤالء، لكن 
جترمي هذا العمل أمر ضروري تفرضه العدالة، 
وه��و ايضاً ميهد للمالحق��ة القانونية بحق 
من ل��م يتدخ��ل بالعمل العس��كري فعالً، 
لكنه يس��اهم في جتنيد وتدري��ب األطفال 
أو دفعهم بأي وس��يلة لاللتح��اق بجهة أو 
طرف ف��ي نزاع، ون��رى أن عدم وج��ود هكذا 
قان��ون يجعلنا نحيل إل��ى املواثيق الدولية 
لتحديد مرك��ز الطفل اجلندي ف��ي العراق، 
باعتب��ار الع��راق ق��د ص��ادق عل��ى اتفاقية 
حقوق الطف��ل، والبروتوك��ول األول امللحق 

باالتفاقية.
أما قانون اخلدمة والتقاعد العس��كري رقم 
)3( لس��نة 2010 املع��دل، فقد أش��ار إلى إن 
عمر التجنيد للضباط إبتداًء من رتبة مالزم، 
يج��ب أن يكون املتطوع قد أكمل عش��رين 
سنة، وبالنسبة للمراتب )اجلنود( يجب أن ال 
يقل عمره عن ثمانية عش��ر سنة وقد أشار 
قان��ون العقوب��ات العس��كري العراقي إلى 
معاقبة كل من نظم أو ق��دم أوراقا أو وثائق 
رسمية خالفاً للحقيقة وكان ذلك متعلقاً 

باخلدمة أو الوظيفة معاقبته بالسجن.
أسباب وآثار جتنيد األطفال

أس��باب جتني��د األطفال وما تترك��ه من آثار 
مبجملها تتش��ابه إلى حد بعي��د في الدول 
التي عان��ت وتعاني من هذه الظاهرة، فهذه 
األسباب كما موجودة في سوريا وبعض دول 
أفريقيا هي نفس��ها في العراق مع اختالف 
اث��ر كل منها ف��ي كل دول��ة، ونف��س اآلثار 
والنتائج يتركها التجنيد القسري لألطفال 

ولو بدرجات متفاوتة من دولة إلى أخرى.
أوالً: أسباب جتنيد األطفال:

يق��ول أب��و رض��ا، قائ��د كتيبة س��يف اهلل 
املسلول، وهي جماعة تتبع اجليش السوري 
احلر في درعا: »س��تة عش��ر وس��بعة عشر 
عاماً ليسوا صغاراً، إذا لم نأخذهم فسوف 

يذهبون للقتال وحدهم«.
برأيه يعتق��د )ابو رضا( أن بلوغ السادس��ة 
عش��ر أو سبعة عش��ر عام، جتعل من الفرد 
بالغاً وليس صغيراً، عندها ال مجال للكالم 
ع��ن أن التجني��د كان ألطف��ال مراهق��ني، 
فببلوغ هذه الس��ن لم يعد الف��رد صغيراً، 
وبعيداً عن رأي ابو رضا ومن على ش��اكلته، 

ما هي أسباب جتنيد األطفال؟
يع��ود جتني��د األطف��ال لعوام��ل مختلفة 

نذكرها مع شيء من التوضيح :
1- يلعب الفقر دوراً مهما  في جتنيد األطفال، 
خاصة في حاالت جتنيدهم من قبل القوات 
املس��لحة جلماعات غير نظامية، وهو األمر 
الذي قد يدف��ع عوائلهم إلى تش��جيعهم 
عل��ى االلتحاق بهذه اجلماعة أو تلك، طمعاً 
ف��ي مدخ��ل م��ادي ول��و كان بس��يط، ورمبا 

ف��ي العدي��د من األحي��ان ليضمن��وا وجبة 
واح��دة من الغذاء، فكان هن��اك العديد من 
اجلماعات املسلحة في العراق مثل تنظيم 
الدولة اإلسالمية، تدفع مبالغ بني 135-100 
دوالر ش��هريا.2- كذلك لع��ب التمييز دوراً ال 
يقل عن الفقر في الدفع إلى جتنيد األطفال 
والصبي��ة لاللتح��اق بالنزاعات املس��لحة، 
وذل��ك باعتبار الدفاع عن الهوية يعد عامل 
فعال لتعبئ��ة اجملتمعات احمللية وأطفالهم، 
إضافة إلى عوامل اجتماعية تظهر بشكل 
أكثر وضوح ف��ي أفريقيا وفي مناطق النزاع 
الداخل��ي ف��ي الش��رق األوس��ط، وتتمث��ل 
هذه بس��يادة القيم العش��ائرية على قيم 
القانون والدولة، مما جعل العش��ائر طريقة 
س��هلة للج��وء إليه��ا الس��تحصال احلق، 
م��ع ضعف املالحق��ات احلكومي��ة، ويرتبط 

بالقيم العش��ائرية العديد من السلبيات 
من قبيل الثأر، تتضافر معها عوامل أخرى 

كاجلهل والفقر.
3- لعبت األوضاع السياسية دوراً بارزاً في 
جتنيد األطفال، من خالل جعلهم وس��ائل 
تس��تغلها اجلماعات املس��لحة وحركات 
التم��رد، يظهر ذل��ك واضحاً ف��ي صعوبة 
مالحق��ة مرتكبي جرائ��م جتنيد األطفال، 
وس��وء األوضاع السياس��ية سبب رئيس 
في العديد م��ن النزاعات الداخلية، وكثرة 

هذه النزاعات تؤدي إلى تزايد أعداد األطفال 
اجملندي��ن، وال نع��دو احلقيق��ة إذا قلنا أن من 
أجل��ى تطبيق��ات تل��ك األس��باب الوض��ع 
السياس��ي في العراق وم��ا لعبه منذ 2003 
وحت��ى الي��وم م��ن دور ف��ي إث��ارة النزاعات 

الداخلية متمثلة في احلرب على اإلرهاب.
4- تعمل بعض الدول على انتشال األطفال 
واملراهقني من الشوارع ملنع استغالل هؤالء 
ف��ي اجلرائم، والس��يما ممن تركوا الدراس��ة، 

وتعمل على زجهم في القوات املسلحة.
5- إحجام املواطنني عن الدخول في القوات 
املس��لحة، مما يدفع العديد م��ن احلكومات 
إلى اللجوء إلى جتني��د األطفال، يضاف إلى 
ذلك تقب��ل األطف��ال العمل بأج��ور زهيدة 
قياس��اً بالبالغني، وهذا ظهر في بعض دول 

أفريقيا.
6- األطف��ال ف��ي اعم��ار متقدمة في س��ن 
املراهقة من ثالثة عش��ر إلى ثمانية عش��ر 
س��نة، وحتى قبل الثالثة عش��ر مفضلون 
لدى اجلماعات املسلحة، إذ يسهل التحكم 
زال��ت عقوله��م وش��خصيتهم  وال  به��م 
وتكوينهم الثقافي ومعتقداتهم لم تُكّون 
بعد، وهذا يجعل منهم أرضية خصبة لزرع 
أف��كار اجلماع��ات املس��لحة بأفكارها، بل 
جعلهم م��ن دعاتها وقادتها بعد س��نوات 
قليلة عند البلوغ، وفي سن املراهقة يظهر 
التمرد ل��دى الفرد، وقد يعد االلتحاق بقوات 
مس��لحة نظامية أو غير نظامية وس��يلة 
جي��دة لتفريغ ه��ذه الطاقة، ب��كل مغريات 
هذا العمل من مالبس عس��كرية وش��عور 

املراهق ببلوغه مبلغ الرجال.
ثانياً: آثار جتنيد األطفال:

ال يقتص��ر التجني��د فيم��ا يتركه م��ن آثار 
س��لبية - وه��ي مبجموعه��ا كذل��ك- على 
الطف��ل نفس��ه ب��ل يتع��دى ذل��ك ليصل 
ألس��رته وبل��ده، بل أن التجني��د في العديد 
من أوجهه يهدد السلم واألمن الدولي، األمر 
الذي دف��ع باملنظمات الدولية )األمم املتحدة، 
الصليب األحمر وغيرهما( إلى وضع مواثيق 

دولي��ة تعالج هذه اآلثار ميكن إجمالها فيما 
يأتي :

1- اآلث��ار االجتماعي��ة تأت��ي ف��ي مقدم��ة 
س��لبيات جتنيد األطفال، إذ حتدث اختالالت 
اجتماعي��ة ناجم��ة من انت��زاع الطفل من 
عائلت��ه، األمر الذي يؤدي إل��ى قطع األواصر 
النفس��ية واجلس��دية بني الطفل وأسرته، 
مم��ا ي��ؤدي إلى خل��ق جيل عدمي اإلحس��اس 
فاق��د الش��عور باألم��ان، كم��ا أن العدي��د 
من ه��ؤالء األطف��ال اجملندين يعان��ون فيما 
بعد من رف��ض اجتماعي، وم��ا يرتبط بهذا 
الرفض من مش��اكل يجع��ل محاولة الدول 
إع��ادة تأهيلهم غاي��ة بالصعوب��ة.2- اآلثار 
االقتصادي��ة إذ ال جدل في أن من أهم املوارد 
التي تنهض بها الدول هي املوارد البش��رية، 
وال غنى عنه��ا في أي عملية تنمية، ويقيناً 
أن األطف��ال ه��م اجل��زء األه��م م��ن امل��وارد 
البش��رية والش��ريان ال��ذي يغ��ذي اجملتم��ع 
بالدماء الشابة، وجتنيدهم يحول دون تطوير 
هذه الفئة املهمة لتركها مقاعد الدراس��ة 
وبقائها أس��يرة اجلهل، كما أن هذه الظاهرة 
س��تؤدي إلى اس��تمرار احل��روب لوقت أطول 
مما يؤدي إلى تأخر اقتص��اد البلد، إن لم نقل 

يؤدي إلى تدميره.
األطف��ال  جتني��د  عل��ى  يترت��ب  كذل��ك   -3
وإش��راكهم ف��ي النزاع��ات املس��لحة آث��ار 
تصيب الطفل اجملند قبل غيره، فقد يتعرض 
الطف��ل في العدي��د من األحي��ان إلى أضرار 
بدنية س��واء من األعمال العسكرية أو أثناء 
التدريب جتعل��ه عالة على أهل��ه، من قبيل 
ما أدلى به ش��هود عن اعتق��ال فتاة إيزيدية 
تسكن مع عائلتها في شمال العراق عمرها 
ثالثة عشر سنة مت ضربها بوحشية من قبل 
مقاتل��ني، كانت قد تش��اجرت م��ع قائدتها 
وحاولت الهرب، قال سكان سرد شتي، وهي 
 )Human Rights Watch(�بلدة في سنجار، ل
إنه��م وجدوه��ا تع��رج عل��ى ط��ول الطريق 
بساق مكسورة، متوسلة املساعدة، حاولوا 
مس��اعدتها، ولكن أخواتها الس��ابقات في 

السالح تتبعنها وأخذنها بعيدا.
يض��اف إلى األض��رار البدنية أض��رار أخرى ال 
تقل قسوة وهي األضرار الفكرية والنفسية 
على الطفل اجملند، إذ يتلقى األطفال دروساً 
عن العقيدة التي تعتقد بها اجلماعات التي 
تولت جتنيدهم، حتاول أن تزرع تلك املعتقدات 
في نف��وس األطفال، وال تُع��دم احليلة ألجل 
ذلك، إذ غالباً ما يكون األطفال مادة س��هلة 
الفك��ري وخصوصاً  التش��كيل لضعفهم 
أغلبهم تركوا املدرس��ة ف��ي مراحل مبكرة، 
وف��ي احل��ركات املتطرفة اإلس��المية يكون 
الكالم عن احلور العني واجلهاد وطلب اجلنة، 
ويت��م تدريب ه��ؤالء الصبي��ة املراهقني في 
معس��كرات صاخبة خانق��ة وبيئة خصبة 
الرتف��اع مع��دالت اإلس��اءة اجلنس��ية، من 
قب��ل مدربيه��م أو من قبل زمالئه��م األكبر 
سناً، تتفاعل هذه العوامل مع غيرها داخل 
نفس��ية الطف��ل، وأمام عدم وج��ود مهرب، 
تتعامل أدمغتهم مع هذا الواقع باملس��ايرة 
م��ا يؤثر تدريجي��اً على تغير نف��س وعقلية 
وطريقة تفكير الطفل اجلندي، و بعد انتهاء 
فترة التجني��د بانتهاء املعارك أو بتس��ريح 
اجلن��ود الذين كانوا أطف��االً وقت جتنيدهم - 
لكنه��م لم يعودوا كذلك- يعود الطفل وقد 
بلغ س��ناً أكبر وعاش ف��ي مجتمع العنف و 
اجلرمية، وش��هد العديد م��ن أعمال القتل إن 
لم يكن ارتكبها، مع كل تلك اخلبرة، رمبا يرى 
اس��تعمال القوة حالً لكثير من مشكالته، 
تروي مسؤولة في إحدى اجلمعيات اللبنانية 
الت��ي ترع��ى األطف��ال الهارب��ني م��ن احلرب 
في س��وريا، قص��ة لطفل ُجند وش��ارك في 
بع��ض املعارك بدافع الثأر ملقتل أبوه، قال له 
رؤس��ائه أن املش��اركة باملعركة هو الطريق 
إلى اجلنة، حيث يس��كن وال��ده، في املعارك 
التالي��ة متكن من القتل بحماس��ة، وبعد أن 
هربه أحد أقاربه عنوة إلى لبنان، ال يشعر أنه 

قوي إال حني يحمل السالح.

 *مدرس مساعد  

الطفل املجند هو الطفل 
املعد واملدرب من قبل 
قوات مسلحة بقصد 
إشراكه يف األعمال 
القتالية أو غريها من 
النشاطات األخرى 
املتصلة بها

غالبًا ما تتحدد شروط 
االشتغال واجور 
العاملني عن طريق 
التفاوض الجماعي بني 
ممثلي العمال وارباب 
العمل

فتح مناطق واسعة 
ورفع الحواجز 
الكونكريتية عن شوارع 
بغداد واملؤسسات 
واألبنية واألسواق 
والشوارع املهمة

دواخل سوق العمل وخوارجها أمنيات يف ساحة العرضات



إن جزءاً من متع��ة مؤمتر العمل 
السياس��ي احملاف��ظ الذي جذب 
مجموعة واس��عة من الشباب 
احملافظني )والذين سخرت منهم 
الصحافة الليبرالية بتسميتهم 
جتمع اليكس كيتون( يتمثل في 

تعلم العقيدة احملافظة.
ولكن بعد الصع��ود الكبير في 
عهد كلينتون في التس��عينات 
ب��دأ مؤمت��ر العم��ل السياس��ي 
خ��ال  بالتش��قق  احملاف��ظ 
س��نوات جورج بوش. واصبحت 
العاطفي  املرك��ز  نيوز  الفوكس 
وقد  االميركي��ني.  للمحافظ��ني 
)معتنق��و  الليبرتاري��ون  رف��ض 
فلس��فة احلري��ة( وغيره��م من 
الفصائل التي انفصلت بشكٍل 
مفاجئ )وم��ن بينهم احملافظون 
القدام��ى( محافظي بوش اجلدد 
وحربهم عل��ى العراق كما تزايد 
حت��دي احملافظ��ني االصغر س��ناً 
للقي��م االس��رية. وفي س��نوات 
احلرك��ة  كان��ت  اوبام��ا  والي��ة 
احملافظ��ة مرتبك��ة عل��ى نح��و 
متزايد بسبب رفض حزب الشاي 
وبسبب الرسائل املتمردة لاعام 
اليمين��ي اجلديد التي جتس��دها 
بريتبارت االخباري��ة. والتي جرى 
واض��ح  بش��كل  اس��تبعادها 
م��ن مؤمت��ر العم��ل السياس��ي 

احملافظة.
في الع��ام 2011 اعتم��د ترامب 
وضغ��ط  احملافظ��ني  والء  عل��ى 
عليهم ملنح��ه فرصة للحديث 
فمنحوه خمس��ة عشر دقيقة 
في املؤمت��ر مقابل دفع��ة مالية 
كبيرة بحسب بعض التقارير. اذا 
كان م��ن املفترض ان يكون مؤمتر 
العم��ل السياس��ي احملافظ عن 
صقل اخلط السياس��ي للحزب 
احملافظ فق��د كان ايضاً متنبهاً 
جملموعة واس��عة من مش��اهير 
احملافظ��ني على مر الس��نني مبن 
ف��ي ذل��ك راش ليمب��و آن كولتر 
الفوك��س  نح��وم  ومختل��ف 
نيوز. ف��ي العام الس��ابق العادة 
انتخ��اب اوبام��ا كان ترامب من 
فئة املشاهير تلك. ولكن اصبح 
ينظر اليه بشكل مختلف متاماً 
بع��د اربع س��نوات. وفي ش��تاء 
الس��باق  وخ��ال   2016 الع��ام 
كان  ال��ذي  االول��ي  اجلمه��وري 
ما ي��زال تنافس��ياً اصبح ينظر 
الى ترامب كش��خص يعمل ما 
اجلمهوريني؛  الس��عاد  بوس��عه 
فق��رر التخلي ع��ن مؤمتر العمل 
السياس��ي احملافظ وعن كل ما 
يخش��ى عدم قب��ول والترحيب 

به.
وف��ي ه��ذا الع��ام وكج��زء م��ن 
حتالف جديد م��ع البيت االبيض 
وترامب وبان��ون كان من املقرر ان 
تكون الش��خصية االساس��ية 
السياس��ي  العمل  مؤمت��ر  ف��ي 
احملاف��ظ هي اليمين��ي املتطرف 
ميل��و يانوبولوس وه��و بريطاني 
مثل��ي اجلن��س ومح��رض مييني 
كان  ني��وز.  ببريتب��ارت  مرتب��ط 
يُعتب��ر ش��خصية  يانوبول��وس 
للغاي��ة  مربك��ة  محافظ��ة 
وق��د كان دوم��اً اش��به مبحرٍض 

يس��اري في فلم س��يركا 1968 
)Circa 1968( وقد اثار هس��تيريا 
يسارية ضده بسبب استهزائه 
بالص��واب السياس��ي واالعراف 
االجتماعي��ة. ف��ي الواق��ع كان 
هن��اك ايح��اء خفي ب��أن مؤمتر 
احملاف��ظ  السياس��ي  العم��ل 
قد اخت��ار يانوبول��وس نوعاً من 
احملمي��ني م��ن قب��ل بان��ون. قبل 
يومني من افتت��اح املؤمتر عندما 
اكتش��ف م��دون م��ن احملافظني 

يانوبولوس  ع��ن  فيديو  ش��ريط 
ف��ي احتفالية غريب��ة يبدو انها 
تب��رر الول��ع اجلنس��ي باالطفال 
اعل��ن البي��ت االبي��ض ان عل��ى 

يانوبولوس ان يغادر.
وم��ع ذل��ك ب��دا ان وج��ود البيت 
العم��ل  مؤمت��ر  ف��ي  االبي��ض 
السياس��ي احملافظ الذي شمل 
باالضاف��ة ال��ى الرئي��س بانون ، 
وكونواي ، ووزير التعليم بيتسي 
ديفوس ومستش��ار السياس��ة 
اخلارجي��ة ف��ي البي��ت االبي��ض 
والكاتب الس��ابق ف��ي بريتبارت 
سيباس��تيان غ��وركا ق��د ابعد 
قص��ة فوض��ى يانوبول��وس عن 
الس��احة. واذا كان مؤمتر العمل 
السياسي احملافظ يتطلع دائماً 
الى حتويل السياس��يني اململني 
الى جنوم المع��ني ففي هذه املرة 
كان ترامب وأي ش��خص يتصل 

به هم اكبر النجوم.
ف��ي  كون��واي  اس��رة  جلس��ت 
الصفوف االولى واجريت مقابلة 
مع كون��واي على اس��لوب اوبرا 
اجرتها مرس��يدس شاب زوجة 
مات ش��اب )كان مؤمت��ر العمل 
احملاف��ظ مش��روعاً  السياس��ي 
عم��ود  كات��ب  وه��و  اس��رياً( 
للمحافظ��ني ف��ي الواش��نطن 

تاميز والذي س��يصبح الحقاً من 
اعامي��ي البي��ت االبيض. كانت 
كون��واي متث��ل ص��ورة حميم��ة 
ف��ي جعبتها  وملهم��ة الم��رأة 
وكان  االجن��ازات.  م��ن  الكثي��ر 
ه��ذا النوع م��ن املقاب��ات التي 
اعتق��دت كون��واي انه��ا كانت 
لُتعرض على شبكات التلفزيون 
ل��م  ل��و  الفضائي��ة  واحملط��ات 
تكن ه��ي جمهورية م��ن انصار 
ترامب في اش��ارة منها الى ذلك 
النوع م��ن املعاملة الذي اعطي 
الس��افها الدميقراطي��ني مث��ل 

فاليري جاريت.
وف��ي الوق��ت ال��ذي كان��ت فيه 
كونواي تشرح نسويتها املضادة 

للحركة النسوية وصل ريتشارد 
سبنسر الى مركز املؤمترات على 
امل حضور اجللسة االفتتاحية 
»اليم��ني املتطرف لي��س محقاً 
ابداً« وهو جه��د متواضع العادة 
تأكي��د القي��م التقليدية ملؤمتر 
العمل السياس��ي احملافظ. كان 
سبنس��ر الذي كان منذ انتصار 
ترامب قد كرس نفس��ه ليكون 
ناش��طاً ب��دوام كام��ل يبح��ث 
ع��ن الف��رص االعامية يخطط 
ولك��ن  االول.  الس��ؤال  ليط��رح 
مبج��رد وصول��ه ودفعه لرس��وم 
قيمته��ا  البالغ��ة  التس��جيل 
150$ جذب انتباه مراس��ل واحٍد 
ف��ي البداية ث��م دائ��رة متنامية 
من املراسلني ورد عليهم بتقدمي 
مؤمت��ر صحفي مخص��ص. وقد 
اس��هم سبنس��ر ف��ي توضيح 
مفارقات احلركة احملافظة احلديثة 

كما وضحه��ا يانوبولوس وكما 
ترامب  وضحها بطرائق متعددة 
وبانون. لق��د كان عنصرياً لكنه 
كان بالكاد محافظاً؛ فهو يدعم 
بش��كل صارم الرعاية الصحية 
جلمي��ع االميركيني على س��بيل 
املثال وكان االهتمام الذي حظي 
به الى حد ما عبارًة عن محاولة 
بذلتها وسائل االعام الليبرالية 
وليس  النزعة احملافظة  لتشويه 
اهتمام��اً يس��تهدف احملافظني. 
حلق��ة  ازدي��اد  وم��ع  وبالتال��ي 
املراس��لني حول��ه لتبل��غ ثاثني 

ش��خصاً تدخلت ش��رطة مؤمتر 
احملاف��ظ  السياس��ي  العم��ل 
واخبره احد ح��راس االمن: »أنت 

غير مرحب بك هن��ا«. »يريدونك 
خارج املبنى انهم يريدون منك ان 

تتوقف يريدونك خارج املبنى«.
»ه��ل   ، سبنس��ر  ق��ال  »واو« 

يستطيعون؟«
»يكف��ي نقاش��اً. ه��ذه ملكية 
خاصة ومؤمتر العمل السياسي 
احملاف��ظ يري��دك خ��ارج ارضه«. 

هكذا اخبره حارس االمن.
مت اصطح��اب سبنس��ر خ��ارج 
قاعة مؤمتر العمل السياس��ي 
احملافظ. لم يش��عر سبنسر ان 
كرامته قد انتهكت وجلس في 
صالة الفندق على اريكة مريحة 
وبدأ بارس��ال الرسائل من خال 
وس��ائل االع��ام االجتماعي��ة 
والبري��د  النصي��ة  والرس��ائل 
ال��ى الصحفي��ني  االلكترون��ي 
املوجودي��ن عل��ى قائمة جهات 

االتصال اخلاصة به.
اراد  الت��ي  النقط��ة  كان��ت 

سبنس��ر تأكيدها هي ان وجوده 
هنا لم يكن ُمش��كاً او ساخراً 
كوجود بانون او في هذا الش��أن 

كوجود ترامب. رمبا جرى اخراجه 
ولك��ن مبعنى تاريخ��ي اكبر كان 
احملافظ��ون ه��م الذي��ن اخرجوا 
من حركته��م اخلاصة اخرجهم 

الكادر اجلديد الذي شمل ترامب 
وبانون وهو ما اس��ماه سبنس��ر 
»املتمردين«. ومؤي��دي »املصالح 
والثقاف��ة  والع��ادات  والقي��م 

اخلاصة بالبيض«. وكان سبنسر 
ترامبوي��اً حقيقي��اً او انه اعتقد 
ذلك. كما اعتقد ان مؤمتر العمل 
السياس��ي احملاف��ظ يتكون من 

ناشرين.
في الغرفة اخلضراء وبعد وصول 
بان��ون وبريب��وس وحاش��يتهما 
قميص��اً  مرتدي��اً  بان��ون  وق��ف 
داكناً وس��ترة داكن��ة وبنطلوناً 
ابي��ض جانب��اً وراح يتحدث الى 
بري��ت.  إلكس��ندرا  مس��اعدته 
جل��س بريب��وس عل��ى كرس��ي 

املاكياج لتلقي طبقة من مرهم 
االساس على وجهه ومسحوقا 
وملمع شفاه. »س��تيف« قالها 
الى الكرس��ي  بريبوس مش��يراً 
الذي نهض منه. »ال مش��كلة« 
ق��ال بان��ون مش��يراً بيدي��ه الى 
وجه��ه. بلفت��ة اخرى م��ن تلك 
يحاول  التي  الصغي��رة  اللفتات 
م��ن خالها التموض��ع على انه 
مغاير جلمي��ع الفارغني املزيفني 
مس��تنقعات  ف��ي  املنحدري��ن 
السياس��ة ومختلف عن راينس 
بريبوس ال��ذي يضع على وجهه 

مرهم اساس واضحاً.
كان م��ن الصعب االس��تخفاف 
او االس��تهانة بأهمي��ة الظهور 
الع��ام االول لبان��ون بع��د اي��ام 
م��ن اضط��راب اجلن��اح الغرب��ي 
املع��روف وقص��ة غ��اف مجلة 
تامي��ز عن��ه والتكهن��ات التي ال 

تنته��ي ح��ول س��لطته ونياته 
احلقيقية وحصول��ه على االقل 
في عقل وس��ائل االع��ام على 
الس��ر االساس��ي لبي��ت ترامب 
االبي��ض. اما بانون نفس��ه فقد 
كانت ه��ذه في اعتق��اده حلظة 
مصممة بعناية. كانت مس��يرة 
النصر له. كان يعتقد انه سيطر 
عل��ى اجلناح الغربي وكان يتوقع 
تفوق��ه عل��ى كل م��ن بريبوس 
ترام��ب  صه��ر  االحم��ق  وذل��ك 
ايضاً. وسيهمني اآلن على مؤمتر 
العمل السياسي احملافظ. حاول 
يظه��ر  وان  يحبط��ه ش��يء  اال 
مبظهر غير الواعي بنفسه رغم 
احساس��ه با ش��ك ان��ه رجل 

الساعة.
لم يكن تردده في قبول املاكياج 
مج��رد وس��يلة للتقلي��ل م��ن 
ش��أن بريب��وس ب��ل كان ايض��اً 
وس��يلة للقول ان القائد يذهب 
ال��ى املعركة بوجه��ه احلقيقي 

والطبيعي.
»ميكنك ان تع��رف ما يفكر فيه 
حت��ى اذا كنت جتهله« اوضحت 
إلكس��ندرا بري��ت. »إنه يش��به 
الصب��ي الطي��ب ال��ذي يع��رف 

اجلميع انه مشاكس«.
عندما ظهر الرجان على خشبة 
املس��رح وظهرت صورهما على 
الشاش��ة الكبي��رة كان التباين 
بينهما كبيراً. جعلت مساحيق 
يب��دو  بريب��وس  التجمي��ل 
كمجس��م لعرض االزياء وكانت 
بدلت��ه الرس��مية م��ع الدبوس 
الس��ترة صبيانية  عل��ى ص��در 
بعض الش��يء بينما كان بانون 
الرجل ال��ذي يفترض انه خجول 
م��ن االعام يلته��م الكاميرات. 
كان جنماً موس��يقياً كان جوني 

كاش.
امسك بيد بريبوس في مصافحة 
س��لطوية ث��م اس��ترخى على 
كرس��يه بينم��ا توج��ه بريبوس 

بحماسة الى كرسيه.
االفتتاحية  بداي��ًة  بريبوس  قدم 
التقليدية. وعندما جاء دور بانون 
دخل ف��وراً في صل��ب املوضوع: 
عل��ى  اش��كركم  ان  »اري��د 
دعوت��ي اخيراً ال��ى مؤمتر العمل 

السياسي احملافظ«.
ق��ال مات ش��اب مستس��لماً: 
»قررن��ا ان نق��ول ان اجلميع جزء 
ث��م   ، احملافظ��ة«  اس��رتنا  م��ن 
رحب بش��اغلي »اجل��زء اخللفي 
من الغرفة« حي��ث جلس مئات 
يغط��ون  الذي��ن  الصحفي��ني 

احلدث.
»هل ه��ذا هو احل��زب املعارض؟« 

سأل بانون وهو يغطي عينيه.
انتقل شاب الى سؤال االعداد: 
»نق��رأ الكثي��ر عنكم��ا انتم��ا. 
 ، جي��د«  ش��يء  »كل  اح��م...«. 
اج��اب بريبوس بضيق. »أراهن ان 
لي��س كل ما نق��رأه دقيقاً« قال 
ش��اب. »اعتقد ان هن��اك كثيراً 
من االشياء التي تُكتب بشكٍل 
مغلوط. واس��محوا لي ان اسأل 
كاً منكم��ا: م��ا الذي يُش��كل 
برأيكما اكبر سوء فهم ما يجري 
في بيت دونالد ترامب االبيض؟«. 

9 ملف

كانت كونواي متثل صورة محيمة وملهمة المرأة يف جعبتها الكثري من االجنازات

كان يانوبولوس يُعترب شخصية 
محافظة مربكة للغاية وقد كان 

دومًا اشبه بمحرٍض يساري

احللقة )33(

كان سبنسر ترامبويًا حقيقيًا او انه اعتقد 
ذلك كما اعتقد ان مؤتمر العمل السياسي 

املحافظ يتكون من ناشرين

ترامب
اوباما

هياري

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 
تس��لط الض��وء على الكتاب الذي كش��ف فضائح البيت االبيض والذي س��عى الرئيس االمريك��ي دونالد ترامب 
جاه��دا ملنع��ه بكل ما اوتي من دهاء وقوة انه كتاب » نار وغضب » البيت االبيض في عهد ترامب » ملؤلفة الباحث 
والصحف��ي االمريك��ي » مايكل وولف » وهو من مواليد )1953( والذي حاز عل��ى جوائز تقديرية عدة في الصحافة 
وع��رف بكون��ه يكتب عمودا في صحف امريكي��ة عديدة ابرزها » نيويورك » و » فايني فير » و » يو اس اي تودي » و« 
الغارديان » وش��ارك وولف في تاس��يس موقع » نيوزر » جلمعه االخبار وله عدة كت��ب في مجالي االعام واالعمال 
السياس��ية باختص��ار هذا الكتب هز العال��م وحاول ترامب منعه بش��تى الطرق واعتبر قنبل��ة القيت في وجه 
الرئيس االمريكي اخلامس واالربعني في الكتاب تس��ليط ضوء س��اطع على صراعات عنيفة ودسائس وتسريبات 

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



احتاد  في  املسابقات  جلنة  ثمنت 
كرة القدم املوقف االيجابي إلدارة 
على  وافقت  ان  بعد  النفط،  نادي 
القوة  فريق  مع  مباراتهم  نقل 
كاس  بطولة  ذهاب  ضمن  اجلوية 
ملعب  الى  ملعبهم  من  العراق 

الصناعة.
وقال نائب رئيس جلنة املسابقات، 
يحيى كرمي: نقدم شكرنا وتقديرنا 
هذا  على  النفط  نادي  ادارة  الى 
بغريب  ليس  وهو  اجلميل،  املوقف 
التي  النموذجية  االدارة  هذه  على 
دائما ما تكون سباقة في املواقف 
العام،  الصالح  تخدم  التي 

والرياضة على وجه اخلصوص.
طالبنا  ان  بعد  كرمي:  واضاف 
من  مباراتهم  بنقل  النفط  ادارة 
الصناعة  ملعب  الى  ملعبهم 
ضمن ذهاب دور الثمانية لبطولة 
الكاس بغية فسح اجملال لدخول 
اكثر عدد ممكن من جماهير القوة 
النفط  ادارة  تترد  ولم  اجلوية، 

وافقت  العكس  على  بل  بالقرار، 
متعة  اجل  من  بالفكرة  ورحبت 
جماهيرنا،   املباراة أقيمت  االثنني 
الصناعة  ملعب  في  املاضي 
السلبي،  بالتعادل  وانتهت 
السبت  يوم  الفريقان  وسيلتقي 
املقبل في ملعب القوة اجلوية في 

اياب البطولة نفسها .

