
اقر مجند س��ابق في اجليش االمريكي  فضل 
عدم الكش��ف ع��ن هويته خش��ية تعرضه 
للمس��اءلة القانوني��ة بأن اجلن��ود االمريكان 
كان��وا يتخذون االطفال دروعاً بش��رية وانهم 
كان��وا يتبول��ون عل��ى جث��ث القتل��ى ونقل 
موقع )ريدت( في تقرير عن اجملند الس��ابق في 
اجلي��ش االمريكي والذي خ��دم في العراق بني 
اع��وام )2006 – 2007( ان اكث��ر م��اكان يؤمله 
هو ان االطفال كانوا يحب��ون التجمع حولنا 
والتح��دث الينا وقد كنا نحم��ل معنا بعض 
االشياء لنعطيها لهم مثل اقالم الرصاص او 

االلعاب الصغيرة او بعض احللوى واضاف، لم 
نك��ن نفعل ذلك حباً بهم ب��ل ألننا كنا نريد 
الن��زول من مركباتنا ووجود االطفال س��يوفر 
لنا دروعاً اذا قرر شخص ما اطالق النار علينا 
وق��د فعلنا ذلك من ثالثة ال��ى اربع مرات وقد 
قتل عدد من االطفال بسبب هذه احليلة جراء 
تلقيه��م الرصاص ال��ذي كان من املفترض ان 
يوج��ه لن��ا ولذا كن��ا وال��كالم الزال للمجند 
االمريكي نترك االطفال القتلى في الش��ارع 
ونه��رب بعد حصول اطالق النار واش��ار اجملند 
االمريك��ي انه لطامل��ا قام اجلن��ود االمريكان 

بالتبول على جثث القتلى من العراقيني.
عل��ى صعي��د آخ��ر حذر من��دوب س��وريا في 

مجلس االمن )بش��ار اجلعف��ري( من امكانية 
قصف مطار تل ابيب في ظل عدم وجود حترك 
دول��ي ملواجهة الع��دوان االس��رائيلي املتكرر 
عل��ى مطار دمش��ق الدولي وش��دد اجلعفري 
بأن القصف االس��رائيلي هو انتهاك للقانون 
الدولي وميث��اق االمم املتحدة وقرارات مجلس 

االمن ذات الصلة.
وفي شأن آخر كشف مصدر مطلع عن وجود 
مس��اع نيابية لفت��ح مل��ف التعيينات في 
س��فارات وقنصلي��ات العراق فيم��ا رجح ان 
يثير فتح هذا امللف حساسية داخل مجلس 
النواب حيث ين��وي العديد منهم فتح ملف 
تعيين��ات االق��ارب مبناص��ب هامة مب��ا فيها 

ممثلي��ات العراق ف��ي اخل��ارج وان البرملانيني 
املتابعني لهذا امللف س��يطلبون من رئاسة 
البرملان تش��كيل جلان خاص��ة تتابع جميع 
التعيين��ات ف��ي الس��فارات والقنصلي��ات 
العراقي��ة ف��ي اخل��ارج للتأك��د م��ن صحة 
املعلومات املتداولة بش��أن وجود فس��اد في 
ه��ذا امللف فاحت رائحت��ه حتى باتت تزكم 

االنوف.
في وقت ق��ام متظاهرون غاضب��ون من ذوي 
الش��هداء امس بعبور اجلس��ر املعلق باجتاه 
املنطقة اخلضراء وس��ط بغداد وذكر مصدر 
ان اعداداً من موظفي مؤسس��ة الش��هداء 
تظاه��روا صباح ام��س وللي��وم الثاني على 
التوال��ي قرب املنطق��ة اخلض��راء من جهة 
ساحة احلرية وسط بغداد للمطالبة بزيادة 

رواتبهم.
م��ن جانب��ه انتقد رئي��س الوزراء ع��ادل عبد 
امله��دي ام��س نظري��ة وضع حجر االس��اس 
فق��ط دون اكم��ال املش��اريع مش��دداً عل��ى 
ضرورة افتتاح مش��اريع خدمي��ة منتجة في 
كل اس��بوع وكل ش��هر وق��ال عب��د املهدي 
خ��الل كلمة ل��ه مبناس��بة افتت��اح محطة 
للكهرب��اء ش��مال غرب بغ��داد ان احلرب ضد 
االرهاب مس��تمرة لكن االهم اليوم هو تقدمي 
اخلدمات داعي��اً الى تعبئة ش��املة للجهود 
واالمكان��ات الجناح حملة االعم��ار والتنمية 
استمراراً لوقفة ماليني العراقيني في الدفاع 

عن وطنهم وحترير مدنهم.
وفي شأن امني انفجرت سيارة مفخخة في 
ناحية الرياض جنوب غربي محافظة كركوك 

امس دون ورود معلومات عن س��قوط ضحايا 
او جرحى لكن الق��وات االمنية فرضت طوقاً 

على مكان احلادث.
وفي شأن آخر استقبل املرجع الديني االعلى 
في العراق الس��يد علي السيس��تاني امس 
االربعاء املستشار اخلاص رئيس الفريق االممي 
)كرمي خان( للتحقيق في جرائم تنظيم داعش 
و )نيكول اخلوري( اخلبيرة القانونية في الفريق 
حي��ث رح��ب املرج��ع االعلى بتش��كيل هذا 
الفريق االمم��ي واكد على اهمية توثيق جرائم 
داع��ش كما مت توثيق جرائ��م النازيني وضرورة 
محاس��بة مرتكبيها وتعري��ف العالم مبدى 
خطورة هذه الفئة االرهابية على االنس��انية 

عامة.
عل��ى صعيد آخر كش��ف النائب ع��ن االحتاد 

الوطن��ي الكردس��تاني )جم��ال محم��د( بأن 
جلس��ة  س��تدخل  الكردس��تانية  الق��وى 
التصوي��ت على املوازن��ة املقررة ف��ي البرملان 

اليوم اخلميس.
من جانبه بحث وزير النقل املهندس )عبداهلل 
لعيب��ي( مؤخراً مع رئيس صندوق اعادة اعمار 
املناطق املتض��ررة الدكتور )مصطفى محمد 
ام��ني الهيت��ي( امكاني��ة تخصي��ص مبالغ 
العادة اعمار قطاع النقل خصوصاً البنايات 
واملرائ��ب ف��ي احملافظ��ات املتضررة م��ن قبل 
االرهاب وقال لعيبي ان وزارة النقل وفرت منذ 
االيام االولى للحرب على داعش باصات لنقل 
ابطال احلشد الشعبي من مناطق سكناهم 

الى ساحات القتال وبالعكس.

بغداد / 
أعلن��ت عضو جلنة التخطيط النيابية ماج��د التميمي،امس األربعاء، 
عن بش��رى س��ارة للمفس��وخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع 
واحملاضرين ف��ي وزارة التربي��ة. وكتبت التميمي عل��ى صفحتها مبوقع 
التواص��ل االجتماع��ي )في��س ب��وك(، بش��رى س��ارة للمحاضرين في 
وزارة التربي��ة، مت وض��ع الفقرة اخلاص��ة بتوفير التخصيص��ات الالزمة 
للمحاضري��ن ف��ي وزارة التربي��ة. وأضاف��ت التميم��ي، بش��رى س��ارة 
للمفصولني واملفس��وخة عقودهم في وزارت��ي الداخلية والدفاع، اذ مت 

وضع الفقرة اخلاصة بهم بعد جهود كبيرة من قبلها.
وجدير بالذكر أن جريدة »البينة اجلديدة« كانت الس��باقة في املطالبة 

بانصاف املفسوخة عقودهم بالداخلية والدفاع ومحاضري التربية.

النزاهة : احلكم بسجن أمني بغداد السابق إلضراره باملال العام بأكثر من )12( مليون دوالر

 التميمي تزف بشرى سارة للمفسوخة عقودهم بالداخلية والدفاع وحماضري الرتبية

عبد املهدي: جيب اال نبقى عند نظرية وضع حجر االساس.. وانفجار سيارة مفخخة يف كركوك
بعد ان فاحت “الرحية”.. مساع نيابية لفتح ملف التعيينات يف سفارات وقنصليات العراق.. ومتظاهرون غاضبون يالمسون خاصرة اخلضراء

عبد املهدي : أزمة الكهرباء أخذت بعداً خطرياً وُصرف عليها كثري من األموال

وزير النقل يبحث امكانية ختصيص مبالغ  إلعادة اعمار قطاع النقل يف املناطق املتضررة
السيستاني يستقبل فريقًا امميًا يف منزله بالنجف.. ونائب كردي: القوى الكردستانية ستدخل جلسة التصويت على املوازنة اليوم
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كتب املحرر السياسي

مجند امريكي سابق في العراق: كنا نتخذ االطفال دروعًا بشرية ونتبول على جثث القتلى.. وسوريا تتوعد بضرب تل أبيب

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 

دولة القانون يهدد مبقاطعة جلسة املوازنة اذا وافقت اللجنة املالية على مقرتح وزير اخلارجية!

3
اكادميي يعد اهلوسات العشائرية يف احلرم اجلامعي سابقة معيبة ويطالب باجراءات صارمة
األمن السوري يضبط لوحة أثرية معّدة للتهريب إىل العراق

3
ال

3
احملكمة االحتادية حتكم بعدم دستورية مواد يف قانون شركة النفط الوطنية
3صاحل لوفد قضائي اردني : ضرورة فرض سيادة القانون مبا حيقق العدالة يف جمتمعاتنا

3

17

ذوو الشهداء وموظفو مؤسسة الشهداء يعتصمون على الجسر املعلق للمطالبة بحقوقهم املشروعة

بغداد / 
أعل��ن مجل��س محافظة النجف االش��رف، 
ام��س األربعاء، عن ص��دور قرار م��ن القضاء 
االداري يقض��ي باالبق��اء عل��ى احملاف��ظ لؤي 
الياس��ري مبنصب��ه وابط��ال اجللس��ة التي 

شهدت التصويت على اقالته.
وقال عضو اجمللس زهير اجلبوري إن “محكمة 
القضاء االداري قررت قبول الطعن الذي قدمه 
محافظ النجف لؤي الياس��ري بشأن اقالته 
من منصبه”، مبين��ا أن “احملكمة ابقت على 
الياس��ري مبنصبه وابطلت جلس��ة مجلس 

احملافظة التي شهدت اقالته”.

القضاء االداري يبقي 
لؤي الياسري مبنصبه 

حمافظا للنجف
بغداد / 

موازنة دول اجلوار تبلغ اقيامها في ايران احملاصرة 
)45( ملي��ار دوالر وف��ي االردن )13( ملي��ار دوالر اما 
سوريا التي تخوض حرباً فهي بواقع )9( مليارات 

دوالر.ام��ا الع��راق فموازنت��ه تبل��غ )111( ملي��ار 
دوالر عداً ونقداً ومع ذلك يقترض لس��د العجز.. 
والس��ؤال في جيب من تذهب ه��ذه املليارات اذا 

لم يكن هناك اعمار وانتعاش اقتصادي؟!.

يف وطن ميزانيته »منفوخة«.. وين تروح فلوس العراق؟

وكاالت / 
اعلن��ت عضو مجل��س النواب 
األميركي عن احلزب الدميقراطي 
ألكساندريا أوكاسيو - كورتيز، 
إنها تعتقد أن العالم سينتهي 
ف��ي غض��ون 12 عام��اً من اآلن 
إذا لم تُس��ّن القوانني من أجل 

معاجلة التغير املناخي.
وقال��ت أوكاس��يو - كورتيز في 

مقابل��ة تلفزيونية إنه من غير 
األخالق��ي أن يُس��مح بوج��ود 
ملياردي��رات ف��ي بل��د يكافح 
فيه املاليني من الناس من أجل 
تلبي��ة حاجاتهم األساس��ية، 
حس��بما نقلت صحيفة ديلي 

ميل البريطانية.
وذكرت الصحيف��ة، ان النائبة 
األميركي��ة، مث��ل الكثي��ر من 

جيل األلفية ينظرون إلى تغير 
املناخ باعتب��اره حربنا العاملية 

الثانية، وفق قولها.
املعروف��ة  النائب��ة  وأردف��ت 
مبيولها االشتراكية أعتقد أنه 
من اخلطأ أن الغالبية العظمى 
من البالد ال حتق��ق ربحاً كبيراً.
وانتق��دت أوكاس��يو - كورتي��ز 
ش��ركات كبرى مثل وول مارت 

وأم��ازون، الت��ي تتمت��ع بأرباح 
كبي��رة، ف��ي وق��ت ال يحص��ل 
غالبية العاملني فيها على ما 

يؤمِّن احتياجاتهم اليومية.
وقال��ت النائبة خ��الل املقابلة 
أعتقد أنه من اخلطأ أن تتمكن 
م��ن العمل مل��دة 100 س��اعة 
وع��دم قدرت��ك عل��ى إطع��ام 

أطفالك.

ر مــــن نــهــايـــة الــعــالـــم خـــالل 12 عــامــًا نائبة أمـــريكــيــة تـــحـــذِّ

بغداد / 
أعلن عضو اللجنة املالية النيابية أحمد 
مظهر،امس األربع��اء، إدراج فقرة تثبيت 
عقود مفوضية االنتخابات ضمن مشروع 

قانون املوازنة املالية لعام 2019.
وق��ال مظهر ، إن��ه »مت إدراج فقرة تثبيت 

عقود مفوضية االنتخابات ضمن موازنة 
عام 2019«.

وأضاف، أن��ه »مت ادراج فقرة اخرى تتعلق 
جلمي��ع  دين��ار  ال��ف   150 بتخصي��ص 
احملاضري��ن ف��ي وزارة التربي��ة كبدل نقل 

شهري«.

إدراج فقرة تثبيت عقود موظفي مفوضية 
االنتخابات ضمن املوازنة



السنة الرابعة عشرة / العدد )3112( الخميس 24 / 1 / 2019

احلشد الشعيب يقتل ويصيب 43 عنصراً من داعش على احلدود العراقية السورية

2

صحيفة تكشف عن كتاب ورد للربملان العراقي ميكن أن يتسبب بأزمة مع احلكومة

NO.3112.thu.24.JAN.2019

بغداد / البينة الجديدة 
اكد رئيس فريق التحقيق في انتهاكات داعش التابع لالمم املتحدة كرمي اسعد 
خان، امس االربعاء، ان املرجع الديني االعلى علي السيستاني طالب ان يعامل 
معتقلو داعش بحس��ب الش��ريعة االس��المية. وقال خان ف��ي مؤمتر صحفي 
مبحافظة النجف عقب لقائه املرجع الديني االعلى السيد علي السيستاني، 
ان لقاءنا بالس��يد السيس��تاني ج��اء لتوضيح عمل فريقن��ا، مبينا ان اللقاء 
كان ايجابيا. واضاف ان السيس��تاني طالب ان يعامل معتقلو داعش بحسب 
الش��ريعة االسالمية السمحاء والقانون، الفتا الى اننا شكلنا فريقا مختصا 
جلرائم ضد النس��اء وسوف حتترم خصوصية املرأة وسرية قضيتها. ووصل وفد 
أممي مختص بالتحقيق في جرائم تنظيم داعش، امس األربعاء، إلى محافظة 

النجف للقاء املرجع الديني األعلى علي السيستاني.

بغداد / البينة الجديدة
اعلن��ت هيئ��ة احلش��د الش��عبي، امس 
االربعاء، عن احباط تسلل لعناصر داعش 
على احلدود العراقية السورية، فيما اكدت 
انه��ا متكنت من قت��ل واصابة 43 عنصرا.
وقال قائد عمليات االنبار للحشد قاسم 
مصل��ح ف��ي تصري��ح ملوقع احلش��د، انه 
بعملية اس��تباقية مت استهداف مضافة 

حتتوي جتمع��ا لعناصر داعش في منطقة 
الباغ��وز الس��وري عبر ضرب��ات مدفعية 
دقيقة ما اس��فر عن مقت��ل واصابة اكثر 
م��ن 43 ارهابي��ا فضال ع��ن تدمي��ر آليات 
ومخ��ازن للوقود تابعة لالرهابيني. واضاف 
مصلح ان القصف جاء بعد ورود معلومات 
اس��تخبارية دقيقة تفيد بتحضر عناصر 
داع��ش للهجوم على القطع��ات االمنية 

في منطقة الباغوز العراقي على الشريط 
احلدودي، الفتا الى انه بعملية استباقية مت 
ابادة التجمع بالكامل وعدم االقتراب من 
القطعات العس��كرية. ويس��تمر احلشد 
الش��عبي بتكثيف عملياته األمنية على 
احلدود ملنع اي تسلل لعناصر داعش التي 
من ش��أنها التأثي��ر على ام��ن محافظة 

االنبار.

بغداد / البينة الجديدة
كشفت صحيفة الشرق االوسط، امس االربعاء، عن 
ورود كتاب الى مجلس النواب ممكن ان يتسبب بأزمة 
م��ع احلكوم��ة، مبين��ة ان الكتاب أث��ار غضبا داخل 
البرمل��ان ألنه يؤش��ر إلى بداية خطي��رة باجتاه عرقلة 
عمل الس��لطة التش��ريعية. ونقلت الصحيفة عن 
مصدر سياس��ي قوله ان هناك الكثير من املس��ائل 
الت��ي ين��وي البرمل��ان مناقش��تها مع رئي��س الوزراء 
وقس��م منه��ا يتعلق باملوازن��ة املالية له��ذا العام، 
فضال عن وجود القوات األجنبية في البالد خصوصا 
جله��ة وجود توج��ه لتش��ريع قانون يل��زم احلكومة 
بإخراجه��ا من البالد. وأضاف املصدر الذي طلب عدم 
الكش��ف عن اس��مه، أن هناك كتابا ورد إلى البرملان 
ميكن أن يتسبب بأزمة مع احلكومة يتضمن احلصول 
على موافقة مس��بقة من رئيس مجلس الوزراء في 
ح��ال أراد أي عضو في البرملان القي��ام بزيارة أي وزارة 
م��ن وزارات الدول��ة واحلصول على موافقة مس��بقة 
م��ن رئي��س أي دائ��رة ينوي أعض��اء البرمل��ان زيارتها، 
مبين��ا أن هذا الكتاب أثار غضب��ا داخل البرملان ألنه 
يؤشر إلى بداية خطيرة باجتاه عرقلة عمل السلطة 
التش��ريعية العلي��ا في الب��الد ويعيدها إل��ى أجواء 
الديكتاتوري��ة. وتابع ان الس��لطة هي بيد الش��عب 
والبرملان ممثل للشعب وبالتالي من حق عضو البرملان 
ممارسة حقه الرقابي والتش��ريعي من دون محددات 

مسبقة من قبل احلكومة.

فريق أممي: السيستاني طالب بأن ُيعاَمل معتقلو داعش حبسب الشريعة اإلسالمية

رئيس اجلمهورية يؤكد أهمية تعزيز التعاون بني العراق وباكستان يف خمتلف اجملاالت

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
مش��روع .. اقّر مجلس النواب األميركي، تش��ريعاً 
يهدف إل��ى منع انس��حاب الوالي��ات املتحدة من 
حلف شمال األطلس��ي، في حتذير للرئيس دونالد 
ترام��ب من محاولة اإلقدام على مثل هذه اخلطوة.

وأقر اجملل��س الذي يق��وده الدميقراطيون مش��روع 
القانون بدعم من احلزبني الرئيسيني إذ حصل على 
موافق��ة 357 نائبا مقابل 22، وجاءت كل األصوات 

الرافضة من اجلمهوريني.
جرائ��م .. حذرت منظمة هيومن رايت��ش ووتش املتخصصة بحقوق 
االنسان من االنتهاكات واجلرائم التي ترتكبها السعودية واالمارات 
بح��ق املدني��ني اليمني��ني، فيم��ا طالب��ت بقطع 
تس��ليح الس��عودية وحلفائه��ا بس��بب جرائم 
احل��رب املرتكبة. ونقل موقع ميدل ايس��ت مونيتر 
في تقري��ر عن ممثلة املنظمة في منطقة الش��رق 
االوسط وشمال افريقيا س��ارة ليا ويتسن قولها 
في مؤمت��ر بلندن إن “املنظمة اضط��رت الى اغالق 

نصف مكاتبها في منطقة الشرق االوسط«.