تأهل منتخب قطر للدور ربع النهائي من 
املقامة  القدم  لكرة  آسيا  بطولة كأس 
حاليا في اإلمارات وذلك بعد الفوز على 
منتخب العراق بنتيجة وذلك في املباراة 
التي أقيمت على ملعب آل نهيان بنادي 

الوحدة بالعاصمة اإلماراتية أبو ظبي.
بسام  الوحيد  املباراة  هدف  سجل 
هشام الراوي في الدقيقة 63 من ضربة 
حرة مباشرة.. وبهذا التأهل سوف يلعب 
منتخب قطر في الدور ربع النهائي مع 

منتخب كوريا يوم اجلمعة املقبل.
بعد  الصعود  قطر  منتخب  واستخق 
مدار  على  قدمه  الذي  اجليد  املستوى 
دفاعيا وهجوميا وفي نفس  الشوطني، 
الوقت استحق منتخب العراق اإلشادة 
والفوز  التسجيل  كثيرا  حاول  حيث 
في  السيما  ذلك  في  يوفق  لم  ولكن 
الدقائق األخيرة التي أضاع فيها العبوه 

العديد من الفرص.
األول جيد املستوى كانت  الشوط  جاء 
املنتخب  عاد  ثم  قطرية  فيه  البداية 
قوية  بصورة  اللقاء  في  ودخل  العراقي 
ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى 
منتخب قطر، وانقذت العارضة والقائم 
فرصتني للتسجيل للعنابي خالله عن 

طريق عبد الكرمي حسن.
هي  فرص  ثالث  االول  الشوط  شهد 
األخطر خالله األولى كانت بعد 4 دقائق 
الكرمي  عبد  سدد  عندما  قطر  ملنتخب 
صوب  طائرا  الوضع  من  كرة  حسن 

املرمى، واصطدمت بالعارضة, ورد أسود 
الرافدين بكرة استمر فيها مهند علي 
وانفرد  التمرير  في  عفيف  أكرم  خطأ 
اصطدم  ولكنه  الشيب  باحلارس سعد 
حرة  ضربة  على  األخير  ليحصل  به 

ومهند على إنذار.
وفي الوقت بل الضائع من هذا الشوط 
من  ملنتخب قطر  فرصة خطرة  أتيحت 

اجلهة اليسرى عندما سدد عبد الكرمي 
بالقائم  اصطدمت  قوية  كرة  حسن 
لتضيع  حسن  جالل  للحارس  األمين 

فرصة التقدم للعنابي.
وشهد هذا الشوط قبل نهايته بعشر 
دقائق خروج همام طارق بسبب اإلصابة 
ومشاركة علي حصني فيصل »وبكاء« 
لها  تعرض  التي  اإلصابة  بسبب  همام 

ومنعته من إكمال املباراة.
الشوط  في  كثيرا  األمر  يختلف  لم 
لفترات  اللعب  انحصر  حيث  الثاني 
نتيجة  وذلك  امللعب،  طويلة في وسط 
اللعب  مفاتيح  أمام  الطريق  إغالق 
باملنتخبني، باستثناء بعض االجتهادات 

الفردية من الالعبني باملنتخبني.
منتخب  تسجيل   63 الدقيقة  وحملت 

بسام  طريق  عن  له  األول  للهدف  قطر 
احلكم  احتسب  عندما  الراوي  هشام 
على  قطر  ملنتخب  مباشرة  حرة  ضربة 
حدود منطقة اجلزاء تصدى لها بسام، 
ولعبها قوية من فوق احلائط على يسار 
العنابي  ليتقدم  حسن  جالل  احلارس 

بالهدف األول.
عن  بحثا  العراقي،  املنتخب  وهاجم 
فرصة  من  أكثر  له  وأتيحت  التعادل 
الدقيقة  وفي  الدقة..  افتقدت  ولكنها 
66 تعرض البديل على حصني لإلصابة 
داود  محمد  منه  بدال  وشارك  وخرج 
تعديل  عن  بحثا  الشاب  الالعب 

النتيجة. 
ثان  هدف  فرصة  حسن  جالل  وانقذ 
حسن  الكرمي  عبد  انفرد  عندما  لقطر 
لها  تصدى  قوية  كرة  ولعب  باملرمى 
احلارس العراقي وحولها إلى ركنية في 
الدقيقة 67.. ثم تسديدة من عبد العزيز 

حامت أنقذها جالل حسن ببراعة. 
وأجرى املنتخب العراقي التغيير الثالث 
بنزول ربيني سوالقا بدال من عالء مهاوي 
النهاية  قبل  أيضا  اإلصابة  بسبب 
عدنان  علي  وكاد  دقيقة.  بعشرين 
تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 78 
مرت  مباشرة  حرة  ضربة  سدد  عندما 
منتخب  وضغط  بقليل..  القائم  فوق 
وفي  التعادل  عن  بحثا  بشدة  العراق 
قوة  بكل  قطر  منتخب  دافع  املقابل 
بحثا عن احلفاظ على النتيجة للتأهل 

لربع النهائي وجنح في حتقيق ذلك.

منتخبنا يودع البطولة ويكسب جياًل شابًا للمستقبل 
10
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رمسيًا .. كرار جاسم اىل الشرطة
استكملت الهيئة االدارية لنادي الشرطة 
الرياضي إجراءات التعاقد مع الالعب كرار 
نفط  صنعت  نادي  صفوف  في  احملترف 
في  الشرطة  كرة  لتمثيل  اإليراني  عبادان 
املرحلة املقبلة من دوري الكرة املمتاز.وقال 
عضو ادارة نادي الشرطة علي الشحماني، 
على  حصلت   النادي  »ادارة  إن  بيان  في 
كرار  بالالعب  اخلاصة  الدولية  البطاقة 
ليكون  اإليراني  النادي  قبل  من  جاسم 

الشرطة وبشكل  فريق  احد العبي  بذلك 
املقبلة  املباريات  في  لتمثيله  رسمي 
سيلتحق  »كرار  ان  الكرة«.وبني  دوري  من 
معسكر  خالل  التدريبية  بالوحدات 
اربيل  محافظة  في  حاليا  املقام  الفريق 
الدوري  النطالق  وجتهيزه  الفريق  لتحضير 
في  الوطني  املنتخب  مهمة  انتهاء  حال 
»كرار جاسم  ان  اسيا«.واضاف  أمم  بطولة 
ميتلكه  ملا  للفريق  قوية  اضافة  سيكون 
اعلى  على  ومهارية  بدنية  إمكانيات  من 

بخبرة  متتعه  الى  باالضافة  مستوى 
احمللية  األندية  مع  سواء  كبيرة  كروية 
املنتخبات  مستوى  على  او  اخلارجية  او 
إيجابي  اثر  لها  ستكون  التي  الوطنية 
خاطب  »النادي  ان  الفريق«.وتابع  على 
اضافة  اجل  من  الكرة  احتاد   ً رسميا 
الالعب الى كشوفات الفريق في املوسم 
احلالي ٢٠١8-٢٠١٩ والتي سيرتدي خالله 

القميص الرقم 8«.
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اللياقة البدنية هي النقطة الفارقة اليت خسرنا بسببها وودعنا البطولة مبكراً 

بهدف بسام الراوي عراقي األصل .. قطر تفوز على منتخبنا وتتأهل إىل دور 
الـ8 وتقابل كوريا اجلنوبية

 قب��ل كل ش��يء يجب الق��ول اننا وفي خضم املنافس��ة بني ف��رق مجموعتنا ف��ي البطولة 
االس��يوية كن��ا نولي اهمي��ة اس��تثنائية ملباراتنا مع ايران الت��ي انتهت بالتع��ادل، ومرد هذا 
االهتمام ليس جملرد اننا كنا نريد حتقيق الفوز في تلك املباراة، وامنا حلاجتنا املاس��ة الى اختبار 
حقيقي نستطيع من خالله معرفة قدرة منتخبنا على جتاوز السلبيات التي رافقت مباراتينا   
امام فيتنام واليمن، وفي الوقت نفس��ه كان يحدونا االم��ل الن نرى منتخبنا وفي تلك املباراة 
بال��ذات اي م��ع ايران ان يطل علينا بحل��ة جديدة يقودنا من خالل��ه املراهنة عليه في املضي 
نح��و االدوار املتقدمة من املنافس��ة في هذه البطولة.مس��توانا بل وحت��ى نتيجتنا مع ايران 
كانت مقنعة ومرضية ايضا، برغم ارجحية التفوق التي فرضها منتخبنا على مجريات االمور 
وبالتحديد في ش��وط املباراة الثاني، اال ان النتيجة بش��كل عام لم تكن سيئة بل بالعكس 
اكدت احقية منتخبنا في اس��تمراره واملواصلة نحو حتقي��ق املزيد من النجاحات التي جتعل 
منافس��يه يحس��بون له حسابا اس��تثنائيا بعكس ما يش��ير اليه بعض احملللني )العباقرة( 
الذين ما زالوا يّهمشون عن قصد ولالسف مشاركة وامكانية املنتخب العراقي دون االقتراب 
ول��و باحلد االدنى من الرأي املنصف الذي يضع منتخبنا بني املنتخبات املرش��حة للوصول الى 

املراكز النهائية من هذه البطولة.
عموما ال يهمنا ما يقوله االخرون بتحليالتهم غير املنصفة وغير املنطقية!، بل الذي يهمنا ان 
نرى منتخبنا وبالذات بعد ان خرجنا بنتيجة ايجابية من مباراتنا مع ايران التي خضعت لرمبا 

لظ��روف اس��تثنائية ورافقته��ا ضغوط 
كثيرة، الس��يما ان املنتخب االيراني يعد 
م��ن ابرز املنتخب��ات االس��يوية واكثرها 
تط��ورا بل وحت��ى حضورا ف��ي نهائيات 
كأس العالم، نقول بع��د ان اجتزنا هذه 
املباراة ومعها االدوار التمهيدية، نتطلع 
ملباراتن��ا م��ع قط��ر الن ن��رى منتخبن��ا 
مبس��توى يؤهله لتحقيق الفوز واالرتقاء 
ال��ى الدور رب��ع النهائ��ي م��ن البطولة، 
وعندم��ا نقول او نطم��ح لتحقيق الفوز 
على املنتخب القطري ليس الننا ننتقص 
من ق��درة وامكاني��ة الفريق الش��قيق، 
ب��ل بالعك��س فنح��ن نحت��رم جمي��ع 
منافسينا وبضمنهم املنتخب القطري 
الذي تط��ور مس��تواه كثي��را وظهر في 
هذه البطولة حتديدا مبس��توى راق اهله 
العت��الء قمة مجموعت��ه خصوصا بعد 

فوزه الرائع على املنتخب الس��عودي، نقول برغم هذا التفوق الذي س��جله املنتخب القطري، 
اال ان منتخبن��ا الذي نس��تطيع ان نعتبره مير بأفضل حاالته النفس��ية والبدنية ويعيش الى 
ح��د كبير بعيدا عن الضغوط التي لرمبا ش��كلتها ب��ل فرضتها مباراته الس��ابقة مع ايران، 
جن��ده ق��ادرا على حتقيق الفوز النه مهم��ا حاولنا املقارنة بينه، أي ب��ني املنتخب القطري وبني 
املنتخب االيراني من حيث املس��توى واالمكانات الفنية فان االرجحية ستكون حتما لصالح 
املنتخب االيراني الذي جنح هو االخر بخبرة العبيه أوال ومن ثم التفوق بأمكاناتهم اجلسمانية 
في حس��م املنافس��ة في دور ال�١6 مع منتخب عمان الذي غادر البطولة اثر خسارته بهدفني 
مقابل الش��يء بعد ان ف��رط بضربة جزاء في الدقائق االولى من املب��اراة التي كادت تقلب كل 
موازين املباراة ولكن؟!.اذن نستطيع القول، وبأعلى درجات الثقة، نعم، ان كل االجواء والظروف 
ه��ي مهيأة لتحقيق الفوز ف��ي مباراة اليوم الت��ي تزيدنا تفاؤال مبنتخبنا ك��ي يقدم مجهودا 

استثنائيا يقوده للعبور الى الدور ربع النهائي من منافسات هذه البطولة.
أخر الكالم، 

منذ الوهلة االولى النطالق البطولة اش��رنا الى ان املنافس��ة االس��يوية ستشهد الكثير من 
املفاجآت، وعندما حتقق فوزنا بصعوبة على فيتنام، قلنا ان فيتنام منتخب متطور ال يستهان 
ب��ه، “والي��وم”، اكد ذلك بعد ان جن��ح في اقصاء املنتخ��ب االردني الذي كان ق��د حقق واحدة 
م��ن اكبر مفاجآت البطولة بفوزه على منتخب اس��تراليا حامل اللقب، ويبدو ان مسلس��ل 
املفاجأت سيستمر في هذه البطولة السيما في أدوارها احلاسمة التي لرمبا تشهد املزيد من 
املنتخبات البارزة بل املرش��حة للفوز بالبطولة من منتخبات أس��يوية مغمورة كنا نستهني 

بها باالمس القريب.

مفاجآت كأس آسيا
وقفة 

يعقوب ميخائيل

 رغم هذا التفوق الذي سجله 
املنتخب القطري  اال ان 
منتخبنا الذي نستطيع ان 
نعتربه يمر بأفضل حاالته 
النفسية والبدنية ويعيش اىل 
حد كبري بعيدا عن الضغوط 
نجده قادرا على تحقيق الفوز

ووضع فريق الزوراء قدما في العبور 
للدور املقبل لبطولة كاس العراق 
فريق  مضيفه  على  فوزه  بعد 
رد،  دون  من  بهدف  بغداد  امانة 
عبد  مهند  املهاجم  بإمضاء  جاء 
املباريات  اسفرت  فيما  الرحيم، 
االيجابي  بالتعادل  االخرى  الثالث 
التعادل  سيطر  حيث  والسلبي، 
السلبي على نتيجة مباراة فريقي 
النفط والقوة اجلوية التي ضيفها 
ضيف  فيما  الصناعة،  ملعب 
الطلبة،  فريق  ميسان  نفط  فريق 
واسفرت نتيجة املباراة عن التعادل 
االيجابي بهدف لكل فريق، سجل 
سعدون  وسام  املباراة  هدفي 
لفريق املضيف، وعبد القادر طارق 
نفسها  وبالنتيجة  االنيق،  لفريق 
تعادل فريقا الكهرباء واحلدود في 

في  احداثها  جرت  التي  املواجهة 
احلدود  فريق  بدأ  إذ  االول،  ملعب 
الالعب  طريق  عن  بالتسجيل 
الدقيقة  عند  جاسم  سيف 
متض  ولم  االول،  الشوط  من   ٢4
العب  متكن  حتى  دقيقتني  سوى 
الكهرباء عالء محسني من  فريق 
اهدار  معوضا  النتيجة،  تعديل 

ركلة اجلزاء.
املقبل  السبت  يوم  ان  الى  يشار 
منافسات  انطالق  سيشهد 
دور  إلياب  نفسها  البطولة 
الثانية  الساعة  عند  الثمانية 
ثالث  ان  علما  ظهرا،  والنصف 
الى  مالعبها  حتدد  لم  مباريات 
القوة  ملعب  سيكون  حيث  اآلن، 
الصقور  ملباراة  مسرحا  اجلوية 
مالعب  ستحدد  فيما  والنفط، 
حيث  الحقا،  الثالث  املباريات 

الذي وضع  الزوراء،  فريق  سيلتقي 
قدما في دور نصف النهائي، فريق 

نفط  فريق  ويحل  بغداد،  أمانة 
فريق  على  ثقيال  ضيفا  ميسان 

احلدود  فريق  ويستقبل  الطلبة، 
فريق الكهرباء.

الزوراء يضع قدما يف ذهاب كأس العراق .. والتعادل حيسم ثالث مواجهات

جلنة املسابقات تثمن موقف ادارة النفط 

نائب  للرياضة،  العامة  الهيئة  رئيس  الرميثي،  خلفان  محمد  اللواء  كرم 
رئيس اللجنة العليا احمللية املنظمة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم في 
اإلمارات ٢٠١٩، املشجع العراقي مهدي الكرخي، والذي يؤازر أسود الرافدين 

بكافة احملافل اإلقليمية والقارية والدولية منذ أكثر من 5٠ عاماً.
وأشاد الرميثي خالل لقائه بالكرخي مبقر مجلس أبوظبي الرياضي، مبواقف 
التجمع  أن  مبيناً  وشعبا،  قيادة  لإلمارات  الكبير  وحبه  املميزة  املشجع 
اآلسيوي كشف للجميع مدى حب وعشق جماهير املنتخبات اآلسيوية 
لإلمارات التي تقدم كل أسباب السعادة والراحة لكل من يعيشون على 

أرضها وضيوفها.
دول  بطليعة  مكانتها  رسخت  احلكيمة،  القيادة  برؤية  »اإلمارات  وتابع: 
بتسامح  زايد  أرض  في  الثقافات  مختلف  من  اجلميع  بتعايش  العالم 
املكانة  جتدد  التي  املناسبات  كافة  في  نشهده  ما  وهو  وسالم،  ومحبة 

املرموقة لوطننا بإجماع العالم«.
وفي اخلتام قدم الرميثي، درع مجلس أبوظبي الرياضي، للمشجع مهدي 

الكرخي، تقديراً حلبه لإلمارات.

الرميثي يكرم مشجعا عراقيا

أن مالعبها  الثالثاء،  والرياضة، امس  وزارة الشباب  أكدت 
سواء  الوطني  املنتخب  أمام  باجملان  مفتوحة  ستكون 
الودية.وقالت  املباريات  واقامة  املعسكرات  او  بالتدريبات 
الوزارة في بيان  إنها »تؤكد ان مشاركة املنتخب العراقي 
باهتمام  حتظى  االمارات  في   ٢٠١٩ اسيا  امم  نهائيات  في 
احلكومة ممثلة برئيس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة التي 
االمارات  في  الرافدين  اسود  قرب  التواجد  على  حرصت 
التي  واملساندة  الدعم  مدى  عن  واضحة  رسالة  لتبعث 
مواصلة  في  كثيرا  عليهم  نعول  الذين  لالعبينا  توفرها 
انها  الوزارة  االسيوي«.وبينت  السباق  في  النجاح  رحلة 
استحقاقاتها  في  الوطنية  ملنتخباتنا  وبقوة  »داعمة 

امام منتخباتنا  اخلارجية، فضال عن فتح مالعبها باجملان 
الودية،  املباريات  واقامة  املعسكرات  او  التدريبات  في  سواء 

حصل  كما  الوطني،  املنتخب  مع  اعتماده  سيتم  كنهج 
كربالء  ملعب  ابواب  فتحت  حينما  االوملبي  املنتخب  مع 

الدولي امام التدريبات واقامة اللقاءين الوديني امام الشقيق 
السوري«.وتابعت أن »الوزارة تود ان توضح انها وعدت واوفت 
ال�  دور  الى  املنتخب  بتأهل  اخلاصة  املكافاة  صرفت  النها 
الشباب  لوزير  القانون  ١6على شكل منحة وهذا ما يجيزه 
الوزارة  وان  نقدا،  املبلغ  بإعطاء  رغب  االحتاد  لكن  والرياضة، 
العراقية«.  الرياضة  بخدمة  ووضعته  إال  جهدا  تألوا  لن 
امس  القدم، مساء  لكرة  العراقي  الوطني  املنتخب  ويواجه 
الثالثاء، نظيره القطري على استاد آل نهيان بنادي الوحدة 
في إطار منافسات دور ال�١6 من كأس آسيا ب االمارات ٢٠١٩.
ويأمل اسود الرافدين في حتقيق الفوز في املواجهة ملواصلة 
اجملموعات  دور  عبر  بعدما  البطولة،  في  الناجح  مشواره 
كوصيف اليران بفارق االهداف فقط برصيد سبع نقاط، إال إن 
املهمة لن تكون سهلة على االطالق أمام املنتخب القطري 
الذي تصدر مجموعته بالعاملة الكاملة ولم يدخل شباكه 

اي هدف.

الشباب والرياضة: مالعبنا مفتوحة باجملان أمام اسود الرافدين

رمسيا: رونالدو يعرتف بالتهرب 
الضرييب.. واحملكمة تصدر قرارها

املواسم  بطل  يوفنتوس،  ابتعد   
السبعة املاضية، مجددا بفارق 9 نقاط 
عن وصيفه ومالحقه نابولي بفوزه بأول 
اختبار له في الدوري اإليطالي لعام 2019 
مباراة  في  3-صفر  كييفو  ضيفه  على 
أضاع خاللها كريستيانو رونالدو ركلة 
بفوزه  رابعا  ميالن  أصبح  فيما  جزاء، 
جنوى  مضيفه  على   20 املرحلة  في 
غونزالو  األرجنتيني  بغياب  2-صفر 
الفارق  قلص  نابولي  هيغواين.وكان 
الى 6 نقاط بفوزه األحد على التسيو، 
بنتيجة  ليوفنتوس،  املقبل  اخلصم 
ماسيميليانو  املدرب  فريق  لكن   ،1-2
األربعاء  تتويجه  من  املنتشي  اليغري، 
حساب  على  احمللية  السوبر  بالكأس 
 9 الى  أعاده  )1-صفر(،  ميالن  غرميه 
نقاط بتحقيقه فوزه الـ13 في آخر 14 
خاضها ضد كييفو الذي لم يفز على 
الثاني/ كانون  منذ  العجوز«  »السيدة 

يوفنتوس  )1-صفر(.وأنهى   2010 يناير 
األول  بهدفني،  متقدما  األول  الشوط 
الذي  كوستا  دوغالس  للبرازيلي 
باولو  األرجنتيني  من  الكرة  استلم 
بالدفاع  وتالعب  بها  وتقدم  ديباال 
مشارف  من  بيساره  يطلقها  أن  قبل 

مسجال   ،)13( الشباك  الى  املنطقة 
هدفه األول منذ 28 نيسان/أبريل 2018 
فجاء  الثاني،  )3-2(.أما  ميالن  إنتر  ضد 
جماعية  لعبة  إثر  األخيرة  الثواني  في 
آخرها  متتالية،  متريرة   28 تضمنت 
الذي  جان  إميري  األملاني  الى  ديباال  من 
أودعها الشباك )1+45(، مسجال هدفه 
الذي  »بيانكونيري«  بقميص  األول 
ليفربول  من  املوسم  هذا  اليه  انتقل 
بطل  مع  بدايته  بأن  علما  اإلنكليزي، 
بالذات  كييفو  ضد  كانت  آ«  »سيري 
في 18 آب/أغسطس املاضي.وفي بداية 
على  يوفنتوس  الثاني، حصل  الشوط 
ركلة  من  ثالث  هدف  اضافة  فرصة 
جزاء بعدما ملس ماتيا باني الكرة بيده 

اخملضرم  احلارس  لكن  املنطقة،  داخل 
ستيفانو سورنتينو تألق وحرم النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو من هدفه 
الـ15 واالنفراد مجددا بصدارة الهدافني 
القاضية  الضربة  يوفنتوس  )52(.ووجه 
لضيفه بهدف في الدقيقة 84 برأسية 
من دانييلي روغاني اثر ركلة حرة نفذها 

فيديريكو بيرنارديسكي.
ميالن يفوز بغياب هيغواين

»ماراتسي«، صعد ميالن  وعلى ملعب 
الى املركز الرابع، األخير املؤهل الى دوري 
املتأخر  أوروبا املوسم، بعد فوزه  أبطال 
2-صفر  جنوى  على  قواعده  خارج 
الى  لالنتقال  املرشح  هيغواين  بغياب 

تشلسي اإلنكليزي.

فوز  من  وجه  أكمل  على  ميالن  وأفاد 
نابولي على التسيو 2-1 األحد للتقدم 
على األخير والصعود الى املركز الرابع 
 34 برصيد  األبطال  دوري  الى  املؤهل 
قطب  أمام  نقطة  وبفارق  نقطة، 
أمام  واثنتني  وروما  اآلخر  العاصمة 
التسيو الذي تراجع الى املركز السادس 
األحد  جدا  الصعبة  مواجهته  قبل 

على أرضه ضد يوفنتوس.
مهد  الذي  بوريني  لفابيو  بالنسبة 
الطريق لفريقه من أجل الفوز بالهدف 
على  ساعة  ربع  قرابة  قبل  األول 
النهاية، أنه »للتأهل الى دوري األبطال، 
هذا  من  انتصارات  حتسم  أن  عليك 
النوع«، متطرقا الى »هدفي؟ أنا سعيد 
ثالث  حتصيل  على  الفريق  ساعد  ألنه 
التالي مليالن  االختبار  نقاط«.وسيكون 
نابولي  يستضيف  إذ  بكثير  أصعب 
الى  بوريني  تطرق  وقد  املقبل  السبت 
بأنه  »ندرك  بالقول  املواجهة  هذه 
علينا نقدم نفس األداء الذي ظهرنا به 
تقليل  )2-3 ذهابا( لكن مع  نابولي  في 
األخطاء. ستكون مباراة مختلفة )عن 
النتيجة  نحقق  أن  نأمل  لكن  جنوى( 

ذاتها«. 

 
الفوز الثاني تواليا مليالن

املدرب  استبعد  متوقعا،  كان  وكما 
عن  هيغواين  مهاجمه  غاتوزو  جينارو 
املباراة ألنه ليس جاهزا ذهنيا في ظل 
احلديث عن قرب انتقاله الى تشلسي، 
عشية  مدربه  كشف  ما  بحسب 

اللقاء.
اإلسباني  مدريد  ريال  مهاجم  ومير 
ونابولي السابق بفترة صعبة مع ميالن 
من  اإلعارة  سبيل  على  إليه  املنتقل 
إذ اكتفى بتسجيل ثمانية  يوفنتوس، 

أهداف في مختلف املسابقات.
دقيقة   20 سوى  هيغواين  يخض  ولم 
أمام  فريقه  خسرها  التي  املباراة  من 
ضمن  جدة  في  األربعاء  يوفنتوس 
الكأس السوبر اإليطالية، بعدما دخل 

إلى ارض امللعب من مقاعد االحتياط.
ميالن  على  هيغواين  تأثير  أن  يبدو  وال 
الذي  اللومباردي  الفريق  ألن  كبير، 
يلتقي روما من بعد نابولي، لم يخسر 
خاضها  التي  اخلمس  املباريات  من  أيا 
حيث  األرجنتيني،  بغياب  الدوري  في 
دون  الثالث  انتصاره  اإلثنني  حقق 
ويوفنتوس،  لريال  السابق  املهاجم 

مقابل تعادلني.

لم تأت قمة اليابان والسعودية على قدر التوقعات 
ففازت األولى بهدف باهت وبلغت ربع نهائي كأس 
آسيا 2019 في كرة القدم، فيما احتاجت أستراليا 
إلى ركالت ترجيحية لتخطي أوزبكستان، فضربت 
على  إضافي  بوقت  الفائزة  اإلمارات  مع  موعدا 
مواجهة  اعتبار  العود.وبرغم  طرية  قرغيزستان  
والسعودية  مرات،  أربع  اللقب  حاملة  اليابان، 
ان  إال  املبكر  النهائي  مبثابة  مرات،  ثالث  املتوجة 
تلقي  الشارقة.وبعد  مواجهة  عن  غابت  املتعة 
املدافع  برأسية  املباراة  هدف  السعودية  مرمى 
ثلث  بعد  ركنية  ضربة  اثر  تومياسو  تاكيهيرو 
ساعة على صافرة البداية، استحوذت السعودية 
بلوغ  وبرغم  وفرص.  جناعة  دون  الكرة  على 
أصابت  فإنها   ،13 وتسديداتها   %72 استحواذها 
االرجنتيني خوان  مرتني فقط.وقال مدربها  املرمى 
انتونيو بيتزي »راض جدا عن الالعبني الذين مثلوا 
أفكاري واستراتيجيتي داخل امللعب... لم يخذلني 
الالعبون، لكن ال ننسى أننا لعبنا ضد أحد أفضل 
والذي يشارك معظم العبوه  املنتخبات في آسيا 
آالف  سبعة  من  أقل  األوروبية«.أمام  الدوريات  في 
في  املباراة  أقيمت  حيث  الشارقة  في  متفرج 
توقيت مبكر )الثالثة بعد الظهر(، حجزت اليابان 
لتلتقي  تواليا،  الثامنة  للمرة  النهائي  ربع  بطاقة 
بركالت  االردن  على  الفائزة  فيتنام  اخلميس    غدا 
الترجيح.وهذه املرة األولى يتخطى فيها »الصقور 
حتى  املشوار  مواصلة  دون  اجملموعات  دور  اخلضر« 
املباراة النهائية، علما انهم انتزعوا اللقب في ثالث 

مناسبات )1984 و1988 و1996(.في املقابل، تابعت 
اليابان مشوارها، وإن دون اقناع على مستوى االداء، 
أربع  التتويج  لها  سبق  بعدما  خامس  لقب  نحو 
و2011،  و2004  و2000   1992 أعوام  قياسية  مرات 
وأكدت تفوقها القاري على السعودية.تابع املدرب 
حلوله  بعد  اإليجابي  سجله  مورياسو  هاجيمي 
بدال من أكيرا نيشينو بعد املونديال الروسي الذي 
فيه  أدنى  أو  قوسني  قاب  األزرق«  »الساموراي  كان 
قاتل  بهدف  اخلسارة  قبل  النهائي  ربع  بلوغ  من 
بهدفني  عليها  التقدم  بعد   )3-2( بلجيكا  امام 
للتسجيل  السعودية عدة فرص  نظيفني.وأهدرت 
ان  بيد  املقهوي،  وحسني  والدوسري  باهبري  عبر 

الفريق األزرق احتفظ بتقدمه حتى النهاية.
راين ينقذ حامل اللقب

وعلى غرار املباراة االولى، غابت اإلثارة عن مواجهة 

العني،  في  وأوزبكستان  اللقب  حاملة  أستراليا 
وقاد احلارس ماثيو راين »سوكروز« إلى ربع النهائي 
بتألقه في ركالت الترجيح )4-2( بعد التعادل سلبا 

في الوقتني االصلي واالضافي.
االنكليزي  برايتون  مرمى  حارس  راين  وتصدى 
العبو  سددها  أربع  أصل  من  ترجيح  لركلتي 
اوزبكستان، ليضع استراليا في ربع النهائي حيث 
تسديد  كيفية  دراسته  اإلمارات.وبرغم  ستواجه 
العبي اوزبكستان لركالت الترجيح، أقر ليكي بانه 
كان محظوظا لصد الكرتني »لست قارئا لألفكار. 
كيف أعلم؟ بالنسبة للحراس هذه أجمل حلظاتنا. 
أحاول االستمتاع باللحظة«.وهذه أول مرة تفشل 

أوزبكستان في بلوغ ربع النهائي منذ عام 2000.
الى  عاد  الذي  استراليا  مدرب  أرنولد  غراهام  وقال 
خصما  »واجهنا  ليكي  ماثيو  املهاجم  صفوفه 

بعض  لنا  الحت  الهجمات.  بناء  حرمنا  عنيدا 
الفرص وكانت تنقصنا اللمسة االخيرة واعتقد ان 
املنتخب االوزبكي قدم لنا درسا هاما سنستفيد 
بحارس  أرنولد  املقبلة«.وأشاد  املراحل  في  منه 

املرمى راين »بسببه نحن في ربع النهائي«.
كوبر  هيكتور  االرجنتيني  املدرب  قال  جهته،  من 
»يصعب علي ايجاد الكلمات، فقد حاولنا وبذلنا 
املطلوبة  النتيجة  لتحقيق  وسعنا  في  ما  كل 
بالالعبني  جدا  فخور  انا  يحدث،  لم  ذلك  ولكن 
ربع  باستثناء  املباراة  هذه  في  االداء  عن  وراض 

الساعة األول من الشوط الثاني«.
فوز صعب لإلمارات

120 دقيقة أيضا في أبوظبي
واحتاجت اإلمارات املضيفة إلى شوطني إضافيني 
تواليا  الثانية  للمرة  النهائي  ربع  لبلوغ  أيضا 
الوافدة اجلديدة  بفوزها الصعب على قرغيزستان 

3-2 بعد التمديد.
في  املاضية  النسخة  ثالثة  لإلمارات،  وسجل 
وعلي   )14( اسماعيل  خميس   ،2015 أستراليا 
جزاء(،  ركلة  من   103( خليل  وأحمد   )64( مبخوت 
وتورسونالي   )26( مورزاييف  ميرالن  وللخاسر 
الذي  اإلمارات  منتخب  )90+1(.وكان  رستاموف 
»عموري«  الرحمن  عبد  عمر  جنمه  عنه  يغيب 
بسبب اإلصابة، يبحث عن بداية حقيقية بعد أداء 
باهت في دور اجملموعات لم يرض جماهيره. صحيح 
وضمنت  األولى  مجموعتها  تصدرت  اإلمارات  أن 
عشاق  يرض  لم  مستواها  أن  إال  مبكرا،  تأهلها 
األول،  اآلسيوي  لقبه  إلحراز  الطامح  »األبيض« 
على   1996 عام  للسعودية  وصيفا  حلوله  بعد 

أرضه أيضا.وعلق اإليطالي ألبرتو زاكيروني مدرب 
اإلمارات »كانت مباراة معقدة، حذرت الالعبني ان 
اخلصم صعب املراس وكان رد فعله قويا. منتخب 
تفوق  متكافئة...  وخطوطه  متطور  شرس، 
اخلصم في الكرات الطويلة خصوصا العرضيات 
التي شكلت لنا صعوبة وهذه املرة االولى االحظ 
املنتظرة،  أستراليا  مباراة  الشيء«.وعن  هذا 
مدة  ومنذ  الكثير  استراليا  عن  أعرف  »ال  تابع 
 120 غرارهم  على  خضنا  مبارياتها.  أشاهد  لم 
دقيقة ولدينا نحو ثالثة أيام السترجاع طاقتنا«.

بدوره، علق مدرب قرغيزستان الروسي ألكسندر 
الفرص،  تلك  اهدار  على  »نأسف  كريستينني 
امللعب،  أرض  على  حصل  مما  أكثر  نستحق  كنا 
لكننا على طريق التطور الصحيح. كان دفاعنا 
هجومنا  لكن  تسجيلهم  بعد  قليال  متراجعا 

قام بدوره«.
غزارة أهداف

ألف   45 امللعب  )سعة  متفرج  ألف   18 نحو  أمام 
متفرج(، باغتت اإلمارات خصمها بهدف االفتتاح 
خليفة  حّولها  مطر  اسماعيل  من  ركنية  بعد 
مبارك برأسه الى خميس اسماعيل الذي تابعها 

أيضا برأسه من مسافة قريبة )14(.
وعن املساحات اخلالية في املدرجات أضاف »اعتقد 
بسبب  رمبا  امللعب  ميأل  لم  اجلمهور  حضور  ان 
في  يشاهدونها  اجلماهير  وبعض  الطقس  برودة 
مهاجمها  عبر  قرغيزستان  بيوتهم«.وعادلت 
العمق  في  كرة  استلم  الذي  مورزاييف  ميرالن 
وجتاوز احلارس خالد عيسى قبل ايداعها الشباك 

من زاوية ضيقة )26(.

وبعد ثوان على بداية الشوط الثاني، أهدر املهاجم 
 ،2015 في  االخيرة  النسخة  هداف  مبخوت،  علي 
ثم   ،)46( قريبة  مسافة  من  برأسه  ذهبية  فرصة 

صدت عارضة االمارات كرة القائد كيتشني )53(.
دفاعيا  خطأ  استغل  الرحمن  عبد  عامر  لكن 
الذي  ملبخوت  ساقطة  كرة  ولعب  لقرغيزستان 
سددها قوية في الشباك هدفا إماراتيا ثانيا )64(، 

رافعا رصيده في كأس آسيا إلى ثمانية أهداف.
وكانت اإلمارات في طريقها حلسم املواجهة لكن 
حولها  ركنية  من  عادلت  الضاغطة  قرغيزستان 
مبساعدة  برأسه  رستاموف  تورسونالي  البديل 
شوطني  ليفرض   ،)1+90( أحمد  محمد  البديل 
من  ذهبية  فرصة  على  مبخوت  إضافيني.وحصل 
أن  قبل   ،)92( العارضة  فوق  برعونة  انفراد سددها 

يهدر فرصة ثانية واملرمى مشرع أمامه من عرضية 
اسماعيل احلمادي )98(.

اثر عرضية  املنطقة  داخل  بعدها مبخوت  سقط 
فاحتسب احلكم ركلة جزاء اعترض عليها العبو 
قرغيزستان، تولى ترجمتها املهاجم البديل أحمد 
خليل وكاد احلارس يصدها بقدميه )103(، ليسجل 
هذه  في  اجلزاء  نقطة  من  الثاني  هدفه  خليل 
البطولة بعد هدف التعادل في اللحظات األخيرة 

ضد البحرين.
رحلة  واستهل  االحمر  املنتخب  يستسلم  ولم 
بختيار  ليضرب  مجددا  التعادل  عن  البحث 
دويشوبيكوف رأسية في القائم االيسر )107(، قبل 
أن يهز رستاموف العارضة في الرمق األخير )120( 

وحتجز اإلمارات بطاقة عبورها.

البرتغالي كريستانو  القدم  تقبل جنم كرة 
رونالدو، عقوبتي غرامة مالية والسجن مع 
ضريبي  تهرب  قضية  في  التنفيذ،  إيقاف 
اتفاق  ووقع  الثالثاء،  امس  إسبانيا  في 
تسوية إلنهاء القضية، وهو ما سيكلفه 
دوالر(.وكان  مليون   21.4( يورو  مليون   18.8
للرد  مدريد  في  محكمة  إلى  وصل  رونالدو 
 9 خالل  الضريبي،  بالتهرب  اتهامه  على 
أعوام قضاها في صفوف ريال مدريد حامل 
خاللها  بات  أوروبا،  أبطال  دوري  لقب 
للنادي.وابتسم  التاريخي  الهداف 
تعليق  بأي  يدل  لم  لكن  رونالدو 
صديقته  مع  احملكمة  دخوله  أثناء 

جورجينا رودريجيز.
العام  البرتغالي  املهاجم  وتوصل 
السلطات  مع  التفاق  املاضي 
مقابل  القضية،  لتسوية  اإلسبانية 
دفع الغرامة والقبول باحلبس 23 شهرا 

مع إيقاف التنفيذ.
عقوبة  بتوقيع  النيابة  وطالبت 
التنفيذ  إيقاف  مع  السجن 
غرامة  دفع  مع  لكريستيانو 
18.8 مليون  مالية قدرها 
يورو، وهي العقوبة التي 
النيابة  عليها  اتفقت 
مقابل  املالية،  وزارة  مع 
مدريد  ريال  العب  اعتراف 
أربع  بارتكابه  احلالي  ويوفنتوس  السابق 
 2011 عامي  بني  ضريبي  تهرب  جرائم 

و2014.

املصري  املنتخب  العب  األحمر  أحمد  أكد 
أمام  قويا  أداء  قدم  الفريق  أن  اليد،  لكرة 
من  الثانية  اجلولة  إطار  في  الدمنارك، 
العالم  ببطولة  الرئيسي  الدور  منافسات 
مشترك  بتنظيم  حالًيا  واملقامة  للرجال، 
يوم  حتى  وتستمر  والدمنارك،  أملانيا  بني 
املنتخب  اجلاري.وخسر  الثاني  كانون    27
املصري بقيادة اإلسباني ديفيد ديفيز املدير 

الفني، أمام نظيره الدمناركي صاحب األرض 
واجلمهور بنتيجة )26-20(، في إطار لقاءات 
باملونديال. الرئيس  الدور  الثانية من  اجلولة 

أن  صحفية   تصريحات  في  األحمر  وقال 
ملعبه  على  الدمناركي  املنتخب  مواجهة 
تواجد  ظل  في  خاصة  صعبة،  كانت 
جماهيري مكثف.وأشار في تصريحاته إلى 
أن هدف منتخب مصر هو حتقيق الفوز في 

املباراة املقبلة أمام املنتخب التونسي.
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كشف تقرير صحفي إسبانيا، عن وجود اتفاق مسبق بني ريال مدريد، 
ــروط الشخصية  ــي، على الش والبلجيكي إيدين هازارد جنم تشيلس

متهيًدا النضمام الالعب إلى صفوف امليرجني خالل الصيف املقبل.
ــيء في  ــة عقدها مؤخًرا، إلى أنه فاز بكل ش ــار هازارد، في مقابل وأش

إجنلترا ويريد خوض جتربة جديدة.
ووفًقا ملا ذكره برنامج »التشيرجنيتو« اإلسباني، فإن الالعب البلجيكي 
ــيوقع على عقد مدته 5  ــع ريال مدريد، حيث س ــبق م لديه اتفاق مس

ــورو، باإلضافة إلى 3.5  ــغ 13 مليون ي ــنوي ثابت يبل ــنوات، براتب س س
كمتغيرات.

ــب الدوري  ــي حالة الفوز بلق ــون يورو ف ــرات إلى ملي ــم املتغي وتنقس
اإلسباني، و1.5 مليون مقابل الفوز بالكرة الذهبية، ومليون يورو إذا فاز 

الفريق بدوري أبطال أوروبا.
ــد عقده مع  ــازارد يرفض جتدي ــى أن ه ــن التقارير إل ــد م ــير العدي وتش
تشيلسي في الوقت الراهن، وينتظر الصيف املقبل، من أجل الرحيل 

إلى ريال مدريد.

الكشف عن تفاصيل اتفاق ريال مدريد مع هازارد
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األمحر يوضح هدف منتخب مصر
 يف مونديال اليد

من لقاء ميلووكي باكس وداالس مافريكس
لم تكن 3 أرقام من املبتدئ لوكا دونتشيتش، 
كافية ملنع هزمية داالس مافريكس )106-116( 
دوري  في  باكس  ميلووكي  مستضيفه  أمام 
مساء  للمحترفني،  األمريكي  السلة  كرة 
أطول  هاردن،  جيمس  املاضي.وعادل  اإلثنني 
األقل منذ  سلسلة تسجيل 30 نقطة على 
هزمية  تلقى  روكتس  هيوستون  لكن   1964
فيالدلفيا  مستضيفه  أمام   )93-121( ثقيلة 

 31 جورج،  بول  سيكسرز.وأحرز  سيفنتي 
للفوز  ثاندر  سيتي  أوكالهوما  ليقود  نقطة 
نيويورك نيكس  )127-109( على مستضيفه 
مارتن  الشهير  احلقوقي  الناشط  يوم  في 
ضيفه  انتفاضة  باكس  كينج.وجتاوز  لوثر 
الثالث  الربع  وبداية  األول،  الشوط  نهاية  في 
التوالي، ويحافظ  ليحقق فوزه اخلامس على 
باكس،  الشرقي.ورفع  القسم  صدارة  على 
أمام  هزمية،   12 مقابل  فوزًا،   34 إلى  رصيده 
 48 في  مرة   35 انتصر  الذي  رابتورز،  تورونتو 

قائمة  أنتيتوكومبو،  يانيس  مباراة.وتصدر 
مسجلي باكس برصيد 31 نقطة، واستحوذ 
 18 دونتشيتش  مرتدة.وأحرز  كرة   15 على 
وقدم  مرتدة،  كرة   11 على  واستحوذ  نقطة، 
ثالثة  ليحقق  حاسمة  متريرات  عشر  لزمالئه 
أرقام مزدوجة للمرة األولى في مسيرته.ولفت 
باحتالله  اجلميع  وفأجا  األنظار  دونتشيتش 
املركز الثاني في تصويت اجلماهير في القسم 
خلف  النجوم  كل  مباراة  لتشكيلة  الغربي 

ليبرون جيمس.

باكس يهزم مافريكس.. وهاردن يعادل تشيمربلني بدوري السلة األمريكي

املتعة تغيب عن قمة اليابان والسعودية وخيبةامل مجاهري االخضر باخلروج املبكر 
حامل اللقب املنتخب االسرتالي يتاهل بركالت اجلزاء  على حساب املنتخب االوزبكي واالمارات تتاهل مبستوى غري مقنع 

حصاد دور الـ16 والعرب الخاسر االكبر فيها 

 أطاحت األميركية سيرينا وليامس باملصنفة أولى عامليا الرومانية سيمونا 
هاليب وهددت صدارتها للتصنيف العاملي، لتبلغ ربع نهائي بطولة استراليا 
املفتوحة للتنس، في حني يتسارع زوال العقبات من طريق الصربي نوفاك 
بثالث  الرومانية  على   16 املصنفة  سيرينا  أول.وفازت  املصنف  ديوكوفيتش 
الغراند  بطوالت  أولى  في  دقيقة،  و47  و6-4 في ساعة  و6-4   1-6 مجموعات 
عام   23 الـ  الكبيرة  ألقابها  آخر  احرازها  شهدت  التي  الكبرى  األربع  سالم 
2017 على حساب شقيقتها األكبر فينوس، في إطار سعيها ملعادلة الرقم 
القياسي املطلق في عدد األلقاب الكبيرة املوجود بحوزة األسترالية مارغريت 
للمرة  تتويجها  )24 لقبا(، وحتقيق رقم قياسي في ملبورن من خالل  كورت 

القياسي  الرقم  كورت هي صاحبة  بأن  علما  االحتراف،  في حقبة  الثامنة 
املطلق )11 لقبا( .وانهت سيرينا، البالغة 37 عاما، اجملموعة األولى بسهولة 
الثانية  إرسال منافستها مرتني، ثم خسرت  أن كسرت  في 22 دقيقة بعد 
في 35 دقيقة قبل أن تنهي املباراة مبجموعة حاسمة في ساعة و47 دقيقة، 

وحتقق فوزها التاسع على هاليب في 10 مواجهات بينهما.
»أنا مقاتلة«

كانت  أبدا.  أستسلم  ال  مبقاتلة.  أشبه  »أنا  الفوز  بعد  سيرينا  وصرحت 
املباراة حامية وقوية، وكانت هناك بعض النقاط املذهلة. كان يجب أن أرفع 
مستوى أدائي، وأعرف أني استطيع وقمت بذلك، وحلسن احلظ هذا األمر صنع 

الفارق«.

سريينا تطيح بهاليب يف بطولة اسرتاليا املفتوحة

يوفنتوس يبتعد جمددا عن الصدارة اإليطالية



رمسيا: رونالدو يعرتف بالتهرب 
الضرييب.. واحملكمة تصدر قرارها

املواسم  بطل  يوفنتوس،  ابتعد   
السبعة املاضية، مجددا بفارق 9 نقاط 
عن وصيفه ومالحقه نابولي بفوزه بأول 
اختبار له في الدوري اإليطالي لعام 2019 
مباراة  في  3-صفر  كييفو  ضيفه  على 
أضاع خاللها كريستيانو رونالدو ركلة 
بفوزه  رابعا  ميالن  أصبح  فيما  جزاء، 
جنوى  مضيفه  على   20 املرحلة  في 
غونزالو  األرجنتيني  بغياب  2-صفر 
الفارق  قلص  نابولي  هيغواين.وكان 
الى 6 نقاط بفوزه األحد على التسيو، 
بنتيجة  ليوفنتوس،  املقبل  اخلصم 
ماسيميليانو  املدرب  فريق  لكن   ،1-2
األربعاء  تتويجه  من  املنتشي  اليغري، 
حساب  على  احمللية  السوبر  بالكأس 
 9 الى  أعاده  )1-صفر(،  ميالن  غرميه 
نقاط بتحقيقه فوزه الـ13 في آخر 14 
خاضها ضد كييفو الذي لم يفز على 
الثاني/ كانون  منذ  العجوز«  »السيدة 
يوفنتوس  )1-صفر(.وأنهى   2010 يناير 
األول  بهدفني،  متقدما  األول  الشوط 
الذي  كوستا  دوغالس  للبرازيلي 
باولو  األرجنتيني  من  الكرة  استلم 
بالدفاع  وتالعب  بها  وتقدم  ديباال 
مشارف  من  بيساره  يطلقها  أن  قبل 

مسجال   ،)13( الشباك  الى  املنطقة 
هدفه األول منذ 28 نيسان/أبريل 2018 
فجاء  الثاني،  )3-2(.أما  ميالن  إنتر  ضد 
جماعية  لعبة  إثر  األخيرة  الثواني  في 
آخرها  متتالية،  متريرة   28 تضمنت 
الذي  جان  إميري  األملاني  الى  ديباال  من 
أودعها الشباك )1+45(، مسجال هدفه 
الذي  »بيانكونيري«  بقميص  األول 
ليفربول  من  املوسم  هذا  اليه  انتقل 
بطل  مع  بدايته  بأن  علما  اإلنكليزي، 
بالذات  كييفو  ضد  كانت  آ«  »سيري 
في 18 آب/أغسطس املاضي.وفي بداية 
على  يوفنتوس  الثاني، حصل  الشوط 
ركلة  من  ثالث  هدف  اضافة  فرصة 
جزاء بعدما ملس ماتيا باني الكرة بيده 

اخملضرم  احلارس  لكن  املنطقة،  داخل 
ستيفانو سورنتينو تألق وحرم النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو من هدفه 
الـ15 واالنفراد مجددا بصدارة الهدافني 
القاضية  الضربة  يوفنتوس  )52(.ووجه 
لضيفه بهدف في الدقيقة 84 برأسية 
من دانييلي روغاني اثر ركلة حرة نفذها 

فيديريكو بيرنارديسكي.
ميالن يفوز بغياب هيغواين

»ماراتسي«، صعد ميالن  وعلى ملعب 
الى املركز الرابع، األخير املؤهل الى دوري 
املتأخر  أوروبا املوسم، بعد فوزه  أبطال 
2-صفر  جنوى  على  قواعده  خارج 
الى  لالنتقال  املرشح  هيغواين  بغياب 

تشلسي اإلنكليزي.

فوز  من  وجه  أكمل  على  ميالن  وأفاد 
نابولي على التسيو 2-1 األحد للتقدم 
على األخير والصعود الى املركز الرابع 
 34 برصيد  األبطال  دوري  الى  املؤهل 
قطب  أمام  نقطة  وبفارق  نقطة، 
أمام  واثنتني  وروما  اآلخر  العاصمة 
التسيو الذي تراجع الى املركز السادس 
األحد  جدا  الصعبة  مواجهته  قبل 

على أرضه ضد يوفنتوس.
مهد  الذي  بوريني  لفابيو  بالنسبة 
الطريق لفريقه من أجل الفوز بالهدف 
على  ساعة  ربع  قرابة  قبل  األول 
النهاية، أنه »للتأهل الى دوري األبطال، 
هذا  من  انتصارات  حتسم  أن  عليك 
النوع«، متطرقا الى »هدفي؟ أنا سعيد 
ثالث  حتصيل  على  الفريق  ساعد  ألنه 
التالي مليالن  االختبار  نقاط«.وسيكون 
نابولي  يستضيف  إذ  بكثير  أصعب 
الى  بوريني  تطرق  وقد  املقبل  السبت 
بأنه  »ندرك  بالقول  املواجهة  هذه 
علينا نقدم نفس األداء الذي ظهرنا به 
تقليل  )2-3 ذهابا( لكن مع  نابولي  في 
األخطاء. ستكون مباراة مختلفة )عن 
النتيجة  نحقق  أن  نأمل  لكن  جنوى( 

ذاتها«. 

 
الفوز الثاني تواليا مليالن

املدرب  استبعد  متوقعا،  كان  وكما 
عن  هيغواين  مهاجمه  غاتوزو  جينارو 
املباراة ألنه ليس جاهزا ذهنيا في ظل 
احلديث عن قرب انتقاله الى تشلسي، 
عشية  مدربه  كشف  ما  بحسب 

اللقاء.
اإلسباني  مدريد  ريال  مهاجم  ومير 
ونابولي السابق بفترة صعبة مع ميالن 
من  اإلعارة  سبيل  على  إليه  املنتقل 
إذ اكتفى بتسجيل ثمانية  يوفنتوس، 

أهداف في مختلف املسابقات.
دقيقة   20 سوى  هيغواين  يخض  ولم 
أمام  فريقه  خسرها  التي  املباراة  من 
ضمن  جدة  في  األربعاء  يوفنتوس 
الكأس السوبر اإليطالية، بعدما دخل 

إلى ارض امللعب من مقاعد االحتياط.
ميالن  على  هيغواين  تأثير  أن  يبدو  وال 
الذي  اللومباردي  الفريق  ألن  كبير، 
يلتقي روما من بعد نابولي، لم يخسر 
خاضها  التي  اخلمس  املباريات  من  أيا 
حيث  األرجنتيني،  بغياب  الدوري  في 
دون  الثالث  انتصاره  اإلثنني  حقق 
ويوفنتوس،  لريال  السابق  املهاجم 

مقابل تعادلني.

لم تأت قمة اليابان والسعودية على قدر التوقعات 
ففازت األولى بهدف باهت وبلغت ربع نهائي كأس 
آسيا 2019 في كرة القدم، فيما احتاجت أستراليا 
إلى ركالت ترجيحية لتخطي أوزبكستان، فضربت 
على  إضافي  بوقت  الفائزة  اإلمارات  مع  موعدا 
مواجهة  اعتبار  العود.وبرغم  طرية  قرغيزستان  
والسعودية  مرات،  أربع  اللقب  حاملة  اليابان، 
ان  إال  املبكر  النهائي  مبثابة  مرات،  ثالث  املتوجة 
تلقي  الشارقة.وبعد  مواجهة  عن  غابت  املتعة 
املدافع  برأسية  املباراة  هدف  السعودية  مرمى 
ثلث  بعد  ركنية  ضربة  اثر  تومياسو  تاكيهيرو 
ساعة على صافرة البداية، استحوذت السعودية 
بلوغ  وبرغم  وفرص.  جناعة  دون  الكرة  على 
أصابت  فإنها   ،13 وتسديداتها   %72 استحواذها 
االرجنتيني خوان  مرتني فقط.وقال مدربها  املرمى 
انتونيو بيتزي »راض جدا عن الالعبني الذين مثلوا 
أفكاري واستراتيجيتي داخل امللعب... لم يخذلني 
الالعبون، لكن ال ننسى أننا لعبنا ضد أحد أفضل 
والذي يشارك معظم العبوه  املنتخبات في آسيا 
آالف  سبعة  من  أقل  األوروبية«.أمام  الدوريات  في 
في  املباراة  أقيمت  حيث  الشارقة  في  متفرج 
توقيت مبكر )الثالثة بعد الظهر(، حجزت اليابان 
لتلتقي  تواليا،  الثامنة  للمرة  النهائي  ربع  بطاقة 
بركالت  االردن  على  الفائزة  فيتنام  اخلميس    غدا 
الترجيح.وهذه املرة األولى يتخطى فيها »الصقور 
حتى  املشوار  مواصلة  دون  اجملموعات  دور  اخلضر« 
املباراة النهائية، علما انهم انتزعوا اللقب في ثالث 

مناسبات )1984 و1988 و1996(.في املقابل، تابعت 
اليابان مشوارها، وإن دون اقناع على مستوى االداء، 
أربع  التتويج  لها  سبق  بعدما  خامس  لقب  نحو 
و2011،  و2004  و2000   1992 أعوام  قياسية  مرات 
وأكدت تفوقها القاري على السعودية.تابع املدرب 
حلوله  بعد  اإليجابي  سجله  مورياسو  هاجيمي 
بدال من أكيرا نيشينو بعد املونديال الروسي الذي 
فيه  أدنى  أو  قوسني  قاب  األزرق«  »الساموراي  كان 
قاتل  بهدف  اخلسارة  قبل  النهائي  ربع  بلوغ  من 
بهدفني  عليها  التقدم  بعد   )3-2( بلجيكا  امام 
للتسجيل  السعودية عدة فرص  نظيفني.وأهدرت 
ان  بيد  املقهوي،  وحسني  والدوسري  باهبري  عبر 

الفريق األزرق احتفظ بتقدمه حتى النهاية.
راين ينقذ حامل اللقب

وعلى غرار املباراة االولى، غابت اإلثارة عن مواجهة 

العني،  في  وأوزبكستان  اللقب  حاملة  أستراليا 
وقاد احلارس ماثيو راين »سوكروز« إلى ربع النهائي 
بتألقه في ركالت الترجيح )4-2( بعد التعادل سلبا 

في الوقتني االصلي واالضافي.
االنكليزي  برايتون  مرمى  حارس  راين  وتصدى 
العبو  سددها  أربع  أصل  من  ترجيح  لركلتي 
اوزبكستان، ليضع استراليا في ربع النهائي حيث 
تسديد  كيفية  دراسته  اإلمارات.وبرغم  ستواجه 
العبي اوزبكستان لركالت الترجيح، أقر ليكي بانه 
كان محظوظا لصد الكرتني »لست قارئا لألفكار. 
كيف أعلم؟ بالنسبة للحراس هذه أجمل حلظاتنا. 
أحاول االستمتاع باللحظة«.وهذه أول مرة تفشل 

أوزبكستان في بلوغ ربع النهائي منذ عام 2000.
الى  عاد  الذي  استراليا  مدرب  أرنولد  غراهام  وقال 
خصما  »واجهنا  ليكي  ماثيو  املهاجم  صفوفه 

بعض  لنا  الحت  الهجمات.  بناء  حرمنا  عنيدا 
الفرص وكانت تنقصنا اللمسة االخيرة واعتقد ان 
املنتخب االوزبكي قدم لنا درسا هاما سنستفيد 
بحارس  أرنولد  املقبلة«.وأشاد  املراحل  في  منه 

املرمى راين »بسببه نحن في ربع النهائي«.
كوبر  هيكتور  االرجنتيني  املدرب  قال  جهته،  من 
»يصعب علي ايجاد الكلمات، فقد حاولنا وبذلنا 
املطلوبة  النتيجة  لتحقيق  وسعنا  في  ما  كل 
بالالعبني  جدا  فخور  انا  يحدث،  لم  ذلك  ولكن 
ربع  باستثناء  املباراة  هذه  في  االداء  عن  وراض 

الساعة األول من الشوط الثاني«.
فوز صعب لإلمارات

120 دقيقة أيضا في أبوظبي
واحتاجت اإلمارات املضيفة إلى شوطني إضافيني 
تواليا  الثانية  للمرة  النهائي  ربع  لبلوغ  أيضا 
الوافدة اجلديدة  بفوزها الصعب على قرغيزستان 

3-2 بعد التمديد.
في  املاضية  النسخة  ثالثة  لإلمارات،  وسجل 
وعلي   )14( اسماعيل  خميس   ،2015 أستراليا 
جزاء(،  ركلة  من   103( خليل  وأحمد   )64( مبخوت 
وتورسونالي   )26( مورزاييف  ميرالن  وللخاسر 
الذي  اإلمارات  منتخب  )90+1(.وكان  رستاموف 
»عموري«  الرحمن  عبد  عمر  جنمه  عنه  يغيب 
بسبب اإلصابة، يبحث عن بداية حقيقية بعد أداء 
باهت في دور اجملموعات لم يرض جماهيره. صحيح 
وضمنت  األولى  مجموعتها  تصدرت  اإلمارات  أن 
عشاق  يرض  لم  مستواها  أن  إال  مبكرا،  تأهلها 
األول،  اآلسيوي  لقبه  إلحراز  الطامح  »األبيض« 
على   1996 عام  للسعودية  وصيفا  حلوله  بعد 

أرضه أيضا.وعلق اإليطالي ألبرتو زاكيروني مدرب 
اإلمارات »كانت مباراة معقدة، حذرت الالعبني ان 
اخلصم صعب املراس وكان رد فعله قويا. منتخب 
تفوق  متكافئة...  وخطوطه  متطور  شرس، 
اخلصم في الكرات الطويلة خصوصا العرضيات 
التي شكلت لنا صعوبة وهذه املرة االولى االحظ 
املنتظرة،  أستراليا  مباراة  الشيء«.وعن  هذا 
مدة  ومنذ  الكثير  استراليا  عن  أعرف  »ال  تابع 
 120 غرارهم  على  خضنا  مبارياتها.  أشاهد  لم 
دقيقة ولدينا نحو ثالثة أيام السترجاع طاقتنا«.
بدوره، علق مدرب قرغيزستان الروسي ألكسندر 
الفرص،  تلك  اهدار  على  »نأسف  كريستينني 
امللعب،  أرض  على  حصل  مما  أكثر  نستحق  كنا 
لكننا على طريق التطور الصحيح. كان دفاعنا 
هجومنا  لكن  تسجيلهم  بعد  قليال  متراجعا 

قام بدوره«.
غزارة أهداف

ألف   45 امللعب  )سعة  متفرج  ألف   18 نحو  أمام 
متفرج(، باغتت اإلمارات خصمها بهدف االفتتاح 
خليفة  حّولها  مطر  اسماعيل  من  ركنية  بعد 
مبارك برأسه الى خميس اسماعيل الذي تابعها 

أيضا برأسه من مسافة قريبة )14(.
وعن املساحات اخلالية في املدرجات أضاف »اعتقد 
بسبب  رمبا  امللعب  ميأل  لم  اجلمهور  حضور  ان 
في  يشاهدونها  اجلماهير  وبعض  الطقس  برودة 
مهاجمها  عبر  قرغيزستان  بيوتهم«.وعادلت 
العمق  في  كرة  استلم  الذي  مورزاييف  ميرالن 
وجتاوز احلارس خالد عيسى قبل ايداعها الشباك 

من زاوية ضيقة )26(.

وبعد ثوان على بداية الشوط الثاني، أهدر املهاجم 
 ،2015 في  االخيرة  النسخة  هداف  مبخوت،  علي 
ثم   ،)46( قريبة  مسافة  من  برأسه  ذهبية  فرصة 

صدت عارضة االمارات كرة القائد كيتشني )53(.
دفاعيا  خطأ  استغل  الرحمن  عبد  عامر  لكن 
الذي  ملبخوت  ساقطة  كرة  ولعب  لقرغيزستان 
سددها قوية في الشباك هدفا إماراتيا ثانيا )64(، 

رافعا رصيده في كأس آسيا إلى ثمانية أهداف.
وكانت اإلمارات في طريقها حلسم املواجهة لكن 
حولها  ركنية  من  عادلت  الضاغطة  قرغيزستان 
مبساعدة  برأسه  رستاموف  تورسونالي  البديل 
شوطني  ليفرض   ،)1+90( أحمد  محمد  البديل 
من  ذهبية  فرصة  على  مبخوت  إضافيني.وحصل 
أن  قبل   ،)92( العارضة  فوق  برعونة  انفراد سددها 

يهدر فرصة ثانية واملرمى مشرع أمامه من عرضية 
اسماعيل احلمادي )98(.

اثر عرضية  املنطقة  داخل  بعدها مبخوت  سقط 
فاحتسب احلكم ركلة جزاء اعترض عليها العبو 
قرغيزستان، تولى ترجمتها املهاجم البديل أحمد 
خليل وكاد احلارس يصدها بقدميه )103(، ليسجل 
هذه  في  اجلزاء  نقطة  من  الثاني  هدفه  خليل 
البطولة بعد هدف التعادل في اللحظات األخيرة 

ضد البحرين.
رحلة  واستهل  االحمر  املنتخب  يستسلم  ولم 
بختيار  ليضرب  مجددا  التعادل  عن  البحث 
دويشوبيكوف رأسية في القائم االيسر )107(، قبل 
أن يهز رستاموف العارضة في الرمق األخير )120( 

وحتجز اإلمارات بطاقة عبورها.

البرتغالي كريستانو  القدم  تقبل جنم كرة 
رونالدو، عقوبتي غرامة مالية والسجن مع 
ضريبي  تهرب  قضية  في  التنفيذ،  إيقاف 
اتفاق  ووقع  الثالثاء،  امس  إسبانيا  في 
تسوية إلنهاء القضية، وهو ما سيكلفه 
دوالر(.وكان  مليون   21.4( يورو  مليون   18.8
للرد  مدريد  في  محكمة  إلى  وصل  رونالدو 
 9 خالل  الضريبي،  بالتهرب  اتهامه  على 
أعوام قضاها في صفوف ريال مدريد حامل 
خاللها  بات  أوروبا،  أبطال  دوري  لقب 
للنادي.وابتسم  التاريخي  الهداف 
تعليق  بأي  يدل  لم  لكن  رونالدو 
صديقته  مع  احملكمة  دخوله  أثناء 

جورجينا رودريجيز.
العام  البرتغالي  املهاجم  وتوصل 
السلطات  مع  التفاق  املاضي 
مقابل  القضية،  لتسوية  اإلسبانية 
دفع الغرامة والقبول باحلبس 23 شهرا 

مع إيقاف التنفيذ.
عقوبة  بتوقيع  النيابة  وطالبت 
التنفيذ  إيقاف  مع  السجن 
غرامة  دفع  مع  لكريستيانو 
18.8 مليون  مالية قدرها 
يورو، وهي العقوبة التي 
النيابة  عليها  اتفقت 
مقابل  املالية،  وزارة  مع 
مدريد  ريال  العب  اعتراف 
أربع  بارتكابه  احلالي  ويوفنتوس  السابق 
 2011 عامي  بني  ضريبي  تهرب  جرائم 

و2014.

املصري  املنتخب  العب  األحمر  أحمد  أكد 
أمام  قويا  أداء  قدم  الفريق  أن  اليد،  لكرة 
من  الثانية  اجلولة  إطار  في  الدمنارك، 
العالم  ببطولة  الرئيسي  الدور  منافسات 
مشترك  بتنظيم  حالًيا  واملقامة  للرجال، 
يوم  حتى  وتستمر  والدمنارك،  أملانيا  بني 
املنتخب  اجلاري.وخسر  الثاني  كانون    27
املصري بقيادة اإلسباني ديفيد ديفيز املدير 

الفني، أمام نظيره الدمناركي صاحب األرض 
واجلمهور بنتيجة )26-20(، في إطار لقاءات 
باملونديال. الرئيس  الدور  الثانية من  اجلولة 

أن  صحفية   تصريحات  في  األحمر  وقال 
ملعبه  على  الدمناركي  املنتخب  مواجهة 
تواجد  ظل  في  خاصة  صعبة،  كانت 
جماهيري مكثف.وأشار في تصريحاته إلى 
أن هدف منتخب مصر هو حتقيق الفوز في 

املباراة املقبلة أمام املنتخب التونسي.
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كشف تقرير صحفي إسبانيا، عن وجود اتفاق مسبق بني ريال مدريد، 
ــروط الشخصية  ــي، على الش والبلجيكي إيدين هازارد جنم تشيلس

متهيًدا النضمام الالعب إلى صفوف امليرجني خالل الصيف املقبل.
ــيء في  ــة عقدها مؤخًرا، إلى أنه فاز بكل ش ــار هازارد، في مقابل وأش

إجنلترا ويريد خوض جتربة جديدة.
ووفًقا ملا ذكره برنامج »التشيرجنيتو« اإلسباني، فإن الالعب البلجيكي 
ــيوقع على عقد مدته 5  ــع ريال مدريد، حيث س ــبق م لديه اتفاق مس

ــورو، باإلضافة إلى 3.5  ــغ 13 مليون ي ــنوي ثابت يبل ــنوات، براتب س س
كمتغيرات.

ــب الدوري  ــي حالة الفوز بلق ــون يورو ف ــرات إلى ملي ــم املتغي وتنقس
اإلسباني، و1.5 مليون مقابل الفوز بالكرة الذهبية، ومليون يورو إذا فاز 

الفريق بدوري أبطال أوروبا.
ــد عقده مع  ــازارد يرفض جتدي ــى أن ه ــن التقارير إل ــد م ــير العدي وتش
تشيلسي في الوقت الراهن، وينتظر الصيف املقبل، من أجل الرحيل 

إلى ريال مدريد.

الكشف عن تفاصيل اتفاق ريال مدريد مع هازارد
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األمحر يوضح هدف منتخب مصر
 يف مونديال اليد

من لقاء ميلووكي باكس وداالس مافريكس
لم تكن 3 أرقام من املبتدئ لوكا دونتشيتش، 
كافية ملنع هزمية داالس مافريكس )106-116( 
دوري  في  باكس  ميلووكي  مستضيفه  أمام 
مساء  للمحترفني،  األمريكي  السلة  كرة 
أطول  هاردن،  جيمس  املاضي.وعادل  اإلثنني 
األقل منذ  سلسلة تسجيل 30 نقطة على 
هزمية  تلقى  روكتس  هيوستون  لكن   1964
فيالدلفيا  مستضيفه  أمام   )93-121( ثقيلة 

 31 جورج،  بول  سيكسرز.وأحرز  سيفنتي 
للفوز  ثاندر  سيتي  أوكالهوما  ليقود  نقطة 
نيويورك نيكس  )127-109( على مستضيفه 
مارتن  الشهير  احلقوقي  الناشط  يوم  في 
ضيفه  انتفاضة  باكس  كينج.وجتاوز  لوثر 
الثالث  الربع  وبداية  األول،  الشوط  نهاية  في 
التوالي، ويحافظ  ليحقق فوزه اخلامس على 
باكس،  الشرقي.ورفع  القسم  صدارة  على 
أمام  هزمية،   12 مقابل  فوزًا،   34 إلى  رصيده 
 48 في  مرة   35 انتصر  الذي  رابتورز،  تورونتو 

قائمة  أنتيتوكومبو،  يانيس  مباراة.وتصدر 
مسجلي باكس برصيد 31 نقطة، واستحوذ 
 18 دونتشيتش  مرتدة.وأحرز  كرة   15 على 
وقدم  مرتدة،  كرة   11 على  واستحوذ  نقطة، 
ثالثة  ليحقق  حاسمة  متريرات  عشر  لزمالئه 
أرقام مزدوجة للمرة األولى في مسيرته.ولفت 
باحتالله  اجلميع  وفأجا  األنظار  دونتشيتش 
املركز الثاني في تصويت اجلماهير في القسم 
خلف  النجوم  كل  مباراة  لتشكيلة  الغربي 

ليبرون جيمس.

باكس يهزم مافريكس.. وهاردن يعادل تشيمربلني بدوري السلة األمريكي

املتعة تغيب عن قمة اليابان والسعودية وخيبةامل مجاهري االخضر باخلروج املبكر 
حامل اللقب املنتخب االسرتالي يتاهل بركالت اجلزاء  على حساب املنتخب االوزبكي واالمارات تتاهل مبستوى غري مقنع 

حصاد دور الـ16 والعرب الخاسر االكبر فيها 

 أطاحت األميركية سيرينا وليامس باملصنفة أولى عامليا الرومانية سيمونا 
هاليب وهددت صدارتها للتصنيف العاملي، لتبلغ ربع نهائي بطولة استراليا 
املفتوحة للتنس، في حني يتسارع زوال العقبات من طريق الصربي نوفاك 
بثالث  الرومانية  على   16 املصنفة  سيرينا  أول.وفازت  املصنف  ديوكوفيتش 
الغراند  بطوالت  أولى  في  دقيقة،  و47  و6-4 في ساعة  و6-4   1-6 مجموعات 
عام   23 الـ  الكبيرة  ألقابها  آخر  احرازها  شهدت  التي  الكبرى  األربع  سالم 
2017 على حساب شقيقتها األكبر فينوس، في إطار سعيها ملعادلة الرقم 
القياسي املطلق في عدد األلقاب الكبيرة املوجود بحوزة األسترالية مارغريت 
للمرة  تتويجها  )24 لقبا(، وحتقيق رقم قياسي في ملبورن من خالل  كورت 

القياسي  الرقم  كورت هي صاحبة  بأن  علما  االحتراف،  في حقبة  الثامنة 
املطلق )11 لقبا( .وانهت سيرينا، البالغة 37 عاما، اجملموعة األولى بسهولة 
الثانية  إرسال منافستها مرتني، ثم خسرت  أن كسرت  في 22 دقيقة بعد 
في 35 دقيقة قبل أن تنهي املباراة مبجموعة حاسمة في ساعة و47 دقيقة، 

وحتقق فوزها التاسع على هاليب في 10 مواجهات بينهما.
»أنا مقاتلة«

كانت  أبدا.  أستسلم  ال  مبقاتلة.  أشبه  »أنا  الفوز  بعد  سيرينا  وصرحت 
املباراة حامية وقوية، وكانت هناك بعض النقاط املذهلة. كان يجب أن أرفع 
مستوى أدائي، وأعرف أني استطيع وقمت بذلك، وحلسن احلظ هذا األمر صنع 

الفارق«.