تصوير .. كش��فت صحيف��ة “يس��رائيل هيوم” 
العبرية, امس األربعاء, ع��ن قيام طائرات بال طيار 
بتصوي��ر مواقع س��رية وحساس��ة لس��الح اجلو 
الصهيوني. وذكرت الصحيفة إن “جنوداً صهاينة 
أبلغوا عن قيام “طواف��ات دخيلة” بتصوير املوقع 
وأنه��ا جنحت في مغادرة امل��كان، دون اعتراضها”.
وأضاف��ت أن “اجليش لم يعلم بعد مل��ن تتبع هذه 
الطائ��رات، ولي��س لديه عل��م مب��كان انطالقها، أو ه��دف تصويرها 

للموقع العسكري«.
اعرتاف .. أعلن سفير الصني لدى باكستان ياو جينغ، امس األربعاء، 
عن اعتراف بالده بحركة طالبان “قوة سياسية”، 
عل��ى خلفي��ة مش��اركتها ف��ي عملية الس��الم 
بأفغانس��تان. وقال جينغ، إن “بكني تعتبر طالبان 
ق��وة سياس��ية كونه��ا أصبح��ت اآلن ج��زءا من 
العملية السياس��ية في أفغانس��تان، وبات لدى 
احلركة بعض االهتمامات السياس��ية”، بحسب 

ما نقلت صحيفة “دون” الباكستانية.

اس��تقرار ..  أكد املتحدث باس��م الرئاسة التركية 
فخر الدين ألطون , امس األربعاء, أن وحدة األراضي 
السورية واستقرارها السياسي من أولويات بالده.

وقال ألطون في تغريدة على حس��ابه في “تويتر” 
إن تركيا “تعم��ل وفق هذه األولوية لتحقيق وحدة 
األراضي السورية واستقرارها السياسي”. وبشأن 
زي��ارة الرئي��س الترك��ي رج��ب طيب أردوغ��ان إلى 
روس��يا, أش��ار ألطون، إلى إن “أردوغان س��يبحث مع نظيره الروسي 

فالدميير بوتني، آخر املستجدات احلاصلة في سوريا”.
تواص��ل .. أعلن��ت اللجنة الدولي��ة للصليب األحم��ر، أنها تواصل 
اس��تعداداتها لنق��ل األس��رى وإيصاله��م ألماكن 
آمنة، وذلك تنفيذا لالتفاق املبرم بني طرفي النزاع 
اليمني في الس��ويد الش��هر املاض��ي. وقال املدير 
اإلقليم��ي للجن��ة فابريزيو كاربون��ي، إن »اللجنة 
تقوم باس��تعدادات ملموس��ة ف��ي اليمن، حيث 
رفعنا عدد املوظفني في اليمن وأرسلنا 15 مندوبا 

خصيصا إلدارة هذه العملية«.

بغداد / البينة الجديدة
اعلن��ت هيئ��ة النزاه��ة، ام��س االربعاء، 
ع��ن اص��دار حكم بس��جن أم��ني بغداد 
الس��ابق إلضراره املال العام بأكثر من 12 
ملي��ون دوالر، مبينة ان القرار وتأييد حجز 
أموالهما املنقولة وغي��ر املنقولة.وقالت 
دائ��رة التحقيقات بالهيئ��ة ان محكمة 
��ة بقضاي��ا النزاهة في  تصَّ اجلناي��ات املخُ
بغ��داد، أصدرت حكماً غيابياً بالس��جن 
ة سبع سنواٍت، بحقِّ كلٍّ من أمني بغداد  ملخُدَّ
واملدير العامِّ لدائ��رة املخُتنزَّهات في )أمانة 

ِبِهما بإحداث  بغداد( الس��ابقني؛ لتس��بُّ
ضرٍر عمديٍّ بأكثر من )12,000,000( مليون 
دوالٍر أمريك��يٍّ بأم��وال ومصال��ح اجله��ة 
اللذي��ن كان��ا يعمالن فيه��ا. واضافت ان 
املخُداننِي الهاربنِي، قاما باالتفاق واالشتراك 
باإلض��رار بأم��وال ومصالح أمان��ة بغداد 
خالل التعاقد على مش��روع تطوير قناة 
بيِّنًة أنَّ�ه متَّ التعاقد مع ش��ركٍة  اجليش، مخُ
مصريَّ��ٍة وأخ��رى محليٍَّة، اس��تناداً لقرار 
اللجنة الرئيسة للتعاقد في األمانة دون 
إعداد الكلف التخمينيَّ�ة للمشروع، وأنَّ 

مقدار الضرر احلاصل بل��غ )12,165,350( 
. وتابعت ان احملكمة  مليون دوالٍر أمريك��يٍّ
لة في  وبعد اطالعها على األدلة املخُتحصَّ
هذه القضيَّ��ة املخُتمثِّلة بأق��وال املخُمثلني 
��ة ل مجل��س  القانونيَّ��نِي لألمان��ة العامَّ
الوزراء وأمانة بغداد اللذيِن طلبا الشكوى 
بح��قِّ املخُتَّهم��ني، إضاف��ًة إل��ى التحقيق 
ريَّتهما وإحالتهما  قصِّ ن مخُ اإلداريِّ املخُتضمِّ
إلى القضاء، وتقرير ديوان الرقابة املاليَّة، 
وأقوال الش��هود وقرينة هروب املخُتَّهمني، 
قنعًة  الت��ي وجدته��ا احملكمة كافي��ًة ومخُ

إلدانتهم��ا وفقاً ألحكام امل��ادَّة 340 من 
قانون العقوبات بداللة موادِّ االش��تراك 
ق��رار  ان  موضح��ة  من��ه،  و49  و48   47
�ن إصدار أمر قبٍض، وإجراء  احلكم تضمَّ
التفتي��ش األصول��يِّ بح��قِّ املخُتَّهم��ني، 
وتأييد حج��ز أموالهم��ا املنقولة وغير 
للجه��ات  االحتف��اظ  م��ع  املنقول��ة، 
ة جمللس الوزراء  املخُتضرِّرة )األمان��ة العامَّ
وأمان��ة بغ��داد( بحقِّ طل��ب التعويض 
أمام احملاكم املدنيَّة بعد اكتس��اب قرار 

احلكم الدرجة القطعيَّة.

بغداد / البينة الجديدة
مت االنته��اء من إصالح »ت��ي-72أم1« لتلبية 
احتياج��ات وزارة الداخلية العراقية، حيث 
س��لمت رس��ميا إلى كتيب��ة ميكانيكية 
خاصة. وقد مت اإلعالن ألول مرة حول خطط 
الش��رطة إلحياء »تي-72« وكذلك عدد من 
املدرعات القتالي��ة »بي أم بي-1« في الربيع 
املاضي. وظهرت صور للمركبات املدرعة على 
ش��بكة اإلنترنت وهي في ورش��ة اإلصالح 
في نيس��ان ع��ام 2018. وأعلن أن��ه مت نقل 
الدبابات واملدرعات من القاعدة العسكرية 
في تاجي، وفقا لروسيس��كايا غازيتا. ولم 
تك��ن عملية إعادة »ميراث صدام حس��ني« 
إل��ى العمل س��هلة، فكان يوج��د صعوبة 
في العثور عل��ى قطع غيار. وقد متت ايقاف 
اإلصالح��ات في مت��وز، ولكن بع��د ذلك بدأ 
العمل مرة أخرى. وفي الوقت نفسه، كانت 

وزارة الدف��اع العراقية تعم��ل على إصالح 
معدات عس��كرية مماثلة، وتتمي��ز »تي-72 
و«ب��ي أم بي-1« التي مت تس��ليمها لقواتها 
بألوانها، وبجودة أعلى، فمثال ال يوجد على 

معدات الشرطة، شاشات جانبية، وإضاءة 
باألش��عة حت��ت احلم��راء وأج��زاء خارجية 
أخ��رى. وم��ن املتوقع أن العناص��ر املفقودة، 

مثل الشاشات، ستظهر الحًقا.

إعادة مرياث »صدام حسني«.. والشرطة تتسلح به 

بغداد / البينة الجديدة
أكد رئيس اجلمهورية برهم صال��ح، امس األربعاء، أهمية تعزيز 
التعاون بني العراق وباكس��تان، فيما أكد مس��اعد رئيس الوزراء 
الباكستاني وزير الدولة ذو الفقار عباس بوخاري دعم حكومته 
للع��راق ف��ي مختل��ف اجمل��االت. وقال��ت رئاس��ة اجلمهورية، إن 
رئيس اجلمهورية برهم صالح اس��تقبل، مس��اعد رئيس الوزراء 
الباكس��تاني ووزي��ر الدول��ة ذو الفق��ار عب��اس بوخ��اري والوفد 
املرافق له. وأضاف البيان، أن��ه جرى خالل اللقاء بحث العالقات 
الثنائية وسبل تعزيزها، خاصة في مجاالت التنمية اإلقتصادية 
والصناعي��ة لتحقي��ق املصالح املش��تركة بني البلدي��ن. وأكد 
صالح، بحس��ب البيان، أهمية تعزيز س��بل التعاون املش��ترك 
والنه��وض بآليات التنس��يق الثنائي بني العراق وباكس��تان، مبا 
يحق��ق املنفع��ة املتبادلة في اجمل��االت كافة. من جانبه، ش��دد 
بوخاري على حرص بالده عل��ى تعزيز وتطوير العالقات الثنائية، 

مؤكداً دعم حكومته للعراق في مختلف اجملاالت.

بغداد / البينة الجديدة
اك��دت جلن��ة االمن والدف��اع النيابي��ة، امس االربع��اء، ان قانون 
التجنيد االجباري مايزال حبرا على ورق، مبينة ان هناك اولويات 
لقوانني اخرى مؤجلة منذ الدورة البرملانية السابقة. وقال عضو 
اللجن��ة النائب كاطع الركابي ان “قان��ون التجنيد االجباري لم 
يقرأ ولم يق��ر، اال ان وزارة الدفاع تؤيد اق��رار القانون، حيث الزال 
القانون موجودا على الورق في مجلس النواب”. واضاف الركابي، 
ان “قان��ون التجنيد االجباري لم يخُق��رأ، الن هناك اولويات، حيث 
توج��د قوانني ف��ي البرملان لم تتم قراءتها من��ذ الدورة البرملانية 
السابقة”. واوضح ان “اكثر القوانني التي تتم قراءتها في البرملان 
تأتي عن طريق رئاس��ة الوزراء، اال ان قانون التجنيد االجباري لم 

يصل البرملان من رئاسة الوزراء”.

بغداد / البينة الجديدة
ارتفع��ت أس��عار النفط بح��دود نص��ف نقطة ام��س األربعاء 
مدفوع��ة مبعلومات حول قرار صيني يتعلق بتخفيف الضغوط 
عل��ى األس��واق املالية من خالل زيادة اإلنف��اق للحد من التباطؤ 
االقتصادي.فف��ي لندن، زاد س��عر خام برنت ف��ي العقود اآلجلة 
بحلول الساعة 624 صباحا بتوقيت غرينتش، 35 سنتا ليستقر 
سعره عند 61.85 دوالر للبرميل.وتعادل هذه الزيادة في سعر خام 
القياس العاملي حوالي 0.6 في املئة عن اإلغالق السابق، وفقا ملا 
ذكرته وكالة رويترز.أما العقود اآلجلة خلام غرب تكس��اس، الذي 
ميثل الوس��يط األميركي، فارتفعت حوالي 25 س��نتا لتس��تقر 

عند 53.26 دوالر للبرميل، أو ما يعادل 0.5 في املئة.

أسعار النفط ترتفع وخام برنت 
يستقر عند 61.85 دوالر للربميل

األمن النيابية:
قانون التجنيد اإللزامي

حرب على ورق مل ُيقرأ ومل ُيقر

النزاهة: احلكم بسجن أمني بغداد السابق إلضراره باملال العام بأكثر من )12( مليون دوالر

بغداد / البينة الجديدة
اعتب��رت كتلة النهج النيابية، امس االربعاء، ان مش��روع قانون 
املوازن��ة العام��ة للع��ام احلال��ي 2019 ل��م ينص��ف محافظات 
الوس��ط واجلنوب، مبينة ان هناك فق��رات في املوازنة خصصت 
مبالغ للترفيه. وقال��ت الكتلة ان املوازنة لم تنصف محافظات 
الوسط واجلنوب بالقياس الى املناقالت التي متت الى محافظات 
اخرى اقل عددا ونسبة سكانية، مبينة انه من املفترض انصاف 
احملافظ��ات التي قدم��ت التضحيات الكبيرة ف��ي حترير االراضي 
املغتصبة.واضافت انه مت مناقلة االموال بعش��رات املليارات الى 
عناوين ترفية ليس��ت ضرورية بينما مت اهمال شريحة الشهداء 
واجلرح��ى الذي��ن صنع��وا النص��ر وحفظ��وا الوط��ن والعملية 
السياس��ية من االنهيار، مطالبة بش��مول الشهداء مببلغ 100 
مليار دينار وعالج اجلرحى من جراء محاربة داعش مببلغ 100 مليار 
دينار ويتم مناقلتها من االبواب غير الضرورية الى دعم الشهداء 
واجلرحى. وتابعت الكتلة ان عدم قيام االقليم بتسليم االيرادات 
االحتادية او عدم تسليمها للنفط املنتج للحكومة االحتادية فال 
يس��تقطع منه س��وى 3 مليار دوالر تقريبا في حني يتم تسليم 
االقليم اكثر من 4 مليارات دوالر وهذا فيه اجحاف واضح وحيود 
عن معايير العدال��ة بالتعامل مع محافظات اجلنوب وخصوصا 

املنتجة للنفط منها.

بغداد / البينة الجديدة
قال��ت مصادر سياس��ية ونيابي��ة إن املوازنة تفتق��ر للمواد 
االس��تثمارية التي من املمكن أن تك��ون عنصراً من عناصر 
االيرادات في املس��تقبل، كأن تكون قروضاً ميسرة للقطاع 
اخلاص إلنشاء مصانع أو مشاريع ذات جدوى اقتصادية وذات 
قيمة مضاف��ة عالية.املوازنة لم تهتم مبوضوع إكمال املدن 
الصناعي��ة وأفضل ش��يء هو إع��ادة مبادرة البن��ك املركزي 

لإلقراض.

ما املؤاخذات على موازنة 2019؟

 املوازنة مل تنصف حمافظات الوسط 
واجلنوب وتضمنت ختصيص مبالغ للرتفيه

كتلة نيابية:



عبد املهدي : أزمة الكهرباء أخذت بعداً خطرياً 
وُصرف عليها  كثري من األموال

  بغداد / البينة اجلديدة
الشركات  االربعاء،  امس  احللبوسي،  محمد  النواب  مجلس  رئيس  دعا 
العاملية لتفعيل تواجدها في العراق وتعزيز نشاطها االستثماري، مؤكداً 

حرص البرملان وحكومة العراق على التعاون مع اجملتمع الدولي.
وقال مجلس النواب ، إن احللبوسي »استقبل، وزير الدولة البرملاني في وزارة 
»جرى  أنه  موضحاً  له«،  املرافق  والوفد  تاوبر  مايكل  بيتر  األملانية  الدفاع 
التعاون  وتعزيز  تطويرها،  وسبل  الثنائية  العالقات  بحث  اللقاء  خالل 

املشترك بني بغداد وأملانيا، وتفعيل جلان الصداقة البرملانية«.
وأكد احللبوسي »حرص مجلس النواب وحكومة العراق على التعاون مع 
اجملتمع الدولي - ومن ضمنه أملانيا - في اجملاالت ذات االهتمام املشترك، وفي 
األملانية  وإعادة اإلعمار واالستفادة من اخلبرات  اإلرهاب  مقدمتها محاربة 

في هذه اجملاالت، مثمنا الدور األملاني في اجملال العسكري واإلنساني«.
وأضاف احللبوسي أن »العراق خاض حربا نيابة عن العالم قدم من خاللها 
الدماء والتضحيات؛ من أجل حترير اإلنسانية من هذا التنظيم املتطرف«، 
العراق  تواجدها في  إلى »تفعيل  األملانية  العاملية ومنها  الشركات  داعيا 
وتعزيز نشاطها االستثماري وإعمار املدن احملررة وكذلك املناطق التي تعاني 
نقصا في اخلدمات، مما يسهم في إعادة االستقرار للعراق، مشيرا إلى أن 

العراق القوي املستقر سيسهم في إعادة االستقرار للمنطقة«.

 بغداد / البينة اجلديدة
 وجه رئيس مجلس النواب محمد احللبوس��ي دعوة رس��مية لنظيره الفلسطيني سليم الزعنون 
لزيارة بغداد. وذكر بيان ملكتبه ، ان« احللبوس��ي استقبل في مقر البرملان، امس االربعاء، وفد اجمللس 
الوطني الفلسطيني برئاسة النائب عمران اخلطيب وحضور السفير الفلسطيني في بغداد احمد 
عقل ».واضاف انه » في مستهل اللقاء نقل الوفد حتيات رئيس اجمللس الوطني الفلسطيني سليم 
الزعنون إلى رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن عالقة فلس��طني م��ع العراق تاريخية، كما ثمن الوفد 
موق��ف العراق الداعم لبالده وس��عيه إلى بن��اء عالقات برملانية متميزة«.وتاب��ع البيان انه« مت خالل 
اللقاء مناقشة إحياء اتفاق الدار البيضاء لالجئني، والتطرق إلى قانون إقامة األجانب رقم 76، كما 
عبَّر الوفد عن س��عيه إلى أن تكون لفلسطني جلنة دائمة في البرملان العراقي كما في األردن ولبنان 
ومصر«.وأكد احللبوس��ي بحس��ب البيان أن« العالقة بني العراق وفلسطني عالقة أخوة أكثر مما هي 
عالقة صداقة، وأن البرملان واحلكومة داعمان للش��عب الفلس��طيني«، موضحا أن« العراق ش��عبا 
وقيادة ملتِزمون وموحدون باملوقف إزاء القضية الفلس��طينية، ويرى أن فلس��طني دولة وعاصمتها 

القدس الشريف«.
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نائبة عن البصرة : املوازنة ضاعفت املخصصات االستثمارية للمحافظة

احللبوسي يدعو الشركات العاملية لتفعيل تواجدها يف العراق وتعزيز نشاطها االستثماري
كتلة نيابية : املوازنة مل تنصف حمافظات الوسط واجلنوب وتضمنت ختصيص مبالغ للرتفيه

بغداد / البينة اجلديدة
ع��ن  النائب��ة  أعلن��ت 
ميثاق  البصرة  محافظة 
األربعاء,  احلامدي،ام��س 
ع��ن مضاعف��ة األم��وال 
حملافظ��ة  االس��تثمارية 
البص��رة ضم��ن موازن��ة 
ان  ال��ى  مش��يرة   ،2019
بن��ود املوازن��ة تضمن��ت 
البترو  مبال��غ  تخصيص 
دوالر ومن��ح 50 من املائة 
من واردات املنافذ احلدودي 

إلى احملافظة.
ان  احلام��دي  وقال��ت 
الن��واب  “مجل��س 
مس��ؤولي  اس��تضاف 
األي��ام  خ��الل  البص��رة 
املاضي��ة واس��تمع ال��ى 
املدين��ة  احتياج��ات 
لتضمينها  في املوازنة”.

ان  احلام��دي  وأضاف��ت 
ضاعف  النواب  “مجلس 
االستثمارية  اخملصصات 
للمحافظ��ة فض��ال عن 
زي��ادة مخصص��ات دوائر 
الصحة والتربية والبيئة 

والبلديات”.
وتابع��ت ان “بنود املوازنة 
تضمنت تخصيص مبالغ 
البترو دوالر ومنح 50  من 
املنافذ  واردات  م��ن  املائة 
احل��دودي إل��ى احملافظ��ة 
فض��ال ع��ن من��ح كافة 
اجلباي��ات املس��تحصلة 
ال��ى املدين��ة ذاته��ا دون 
احلكومة  ال��ى  ارس��لها 
االحتادية”، مرجحة “مترير 

املوازنة بشكل جزئي”.