سريينا تطيح بهاليب يف بطولة اسرتاليا املفتوحة

يوفنتوس يبتعد جمددا عن الصدارة اإليطالية
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اكد رئيس احملكم��ة االحتادية العليا 
القاضي مدحت احملمود امس الثالثاء، 
ب��ن  املش��ترك  التنس��يق  اهمي��ة 
السلطات، داعياً إلى تعميق احلريات 

العامة واملساواة بن العراقين.
وذكر املتحدث الرس��مي للمحكمة 
اياس الساموك في بيان إن “القاضي 
احملكم��ة  رئي��س  احملم��ود  مدح��ت 
االحتادي��ة العليا اس��تقبل الدكتور 
بش��ير احل��داد نائب رئي��س مجلس 
النواب، حيث مت التباحث في عدد من 
القضايا املشتركة من بينها احلريات 
وترسيخه  القانون  العامة وس��يادة 

وفق احكام الدستور”.
وقال احملمود في اللق��اء إن “احملكمة 
االحتادي��ة العليا حريص��ة على دعم 
اداء مجلس النواب وفق اختصاصاته 
املنص��وص عليه��ا ف��ي الدس��تور،  
وق��د اص��درت العديد م��ن االحكام 
والق��رارات امللزمة التي ع��ززت الدور 

التشريعي والرقابي النيابي”.
وأكد احملمود على “استمرار التنسيق 
وف��ق  الس��لطات  ب��ن  املش��ترك 
الدس��تور، وتعميق احلري��ات العامة 

واملساواة بن العراقين”.
ب��دور  احل��داد،  اش��اد  جانب��ه،  م��ن 
احملكمة االحتادي��ة العليا في الرقابة 
على دس��تورية القوان��ن واالنظمة 
اهمي��ة  عل��ى  مش��ددا  الناف��ذة، 

“استمرار التعاون في ما بن القضاء 
الدستوري ومجلس النواب في مجال 
التشريعات، مبا يؤمن سيادة القانون 

وترسيخه وفق احكام الدستور”. 
كما اقترحت عضو اللجنة القانونية 
عن كتلة التغيير بهار محمود، امس 
الثالثاء، ان يكون هناك مقترح قانون 
تفس��ير القوانن يوحد التفسيرات 

القضائي��ة، مبين��ة ان املقت��رح قيد 
العمل وس��وف يقدم في املستقبل 
القري��ب الى مجلس الن��واب بعد ان 

يؤخذ راي السلطة القضائية به.
وقالت محم��ود في بيان إن “القضاء 
يحتوي تفسيرات كثيرة في السلطة 
التقديري��ة للقض��اة اي ان كل قاض 
وفق فهم��ه للمادة يفس��ر القوانن 
ولذل��ك نح��ن نحت��اج ال��ى توحيد 

التفس��يرات جميعه��ا ونحتاج الى 
قانون يفس��ير القوان��ن لكي يكون 
لكل مصطلح نفس التفس��ير عند 

كل قاض”.
واضافت “اننا نقترح قانونا لتفسير 
القوان��ن او تفس��ير املصطلح��ات 
تقلي��ل  عل��ى  يعم��ل  القانوني��ة  
التفس��يرات القضائية”، معربة عن 
امله��ا في ان “يتم اص��دار القانون 

خالل هذه الدورة البرملانية.
كم��ا اك��د عض��و اللجن��ة املالية 
ام��س  غضب��ان،  ثام��ر  النيابي��ة، 
الثالثاء، ان هناك توجها لدى جلنته 
والبرمل��ان بش��كل ع��ام لتخفيض 
النفقات للرئاس��ات الثالث وبعض 
الوزارات والسفارات، ورفد احملافظات 

باالموال التي حتتاجها.
ان  تصري��ح  ف��ي  غضب��ان  وق��ال 
“املوازن��ة ريعية وليس فيها جديد، 
ولكن تس��عى اللجن��ة املالية الى 
ضغط النفق��ات وتقليل املصروف 
وزي��ادة االيرادات”، مبين��ا أن “هناك 

توجه في الفت��رة املقبلة الى تقليل 
االعتماد على النفط في رفد املوازنة 
باالم��وال، والتحرك باجت��اه االيرادات 
االخ��رى غي��ر النفطي��ة، ف��ي دعم 

املوازنة”.
واوضح ان “اللجن��ة املالية والبرملان 
بشكل عام متوجهة نحو تخفيف 
االنفاق في بعض الوزارات والرئاسات 
الث��الث والس��فارات، م��ن اجل دعم 

احملافظات من خالل تخصيص اموال 
كافي��ة لغرض النه��وض بواجباتها 
م��ن خ��الل مش��اريع االعمار وس��د 

ديونها املتراكمة”.

واكد غضبان، أن “دعم احملافظات في 
املوازنة، لكونها لم تتسلم موازناتها 
خ��الل احل��رب على داعش ما س��بب  
املس��توى اخلدمي، وحاجتها  تراجع 

املاسة الى مشاريع جديدة
ال��ى ذل��ك كش��ف قائ��د عملي��ات 
احلش��د الش��عبي في قاط��ع محور 
غرب محافظة االنبار قاسم مصلح 
، امس الثالثاء، عن وجود استفزازات 
للق��وات احلش��د م��ن قب��ل القوات 

االمريكية بهدف جرها الى القتال.
وقال مصلح في تصريح إن “القوات 
االمريكية حتاول وبش��تى الوس��ائل 
ال��ى جرن��ا ال��ى القت��ال م��ن خالل 
ب��ث دعاي��ات مغرض��ة ع��ن اعتقال 
قيادات في قوات احلشد الشعبي او 
استهداف مواقعنا في محاولة جلرنا 
الى القتال اال انن��ا لن نبادر الى ذلك 
اال اذا قام��وا باس��تهدافنا فإننا لن 
نقف مكتوفي االيدي وس��وف ندافع 

عن انفسنا”.
االمريكي��ة  “الق��وات  ان  واض��اف 
خس��رت كل ش��يء في العراق وهي 
حتاول جاهدة خلق حالة من التوترات 
االمنية من خالل استفزازنا جلرنا الى 
القت��ال ولدينا قي��ادات حكيمة في 

التعامل مع هذه االستفزازات”.
واوضح مصلح، أن “قواتنا لن تسكت 
هذه املرة على اس��تهدافها”، مؤكدا 
ان “الوضع االمني في قاطع عمليات 
ومس��تقر  ام��ن  الش��عبي  احلش��د 

ومسيطر عليه.
وأك��د اخلبي��ر االمني كاظ��م احلاج، 
امس الثالثاء، ان اميركا تسعى جلعل 
الع��راق منطق��ة فاصل��ة ب��ن ايران 
وسوريا ولبنان، الفتاً الى ان واشنطن 
تس��عى لبناء قواعده��ا في مناطق 
مح��ددة ومعروف��ة من حي��ث املوقع 

اجلغرافي والتكوين الدميوغرافي.

وقال احل��اج في تصري��ح ان “اميركا 
في هذا التوقيت تهدف الى انش��اء 
قواعد في مناط��ق محددة ومعروفة 
مس��بقا من ناحية املوقع اجلغرافي 
والتكوي��ن الدميوغراف��ي في املناطق 
وحتدي��دا  كردس��تان  م��ن  القريب��ة 

املتنازع عليها”.
والبرمل��ان  “احلكوم��ة  ان  واض��اف 
مطالبان ببيان موقفهما فيما يخص 
القوات االميركية وس��عيها النشاء 
قواعد ف��ي املناطق املذك��ورة، حيث 
حتاول اميركا جعل بعض احملافظات 
موالية لها، خاصة ان بعض اجلهات 
جتد ان هذه القوات سببا في وجودها 

داخل املشهد السياسي”.
واوض��ح احل��اج، أن “اميركا تس��عى 
منطق��ة  وجعل��ه  الع��راق  لفص��ل 
فاصلة مابن س��وريا ولبن��ان وايران، 
والتوج��ه نح��و مرحل��ة ص��دام بن 
الق��وات االميركية ومح��ور املقاومة 
واي��ران، خاص��ة ان التوزيع اجلغرافي 
للقواع��د االميركي��ة ي��دل بش��كل 
واقع على انها باجتاه فرض جغرافية 
جدي��دة عل��ى الع��راق م��ن ناحي��ة 

اختيارها لهذه املناطق

الى ذلك أفاد مص��در امني في قيادة 
حش��د محافظ��ة االنب��ار، باعتقال 
إرهابين متورط��ن بعمليات  ثالث��ة 

زرع العب��وات الناس��فة والالصق��ة 
اس��تهدفت مناطق ش��رقي مدينة 
الفلوجة.وقال املص��در إن “قوات من 
اجليش والش��رطة واحلشد الشعبي 
شّرعت بحملة أمنية استباقية على 
ورود معلومات اس��تخبارية  خلفية 
متورط��ن  ثالث��ة  بوج��ود  أف��ادت 
بعملي��ات زرع العب��وات الناس��فة 
والالصقة في قضاء الكرمة ش��رقي 
مدينة الفلوجة”، الفتا الى ان “القوة 

طوقت املن��ازل املس��تهدفة وقامت 
باعتقالهم”.

“املعتقل��ن متورط��ون  أن  وأض��اف, 

بعمليات استهداف األجهزة األمنية 
واملواطنن بعبوات ناس��فة والصقة 
فضالً عن قيامهم بعمليات إجرامية 
أخرى طال��ت العديد م��ن املواطنن 

األبرياء”.
وأوضح املص��در, أن “القوات األمنية 
نقل��ت املعتقل��ن وس��ط إج��راءات 
مش��ددة ال��ى اح��د املراك��ز االمنية 
للتحقيق معه��م ومعرفة املزيد من 

اماكن تواجد خالياهم النائمة”

طالبت الواليات املتحدة روسيا بتدمير 
نظام جديد لصواريخ »كروز« املوّجهة، 
معتبرة أنه يش��ّكل »انتهاكاً مباشراً« 
ملعاهدة األس��لحة النووية متوس��طة 
املدى. في الوقت ذاته، هددت موس��كو 
االحتاد األوروب��ي ب� »رّد«، بعد تش��ديده 
عقوب��ات عل��ى مس��ؤولن ف��ي جهاز 
الروسية،  العس��كرية  االس��تخبارات 
اتهمه��م بالتورط بتس��ميم العميل 
س��يرغي  الس��ابق  الروس��ي  امل��زدوج 

سكريبال في بريطانيا العام املاضي.
وقال روبرت وود، املوفد األميركي املكّلف 
مل��ف ن��زع األس��لحة النووي��ة: »جتد 
الواليات املتحدة لألس��ف وفي ش��كل 
متزاي��د أنه ال ميكن الوثوق بروس��يا في 
ما يتعّلق بتطبي��ق التزاماتها اخلاصة 
باحلّد من التس��ّلح، كما أن تصّرفاتها 
القهري��ة واملؤذية في العال��م تزيد من 
التوت��رات«. وأضاف أم��ام مؤمتر عن نزع 
السالح ترعاه األمم املتحدة في جنيف: 
»ال بّد أن تدّمر روس��يا وفي شكل ميكن 
التحقق منه، كل الصواريخ )من طراز( 
أس أس س��ي-8 وقاذفاته��ا واملع��دات 
املرتبطة بها، كي تعود اللتزام معاهدة 
األس��لحة النووي��ة متوس��طة املدى« 

املبرمة عام 1987.
وأمهل��ت واش��نطن موس��كو حتى 2 

ش��باط )فبراير( املاض��ي لتفكيك تلك 
الصواري��خ، مه��ّددة باالنس��حاب من 
املعاهدة. لكن الرئيس الروسي فالدميير 
بوتن ح��ّذر من إطالق س��باق تس��ّلح 
جديد في حال انهيار املعاهدة. ويجري 
احلل��ف األطلس��ي وروس��يا محادثات 
في بروكس��يل اجلمعة. س��تتطّرق إلى 

املعاهدة واألزمة األوكرانية.

اخلارجي��ة  وزارة  أعلن��ت  ذل��ك،  إل��ى 
الروس��ية أن موس��كو »حتتف��ظ بحق 
الرّد عل��ى عمل عدائ��ي«، بعدما فرض 
االحت��اد األوروب��ي عقوبات عل��ى رئيس 
العس��كرية  االس��تخبارات  جه��از 
الروس��ية إيغور كوس��تيوكوف ونائبه 
إضاف��ة  أليكس��ييف،  فالدميي��ر  األول 
إلى عميل��ن للجهاز، ش��ملت جتميد 

أصولهم وفرض حظر سفر عليهم.
وأف��اد االحت��اد ب��أن ه��ؤالء مس��ؤولون 
ع��ن »امتالك ونق��ل واس��تخدام« غاز 
األعصاب، الذي اس��ُتخدم في تسميم 
س��كريبال وابنته في مدينة سالزبوري 
البريطاني��ة ف��ي آذار )م��ارس( املاضي. 
واعتب��ر أن »هذا القرار يصّب في جهود 
االحت��اد ملكافح��ة انتش��ار األس��لحة 
الكيماوي��ة واس��تخدامها، والت��ي 

متّثل تهديداً جدياً لألمن الدولي«.
االحت��اد  خارجي��ة  وزي��رة  وأعرب��ت 
فيديري��كا موغيريني عن ثقتها بأن 
»الدول األعض��اء اتخذت القرار على 
أساس قانوني قوي جداً«، مؤكدة أنه 
»س��يصمد أمام حتقيقات احملاكم«. 
أما وزير اخلارجية البريطاني جيرميي 
هان��ت فق��ال إن »العقوبات اجلديدة 
إج��راءات  اتخ��اذ  بتعهدن��ا  تف��ي 
صارمة ضد النش��اطات الطائش��ة 
وغير املس��ؤولة جلهاز االستخبارات 

العسكرية الروسية«.
واستبق الرئيس الروسي فالدميير بوتن 
زيارت��ه صربي��ا أم��س، متهم��اً احللف 
األطلس��ي برس��م »خطوط انقس��ام 

جديدة في أوروبا«.
وقال لصحيفة صربية: »في ما يتعّلق 
سياس��ة  إن  البلق��ان،  ف��ي  بالوض��ع 
الوالي��ات املتح��دة ودول غربي��ة أخرى، 
الهادف��ة الى ضم��ان هيمنته��ا على 

املنطقة، تشّكل عنصراً خطراً مزعزعاً 
األرثوذكس��ية  ووص��ف  لالس��تقرار«. 
بأنها »صلة قربى روحية وثقافية« بن 

موسكو وبلغراد.
واتهمت الواليات املتحدة روس��يا مرات 
بالتدخل في ش��ؤون املنطق��ة، مبا في 
ذلك استفتاء ُنظم السنة املاضية في 
مقدونيا لتغيير اس��مها، وكان شرطاً 
لقبوله��ا في »االطلس��ي«. لكن بوتن 
اته��م الغرب بالضغط عل��ى مقدونيا 
ومونتينغرو، املرشحة اجلديدة لعضوبة 
احلل��ف، معتبراً أن جهوده التوس��عية 
ترس��م »خطوط انقس��ام جديدة في 

أوروبا«.

وفي موس��كو، ش��ّكك وزي��ر اخلارجية 
الروس��ي س��يرغي الفروف ب�»شرعية« 
اس��تفتاء تغيير اس��م مقدونيا، قائالً: 
»ال نع��ارض االس��م ال��ذي اقُت��ِرح، بل 
نتس��اءل حول رغبة الوالي��ات املتحدة 
في ضّم كل دول البلقان الى األطلسي 
في أس��رع وقت وإزالة أي نفوذ روس��ي 
ف��ي املنطق��ة. ال ميكنن��ا أن نتف��ق مع 
الذي��ن يقولون إن ال مكان لروس��يا في 

البلقان«.
وأعل��ن الفروف أن موس��كو مس��تعدة 
للعمل مع واش��نطن ل�»إنقاذ معاهدة 
الصواري��خ النووية متوس��طة املدى«، 

داعياً أوروبا الى املساعدة في التأثير في 
الوالي��ات املتحدة، ومعتبراً أن عليها أال 
»تتبع موقعها«. واشار الى أن احملادثات 
توقف��ت عملي��اً، الفت��اً ال��ى أن منطق 
واش��نطن يقوم عل��ى أس��اس: »أنتم 

تنتهكون املعاهدة أما نحن فال«.
وبات مصير املعاهدة مهدداً بعد تبادل 

اتهام��ات بدفعها إلى انهي��ار، إثر لقاء 
جمع ديبلوماسين أميركين وروس في 
جنيف. وكانت واشنطن أعلنت الشهر 
املاضي أنها ستنس��حب من املعاهدة 
خالل 60 يوماً، إذا لم تفكك موس��كو 
صواري��خ تزعم الوالي��ات املتحدة أنها 
تنته��ك نّصها. وأعرب الفروف عن أمله 
بإم��كان إنق��اذ اتفاقية أخ��رى مهمة 
للح��ّد م��ن األس��لحة النووي��ة، ه��ي 
معاهدة »ستارت اجلديدة« التي تنتهي 
ع��ام 2021. واعتبر أن احتمال نش��وب 
ن��زاع يتزاي��د بس��بب عدم اس��تعداد 
الغ��رب لقب��ول »نش��وء عال��م متعّدد 
األقط��اب« ورغبت��ه في »ف��رض إرادته« 

على اجملتمع الدولي.
أما يوري أوش��اكوف، وهو مستشار في 
الكرمل��ن، فعّل��ق على تقرير نش��رته 
صحيف��ة »نيوي��ورك تامي��ز«، اف��اد بأن 

مكتب التحقيقات الفيديرالي )أف بي 
آي( فتح عام 2017 حتقيقاً ملعرفة هل ان 
الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب يعمل 
حلساب روسيا. وسأل »ملاذا نعّلق على 
هذا الغباء؟ كيف ميكن لرئيس أميركي 

أن يكون عميالً لبلد آخر«؟
كما طالب��ت وكالة الفضاء الروس��ية 

أم��س بتفس��يرات من وكال��ة الفضاء 
األميركية )ناس��ا( بعد تأجيل األخيرة 
لزي��ارٍة كان م��ن املق��رر أن يق��وم به��ا 
الى الوالي��ات املتحدة، رئي��س الوكالة 
الروس��ية دمييت��ري روغوزي��ن، املعروف 

مبواقفه القومية املناهضة للغرب.
وكان من املقرر أن يزور روغوزين الواليات 
املتحدة في شباط )فبراير( املقبل، لكن 
»ناسا« قالت اجلمعة إنها أّجلت زيارته 

إلى أجل غير مسمى.
وكان الرئي��س الروس��ي فالدميير بوتن، 
عن روغوزين عل��ى رأس وكالة الفضاء 
في أيار )مايو( املاض��ي، علماً أن األخير 
ش��غل منص��ب نائ��ب رئي��س ال��وزراء 
سابقاً. ويرد اسم روغوزين على الالئحة 
الس��وداء األميركية ف��ي إطار عقوبات 

واشنطن على روسيا بسبب أوكرانيا.
الروس��ية  الفض��اء  وكال��ة  وقال��ت 
»روسكوسموس« في بيان إنها »تنتظر 
ناس��ا«،  ملوق��ف  رس��مية  تفس��يرات 
مش��ددًة عل��ى أن زي��ارة روغوزين كانت 

مقررة »بناء على دعوة مسبقة«.
وحذرت الوكالة بش��كل مبّطن عندما 
اعتبرت أن التحضيرات حملادثات التعاون 
مع الواليات املتحدة في ش��أن برنامج 
محطة الفضاء الدولية واالستكشاف 
املعّم��ق للفضاء »لم تعل��ق بعد حتى 

اآلن«.
يبق��ى  فيم��ا  اخل��الف  ه��ذا  ويأت��ي 
م��ن  واح��داً  الفض��اء  استكش��اف 
القطاعات القليل��ة التي تتعاون فيها 
موس��كو وواش��نطن بش��كل فع��ال،   
رغم  التوتر السياسي بينهما. وحتتاج 
الواليات املتحدة إلى روسيا إلرسال رواد 

فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.
واحتج بعض السناتورات في الواليات 
املتح��دة على فكرة زي��ارة روغوزين إلى 
»مركز جونسون للفضاء« في هيوسنت 

التابع ل� »ناسا«.
وقال��ت الس��ناتور الدميوقراطية جيان 
ش��اهن ف��ي تصريح إن دعوة »ناس��ا« 
روغوزين: »تضر مبوقفنا وتقّوض أهداف 

األمن القومي األميركي في العمق«.
ودع��ت »ناس��ا« روغوزي��ن بع��د زي��ارة 
لرئيسها جيم بريدنستاين إلى روسيا 
في تش��رين األول )أكتوب��ر( املاضي، في 
أّول رحل��ٍة خارجي��ة له منذ اس��تالمه 

منصبه.
عملي��ة  عل��ى  بريدنس��تاين  وش��هد 
الفاش��لة لصاروخ »س��ويوز«  اإلطالق 
ال��ذي كان ينق��ل رائ��دي فض��اء م��ن 
روسيا وناسا.وقال بريدنستاين حينها 
لوكال��ة »ت��اس« الروس��ية لألنب��اء إن 
»ناس��ا« متكن��ت م��ن رف��ع العقوبات 
األميركية على روغوزين بشكل مؤقت 
لتمكينه م��ن زيارة الوالي��ات املتحدة.
واصطدم روغوزين مع الواليات املتحدة 
بعد اقتراحه الس��اخر بأن يس��تخدم 
رواد الفضاء الترامبول��ن للوصول إلى 
الفضاء بدل الصواريخ الروس��ية وذلك 
بعي��د فرض واش��نطن عقوب��ات على 
موس��كو بس��بب ضّمه��ا للق��رم في 
ع��ام 2014.ومؤخراً، قال روغوزين ممازحاً 
إن روس��يا سترس��ل مهمًة إلى القمر 
»للتحقق« م��ن أن »ناس��ا« قد حّطت 

على القمر حقاً.

رئيس المحكمة االتحادية يؤكد على تعميق الحريات وأهمية التنسيق بين السلطات

احملكمة االحتادية العليا حريصة على دعم أداء جملس النواب وفق اختصاصاته املنصوص عليها يف الدستور

بهار محمود :  نحتاج اىل توحيد التفسريات  واىل 
قانون يفسري القوانني لكي يكون لكل مصطلح 

التفسري نفسه  

هناك توجه لدى اللجنة 
املالية والربملان  لتخفيض 
النفقات للرئاسات الثالث 
وبعض الوزارات والسفارات 
ورفد املحافظات باالموال التي 
تحتاجها

أعربت وزيرة خارجية 
االتحاد فيديريكا موغرييني 
عن ثقتها بأن الدول 
األعضاء اتخذت القرار على 
أساس قانوني قوي جدًا

واشنطن تطالب موسكو بتدمير نظام صاروخي
أمهلت واشنطن موسكو حتى 2 شباط املاضي لتفكيك تلك الصواريخ مهّددة 

باالنسحاب من املعاهدة

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

املحمود بهارالساموك

موغرييني بوتنيهانت

الرئيس الروسي فالدميري بوتني 
حّذر من إطالق سباق تسّلح جديد 

يف حال انهيار املعاهدة



دحالن والعمادي.. حرب باردة بين قطر واإلمارات في أزقة غزة الفقيرة

أنَّ تركيا ليس��ت القوة اإلقليمي��ة الوحيدة التي 
ف اإلسالم في محاولتها للهيمنة، فاململكة  تُوظِّ
العربية الس��عودية تنشر نس��ختها اخلاصة من 
اإلس��الم م��ن خالل متوي��ل املنظمات واملس��اجد. 
وأضاف��ت أنَّ تركي��ا حت��اول التروي��ج لنس��ختها 
اخلاص��ة لإلس��الم عل��ى أنَّها بدي��ٌل ُس��ني أكثر 
تس��امًحا وأق��ل تطرًفا من الوهابية الس��عودية، 
وبالتالي فه��ي أكثر مالءمة للزعام��ة اإلقليمية. 
وأنَّ��ه عل��ى النقي��ض م��ن املدرس��ة اإلس��المية 
احلنبلي��ة احملافظة، التي تس��تند إليها الوهابية، 
فإنَّ املدرس��ة احلنفية التي تسود في تركيا تعتبر 
ليبراليًة نسبًيا، وتوفر مساحًة أكبر بكثير لتأويل 

الشريعة.
الديني��ة  للدبلوماس��ية  القومي��ة  الصبغ��ة  أنَّ 
التركي��ة ميك��ن أن تق��ف ف��ي طري��ق جناحه��ا إذ 
أنَّه��ا تُزعج بالفع��ل الدول األوروبي��ة التي ترى أنَّ 
تصرف��ات تركيا اس��تقطابية، وتؤثر س��لًبا على 
دم��ج املهاجري��ن األت��راك، وكذل��ك تضاي��ق دول 
الشرق األوس��ط، التي تنظر إلى تركيا من منظوٍر 
إمبريال��ي. حزب العدال��ة والتنمية أخ��ذ احلملة 
الدعوية التركية إلى مس��توياٍت غير مس��بوقة، 
بيد أنَّه في هذا الس��ياق الدولي، ميكن للتشكك 

في نواياه أن يحد من فرص جناحه.
بناء املساجد الكبيرة في جميع أنحاء العالم هو 
إحدى الوس��ائل األكثر وضوًحا التي تنش��ر تركيا 
م��ن خاللها أحقيته��ا بالزعامة الديني��ة. وتَُعدِّد 
غونول بع��ض األمثلة لتلك املس��اجد؛ ففي عام 
2015، افتتح أردوغان مس��جًدا ضخًما في تيرانا، 
عاصمة ألبانيا. وفي ربيع عام 2016، حضر مراسم 
افتتاح مركز ديانت األمريكي، وهو مسجد ومركز 
ثقافي في والي��ة ميريالند، ويفتخر بأنَّه أكبر حرم 
إس��المي في نصف الكرة الغربي. وفي س��بتمبر 
)أيل��ول(، افتتح أحد أكبر املس��اجد في أوروبا في 
مدينة كول��ون األملانية، التي تع��د موطًنا جملتمٍع 
ترك��ي كبي��ر. وأضاف��ت أنَّ الرئي��س التركي لديه 

خطط لبناء مساجد في كوبا ورومانيا وفنزويال.
تدع��م الدولة التركية هذه املش��روعات من خالل 

مؤسسة »ديانت«، التي تعمل حتت إشراف رئاسة 
الشؤون الدينية التركية )ديانت(، والتي تأسست 
عام 1924 للترويج لنس��خٍة علمانية من اإلسالم 
مع تف��كك اإلمبراطورية العثمانية وميالد الدولة 
التركية احلديثة. وداخل تركيا، توظف املؤسس��ة 
األئمة، وتقدم التعليم الديني للمسلمني، وتفسر 
األع��راف اإلس��المية، وتكت��ب ُخطب املس��اجد 
األس��بوعية، ه��ذا باإلضاف��ة إلى بناء املس��اجد 
واحملافظ��ة عليه��ا. وحتى الثمانيني��ات، لم يكن 

للمؤسسة دورٌ بارز خارج حدود تركيا.

بعد االنقالب العس��كري عام 1980 وما نتج عنه 
من شتات، بدأت املنظمات اإلسالمية واليسارية 
حتقق نفوًذا في أوساط اجلاليات التركية املهاجرة 
في غرب أوروبا. ولذلك جلأت احلكومة العسكرية، 
الت��ي احتاج��ت وس��يلًة ملضاه��اة رس��الة هذه 
املنظم��ات، إلى توس��يع عمليات املؤسس��ة إلى 
أوروب��ا. وهن��اك، اس��تخدمتها للتروي��ج  داخ��ل 
لنس��خٍة علماني��ة من اإلس��الم ب��ني املهاجرين 
األت��راك م��ن أج��ل من��ع انزالقه��م ف��ي غياهب 

التطرف.
��ع مهم��ة ديانت  أنَّ ح��زب العدال��ة والتنمية وسَّ
السياس��ية  لألجن��دة  أداًة  وجعله��ا  الدولي��ة 
واأليديولوجي��ة للح��زب. وابتداًء من ع��ام 2010، 
أصبحت املؤسسة التي كانت شبه مستقلة في 
يوٍم من األيام تخضع لسيطرة احلكومة. وأشارت 
إلى أنَّه في ذلك العام، عنيَّ احلزب احلاكم رئيًس��ا 

جديًدا ملؤسس��ة »ديانت« كان أكثر تفانًيا لتلبية 
مطالب حزب العدالة والتنمية من سلفه.

أنَّ مؤسس��ة »ديان��ت« ليس��ت األداة الوحي��دة 
للقوة الناعمة الدينية لتركيا، فالوكالة التركية 
للتع��اون والتنس��يق، وه��ي مؤسس��ة حكومية 
��عت انتش��ارها الدولي بش��كٍل كبير  أخرى، وسَّ
في إط��ار حزب العدالة والتنمي��ة. كانت الوكالة 
مس��ؤولًة عن اس��تعادة مواقع التراث العثماني 
ف��ي جميع أنح��اء العالم، مبا في ذلك اس��تعادة 
العش��رات من اآلثار واملواق��ع التراثية من منطقة 

البلقان واجملر والعراق وإثيوبيا.
وفي السياق ذاته، عززت املنظمات اإلنسانية غير 
احلكومي��ة ذات امليول اإلس��المية النفوذ التركي 
ف��ي أجزاٍء من الش��رق األوس��ط وأفريقي��ا كانت 
تخضع ذات يوٍم للحكم العثماني. ومنذ أن وصل 
ح��زب العدال��ة والتنمي��ة إلى الس��لطة قبل 16 
ف من القي��ود البيروقراطية على هذه  عاًم��ا، خفَّ
املنظمات غي��ر احلكومية، مما س��مح لها بتلقي 
املزيد من التبرعات وتوس��يع أعمالها في اخلارج. 
وتضيف الكاتبة أنَّ قادة املنظمات غير احلكومية 
من جانبه��م يعتبرون أنفس��هم فاعلني مهمني 
في السياسة اخلارجية التركية. وكثيًرا ما يثيرون 
مسألة مس��ؤولية تركيا جتاه األراضي العثمانية 

السابقة، ودورها كزعيٍم للحضارة اإلسالمية.
أنَّ الدبلوماس��ية الدينية التركية لم تكن في أي 
مكاٍن أكثر فعاليًة من الصومال؛ ففي ذروة اجملاعة 

املدمرة التي ش��هدتها البالد في أغس��طس )آب( 
2011، والت��ي جتاهلتها وس��ائل اإلع��الم الغربية 
إل��ى حٍد كبير، ت��رأس أردوغان وفًدا م��ن كبار وزراء 
احلكوم��ة وقادة املنظمات غي��ر احلكومية ورجال 
األعم��ال والصحفيني واملش��اهير لزي��ارة مخيم 
مل��يء باألطفال اجلائعني في مقديش��يو، وكانت 
رس��الة أردوغ��ان واضح��ة: تركيا ل��ن تتخلى عن 

إخوانها وأخواتها املسلمني.
منذ ذلك احلني، بحس��ب ما ذكره التقرير، أنفقت 
تركي��ا أكثر من ملي��ار دوالر على املس��اعدات إلى 
الصوم��ال فض��اًل ع��ن أنَّ مطار مقديش��يو تديره 
شركة تركية، واخلطوط اجلوية التركية هي الناقل 
الدولي الوحيد الذي تذهب رحالته إل هناك.وأصبح 
التعليم الديني التركي شائًعا في أجزاء أخرى من 
القارة األفريقية، مثل تشاد وإثيوبيا وغانا والنيجر 
ونيجيري��ا. املنظمات الدينية التي تدير مجموعة 
م��دارس »إمام خطيب«، والتي جتمع بني التعاليم 
الديني��ة والعلمي��ة، وأنَّ الرئي��س أردوغان هو أحد 
خريجي هذه املدارس، والتي زادت ش��عبيتها بعد 
أحداث 11 س��بتمبر )أيلول(، إذ التفتت العديد من 
البلدان اإلسالمية نحو النموذج التركي لإلسالم 
كبدي��ٍل للتي��ارات الراديكالية.أنَّ الس��لطات في 
أفغانستان وتشاد والنيجر وباكستان والصومال 
أب��دت اهتمامها بتبن��ي منوذج التعلي��م التركي 
اإلس��المي الذي قدمت��ه مدارس »إم��ام خطيب« 
لهذا الس��بب. وأوضحت أنَّ تركيا تستقبل طلبًة 
مس��لمني من اخلارج ليتلقوا التعليم الديني في 

هذه املدارس.
لك��ن بس��بب الع��داوات التاريخي��ة، كانت دول 
الش��رق األوس��ط أقل تقباًل لألنش��طة الدعوية 
التركية من الدول األفريقية بحس��ب ما أوضحت 
غونول، فالعديد من الدول العربية التي كانت في 
يوٍم من األي��ام حتكمها اإلمبراطوري��ة العثمانية 

م��ا ت��زال ت��رى تركي��ا ق��وًة إمبريالية. وتش��ير 
الكاتب��ة إلى أنَّ الكثير من األتراك يرون أنَّ الدول 
العربية خون��ة لتحالفهم مع البريطانيني ضد 
اإلمبراطوري��ة العثمانية خالل احل��رب العاملية 
األول��ى. ومن��ذ ظهور ح��زب العدال��ة والتنمية 
ذي اجلذور اإلس��المية في ع��ام 2002، بدأت تلك 

العداوة تفسح اجملال ببطء للتقارب الثقافي.
أنَّ ح��زب العدال��ة والتنمي��ة اعتم��د بش��كٍل 
أساس��ي عل��ى عالقاته م��ع جماع��ة اإلخوان 
املس��لمني، الت��ي تتق��ارب أيديولوجًي��ا مع��ه، 
لتعزي��ز قوت��ه الناعم��ة في الش��رق األوس��ط. 
وكان جنم الدين أربكان، مؤس��س احلزب السابق 
حلزب العدالة والتنمية، على عالقٍة قوية بقادة 
اإلخوان املس��لمني في جميع أنح��اء املنطقة. 
وفي بداية القرن احلادي والعش��رين، اس��تمرت 

املنظم��ات الديني��ة غي��ر احلكومي��ة املنتس��بة 
إلى ح��زب العدالة والتنمية ف��ي البناء على تلك 
الروابط، واس��تضافة املؤمترات واملنتديات الدولية 
حول مس��تقبل العالم اإلسالمي في إسطنبول، 
وجع��ل املدينة مرك��ًزا مهًما لإلخوان املس��لمني. 
وتقول الكاتبة أيًضا إنَّ ش��بكة اجلزيرة القطرية، 
أكبر ش��بكة أخبار في الشرق األوسط، ساعدت 
في حتسني صورة تركيا كدولة مسلمة منوذجية.

بيد أنَّه في أعقاب الثورات العربية، أصبح الشرق 
األوسط على األرجح املنطقة األكثر تشكًكا في 
القيادة التركية حس��بما ترى غون��ول. فانخراط 
تركيا في س��وريا والتوجه السلطوي حتت حكم 

أردوغان حطما صورتها في البلدان اجملاورة.
ع��الوًة على ذلك، فإنَّ جماعة اإلخوان املس��لمني، 
التي تعتمد عليها تركيا بش��كٍل كبير لتحقيق 
أهدافها، ينظ��ر إليها العديد من املس��لمني اآلن 
على أنَّها منوذج فاشل، وتُصنَّف كمنظمة إرهابية 
في مصر واململكة العربية الس��عودية واإلمارات 
العربية املتحدة. وتش��دد الكاتبة على أنَّ خطاب 
تركيا ذا الصبغة القومية املتصاعدة واإلش��ارات 
املتكررة إل��ى املاضي العثماني يقل��ق الدول مثل 
مص��ر واإلمارات، التي ت��رى توجًه��ا إمبريالًيا وراء 

الدبلوماسية الدينية لتركيا.
أصبحت ال��دول األوروبية أيًضا أكث��ر انزعاًجا من 
األنش��طة الدعوية التركية. فمن خالل مؤسسة 
»ديانت«، استطاع الرئيس أردوغان توسيع نفوذه 
ب��ني اجلالي��ات التركية ف��ي جميع أنح��اء أوروبا. 
وجدي��ٌر بالذكر أنَّ املؤسس��ة تدف��ع رواتب األئمة 
الذين يجري إرس��الهم من تركيا، وتتحكم بشدة 

في الرسائل التي يقدمونها.
فض��اًل ع��ن أنَّ خط��ب اجلمع��ة األس��بوعية هي 
نفس��ها الت��ي تذاع ف��ي تركيا، وتص��در من مقر 
مؤسسة »ديانت« في أنقرة. وتقول غونوول إنَّ هذا 

األمر كان مثيًرا بشدة لقلق املسؤولني األوروبيني، 
الذي��ن يزعمون أنَّ تدخل تركي��ا في احلياة الدينية 
للمهاجري��ن يعي��ق اندماجه��م ف��ي اجملتمعات 

األوروبية.
تصدير القومية التركية

على الصعيد العاملي، أسفرت األنشطة الدعوية 
لتركي��ا ف��ي اخل��ارج عن نتائ��ج مختلط��ة. ففي 
الصومال الذي مزقته احلرب، أعرب كٌل من النخبة 
السياسية والسكان احملليني عن تقديرهم جلهود 
تركي��ا، التي بنت الثقة ومه��دت الطريق للتعاون 

املستقبلي بني البلدين.
وف��ي البلق��ان، جن��ح الت��ذرع بالت��راث العثماني 
ومتوضع تركيا بصفتها حامية للمسلمني بشكٍل 
جيد مع اجملتمعات املس��لمة، وحق��ق جناًحا أقل 
مع غير املس��لمني. لكن تضيف الكاتبة أنَّ تركيا 
لم تلَق جناًحا كبي��ًرا في اجلمهوريات التركية في 
ا  آس��يا الوس��طى، إذ أنَّ معظمهم علمانيون. أمَّ
في الش��رق األوس��ط وأوروبا، فقوبل��ت مبادراتها 

مبزيٍد من التشكك.

أنَّ األح��زاب القومي��ة واليميني��ة املتطرفة التي 
حتقق املكاس��ب في جمي��ع أنحاء أوروب��ا تُعادي 
األنشطة الدعوية لتركيا، بينما سيستمر مزيج 
اإلسالم والقومية التركية في الشرق األوسط في 
اس��تحضار ذكرياٍت غير سارة تعود لإلمبراطورية 

العثمانية.
تركي��ا ستس��تمر ف��ي تنفيذ سياس��ٍة خارجية 
يكون الدين ج��زًءا ال يتجزأ منها ما دام يحكمها 
ح��زٌب ذو ج��ذور إس��المية، بيد أنَّه مع اكتس��اب 
التوجهات القومية ألرضيٍة أوس��ع على مستوى 
العالم، قد يصبح من األصعب الترويج للنسخة 

التركية من املد الديني.

ب��دأ اإلنف��اق اإلمارات��ي يتس��ّلل إلى قطاع غ��ّزة عب��ر كياناٍت 
متنوع��ة وكان احلدث األبرز للحضور اإلماراتي العام املاضي من 
خالل تق��دمي ِمنحة مالية إماراتية، لُقراب��ة 57 ألف مواطن من 
مدينة غزة، والتي بلغت قيمته��ا اإلجمالية حوالي 3.2 مليون 

دوالر تقريًبا.
واس��تبق تق��دمي اإلمارات له��ذه األموال، منح��ة مالية وعينية 
جديدة للطلبة الفلس��طينيني في قطاع غزة، مع بداية العام 
الدراس��ي، شملت توزيع أكثر من 40 ألف حقيبة مدرسية، إلى 
جانب تقدمي منحة مالية بقيمة 150 دوالرًا لكل طالب. وبينما 
كانت هذه األموال تتدفق على ش��كل مشاريع ومنح مالية في 
قط��اع غزة، كان على اجلانب اآلخر رجل أبوظبي في قطاع غزة 
دحالن ينسج التفاهمات مع احلركة الفلسطينية، ُمحاواًل من 
خ��الل هذه املش��اورات حجز موطئ قدم له في غّزة لتحس��ني 
قدرته على التنافس على خالفة رئيس السلطة الفلسطينّية 
محمود عباس، ورابًطا هذا الدعم على اس��تمرار التدّفق املالي 
واس��تكمال سلسلة املشاريع، خصوصاً في ظل تعّثر احلركة، 
بعدم��ا قّرر عباس منع وصول الوقود، وعدم تس��ليم الس��كان 

الرواتب.
وفي نوفمبر )تش��رين الثاني( املاضي أعلنت »اللجنة الوطنّية 
اإلس��المية للتنمي��ة والتكاف��ل االجتماعي )تكاف��ل(« خالل 
مؤمتر صحفّي عقد في مدينة غّزة، البدء بتنفيذ أكبر مش��روع 
لدعم قطاع الصحة واحلاجات االستش��فائية في قطاع غزة، 
بتمويل ودع��م من جمعّية الهالل األحمر اإلماراتّية. وتُش��كل 
هذه اللجنة التي أّسسها دحالن، النافذة الرئيسة لعبور املال 
اإلمارات��ي إلى قطاع غزة؛ إذ متّولها أبوظبي ش��هريًا مبلبغ يُقدر 

بنحو ب�15 مليون دوالر شهريًا.
ويتك��ون هذا املش��روع من 10 مش��اريع مختلفة، تتضّمن 
صرف األدوي��ة العالجّية واملس��تلزمات الطبّي��ة للمرضى، 
خصوًص��ا ذوي األم��راض املزمنة، بش��كل مجان��ّي، ودعم 
القطاع الصحّي واملستشفيات العاّمة في غّزة باإلمكانات 
واملع��ّدات الضروريّة. وإلى جانب املش��اريع الس��ابقة، فقد 
أطلقت اإلمارات مش��روًعا لدعم احلاجات اخلاّصة للمرضى 
الفقراء في أكتوبر )تشرين األّول( من عام 2017، وإطالق آخر 

في اجملال األكادميي لتحرير شهادات اخلّريجني اجلامعّيني.
وإلى جانب دحالن، برزت ش��خصّية أخرى لتكون من بني قائمة 
األشخاص الذين تنسج من خاللهم أبوظبي نفوذها في قطاع 
غ��زة، وهي جليلة دح��الن، قرينته، والتي ب��رز حضورها املُتكّرر 
مؤخًرا في قطاع غزة، س��واء من خ��الل زياراتها املُتكّررة، أو في 
ضوء حجم املش��اريع التي تُش��رف عليها اجلمعي��ات التابعة 
لها مثل املركز الفلس��طيني للتواصل اإلنساني »فتا«، ومتّوله 

اإلمارات.

وتبرز من بني هذه املش��اريع االجتماعية، تنظيم حفل 
ُع��رس جماعي على ش��اطئ بحر غزة، والذي ش��اركت 
فيه 400 عروس وعريس من الشرائح اجملتمعية الفقيرة 
ف��ي قطاع غزة، وكذلك مش��روع ع��الج 600 حالة في 

القطاع، وفي الضفة الغربية ملن يعانون من الُعقم.
وال تف��ّوت جليلة مناس��بة داخل أو خ��ارج قطاع غزة؛ 
حتى توّجه ش��كرها وامتنانها لق��ادة اإلمارات، وتُثمن 
أدوارهم في دعم مش��اريعها اخليرية والتنموية، وتُكرر 
التأكي��د عل��ى »أن دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة تعد 
داعًما رئيًسا للشعب الفلسطيني، خاصة في اجلانب 
اإلنس��اني والوطني، من خالل مش��اريع ضخمة تنفذ 
في كل أماكن وجود الش��عب الفلسطيني«.أما املنفذ 
الثالث لوصول املس��اعدات اإلماراتية فيكون من خالل 
املؤسس��ات الدولي��ة، وال��ذي ظهر في تق��دمي اإلمارات 
مبل��غ 2 ملي��ون دوالر أمريك��ي، نهاي��ة الع��ام املاضي، 
مس��اعدة لتمويل العج��ز في برنام��ج »األمم املتحدة« 

اخملّصص لتوفير الوقود لتش��غيل الكهرباء في املستشفيات 
بقط��اع غزة، إلى جان��ب توقيع اتفاقية تع��اون ثالثي بني وزارة 
اخلارجي��ة والتع��اون الدولي اإلماراتي��ة و»األونروا« ومؤسس��ة 
دب��ي العطاء بقيم��ة 14.6 مليون درهم إمارات��ي )4 مليون دوالر 
أمريك��ي( لدعم برام��ج التعلي��م التابعة ل�»األون��روا« )إحدى 
املؤسس��ات التي تتبع األمم املتح��دة( في قطاع غزة.هل يحقق 

»رميونتادا« سياسّية في القطاع من بّوابة املساعدات؟
تزامن تعاظم اإلنفاق املالي اإلماراتي املستمّر داخل قطاع غزة، 
مع ب��دء التفاهمات بني دحالن وحركة حماس الفلس��طينية، 
والتي متّت حتت رعاية الس��لطات املصرية؛ إذ لم يكن ألبوظبي 
تأثي��ر سياس��ّي ملموس داخ��ل القطاع على مدار الس��نوات 

املاضية؛ إذ اقتصر حضورها على متويل بعض املشاريع اخليرية 
على فترات متباعدة، بصورة متقّطعة.

ففي عام 2015، وبينما كان دحالن يحاول العودة من جديد على 
الس��احة الفلس��طينية، ومُيّهد للحوار مع قادة حركة حماس 
الفلس��طينية، كان املال اإلماراتي بدأ في التدفق داخل قطاع 
غزة، محاِواًل دخول القطاع هذه املّرة مستغاًل أوضاعه املأزومة، 
في ض��وء احلص��ار االقتصادي وق��رارات الرئيس الفلس��طيني 

محم��ود عب��اس العقابية جت��اه القطاع، وهو م��ا جتاوبت معه 
احلرك��ة، لتخفي��ف الضغ��ط اإلنس��اني ف��ي أنح��اء القطاع 

وتقليص االنتقادات املوجهة إليها في الشارع الغزاوي.
وب��دأت اخلصوم��ة الُكبرى بني دح��الن واحلركة الفلس��طينية 
ف��ي عام 2007 بعدما ف��ازت حركة حم��اس بانتخابات اجمللس 
التشريعي، ليس��تخدم نفوذه وصالته األمنية التي اكتسبها 
ح��ني كان املس��ؤول األول عن األم��ن الداخلي ف��ي قطاع غزة، 
ويحاول بطرق مختلفة إفش��ال احلركة عبر اعتقال الكثير من 
الش��خصيات والقادة في احلركة، باإلضافة إلى انتشار مزاعم 
ع��ن إهانات وتعذي��ب تعّرض له��ا عناصر من احلرك��ة على يد 
رجال دحالن، فضاًل عن دوره في التحريض على اغتيال القيادي 

محمود املبحوح من كتائب عز الدين القسام بفندق في مدينة 
دب��ي يوم 19 يناير )كانون الثاني( 2010، وصالته املش��بوهة مع 
إسرائيل.وس��عت اإلم��ارات في توظي��ف عالقاته��ا اجليدة مع 
سلطات احلكومة اإلسرائيلّية، واحلكومة املصرية في توصيل 
املساعدات عبر املعابر التي تتبعها، إلى قطاع غزة، إلى جانب 
حتوي��ل ماليني ال��دوالرات عبر بن��وك مالية تتب��ع كال الطرفني، 
خصوًصا لأُلسر التي تأثرت اقتصاديًا بأوضاع احلرب، إلى جانب 

املصابني وأُسر القتلى أيًضا من حركة حماس.وبحسب جريدة 
»تاميز أوف إس��رائيل« فقد رس��م صورة تفصيلي��ة آللية تدفق 
امل��ال اإلماراتي، وذك��ر أّن اإلمارات تقوم بتحوي��ل »مبالغ مالية 
كبي��رة حملمد دحالن، ال��ذي يقوم بدوره بتحويله��ا إلى اللجنة، 

ويعود ذلك في جزء منه لتعزيز تأثيره في قطاع غزة«.
وتتس��اءل الصحيفة كذلك: »من جهة تُعل��ن مصر عن حرٍب 
ضّد حم��اس، ولكّنه��ا تتجاهل أنش��طة دحالن ال��ذي يعمل 
م��ع حماس. من جهة أخرى تس��مح إس��رائيل ملمثلي محمد 
دحالن بالتحرك بحرية بني الضفة والقطاع مع إدراكها التام 

باألنشطة التي يقومون بها«.
ويُشكل الدعم اإلماراتي حلركة حماس، احملسوب على تنظيم 
اإلخوان املسلمني في فلسطني )رغم ابتعادها التنظيمي عن 
اجلماعة في ميثاقها األخير(، ُمفارقة ُكبرى في االستراتيجية 
اإلماراتية التي تبنتها على مدار السنوات املاضية، عبر إعالن 
احل��رب على التنظيم ف��ي كل بلدان العالم، س��واء من خالل 
متويل حركات معارضة له، فضاًل عن تأسيس وسائل إعالمية 
مناهضة ل��ه، في محاول��ة لتقليص ش��رعيته وحضوره في 

البلدان العربية.
ولعل األمر الذي يفس��ر اس��تثناء حماس من هذه احلرب التي 
جعل��ت أبوظبي تؤس��س  س��تراتيجية ُمغايرة ف��ي القطاع 
وه��و إدراكه��ا  للثق��ل السياس��ي واإلس��تراتيجي للحركة 

الفلس��طينية؛ ما يجعل مس��ألة س��حق احلركة، أو الضغط 
نحو خروجها من املشهد السياسي أمًرا غير واقعي، فضاًل عن 
انعكاس ذل��ك بالفائدة على أبي م��ازن، خصم دحالن الرئيس، 
واملُرشح الذي ترغب في الدفع به كبديل للرئيس الفلسطيني 
في االنتخابات املُقبلة، بدعم احلركة اإلس��المية.موافقة مصر 
وإس��رائيل على دعم اإلمارات بواس��طة دحالن حلركة حماس، 

عل��ى الرغ��م من مواقفه��م املناوئ��ة للحركة الفلس��طينية 
في الس��ابق، فسره املدير الس��ابق لهيئة اإلذاعة اإلسرائيلية 
واملقرب من رئيس الوزراء اإلس��رائيلي بنيامني نتنياهو يوني بن 
مناحي��م بالقول إنّ��ه »برغبة هذه األطراف ف��ي تهيئة الرئيس 
الس��ابق جلهاز األمن الوقائي الفلس��طيني خلالفة عباس بعد 
تصاع��د خالفاته م��ع القاهرة، وذل��ك بتأييد كل م��ن اإلمارات 
العربية املتحدة، وحركة حماس ومنظومة األمن اإلس��رائيلية، 
التي تس��عى في النهاية للتخلص، وللمفارقة عبر دحالن، من 

حماس بقطاع غزة«.
اإلمارات وقطر في ساحة تنافس جديدة.. العمادي أمام دحالن

في السنوات األخيرة، وبالتزامن مع خطة ولي العهد اإلماراتي 
الرامية لتوسيع حضور وثقل بالده في مناطق الصراع العربي، 
ش��ّكل قطاع غزة واجهة جديدة ضمن ه��ذه اخلطة، من أجل 
انت��زاع مس��احة تأثي��ر يُنافس م��ن خاللها احلض��ور القطري 
التقليدي الواس��ع ف��ي هذا املل��ف، والتي رّس��خت حضورها 
فيه عل��ى م��دار الس��نوات املاضية.الش��خصّية املركزيّة في 
احلض��ور القطري في قطاع غّزة وال��ذي منحه النظام القطري 
الصالحي��ات الكامل��ة ملتابعة هذا الدور ه��و محمد العمادي، 
املهن��دس القطري الذي أج��اد عبر قدرات مالية ودبلوماس��ية 
كبي��رة أن يجعل دولت��ه الصغيرة ذات تأثير ف��ي ملف إقليمي 
مّهم، عبر نس��ج ش��بكة من النفوذ  لصاحلها داخل األراضي 
الفلس��طينية م��ن خ��الل عالقات ش��خصية م��ع الفصائل 
الفلسطينية، وكذلك مع مسؤولني إسرائيليني؛ لُتصبح أحد 
األط��راف املؤثرة عل��ى أّي ُمصاحلة في الداخل، منافًس��ا بذلك 

عدًدا من الدول العربية.
ارتك��زت اس��تراتيجية العم��ادي على خل��ق نفوذ لب��الده في 
القضي��ة الفلس��طينية على أكث��ر من ُمس��توى، منها إعادة 
توظيف األموال املدفوعة من جانب بالده، واس��تخدامها خللق 
دور أكث��ر فاعلي��ة في القضية الفلس��طينية، فض��اًل عن مد 
قنوات االتصال مع مس��ؤولي إس��رائيل، وهما العامالن اللذان 
جنحت اإلمارات في استنساخهما في جتربتها.يرسم الِعمادي 

في مقابلة مع قناة »اجلزيرة«، طبيعة 
أدواره التي يُعبر فيها عن سياس��ة بالده، قائاًل: »الرسائل التي 
كّنا ننقلها بني حماس واإلسرائيليني هي الرسائل الصحيحة. 
تتمّت��ع قط��ر مبصداقي��ة ل��دى كال اجلانبني وحتظ��ى باالحترام 
بس��بب ذل��ك، بي��د أن املصريني يتمّتع��ون بوضع ق��وي ألنهم 
يس��يطرون على احلدود مع غزة، وبدونه��م، ال ميكنك حتقيق أي 

شيء«.
تتف��وق قطر، رمب��ا، على خصمه��ا اخلليجي بعامل أساس��ي، 

وهو نس��ج عالقة مس��تقّرة وصامدة أمام أي خالف سياس��ي 
محتمل مع حرك��ة حماس، على خالف اإلم��ارات، التي لطاملا 
ش��ّككت في احلركة، واتهمتها مبمارس��ة العديد من األعمال 
اإلرهابي��ة، فضالً ع��ن وقوع اغتيال محم��ود املبحوح، أحد أبرز 
قيادي��ي كتائب عز الدين القس��ام التابع��ة حلركة حماس، من 
جان��ب املوس��اد اإلس��رائيلي عل��ى أراضيها، ومس��اعيها في 
بداية احلادثة لتجاهل الكش��ف عن اجلهة املُنفذة أو ُمحاكمة 

ُمنفذي العملية.وتُش��كل ُكل هذه الوقائ��ع حائاًل أمام حتالف 
سياسي ثابت ومستقر بني أبوظبي أو ممثلها دحالن مع احلركة 
الفلس��طينية، واقتصار املس��ألة على تفاهمات، لن ترقى إلى 
حتالف مس��تقر وثابت، عل��ى خالف الدوحة الت��ي تتفوق على 
خصمها في هذا األمر.يؤش��ر على التأثير القطري النافذ على 
احلركة الفلس��طينية، والتفّوق في ه��ذا امللف على خصمها 
اخلليجي، حضورها الالفت في  التفاهمات الفلس��طينية بني 
قادة حماس ودحالن، والتي جرت العام املاضي، برعاية القاهرة، 
عل��ى الرغم م��ن اس��تبعادها واخلصومة بينها وب��ني أبوظبي 
والقاه��رة. وظهرت مؤش��رات هذا التأثير من خ��الل وصول وفد 
حماس إلى القاهرة، قادًما من الدوحة، بعد مروره باس��طنبول، 
لظروف تعلي��ق جميع الرحالت بني البلدي��ن، والذي غادر إليها 
بعد انتهاء املفاوضات، وذلك في إش��ارة قوية على إطالع قطر 
عل��ى نتائ��ج املفاوضات.ومّثل املؤش��ر الثاني تلّق��ى أمير قطر 
الش��يخ متيم بن حمد آل ثاني اتصاالً هاتفياً من رئيس املكتب 
السياس��ي حلرك��ة حم��اس إس��ماعيل هنية، ف��ي 12 أكتوبر 
املاض��ي، حت��ّدث خالله هني��ة عن اتف��اق املصاحلة ال��ذي جرى 
توقيعه ف��ي القاهرة، والنتائج التي وصلت إليها املُفاوضات. ال 
ينفصل عن النقطة الس��ابقة التفّوق القطري على اإلماراتي 
في تقدمي الدوحة نفس��ها لواش��نطن وأوروبا كمس��ئولة عن 
احت��واء احلركة، وتنحي��ة األجنحة املتطرفة داخلها، وكس��ر 
شوكة اجلناح العسكري، وهو األمر الذي تكّرر أكثر من مرة في 
ع��ّدة تصريحات، مثل تصريح وزير اخلارجية القطري، الش��يخ 
محم��د بن عبد الرحم��ن آل ثاني، لقناة »روس��يا اليوم« بقوله 

إن ب��الده وال��دول العربية »تنظر إلى حماس عل��ى أنها »حركة 
مقاومة مش��روعة«، مضيًفا أن وجودها في الدوحة منّسق مع 
واش��نطن والعديد من دول املنطقة ضمن جهود للوساطة بني 

القوى الفلسطينية«.

13 ما وراء الحدث 

برزت اىل جانب دحالن شخصّية أخرى لتكون من بني قائمة األشخاص الذين 
تنسج من خالهلم أبوظيب نفوذها يف قطاع غزة وهي قرينته جليلة دحالن

ش��هد احلضور اإلماراتي في قطاع غزة توّس��ًعا ملحوًظا في الس��نوات األخيرة، وتنوعت مظاهره بني تقدمي ِمنح مالية للقطاع احمُلاصر، وتنفيذ مش��اريع اس��تثمارية 
وخيرية بواسطة مؤّسسات فلسطينية محسوبة على القيادي املفصول من حركة فتح محمد دحالن، والذي يعمل مستشارًا سياسًيا لولي عهد أبوظبي محمد بن 
زايد آل نهيان.هذا التعاُظم للدور اإلماراتي في قطاع غزة تزامن مع احلضور القطري القوي هناك، والذي أكسب الدوحة دورًا رئيًسا في أي تسوية سياسية أو مصاحلة 
. يحاول التقرير التالي رسم صورة شاملة عن أوجه النفوذ اإلماراتي داخل قطاع  فلس��طينية داخل القطاع؛ ما يُشّكل مس��احة للتنافس بني اخلصمنينْ السياسينينْ

غزة، وما هي اجملاالت التي يدخل منها إلى قطاع غزة، ونقاط القوة والضعف لُكّل فريق في هذا النزاع.دحالن.. مهندس النفوذ اإلماراتي في غّزة

الصبغة القومية للدبلوماسية الدينية الرتكية ميكن أن تقف يف طريق جناحها 
إذ أنَّها ُتزعج بالفعل الدول األوروبية

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

نشر موقع مجلة »فورين أفيرز« 
األمريكية تقريرا للكاتبة التركية 

غونول تول، ، عن دور الدين كأداة 
حاسمة في سياسة تركيا اخلارجية 

في ظل حكم الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، الذي يتمتع حزبه 

العدالة والتنمية بجذوٍر إسالمية.
ففي بلداٍن من أمريكا الالتينية إلى 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تقوم 
تركيا ببناء املساجد ومتويل التعليم 

الديني واستعادة التراث العثماني، 
والترويج لنسختها الفريدة للزعامة 

اإلسالمية على طول الطريق.
يقول التقرير إنَّه في إطاٍر من دمج 

اإلسالم السني مع القومية التركية، 
تقوم مؤسسات الدولة ومنظمات 

اجملتمع املدني التي تقف وراء األنشطة 
الدعوية للبالد بتعزيز اللغة والثقافة 
التركيتني إلى جانب املناهج الدينية، 

وترفع العلم التركي في مواقع 
املشروعات اجلديدة. ويجول في أذهان 
أولئك الذين ينفذون هذه السياسات 

أنَّ تركيا، باعتبارها وريًثا لإلمبراطورية 
العثمانية، هي احلصن األخير لإلسالم، 

والزعيم الطبيعي إلحياء احلضارة 
اإلسالمية.

زعيمة اإلسالم.. كيف تستغل تركيا هذه الصورة يف السياسة الخارجية؟

بدأ اإلنفاق اإلماراتي يتسّلل إىل قطاع غّزة عرب 
كياناٍت متنوعة وكان احلدث األبرز للحضور اإلماراتي 

العام املاضي من خالل تقديم ِمنحة مالية إماراتية

سعت اإلمارات يف توظيف 
عالقاتها الجيدة مع سلطات 
الحكومة اإلسرائيليّة 
والحكومة املصرية يف 
توصيل املساعدات عرب 
املعابر التي تتبعها، إلي 
قطاع غزة

بناء املساجد الكبرية يف مجيع أحناء 
العامل هو إحدى الوسائل األكثر وضوًحا 

اليت تنشر تركيا من خالهلا أحقيتها 
بالزعامة الدينية

NO.3111 . WED . 23  . JAN .2019  2019 /  1 / 23 العدد )3111( االربعاء

العاهل السعودياردوغان وزوجته

العماديجليلة دحالن دحالن



امسك

منتدى الربيعي الثقايف حيتفل يف الذكرى  الثانية والعشرين على تأسيسه حبضور السفري االسباني

رابطة اجملالس البغدادية الثقافية واجهة من واجهات العلم واملعرفة واألدب والثقافة يف العراق يشار هلا بالبنان

األديب صادق احلاج جاسم الربيعي أسس يف شباط عام ٢٠١٠ رابطة اجملالس البغدادية 
الثقافية وضمت مخسة عشر جملسًا ثقافيًا منها )منتدى الربيعي(

البينة الجديدة / 
عدنان جبار القريشي

اس��تمرت اجللس��ات واملنتدى 
يتقدم عام بعد عام ورواده في 
تكاثر وتقدم العديد من االدباء 
اجملل��س  لعمي��د  مبحاض��رات 
احلاج جاس��م الربيع��ي الذي 
نصب الصحفي عادل العرداوي 
مدي��را الدارة الن��دوات وكان��ت 
هنالك محاضرات مميزة وطنية 
ودينية اال وهي ٣٠ حزيران ثورة 
العش��رين و ١٥ تشرين الثاني 
يوم بغداد ومولد االمام احلسن 
)ع( ف��ي النص��ف م��ن ش��هر 
رمض��ان املبارك والعاش��ر من 
محرم احل��رام وف��ي بداية عام 
٢٠٠٢ اصي��ب عمي��د اجملل��س 
املرحوم احلاج جاسم الربيعي 
)رحم��ه اهلل( بوعك��ة صحية 
أدت الى وفاته في ١٣ تش��رين 
الثان��ي عام ٢٠٠٢  وقد انيطت 
ادارة اجمللس الى جلنة مختصة 
واالدب��ي   الثقاف��ي  بالش��أن 
يترأس��ها جنله الشيخ صادق 
الربيع��ي واالعض��اء كل م��ن 
الدكتور ضي��اء زلزلة والدكتور 
والصحفي  البرزجني  ش��ادمان 
عادل العرداوي واالستاذ اسعد 

الربيع��ي واثن��اء تفاقم احلرب 
االخي��رة والت��ي ب��دأت في  ١٧ 
بس��قوط  وأنته��ت   2003/  ٣/
النظ��ام الس��ابق وأزالت��ه من 
الس��لطة ف��ي 2003/٤/٩ كان 
و  جلس��اته  يعق��د  اجملل��س 
توق��ف خالل  لك��ن نش��اطه 
الش��هرين الرابع واخلامس من 
العام نفس��ه ليعاود نشاطه 
في ش��هر حزي��ران م��ن العام 
ذات��ه وكان��ت جلس��ة العودة 
تتناول ثورة العشرين واحملاضرة 
ع��ادل  والش��اعر  للصحف��ي 
املنت��دى  ليس��تمر  الع��رداوي 
بالتقدم والرقي بعميده احلالي 
االدي��ب ص��ادق احلاج جاس��م 
الربيعي الذي أسس في شباط 
اجملال��س  رابط��ة   ٢٠١٠ ع��ام 

البغدادي��ة الثقافي��ة وحينها  
ضمت خمسة عشر مجلساً 
ثقافياً ومنها )منتدى الربيعي( 
الذي اخذ يس��مو مبحاضراته 
ومنهاج��ه االدبي��ة وف��ي عام  
٢٠١٠ اس��تقر مبق��ر جديد في 
منطقة الكرادة العرصات وملدة 
سنتني لينتقل الى مقر مؤقت 
م��ع رابطة اجملال��س البغدادية 

الثقافية في الكرادة الشرقية 
ع��ام ٢٠١٧ وق��ام اوالد احل��اج 
جاس��م الربيعي ببن��اء قاعة 
كبيرة ومقر للمجلس مت تأثيثه 
ليعطي  احلديثة  باملستلزمات 
وجه ادبي راقي ملنتدى الربيعي 
البغدادي��ة  اجملال��س  ورابط��ة 
الثقافي��ة ويك��ون واجهة من 
واملعرف��ة  العل��م  واجه��ات 
واالدب والثقاف��ة ف��ي الع��راق 
يش��ار لها بالبن��ان. وقد أقيم 
لهذه املناس��بة في الس��ادس 
عش��ر من هذا الش��هر  حفل 
كبي��ر يليق باملنت��دى وتاريخه 
الذك��رى  ف��ي  يحتف��ل  وه��و 
عل��ى  والعش��رين  الثاني��ة 
تأسيس��ه وبحضور الس��فير 
خوس��يه  )خ��وان  االس��باني 
أس��كوبار( ومت تكرمي الس��فير 
واهتمامه  حلضوره  االس��باني 

باملنت��دى وجمي��ع من ش��ارك 
القصائد  والقاء  اخلطابات  في 
واحملاض��رات لعام ٢٠١٨ بعد أن 
اخت��ارت ادارة املنتدى س��بعة 
وعش��رون ش��خصية اعتل��ت 
الربيع��ي ع��ام ٢٠١٨  منص��ة 
املبدع��ني  الش��عراء  ومنه��م 
جبار فرحان العكيلي ومهدي 
الده��وي  وحي��در  احلي��دري 

القصير  الدين  واالساتذة عالء 
وعدن��ان  املوس��وي  ومحم��د 
الهالل��ي  وبش��رى  القريش��ي 
ولقاء العب��ودي والكاتبة اميان 
العبي��دي وغيره��م ...وقد عبر 
االس��باني عن فرحه  السفير 
التجم��ع  ه��ذا  ومش��اركته 
الثقافة  ف��ي  اخلليط  العراقي 
واالدب والشعر ومجاالت أخرى 
وحت��دث عن ذكريات��ه وعالقاته 
م��ع العراقي��ني في ه��ذا اجملال 
االس��بانية  العالق��ات  ودور 
الثقافة  العراقية في توطي��د 
تاريخهم  البلدي��ن عب��ر  ب��ني 
العري��ق ف��ي جمي��ع اجمل��االت 
الدبلوماس��ية  والعالق��ات 
القوي��ة التي تربطن��ا البعض 

بالبعض شعباً وحكومة.
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قصة قصرية جدًا

نص 

قصيدة 

للجمال وجود عيني والش��يء اجلمي��ل يقوم بالقياس ملا 
في��ه من خصائص جمالية )ذاتية( وللجمال معنى عقلي 
ويرد بالق��وى التي تدرك��ه )موضوعية( ان قيمة الش��يء 
اجلميل تقوم على تأثيرها فيمن يتلقونه وللجمال عالقة 
بني الش��يء اجلميل والعقل الذي يدركه فهو ليس شيئا 
ذاتيا محضا وال موضوعيا خالص ولكنه مزاج بني الذاتية 
واملوضوعي��ة معا واحلكم اجلمالي ليس عقليا خالصا وال 
وجداني��ا محضا امن��ا هو مزاج من عق��ل ووجدان. وعالقة 
اجلمال بالسلوك االنساني تنبثق من خالل الوعي باحلياة 
واملعن��ى الكامل للوجود وما يترتب عل��ى هذا الوعي من 
ادراك للقي��م اجلمالي��ة ويقص��د بالقي��م اجلمالي��ة هي 
القواعد التي تضبط الذائقة اجلمالية وتنمي الوعي باخلير 
والش��ر ومدى انعكاسهما على احلياة فالذي يتشكل ما 
هو اخالقي وقيمي وحضاري ويتجاوز االشكاليات النافية 
للقيم وم��ن هنا اصبح من احملتم في زماننا احلاضر االملام 
باجلمالي��ات الس��لوكية )االتكيت( ويقص��د بذلك االداب 
التي يجب مراعاتها ف��ي اي موقف من املواقف التي تبرز 
وعي االنس��ان وحتضره وذائقته اجلمالية فمثال ان يتجنب 
املرء املهذب اي احتكاك في الش��عور او باثارة ش��كوك او 
احداث اية مضايقات لالخرين وان يكون رقيقا ومتسامحا 
وعفوا ع��ن الصغائر واملضحكات وان يصغي حملدثه ويعي 
م��ا يق��ول وان ال يك��ون مم��ال وان يك��ون ماه��را وان ال يهزأ 
باآلخرين وال يس��خر, ومن جماليات الس��لوك االنس��اني 
قب��ول االخر واحت��رام معتقداته وعدم النظ��ر اليه نظرة 
دوني��ة وضرورة اختيار االلفاظ التي تتالئم مع انس��انيته 
دون التقلي��ل من ش��أنه او جرح كرامته واالنس��ان الذي 
يتحلى بهذه اخلصال ه��و جميل من الداخل واخلارج فاذا 
ما فقد االنسان محتواه القيمي اصبح كالعلبة الفارغة 
له��ذا الب��د ان نحقق التوازن في س��لوكنا الن الس��لوك 
احلض��اري هو معادلة يتحقق فيها التوازن القيمي ما بني 
الش��كل واحملتوى وم��ن جانب آخر ان الس��لوك احلضاري 
يف��رض على االنس��ان ان يحت��رم ذائقة اجلمي��ع ال يجرح 
مش��اعرهم وال يخدش حياءهم وال يعك��ر صفوهم ومن 
مقتضيات الس��لوك اجلمالي احلض��اري االهتمام بوضع 
االش��ياء في مواضعها واحترام الزمن والتصرف بحكمة 
ووع��ي وبذوق رفي��ع ومن مقتضي��ات الس��لوك احلضاري 
اخترام البيئة واحترام مشاعر االخرين بعدم استفزازهم 
بالتصرفات الغير جمالية )التجش��ؤ( وغيرها من االفعال 
)املقززة( واخيرا البد م��ن القول والتأكيد  على ان حاجتنا 
للس��لوك االجمال��ي احلض��اري يدفعنا ال��ى املضي قدم 
نح��و البناء احلضاري وتش��ييد مجتمعنا ناهضا بالوعي 

احلضاري متماسكا بالقيم اجلمالية.