)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
اعتب��رت كتل��ة النهج النيابي��ة، امس 
املوازن��ة  قان��ون  ان مش��روع  االربع��اء، 
العام��ة للعام احلال��ي 2019 لم ينصف  
محافظ��ات الوس��ط واجلن��وب، مبينة 
ان هن��اك فقرات ف��ي املوازنة خصصت 

مبالغ للترفيه.
وقال��ت الكتلة ان »املوازن��ة لم تنصف 
محافظات الوس��ط واجلن��وب بالقياس 
الى املناقالت التي مت��ت الى محافظات 
اخرى اقل عددا ونسبة سكانية«، مبينة 
انه »من املفترض انصاف احملافظات التي 
قدم��ت التضحي��ات الكبيرة ف��ي حترير 

االراضي املغتصبة«.
واضافت انه »مت مناقلة االموال بعش��رات 
املليارات الى عناوين ترفية ليست ضرورية 
بينما مت اهمال شريحة الشهداء واجلرحى 
الذي��ن صنع��وا النص��ر وحفظ��وا الوطن 
االنهي��ار«،  م��ن  السياس��ية  والعملي��ة 

مطالب��ة »بش��مول الش��هداء مببلغ 100 
ملي��ار دين��ار وع��الج اجلرح��ى م��ن ج��راء 
محاربة داعش مببلغ 100 مليار دينار و يتم 
مناقلتها م��ن االبواب غي��ر الضرورية الى 

دعم الشهداء واجلرحى«.
وتابع��ت الكتل��ة ان »ع��دم قي��ام االقليم 
بتسليم االيرادات االحتادية وعدم تسليمه 

النف��ط املنت��ج للحكوم��ة االحتادي��ة فال 
يستقطع منه سوى 3 مليارات دوالر تقريبا 
في حني يتم تس��ليم االقلي��م اكثر من 4 
ملي��ارات دوالر وه��ذا فيه اجح��اف واضح 
وحي��ود عن معايير العدال��ة بالتعامل مع 
محافظ��ات اجلن��وب وخصوص��ا املنتجة 

للنفط منها«. 

رئيس الربملان يوجه دعوة رمسية اىل نظريه الفلسطيين لزيارة بغداد

جريدة يومية سياسية عامة ال ترتبط بحزب او حركة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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 بغداد / البينة اجلديدة
 دعا رئيس مجلس الوزراء، عادل عبداملهدي، 
ال��ى تعبئة ش��املة للجه��ود واالمكانات 
إلجناح حمل��ة االعمار والتنمية اس��تمرارا 
لوقف��ة مالي��ني العراقيني ف��ي الدفاع عن 
وطنه��م وحترير مدنه��م، مؤك��دا ان احلرب 
ضد االرهاب مس��تمرة لكن األهم اليوم هو 
تقدمي اخلدمات.وقال رئي��س مجلس الوزراء 
خالل افتتاحه محطة ش��مال غرب بغداد 
التحويلي��ة )400 كي ف��ي( يجب ان النبقى 
عند نظرية وضع حجر االساس وامنا نفتتح 
في كل اسبوع وكل شهر مشاريع خدمية 
منتجة تخدم العراقيني.ودعا لوقفة واحدة 
كما هب ماليني العراقيني استجابة لفتوى 
اجله��اد الكفائ��ي ض��د االرهاب، وحتش��يد 
جميع الق��وى واالمكانات وتعبئتها إلجناح 
حمل��ة االعم��ار والتنمي��ة، داعي��ا لت��رك 

محاوالت زرع االحب��اط والعراقيل واصالح 
التش��ريعات املعطل��ة لتحقي��ق اله��دف 
االساس��ي وهو تقدمي اخلدم��ات وتطويرها.

وأش��اد بجهود احلكومة السابقة في هذا 
اجمل��ال مؤك��داً نه��ج االس��تمرارية وتراكم 
اخلبرات واكمال االجنازات.وتابع عبد املهدي 
لق��د اخ��ذت ازم��ة الكهرباء بع��داً خطيراً 
وصرف��ت عليها الكثير من اجلهود واالموال 

والتضحيات العزيزة وكان ميكن ان حتل هذه 
املش��كلة لوال التقصير والعراقيل وس��وء 
االدارة وعوام��ل ارادي��ة وال ارادي��ة، اضاف��ة 

لغياب اخلطط الشاملة واملتكاملة.
وحيا رئيس مجلس الوزراء أرواح الش��هداء 
واجلرح��ى وتضحي��ات وزارة الكهرباء، كما 
ش��كر املش��رفني عل��ى إنش��اء وافتت��اح 

وتشغيل احملطة.

وكاالت / البينة اجلديدة
امس  السوري,  األمن  متكن 
األربعاء, من ضبط لوحة أثرية 
العراق. إلى  للتهريب  معّدة 
وذكرت وكالة أنباء “سانا” إن 
“اجلهات اخملتصة في دير الزور 
كانت  أثرية  لوحة  ضبطت 

احلدود  عند  للتهريب  معدة 
العراقية”.وأضافت  السورية 
للحقبة  تعود  “اللوحة  أن 
استخراجها  مت  الرومانية 
بلدة  في  األثري  املوقع  من 
البوكمال  بريف  الصاحلية 

الغربي”.

 بغداد / البينة اجلديدة
اجلمهورية  رئيس  اكدر   
قضائي  لوفد  صالح  برهم 
سيادة  فرض  ضرورة  اردني 
القانون مبا يحقق العدالة في 
مجتمعاتنا. وذكر بيان رئاسي 
برهم  اجلمهورية  رئيس  ان 
قصر  في  استقبل  صالح 
السالم،   ببغداد، امس االربعاء 
رئيس اجمللس القضائي األردني 
والوفد  الغزو  محمد  القاضي 

املرافق له.
البيان  بحسب  صالح  وشدد 
العمل املشترك  على  اهمية 
في  الشقيقني  البلدين  بني 
القانوني  التعاون  مجال 
ضرورة  مؤكداً    ، والقضائي 
فرض سيادة القانون مبا يحقق 

العدالة في مجتمعاتنا.
ومت  انه  الى  البيان  ولفت 
حضره  الذي  اللقاء،  خالل 
القضاء  مجلس  رئيس 
زيدان،  فائق  القاضي  االعلى 
السياسية  التطورات  بحث 
واألوضاع األمنية في املنطقة، 
شؤون  مناقشة  عن  فضالً 
القضائية  املؤسسات  عمل 

وآليات تطوير عملها .
القاضي  اكد  جانبه  من 
البالد  يزور  الذي  الغزو،  محمد 
للمشاركة بيوم القضاء،  دعم 
حرص  مؤكداً   ، للعراق  بالده 
التعاون  تعزيز  على  حكومته 
الثنائي بني البلدين في اجملاالت 

األمنية والقضائية.

وكاالت  / البينة اجلديدة
 اعلنت وزارة الدفاع التركية، امس 
مسلحاً   21 »حتييد«  عن  االربعاء، 
الكردستاني  العمال  حزب  من 
الوزارة  وقالت  العراق.  شمالي 
بحسب »سبوتنيك« إنه مت »حتييد 

العمال  حزب  من  مسلحاً   21
جوية  ضربات  في  الكردستاني 
على عدة مناطق شمالي العراق«.
»املسلحني  أن  إلى  الوزارة  وأشارت 
على  لهجمات  يعدون  كانوا 

القواعد العسكرية التركية«.

األمن السوري يضبط لوحة أثرية 
معّدة للتهريب إىل العراق

بغداد / البينة اجلديدة
الصمد،  عبد  خلف  النيابية  القانون  دولة  ائتالف  كتلة  رئيس  هدد 
امس  املقررة،  املوازنة  قانون  مشروع  على  التصويت  جلسة  مبقاطعة 
االربعاء، اذا ما مت رفع مقترح وزير اخلارجية املتضمن اضافة فقرة تتعلق 

باستثناء موظفي الوزارة من احدى فقرات املوازنة.
وقال عبد الصمد ، إن  موافقة اللجنة املالية على مترير ادراج مقترح وزير 
اخلارجية باضافة الفقرة )و( الى املادة 31 من قانون املوازنة سيفتح الباب 
امام جتذير وجود البعثيني في السلك الدبلوماسي من خالل حصر تولي 
الوظائف الدبلوماسية مبوظفي اخلارجية في عهد النظام املقبور وابعاد 

كل املوظفني في الوزارة بعد 2003 في سابقة خطيرة.
وأضاف عبد الصمد، أن اضافة الفقرة ضمن املوازنة يشكل تعديا صارخا 
على حقوق الضحايا و كل من انتمى وظيفيا للوزارة بعد 2003 و تكرميا 

للبعثيني مبنحهم مناصب دبلوماسية رفيعة، داعيا اللجنة املالية الى 
عدم اضافة املقترح وان يضعوا مصلحة العراق نصب اعينهم برفض 

هذه الفقرة اجملحفة.
الفقرة  هذه  ادراج  عدم  امام  مخيرون  املالية  اللجنة  اعضاء  أن  وتابع، 
لينضموا الى صف االعداد كبيرة من املضحني من ابناء الشعب العراقي 
التضحيات  قدم  ممن  بالضد  الوقوف  خانة  في  انفسهم  يضعوا  او 
اجلسيمة دفاعا عن العراق و كرامة شعبه من خالل السماح للبعثيني 

بتولي املناصب الدبلوماسية و هذا ما ال نتمناه.
واجرت اللجنة املالية النيابية عددا من التعديالت على مشروع قانون 
اليوم  النواب،  مجلي  داخل  عليه  التصويت  املقرر  من  الذي  املوازنة 
فقرة  بينها  الفقرات  بعض  وتعديل  وحذف  اضافة  تضمن  اخلميس، 

تخص وزارة اخلارجية ضمن املادة ال� 31 منه.

دولة القانون يهدد مبقاطعة جلسة املوازنة اذا وافقت اللجنة املالية 
على مقرتح وزير اخلارجية

صاحل لوفد قضائي اردني : 
ضرورة فرض سيادة القانون مبا 

حيقق العدالة يف جمتمعاتنا

  بغداد / البينة اجلديدة
انتقد االكادميي العراقي قاسم حسني صالح، 
امس االربعاء، اقامة هوسات عشائرية خالل 
احدى  حرم  في  ماجستير  رسالة   مناقشة 
اجلامعات العراقية، عادا اياها سابقة معيبة 
التخاذ  العالي  التعليم  وزير  داعيا  ومخجلة، 
العراقية  للجامعات  تعيد  صارمة  اجراءات 

هيبتها. 
مبوقع  الرسمية  صفحته  في  صالح  وكتب 
التعليم  وزير  الى  وجهها  رسالة  فيسبوك، 
العالي والبحث العلمي، جاء فيها إن التعليم 
العالي في العراق احتل مرتبة متقدمة عامليا 
أنه  الى  املاضي، مشيرا  القرن  في سبعينات 
في زمن احلصار شهد تأسيس كليات في دول 

عربية حيث قمت مع الراحل الدكتور فاضل 
في  اجلميلة  للفنون  كلية  بتأسيس  خليل 
آخرون  اساتذة  قام  فيما  عام1998،  صنعاء 
بتاسيس كليات في دول اخلليج ،جنابك على 

علم بها.
العالي  التعليم  لتراجع  أسفه  صالح  وابدى 
االديب،  علي  االسبق  الوزير  زمن  في  اكثر 
بدعوة  مكتبه  في  التقيته  كنت  مضيفا 
من  رأي  هيئة  تشكيل  عليه  واقترحت  منه 
الن  بالنصيحة،  يأخذ  ولم  االستاذية  حملة 
علمت  العراق  في  السلطة  سيكولوجيا 
املسؤول ان يحيط نفسه باشخاص يقولون 
له ما يحب ان يسمعه، بل أنه أحاط نفسه 

مبن كانوا طلبتي.

وتابع قائال أن يتحول منح شهادة ماجستير 
في  جامعي  حرم  في  عشائرية  هوسات  الى 
معيبة  سابقة  فتلك  اجلاري،  االول  كانون   22
الكرمي  شخصكم  من  تقتضي  ومخجلة 
للجامعات  تعيد  صارمة  اجراءات  اتخاذ 

العراقية هيبتها. 
مناصب  صالح،  حسني  قاسم  أ.د.  وشغل 
عضو هيئة رأي بالوزارة سابقا، وعضو اللجنة 
مؤمتر  ألول  الصياغة،  جلنة  ورئيس  العليا 
ايلول   – التغيير  بعد  يعقد  العالي  للتعليم 
النفسية  اجلمعية  ورئيس  ومؤسس   ،2004
العراقية 2003، رئيس رابطة اساتذة جامعة 

بغداد في 2003.

اكادميي يعد اهلوسات العشائرية يف احلرم اجلامعي 
سابقة معيبة ويطالب باجراءات صارمة

 الدفاع الرتكية: 
حتيـيد 21 مسلحا من حزب العمال 

الكردستاني مشالي العراق
بغداد / البينة اجلديدة

األربعاء,  امس  حداد,  بشير  البرملان  رئيس  نائب  ترأس 
اجتماعا مع اللجنة املالية النيابية لتعديل املوازنة املالية.
ظهر  ترأس   , البرملان  رئيس  “نائب  إن  حداد,  مكتب  وذكر 
إلقرار  النيابية  املالية  اللجنة  اجتماعات  من  جانباً  امس 
املوازنة اإلحتادية لعام 2019، وجرى خالل اإلجتماع  قانون 
املطلوبة  والتعديالت  املتبقية  القانونية  املواد  مناقشة 
ملشروع القانون”.وأكد حداد خالل االجتماع, على “أهمية 
يؤمن  مبا  للدولة  اإلحتادية  املوازنة  قانون  إقرار  في  االسراع 
الدعم للقطاعات اخلدمية في عموم البالد، وضمان حصة 
جميع محافظات العراق مبا فيها حصة إقليم كردستان”.

نائب رئيس الربملان يرتأس 
اجتماعا مع اللجنة املالية 

لتعديل املوازنة



كاريكاتير
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جيب ألاَّ نتسامح مع رفض إسرائيل  مناقشة 
حق الالجئني الفلسطينيني يف العودة إىل ديارهم

حان وقت كسر الصمت بشأن القضية الفلسطينية

أنَّ العدي��د من أقرب حلفاء كينغ طلبوا 
منه آنذاك التزام الصمت بشأن احلرب، أو 
التهدئة من حدة أي نقٍد يعتزم توجيهه 
على أق��ل تقدي��ر. إذ كانوا يعرف��ون أنَّه 
ه باحلقيقة الكامل��ة عن احلرب  إذا تف��وَّ
اجلائ��رة الكارثي��ة، س��يوَصف زورًا بأنَّه 
شيوعي، وسيتعرض لالنتقام وردود فعل 
ر أنصاره منه، وس��ُيهدِّد  حادة، وس��ُينفِّ
التقدم الهش حلركة احلقوق املدنية.بيد 
أنَّ كين��ج، رفض جميع ه��ذه النصائح 
حس��نة النية، وقال: »جئت الليلة إلى 
بيت العب��ادة الرائع ه��ذا ألنَّ ضميري ال 
يترك لي خيارًا آخر«. وأضاف مستشهًدا 
 Clergy and Laymen« بتصريٍح ملنظمة
Concerned About Vietnam«: »صرن��ا 
في وقٍت أصبح فيه الصمت خيانة. لقد 
ث عن فيتنام«.أنَّ  حان الوق��ت كي نتحدُّ
ذلك كان موقًفا أخالقًيا فرديًا. وصحيٌح 
أنَّ��ه كلَّفه الكثير، لكنَّ��ه وضع مثااًل ملا 
يجب أن نفعل��ه إذ أردنا احت��رام قيمنا 
العميقة في أوق��ات األزمات، حتى حني 
يكون الصمت أفض��ل خلدمة مصاحلنا 
والقضاي��ا  الش��خصية ومجتمعاتن��ا 
التي نهتم بها أشد االهتمام. وأضافت 

ر فيه حني  الكاتب��ة أنَّ هذا هو م��ا تُفكِّ
تنظر إلى األع��ذار واملبررات التي أبقتها 
صامت��ًة بدرج��ٍة كبي��رة عل��ى األزم��ة 
ل  الفلسطينية اإلسرائيلية، التي تُشكِّ
الكبي��رة  األخالقي��ة  التحدي��ات  أح��د 
ف��ي عصرنا.انا ال تلت��زم الصمت وحدي 
فموق��ف الكونغرس الذي ظلَّ معظمه 
صامًت��ا حت��ى وق��ٍت قري��ب ج��ًدا على 
الوضع الكابوسي حلقوق اإلنسان الذي 
��ف في األراضي احملتلة.  إنَّ النواب  تكشَّ
األمريكي��ني املنتخبني، الذي��ن يعملون 
في بيئٍة سياسية يحظى فيها اللوبي 
اإلسرائيلي بنفوٍذ معروف جيًدا، يُقلِّلون 
من ح��دة االنتقادات املوجه��ة إلى دولة 
إس��رائيل وينفونها باستمرار، حتى في 
ظ��ل ازدياد جرأة إس��رائيل في احتاللها 
لألراضي الفلس��طينية، وتبنِّيها بعض 

رن��ا بالفص��ل العنصري  ممارس��اٍت تُذكِّ
في جن��وب أفريقيا، وقوان��ني جيم كرو 
العنصرية في الواليات املتحدة.يخشى 
العديد من الطالب التعبير عن دعمهم 
حق��وق بس��بب األس��اليب املكارثي��ة 
الت��ي تنتهجه��ا منظماٌت س��رية مثل 
موقع »كناري ميشن«، الذي يُِعدُّ قائمًة 
س��وداء بأس��ماء أولئك الذي��ن يجرؤون 
عالنيًة على دعم مقاطعة إسرائيل، مما 
يهدد فرصهم الوظيفية ومستقبلهم 
املهن��ي. بعدما قرأت اخلطاب الذي ألقاه 
كين��ج ف��ي ريفرس��ايد من��ذ أكث��ر من 
50 عاًم��ا، لم يع��د لدي أدنى ش��كٍّ في 
أنَّ توجيهات��ه ورس��الته يتطلَّب��ان منَّا 
أن نتح��دث بحم��اٍس عن أزم��ة حقوق 
اإلنسان في األراضي احملتلة، على الرغم 
م��ن اخملاط��ر والتعقيد الذي تتس��م به 
القضاي��ا. أنَّ إح��دى الط��رق املناس��بة 
لتك��رمي رس��الة كين��ج، ولي��س كينج 
فقط، ه��ي إدانة أفعال إس��رائيل، التي 
تتمثَّ��ل في انته��اكاٍت صارخة للقانون 
الضف��ة  احت��الل  واس��تمرار  الدول��ي، 
الغربية والقدس الش��رقية وغزة، وهدم 
املنازل ومصادرة األراضي. ويجب كذلك، 

بحس��ب الكاتب��ة، أن نتح��دث بأعلى 
صوٍت عن معاملة الفلس��طينيني عند 
نق��اط التفتي��ش، وعملي��ات تفتي��ش 
املفروضة  والقي��ود  بانتظ��ام،  منازلهم 
عل��ى حتركاته��م، ومحدودية الس��كن 
الالئق واملدارس والغذاء واملستش��فيات 
واملياه التي يواجهه��ا الكثيرون منهم.

رف��ض  م��ع  نتس��امح  أالَّ  يج��ب  إنن��ا 
إس��رائيل حتى مناقش��ة حق الالجئني 
الفلس��طينيني في العودة إلى ديارهم، 

على النح��و املنصوص عليه في قرارات 
األمم املتحدة، ويجب أن نتساءل عن أموال 
احلكوم��ة األمريكية التي دعمت أعمااًل 
عدائي��ة متع��ددة، وع��ن آالف الضحايا 
املدني��ني في غزة، وكذلك مبلغ 38 مليار 
دوالر الذي تعه��دت احلكومة األمريكية 
بتقدميه دعًما عس��كريًا إلس��رائيل.أنَّنا 

يجب أن ننتقد نظ��ام التمييز القانوني 
املوج��ود داخ��ل إس��رائيل بأقص��ى قدٍر 
ممك��ن م��ن الش��جاعة واإلص��رار فه��و 
نظاٌم يتضم��ن أكثر م��ن 50 قانونًا مُييِّز 
اإلسرائيليني على الفلسطينيني، وفًقا 
ملا ذكره مركز »عدالة« القانوني حلماية 
حق��وق األقلي��ة العربية في إس��رائيل. 
وم��ن ه��ذه القوان��ني الدول��ة القومية 
اجلدي��د، ال��ذي ين��ص صراحًة عل��ى أنَّ 

اليهود فقط هم م��ن لديهم حق تقرير 
املصير ف��ي إس��رائيل، متجاهاًل حقوق 
ل نحو %21  األقلية العربية التي تُش��كِّ
األش��خاص  الس��كان.هناك بعض  من 
س��يقولون إنَّنا غي��ر متيقن��ني ممَّا كان 
كين��ج س��يفعله أو س��يقوله بش��أن 
األزم��ة الفلس��طينية اإلس��رائيلية لو 
كان حًي��ا يُرزق حت��ى اليوم، مؤك��دًة أنَّ 
األدلة املتعلقة بآراء كينج جتاه إسرائيل 
معقدة ومتناقضة.إذ قالت إنَّ كينج وجد 
نفسه متضاربًا، مع أنَّ »جلنة التنسيق 
الطالبية الِسلمية« استنكرت األفعال 
اإلسرائيلية ضد الفلسطينيني. وذكرت 
أنَّ��ه، كالعديد من القادة الس��ود آنذاك، 
اعترف بأنَّ اليهود األوروبيني مضطهدون 
ومقهورون ومش��ردون يس��عون إلى بناء 
أم��ٍة خاصة به��م، وأراد إظهار تضامنه 
م��ع اجلالية اليهودية التي كانت حليًفا 
مهًم��ا في حركة احلق��وق املدنية.لكنَّه 
في نهاية املط��اف ألغى رحلة حجٍّ كان 
من املفترض أن يُجريها إلى إسرائيل في 
عام 1967 بعدما استولت إسرائيل على 
الضفة الغربية. واستش��هدت الكاتبة 
مبا ذك��ره آنذاك في مكامل��ٍة هاتفية مع 
بعض مستش��اريه عن زيارته حني قال: 
»أظ��ن أنَّن��ي إذا ذهب��ت إلى هن��اك، فإنَّ 
العالم العربي وبالطبع أفريقيا وآس��يا 
��رون ذلك على أنَّه تأييٌد لكل ما  سُيفسِّ
تفعله إس��رائيل، وأنا لديَّ شكوٌك«.أنَّه 
واص��ل تأييد حق إس��رائيل في الوجود، 
لكنَّه قال أيًضا ف��ي التلفزيون الوطني 
إنَّ إس��رائيل يج��ب أن تُعيد أج��زاًء من 
األراضي الت��ي احتلتها من أجل حتقيق 
س��الم وأم��ن حقيقيني وتف��ادي تفاقم 
ن من  الص��راع. وترى أنَّ كين��ج لم يتمكَّ
التوفي��ق عالنيًة ب��ني التزامه بالالعنف 
وحتقيق العدالة للجميع في كل مكان، 
وما حدث بعد ح��رب 1967.أنَّنا حالًيا ال 
ن باملوقف الذي  نستطيع س��وى التكهُّ
كان كينج س��يتخذه لو كان حًيا حتى 
اآلن، لكنَّها أضافت أنَّها تتفق مع املؤرخ 
روبن كيل��ي، الذي اس��تنتج أنَّه لو كان 
كين��ج حًيا واس��تطاع دراس��ة الوضع 
احلال��ي بالطريقة ذاتها الت��ي درس بها 
قضية فيتنام، فإنَّ »معارضته املُطلقة 
للعنف واالستعمار والعنصرية والنزعة 
العس��كرية كان��ت س��تجعله ناق��ًدا 
ش��ديًدا لسياسات إس��رائيل احلالية«.
رًا  أنَّ آراء كينج رمبا كانت ستشهد تطوُّ
إلى جان��ب العديد م��ن املفكرين، مثل 
احَلب��ر اليه��ودي براين وال��ت الذي حتدث 
علًن��ا عن أس��باب تخليه ع��ن إميانه مبا 
يعتب��ره صهيوني��ًة سياس��ية. وقالت 
الكاتب��ة إنَّ والت أوضح له��ا مؤخًرا أنَّه 
كان يرى أنَّ الصهيونية الليبرالية تعني 
اإلميان بإقامة دول��ة يهودية تكون مالًذا 

آمًنا ومرك��ًزا ثقافًيا للش��عب اليهودي 
في جميع أنح��اء العالم، الذين ُهم في 
أمسِّ احلاج��ة إليها، »دولٌة من ش��أنها 

أن تعك��س املُُثل العليا للتراث اليهودي 
وتُكرِّمها« على حد قوله. وقال للكاتبة 
إنََّه نش��أ في جنوب أفريقيا ضمن أسرٍة 
تش��اركت ه��ذه اآلراء وعرَّفته��ا بأنَّه��ا 

صهيونية ليبرالي��ة، إلى أن تغيَّرت آراؤه 
إلى األبد بسبب بعض التجارب التي مرَّ 
ل  بها في األراضي احملتلة.إنَّ نقطة التحوُّ
بالنس��بة لوال��ت كان��ت رؤيت��ه متييًزا 
قانونًيا ضد الفلسطينيني، مبا في ذلك 

تخصيص ش��وارع لليه��ود فقط، وقد 
ق��ال عن هذا التمييز إنَّه كان أس��وأ في 
بعض النواحي من التمييز الذي شاهده 
في جنوب أفريقيا حني كان صبًيا.ومنذ 
وق��ٍت لي��س ببعي��د، كان من الن��ادر أن 
نسمع رأيًا كهذا، لكنَّ الوضع تغيَّر اآلن 
بحسب ما تراه الكاتبة.منظمة »صوٌت 
يهودي للسالم«، التي تهدف إلى توعية 
الش��عب األمريك��ي بش��أن »التهجير 
القس��ري لنحو 750 ألف فلس��طيني، 
ال��ذي بدأ مع إقامة إس��رائيل ويس��تمر 
حتى يومنا هذا«، حس��بما يذكر املوقع 
اإللكتروني للمنظمة. وأضافت أنَّ عدًدا 
متزايًدا من أش��خاٍص من جميع األديان 
واخللفي��ات يتح��دث مبزي��ٍد م��ن اجل��رأة 
والشجاعة. واستشهدت كذلك ببعض 
 ،»If Not Now« املنظمات األمريكية مثل
التي تدعم الش��باب األمريكيني اليهود 
ف��ي كفاحهم من أجل كس��ر الصمت 
املميت الذي ما زال قائًما بني الكثير من 
الناس بشأن باالحتالل، وذكرت أنَّ مئات 
ت  اجلماع��ات العلمانية والدينية انضمَّ
إلى حتالف »احلمل��ة األمريكية من أجل 
احلق��وق الفلس��طينية«.في ضوء هذه 
التط��ورات، أنَّ عص��ر اته��ام منتق��دي 
الصهيونية وأفعال دولة إسرائيل مبعاداة 
الس��امية يقترب من نهايته. إذ يبدو أنَّ 
هناك فهًما متزايًدا أنَّ انتقاد سياسات 
احلكومة اإلس��رائيلية وممارساتها ليس 
في حد ذاته معاديًا للس��امية.أنَّ بعض 
املنظمات الدينية تتخذ إجراءاٍت معينة 
مسترش��دًة به��ذا الوض��وح األخالقي. 
وضربت مث��ااًل بصندوق املعاش��ات في 
»الكنيس��ة امليثودي��ة املتح��دة«، الذي 
قرَّر في عام 2016 س��حب اس��تثماراٍت 
بقيم��ة ملي��ارات الدوالرات م��ن البنوك 
القان��ون  تنته��ك  الت��ي  اإلس��رائيلية 
الدولي بتقدمي قروٍض لبناء املستوطنات. 
وكذل��ك »كنيس��ة املس��يح املتحدة«، 
الت��ي أصدرت قرارًا في ع��ام 2015 يدعو 
إلى تصفية اس��تثماراٍت مع الشركات 
الت��ي حتقق أرباًحا من احتالل إس��رائيل 
لألراضي الفلسطينية، ومقاطعة تلك 
الشركات.وحتى في الكونغرس، أنَّ ثمة 
تغييرا يلوح ف��ي األفق. وذكرت أنَّه، ألول 
مرٍة، هناك نائبتان في الكونغرس، وهما 
إله��ان عم��ر النائب��ة الدميقراطي��ة عن 
والية مينيسوتا، ورشيدة طليب النائبة 
الدميقراطي��ة ع��ن والي��ة ميش��يجان، 
يدعم��ان »حرك��ة املقاطع��ة وس��حب 
االس��تثمارات وف��رض العقوب��ات على 
مت بيتي  إس��رائيل«. وفي عام 2017، قدَّ
مكولوم، النائبة الدميقراطية السابقة 
ف��ي الكوجنرس ع��ن والية مينيس��وتا، 
مش��روع قان��ون لضمان ع��دم ذهاب أي 
مس��اعداٍت عس��كرية أمريكي��ة إل��ى 
دعم نظ��ام االحتجاز العس��كري الذي 
تتبناه إس��رائيل ضد األطف��ال الصغار. 
إذ ع��ادًة م��ا حُتاِك��م إس��رائيل األطفال 
الفلس��طينيني املعتقل��ني في األراضي 

احملتلة في محاكم عسكرية.

 * كاتبة وصحفية امريكية

يخشى العديد من 
الطالب التعبري عن 
دعمهم حقوق بسبب 
األساليب املكارثية 
التي تنتهجها 
املنظماتٌ السرية 

يجب أن ننتقد نظام التمييز القانوني املوجود داخل إسرائيل بأقصى قدر ممكن من الشجاعة 
واإلصرار فهو نظام يتضمن أكثر من 50 قانونا يميز اإلسرائيليني على الفلسطينيني

نتنياهو

كينغ

كرو

هناك واقعة تاريخية 
شهدت صعود القس 
األمريكي مارتن لوثر 
كينج االبن في 4 
نيسان من عام 1967، 
أي قبل عام واحد من 
اغتياله، إلى منصة 
كنيسة ريفرسايد 
في ُمقاطعة مانهاتن. 
إذ كانت الواليات 
املتحدة آنذاك 
منخرطًة في قتاٍل 
مستعر في فيتنام 
على مرِّ عامني، أسفر 
عن مقتل عشرات 
اآلالف، من بينهم 
نحو 10 آالف فرٍد من 
القوات األمريكية. 
وكانت املؤسسة 
السياسية بجميع 
تياراتها تدعم احلرب، 
بينما كانت حياة 
أكثر من 400 ألف فرٍد 
من اجليش األمريكي 
في فيتنام معرضًة 
للخطر.

* ميشيل ألكسندر

    االنس��ان بطبيعت��ه يخاف املس��تقبل ألنه مجهول 
ولكننا نخاف من املاضي واحلاضر واملستقبل نخاف من 
املاض��ي ألن البعض تعكز عليه وفق س��ياقاته اخلاصة 
ليعبث بعقول البعض واحلاض��ر كذلك فكل يود حتييد 
املواق��ف واب��راز م��ا يريده لصاحل��ه أما املس��تقبل فهو 
كائن يرعبنا ونخافه ونخش��اه فتجاربنا تؤكد لنا عقم 
املنهجية التي يس��ير عليها احلاكمون فترى الش��عب 
يخاف ويخشى في كل جيل حتى زرعت جينات اخلوف من 
املستقبل والزمن الذي يجري كاملاء في االكف فينشف 
متاما كم��اء دجلة والفرات . ال اريد ان افكر باملس��تقبل 
الرهي��ب فيكفينا اننا نعيش أزمان اخلوف منذ اللحظة 
االولى لسقوطنا هنا .. هذه الكلمات ال تعجب البعض 
ورمبا يرمون صاحبها ومن يتمثل بها بشتى انواع التهم 

لكن احلقيقة ان لكل 
خوف��ه ولك��ن خوف 
الش��عب ل��م يك��ن 
السياس��ي  كخوف 
. هن��اك من يس��أل: 
؟  املس��تقبل  ماه��و 
عش��ناه  ال��ذي  كل 
كان من املاضي حتى 
وعيش��نا  افكارن��ا 
 . نقاش��نا  وطريق��ة 
املس��تقبل مت إلغاؤه 
بق��رار اخمل��رج ال��ذي 

ل��م يكش��ف عن هويت��ه .. نحن نش��عر به ونتلمس��ه 
ون��رى اياديه ولكننا نخش��اه جدا فم��ن يتكلم يجد له 
طلقة رصاص في انتظاره او ش��يئا آخر. العقم الفكري 
يؤكد عدم نضوج الطبقة السياس��ية التي تتكلم مع 
نفسها دائما في الفضائيات وتلمع من صور قادتها اما 
الش��عب فال محل له من االعراب هذا ألن الش��عب من 
املاضي والسياسة هي احلاضر واملستقبل . من يستحق 
اللوم على هذا؟ السياسيون أم نحن أم من يقدم العون 
ملن يريد بنا الفتك واله��الك؟ جتربتنا الفريدة غارقة في 
اجملاهيل واصواتنا املتكسرة كالصناديق احملترقة لم تعد 
تنفعنا بشيء فهل ستأتي سفينة أخرى أم ان النهاية 
ستترك مفتوحة؟ ايها املستقبل احلاضر املاضي شكرا 

ألنك لم متر من هنا.

اخلوف من اجملهول

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

تجربتنا الفريدة غارقة يف 
املجاهيل واصواتنا املتكسرة 
كالصناديق املحرتقة لم تعد تنفعنا 
بشيء فهل ستأتي سفينة أخرى 
أم ان النهاية سترتك مفتوحة؟
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  ISO9001:2015 الشركة العامة للفحص والتأهيل اهلندسي تقيم دورة بنود املواصفة القياسية الدولية
بغداد / البينة اجلديدة / ابتسام صبار

تقيم الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي إحدى تشكيالت 
القياسية  املواصفة  بنود  دورة  اجلودة  قسم  واملعادن  الصناعة  وزارة 
والوزارات  الوزارة  ISO9001:2015 لعدد من منتسبي شركات  الدولية 
كاظم  عصام  املهندس  وكالة  الشركة  عام  مدير  ،وقال  األخرى 
تواصل  الشركة  إن  الوزارة  في  اإلعالمي  للمكتب  تصريح  في  جبارة 
برامجها التدريبية في تنظيم الدورات حيث أقامت قسم اجلودة دورة 
الشركة  مقر  في   ISO9001:2015 الدولية  القياسية  املواصفة  بنود 
الشركة  تنفذه  الذي  التدريبي  البرنامج  مفردات  إحدى  هي  التي 
والوزارة  واملعادن  الصناعة  وزارة  شركات  على  تعميمه  ويتم  سنويا 
ولغرض  الدولية  القياسية  املواصفة  مبتطلبات  الوعي  لرفع  األخرى 

إشراك منتسبيهم في مفردات البرنامج املوزعة على أشهر السنة 
عام  بشكل  باجلودة  املتعلقة  التخصصية  الدورات  من  واالستفادة 
باإلضافة إلى التوثيق والتدقيق وباقي متطلبات املواصفة القياسية 
الدورة  مواضيع  كانت  حيث  خاص  بشكل   ISO9001:215 الدولية 
متطلبات  لتطبيق  الكافية  باملعرفة  املشاركني  لرفد  تخصصية 
املواصفة ،وأشار جبارة إلى وجود فريق استشاري حاصل على شهادات 
مدققي جودة دوليني معتمدين من املنظمة الدولية لتسجيل مدققي 
التأهيل للشركة  لتنفيذ كافة عمليات  بريطانيا  )IRCA( في  اجلودة 
التي  املعتمدين  املتدربني  شهادات  إلى  باإلضافة  األخرى  والشركات 

تؤهلهم إلقامة الدورات التدريبية .

بغداد / البينة اجلديدة
باشرت وزارة االعمار   واالسكان 
العامة  واالشغال  والبلديات 
)الوند  طريق  تأهيل  اعمال 
محافظة  في  احلسينية(   -
بعد   , املقدسة  كربالء 
اربع  من  الكثر  دام  توقف 
االعمال  هذه  وتأتي  سنوات 
املالية  التخصيصات  ضمن 
االعالمي  املركز  وذكر  للوزارة. 

بإشراف  ينفذ  املشروع  ان 
كربالء  وجسور  طرق  مديرية 
لدائرة  التابعة  املقدسة 
وتنفيذ  واجلسور  الطرق 
شركة اشور العامة   , مبيناً 
حسينية(   – )الوند  طريق  ان 
يربط  اهمية كبيرة كونه  له 
 , باحلسينية  بغداد  طريق 
حركة  تسهيل  الى  اضافة 

سير املركبات.

االعمار واالسكان  تباشر بتأهيل طريق
 )الوند ــ احلسينية( يف حمافظة كربالء املقدسة

بغداد / البينة اجلديدة / نادية البياتي
واملالية  االدارية  الدائرة  عام  مدير  ترأس 
االعاقة  ذوي  رعاية  هيئة  في  والقانونية 
العمل  وزارة  في  اخلاصة  واالحتياجات 
عادل  احلقوقي  االجتماعية  والشؤون 
الركابي اجتماعا للجنة اعداد  حاشوش 
بحضور  الطفل،  حماية  قانون  وتعديل 
اإلنسان  حلقوق  العليا  املفوضية  ممثلي 
التربية  وزارة  في  اإلنسان  حقوق  وقسم 
ومدير  املركزية  االحداث  جنايات  ورئيس 

القانونية  الدائرة  في  التشريعات  قسم 
الوزراء  جمللس  العامة  لألمانة  التابعة 
العراقية  األمل  التنفيذي جلمعية  واملدير 
فضال عن مدير قسم التشريعات والقسم 
وهيئة  اإلعاقة  ذوي  هيئة  في  القانوني 
رعاية الطفولة في وزارة العمل.  واوضح 
تشريع  في  ماضية  الهيئة  ان  الركابي 
بنود  مع  يتالءم  مبا  الطفل  حماية  قانون 
وفقرات االتفاقيات الدولية ومبا يصب في 
اجملتمع،  من  املهمة  الفئة  هذه  مصلحة 

القانون  مسودة  إكمال  ضرورة  مؤكداً 
بهذا  الدولية  املعايير  مع  وتكييفها 
العراقية  القوانني  ومراجعة  اخلصوص 
النافذة التي تدعم حقوق الطفل وتسهم 
االلزامي  التعليم  ومنها  تعديلها  في 
مت  وغيرها.وقد  الصحية  والرعاية  اجملاني 
لعمل  زمنية  جدولة  وضع  على  االتفاق 
اللجنة من خالل الترتيب لعقد مجموعة 
من اللقاءات واالجتماعات مع اجلهات ذات 
املدني  اجملتمع  منظمات  ومنها  العالقة 

التي تعنى بشؤون حماية الطفل والتركيز 
الالزمة  القانونية  املراجعات  إعداد  على 
بالتنسيق مع اخلبراء الدوليني باالشتراك 
ومتابعة  الدولة  شورى  مجلس  مع 
رعاية  قبل هيئة  الرسمية من  اخملاطبات 
لغرض تسجيل  الدولة  لوزارات  الطفولة 
لتضمينها  ومقترحاتهم  مالحظاتهم 
لقاءات  وتكثيف  تشريعه  املزمع  القانون 
ضمن  إلجنازه  اإلجراءات  لتسريع  اللجنة 

املدة احملددة.