مجاليات السلوك 
اإلنساني 

a

فنارات

د.ازهار قاسم محمد امني
كان يوم الثالث من كانون الثاني لعام ١٩٩٧ موعداً لتأسيس منتدى الربيعي الثقافي  بعد أن تقدم عدد من االدباء والفقهاء والشعراء 
بتأسيس��ه ومنهم الباحث رفعت مرهون الصفار والدكتور حس��ني امني والدكتور عبداالمير احملاري والس��يد جواد الشهرس��تاني 
والدكتور ضياء زلزلة واملرحوم جعفر زلزلة والدكتور ش��ادمان البرزجني والس��يد الصحفي عادل العرداوي وعدد اخر من االدباء حيث 
مت حتديد يوم الثالثاء املصادف 3 /1 / 1997 موعداً للمناس��بة بافتتاحه والتي القى فيها اول محاضرة في اجمللس هو الدكتور املؤرخ 

حسني امني عن التاريخ وكيفية الكتابة عنه ومعوقاته..

صحف خاوية

عجيب

البينة الجديدة / آالء الخريو 
تصوير / محمد رحيم

افتت��ح وزي��ر الثقافة والس��ياحة 
واآلث��ار الدكت��ور علي عب��د األمير 
احلمدان��ي، املع��رض الفوتوغرافي 
الش��خصي للفنان س��عد نعمة 
بعن��وان )أهواري��ون( ال��ذي أقامته 
دائرة الفنون التش��كيلية، االثنني 
٢٠١٩/١/٢١ على قاعة دائرة الفنون 
ال��وزارة.  مق��ر  ف��ي  التش��كيلية 
وع��ن املعرض حت��دث الوزي��ر قائالً: 
املعرض جميل يس��توحي األهوار 
ويب��ني اجلانب املش��رق فيه��ا، أوالً 
من حي��ث التآلف بني الناس وثانياً 
الطبيعة املمي��زة، والفنان املصور 
ب��ارع ونتمن��ى له التوفي��ق، حيث 
التق��ط مش��اهد رائع��ة، وأضاف 
لهذه  داعم��ون  نح��ن  احلمدان��ي: 
املش��اريع ولدينا خط��ة في مجال 
عرض أرش��يف األهوار في متحف 
في بريطانيا وس��نعمل على إبراز 
اجلانب اجلميل واملهم في موضوع 

األه��وار. فيما قال مدي��ر عام دائرة 
الفنون التش��كيلية الدكتور علي 
عويد العب��ادي، معرض اليوم الذي 
أقامه الفنان س��عد نعمة معرضاً 
مميز جدا حيث تناول بيئة الناصرية 
بشكل عام وبعض مناطق األهوار 
في مناطق الكوت والناصرية، وكل 
لقطات��ه كان��ت مميزة إذ ح��اول أن 
يجسد بها طبيعة هذه املنطقة، 
بتأريخه��ا العريق، وتن��اول الفنان 
موضوع حقيقي مؤكداً من خالل 
لوحات��ه عل��ى الهوي��ة العراقية، 
وعبر العبادي عن س��عادته قائالً: 
س��عداء جداً كدائ��رة فنون ونحن 
نقي��م مثل هك��ذا مع��ارض، ومن 

خ��الل ه��ذا املع��رض نق��دم دعوة 
واملثقف��ني إلقامة  الفنان��ني  لكل 
معارضهم في دائ��رة الفنون فهي 
الراعي��ة للف��ن العراق��ي وأهمها 
الصورة حيث أنه��ا تعبر عن الفن 
العراق��ي، وأخيراً س��عداء بنجاح 
املعرض ووجود الك��وادر اإلعالمية 
التي اعتادت أن تغطي نش��اطاتنا 
الفنية. وحتدث الفنان سعد نعمة 
عن املع��رض قائ��الً: يق��ع معرض 
اليوم ف��ي )٤٠( لوحة، وهو املعرض 
الثال��ث ف��ي مج��ال األه��وار، وهو 
مبثابة تذكير ملوضوع مهم ووطني 
يحم��ل خصوصية األه��وار وآثارنا 
العراقية، وقد سجل ملف األهوار 
ضم��ن اليونس��كو، ونحن نحتاج 
إلى االهتمام ب��كل املرافق الفنية 
املوج��ودة  واآلثاري��ة  والس��ياحية 
ف��ي العال��م، وأضاف نعم��ة، كان 
معرضي اليوم مبثابة دعوة ملنطقة 
سياحية وتراثية ووطنية املوجودة 
ف��ي  الس��ياحية  املراف��ق  ضم��ن 

العالم.

مها حسن
 أس��قُط س��اجدٌة ف��ي 

حضرة اسمَك
حلروف��َك  وأبته��ل 

املقدسة
ينه��ُش  ف��ردي  رقم��اً 

غيرتي
في سمو حضورَك

يطفو نور وجهَك سطح 

اخليال
الش��عراء  أوراق  يفترش 

متحدياً
تفر األقالم الهثة!

خلف احلشود أرجتف
أخ��ط حرفاً وأس��تغفر 

عشر!
عواصف عينيَك تتربص 

بي

األرض  تقترُب فتسحب 
يدها فجأة

تعزُف على عود لهفتي 
حروفاً

كأنُه اسمي!
يس��كرُه  كوتر  أرتع��ُش 

اللحن
املنقوشة  الطيور  فتفر 
كان  فس��تان  عل��ى 

يرتديني
بتل��َك  يرغ��ُب  دي��َن  ال 

الكافرة العارية!
تغلق األبواب 

تشيُح الوجوه
تراقبني النوافذ

يلعنني رجٌل عجوز
فتنطُق أخيراً

»تعالي أيتها العاصية«

البينة الجديدة / احمد الساعدي
 بحض��ور نخبة م��ن االكادمييني 
واالعالمي��ني ج��رى حف��ل توقيع 
املعاجل��ة  )تكني��ك  كت��اب 
واالعالمي  للمؤل��ف  الصحفية( 
)س���يف ح�دي�د( ، يع��د الكتاب 
من الدراس��ات الفريدة في تناول 
واجتاه��ات  معاجل��ة  مضمون��ه 
العراقي��ة  احلزبي��ة  الصحاف��ة 
ازاء القضاي��ا الوطني��ة، اذ تؤّدي 
دوراً  عام��ة  بص��ورة  الصحاف��ة 
مهّم��اً في التأثي��ر بحياة الناس، 

احلزبّي��ة  الصحاف��ة  س��يما  وال 
التي له��ا تأثير عل��ى جمهورها 
الى استقطاب  اخلاص وتس��عى 
التنافس  نتيجة  اوس��ع  جمهور 
ب��ني االحزاب ف��ي ظ��ل االنفتاح 
احلزب��ّي الذي ش��هده العراق بعد 
)٩ / ٤ /٢٠٠٣(؛ إذ وج��دت الكثي��ر 
م��ن األح��زاب متنّفس��اً لها عن 
طريق إصدار صحف تكون صادرة 
عنها، ولس��ان حال لها.وتتضح 
أهمّية الكتاب وموضوعه بصورة 
معمق��ة ف��ي طريق��ة التحليل 

الصحاف��ة  اه��ات  الجتجِّ العلم��ي 
احلزبّية ومس��اراتها إزاء القضايا 
الوطنّي��ة والت��ي تعط��ي وصفاً 
موضوعي��اً عن طبيع��ة املعاجلة 
الصحفّية واألفكار التي تناولتها 

باخلبر والتقرير واملقال والتحقيق 
الصحفي وبقية الفنون األخرى، 
مبا ميكن املهتم��ني من توظيفها 
في تق��ومي أداء الصحافة احلزبّية. 
حيث تكم��ن أهمّية هذا الكتاب 
في ما ميك��ن أْن يقّدم��ه في حلجِّ 
مش��كلة أو إضاف��ة علمية، فإنَّ 
ز املؤلف  السبب الرئيس الذي حفَّ
ف��ي الول��وج ف��ي ه��ذا املوضوع 
واختي��اره موضوع��اً للكتاب هو 
بأهميت��ه،إذ ش��هد  اإلحس��اس 
العراق منذ حزي��ران ٢٠١٤ أحداثاً 

بالتحدي��ات  متثَّل��ت  ��ة  مهمَّ
األمني��ة، وما س��بَّبته من هجرة 
داخلية للمواطنني، والتفجيرات 
اإلرهابي��ة الت��ي اس��تهدفتهم، 
فضالً عن قضايا الفس��اد وسوء 
اخلدمات والبطالة والهجرة وعدم 
تواف��ر فرص التعي��ني للخريجني 
والقضاي��ا  اجلامع��ات،  م��ن 
االقتصادية والسياسيَّة األخرى، 
وم��ا ش��هدته العاصم��ة بغداد 
وبقي��ة احملافظات م��ن تظاهرات 

تطالب ب�«اإلصالح«.

وزير الثقافة: لدينا خطة يف جمال عرض أرشيف 
األهوار مبتاحف بريطانية

بي��ت م��ن الصفيح وباب مخلوع وس��قف آيل للس��قوط  
وعج��وز م��ن الغابري��ن، في يده��ا رزمة، م��ن ورق الصحف 
الرسمية الصادرة هذا اليوم، بَحثْت عنها وجمعتها طوال 
النه��ار من املزابل املنتش��رة ف��ي املدينة.. نار تل��ك الرزمة 
بورقها ومدادها، خيبت ظنها، حينما َخبْت بسرعة البرق!! 

ولن تق احفادها اليتامى، صقيع هذه الليلة..

عجيٌب

يا أيها األمير

ياااااا اكرم االمير 

تركت اإلمارَة باردًة

والشعَر الذي كنا

نعّوَلَك لتقوَلُه
مفتتحاً

جلساتنا التي شاَب

حرُفها.

َك عريساً الى رحمة اهلل. َنزفُّ

مازن الحسيني

معن غالب سباح الشباني

متابعة / البينة الجديدة
اقامت رابطة مبدعي مدينة الثورة وبالتعاون 
مع محلي��ة احلزب الش��يوعي العراقي في 
املدين��ة  مؤخ��را حف��ال تأبيني��ا مبناس��بة 
أربعيني��ة ش��اعر الش��عب عريان الس��يد 
خل��ف.. وذلك بقاع��ة ملتقى أبو س��رحان 
الثقاف��ي وبحضور األس��تاذ مفيد اجلزائري 
وجمهور غفير من محبي الشاعر..ادار احلفل 
الشاعر د. رحيم العراقي بأسلوبه املطعم 
مبزح��ة احلزن فتح��دث عن مس��يرة الراحل 
الش��عرية واإلنس��انية وعالقته بالش��اعر 
كمناضل وشاعر وإنسان.. تخللت اجللسة 
كلم��ات رثائية وق��راءة قصائد ومس��اهمة 
فنان��ني تغن��وا بقصائ��د كتبها الش��اعر.. 
كلمة لألس��تاذ مفيد اجلزائ��ري بعد أن نوه 
عن الشعر وعالقته باحلياة الوطن وما كتبه 
مظفر النواب وما كتب الشاعر عريان وذكر 
- في أربعينية الش��اعر واجملالس التذكارية 
ال تنته��ي ب��كل مدين��ة وحاض��رة وحي��ث 
حتش��د العراقيون في الداخل واخلارج وهي 

بالتش��بث  واعالمات  بالقصيدة  احتفاالت 
به رغم ما قيل وقالوا عن غيابه ونحن اليوم 
ف��ي طالبية الثورة نس��مع اجلمي��ع عريان 
حاضر بيننا باق معنا ..الروائي محمد علوان 
جب��ر رئيس رابطة مبدعي الث��ورة كانت له 
كلمة استذكار الشاعر الذي وصفه -باحملبة 
التي لم يختلف عليه��ا احد..و لم يجتمع 
ش��عب على ش��خصية مث��ل م��ا اجتمع 
عل��ى فقد عريان .فهناك اجملالس بكل املدن 
والطرق وتقرا الرثائيات وهذا يحس��ب على 
الشاعر فهو محبة يحتل الوطن ،وقد كان 
الشاعر هنا في جلسة سابقة يتحدث عن 
املدينة شخصياتها ..قطاعاتها ..همومها 
..مط��اردات األم��ن ملناضليه��ا ..فك��م أنت 
كبي��ر أيها اجلبل يا تل ال��ورد وواثقا انك لم 
ترحل فأنت وروحك تنث��ر الورد بروح اجلمال 
ب��روح احملب��ة ..الناقد عل��وان الس��لمان له 
ورقته بدراس��ة عن ش��عرية عريان الس��يد 
خلف وب��دا قال - علينا أن ال ننس��ى عريان 
القصيدة ..عريان اإلنس��ان .. عريان الوجود 

فقصي��دة عري��ان تعبي��ر إنس��اني وموقف 
اجتماع��ي ففي مفردته اللهج��ة العامية 
البس��يطة دون تعقيد تدخ��ل القلب وتعد 
منشورا ثقافيا عاطفيا اجتماعيا ويشكل 
الوعي احد ركائزه الثابتة ..فالقصيدة تعبر 
عن نفس��ها ويقدم صورة متحركة نابضة 
باحلياة من خالل توظيف��ه املفردات الفنية 

املتمثلة بالرم��ز الديني والتاريخي في بنية 
النص. الكاتب علي حمود احلسن له شيء 
من الذكريات مع الش��اعر حيث وس��بق أن 
نش��رها في جريدة الصباح اس��تذكر فيها 
عالقته بالش��اعر عريان وال��ذي وصفه والد 
الكاتب بالش��يوعي الق��رص ومما ذكر - هذا 
اليس��اري اجلبل ال��ذي كان ل��ه بصمة في 

تغيير اللوثة في حياتي.. الشاعر والناشط 
د.عل��ي املطي��ري كان ل��ه الرث��اء بقصيدة 
وحديث عن اإلنس��ان وسنوات العجاف في 
زمن املقبور وااللتجاء الى الش��اعر وعالقته 
بالش��اعر كجار وصديق وما حتدث به - كان 
يراعيني كأي شخص أخر وكنت أراه كأمير 
وش��خصية عظيم��ة رج��ل ذي وزن كبير.. 
ون��وه املطيري إلى االهتمام بالتراث الفكري 
الش��عبي - والت��ي م��ن عالمات��ه الش��اعر 
عري��ان حي��ث علين��ا أن نقي��م متحف في 
املدينة يضم هذا لتراث ..ومن املس��اهمات 
في اجللس��ة قراءات لقصائد ترثي الشاعر 
ومنها للش��اعر جبار صدام والشاعر ناظم 
الرحيم��اوي قرائها الطفل ايس��اف مخلد 
والش��اعر حيدر جليل و الشاعر كرار جبار 
ومس��اهمات قصائد مغناة الفنانني حميد 
بدر ومصطفى كرمي الرس��ام ..ويبقى عريان 
صورة الوعي التي ال تنس��ى ويبقى اإلنسان 
الش��اعر ال��ذي تنب��ض ل��ه قل��وب املدينة 

والعراق بحبه.

بالتعاون مع حملية احلزب الشيوعي العراقي  .. رابطة مبدعي مدينة الثورة تقيم حفاًل تأبينيًا بأربعينية الشاعر الراحل عريان

حبضور خنبة من األكادمييني واإلعالميني.. إقامة حفل توقيع كتاب )تكنيك املعاجلة الصحفية( لإلعالمي سيف حديد



قضيت طفوليت وصباي األول جبمع األنتيكات والقطع القدمية داخل البيت

* م��اذا تق��ول البطاق��ة التعريفية 
للضيفة الكرمية؟

� أن��ا زهرة عل��ي زنكن��ة، ولدت في 
كالر في السليمانية وحالياً أستقر 
في أربي��ل موطن أج��دادي وغادرت 
بغ��داد ع��ام 2010 لظ��روف خاصة 
بي وان��ا أرملة طبي��ب )رحمه اهلل( 
ولي ثالثة أبناء يهتمون مبجال الفن 
وعملي في الوقت احلاضر رئيس��ة 
منظم��ة تيم ت��وال حلماي��ة التراث 
العراق��ي ومقرها اربيل.. إضافة الى 
مسؤولياتي لكوني ناشطة مدنية 

في مجال حقوق املرأة واإلنسان.
* ما الدوافع احلقيقية التي جعلت 

منك تهتمني بالتراث؟
� قضيت طفولتي وصباي االول مع 
هوايت��ي جمع األنتي��كات والقطع 
القدمي��ة داخل البي��ت وتطورت مع 
الزم��ن ه��ذه  الهواي��ة الت��ي هي 
شغلي الش��اغل وعشقي الذي ال 
نهاية له وب��دأت ابحث عن كل ما 
هو نادر ومفقود لضمه الى متحفنا 
املمتل��ئ باالثريات اخملتلف��ة مروراً 
بالس��جاد واخملطوط��ات والص��ور 
وامل��واد  واالكسس��وارات  واالزي��اء 
املنزلي��ة والزجاجي��ات والفضيات 
واألوان��ي النحاس��ية والفرف��وري 
بأنواعه واالعمال اليدوية واحلرفية 

اخلالصة والقائمة تطول.
* م��ا الغاية من تأس��يس املنظمة 

التي تعنى بالتراث العراقي.
� من أجل احلف��اظ على الفولكلور 
العراق��ي وبكل أطياف��ه ومكوناته 
ولي��س حص��راً لفئة معين��ة وهذا 
يصب ملصلح��ة االجي��ال القادمة 
لغ��رض أن تتع��رف عل��ى امل��وروث 
وفلكلورها الشعبي كما هو معمول 
به في شعوب العالم التي تتباهى 
مباضيها الق��دمي وفلكلورها والتزال 
متمسكة بعادات وتقاليد راسخة 
وتعتبرها عنواناً جملتمعاتها وبقيت 
حتافظ عليه كي ال يندثر.. ولذلك مت 
تأس��يس منظمة تيم ت��اال حلماية 
التراث العراق��ي واملتكونة من )85( 
عض��وا فعاال من كال اجلنس��ني من 

معظم املدن العراقية بال إس��تثناء 

وه��ذا ما أعطانا املي��زة املنفردة في 
تخطي االنحسار والتفرد لفلكلور 
معني.. نحن ع��راق واحد فيه االزياء 
الش��مالية واجلنوبية والوس��طية 
ه��و  وه��ذا  والش��رقية  والغربي��ة 

اجلمال بحد ذاته حني تتعدد االلوان 
ذا  عراقي��ا  موزائي��كا  ليصب��ح 

جاذبية تسحر االنظار.
والفعالي��ات  األنش��طة  م��ا   *

ملنظمتكم في مجال التراث؟
� لدين��ا العدي��د م��ن االنش��طة 
التي ش��اركنا فيها  والفعاليات 
م��ع وج��ود معرضن��ا الدائم في 
أربيل وهو من االنش��طة الدائمة 
ويستقطب الزائرين كل يوم ومن 
مشاركاتنا في مهرجانات تخص 
الفلكلور والتراث الكردي وهنالك 
مهرج��ان للتراث العراقي ش��اركنا 
فيه وهو مهرجان لقاء االشقاء 15 
والذي أقيم ببغداد ف��ي نهاية عام 
2018 وهو من املهرجانات الضخمة 
وكان لي حضور ونشاط فاعل وعلى 
ض��وء فعاليات��ه ال��ذي ج��رى في 
قاعة شناش��يل باملرك��ز الثقافي 
باحتفالي��ة  ش��اركت  البغ��دادي 
وارتديت  العراقية(  الس��دارة  )يوم 
س��دارتي ودخلت املسابقة وفزت 
س��دارة..  كأجم��ل  االول  باملرك��ز 
اضاف��ة الى إقامة جن��اح معرض 
التراثي��ات واالنتي��كات اخلاص بنا 

داخل املركز.
* ماذا عن الفنون االخرى ومتابعتك 

لها.. سينما.. مسرح.. تلفزيون؟
� اح��ب املوس��يقى واه��وى العزف 
على آلة الكمان وعزف الناي اجلبلي 
وأتابع االفالم الس��ينمائية السيما 
)Family Mall( م��ول العائل��ة  ف��ي 
بأربيل وفي املسرح كنت احبه ومن 
متابعيه ولك��ن اآلن توقفت لكونه 
لم يع��د كالس��ابق ومتابعاتي في 
التلف��از ه��ي للن��دوات الثقافي��ة 

والفنية.. ومن جنوم الفن العربي 
كن��ت معجب��ة بالراحل��ني 
وس��امية  أباظ��ة  رش��دي 

جمال وهند رستم.
* كيف ترين اهتمام الدولة 

بالتراث؟
� لم يك��ن االهتمام بتراثنا 
باملس��توى املطل��وب والبد 

يكون هنال��ك مناهج  أن 
ودراس��ات تهتم باملوروث 
مجاالته  بكل  الش��عبي 

ف��ي  تراثن��ا  ليك��ون 
الضياع  عن  معزل 

ء  ختف��ا ال ا و
ليس  وه��ذا 

بالس��هل 
ل��م  إذا 

تك��ن 

هنال��ك جه��ات داعمة ل��ه وتعمل 
من أج��ل بقائه من خ��الل التوعية 
الزائري��ن ع��ن  والتثقي��ف للن��اس 
عب��ر  في��ه  والكبي��رة  الصغي��رة 
املرشدين  العاملني بكافة متاحفنا 
الوطنية والشعبية احلكومية وغير 

احلكومية.

امرأة من بالدي .. زهرة زنكنة رئيسة منظمة )تيم توال( لحماية التراث العراقي تتحدث لـ)                     ( :

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

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

امرأة كردية عراقية ولدت في كالر مبحافظة السليمانية وسكنت بغداد حي اليرموك وتعيش اآلن في أربيل تعشق عملها حد اجلنون وحتتفظ بالعديد 
من االنتيكات والقطع القدمية واالدوات املنزلية املتنوعة واالزياء املوروثة، تسلط الضوء على الفولكلور العراقي الكردي في جميع أنشطتها ومعارضها 
التي تش��ارك فيها وهي واحدة من النس��وة العراقيات الناش��طات واملتألقات في مجال إحياء التراث واحلفاظ عليه في البالد، إنها الس��يدة زهرة علي 
زنكنة رئيسة منظمة )تيم توال( حلماية التراث العراقي، والبد أن نبني للقارئ أن اسم منظمتها يعني )نصف الذهب( فكان هذا اللقاء معها لتتحدث 

لنا عن مشوارها في هذا اجملال..

ال

شاركت باحتفالية 
)يوم السدارة 

العراقية( وارتديت 
سدارتي وفزت باملركز 

األول كأمجل سدارة

حاورها / حمودي عبد غريب

بغداد / البينة اجلديدة
برعاية الدار العراقية لألزياء وبالتعاون مع »بابلون 
م��ول«  قدمت  يزداني كروب لألزياء، فاش��ون ش��و 
»Yazdani Collection« للمصممة اإليرانية يزداني 
واملصممة الش��ابة كولنوش وذلك في الس��ابعة 
من مس��اء اخلميس 2019/1/17 ف��ي باحة بابيلون 
مول الكائن في املنصور، ضم عرض األزياء أكثر من 
خمس��ني قطعة ملوديالت حديثة مبتكرة  كاجول 
وفس��اتني س��هرة. القى العرض إعج��اب اجلمهور 
الغفي��ر الذي حض��ر العرض، كما حظ��ي العرض 
بتغطي��ة اعالمي��ة من قب��ل العديد م��ن القنوات 

الفضائية.

يزداني كروب لألزياء تتألق يف بابيلون مول  

متابعة / البينة اجلديدة
الصحافي��ة  التقاري��ر  أف��ادت 
أن كيم كارداش��يان،  األميركي��ة 
جنمة تلفزيون الواقع البالغة من 
العمر 38 عام��اً، وزوجها كانييه 
ويست، البالغ من العمر 41 عاماً، 
ينتظران طفلهما الرابع بواسطة 
أم بديلة. وأكدت املصادر أن الطفل 
املنتظر هو صب��ي وتتوقع والدته 
في ش��هر أيار املقبل.إال أن كيم 
وكانييه لم يؤكدا أو ينفيا اخلبر 
حت��ى اللحظة.يذك��ر أن كيم 
اس��تعانت ب��أم بديل��ة لوالدة 
طفلته��ا الثالث��ة ش��يكاغو 
ويست التي س��تبلغ السنة 
م��ن عمره��ا خالل أس��ابيع 
قليلة. وقد جل��أ الزوجان إلى 
احلمل عن طريق أم بديلة بعد 
أن حذر األطباء كارداش��يان من 
مشاكل صحية خطيرة بعد إجنابها 
أول طفلني.ولكيم وكانييه أيضاً صبي 
هو س��اينت عمره 3 س��نوات وفتاة هي 

نورث وعمرها 5 سنوات.

كيم كارداشيان 
تنتظر طفلها الرابع

البينة اجلديدة / وسن العبدلي
التابع  املس��رح  منتدى  احتضن 
لقس��م املس��ارح ف��ي الدائ��رة 
مؤخ��را مس��رحية حظ��ر جتوال 
وهو نتاج معهد الفنون اجلميلة 
الديوانية.. صرح  في محافظ��ة 
بذل��ك الدكتور س��عد عزيز عبد 
الصاحب مدي��ر املنتدى للموقع 
للدائ��رة  االلكترون��ي  الرس��مي 
وأض��اف قائ��ال: بق��راءة جدي��دة 
منت��دى  تبن��ى  مبتك��رة  ورؤي��ا 
املس��رح عرض العمل املسرحي 
معه��د  لطلب��ة  جت��وال  حظ��ر 
الفن��ون اجلميلة ف��ي الديوانية، 
العمل م��ن تالي��ف مهند هادي 

اخ��راج مهند العمي��دي بطولة 
الفنانني مش��كور ناصر وبسام 
حتاك��ي  االبراهيمي.املس��رحية 
زمن االنفالت االمن��ي والفوضى 
ال��ذي ف��رض  وحظ��ر التج��وال 
على ليالي بغ��داد عندما كانت 
مسروقة وما حل بابنائها ممن لم 
يس��تطيعوا العودة إلى اهلهم 
قب��ل س��اعات حظ��ر التجوال. 
يجس��د ماهية العرض ش��ابان 
داهمهما الوقت ولم يستطيعا 
العودة كغيرهما.. وهما ش��ابان 
بسيطان ميتهنان مهنا بسيطة 
م��ن اج��ل توفير لقم��ة العيش 
احدهم��ا صباغ احذي��ة والثاني 

منظ��ف س��يارات وهن��ا تكمن 
فك��رة حظر جتوال م��ن خالل ما 

يتعرض له الشابان من الم ووجع 
وه��م ينظ��رون إلى بغ��داد و هي 

حتترق وتس��رق على ي��د اجملرمني، 
حلظ��ات رعب حقيقي��ة ممزوجة 
بالس��خرية والكوميدي��ا املؤملة 
في ظل الس��كون الليلي املريب 
املمتلئ باالسرار التي يكشفها 
حينم��ا  جت��وال  حظ��ر  ابط��ال 
يبوحان علنا بالعلل و مش��اكل 
الواقع االجتماعي والسياس��ي، 
من جانب اخر يشير العمل الى 
القي��م واملب��ادئ االصيل��ة التي 
ترب��ى عليها العراق��ي من خالل 
عدم انصياع��ه الى طريق القتل 
و الدم��ار الل��ذان ارادهم��ا العدو 
ل��ه رغم مح��اوالت االغ��راء تارة 

والتهديد تارة اخرى.

فضاءات منتدى املسرح حتتضن مسرحية )حظر جتوال(

متابعة / البينة اجلديدة
أشعلت الفنانة االستعراضية سما املصري مواقع التواصل 
االجتماعي أمس بظهورها وهي ترتدي فستان زفاف أبيض.

س��ما علق��ت على الص��ورة بطل��ب غريب م��ن جمهورها، 
حي��ث طرحت عليهم س��ؤال »مني هيتجوزن��ي؟«، لتنفجر 
التعليقات ما بني املوافقة والرفض.ودأبت س��ما املصري في 
الفترة األخيرة على اختالق األزمات مع العديد من اإلعالميني 
حي��ث بدأتها بوصلة م��ن تب��ادل االتهامات م��ع اإلعالمية 
ريهام س��عيد على خلفية اتهام ريهام لها بأنها الس��بب 
في دخولها الس��جن، وانته��اء مبعركتها م��ع الصحافيني 
ونش��ر تصريحات تتهم فيها الصحافة بالتشهير بها بعد 

شائعة منعها من دخول الكويت.

مسا املصري تشعل مواقع 
التواصل بفستان زفاف  متابعة / البينة اجلديدة

ل��م تتمك��ن النجم��ة ش��يرين رضا 
من حتمل نقد وج��ه لفيلمها اجلديد 
»الضيف«، والذي تتع��اون من خالله 
مع الفنان خالد الصاوي، حيث شنت 
هجوم��اً عنيفاً على كاتبة صحافية 
كشفت عن رأيها بالفيلم عبر تويتر 
قائلة: «عن اي فيل��م تتحدثون انتوا 
بته��زورا ابراهي��م عيس��ى بيمج��د 
نفسه .. سيبوا السينما في حالها«.
ش��يرين رض��ا ق��ررت الرد عل��ى هذه 

التغريدة وقالت من خالل حس��ابها 
على تويتر :«نس��يب الس��ينما ملني 
يا ت��رى؟ أمثال��ك مثال؟ م��ش عارفة 
تكتبي جملة ص��ح.. اكتبي عربي أو 
اتعلمي إجنليزي وبعدين كلميني عن 
السينما يا ش��اطرة«. لكن صاحبة 
النقد قررت الرد على ش��يرين وغردت 
له��ا: «الس��ت ش��يرين رض��ا م��ش 
مستحملة كلمة نقد من صحافية، 
ودخل��ت تشرش��ح، حل��وة خال��ص 

اخالق الفنانة املفترضة«.

شريين رضا تتشاجر مع صحفية .. ماذا فعلت؟

متابعة / البينة اجلديدة 
النجم س��امو زين يسعى حلل مشكلته مع املس��ؤولني في نقابة املهن 
املوس��يقية في مصر، بعد إتخاذهم قراراً بوقفه ع��ن الغناء لتغيبه عن 
حض��ور التحقيق اخلاص بش��كوى أحد متعهدي احلف��الت منه لرفضه 
تقدمي فقرته الغنائية املتفق عليها بأحد الفنادق ليلة رأس السنة. غياب 
سامو زين عن حضور التحقيق دفع النقابة إلتخاذ قرار بوقفه عن الغناء، 
األمر الذي مينعه من تقدميه أي حفالت غنائية خالل الفترة املقبلة. سامو 
زين ليس أمامه س��وى الذهاب ملقر النقابة وهو ما س��يفعله إلنهاء هذه 
األزم��ة، إذ أكد للمقرب��ني منه أن هذا القرار يعرضه للكثير من اخلس��ائر 
املادي��ة ألن هناك عروض��ا كثيرة تأتيه إلحياء حف��الت في مصر ولكنه ال 

يستطيع أن يتخذ فيها أي قرار بسبب منعه من الغناء.

بعد منعه من الغناء يف مصر .. هذا ما سيفعله سامو زين
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جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: 2924 /2018
التاريخ: 2019/1/22

إعـــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة املدين يف العقار املرقم )4501/2( م 38 الخاجية الواقع 
حميد  )قحطان  الدائن  لقاء طلب  املحجوزة  رحيم عباس(  )رياض  للمدين  العائد  الكوت  يف 
جياد( البالغ )22000000( مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من املائة 

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

املواصفات :- 
 38 م   4501  /  2 رقمه   الزهراء  مستشفى  خلف   / الزهراء  كوت  ورقمه:-  1-موقعه 

الخاجية       
2-جنسه ونوعه :- دار سكن

داخلي  وهول  استقبال  وغرفة  أمامية  طارمة  من  تتكون  سكن  دار  واوصافه:-  3-حدوده 
حديثا  مشيدة  والدار  الكلدور  يف  وتواليت  صحية  ومجموعة  واحدة  نوم  وغرفة  ومطبخ 
باملاء  ومجهز  بالكرانيت  مبلطة  الدار  ارضية  مسلح  كونكريت  والسقف  واالسمنت  بالطابوق 

والكهرباء على شارع فرعي. 
4-مشتمالته.

5-مساحته :-  250م 2   
6-درجة العمران :- 

7-الشاغل : الدائن وعائلته 
8-القيمة املقدرة :-  22000000 اثنان وعشرون مليون دينار عن قيمة االرض فقط وعن 

قيمة 14 سهم من اصل االعتبار 96 سهم

وزارة النقل 
الشركة العامة إلدارة النقل الخاص

القسم: االمالك والعقارات
العدد: 336
التاريخ :2019/1/7

إعالن رقم )336(
تعلن الشركة العامة إلدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري الخطوط املدرجة ادناه يف محافظة )الديوانية( يف اليوم )الثالثني( 
تبدأ اعتبارا من اليوم التالي لنشر االعالن وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013 والشروط التي يمكن الحصول 
عليها من قسم الشركة اعاله لقاء مبلغ )5000( دينار غري قابلة للرد. فعلى الراغبني الحضور يف الساعة الحادية عشرة يف قسم الشركة 
يف محافظة )الديوانية( على ان يقدم املزايد كتابًا يؤيد براءة ذمته من الضريبة معنونًا اىل )الشركة العامة الدارة النقل الخاص( وهوية 
االحوال املدنية وشهادة الجنسية او )البطاقة الوطنية املوحدة( وبطاقة السكن )النسخ االصلية( ودفع التأمينات القانونية البالغة %20 
مضروبا يف عدد سنني العقد بصك مصدق ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني يف 

عدد سنني العقد ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التالي.
عبد العظيم عبد القهار جاسم
املدير العام وكالة

وزارة الصناعة واملعادن / شركة دياىل العامة
م/ إعادة إعالن 

مناقصة استريادية 
2019/1 م/ د )تجهيز 200 طن شريط نحاسي ذو الرقم الرمزي R144/B ملعمل محوالت التوزيع

 وحسب املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم.
)معلنة للمرة الثانية ( 

تاريخ الغلق )2019/2/25( 
يسر )وزارة الصناعة واملعادن / شركة دياىل العامة( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم بموجب الوثائق القياسية  

االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:ـ
1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول على معلومات اضافية االتصال بـ)شركة دياىل العامة( وعرب الربيد االلكرتوني:ـ

)www.dialacompany.com( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما يلي:-
 LME أ. املبلغ التخميني االجمالي لكلف التصنيع للمناقصة هو )420000( دوالر امريكي )فقط اربعمائة وعشرون الف دوالر( يضاف اليه سعر

للنحاس إلجمالي الكمية يف يوم فتح العطاءات لغرض احتساب السعر االجمالي للعطاء، واصلCIP مخازن شركة دياىل العامة. 
ب . مقدار مبلغ التأمينات االولية للمناقصة هو )33076( دوالرا امريكيا )فقط ثالثة وثالثون الفا وستة وسبعون دوالرا( واملطلوب تقديمها مع 

العطاء.
ج. ان سعر بيع مستندات املناقصة هو )200000( دينار عراقي )فقط مائتا الف دينار عراقي ال غريها( غري قابل للرد اال يف حال الغاء املناقصة 

من قبل شركتنا حيث يعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.
د. على مقدم العطاء ان يستخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسم الرابع )نماذج العطاء( ويجب ان تتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي 

تغيري يف شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.
• مالحظة:- تعفى الشركات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رسمي او وكيل تجاري مسجل يف العراق من تقديم وصل شراء 

مستندات املناقصة.
• يف حال كانت طريقة الدفع )نقدا( فيتم الدفع بـ)الدينار العراقي( وبما يعادل قيمة الدوالر حسب نشرة البنك املركزي العراقي ليوم اطالق 

املستحقات للمواد املجهزة.
• تقديم تعهد خطي يف القسم القانوني لشركتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واملؤسسات والشركات التابعة لها.

2. متطلبات التأهيل املطلوبة: )كما مبينة يف وثائق العطاء(.
3. يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي )شركة دياىل العامة/ طريق بغداد بعقوبة الجديد – قرب تقاطع القدس( وان آخر موعد لتسليم 
العطاءات  فتح  وسيتم  ترفض  سوف  املتأخرة  العطاءات  وان   2019/2/25 يف  املناقصة  غلق  تاريخ  من  ظهرًا  الثانية  الساعة  سيكون  العطاء 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان اآلتي )مقر شركتنا / غرفة لجنة فتح العروض( يف الساعة التاسعة صباحًا 
ليوم 2019/2/26 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد 

الغلق .. مع التقدير.
عبد الرسول محمد عارف 
املدير العام وكالة 
ورئيس مجلس االدارة 

إعـــــــالن
ــار كريجف  ــى الدعوى املقامة من قبل املدعي )بش بناًء عل
ــن )الصبياوي( اىل  ــب )تبديل لقبه( م ــن( الذي يطل محيس
ــادي( فعلى من لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية  )الصي
ــوف تنظر هذه  ــه س خالل مدة اقصاها )15( يوما وبعكس
ــادة )22( من قانون  ــكام امل ــوى وفق اح ــة يف الدع املديري

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة )2016(.
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة / وكالة

إعـــــــالن
ــن فاضل  ــاًء على الدعوى املقامة من قبل املدعي )محس بن
ــي( اىل  ــب )تبديل لقبه( من )الجحش ــن( الذي يطل محيس
)الشحماني( فعلى من لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
ــوف تنظر هذه  ــه س خالل مدة اقصاها )15( يوما وبعكس
ــادة )22( من قانون  ــكام امل ــوى وفق اح ــة يف الدع املديري

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة )2016(.
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة / وكالة

جمهورية العراق
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر/1

إعالن بيع عقار
التسلسل أو رقم القطعة: 32394/4   4 وزيرية

املحلة او رقم او اسم املقاطعة : 
الجنس : دارين 

النوع : ملك صرف 
رقم الباب: 39/24/20

رقم الطابق:
رقم الشقة:

املساحة: 144 م2
املشتمالت: دار تحتوي على هول وغرفة ومطبخ وصحيات يف الطابق االرضي وغرفة يف الطابق العلوي البناء 

من الطابوق والسقف عكادة يقع على شارع تجاري حديث  
املزروعات او املغروسات: 

واردات املبيع السنوية:
الشاغل: الراهن

مقدار البيع :  على حصة عليه حسني مهودر
ــجيل العقاري يف م الصدر/1 باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )عليه  ــتبيع دائرة التس س
ــار فعلى الراغب  ــغ )11,635,000( دين ــرف الرافدين البال ــب الدائن املرتهن مص ــودر( لقاء طل ــني مه حس
ــر هذا االعالن  ــا اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نش ــا مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوم ــرتاك فيه يف االش
مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مصرفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 

)80,000,000 ( مليون دينار وان املزايدة ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري.
مدير دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر/1

جمهورية العراق
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الشعب

إعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة: 7260/6

املحلة او رقم واسم املقاطعة: م5 صليخ
الجنس: دار 

النوع : ملك صرف 
رقم الباب: 

رقم الطابق:
رقم الشقة:

املساحة: 3,000  اولك
املشتمالت: الدار تحتوي على مطبخ واستقبال وتواليت خارجي جدران سرياميك وارضية مرمر وهول وحولي 

وغرفتني وهول وحمام فوقاني بناء مسلح ارضية مرمر 
املزوعات او املغروسات: 
واردات املبيع السنوية:

الشاغل: مالك العقار
مقدار البيع :  تمام العقار

ــد للراهن )حمود  ــعب  باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائ ــجيل العقاري يف الش ــتبيع دائرة التس س
ــغ )23,000,000( ثالثة  ــن/ االدارة العامة البال ــن املرتهن مصرف الرافدي ــود فنجان( لقاء طلب الدائ عم
ــرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من  ــرون مليون دينار فقط فعلى الراغب باالش وعش
ــة او كفالة مصرفية ال تقل عن  ــتصحبا معه تأمينات قانونية نقدي ــر هذا االعالن مس اليوم التالي لتاريخ نش
ــة وسبعون مليون دينار فقط   10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة )375,000,000 ( ثالثمائة وخمس

وان املزايدة ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري.
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الشعب

جمعية الهالل األحمر العراقي
إعالن

ــر العراقي عن عرض املحالت  ــن جمعية الهالل االحم تعل
ــة يف بغداد  ــة للجمعي ــغولة والتابع ــري املش ــقق غ والش
ــر واملحدثة على العقارات )64/189  ــتئجار املباش لالس
ــتل( و)1090/324  ــرقي( و)7/1406 املش الباب الش
ــباع( و )6/544  ــن( و)75/175( الخالدية/ الس البتاوي
و7/544 فرج اهلل/ الكوالت( فعلى الراغبني باالستئجار 
ــور مقابل نقابة  ــة الكائن يف املنص ــر الجمعي مراجعة مق
ــي خالل مدة 30 يوما من تاريخ  االطباء/ القسم الهندس
النشر واالعالن يف الصحف املحلية لغرض تقديم عروضهم 

ودراستها من قبل الجمعية.
جمعية الهالل األحمر العراقي

بغداد/ البينة الجديدة 
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ بداية 
العام بعدما أظهرت بيانات أن معدالت اس��تهالك 
املصافي في الصني، ثاني أكبر مس��تهلك للخام 
في العالم، قفزت إلى مس��توى قياسي األسبوع 
املاضي عل��ى الرغم من تباط��ؤ االقتصاد. وبلغت 
العق��ود اآلجلة خلام القي��اس العاملي برنت 62.77 
دوالرا للبرمي��ل، بارتف��اع س��بعة س��نتات، أو م��ا 
يع��ادل 0.1 باملئة، عن التس��وية الس��ابقة. وكان 
برنت ارتفع في وقت س��ابق فوق 63 دوالرا للبرميل 

للمرة األولى منذ 2019. وس��جلت عقود خام غرب 
تكساس الوسيط األمريكي 53.92 دوالرا للبرميل، 
بارتف��اع قدره 12 س��نتا أو 0.2 باملئ��ة. وجتاوز اخلام 
األمريكي في وقت س��ابق 54 دوالرا للبرميل للمرة 
األول��ى هذا العام. وأظهرت البيانات التي نش��رها 
املكت��ب الوطن��ي لإلحص��اء الصين��ي أن مع��دل 
استهالك املصافي من اخلام بلغ مستوى قياسيا 
عند 603.57 ماليني طن في 2018، أو ما يعادل 12.1 
مليون برميل يوميا، بارتفاع نسبته 6.8 باملئة عن 

العام السابق.

بغداد / البينة الجديدة
ع��ن  التج��ارة  وزارة  أعلن��ت 
ف��ي  التس��جيل  انط��الق 
البيئ��ة التجريبي��ة للبطاقة 
الذكية، فيما اكدت ان املراكز 
التمويني��ة مت��ارس اعماله��ا 
خ��الل العطل واجلم��ع الجناز 
ابته��ال  وقال��ت  املعام��الت. 
هاش��م مدير عام التخطيط 
التجارة  وزارة  ف��ي  واملتابع��ة 
ان: مالكات املراكز التموينية 
في بغداد واحملافظات واصلت 

العط��ل  خ��الل  اعماله��ا 
الرسمية وايام اجلمع وساعات 
بعد الدوام بغية االسراع في 
اجناز املعامالت وعدم التأخير 
مب��ا يره��ق املواط��ن ويزيد من 
معانات��ه». وفي اط��ار برنامج 
البطاق��ة الذكي��ة اك��دت ان 
عملية التس��جيل بدأت في 
مرك��ز متوي��ن املتنب��ي وه��ي 
خطوة جتريبية مهمة نسعى 
من خالله��ا تعميم البرنامج 
ال��ى كل مناطق الع��راق بعد 

ان ضمان جناح اخلطوة االولى 
ف��ي بغ��داد وده��وك الت��ي مت 
اختياره��ا بيئ��ة جتريبية من 
قب��ل برنامج الغ��ذاء العاملي 
بالتنس��يق مع الوزارة«. يذكر 
اعلن��ت  التج��ارة  وزارة  ان 
كام��ل  جتهي��ز  اس��تكمال 
املف��ردات الغذائية لالش��هر 
الس��ابقة وف��ق مامق��رر في 
املوازن��ة العام��ة وبواقع اربع 
م��واد تش��مل الس��كر وزيت 

الطعام والرز والطحني.

البصرة / البينة الجديدة  
طال��ب مدي��ر ع��ام توزي��ع كهرب��اء 
اجلنوب املهندس اي��اد عبد العباس 
شيال رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
بإنه��اء االج��راءات االداري��ة إلطالق 
التخصيص��ات املالي��ة للمباش��رة 
مبش��اريع خلية االزمة .وقال ش��يال 
في بيان » ان اط��الق التخصيصات 
املالي��ة للمباش��رة مبش��اريع خلية 
االزمة تساهم في حتسني واستقرار 

واق��ع الش��بكة الكهربائي��ة ف��ي 
واحملافظ��ات  البص��رة  محافظ��ة 
اجلنوبي��ة .واض��اف » ان مطالبت��ه 
جاءت خالل االجتماع الذي ترأس��ه 
رئيس ال��وزراء هذا الي��وم األحد في 
موقع بئر )20( النفطي والذي حضره 
عدد م��ن املديرين العام��ني والنائب 
االول حملافظ البص��رة محمد طاهر، 
خ��الل زيارت��ه التفقدية لع��دد من 

املشاريع في محافظة البصرة.

توزيع كهرباء اجلنوب تطالب رئيس الوزراء بإطالق
 التخصيصات املالية للمباشرة مبشاريع خلية االزمة

التجارة تعلن انطالق التسجيل يف البيئة التجريبية للبطاقة الذكية أسعار النفط تبلغ أعلى مستوى 
يف 2019 بفعل االستهالك الصيين



18تحقيقات

   وكأنهم يريدون أن يقولوا للجمهور 
نحن هن��ا مثلكم ولدين��ا ما لديكم 
م��ن مش��اعر وأحاس��يس ف��ي حب 
وطنن��ا العراق ووقفوا إج��االً وأكراماً 
له حني بدأت حفلتهم بعزف النشيد 
الوطني راسمني لوحة  عراقية بهية 
تتجل��ى فيها اللمس��ات املعبرة عن 
إنسانية القائمني عن هذه الفعالية 
التي التش��به غيرها م��ن الفعاليات 
التي تب��ذخ عليها األم��وال الطائلة 
ب��دون أن حتق��ق مبتغاها اإلنس��اني 
ولكن منظمة الس��بيل اإلنس��انية 
أخترق��ت الصمت وأزالت احلواجز عن 
هؤالء اللطفاء الرائعني  لنشاركهم 
عيدهم هذا .. وليعطونا درساً جديداً 
وجدنا فيه كل معاني اخلير والسعي 
ل��ه من أج��ل أن ال ننس��ى من أصيب 
بهذا املرض الذي يحول بني مكونهم 
البش��ري ب��أن ال يتمتعون مب��ا يتمتع 
به االخ��رون من أبناء جنس��هم.كان 
لكلمة االفتتاح التي ألقاها الدكتور 
عقي��ل محم��ود اجلميل��ي مؤس��س 
املنظمة وراعي املهرجان والذي رحب 
بأخوة ش��قيقته )بتول( احلاضرة في 
املهرج��ان وهي أح��د املصابني مبرض 
)متازم��ة داون( والتي م��ن أجلها ولد 
هذا املش��روع ليجمعهم في عائلة 
والكبي��ر  الصغي��ر  فيه��م  واح��دة 
ولكاف��ة االعم��ار ومن كا اجلنس��ني 
ومرحب��اً بعوائله��م احلاض��رة معلناً 
ع��ن فت��ح أب��واب اإلنس��انية ل��كل 
املستحقني من الذين لم تسعفهم 
قدراتهم اجلس��دية واملصابني بشتى 
العاهات وم��ن ذوي االحتياجات ومن 
االيت��ام واالرام��ل واملطلق��ات وتطرق 
الى بعض اجلوانب التي تخص احلفل 
وكيفية العمل به والتواصل مع هذه 
الش��ريحة وبا إنقط��اع ..ثم جاءت 
الفق��رات الفني��ة ومنها مس��رحية 
)عش��رةعلى عش��رة ( تألي��ف ماجد 
درن��دش وإخراج حس��ني علي صالح 
الفنان��ني  م��ن  مجموع��ة  ومتثي��ل 
الشباب وبعدها ثم تخللتها االغاني 
واملوس��يقى لتضيف للمكان أجواء 
جمالية كثرت فيها أبتسامات ونشوة 
احملتف��ى به��م ...ومت تك��رمي املصابني 
مبتازمة )داون( بهدايا تقديرية وسط 

سماع األناش��يد الوطنية التي زادت 
املهرجان رونقاً وتراقص اجلميع معها 
...وللحقيقة  بالع��راق وش��عبه  حباً 
واألمانة وجدنا عي��ون املصابني بهذا 

امل��رض وهي تنظر صوبن��ا مصحوبة 
بإبتسامة تدل على البراءة الناصعة 
البريئة وتارة النظر مييناً ويس��اراً وما 
حوله��م وكل نظراته��م هي كلمات 
وعب��ارات ق��د خرجت م��ن أعماقهم 
حفله��م  أوق��ات  س��ارت  وهك��ذا 
بفرحه��م وس��عادتهم حتى حلظات 

اخلتام.وكان��ت لصحيفتن��ا )البين��ة 
اجلدي��دة( لقاءات جانبي��ة على ضوء 
املهرجان ألتقينا فيها الدكتور عقيل 
محم��ود اجلميلي مؤس��س املنظمة 
املش��اريع  لكاف��ة  االول  والراع��ي 

قائاً:منظمتن��ا  فيه��ا  اإلنس��انية 
فتي��ة تأسس��ت منذ ع��ام أختصت 
باالعمال اخليرية واإلنس��انية لرعاية 
األيت��ام ومتازم��ة داون وقد متكنا من 
توفي��ر)100 ( أل��ف دوالر ش��هرياً من 

الش��ريك  اخلاص ومبش��اركة  ريعن��ا 
مع��ي رجل االعمال املس��تثمر احلاج 
جب��ار الش��مري ونطمح ال��ى االكثر 
مس��تقباً وأحسس��ت إن م��ا رزقت 

به م��ن املال احل��ال  ال��ذي أنزله اهلل 
سبحانه وتعالى هو لشقيقتي)بتول(
املصاب��ة مبرض)متازم��ة داون( وقررت 
جمع أخوتها املصابني به معها بهذا 
املش��روع اإلنس��اني وال أري��د ش��يئاً 
م��ن وراء عمل��ي هذا س��وى رضا اهلل 
اخلالق س��بحانه وتعالى واالن عمري 

)60( س��نة وما تبقى منه س��أقضيه 
للمنظم��ة ما النهاي��ة وأردت من وراء 
ه��ذه االعم��ال اإلنس��انية وس��ادتي 
للقب��ر ال��ذي أن��ام فيه أض��ع عليها 
الدكتورسعد  مرتاحاً.وألتقينا  رأسي 

لطي��ف احلمد مع��اون عميد جامعة 
احلكمة للش��ؤون اإلداري��ة الذي كان 
حاضراً للمهرجان وحتدث الينا قائاً: 
لتواجدكم معنا وتشاركوننا  شكراً 
االحتفالي��ة التي ترس��م البس��مة 

للمرضى العراقي��ني ولهذه اجملموعة 
املظلومة )متازمة داون ( والتي أرتأت 
منظمة السبيل اإلنسانية الفاعلة 
في هذا اجملال أن حتتضن هذه الفعالية 

التي يش��رف عليها د.عقيل محمود 
اجلميل��ي ويترأس��ها احل��اج محمود 
مجموع��ة  ضم��ن  وه��ي  اجلميل��ي 
نش��اطات ثقافية لعدد من الصروح 
اجلامعية.. تقيمه��ا جامعة احلكمة 
وأوروك ودجلة واملنصور وأصول الدين 
ولهذه اجملموع��ة اخليرة ف��ي أداراتها 

الت��ي تعم��ل بها وق��د أنبثقت منها 
منظمة الس��بيل اإلنس��انية والتي 
تفرغ��ت لرعاي��ة األيت��ام واملطلقات 
روات��ب  له��م  وصرف��ت  واالرام��ل 
وللمتعففني من شرائح اجملتمع ولها 

ثق��ل كبي��ر ف��ي الس��احة العراقية 
...وأوض��ح أن املنظم��ة تعمل بنظام 
فعال للتأكد من احلاالت اإلنس��انية 
املس��تحقة وتدقيقها لغرض مد يد 
العون واملس��اعدة وهذا جزء بسيط 

م��ن املواقف اإلنس��انية املتع��ددة...
ومنها عاج املرضى داخل العراق وأذا 
أقتض��ت الضرورة يك��ون العاج في 
اخل��ارج تتكف��ل به املنظم��ة  ..فيما 

متكن��ت املنظمة م��ن رعاي��ة الصم 
التوحد وس��يكون  ..ومرض  والبك��م 
س��يتم  لايت��ام  مهرج��ان  هنال��ك 
التع��اون م��ع دور االيت��ام لتكرميهم 
بزرع الفرحة في نفوسهم .....وخال 
االشهر القادمة سيكون لنا نشاطات 
عدي��دة بزي��ارة دار املس��نني وأقام��ة 

مهرجانات مختلفة  س��تتوالها فرق 
خاصة متش��كلة من قبلنا ..وبصدد 
األع��داد الت��ي نس��تقبلها الح��دود 
له��ا حت��ى ل��و تع��دى الرق��م األلف 
م��ن املس��جلني لدينا نس��توعبهم 

...وهنال��ك  اإلنس��انية  مبنظمتن��ا 
للعناي��ة  وضع��ت  خاص��ة  برام��ج 
باملواهب املنتمني لنا من املوسيقيني 
..وماتقوم بها  والرس��امني وغيره��م 
املنظمة اجت��اه تلك الش��رائح ليس 

بالس��هولة فنحن مننحهم ما يفوق 
ما يقدم لهم في بيوتاتهم من رعاية 
...وحول س��ؤالنا عن كيفي��ة التأكد 
من حاالت مش��مولة بالرعاية أجاب 

احلم��د : نتأك��د م��ن س��امة احلالة 
عبر مخت��ار احملل��ة واجملل��س البلدي 
وينظ��م مل��ف متكام��ل وبتأييد من 
قبل اللجن��ة ورئيس املنظمة لغرض  
استحقاق الراتب أو املكافأة أو توفير 
الس��كن وليس لن��ا دع��م حكومي 
بل اعتمادنا عل��ى ميزانية الداعمني 

م��ن الكليات عب��ر التموي��ل الذاتي 
وحص��ة املمول��ني فقط.فيم��ا حتدث 
لنا املهن��دس محمود عقيل محمود 
الس��بيل  رئي��س منظمة  اجلميل��ي 
اإلنسانية مدير إدارة جامعة احلكمة 

قائاً:بعد فتوى اجلهاد الكفائي التي 
أعلنها املرجع الديني األعلى آية اهلل 
العظم��ى السيس��تاني )دام ظل��ه(  
والتنمية  مؤسسةاإلغاثة  تأسست 
لرعاي��ة األيت��ام واألرام��ل وتوجهن��ا 

للمناط��ق الت��ي تعرض��ت للخ��راب 
والتدمي��ر وزيارتها بع��د التحرير من 
براثن عصابات داعش االجرامية وهي 
..م��دن املوص��ل وش��رقاط وكرك��وك 
والرم��ادي وكان��ت أول املناط��ق التي 
زرناه��ا منطقة ال��دور بع��د حتريرها 
..وإنطلق��ت منظمتنا  املوص��ل  ث��م 
)منظم��ة الس��بيل اإلنس��انية( من 
رح��م مؤسس��ة اإلغاث��ة والتنمي��ة 
وهاهي اليوم ترعى والول مرة املصابني  
مبتازمة داون  لتكون رعايتهم اسوة 
مب��ا يتلقاه األيت��ام وذوي االحتياجات 
اخلاص��ة والص��م والبك��م والعجزة 
...وهنالك حاالت تتطلب  واملتعففني 
تق��دمي ي��د الع��ون واملس��اعدة لهم 
والوقوف مع وضعهم املعيشي بعدد 
م��ن اجلامعات وامل��دارس حيث يكون 
ومراعاة  للدراس��ة مجان��اً  دخولهم 
ظروفهم االقتصادية كما هو االن في 
كليات الصيدلة واألس��نان واملدارس 
االهلي��ة حي��ث مت قب��ول الطلبة من 
العوائل املتعففة ..وهنالك أنش��طة 
قادمة لنا ومش��اريع جديدة س��يتم 
العم��ل به��ا ومنه��ا س��نضع حجر 
االس��اس لبن��اء مجم��ع دور األيت��ام 
ومستش��فى ف��ي مدين��ة تكري��ت..
ونح��ن نس��تقطب خيرة االس��اتذة 
من أه��ل اخلب��رة  في مج��ال الفنون 
والرياضة والعل��م واملعرفة للتعليم 
والق��اء احملاض��رات عليه��م ويعم��ل 
لدين��ا أطب��اء مختص��ون لعاجهم 
ونحن مستعدون لتسفير من يحتاج 

املعاجلة خارج البلد.
ووظيفتي أن��ا مكملة للوالد الذي 
ه��و العم��ود الفق��ري ملنظمتن��ا 
وراعيها  ومؤسس��ها  االنس��انية 
االول والت��ي تتألف من )14( عضوا 
م��ن كا اجلنس��ني ولدين��ا ف��روع 
واملوصل  الفلوج��ة وميس��ان  في 
معن��ا.. حلضورك��م  .وش��كراً 

والناش��طة  الفنان��ة  واملتحدث��ة 
املدني��ة زم��ن عل��ي مدي��رة االدارة 
قال��ت: املنظم��ة تعمل م��ن أجل 
مراع��اة كل ما يخص اإلنس��انية 
وف��ي كاف��ة مجاالته��ا والنبخ��ل 
عليهم الن من كل يعمل خيراً في 

الدنياً يجد حصاده في االخرة.

البينة الجديدة / ليلى مراد
شهدت قاعة مؤمترات جامعة احلكمة مبنطقة اليرموك املهرجان االول الذي أقامته منظمة السبيل اإلنسانية مؤخرا للمصابني 
مبرض )متازمة داون ( في العراق وحتت شعار )أخوة بتول( وتضمن احلفل العديد من الفعاليات املتنوعة الفنية التي تفاعلت معها 
هذه الشريحة التي أقيم لهم احلفل خصيصاً  وكانوا في غاية الفرح والسرور وهم يعبرون عن إمكانياتهم وقدراتهم في مجاالت 
شتى وكان أجتماعهم في هذه املناسبة والول مرة هي مبثابة العيد الكبير والفريد من نوعه السيما ان اجلميع جاءوا يرتدون أحلى 

وأجمل املابس حاملني بأيديهم الورود وهم يضعون علم بادهم على أعناقهم فخورين به وهم في غاية الزهو واالعتزاز.

د.عقيل اجلميلي :األعمال اإلنسانية وسادتي للقرب
 ألضع عليها رأسي

تحت شعار )اخوة بتول( منظمة السبيل اإلنسانية أقامت مهرجانها األول لمرضى )متالزمة داون( في العراق 

حممود عقيل اجلميلي:سنضع حجر االساس لبناء جممع دور األيتام ومستشفى يف مدينة تكريت

حممود عقيل اجلميلي:سنضع حجر االساس لبناء جممع دور األيتام ومستشفى يف مدينة تكريت

كان��ت البداية مع الش��يخ معد 
جاس��م الس��مرمد أمي��ر قبائل 
زبيد في الع��راق والوطن العربي 
حي��ث ق��ال إن ضع��ف القان��ون 
وعدم إس��تباب األوضاع األمنية 
س��اعد كثيرا على إنتش��ارهذه 
الس��لبية وأصبح��ت  الظاه��رة 
تك��رر بني احلني واآلخر وألس��باب 
مقنع��ة  وغي��ر  منطقي��ة  غي��ر 
أن  عل��ى  التأكي��د  وأس��تطيع 
االصي��ل  العش��ائري  اجملتم��ع 
يرفض هذا التصرف . واضاف في 
الس��ابق كانت الدكة بس��يطة 
وترس��ل جماعة الى الش��خص 
املعن��ي لغ��رض اإلب��اغ وتنبيه 
اجليران مبوعده��ا وإتخاذ ما يلزم 
أما اآلن فقد أصبحت تس��تخدم 
األس��لحة الثقيلة وبأوقات غير 
مناس��بة وحدثت فيه��ا حاالت 
وفاة كثيرة وأش��ار السمرمد الى 
أن هذا القرار جاء متأخرا وحقيقة 
أمتن��ى أن تكون العقوبة أكبر من 
وأنا  العقوب��ة ومضاعفتها  هذه 
ب��وزارة  إجتماع  ف��ي  ش��خصيا 
ذلك  الداخلي��ة طلب��ت منه��م 
وإتخ��اذ اإلج��راءات الرادعة كون 
كل العش��ائر األصيل��ة داعم��ة 
لألجهزة األمنية داعمة للقانون 
وه��ذا الق��رار في��ه حف��اظ على 
العش��ائر  ه��ذه  وهيب��ة  إس��م 

االصيلة .أما السيد علي هجول 
الطويل احلس��ني عضو مجلس 
محافظ��ة بغ��داد ورئي��س جلنة 
شؤون العشائر فيقول ال يخفى 
على اجلميع إن دور العشائر كبير 
وق��د وقف��ت وقفة مش��رفة في 
دع��م الق��وات األمنية واحلش��د 
األره��اب  ومواجه��ة  الش��عبي 

وكذل��ك له��ا دور مجتمع��ي في 
حفظ الس��لم واألم��ن اجملتمعي 
وحل املش��اكل واخلاف��ات نعم 
توجد بع��ض الس��لبيات ومنها 
)الدك��ة العش��ائرية ( ولك��ن ال 
ميكن التعميم وهي قليلة قياسا 
ملا تقدمه العشائر العراقية وقد 
كانت لن��ا إجتماع��ات ومؤمترات 

ونح��ن بصدد القض��اء على كل 
الظواهر الس��لبية التي تس��يء 
الى  العشائر  وإرجاع  للعش��يرة 
قانون واحد هو الش��رع املقدس 
وأغل��ب العش��ائر ملتزمة بذلك 
ولكن هناك بع��ض األفراد الذين 
يخرج��ون ع��ن املأل��وف ولي��س 
كل العش��يرة .ويضيف الشيخ 

يوس��ف البيضان��ي ش��يخ عام 
عش��يرة البيض��ان إن العش��ائر 
العراقي��ة من��ذ القدم وليس��ت 
ولي��دة اليوم هي ليس��ت بعيدة 
عن القان��ون بل كانت خير داعم 
للقانون والقض��اء العراقي فمن 
العش��ائرالعراقية  إن  املؤك��د 
س��تقف مع الق��رار وتعمل على 
تطبيقه ونحن كعشائر وبعد هذا 
القرار س��وف نتناق��ش للوصول 
ال��ى قرار جماع��ي يقلل من هذه 
وعموم��ا   . الس��لبية  الظاه��رة 
فالدك��ة العش��ائرية مرفوض��ة 
ومن املمكن بتعاون اجلميع سوف 
تق��ل ف��ي الفترة املقبل��ة الى أن 
تصل ال��ى مرحلة األنتهاء منها. 
ويش��ير الش��يخ فائق السعدي 

ال��ى أن القرار بحاج��ة الى إعام 
وتثقيف مس��بق لكل العش��ائر 
ونحن م��ع الق��رار ك��ون )الدكة 
صحيح��ة  غي��ر  العش��ائرية( 
وتس��بب القلق واألذى وتدل على 
أن اجملتمع الس��ائد ف��وق القانون 
ه��و اجملتمع العش��ائري في حني 
إن كل العشائر أعلنت ألكثر من 

مرة دعمها للقانون ووقوفها مع 
احلكومة فهذه العشائر هي من 
رحم الدولة وليست بخارجه عن 
القان��ون . وأضاف عل��ى اجلهات 
اخملتصة عقد ندوات موسعة مع 
ش��يوخ العش��ائر العموم وأخذ 
الش��يوخ  التعه��دات من هؤالء 
العش��ائرية  الدكة  تنفيذ  بعدم 
.الش��يخ  العش��ائر  أبن��اء  م��ن 
عدنان غال��ي العب��ودي يقول إن 
جميع العشائر تقف ضد الدكة 
العش��ائرية وغيرها من الظواهر 
التي ال تعكس الصورة املش��رقة 
إمت��داد  له��ا  الت��ي  للعش��ائر 
تاريخي منذ ثورة العش��رين والى 
يومنا ه��ذا عندما كانت س��ندا 
وداعما قويا لاجهزة األمنية في 

الوق��وف ضد جرذان داعش لذلك 
فأن موقفه��ا صريح وعكس كل 
ما يضع��ف القانون وأن��ا أعتقد 
إن البع��ض ممن يقوم��ون بالدكة 
عش��ائرهم  ف��أن  العش��ائرية 
وش��يوخهم غير راضني ال سيما  
إذا كان��ت مص��در إزع��اج وقل��ق 
لآلخري��ن وترويع العوائل القريبة 

وأرى إن التنفي��ذ الس��ريع له��ذا 
القرار س��يحد من ه��ذه األفعال 
التي يرفضها اجملتمع والعش��ائر 
اكرم  الش��يخ  .وي��رى  العراقي��ة 
رحي��م األس��دي إن كل متض��رر 
أو أي ش��خص مت األعت��داء عليه 
يجب أن يلج��أ الى القانون ألخذ 
حقوقه أو ماس��لب منه وال يلجأ 
العش��ائرية حيث  الدك��ة  ال��ى 
كانت تس��تخدم عندم��ا تكون 
الدور بعيدة عن األخرى مبسافات 
طويل��ة وال تلح��ق األذى والضرر 
أما اآلن فالدور املتجاورة وأي ضرر 
ألحدى هذه الدور يس��بب كذلك 
لباقي ال��دور ففي الوقت احلاضر 
الدكة العش��ائرية مرفوضة من 
قبل اجلميع وعلينا أن نقف بوجه 

كل من يقوم به��ا وقد كان لكل 
العشائر العراقية موقف صريح 
وثاب��ت منها وهو الرفض وأعتقد 
إن الق��رار س��وف يعم��ل عل��ى 
تقليلها بش��كل كبيرال س��يما 
بع��د إن دخ��ل حي��ز التنفيذ .أما 
الش��يخ صباح العبودي فيقول 
من الطبيعي إن تقف العش��ائر 
م��ع كل ما يعمل على إس��تقرار 
البلد واحلف��اظ على أمنه وفرض 
س��يطرة احلكومة على الشارع 
فاجلميع يعرف إن اجملتمع العراقي 
ه��و مجتم��ع عش��ائري وهذا ال 
يعني أن تكتب العش��ائر قانونا 
خاصا به��ا بل على العكس فأن 
احلكوم��ة هي داعمة للعش��ائر 
ومهتمة بها لذلك ال جتد أي جهة 
تنفيذي��ة تخلو م��ن جهة تعنى 
بالعشائر مثل رئاسة اجلمهورية 
ورئاس��ة الوزراء ورئاسة مجلس 
الن��واب ووزارة الداخلي��ة لذل��ك 
فالعش��ائر ترى تطبي��ق القانون 
ومحاس��بة املتجاوزين كون هذه 
الظاهرة أربكت الشارع العراقي 
وأدخلت الفزع الى البيوت اآلمنة 
ونتمنى أن تكون هناك إستجابة 
ل��كل العش��ائر وحث  حقيقية 
أبنائه��ا عل��ى عدم القي��ام مبثل 
هذه الظواهر الس��لبية واحلفاظ 

على أمن العراق .