العمل ماضية يف تشريع قانون محاية الطفل مبا يتالءم مع بنود االتفاقيات الدولية

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
أعلن مدير عام السكك  املهندس سالم جبر 
في  والفنية   الهندسية  الكوادر  بأن   سلوم  
اخلطوط  بصيانة  تقوم  الشمالية  املنطقة 
املوصل  قطار  محطة  إلى  الواصلة  الداخلية 
فضال عن إصالح اخلطوط املتضررة املؤدية إلى 
مأوى القطارات والكشف عن الشاحنات واملواد 
املوجودة في ساحة محطة قطار  الصابونية  
التي دمرتها الزمر اإلرهابية الداعشية   وإعادتها 
الشعبي  واحلشد  األمنية  القوات  قبل  من 

األبطال.  وذكر املدير العام أن املنطقة  عمدت 
والقيام   املتضررة  لدوائرها  احلياة  اعادة   على 
مبرحلة جديدة ملمارسة العمل االداري وتأهيل 
االختصاصية   )اآلليات  اإلنتاجية  الشعب 
محطة  في   ) القاطرات  ومأوى  .والشاحنات 
املوصل  فضال عن تزويدهم  بكاميرات مراقبة 
 . البديل للمنطقة  مت  نصبها في مقر املوقع 
باعادة  الذاتية  باالمكانيات  مستمر  والعمل 
تاهيل منظومات  شبكة اإلتصاالت وتسليك 
الطاقة الكهربائية لبعض الشعب والوحدات 

لتزويد  الكهربائية  املولدة  نصب   خالل  من 
بان  العام  املدير  اشار  كما   . باالنارة   املواقع 
منطقة املوصل قامت مؤخرا بتأهيل  وحتميل 
وحتميلها  عدد)8(  الكبيرة  املبردة  الشاحنات 
ومن  سامراء  محطة  إلى  العجالت  بواسطة 
بغداد  الى  السكة  خط  على  شحنها  ثم  
لزجها في العمل لنقل املواد املبردة من ميناء 
ام قصر إلى عموم احملافظات  من اجل تعظيم 

املوارد املالية للشركة.

سكك منطقة املوصل تقوم بصيانة خطوط السكك املتضررة وتؤهل مثان شاحنات مربدة

 بغداد / البينة اجلديدة
للعالقات  املستقبلية  )األفاق  R.C.D َجلسة حوارية  للحوار  الرافدين  أقام مركز 
القٰى خاللها  النجف األشرف  العراق وهولندا بعد 2003( مبقره في  الثنائية بني 
العراق السيد ماثايس فولترز Matthijs Woltersُمحاضرة  الهولندي في  السفير 
الثنائية ومستقبلها بني العراق وهولندا وسبل تعزيز التعاون  تناولت العالقات 
املشترك على صعيد العالقات األمنية واإلقتصادية والنخب الثقافية واألكادميية 
للعراق  ان  املفتوحة  النقاشية  محاضرته  أثناء  فولترز  ماثايس  واإلنسانية.وقال 
الدميقراطية في  العملية  ان ندعم  ونحاول  الهولندي  اجلانب  لدى  أهمية كبيرة 
أفضل.وتابع فولترز  العراقي لتحقيق حياة  الشعب  واإلستمرار في دعم  العراق 
ان هولندا تسعى مع العراق في تطوير اجلانب الزراعي وانها شكلت وفودا  لهذا 
هنالك  ان  خصوصاً  العراقية  الشبابية  اإلقتصادية  الطاقات  ودعم  الغرض 

مجموعة كبيرة من الشباب لديهم أفكار جديرة باملتابعة .

الكوت / البينة اجلديدة  
تفقد محافظ واسط، الدكتور محمد جميل املياحي الواقع اخلدمي في منطقة انوار 

الصدر الثانية وحتديدا املنطقة الواقعة خلف مستشفى الكرامة.
اخملتلفة  وشكاواهم  مالحظاتهم  الى  واستمع  املواطنني  من  بعدد  احملافظ  والتقى 
والتي تتعلق بالواقع اخلدمي والنقص احلاد باخلدمات في تلك املنطقة التي تفتقر إلى 

اخلدمات األساسية زمنها خدمات اجملاري واخلدمات البلدية.
املناطق  نحو  التوجه  احملافظة هي  وديوان  احمللية  احلكومة  ان خطة  املياحي  وأوضح 
الشعبية والفقيرة التي تعاني نقص اخلدمات ووضع بعض املعاجلات اآلنية مع وضع 
التي  خطة مستقبلية لشمولها باخلدمات املطلوبة ومن بني هذه املناطق املنطقة 
التوجيه  حيث  كبير   اهتمام  محط  ستكون  حيث  الكوت  مستشفى  خلف  تقع 

بإعداد الكشوفات املطلوبة لتطوير املنطقة بالكامل وإنهاء املعاناة .

حمافظ واسط يتفقد الواقع 
اخلدمي يف منطقة انوار 

الصدر الثانية

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي 
في  والعالجية  والتمريضية  الطبية  الكوادر  متكنت 
مستشفى ابن القف الصابات احلبل الشوكي من انقاذ 
الرباعي  بالشلل  مصاب  املستشفى  في  راقد  مريض 
افاد  الذي  جبر  كاظم  ضياء  الدكتور  ذلك  اعلن  الكامل. 
ان املريض الراقد علي عبد اآلل )19 سنة( اصيب بضرر في 
احلبل الشوكي بسبب شدة خارجية )يقول املريض علي 
تسمى  كما  او  للرقبة  مفاجئة  حركات  ميارس  كان  انه 
الطقطقة ( مما ادى الى تضرر االقراص الغضروفية واالربطة 
املستشفى  مدير  واضاف  العنقية  الفقرات  في  الفقرية 
بان املريض ادخل مستشفانا في 2018/9/30 . وبعد اجراء 
الفحوصات عليه تبني انه مصاب بالشلل الرباعي  غير 

الثالثة  العنقية  الفقرات  تثبيت  اثار عملية  مع  الكامل 
القوة  معدل  وكان   .)C5,C4,C3( واخلامسة  والرابعة 
ويعاني   ASIA مقياس  حسب  درجة   60 لديه  العضلية 
من ضعف القوة العضلية وضعف في وظيفة االحساس 
في االطراف االربعة واجلذع. وقال مدير املستشفى بانه مت 
اخضاع علي الى برنامج التاهيل الطبي في مستشفانا 
النفسي  والتاهيل  واألمعاء  املثانة  تأهيل  يشمل  الذي 
والعالج احلرفي. كما خضع الى برنامج العالج الطبيعي 
تضمن  محسن(.  )حمزة  طبيعي  عالج  تقني  باشراف 
واملوجبة  السالبة  التمارين  الطبيعي  العالج  برنامج 
واملوجبة باملقاومة واالجهزة لالطراف االربعة ومتارين تقوية 
اجللوس  تدريبات  له  اجريت  والبطن. كما  اجلذع  عضالت 

املتوازي  داخل  واملشي  والوقوف  واملوازنة  لالعلى  والدفع 
حصل  املائي.واضاف  العالج  وحدة  في  تدريبات  وكذلك 
تطور في القوة العضلية للمريض وهو حاليا يستطيع 
 200 اكثر  الرباعية ملسافات  احلجلة  باستخدام  املشي 
 200 من  اقل  املرفقية  العكازات  بواسطة  وكذلك  متر 
بواسطة  املشي  قريبا  يستطيع  انه  املتوقع  ومن   . متر 
عكازة مرفقية او عصا ارتكاز واحدة ملسافات متوسطة. 
التحسن املستمر. ودعا مدير املستشفى  وهو في طور 
للرقبة  واملفاجئة  العنيفة  احلركات  اجراء  احلذر من  الى 
يؤدي  قد  مما  الناس  بعض  بها  يقوم  والتي  )الطقطقة( 
الى اصابة فقراتهم بالضرر وخصوصا الفقرات العنقية 

وبالتالي اصابتهم بالشلل.

بغداد / البينة اجلديدة
في  الشركات  تسجيل  دائرة  اعلنت 
وزارة التجارة، امس األربعاء، عن اجناز 
معامالت تأسيس )167( شركة وطنية 
وتسجيل )12( فرعا لشركات اجنبية 
املاضي.وقال  االول  كانون  شهر  خالل 
مدير عام الدائرة عبد العزيز جبار عبد 
العزيز ، إن “الدائرة اصدرت عدة قرارات 
الشركات  عقود  بتعديل  تتعلق 
ودمج  مال  راس  زيادة  مابني  توزعت 
حسابات   وتصفية  شركة  حسابات 
توثيق  كذلك  “مت  أنه  مبينا  شركة”، 
)172( شركة مسجلة وتاشير احملاضر 
الى  عراقية  شركة   )463( واحالة 
الضوابط  خملالفتها  العدلي  احملقق 

والتعليمات.
وأضاف عبد العزيز، أن “الدائرة قامت 
بدراسة احلسابات اخلتامية للشركات 
الوطنية البالغ عددها )1412( شركة 

حسابات  دمج  الى  باالضافة  وطنية 
)34( شركة وزيادة راس مال )28( شركة  
وتصفية حسابات )20( شركة وتعديل 
حسابات  ودراسة  )85(شركة  عقد 
لـ  االجنبية  الشركات  وفروع  مكاتب 
)71( شركة وتاشير احلجوزات والتاكد 
من االسماء احملجوزة اموالهم لـ )366( 
واجراء  لـ)2940(  وصوالت  وتدقيق 
)155( كشفا عن الشركات في بغداد 

واحملافظات”.
بتصديق  دائرته  “قيام  إلى  واشار 
التاسيسية  االجتماعات  محاضر 
عددها  والبالغ  احملدودة  للشركات 
تصديق  الى  باالضافة  محضرا   )175(
باجتماعات  خاصا  محضرا   )32(
املساهمة  للشركات  العامة  الهيئة 
الهيئة  قرارات  تصديق  عن  فضال 
احملدودة  االشخاص  لشركات  العامة 

والبالغ عددها )748( قرارا”.

التجارة تعلن تأسيس 167 شركة وطنية 
وتسجيل 12 فرعا لشركات اجنبية  

بغداد / البينة اجلديدة
متكن مكتب املفتش العام لوزارة الداخلية 
أحوال  دائرة  الى  منسوب  عقيد  ضبط  من 
الرصافة متلبساً باجلرم املشهود باختالس 
أحد  واردات  من  دينار  مليون   60 من  أكثر 
على  الضبط  عملية  الدائرة.ومتت  حوانيت 
مكتب  من  تفتيشية  مفرزة  قيام  خلفية 

املدنية  األحوال  مديرية  في  العام  املفتش 
حسابات  بتدقيق  واالقامة  واجلوازات 
وقد   ، الرصافة  أحوال  دائرة  وسجالت 
ضابط  قيام  التفتيشية  املفرزة  اكتشفت 
حوانيت  واردات  باختالس  عقيد  برتبة 
شهداء  صندوق  بواردات  واملتمثلة  الدائرة 
التي  املبالغ  اجمالي  بلغ  حيث  الشرطة، 

احلوانيت  أحد  من  العقيد  عليها  استولى 
املفرزة  وكشفت   ، دينار   )60,901,600(
في  يعتمد  لم  العقيد  أن  التفتيشية 
الرسمية  السجالت  على  احلوانيت  ادارة 
املتحققة  واإلرباح  الصرف  جهات  لتثبيت 
جلان  بتشكيل  قيامه  عن  فضالً  فيها، 
للضوابط  اخملالفة  اجراءاته  لتمرير  وهمية 

والتعليمات واستيالئه على واردات احلانوت 
املالية  اخلروقات  وثبتت  اخلاص.هذا  حلسابه 
أدلة  وفق  املذكور  الضابط  بحق  واالدارية 
أوراق  احيلت  ذلك  الى  اصولية.  واعترافات 
بغية  بغداد  تفتيش  مديرية  أمام  القضية 
عرضها أمام مديرية التحقيقات والقانونية 

لتشكيل مجلس حتقيقي فيها .

 بغداد / البينة اجلديدة 
العامة  الشركة  اعلنت 
العراقية  اجلوية  للخطوط 
املباشرة   ، االربعاء  امس   ،
الفحص  اعمال  بتنفيذ 
على   )A( النوع  من  الدوري 

 B737-800YI-ASR طائرة 
الشركة  عام  مدير  .وقال 
انه   ، ناصر  عباس  السيد 
املهندس  النقل  وزير  بتوجيه 
عبداهلل لعيبي مت اجراء اعمال 
الفحص والصيانة على طائرة 

مركز  في   B737-800YI-ASR
مطار  داخل  العاملي  الصيانة 
ناصر  .وأضاف  الدولي   بغداد 
أجزاء  جميع  فحص  مت  انه 
واخلارج  الداخل  من  الطائرة 
وبأياٍد عراقية  مبعدات حديثة 

وصيانة  فحص  وكذلك 
الكهربائية  املنظومات 
واالجنحة  الطائرة  وكابينة 
األجزاء  واستبدال  واحملركات 
املتضررة ومبدد زمنية قياسية 

العادتها الى اخلدمة .

مفتشية الداخلية تضبط عقيداً يف مديرية أحوال الرصافة متلبسًا باختالس أكثر من 60 مليون دينار

يف مستشفى ابن القف انقاذ مريض من االصابة بالشلل الرباعي الكامل

 بغداد / البينة اجلديدة
يوم   ، اجلزائري  فالح  بغداد  محافظ  اكد 
امس االربعاء ، أن اولوية التعيني على مالك 
التربية ستكون للمحاضرين اجملانيني )من 
ذوي االختصاص التربوي(.وقال اجلزائري خالل 
لتربية  العامني  املدراء  مع  عقده  اجتماع 
محافظة  مجلس  رئيس  وبحضور  بغداد 
وبحسب  العضاض  رياض  الدكتور  بغداد 
اإلعالمي،وتلقت  مكتبه  عن  صادر  بيان 
احملافظة  إن  منه،  نسخة  نيوز   24 وكالة 

ستفتح موضوع البنى املدرسية املهدمة 
والتي تركت دون بناء , كذلك املدارس التي 
كثير  وجود  الى  الفتا  ببنائها,  يشرع  لم 
تطوير  الى  حتتاج  التعليمية  الكوادر  من 

وتأهيل ملا يالئم مسار التطور التعليمي.
ان  الى  البيان  بحسب  اجلزائري  وأشار 
معاجلة  على  ستعمل  احمللية  احلكومة 
وبني  بينها  احلاصلة  اإلدارية  التقاطعات 

وزارة التربية.

حمافظ بغداد : احملاضرون من ذوي 
االختصاص الرتبوي  هلم األولوية 

يف التعيني على مالك الرتبية

اخلطوط اجلوية تنفذ أعمال فحص وصيانة من النوع )A( على طائرة

بغداد / البينة اجلديدة 
والفنية  الهندسية  املالكات  إطلعت 
بغداد  إستثمار  لهيئة  التابعة 
من  مباشرة  ومتابعة  وبإشراف 
رئيس  الزاملي  شاكر  املهندس  قبل 
في  العمل  سير  مجريات  على  الهيئة 

مشروع مجمع جواهر دجلة السكني 
ضفاف  شركة  قبل  من  واملستثمر 
والتجارة  للمقاوالت  الشرقية  النهرين 
الغدير  شركة  قبل  من  واملنفذ  العامة 
منطقة  في  العقارية  لإلستثمارات 
احمليط  شارع   , املقدسة  الكاظمية 

الهندسية  املالكات  وأشرت  هذا    .
املشروع  في   العمل  وتيرة  تصاعد 
اإلنهاءات  في  العمل  حالياً  يتم  إذ 
 )A5,A7 ( اخلارجية والداخلية للبنايتني
الياقوت  بنايتي  عليها  يطلق  والتي 
أعمال  من  اإلنتهاء  مت  حيث   , والزمرد 

السقوف الثانوية والسيراميك وأعمال 
نصب القواطع الكهربائية وامليكانيك, 
وجتهيز البنايتني مبنظومة املاء وتركيب 
، إضافة الى تأسيسات  التبريد  أجهزة 
العمل  وتضمن   , الغاز  منظومة 
إطارات  نصب  السابقة  املراحل  في 

اإلملونيوم اخلاصة بالواجهات الزجاجية   
ومن مناشئ تركية عالية اجلودة والتي 
احمليط  عن   %  100 بنسبة  العزل  حتقق 
املنفذة  الشركة  ومتيزت  هذا   . اخلارجي 
بإعتمادها على وسائل وتقنيات حديثة 

بوقت قياسي وجودة عالية .  

إستثمار بغداد  : مشروع جواهر دجلة السكين يصل اىل مراحل اإلنهاءات لبناييت  الزمرد والياقوت

  R.C.D مركز الرافدين للحوار
ُينظم حلقـة نقاشية  
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البحث 
عن اجلزائر

ف��ي كل زيارة للجزائر أتيقن من أن هذا البلد الكبير املس��احة ذا 
الكثافة السكانية النسبية والقدرات الهائلة والثروات املتعددة، 
لم يأخذ حجمه الطبيع��ي بعد إقليمياً ودولياً، لكنك إذا جتولت 
بني مدنه س��تجد روحاً محملة بالتساؤالت حول املستقبل. هنا 
تب��دو اجلزائر كأنه��ا تنتظر تغييراً، فأي مس��تقبل يس��عى إليه 

اجلزائريون؟
ال يري��د اجلزائريون تغييرات عنيفة تهز أركان الدولة واجملتمع فهم 
بعد جتربة العشرية السوداء صاروا مثخنني باملشاعر املضطربة 
واآلالم املبرحة، لذا فهم حذرون بشدة، يفضلون استقرار بلدهم. 
هنا جند اجلزائريني يستدعون من اخمليلة عهد هواري بومدين الذي 
كان األط��ول في تاريخ اجلزائ��ر املعاصر، األكثر اس��تقراراً واألكثر 
س��حراً في هذه اخمليلة. لكن هذا يؤش��ر إل��ى أن اجلزائر ومع حزب 
جبه��ة التحرير ل��م تتجاوز مرحلة ما بعد االس��تقالل، فمازالت 
املق��والت التاريخي��ة ملرحلة ح��رب التحرير جاثمة عل��ى احلياة 
السياس��ية رغم رحيل معظم رموزها، ب��ل واحتفاء اجلزائر مبرور 
نص��ف قرن على االس��تقالل. هذا يعني أن اجلزائ��ر يتراوح الوضع 
فيها ما بني العيش في املرحلة الثورية لالس��تقالل التي انتهت 
بحكم الواقع وحكم الزم��ن، وما بني احلاضر القلق في توجهاته 
وأهدافه، إلي احلاضر الذي يبحث عن طريق املستقبل. هناك جيل 
صاعد يبحث عن مستقبل أفضل في ظل رغبة عارمة للنهوض 
ووعي بأهمية احلفاظ على الوطن ومقدراته غير املس��تغلة بعد، 
مثل األراضي الزراعية أو العمق الصحراوي أو القدرات السياحية. 
اإلش��كالية ه��ي أن اجلزائر لم حتس��م مواقفها م��ن التوجهات 
االقتصادية، فهي كدولة مازال��ت قابضة على االقتصاد بقوانني 
اش��تراكية مت تغيي��ر وتعديل بعضه��ا، في وقت م��ا زالت الدولة 
تتعامل بحذر مع القطاع اخلاص، الذي ينمو ببطء ويساهم بقدر 
لي��س بالكبير في احلراك االقتص��ادي، هنا تبدو اجلزائر، حتتاج إلى 
اطالق العن��ان لصغار املس��تثمرين الوطنيني، فه��ذا البلد لديه 
ث��روات هؤالء هم مفتاح تنميتها، رمز ه��ذه الثروة متور دقلة النور 
الت��ي جتود في اجلزائر، تنتجها تونس وتصدرها بنجاح، بل ويصل 
األم��ر إلى اس��تيرادها من اجلزائ��ر وإعادة تصديره��ا حتت العالمة 
التونس��ية . هن��ا نذه��ب إل��ى احلي��اة الثقافية ف��ي اجلزائر التي 
ش��هدت حراكاً رس��مياً مع الوزيرة خليدة توم��ي ثم مع الدكتور 
عزالدين ميهوبي وزي��ر الثقافة احلالي، لكن هذا احلراك لم يقابل 
على الصعيد العربي مبا يوازيه فقد زاد عدد الكتب املنش��ورة في 
اجلزائ��ر، لكن الكتاب اجلزائري م��ا زال صعب املنال علي الباحثني 
والق��راء. أنظر إلى رموز اجلزائر على الس��احة العربية: واس��يني 
لعرج وأحالم مس��تغامني م��ن األدباء ومن املؤرخ��ني ناصر الدين 
سعيدوني، وغيرهم. هؤالء جند على الساحة الثقافية في اجلزائر 
اآلالف م��ن العلماء واملبدعني معرفون ف��ي الداخل لكنهم عربياً 
غي��ر موجودين، عزالدين ميهوبي بذل جهوداً لكس��ر هذه احلاله 
فقدم ع��دداً منهم في مع��رض القاهرة للكتاب ف��ي 2018 لكن 
قص��وراً ما لدى دور النش��ر اجلزائري��ة في تق��دمي انتاجهم مازال 
ف��ي حاجة للعالج، مثلت اجمللة الثقافي��ة اجلزائرية اختراقاً على 
ش��بكة »اإلنترنت« لهذه احلالة فأصبح احلراك الثقافي اجلزائري 
له وجود نس��بي م��درك عربياً. ويالح��ظ أن األجي��ال اجلديدة من 
املثقفني واملفكرين اجلزائريني تتفاعل عبر الفضاء الرقمي عربياً، 
وما ميثل إجنازاً هو االعتراف الرسمي بالثقافة واملكون األمازيغي، 

وهو مكون له عمق تاريخي وتراث معتبر.

خالد عزب 

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
الفلسطينية  احلكومة  بعثت 
األميركية  اإلدارة  إلى  برس��الة 
كاف��ة  وق��ف  فيه��ا  طلب��ت 
للس��لطة  مس��اعداتها 
الفلسطينية مبا فيها لألجهزة 
األمنية اعتبارا من نهاية يناير/

احلالي، خش��ية  الثاني  كانون 
قضائي��ة،  لدع��اوى  التع��رض 
ما يهدد التنس��يق األمني مع 
إسرائيل ومشاريع تنموية قيد 

اإلنشاء.
وقال أمني سر منظمة التحرير 
الفلس��طينية صائب عريقات 
ومت  الرس��الة  أؤك��د  »نع��م 
إرس��الها بناء عل��ى تعليمات 
عب��اس«،  محم��ود  الرئي��س 
مخ��اوف  هن��اك  أن  موضح��ا 
من تع��رض الس��لطة لدعاوى 
قضائية مبوجب قانون أميركي 
االره��اب  ملكافح��ة  جدي��د 
يعرف اختصارا باس��م »أتكا« 

وسيدخل قريبا حيز التنفيذ.
»س��بب  عريق��ات  وأوض��ح 
قان��ون  س��ن  ه��و  الرس��الة 

مكافح��ة  اس��مه  أميرك��ي 
أن  نتخ��وف  حي��ث  اإلره��اب 
تكون هذه املس��اعدات فرصة 
لرف��ع قضايا  اجله��ات  لبعض 
الفلسطينية.  الس��لطة  ضد 
أي مس��اعدات م��ن أي��ة جهة 
ق��د تك��ون دعما مالي��ا هدفه 

سياسي ال نريدها«.
وينص قان��ون »أتكا« الذي أقره 
العام املاضي على  الكونغرس 
أن متتث��ل أي حكوم��ة تتلق��ى 
مكافح��ة  لقوان��ني  متوي��ال 

اإلرهاب األميركية.
وتواجه السلطة الفلسطينية 
دع��اوى قضائي��ة محتملة من 
ضحاي��ا  أميركي��ني  عائ��الت 
هجمات فلس��طينية سابقة 
بتهم��ة  مبقاضاته��ا  توع��دوا 

تأييد العنف.
ويتهم املسؤولون اإلسرائيليون 
الس��لطة  واألميركي��ون 
بتش��جيع  الفلس��طينية 
العن��ف عن طري��ق تخصيص 
أو  الس��جناء  ألس��ر  مرتب��ات 
الذي��ن ُقتل��وا أثن��اء تنفي��ذ أو 

محاول��ة تنفي��ذ هجمات ضد 
إسرائيليني.

وتقول السلطة الفلسطينية 
إن ه��ذه األم��وال تس��اهم في 
حتس��ني أوض��اع األس��ر الت��ي 
فقدت معيلها وتنفي سعيها 

لتشجيع العنف.
ومن  الفلس��طينيون  واألسرى 
يقتل��ون أثناء تنفي��ذ هجمات 
للمجتم��ع  بالنس��بة  ه��م 
»أبط��ال«  الفلس��طيني 
قتل��وا  أو  أس��روا  و«ش��هداء« 
خ��الل مقاومته��م لالحت��الل 

اإلسرائيلي.
األميرك��ي  الرئي��س  وتوع��د 
دونال��د ترام��ب بالفعل بقطع 
اإلنس��انية  املس��اعدات  كل 
في  للفلس��طينيني  املقدم��ة 
خضم التوتر م��ع عباس الذي 
قطع كل االتصاالت مع البيت 
األبيض بعد االعتراف بالقدس 
إس��رائيل في  لدولة  عاصم��ة 

نهاية 2017.
ويتهم القادة الفلس��طينيون 
ترامب بالس��عي إلى ابتزازهم 

للقبول بش��روط خطة س��الم 
تعده��ا إدارته ويعتق��دون أنها 
س��تكون في صالح إس��رائيل 
متاما. وقف املس��اعدات املالية 
األميركي��ة يؤث��ر عل��ى عم��ل 

أجهزة األمن الفلسطينية
وس��يؤثر رفض الفلسطينيني 
املتبقي��ة  املس��اعدات  تلق��ي 
عل��ى مش��اريع جاري��ة بينها 
توس��يع مدرس��ة قريب��ة م��ن 

بي��ت حلم ل��ن يتم اس��تكمال 
بنائها كما ستتوقف مشاريع 
للبنى التحتية في أريحا ومدن 

أخرى.
وال يزال ضم��ن املبالغ املتبقية 
35 مليون دوالر من املساعدات 
ألجه��زة  املقدم��ة  الس��نوية 
الفلسطينية للسنوات  األمن 
املقبلة مبا فيها متويل التنسيق 
األمني مع إسرائيل الذي يعتبره 

اإلس��رائيليون  املس��ؤولون 
أساسي للحفاظ على الهدوء 

في الضفة الغربية احملتلة.
ولم تقطع احلكومة األميركية 
متويل أجهزة األم��ن رغم قطع 
املس��اعدات اإلنس��انية ولكن 

التمويل سيتوقف اآلن.
وأكد مسؤول أميركي الثالثاء أن 
واشنطن تدرس التأثير احملتمل 
و«اتخ��ذت  »أت��كا«  لقان��ون 
خطوات إلنهاء بعض املشاريع 
والبرامج ف��ي الضفة الغربية 
وغزة«. وقلل عريقات من تبعات 
وقف التموي��ل قائال إن »توقف 
املساعدات األميركية املقدمة 
يؤث��ر  ل��ن  األمني��ة  لألجه��زة 
عل��ى دور هذه األجه��زة«. لكن 
مسؤوال فلسطينيا آخر فضل 
عدم ذكر اس��مه قال إن توقف 
املساعدات األميركية لألجهزة 
األمنية »بالتأكيد سيؤثر على 
إمكانياته��ا وتطوره��ا، لكننا 
بدأنا بالبحث عن مصادر متويل 
أخرى منها تطوي��ر إمكانياتنا 

الذاتية وتوفير دعم خارجي«.

وكاالت / البينة الجديدة
تخط��ط ش��ركة أرامك��و النفطي��ة 
ضخم��ة  الس��تحواذات  احلكومي��ة 
في قط��اع الغ��از األميرك��ي، وفق ما 
أعل��ن أمني الناص��ر الرئيس التنفيذي 
للش��ركة الس��عودية. وق��ال الناصر 
في مقابلة إن الش��ركة تتطلع لشراء 
أصول غاز طبيعي في الواليات املتحدة 
وترغب في إنف��اق ملي��ارات الدوالرات 
هن��اك مع س��عيها ألن تصب��ح العبا 
عامليا بقطاع الغاز. وأضاف أن شركته 
تريد زيادة اس��تثماراتها ف��ي الواليات 
بالفع��ل  الش��ركة  ومتل��ك  املتح��دة. 
موتيف��ا أكبر مصفاة نف��ط أميركية. 
وقال الرئيس التنفي��ذي ألرامكو الذي 
يحضر املنتدى االقتصادي العاملي في 
دافوس بسويس��را »اتفقنا على جلب 
عشرة مليارات دوالر إضافية في مجمع 

موتيفا للتكري��ر«. وتابع »لدينا الرغبة 
ف��ي ض��خ اس��تثمارات إضافي��ة في 
الوالي��ات املتحدة. الس��احة مفتوحة 
أم��ام فريق الغ��از العاملي ف��ي أرامكو 
لتفقد اس��تحواذات بقطاع الغاز عبر 
سلسلة القيمة بأكملها. وقد منحوا 
قدرات مالية كبيرة مبليارات الدوالرات«. 
وكان الناص��ر ق��د ق��ال ف��ي نوفمب��ر/

تش��رين الثاني 2018، إن إستراتيجية 
الغ��از،  التوس��عية بقط��اع  أرامك��و 
حتت��اج إلى اس��تثمار 150 ملي��ار دوالر 
على مدى الس��نوات العشر القادمة، 
إذ تخطط الش��ركة لزيادة اإلنتاج وأن 
تصب��ح ُمصدرا للغاز ف��ي وقت الحق. 
ومتض��ي أرامك��و قدما ف��ي برنامجها 
الستكش��اف وإنتاج الغ��از التقليدي 
وغي��ر التقلي��دي لتغذي��ة صناعاتها 
سريعة النمو وإتاحة املزيد من النفط 

اخلام للتصدير أو حتويله إلى كيماويات.  
وذك��ر الناصر أن االس��تثمار في قطاع 
الغاز والبتروكيماويات األميركي أصبح 
»مربحا للغاية« بسبب التوافر الكبير 
مل��وارد اإليث��ان، مضيف��ا »ف��ي الغ��از، 
س��نكون أح��د الالعب��ني الرئيس��يني 
على مس��توى العالم«. وأرامكو منتج 
كبي��ر للغ��از، لك��ن معظ��م إنتاجها 
يُس��تهلك محليا. وتخطط الشركة 
لتعزي��ز إنتاجها من الغاز إلى 23 مليار 
ق��دم مكعب��ة قياس��ية يومي��ا خالل 
السنوات العشر القادمة من 14 مليار 
ق��دم مكعبة قياس��ية حالي��ا. وتريد 
الس��عودية، أكبر ُمصدر للنفط اخلام 
في العالم، تنويع مزيجها من الطاقة 
وزي��ادة حص��ة الغاز إل��ى 70 باملئة في 
الس��نوات العشر القادمة من نحو 50 

باملئة حاليا.

عباس يطلب من واشنطن وقف كل مساعداتها املالية للسلطة

السعودية ختطط الستحواذات ضخمة يف قطاع الغاز األمريكي

وكاالت / البينة الجديدة
عق��د الرئي��س الروس��ي فالدميي��ر بوتني 
ونظي��ره الترك��ي رج��ب طي��ب اردوغ��ان 
ام��س األربع��اء ف��ي موس��كو محادثات 
حول س��وريا رّكزت وفق تركيا على إنشاء 
»منطقة أمنية«، كما تسميها أنقرة، في 

شمال سوريا.
ويق��ف الزعيمان على طرف��ي نقيض من 
األزمة الس��ورية، فروس��يا تق��دم الدعم 
للحكومة الس��ورية بينم��ا تدعم تركيا 
املس��لحني املعارض��ني الذي��ن يحارب��ون 

نظام الرئيس بشار االسد.
وبالرغم من هذا فقد عمل الزعيمان معا 
وبش��كل وثيق على ايجاد حل سياس��ي 
للح��رب املس��تمرة من��ذ س��بعة اعوام، 
وقد وافقت روس��يا وتركيا على تنس��يق 
عملي��ات بري��ة ف��ي س��وريا بع��د إعالن 
الرئيس االميركي الصادم الشهر املاضي 

سحب القوات األميركية من هناك.
وق��ال أردوغ��ان في خطاب انه س��يبحث 
مع بوتني اقتراح ترامب انش��اء »منطقة 
أمنية« تس��يطر عليها تركيا في شمال 

سوريا.
اال ان األك��راد املتحالف��ني م��ع الوالي��ات 
املتح��دة والذي��ن يس��يطرون عل��ى اجلزء 
االكبر من شمال سوريا يرفضون الفكرة 
خوف��ا من هج��وم ترك��ي محتم��ل ضد 

املناطق التي تقع حتت سيطرتهم.
وم��ن املرجح ان تع��ارض موس��كو ايضا 
الفكرة، خاصة مع تصريح وزير اخلارجية 
الروسي سيرغي الفروف االسبوع املاضي 
بأن على دمش��ق ان تسيطر على مناطق 

شمال البالد.
وبعد نح��و ثماني س��نوات م��ن الصراع 
االنس��حاب  أدى  س��وريا،  ف��ي  الدام��ي 
األميركي إلى تعزيز حملة االسد املدعومة 
من روس��يا إلع��ادة فرض الس��يطرة على 

البالد.
فالقوات الكردية، التي تُركت مكش��وفة 
اجلن��ود  س��حب  ترام��ب  اع��الن  بع��د 
األميركيني، طلبت املس��اعدة من النظام 
املتمث��ل  التهدي��د  ملواجه��ة  الس��وري 

بهجوم تركي.
وأشاد الكرملني بدخول القوات السورية 

إلى مدينة منبج الرئيس��ية في الشمال 
للمرة األولى منذ س��ت سنوات. وتخطط 
موس��كو لتنظيم قمة ثالثي��ة مع تركيا 

وإيران بداية ه��ذا العام كجزء من عملية 
أس��تانا للس��الم الت��ي أطلقته��ا الدول 

الثالث عام 2017.

وقال ي��وري أوش��اكوف مستش��ار بوتني 
م��ع  لق��اء  ف��ي  اخلارجي��ة  للسياس��ة 
صحفي��ني األس��بوع املاض��ي »حتى اآلن 
لم يتم حتدي��د موعد، لكن بعد التفاوض 
مع أردوغان س��نبدأ التحضي��رات للقمة 

الثالثية«.
وعق��د آخر اجتم��اع بني بوت��ني وأردوغان 
والرئيس االيراني حس��ن روحاني في إيران 
ف��ي أيلول/س��بتمبر م��ن الع��ام املاضي، 
حيث سيطر على جدول األعمال البحث 

في مصير إدلب.
وتدهورت العالقات بني روس��يا وتركيا إلى 
أدنى مستوى لها منذ سنوات في تشرين 
الثاني/نوفمب��ر 2015، عندم��ا أس��قطت 
القوات التركية طائرة حربية روسية فوق 

سوريا.
ولكن بعد اتفاق مصاحلة عام 2016، عادت 
العالق��ات بس��رعة الى طبيعته��ا، وعاد 
التعاون بني بوتني واردوغان حول س��وريا، 
كما أعلنت تركيا عن ش��راء أنظمة دفاع 
جوي روسية الصنع وعن بناء روسيا ألول 

محطة نووية تركية.

صراع النفوذ يف ليبيا يفاقم 
احلرب الكالمية بني روما وباريس

أردوغان ينسق مع بوتني بشأن املنطقة األمنية يف سوريا

وكاالت / البينة الجديدة
املهني��ني  جتم����������ع  أعل���ن 
السودانيني )مستقل يضم أطباء 
وأس��اتذة  ومعلمني ومهندس��ني 
حتالف��ات  وثالث��ة  جامع��ات(، 
جول��ة  انط��الق  ع��ن  معارض��ة، 
»مواكب ش��املة« في كل أنحاء 

البالد اخلميس.
ج��اء ذلك ف��ي بيان مش��ترك عن 
التجم��ع املذكور و حتال��ف »نداء 
الس��ودان«، و«اإلجماع الوطني«، 

و«التجمع االحتادي املعارض«.
وقال التجمع في البيان املنش��ور 
على صفحت��ه الرس��مية مبوقع 
»فيس��بوك« »وع��دت اجلماهي��ر، 
مبيق��ات  ووف��اءه  دي��ن،  ووعده��ا 
معلوم، فيوم اخلميس س��تنطلق 
املدن والق��ري في جول��ة مواكب 

شاملة«.
الثالث��اء  »احتجاج��ات  وأض��اف 
في امل��دن والق��رى كتب��ت فصالً 
باه��ًرا ف��ي رواي��ة الث��ورة، فق��د 

كس��بنا أرض��اً جدي��دة، وامتدت 
رقع��ة االحتجاجات إل��ى مناطق 
أمبدة، واحلاج يوسف بالعاصمة، 
والش��بيراب  املعيل��ق  ومناط��ق 
)وس��ط(، وكس��ال )ش��رق(«. م��ن 
باس��م  املتح��دث  ق��ال  جانب��ه 

الشرطة السودانية، هاشم علي 
عبدالرحي��م، إن »األوضاع بالبالد 
هادئة ومس��تقرة، ماع��دا بعض 
التجمعات احملدودة غير املشروعة 
ف��ي العاصم��ة اخلرط��وم وبعض 
الوالي��ات )دون حتدي��د( مت تفريقها 

وفق القانون«
وأشار، الثالثاء، وفق وكالة األنباء 
الس��ودانية إلى أنه »لم تس��جل 
أي��ة  وق��وع  الش��رطة  مضاب��ط 
إصابات أو خسائر في املمتلكات«. 
وس��بق أن نظم جتم��ع املهنيني 4 

مواكب منذ اندالع االحتجاجات 
في البالد، ديس��مبر/ كانون األول 
املاضي وس��ط اخلرط��وم، بهدف 
الرئاسي،  للقصر  تسليم مذكرة 
تطال��ب الرئي��س، عمر البش��ير 

بالتنحي.
إال أن��ه من��ع من تس��ليم املذكرة 
بع��د تصدي الش��رطة وتفريقها 
احملتجني بالغاز املس��يل للدموع 

في املرات السابقة.
الش��رطة  أطلق��ت  والثالث��اء 
السودانية، الغاز املسيل للدموع 
لتفريق تظاهرات ليلية بالعاصمة 
اخلرطوم في مناطق احلاج يوسف 
مبدينة بحري )ش��مال العاصمة(، 
وأمب��دة مبدين��ة أم درم��ان غرب��ي 
اخلرطوم؛جاءت استجابة لدعوات 

من جتمع املهنيني واملعارضة.
وفي أم درمان التي يفصلها النيل 
ع��ن العاصم��ة اخلرط��وم أمكن 
مش��اهدة دخ��ان يتصاع��د م��ن 
إطارات س��يارات وأغصان أشجار 

مشتعلة وسماع صوت الهتافات 
املطالبة بإس��قاط البشير. وقال 
ش��هود إن محتجني في ش��مال 
العاصمة أغلقوا طريقا رئيس��يا 
في واحد من أكثر األحياء ازدحاما 
بالس��كان، وهتفوا »دم الشهيد 

بكم؟ وال السؤال ممنوع؟«.
الس��ودانية،  احلكومة  واتهم��ت 
)مع��ارض(  الش��يوعي«  »احل��زب 
وحرك��ة »جيش حترير الس��ودان/ 
فصي��ل عب��د الواحد ن��ور« بإدارة 
»حت��ركات« خ��الل االحتجاج��ات 
احلالي��ة لض��رب اس��تقرار وأم��ن 

البالد.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر 
املاضي، احتجاجات تندد بتدهور 
وتطال��ب  املعيش��ية  األوض��اع 
بإس��قاط نظام البشير. وسقط 
خ��الل االحتجاج��ات 26 قتي��اًل، 
حس��ب أحدث إحصاء حكومي، 
بينم��ا تق��ول منظم��ة »العفو« 

الدولية إن عددهم 40 قتيال.

تصعيد شعيب يضع البشري يف مأزق يصعب اخلروج منه

وكاالت / البينة الجديدة
واص��ل نائ��ب رئيس ال��وزراء 
س��الفيني  ماتيو  اإليطال��ي 
مؤخ��را حرب��ا كالمي��ة ب��ني 
روما وباريس وقال إن فرنس��ا 
ال ترغب ف��ي تهدئة األوضاع 
في ليبيا التي ميزقها العنف 
بس��بب مصاحلها في قطاع 
س��الفيني  وق��ال  الطاق��ة. 
للقناة التلفزيونية اخلامسة 
»في ليبيا.. فرنس��ا ال ترغب 
ف��ي اس��تقرار الوض��ع رمب��ا 
بس��بب تض��ارب مصاحله��ا 
مصال��ح  م��ع  النفطي��ة 
إيطاليا«. كانت وزارة اخلارجية 
اس��تدعت  الفرنس��ي�����ة 
الس��فيرة اإليطالي��ة االثنني 
بعد أن اتهم لويجي دي مايو، 
وهو نائ��ب آخر لرئيس الوزراء 
بإش��اعة  باريس  اإليطال��ي، 
الفقر في أفريقيا والتس��بب 
في تدف��ق املهاجرين بأعداد 
كبيرة إلى أوروبا. وقال مصدر 
دبلوماس��ي فرنس��ي »بع��د 
أح��دث التصريحات الصادرة 
اإليطالية،  الس��لطات  ع��ن 
جرى اس��تدعاء الس��فيرة... 
ه��ذه ليس��ت أول م��رة تدلي 
فيه��ا الس��لطات اإليطالية 
غي��ر مقبول��ة  بتصريح��ات 
وعدوانية«. وأضاف املصدر أن 

كبي��ر موظفي مكت��ب وزيرة 
الشؤون األوروبية ناتالي لوازو 
اس��تدعى الس��فيرة تيري��زا 
االثنني. كاستالدو بعد ظهر 
س��الفيني يؤكد أن فرنسا ال 
ترغب ف��ي اس��تقرار الوضع 
رمبا بسبب تضارب مصاحلها 
النفطية مع مصالح إيطاليا 
ورفض دي ماي��و التراجع عن 
موقف��ه وق��ال للصحفي��ني 
مساء اليوم االثنني إن فرنسا 
تتالع��ب باقتصادات 14 دولة 
أفريقي��ة تس��تخدم عمل��ة 
الفرنك األفريقي وهي عملة 
االس��تعمار  لعه��د  تع��ود 
الفرنسية. اخلزانة  تضمنها 
»فرنس��ا  ماي��و  دي  وق��ال 
واح��دة من تلك ال��دول التي 
تتس��بب، بطباعته��ا لنقود 
14 دول��ة أفريقي��ة، ف��ي منع 
التنمية االقتصادية في هذه 
الدول كما تس��اهم في واقع 
مغ��ادرة الالجئني ثم موتهم 
ف��ي البح��ر أو وصولهم إلى 
سواحلنا«. وحسب دي مايو 
الذي هو أيضا وزي��ر التنمية 
اإلقتصادية »هناك عش��رات 
الدول األفريقي��ة التي تطبع 
فيها فرنس��ا عملة محلية 
ومت��ول بذل��ك الدي��ن الع��ام 

الفرنسي«.



  د. كاظم املقدادي

جتري في هذه االيام ، منافس��ة حامية الوطيس 
لكس��ب ود بغ��داد.. مدينة النفاي��ات والضياع 
، كان��ت عاصم��ة الن��ور  للدول��ة  العباس��ية ، 
فاصبحت عاصمة الظالم لدولة منسية ، كانت 
ايقون��ة مضيئة في العه��د امللكي ، فأصبحت 

مدينة مهمشة  في العهد اجلمهوري . 
و الي��وم تتنافس بع��ض االحزاب للف��وز بامانة 
بغداد ، ليس حرصا على إعمارها ، بل طمعا في 

تخصيصاتها ومواردها .
تول��ى  م��ن  ودمره��ا  املنص��ور  بناه��ا  بغ��داد 

مسؤوليتها.
اليوم  .. قررت القيام بجولة س��يرا على األقدام 
، ألرى م��ا ال ي��راه األمن��اء ، وال يهتم ب��ه الوزراء ، 
مبدين��ة بب��اب معظم الس��م مخل��وع.. وبباب 

شرقي مسجل و مرفوع .
هذه ساحة امليدان امامي .. صارت ملحقا خلردة  
س��وق هرج ، كانت نقطة انطالق لشبكة نقل 
بباص��ات الطابق��ن ، تت��وزع بش��رايينها على 
الرصافة والك��رخ ، وكان البغداديون يصطفون 
وال يتدافع��ون ، ويس��محون لكب��ار الس��ن في 

اختراق صفوفهم بإجالل  و وقار .
واذه��ب بحيرت��ي الى املدرس��ة املس��تنصرية.. 
فاراه��ا  خاوية منس��ية تعاني م��ن االهمال ، ال 

سياحة وال سواح ، وكأنها مدرسة لالشباح . 
واسرع اخلطى الى شارع النهر ، مكان البغدادين 
احلامل��ن برومانس��يات الزم��ن اجلمي��ل ، وبرقي 
البغداديات وهن يدخلن دكاكن الصاغة ،  لكن 
الش��ارع بال نهر ، والنهر بال شارع ، حتى سوق  
الصفافير  يش��كو من توس��ع دكاكن البزازين 
، فلم يع��د  مكانا لضجيج مط��ارق النحاس ، 

قبل��ة  و
للسائحن املتبضعن .

وَلم يدر في خلدي ، ان  ) مكتبة مكنزي ( تتحول 
ال��ى دكان لبي��ع القن��ادر ، انها قن��ادر مكنزي .. 
والبقية تاتي على املقهى البرازيلي ومصور بابل 
وكعك  الس��يد  ومحال حس��و اخوان ، وأحذية 
ص��ادق محق��ق ، وأس��طوانات  اجليقمقج��ي 
...واورزدي ب��اك اول مول في الع��راق ، و الذي كنا 
نبت��اع من��ه ارق��ى البضائ��ع االجنبي��ة ومنها 

الس��اعات السويس��رية ، التي علمتنا  ضبط  
أوقاتنا ومواعيدنا .

وال تس��الني ايها العزيز .. عن صاالت السينما 
.. ريكس و روكس��ي  وب��رودواي والزوراء واخليام .. 
فقد حتولت الى مخازن لألثاث وعلف احليوانات .. 
وحالها حال ساحة حافظ القاضي التي كانت 
مكانا  الحدث السيارات االمريكية .. واليوم هي 

مكانا للستوتة وعربات احلمل الشعبية.
رئيس ال��وزراء س��امحه اهلل .. بش��رنا بافتتاح 
ش��ارع الرش��يد ، لكنه لم يقل لنا .. متى تعود 
األنوار والشناشيل لهذا الشارع العتيق ، ومن 
س��يرفع التجاوزات عنه، ومن ينقل السمكرية 
والصباغ��ن ال��ى مكان اخ��ر .اجزم حس��رة ان 
االمن��اء ال يعرف��ون م��اذا حل بازقة الش��ورجة 
وحرائقها ، وال باملدرسة اجلعفرية .. ومن حولها 
الى مدرسة الطاهر اخملتلطة .. وال بزقاق النملة 
ف��ي )عكد القش��ل( وال الذي حل ببغ��داد التي 
حتول��ت من مدينة ال��ف ليلة وليل��ة... الى الف 

مزبلة و مزبلة .
كلها يحدث وإذاعة بغ��داد تبث صباح كل يوم 
رائع��ة فيروز .. بغداد الش��عراء والص��ور .. ذهب 

الزمان وضوعه العطر .. دمتم لوعة وحسرة.
 

د. حيدر حسني آل طعمة

م��ا ي��زال اجلدل مس��تمرا داخ��ل قب��ة البرملان 
ح��ول مش��روع املوازن��ة االحتادية لع��ام 2019. 
فعلى الرغم من رد مش��روع املوازنة االولي الى 
مجلس الوزراء إلجراء جملة من التعديالت، اال 
ان النسخة املعدلة زادت من عمق االختالفات 
حول بن��ود النفقات املقدرة ومص��ادر التمويل 

املعتمدة لهذا العام.
اذ لم تراعي املوازنة االحتادية بنسختها االخيرة 
جملة من التحديات أبرزها انحس��ار االيرادات 
النفطي��ة وتفاقم حج��م الدي��ن العام فضال 
عل��ى غياب البرنامج احلكومي عن بنود وابواب 
املوازنة كما في الس��نوات السابقة. مع ذلك، 
يبدو ان هن��اك ادراكا حكوميا )مجلس النواب 
حتديدا( خلطورة التمويل املستمر لعجز املوازنة 
االحتادية بديون )اخلارجية بشكل خاص( تثقل 
ع��بء املوازنة واالقتصاد مس��تقبال، بعد جتاوز 
الدين العام )بشقيه الداخلي واخلارجي( عتبة 

ال�)125( مليار دوالر حتى نهاية العام 2018.
لق��د ش��هدت املوازن��ات العام��ة ف��ي العراق 
خالل الس��نوات االخيرة ظاهرة مالية خطيرة 
تتمث��ل بارتف��اع النفق��ات اجلاري��ة وحتقي��ق 
فوائ��ض مالي��ة ف��ي النفق��ات االس��تثمارية، 
بس��بب انحراف االس��تفادة م��ن تخصيصات 
املوازنة االس��تثمارية بشكل أمثل. وهذا يعني 
املوازن��ة  لنفق��ات  االس��تيعابية  الطاق��ة  ان 
التش��غيلية متتل��ك املرون��ة والق��درة العالية 
عل��ى االنتفاع والتنفيذ املالي في حن تنحرف 
الطاقة االس��تيعابية للمشاريع االستثمارية 
وتنخفض عن معدالت االنتفاع احلقيقي واملالي 
بنس��بة تق��ارب )50%( ف��ي املتوس��ط. ويحول 
الفائض في انحراف مس��توى االس��تفادة من 

الطاقة االس��تيعابية االستثمارية في املوازنة 
العامة الى مورد متويل اضافي لبرامج التوسع 
السنوي في املوازنة التشغيلية للعام املقبل.

وم��ا يثي��ر القل��ق فع��ال ان معظ��م النفقات 
االس��تثمارية مت��ول عب��ر االقت��راض اخلارجي، 
وبالتالي فان عدم تنفيذها بشكل كامل يعني 
ضياع كلفة الفرصة البديلة وحتميل املوازنات 
الالحق��ة كل��ف االقت��راض واقس��اط الدي��ن 
العام التي تنم��و )احيانا( مبعدالت تفوق النمو 
االقتص��ادي، ما يهدد حتقق االس��تدامة املالية 
ويزيد من ف��رص انزالق البلد ال��ى فخ مديونية 
جدي��د، خصوصا م��ع صعوبة ضغ��ط االنفاق 
التشغيلي وانحسار االفاق املستقبلي لتعافي 
اسعار النفط في اطار تباطؤ االقتصاد العاملي 
وتخم��ة املع��روض النفط��ي، وضع��ف اجلهود 

احلكومي��ة في تعزي��ز االيرادات غي��ر النفطية 
لتمويل االنفاق العام.

م��ن جانب اخ��ر، فان االقت��راض اخلارجي ألجل 
وج��ود  دون  االس��تثمارية  النفق��ات  متوي��ل 
طاق��ة اس��تيعابية لتل��ك النفقات )بس��بب 
البيروقراطي��ة والفس��اد والص��راع على عقود 
املش��اريع( يؤدي الى االس��تيالء عل��ى جزء من 
تلك االموال في إطار عملية الفساد املستمرة 
ملوارد البلد املالية. وما يثبت تلك املقاربة، اقرار 
املوازنة بعجز مخطط في العديد من السنوات 

السابقة، لتنتهي بفائض فعلي، كما هو احلال 
في موازن��ة العام 2018 مثال. وهكذا مت اقتراض 
اموال خارجية باسم متويل االنفاق االستثماري 
الع��ام، في حن عجزت مؤسس��ات الدولة عن 
اس��تثمار تل��ك النفق��ات بالش��كل اخملطط، 
جلمل��ة م��ن االس��باب اهمه��ا البيروقراطي��ة 
والفس��اد االداري واملالي والصراع السياس��ي 
على العقود وضعف اداء اجلهات املنفذة وبطء 
إطالق التخصيصات االس��تثمارية وغيرها من 
االسباب. ما هي السياسات املطلوبة؟ لتالفي 
تكرار املش��اهد الس��ابقة، ينبغي اعادة النظر 
ف��ي مع��دالت االنف��اق االس��تثماري اخملطط، 
واالس��تفادة م��ن جتارب الس��نوات الس��ابقة، 
وتقلي��ص بعض بن��ود النفقات االس��تثمارية 
غير القابلة للتنفيذ لتجنب االقتراض. واذا ما 
كانت هناك فرصة للبدء مبشاريع استثمارية 
استراتيجية، وتوفر اجلهات املنفذة ومت دراسة 
تلك املشاريع جيدا، عندها ميكن اجناز موازنة 
استثمارية تكميلية، تلحق باملوازنة العامة، 
وحت��اط بأقصى درجات الرقاب��ة والتخطيط. 
ايضا ميك��ن التركيز على االقتراض الداخلي، 
من املؤسسات املالية احمللية واجلمهور ايضا، 

عبر اصدار سندات بفئات مختلفة.
هذا املص��در التمويلي س��يكون أكث��ر امانا 
وحتقيقا للس��يادة االقتصادية، وسيس��هم 
ايضا في ضبط االستهالك وتقليص الطلب 
على الدوالر. كما س��يتم حق��ن فوائد الدين 
العام احمللي الى الداخل بدال من حتويلها الى 

اخلارج وبالعملة االجنبية.
واخي��را، البد م��ن التفتي��ش والتدقيق جيدا 
في نس��ب االجناز الفعلي ومقارنته باخملطط 
للتحقق من االموال املدورة من جهة، ومتابعة 
اجلهات املتخلفة في اجناز املشروعات اخملططة 
م��ن جهة اخ��رى، واحلد من الفس��اد والتالعب 

باألموال الراكدة في املوازنة العامة.

* باح��ث يف مرك��ز الف��رات للتنمي��ة 
والدراسات اإلسرتاتيجية

االقتصاد يف العامل .. مهدد

*كينيث روجوف

كما ل��م يقل مارك توين ِقط: »ليس 
م��ا ال تعرفه ه��و ال��ذي يوقعك في 
املتاعب. بل ما تعتقد أنك تعرفه عن 
يقن وهو ليس كذلك على اإلطالق«. 
على م��دار هذا العام، والعام املقبل، 
سوف تنشأ أكبر اخملاطر االقتصادية 
ف��ي تل��ك املناط��ق حي��ث يتص��ور 
املستثمرون أن أمناط املاضي من غير 
املرجح أن تتغير. وسوف تشمل هذه 
اخملاط��ر الركود في الص��ن، وارتفاع 
أس��عار الفائدة احلقيقي��ة الطويلة 
األجل على مستوى العاَلم، وتصاعد 
السياس��ات االقتصادية الشعبوية 
الت��ي تق��وض مصداقية اس��تقالل 
إل��ى  ي��ؤدي  م��ا  املركزي��ة،  البن��وك 
ارتفاع أس��عار الفائدة على سندات 
حكومات ال��دول املتقدمة »اآلمنة«.

ورمبا يكون التباطؤ بدأ بقوة بالفعل 
في الصن. فقد هزت احلرب التجارية 
التي يشنها الرئيس األميركي دونالد 
ترم��ب الثقة، لكن هذا ليس س��وى 
انح��دار إل��ى اقتص��اد كان متباطئا 
بالفعل بس��بب انتقاله م��ن النمو 
القائم عل��ى التصدير واالس��تثمار 
إلى منوذج أكثر اس��تدامة يقوم على 
االس��تهالك احملل��ي. ويظ��ل من غير 
املعلوم إلى أي مدى قد يتباطأ النمو 

االقتص��ادي؛ ولكن نظ��را للتناقض 
املتأصل بن نظام سياس��ي متزايد 
املركزي��ة بقي��ادة احل��زب واالحتياج 
إل��ى نظ��ام اقتص��ادي غي��ر مركزي 
يقوده املستهلك، فقد يشهد النمو 

الطويل األجل انخفاضا أكبر.
من سوء احلظ ان خيار جتنب االنتقال 
إل��ى من��وذج منو يق��وده املس��تهلك 
الصادرات  واالستمرار في تش��جيع 
واالس��تثمار العق��اري لي��س جذابا 
ه��و أيضا. فقد أصبحت الصن دولة 
مص��درة عاملية مهيمن��ة، وال توجد 
مس��احة ف��ي الس��وق أو أي قدر من 
التس��امح السياس��ي رمب��ا يتي��ح 
له��ا احلف��اظ عل��ى وتيرة التوس��ع 
ف��ي الص��ادرات الت��ي حققتها في 
السابق. وحتى تعزيز النمو من خالل 
العقارات  ف��ي  االس��تثمار، وخاصة 
الس��كنية )التي متثل حصة األسد 
ف��ي ناجت البن��اء الصيني( ���� أصبح 

أكثر حتديا من أي وقت مضى.
بسبب الضغوط التي تدفع األسعار 
إل��ى الهب��وط، وخاصة خ��ارج املدن 
الكب��رى م��ن الط��راز األول، يصب��ح 
م��ن الصعب على نح��و متزايد حث 
األسر على استثمار حصة أكبر من 
ثرواتها في اإلسكان. ورغم أن الصن 
رمب��ا تكون في وضع أفضل كثيرا من 
أي اقتص��اد غرب��ي بحيث يتس��نى 
لها تعميم اخلس��ائر التي يتكبدها 
القط��اع املصرف��ي، فإن اس��تيعاب 
االنكماش احلاد في أسعار املساكن 
والبناء رمبا يثبت كونه مؤملا للغاية.

إن أي انكم��اش كبير ف��ي النمو في 
الصن من شأنه أن يضرب بقية آسيا 
بقوة جنبا إلى جنب مع االقتصادات 

والناش��ئة املصدرة للسلع  النامية 
األساس��ية. ول��ن تس��لم أورب��ا ���� 
وخاصة أملانيا �� م��ن األذى. ورغم أن 
الوالي��ات املتحدة أق��ل اعتمادا على 
الص��ن، فإن تعرض األس��واق املالية 
والصادرات احلساس��ة سياسيا ألي 
صدمة من ش��أنه أن يجع��ل تباطؤ 
الص��ن أش��د إيالم��ا مما ق��د يتصور 
قادة الواليات املتحدة.ورمبا يتجس��د 
خط��ر خارجي أق��ل احتم��اال لكنه 
أش��د قس��وة، إذا عكس��ت أسعار 
الفائ��دة العاملية احلقيقية الطويلة 
األج��ل مس��ارها وس��جلت ارتفاعا 
ملحوظ��ا بع��د س��نوات عديدة من 
االنح��دار الثاب��ت. وأن��ا ال أحتدث عن 
إحكام السياس��ات بش��كل مفرط 
من ِقَبل بن��ك االحتياطي الفيدرالي 
األميرك��ي في عام 2019 فحس��ب. 
فهذا كفي��ل بإثارة املش��اكل حقا، 
لكن��ه لن يؤثر في األس��اس إال على 
أس��عار الفائدة احلقيقية القصيرة 
األج��ل، ورمب��ا ميكن من حي��ث املبدأ 
عكس اجتاهه مبرور الوقت. أما اخلطر 
األكثر جسامة فيتلخص في صدمة 
أس��عار الفائدة احلقيقي��ة الطويلة 
األجل للغاية، والت��ي أصبحت عند 
مس��توى أدنى من أي نقطة بلغتها 
خالل العصر احلديث )باستثناء فترة 
القم��ع املالي بع��د احل��رب العاملية 
الثاني��ة، عندما كانت األس��واق أقل 
تط��ورا م��ن حالها الي��وم(. في حن 
أن االرتف��اع املس��تمر ف��ي أس��عار 
الفائ��دة احلقيقي��ة الطويلة األجل 
ح��دث بعي��د االحتم��ال، فإنه ليس 
مس��تحيال. وعلى الرغ��م من وجود 
تفس��يرات عديدة لالجتاه املنخفض 

الطويل األجل، ف��إن بعض العوامل 
قد تكون مؤقتة، ومن الصعب حتديد 
حج��م التأثيرات احملتمل��ة املتباينة 

جتريبيا. 
ورمب��ا يكون أح��د العوام��ل التي قد 
تدفع األسعار العاملية إلى االرتفاع، 
على اجلانب احلميد، حدوث طفرة في 
اإلنتاجية، على سبيل املثال إذا بدأت 
املزعومة  الرابعة  الصناعي��ة  الثورة 
تؤثر على النمو بس��رعة أكبر كثيرا 
مم��ا هو متوق��ع حالي��ا. ورمب��ا يكون 
هذا مفي��دا في اإلجم��ال لالقتصاد 
العامل��ي، لكنه قد يف��رض ضغوطا 
ش��ديدة عل��ى املناط��ق واجملموعات 
املتأخ��رة. لك��ن الضغ��وط التي من 
ش��أنها أن تدف��ع األس��عار العاملية 
إلى االرتفاع ق��د تنبع من عامل أقل 

اعت��داال: اجت��اه النمو اآلس��يوي إلى 
االنحدار احل��اد )على س��بيل املثال، 
بس��بب تباط��ؤ طوي��ل األم��د ف��ي 

الص��ن( على النحو ال��ذي قد يؤدي 
إلى حت��ول الفوائ��ض اخلارجية التي 
ظلت قائمة لفترة طويلة إلى عجز.

ولك��ن لعل الس��بب األكثر ترجيحا 
الرتفاع أس��عار الفائدة العاملية هو 
انفجار الش��عبوية في قسم كبير 
م��ن العاَل��م. وبق��در ما ق��د يتمكن 
الش��عبويون من قلب السياس��ات 
االقتصادي��ة الداعمة للس��وق التي 
ظلت قائمة ط��وال العقود العديدة 
األخي��رة، فرمب��ا ينثرون بذور الش��ك 
ف��ي األس��واق العاملي��ة ح��ول مدى 
»أم��ان« دي��ون ال��دول املتقدم��ة في 
حقيق��ة األمر. وق��د يؤدي ه��ذا إلى 
وأس��عار  اخملاط��ر  ع��الوات  ارتف��اع 
الفائدة، بل ورمبا يرتفع عجز املوازنة 
وت��زداد حدة تش��كك األس��واق في 
إذا  األح��داث  وتتفاق��م  احلكوم��ات 
تباطأت احلكومات في تنفيذ تدابير 

التكيف.
االقتص��اد  خب��راء  أغل��ب  يتف��ق 
عل��ى أن أس��عار الفائ��دة الطويل��ة 
اليوم تس��مح  املنخفض��ة  األج��ل 
بإدامة قدر  املتقدم��ة  لالقتص��ادات 

أكب��ر كثيرا من الدي��ون. لكن اعتبار 
الدين اإلضاف��ي وجبة غداء مجانية 
لي��س أكث��ر م��ن حماق��ة. ذل��ك أن 
مس��تويات الدي��ن املرتفعة تزيد من 
صعوبة استجابة احلكومات بشكل 
قوي للصدمات. ومن الواضح أن عدم 
القدرة على االس��تجابة بقوة ألزمة 
مالية، أو وقوع هجمة سيبرانية، أو 
انتش��ار وباء، أو ان��دالع حرب جتارية، 
من ش��أنه أن يزيد إل��ى حد كبير من 
خطر الركود الطويل األمد، ويعد هذا 
الدراس��ات  تفس��يرا مهما لتوصل 
األكادميي��ة األكثر جدية إلى حقيقة 
مفادها أن مس��تويات الدين البالغة 
االرتف��اع ترتبط بنمو أبطأ في األمد 

البعيد.
إذا اعتم��د صناع السياس��ات أكثر 
م��ا ينبغ��ي عل��ى الديون )ب��دال من 
ف��رض ضرائب أعل��ى عل��ى األثرياء( 
من أجل مالحقة سياسات تقدمية 
تعيد توزيع الدخل، فمن الس��هل أن 
نتخيل األس��واق تش��كك في قدرة 
الدول على حتقيق النمو بالقدر الذي 
يس��مح لها باخلروج من مستويات 

ورمب��ا  االرتف��اع.  البالغ��ة  الدي��ون 
تتسبب ش��كوك املس��تثمرين في 
دفع أسعار الفائدة إلى االرتفاع إلى 

مستويات غير مريحة.
بطبيع��ة احل��ال، هن��اك العديد من 
اخملاط��ر األخ��رى الت��ي ته��دد النمو 
الفوض��ى  ذل��ك  ف��ي  مب��ا  العامل��ي، 
السياس��ية املتزاي��دة ف��ي الواليات 
البريطان��ي  واخل��روج  املتح��دة، 
الفوضوي من االحتاد األوربي، والبنوك 
والتوت��رات  املرتبك��ة،  اإليطالي��ة 

اجليوسياسية املتزايدة احِلدة.
ال  اخلارجي��ة  اخملاط��ر  ه��ذه  لك��ن 
جتع��ل توقعات النم��و العاملي قامتة 
الس��يناريو  ي��زال  ف��ال  بالض��رورة. 
األساسي للواليات املتحدة هو النمو 
الق��وي. وقد يك��ون النمو ف��ي أوربا 
أعلى من االجتاه أيضا، مع اس��تمرار 
تعافيه��ا الطويل البط��يء من أزمة 
الدي��ون التي اندلعت م��ع بداية هذا 
العق��د. كم��ا أثبت اقتص��اد الصن 

خطأ املشككن لسنوات عديدة.

* كبري االقتصاديني يف صندوق 
النقد الدولي سابقا 

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

أي انكماش كبري يف النمو 
يف الصني من شأنه أن 
يضرب بقية آسيا بقوة جنبا 
إىل جنب مع االقتصادات 
النامية والناشئة املصدرة 
للسلع األساسية

شهدت املوازنات العامة يف 
العراق خالل السنوات االخرية 
ظاهرة مالية خطرية تتمثل 
بارتفاع النفقات الجارية 
وتحقيق فوائض مالية يف 
النفقات االستثمارية

اجزم حسرة ان االمناء ال 
يعرفون ماذا حل بازقة 
الشورجة وحرائقها وال 
باملدرسة الجعفرية  ومن 
حولها اىل مدرسة الطاهر 
املختلطة
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الغاردي��ان ع��ن الديمقراطية اإلس��رائيلية: 
القتل دون حساب يمر بال عواقب

نش��رت الغارديان في نس��ختها الرقمي��ة افتتاحية 
تناولت فيها رأيها في النظام الدميقراطي اإلسرائيلي 
وممارس��ات اجلن��ود جتاه الفلس��طينين وكيف متر دون 

عقاب أو مساءلة سواء داخليا او دوليا.
تقول اجلريدة إنه خالل األش��هر التس��عة األخيرة من 
عام 2018 وحس��ب إحصاءات األمم املتحدة كان معدل 
القتلى الفلس��طينين الذين س��قطوا بأيدي اجلنود 
اإلس��رائيلين أثناء التظاه��ر قرب الس��ياج احلدودي 
ف��ي غزة وأغلبه��م من األطفال يصل إل��ى قتيل على 
األقل يوميا. وتضيف اجلريدة أن القتلى الذين شاركوا 
في املظاه��رات للمطالب��ة بحق العودة إل��ى ديارهم 
كان بينهم مس��عفون طبي��ون وصحفيون وأغلبهم 
تعرض��وا إلط��الق النار املباش��ر دون أي حتذي��ر ودون ان 
يشكلوا أي خطر على اجلنود باستثناء بعض احلجارة 

التي حملوها في أيديهم.
و تؤك��د اجلري��دة أن إس��رائيل تواصل ممارس��اتها غير 
األخالقي��ة والتي تخالف القوانن الدولية بالس��ماح 

جلنودها بقتل املدنين دون رادع أو حساب.
وتش��ير إلى أن السياس��ة اإلس��رائيلية الت��ي تقرها 
الدميقراطية املدنية التي تسيطر على اجليش تسمح 
للجنود بإطالق الرص��اص والقنابل لقتل احملتجن مبا 

فيهم أولئك الذين اليشكلون أي خطر.

وتش��ير اجلريدة إلى أن الديبلوماسية اإلسرائيلية 
تداف��ع عن نفس��ها عب��ر اته��ام حرك��ة املقاومة 
اإلس��المية حم��اس والت��ي تس��يطر عل��ى غ��زة 
باإلرهاب وبأنها تنظم هذه املظاهرات في “منطقة 

معارك”.

التايمز : الصني وأفريقيا
نش��رت التامي��ز مقاال لروج��ر بويز حول��ة التغلغل 
الصيني في قارة أفريقيا بعنوان “ال ميكننا السماح 

للصن بالسيطرة على أفريقيا”.
يق��ول بويز إن قادة قارة أفريقي��ا هم من يخذلونها 
ضاربا املثل بزميبابوي والتي توقع اجلميع في الغرب 
ان تتطور س��ريعا بعد تنحي الديكتاتور الس��ابق 

روبرت موغابي لكنها مازالت تنزلق نحو الفوضى.
ويضيف بويز إن هناك شعورا عاما في القارة حتى 
ف��ي األمم الكبرى مث��ل نيجيريا وجن��وب أفريقيا أن 

أي مس��ؤول يقدم وعودا بإصالح��ات دميقراطية إما أن 
يكون فاسدا أو مخادعا بالرغم من ان القارة األفريقية 
وحس��ب الدراس��ات قد تصبح الصن اجلديدة حيث 
تشير الدراس��ات إلى أنه بحلول العام 2034 ستكون 
معدالت الس��كان الصاحلن للعمل في أفريقيا أكبر 
من الص��ن والهند. ويش��ير بويز إل��ى ان الصن التي 
تعد املس��تثمر األجنبي األكبر في أفريقيا ال تس��اعد 
ش��عوب الق��ارة للنه��وض لكنها تزيد م��ن أعبائهم 
عبر االصطفاف مع احلكام واألنظمة احلاكمة س��واء 
ف��ي زميبابوي او جن��وب أفريقي��ا أو ناميبي��ا مفضلة 
مؤسس��اتهم األمني��ة عل��ى املعارض��ة ومطالباتها 

بإصالحات دميقراطية.
ويق��ول بوي��ز إن الصن تراق��ب عن كث��ب االنتخابات 
النيجيرية الرئاس��ية الش��هر املقبل لترى إن كان في 
مق��دور الرئيس محمدو بخاري الفوز واالس��تمرار في 
منصبه لدورة أخرى كما تراقب االنتخابات في جنوب 
أفريقيا لتعرف إمكاني��ة حصول حزب املؤمتر الوطني 

احلاكم على الفوز بأغلبية برملانية كافية.
ويعتبر بويز إنه من األفضل للغرب أن يدعم تأس��يس 
أنظمة دميقراطية حقيقية في أفريقيا في مقابل دعم 
الص��ن لألنظمة القائمة ألنه ليس قادرا على مجاراة 
الصن في إنشاء املش��اريع الضخمة في القارة التي 

تخدم اقتصادا موجه��ا لكن في املقابل ميكن للغرب 
ان يظه��ر ألبن��اء القارة أن��ه يس��تطيع ان يقدم لهم 

شيئا آخر أكثر قيمة وهو احلرية والدميقراطية.

الق��دس العرب��ي اللندني��ة : ترش���ّح لواء 
متقاعد

وتعليق��اً عل��ى إع��الن الل��واء املتقاعد عل��ي غديري 
الترش��ح لالنتخابات الرئاس��ية املقبلة ف��ي اجلزائر، 
كتب��ت الق��دس العرب��ي اللندني��ة تق��ول إن إعالن��ه 
الترش��ح أثار الكثي��ر من التس��اؤالت “ألن هذا اللواء 
املتقاعد ال��ذي لم يكن معروفاً من قبل، قفز اس��مه 
إل��ى الواجهة خالل األس��ابيع املاضي��ة، عندما خرج 

مبقاالت ف��ي الصحاف��ة، يتح��دث فيها ع��ن الوضع 
السياسي وعن دور املؤسسة العسكرية” .

وتضيف: “ورغم أن غديري لم يطرح نفسه كمترشح 
في وق��ت أول، إال أن رد قائ��د أركان اجليش كان عنيفاً، 
ووصف غديري )بدون تسميته( بكل األوصاف والنعوت، 
واتهم��ه ب��أن دافعه ه��و طموح��ات غير مب��ررة، وأنه 
مدفوع من طرف مجموعة، في إش��ارة إلى عسكرين 
سابقن”. وتقول: “بعض املراقبن يرون أن اللواء غديري 
مرش��ح وصيف ملرش��ح النظ��ام في حال م��ا إذا وقع 
ش��يء غير منتظر، وآخرون يرون أن مشاركته تأتي في 
إطار صفقة إلعطاء مصداقية لالنتخابات الرئاس��ية 

املقبلة”. وتعليقاً على ذلك أيضاً يقول رابح بوكريش 
في رأي اليوم اإللكترونية إن املواطن اجلزائري “تفاجأ” 
بهذا الترش��ح.ويقول: “وطبيعي أن ينقسم الشعب 
إلى قس��من، فمنهم من ي��رى فيه بصيص أمل لهذا 
الوطن، ومنهم متخوف بس��بب م��ا عرفته البالد في 
العشرية احلمراء”، في إشارة إلى السنوات العشر ما 
بن 2002-1991 التي شهدت فيها البالد أعمال عنف 
وخّلفت نحو مئتي ألف قتيل، ويش��ار إليها كذلك ب� 
“العشرية السوداء”.ويضيف: “على كل حال من حق 
اللواء الترشح حسب الدستور، وعلينا االنتظار حتى 
تنطلق احلملة االنتخابية لنع��رف إن كان هذا الرجل 
يس��تحق هذا املنصب”. ويرى أن اجلزائر “مجبرة على 
التخل��ص من نظامها القائم ألن مصاحلها احلقيقية 

ليست في هذا النظام الفاشل”.
ويضي��ف: “يج��ب عل��ى الدول��ة اجلزائري��ة أن تنظم 
انتخاب��ات حقيقية ي��وم 18ابري��ل... وعندئذ ميكن أن 
تنشأ عالقة جديدة بن السلطة من جهة، والشعب 
من جه��ة أخرى كما حدث في الثورة التحريرية، وهنا 
تبدأ ث��ورة جديدة متمثل��ة في ثورة تطوي��ر البالد في 

جميع اجملاالت”.

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

امني .. ال يؤمتنتأثري التمويل اخلارجي للعجز



فالح الربيعي

مض��ى عل��ى احت��ال الع��راق م��ن الواليات 
املتحدة االمريكية ما يقارب )16( س��تة عشر 
س��نة .. اال قليا من الشهور .. وهو يراوح مع 
نفسه بالس��كون, والتوقف في كل مجريات 
التق��دم.. ولن يتغير فيه ش��يئا ..ال من قريب, 
وال من بعيد, ومرت به السنني الطويلة مؤثرة 
على شعبه الذي القى بها شتى انواع الويل, 
والعذاب, واليأس من اثر ذلك االحتال, والغزو 
الظال��م, بحج��ة القضاء على نظ��ام صدام 
الذي كان يتصف بالدكتاتورية االس��تبدادية 
وقيامه بقمع ش��عب مظل��وم.. حتى وصلت 
احلالة ال��ى ازهاق املايني م��ن االرواح البريئة.

وع��رف عن ه��ذا الش��عب الصابر م��ن خال 
الفترات املظلمة التي مرت عليه, وعرف عنه 
لم ي��ر نور احلري��ة , وال الراحة االبدية, س��وى 
فت��رة مدته��ا )4,5( اربع س��نوات ونصف كان 
يعيشها الش��عب العراقي في قمة مجده.. 
وهي الفترة ما بعد س��قوط النظام امللكي.. 
الفت��رة الت��ي قاده��ا .. واش��عل وهجها ابن 
الش��عب البار الزعي��م الراحل )عب��د الكرمي 
قاسم( رحم اهلل مثواه.. ومن بعد ذلك الزعيم 
الذي غدر ب��ه الغادرون, املعروف��ون امام اعني 
العالم كله.. وباالس��ماء واح��دا.. تلو االخر.. 
واحيط��وا بهذا القائد العظيم تلك اجملموعة 
من ج��اوزة حزب البعث.. ومت اس��تجوابه من 
قبله��م بطريق��ة صورية, طال��ت مدتها اقل 
م��ن نصف س��اعة.. حت��ى مت اعدام��ه بثاث 
رصاص��ات طائش��ة, وخبيث��ة اس��تقرت في 

جس��ده الطاهر ي��وم 9 ش��باط 1963 في دار 
االذاع��ة العراقي��ة.. وم��ن خال ه��ذا املوقف 
الغادر.. بدأ الشعب العراقي من بعده, يعيش 
سياس��ة االفناء, واالبادة التي ش��نتها عليه 
ويدعمها  البعثي��ة  االمبراطوري��ة  حكوم��ة 
الوالي��ات  وصنيعت��ه  العامل��ي..  االس��تعمار 
املتح��دة االمريكي��ة.. ومضت ه��ذه احلكومة 
االس��تبدادية في احلكم )35( خمسة وثاثون 
س��نة متتالية ودون انقطاع.. وكان حاكمها 
الدموي )صدام حس��ني( الذي اوقع العراق في 
متاه��ات ملتوي��ة, ومميتة.. وابي��د بها معظم 
الرج��ال م��ن الع��راق االش��م, بع��د زجه��م 
ف��ي ح��روب , ومع��ارك وهمية طويل��ة االمد, 
وكان ضحيته��ا االول واالخي��ر.. هو الش��عب 
العراق��ي.. وانتهت تلك احلكوم��ة, وقياداتها 
وه��ي متهاوي��ة ب��ني اي��دي ذلك االس��تعمار 
ال��ذي فرضها بالق��وة على رق��اب العراقيني.
وهن��ا نقف وقفة مؤملة.. بع��د ان دخل جيش 
االحت��ال االمريك��ي بنفس الق��وة .. محتا, 
وغازيا ومت س��قوط النظام الس��ابق وانهياره 
ي��وم 2003/4/9, وطم��ر صفحت��ه الس��وداء.. 
وتبخ��رت كل قيادات��ه العلي��ا, والت��ي كانت 
تن��ادي دوما بالوطني��ة, والقومية.. وهنا بدأت 
الفوض��ى الت��ي احيطت بابس��ط الناس من 
خ��ال التواجد االمريكي وجيش��ه املنتش��ر 
ف��ي جميع احملافظ��ات, الوس��طى واجلنوبية 
من العراق, بدأ من )بغ��داد العاصمة(.. والبلد 
تائه با قيادة, وال حكومة.. وال حتى مس��ؤول 
واحد يدير ش��ؤون الب��اد.. وبقي العراق يحوم 
حول نفس��ه, والشعب يتماشى مع الظروف 
الصعبة التي نكبت به. واالمريكان يتربصون 
م��ن خل��ف الكواليس على مجري��ات الوضع 
الراه��ن بع��د ان اوقع��ت جيش��ها وجي��وش 
التحال��ف الدول��ي ف��ي مس��تنقع الهاوي��ة.
وف��ي عام 2006 مع ب��دأ االنتخابات البرملانية 
العراقية االولى بعد س��قوط النظام السابق 

.. ومت تش��كيل احلكوم��ة  )بث��اث س��نوات( 
اجلدي��دة ولم ميضي من عمر احلكومة س��وى 
ايام��ا مع��دودة.. حت��ى ب��دأت الطائفي��ة في 
العراق, وحتديدا بني املذاهب التي يتكون منها 
اجملتمع العراق��ي , حتى وصلت الطائفية الى 
مرحلة القت��ل على الهوية. واس��تمرت هذه 
الفوض��ى, واجرارها خال عام��ي 2007-2006 
وانتهت على واقعها. واس��تمرت االنتخابات 
البرملانية في العراق خال الدورات االنتخابية 
املتعاقبة في االعوام 2010-2014-2018 ولكن 
هنا.. الطائفية لن تنته��ي بعد.. ونقصد بها 
)الطائفي��ة السياس��ية حتدي��دا( وه��ي على 
م��رآى ام��ام عي��ون الش��عب العراق��ي لهذه 
)الطائفي��ة( والتي ارجعت العراق الى اخللف.. 
وجعلت��ه متأخرا في كاف��ة النواحي واصبح 
بعد ذل��ك من البلدان املركون��