»الدكة العش��ائرية ...من الظواهر العش��ائرية الس��لبية التي ظهرت بقوة بعد عام 2003 نتيجة ضعف القانون وعدم إستتباب الوضع االمني مما دعا البعض الى القيام  بها بتصرف 
فردي ال يعبر عن وجهة نظر العش��ائر العراقية التي أعلنت مرارا وتكرارا عن رفضها التام لهذا التصرف وبراءتها من مرتكبيها كون هذه العش��ائر كانت ومازالت مس��اندة لتطبيق 
القان��ون وإتخاذ اإلجراءات الرادعة بحق اخملالفني وبعد إنتش��ار هذه الظاهرة بش��كل كبير في محاولة منها فقد إتخذت اجلهات األمنية اخملتص��ة وبالتعاون مع القضاء العراقي قرارا 
بتطبيق عقوبة السجن املؤبد وتنفيذ اإلعدام بحق اخملالفني .. وبعد دخول هذه االجراءات حيز التنفيذ وإلقاء القبض على اخملالفني  في العديد من احملافظات كانت لنا هذه اجلولة مع 

شيوخ القبائل والعشائر العراقية ملناقشة هذا القرار ».

الدكة العشائرية  تصرف ترفضه العشائر العراقية معلنة دعمها للقانون
بعد معاقبة مرتكبيها بعقوبة اإلعدام والمؤبد

األمري معد السمرمد : ضعف القانون وقلة اإلجراءات الرادعة وراء انتشار هذه الظاهرة
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اس��ماعيل علوان عبود التميمي  
العام  القان��ون  ف��ي  ماجس��تير 
وطال��ب دكت��وراه ف��ي القان��ون 
العام حاليا من جامعة النهرين،  
كتب قانون ش��ركة نفط العراق 
في بداية تأس��يس ش��ركة نفط 
العراق وهي من املنجزات املهمة 
في النهض��ة االقتصادية للعراق 
حي��ث قف��زت ص��ادرات الع��راق  
النفطي��ة  إل��ى 4 مالي��ن برميل 
يوميا م��ن جميع حق��ول العراق 
وإقليم كردس��تان. حي��ث كانت 
س��قوط  بع��د  تص��ل  س��ابقا  
النظام إلى مليون ونصف برميل 
يومي��ا وقد حتقق زيادة في اإلنتاج 
ف��ي  العامل��ن  بفض��ل جه��ود 
الشركات النفطية التي تساهم 

في إنعاش البلد اقتصاديا.
* م��ا إمكاني��ة الع��راق النفطية 

وكم عدد اإلنتاج؟
دول��ة نفطي��ة  ثان��ي  الع��راق    �
ف��ي العال��م حيث يبل��غ إنتاجه 
اربع��ة   مالين ونصف مليون مع 
صادرات اقليم كردس��تان وميكن 
ان يص��ل خالل الس��نوات الثالث 
القادم��ة إل��ى 5 مالي��ن يومي��ا 
بعده��ا يتضاعف الع��دد الى 10 
مالين برميل يوميا في السنوات 
العش��ر القادمة والع��راق مقبل 
عل��ى اقتصاد متكام��ل ورفاهية 
ان ش��اء اهلل وكل اإلنت��اج يتأث��ر 
بالس��قف الزمن��ي ال��ذي تقدره 
منظمة اوب��ك والعراق جزء مهم 
م��ن املنظم��ة الفاعل��ة بالعالم 

ومؤسس ملنظمة اوبك.
* متى يس��تغني العراق عن حرق 

الغاز؟
�  يج��ب ان يتوق��ف ح��رق الغاز 
القادم��ة  اخلم��س  بالس��نوات 
حسب دراسة وضعت من شركة 
نفط العراق قررت خاللها الوزارة 
ايق��اف ح��رق الغ��از بالس��نوات 

القادمة ان شاء اهلل.
* ك��م تبل��غ  حص��ة  العاصم��ة 

بغداد من املنتجات النفطية؟
� حق��ل ش��رق بغداد  ف��ي قضاء 

الصويرة الذي بدأت به الشركات 
الصينية من احلقول املهمة التي 
تع��ود وارداته��ا  ال��ى العاصم��ة 
الش��ركات  ان  وكم��ا  بغ��داد 
الصيني��ة اس��تثمرت هذا احلقل 
العم��الق الذي ميتد م��ن الصويرة 
الى مناطق ح��زام بغداد يبدأ من 
4 آالف برميل يومي��ا الى 40 الف 

برمي��ل نف��ط يومي��ا، مضيفا ان 
من ضمن اهدافه تشغيل أهالي 
بغ��داد واملناط��ق اجمل��اورة ويوف��ر 
فرصة عمل كبيرة للقضاء على 

البطالة.
*   ما طموحاتكم وتوس��عاتكم 
لتطوير شركة نفط الوسط في 

بغداد- الراشدية؟
العم��ل عل��ى  بالفع��ل  بدأن��ا   �
تطوير الشركة من خالل توسعة 
وانشاء  التحتية للشركة  البنى 
شبكة مجار متكاملة باإلضافة 
ال��ى  تبليط املنطقة والش��وارع 
الرئيسية وتشجير الطرق ونصب 
احلدائق والنافورات واعطاء هيبة 
م��ن  وه��ي  للش��ركة  جمالي��ة 
الش��ركات املهمة في العاصمة 

بغداد.
* ما تقييمكم لوزارة النفط بعد 
تس��نم الدكتور ثام��ر الغضبان 

حقيبة الوزارة؟
� بصراح��ه اقول ان��ه قرار صائب 
لرئيس الوزراء الدكتور  عادل عبد 
املهدي بتسلم الغضبان حقيبة 
وزارة النفط الن��ه ابن الوزارة وهو 
م��ن العناصر املهمة في القطاع 

النفط��ي ف��ي الع��راق والعال��م 
العربي وش��غل وظائ��ف قيادية 
مهمة ولدي��ه رؤية مس��تقبلية 
إلدارة االقتص��اد العراق��ي ومنها 

النفط شريان العراق وقد حققت 
وزارة النف��ط طف��رات كبيرة في 
زي��ادة االنتاج والس��يد الغضبان 
طور وزارة النفط واكمل املشاريع 
التي بدأه��ا الوزير الس��ابق عبد 
اجلب��ار اللعيب��ي والوزارة تس��ير 
بخط��ى ثابتة لضمان هده الثروة 
املهم��ة واحلف��اظ عليه��ا وتعزز 
االنتاج من اجل رفد قوت الشعب 

العراقي.
* ماذا قدمت شركة نفط الوسط 
للعاملن فيها بالنسبة لألراضي 
خاص��ة وان هن��اك العدي��د م��ن 
طلب��ات املوظف��ن وانقلها لكم 

بأمانة؟
� الس��نة القادم��ة ان ش��اء اهلل 
جلمي��ع  أراض  توزي��ع  س��يتم 
منتس��بي ش��ركة نفط الوسط 
في الراش��دية م��ن االرض اجملاورة 
لن��ا والتي تبلغ مس��احتها 700 
دومن ومت تخصي��ص األرض واخذت 
املوافقات االصولية وهي بش��رى 

العامل��ن ف��ي الش��ركة  ل��كل 
للقضاء على ازمة السكن وتوفير 

العيش الكرمي جلميع العاملن.
* كي��ف تأسس��ت ش��ركة نفط 

بداي��ة  كان��ت  وكي��ف  الع��راق 
التأسيس؟

�  تأسيس ش��ركة عامة تسمى 

ش��ركة نف��ط الع��راق الوطنية 
معنوي��ة  بش��خصية  تتمت��ع 
واس��تقالل إداري ومال��ي وميثلها 

ترتب��ط  او م��ن ميثل��ه  رئيس��ها 
مبجلس ال��وزراء املوق��ر في عهد  
رئي��س ال��وزراء الس��ابق الدكتور 
العب��ادي، حي��ث كلفتني  حيدر 

الوزارة بان اكتب النظام الداخلي   
للش��ركة والقوانن ويكون مركز 
الشركة في بغداد ولها فروع في 
جميع احملافظات املنتجة للنفط 
ومكات��ب داخ��ل الع��راق بطلب 
وموافق��ة مجلس  رئيس��ها  من 
الع��راق مبوافق��ة  االدارة وخ��ارج 
رئيس الوزراء. وان الشركة  متارس 
اعماله��ا ف��ي جمي��ع االراض��ي 
االقليمي��ة  ومياه��ه  العراقي��ة 
وخ��ارج العراق نيابة ع��ن الدولة 
ته��دف  والش��ركة  العراقي��ة. 
الى االس��تغالل االفض��ل للثروة 
النفطية في مجال استكشاف 
النف��ط والغ��از وتأهي��ل وتطوير 
احلقول واإلنت��اج النفطي وكافة 
املرتبطة بالصناعة  النش��اطات 
النفطية  والتحويلية  النفطي��ة 
فني��ة  اس��س  عل��ى  والغازي��ة 
واقتصادية مهمة لضمان عوائد 
النفط وبأدنى التكاليف وحتقيق 
منفعة كبيرة  للشعب العراقي.
وبن ان الشركة  تعتمد الوسائل 
اهدافه��ا  لتحقي��ق  التالي��ة 
)ادارة تطوي��ر وتش��غيل احلق��ول 
واحلق��ول  املنتج��ة  النفطي��ة 
املكتش��فة وغير املط��ورة، ابرام 
واالنتاج  االستشكش��اف  عقود 
والتصدير وفق سياس��ية الدولة 
مبا ال يتعارض مع احكام الدستور، 
تطوير عمليات التنقيب واالنتاج 
والتس��ويق  والتخزي��ن  والنق��ل 
ذات  البترولي��ة  والعملي��ات 

العالقة(.

وقال قاضي محكمة حتقيق الكرخ 
محمد س��لمان إن اآلون��ة األخيرة 
س��رقة  ظاه��رة  ع��ودة  ش��هدت 
وانتشال احلقائب من أيدي النساء 
بواس��طة أف��راد يق��ودون دراجات 
نارية. وأضاف س��لمان في حديث 
إل��ى القضاء أن عمليات الس��رقة 
هذه ترك��زت في ع��دة مناطق من 
العاصم��ة بغ��داد، إال أن الدعاوى 
ال��واردة ال��ى هذه احملكم��ة هي ما 
يشمل جانب الكرخ ومتت اغلبها 
في مناط��ق )البياع، ح��ي اجلهاد، 
حي اجلامعة وغيرها من املناطق(.

ويؤكد القاض��ي أن هذه العمليات 
ليس��ت حديثة العه��د، فهي من 
الس��رقات املعروفة لك��ن تكرارها 
في اآلونة األخيرة بدأ يلفت النظر، 
مشيرا إلى أن منفذيها من األفراد  
األحداث في الس��ن ومث��ل هكذا 
عملي��ات ال حتت��اج ال��ى تنظي��م 
وعصاب��ات منظم��ة فه��ي عل��ى 
الغال��ب تقع من قبل ش��خص أو 
ع��دة أش��خاص والقي��ام بعملية 
الس��رقة يتطلب خطوة سريعة.

كما يقول سلمان أن السارقن يتم 
التخطي��ط لعملياتهم باتفاقات 
بس��يطة وغي��ر منظم��ة وهناك 
حاالت س��رقة أخرى باس��تخدام 
النساء السيما في املستشفيات 
هدفه��ا س��رقة حقائ��ب او مبالغ 
نقدية بسيطة أو سرقة الهواتف 
النقالة، وكون النساء ال تستطيع 
القيام بعمليات س��رقة بواسطة 
الدراج��ات النارية لذلك فأن اغلب 
سراق احلقائب بواسطة الدراجات 
ه��م م��ن الذك��ور غي��ر البالغ��ن 

واحملالن من ه��ذه احملكمة هم من 
فئة )األحداث(. ويشير سلمان إلى 
ان ه��ذه العمليات عش��وائية وال 
حتتاج إلى تنظيم وتتم في املناطق 
املزدحم��ة واملناطق التجارية الفتا 

إلى أن ه��ذه اجلرائم تت��م بكثافة 
لك��ن اغل��ب الناس ال تبل��غ عنها 
كونه��ا تت��م بس��رعة وال يتوف��ر 
الوقت الكاف��ي لتمكن الضحايا 

م��ن تش��خيص الس��راق وكذلك 
كونها س��هلة وس��ريعة التنفيذ 
وعل��ى الغالب ال حتت��اج إلى اتفاق 
مسبق. ويقول أيضا أن األفراد الذين 
مت إلقاء القبض عليهم متلبسن 

والتحقي��ق معهم م��ن خالل هذه 
احملكم��ة ه��م م��ن فئ��ة اإلحداث 
ودونت احملكم��ة اعترافاتهم ومتت 
إحالته��م إل��ى محكم��ة أحداث 

بغ��داد اخملتصة. ويلف��ت القاضي 
إلى أن وج��ود الكامي��رات املراقبة 
في الطرق واحملالت كش��ف الكثير 
من حاالت الس��رقة وجرائم أخرى 
وأدى الى كشف عصابات منظمة 

في جرائم أخرى كسرقة املصارف 
)الك��ي  أو البطاق��ات االئتماني��ة 
كارد(، مش��ددا عل��ى أن عملي��ات 
س��رقة احلقائب السيما التي تتم 

النارية غير  الدراج��ات  بواس��طة 
خاضع��ة أو مبوبة ضم��ن اجلرائم 
املنظمة.ويفصل القاضي سلمان 
أن هن��اك طرق كثي��رة أو احتيالية 
يقوم بها اجلناة عند سرقة احلقائب 

ورد ش��رحها في إف��ادات املتهمن 
كقيامه��م مبش��اغلة الضحي��ة 
او مضايقته��ا أو س��حب جزء من 
مالبسها كغطاء الرأس )احلجاب( 

وتنفيذ السرقة. ويعرج سلمان في 
حديثه على أن محكمة التحقيق 
حتيل مثل هذه اجلرائم إلى احملاكم 
اخملتصة حس��ب ظرفها مثل وقت 
وقوعها وهل كان��ت بإكراه أو أدت 

إلى إصابة وإذا كان قد اس��تخدام 
فيها حمل س��الح. وأف��اد: متهم 
القي القبض عليه ضمن عصابة 
مكونة من ثالثة أش��خاص كانوا 

ميارس��ون عمليات سرقة احلقائب 
النس��ائية في جان��ب الكرخ بن 
مناط��ق املنص��ور وح��ي اجلامعة 
أن��ه تعرف عل��ى صديق��ه املتهم 
صاحب الدراجة خ��الل عمله في 
تصليح إط��ار العجالت وهو بدوره 
املتهم  بتعريف��ه بصديق��ه  ق��ام 
اآلخ��ر الذي يعمل مع��ه في أفران 
للمعجن��ات وبعد تك��رار لقائهم 
اتفقا على سرقة حقائب النساء 
بواس��طة الدراجة النارية العائدة 
إل��ى املته��م صديقه��م كونه��ا 
عمليات س��هلة حسب ادعائهم.
الت��ي  إفادت��ه  املته��م  يواص��ل 
اطلع��ت عليه��ا القض��اء بأنهم 
نف��ذوا أول عملي��ة ف��ي  منطقة 
ح��ي اجلامعة ح��ي قام��وا بتتبع 
امرأة حتمل حقيبة نس��ائية ومتت 
عملية خطف حقيبتها بس��رعة 
بواسطة الدراجة وفرغت احلقيبة 
التي كانت حت��وي هاتفا نقاال نوع 
ايف��ون ومبلغ 45 أل��ف دينار، الفتا 
إلى أنهم باعوا الهاتف وتقاسموا 
املبل��غ وم��ن ث��م توال��ت عمليات 
خط��ف احلقائ��ب إل��ى أن مت إلقاء 
القب��ض عليهم وهم متلبس��ون 
األوراق  وتش��ير  بعملي��ة س��رقة. 
التحقيقية انه مت التعرف عليهم 
من خ��الل أوصافه��م املعطاة من 
قب��ل املش��تكن في ع��دة دعاوى 
س��رقة وبعد إكم��ال التحقيقات 
معه��م مت��ت إحالته��م محكمة 
التحقي��ق إل��ى محكم��ة إحداث 
بغ��داد كونهم لم يبلغوا الس��ن 
قانون  وف��ق  القانون��ي ليحاكموا 

األحداث.

حوار / داود سلمان الساعدي

البينة الجديدة /  إيناس جبار

يعد النفط والغاز من الثروات الكبرى التي يعول عليها العراق في اجملال االقتصادي وعلى مس��توى العالم بأس��ره. ومبا ان العراق هو من بن الدول املتقدمة 
في انتاج النفط ومن خالل تعدد الش��ركات النفطية في مختلف احملافظات وعلى رأس��ها ش��ركة نفط البصرة وشركة نفط كركوك إضافة الى الشركات 
األخرى ومن بينها اقليم كردستان حيث يعد النفط املصدر الرئيسي  للواردات االقتصادية في العراق. وللغوص في سبر أغوار  ما مكنون من معلومات قيمة   

ومهمة كان هذا احلوار مع معاون مدير شركة نفط الوسط..

 تش��هد مناطق في العاصمة بغداد بن احلن واآلخر عمليات خطف للحقائب النس��ائية تتم بواس��طة أفراد يس��تقلون دراجات نارية، فيما تذكر محاكم التحقيق أن 
هذه احلاالت تكررت في اآلونة األخيرة وازدادت الش��كاوى بشأنها.واس��تطاعت القوات األمنية عبر مذكرات قبض من قضاة التحقيق إلقاء القبض على بعض أفراد تلك 

العصابات وإحالتهم إلى احملاكم اخملتصة بعد تدوين اعترافاتهم..

سنضاعف صادراتنا النفطية إىل 5 ماليني برميل يوميًا

القاضي حممد سلمان: هذه العمليات ليست حديثة العهد فهي من السرقات املعروفة 
لكن تكرارها يف اآلونة األخرية بدأ يلفت النظر ومنفذوها من األفراد األحداث يف السن

شركة نفط العراق الوطنية تتمتع بشخصية معنوية واستقالل إداري ومالي
وميثلها رئيسها أو من ميثله وترتبط مبجلس الوزراء

وجود كامريات املراقبة يف الطرق واحملالت كشف الكثري من حاالت السرقة وجرائم 
أخرى وأدى اىل كشف عصابات منظمة يف جرائم أخرى كسرقة املصارف

 معاون مدير عام شركة نفط الوسط  اسماعيل التميمي لـ »                 «:

جريمة خطف الحقائب النسائية تعود من جديد ومرتكبوها يستقلون دراجات نارية

الشركة تمارس 
أعمالها يف 
جميع األراضي 
واملياه اإلقليمية 
وخارج العراق

الزميل املحاور مع معاون مدير العام



سفري فلسطني يف العراق حييي أصبوحة يف املتنيب

بوش االبن يقدم حلراسه بيتزا بداًل من الراتب
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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 )3111( - االربعاء - 23 - كانون الثاني - 2019

دياىل / البينة الجديدة /
احمد خليل خضري

ديالى  رابط��ة مثقفي  أقامت 
وجلوالء في املتنبي أصبوحة 
اجلمع��ة 18 كان��ون الثان��ي، 
ضيف األصبوحة هو س��فير 
دول��ة فلس��طني ف��ي العراق 
أحمد عقل، ق��دم األصبوحة 
نائب  الصوفي  اإلعالمي علي 
رئيس الرابطة الذي رحب في 
بالس��فير  األصبوحة  بداي��ة 
والفريق املستش��ار د.إبراهيم 
العيس��اوي ممث��الً عن رئيس 

ال��وزراء وس��ندس عم��ر 
عل��ي ممثل��ة ع��ن وزير 

اخلارحي��ة م��ع ضي��وف م��ن 
كافة الشرائح وحضور كبير 
م��أ قاع��ة مصطف��ى جواد 
في املرك��ز الثقافي البغدادي 
بشارع املتنبي. بعد ذلك قدم 
رئي��س الرابط��ة احمد خليل 
خضي��ر نب��ذة مختص��رة عن 
الذاتية ألحمد عقل،  السيرة 
بع��د ذل��ك ج��اء دور الضيف 
س��فير دول��ة فلس��طني في 
بحث��ه  ق��دم  ال��ذي  الع��راق 
القيم عن العالقات العراقية 
الفلس��طينية   -
أيض��اً  وحت��دث 
األوضاع  ع��ن 

في فلس��طني احملتلة، وكانت 
هناك مداخالت بني الس��فير 
وب��ني احلض��ور ، وف��ي خت��ام 
الس��فير  تكرمي  األصبوحة مت 

الرابط��ة  رئي��س  قب��ل  م��ن 
بحضور فؤاذ حجو املستشار 
لس��فارة  واالعالمي  الثقافي 

فلسطني في العراق.

متابعة / البينة الجديدة
قدم الرئيس األمريكي األسبق 
ج��ورج ب��وش االب��ن، البيتزا 
اخل��اص كن��وع من  حلرس��ه 
التقدير، شاكرا لهم عملهم 
اضطراري��ا دون أجر، بس��بب 
اإلغالق احلكومي الناشئ عن 
خالف السياسيني في البالد. 
وكت��ب بوش ف��ي قناته على 
إنستغرام، إنه أطعم ضباط 
اخلدمة الس��رية املس��ؤولني 
عن حمايته البيتزا، مش��يرا 

إل��ى أن املوظفني الفيدراليني 
ال يحصل��ون عل��ى أجورهم 
تعلي��ق  بس��بب  حالي��ا 
مؤقت��ا. احلكوم��ة عمله��ا 

وأض��اف إلى تعليقه على 
الص��ورة الت��ي نش��رها، 
ع��دة  فيه��ا  ويظه��ر 
البيت��زا  صنادي��ق م��ن 
أمام س��بعة موظفني 
من حراس��ه، كلمات 
ألولئك  االمتن������ان 
الذين يس��تمرون في 
العم��ل أثناء تعليق 
الوكاالت  أنش��طة 
مي��ة  حلك��������و ا

األمريكية.

وكاالت / البينة الجديدة
كاتب��ات  مش��روع  مدي��رة  أعلن��ت 
املس��تقبل م��رمي س��مير أن املش��روع 
الذي أسس��ته نهاية ع��ام 2015، جنح 
ف��ي تدري��ب أكثر م��ن 200 فت��اة على 
مختل��ف الفنون الصحفي��ة واألدبية، 
فيما ش��كت من غي��اب الدعم. وقالت 
س��مير التي متث��ل العراق ف��ي برنامج 

املس��ؤولية  ملك��ة  )امللك��ة 
االجتماعية( وتأهلت للمرحلة 
النهائية، في تصريح صحفي 
إن »املشروع تضمن ورش عمل 
مصغ��رة  وتأهيلي��ة  تدريبي��ة 

ومحاض��رات صوتي��ة ومكتوبة 
ف��ي الفن��ون الصحفي��ة بصورة 

تفصيلي��ة عب��ر مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي، األمر الذي مثل فرصة 
الش��ابات عل��ى مختلف  لتدري��ب 
الفنون الصحفية وصقل مواهبهن 
الكتاب��ة  مج��ال  ف��ي  االبداعي��ة 
فض��الً عن الرس��م«. وأضاف��ت »إننا 
االجتماعي،  التواص��ل  وظفنا مواقع 

وركزنا على األعم��ار الصغيرة لتطوير 
قابلياتها وتش��جيعها وجذبها لهذه 

اجملاالت االبداعية«.

يق��ال عن العانس التي ل��م تتزوج بعد وقد فاته��ا القطار: إن 
قس��متها ل��م تأِت بعد، وعن الزواج الفاش��ل أو اخلس��ارة في 
عمل إنها قس��مة م��و زينة، وفي الع��راق ي��الزم العراقيني ما 
يعدونه قس��مة س��يئة وليس��ت جي��دة عموماً، والقس��مة 
واالقتس��ام والتقس��يم هو العطاء وفقاً للحاجة، وبناًء على 
ش��روط في توزيع األموال واملمتلكات والتجارات، وأن قس��مة 
العراقيني س��وداء بامتياز فهي لم تك��ن وفقا لطموحهم وال 
إلنسانيتهم وحاجاتهم وحقوقهم الطبيعية التي يعتقدون 
مبش��روعيتها منذ تأس��يس الدولة العراقية عام 1920 ونحن 
نعيش االحتقان والتسلط والقمع والفساد والفشل والتنازع 
الطائف��ي والقوم��ي ونخضع لالحتالالت واحل��روب والتدخالت 
األجنبية واحلكام الظاملني واألغبياء والفاس��دين ولم جند حال 
ملش��كالتنا فنح��ن بلد متخلف عش��ائري طائف��ي لم نحظ 
بحاكم عادل وال بدميقراطية متوازنة وال بعدالة اجتماعية وال 
بتوزيع ع��ادل للثروة وال مبمثلني حقيقيني ف��ي البرملان وأغلب 
م��ن يحكمونن��ا إما فاس��دون أو جبابرة أو عم��الء للمحتل أو 
ل��دول جوار قري��ب أو بعيد ال يهتمون لش��ؤوننا ويضعوننا في 
خانة املغضوب عليهم ولم يبذلوا اجلهد لتحس��ني اخلدمات 
الصحية والتعليمية والتربوية، وتنتش��ر االمراض واملفاس��د 
فين��ا وحتطمن��ا الدكتاتوري��ات يتنع��م بعضن��ا ويعي��ش في 
اجلحيم أغلبنا. النزاع العربي الكردي التركماني على الوجود 
واملناط��ق والث��روات، يقابله ص��راع طائفي وظل��م للمكونات 
وتنم��ر طائفة على أخرى وقومية عل��ى نظيرتها، طبع حياتنا 
منذ 100 عام ولأسف، في حني يتجبر القادة ويحولون الدولة 
إل��ى ممتل��كات ش��خصية ويدخل ح��كام في ح��روب هوجاء، 
تص��وروا إن عراقيا واحدا هو صدام حس��ني أدخل العراق في 4 
حروب رئيسية وعشرات احلروب الصغيرة واملوضعية واإلبادات 
اجلماعية والبالءات واإلعدامات والس��جون والزنازين وتس��بب 
بقت��ل ماليني وتيتم ماليني وهجرة مالي��ني وعوق ماليني وجوع 
وعذاب وحرمان وغربة ماليني وما يزال العديد من أوالد العاهرات 
ميجدونه ويترحمون علي��ه. في العراق جتري األمور على عكس 
ما يتمن��اه الناس، ويريدونه ويرغبون ب��ه بينما متوت أحالمهم 
وتذوي وتندثر، وال جتد البيئة الصاحلة لتنمو بس��بب الفس��اد 
وتعاقب املفسدين وكلما أتت أمة لعنت أختها فيا له من بلد 
موبوء بال مس��تقبل وال هوية وال حي��اة فيها من اخلير ما يريح 

النفس واألعصاب.

قسمة سودة
وقفة

البعض يريد 
لـ)الخربطة( و)الهيتة( 
و)الهيونطة( أن تدوم 

يف هذا البلد إىل ما 
شاء من الزمن..

فراس الغضبان الحمداني
عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

ملَاَذا ُيِرْيُدَها الَبْعُض )َسَفْرَتْح(

Firashamdani57@yahoo.com

شكراً تقولها أسرة حترير )البينة اجلديدة( إلى السيد 
)عب��اس س��تار أحم��د( مع��اون املدير العام لش��ركة 
الس��منت العراقية، لتعاونه مع وس��ائل اإلعالم وهو 
ما يؤكد حرصه على املصلحة الوطنية العليا خدمًة 
للعراق وش��عبه.. فبوركت جه��وده ووفقه اهلل وأعانه 

في أداء مهماته.

وكاالت / البينة الجديدة
أنق��ذت الفنان��ة م��ي كس��اب فريق 
ال��ذي  »اللعب��ة«  مسلس��ل  عم��ل 
يقوم ببطولته هش��ام ماجد وشيكو 
بعدما وافقت على البطولة النس��ائية 
للمسلس��ل الكومي��دي املق��رر عرضه 
في رمضان املقب��ل. وذلك بعدما اعتذرت 

الفنانة نس��رين أمني ع��ن دورها في العمل على 
الرغم من حماسها السابق للمشاركة. إال أنها 
على ما يبدو انش��غلت بأعماٍل أخرى فضالً عن 
شعورها بصغر مس��احة الدور الذي يفترض أن 
تق��وم به، علماً بأنها تباش��ر ف��ي الوقت احلالي 
تصوير دورها في اجلزء الثاني من فيلم »والد رزق« 

املقرر عرضه في الصيف املقبل.

متابعة / البينة الجديدة
 قررت س��لطات حيفا إزالة متثال 
رم��ز ش��بكة مطاع��م  يجس��د 
ماكدونالدز للوجبات السريعة 
املهرج رونالد ماكدونالد على 
املصلوب  املس��يح  ش��كل 
من متحف حيفا للفنون 
احتجاج�������ات  بع��د 
الع��رب.  املس��يحيني 
ال��ذي  التمث��ال  وكان 
يحم��ل تس��مية ماك 
 )McJesus( املس��يح 
القطع��ة الرئيس��ة في 
معرض الس��لع املقدسة 
ي��ان  الفنلن��دي،  للفن��ان 
نظم��ه  ال��ذي  لينون��ني، 
للفن��ون.  حيف��ا  متح��ف 
وتظهر معروضات أخرى عن 
الس��يد املس��يح والسيدة 
مرمي ومؤس��س البوذية على 

ش��كل الدمى كني وباربي. وأكدت 
عمدة حيفا، إينات كاليش-روتيم، 
عبر حسابها في تويتر، أن املتحف 
س��يزيل التمث��ال وس��يعيده إلى 
اجله��ة الت��ي قدمت��ه، أي غاليري 
زيتيربرغ في هلسنكي في أسرع 
وقت ممكن، مبوجب اتفاق مع قادة 

الكنيسة.

شكراً جلهودكم

مي كساب تنقذ )اللعبة(

تثمين��اً ملواقف��ه اإلنس��انية واألدبي��ة ووف��اًء م��ن بتوجيه وزير اإلعمار واإلسكان .. شركة محورابي تبّلط جممع كليات باب املعظم
مجموع��ة ملتقى )رضا علوان( الثقافية، س��تقام 
أمسية استذكارية للش��اعر الراحل رياض الوادي 
يوم الس��بت املقب��ل 2019/1/26 الس��اعة الرابعة 
عص��راً على قاعة ملتقى رضا علوان الثقافي. هذا 
ما صرح به رئيس اجملموعة الزميل مهدي احليدري.

س��المات تقولها 
أس�����رة حت����رير 
اجلديدة(،  )البينة 
وعل�����ى رأس��ها 
عبد  الزمي�������ل 
الزم  جبار  الوهاب 
التحرير،  رئي����س 

لتعرض الدكتور عبد احلسني احلكيم أحد 
كّت��اب اجلري��دة حل��ادث دهس ي��وم الثالثاء 
ملق��ر  توجه��ه  أثن��اء   2019/1/15 املاض��ي 
عمله، وتتمنى له الشفاء العاجل والعودة 

ملمارسة نشاطه.

أمسية استذكارية 
للشاعر املرحوم رياض الوادي

سالمات

إزالة متثال يسيء للسيد املسيح )ع(

عراقية تقود مبادرة إلعداد كاتبات املستقبل

بغداد / البينة الجديدة
قام��ت ش��ركة حموراب��ي إح��دى 
تش��كيالت وزارة اإلعمار واإلسكان 
ب��اب  كلي��ات  مجم��ع  بتبلي��ط 
املعظم. وقد قدم عمداء وأس��اتذة 
الش��كر  بغ��داد  وطلب��ة جامع��ة 
والتقدي��ر على هذه املبادرة الكبيرة 
لوزير اإلسكان، مع العلم إن اجملمع 
شهد آخر حملة تبليط في العهد 

امللكي.
)البين��ة اجلديدة( تش��يد بخطوات 
وزي��ر اإلعمار واإلس��كان والبلديات 
واالش��غال العامة الس��يد بنكني 
ريكاني وتدعوه إلى إجناز ما هو جدير 
باإلشادة والقدير، وهو قادر على أداء 

واجبه بكل وطنية وإخالص.

واهلِل وتاهلِل وباهلِل لقد أيقنت، ويشاطرني كما أعتقد في هذا األمر كثيرون، 
بأن هناك من يريد لهذا الوطن عدم االس��تقرار وال يريد للقوانني أن تسود 
وتأخذ طريقها للتنفيذ كي يرتدع املس��تهتر واملسيء ويكون حتت ظلها 
اجلميع سواس��ية في احلقوق والواجبات مثل أسنان املشط، كما يتمنى 
البعض أال يحاس��ب م��ن أهدر ظلم��اً ثروتنا أو امتدت ي��ده ليتجاوز على 

حرمة مالنا العام واستحوذ على )مال اهلل وعباده(!
البعض يريد ل�)اخلربطة( و)الهيتة( و)الهيونطة( أن تدوم في هذا البلد إلى 
ما شاء من الزمن ويريد األمور أن تبقى )سفرحت( كي يتاح ملن في نفسه مرض 
أن يلعب )شاطي باطي(، وأزيدكم من الشعر بيتاً أن هناك من ال يرغب في 
أن تقوم حكومة إلكترونية لنغادر وإلى األبد أسوار الروتني اللعني والغوص 
في الطني وكل مالعيبه التعبانة لسبب بسيط هو أن في دميومة الروتني 
منافع وم��آرب للمتربصني باملواطنني املراجع��ني للدوائر احلكومية بغية 

إجناز معامالتهم، لهذا فش��ل 
بامتياز ش��عار )اجنز معاملتك 
في بيتك( الذي س��بق أن ُطرح 
في زمن حكومة السيد رئيس 
الوزراء الس��ابق حيدر العبادي 
وحضرن��ا جانباً م��ن فعاليات 
مؤمت��ر ُعقد في فندق الرش��يد 
يومذاك به��ذا اخلصوص، كما 
سقط ش��عار )استلم جوازك 
بدقيق��ة واح��دة( وغيره��ا من 
وكان  تالش��ت  الت��ي  الوع��ود 
بعال��م  يعدونن��ا  مطلقوه��ا 

جمي��ل ليس في��ه )روح، تعال بع��د س��نة( أو )املراجعة من الش��ّباك( أو 
!
ُ
)شوفلك ِعرف حتى متشي معاملتك( أو تلجأ إلى ما لعن اهلل

إن املوطن العراقي املثقل باملتاعب واالحتياجات اليومية ومصاعب احلياة 
وحتدياته��ا بحاجة إلى ث��ورة إدارية تخفف عنه وزر ه��ذا الروتني من خالل 
ربط كل دوائر الدولة بش��بكة إلكترونية موحدة كي يجلس املواطن في 
بيته ويرّوج معاملته من دون عراقيل مثلما هو حاصل في كل دول العالم 
الت��ي حتترم مواطنيه��ا.. ترى هل نصل ال��ى ما نريد أم يبق��ى ذلك حلماً 

صعب املنال؟!
تنويه: في عمودي املنش��ور بالعدد )3108( في 2019/1/20 ورد سهواً اسم 
النائب األول لرئيس البرملان )كرمي حس��ن الكناني(، والصحيح هو )حسن 

كرمي الكعبي( لذا اقتضى التنويه، مع االعتذار.


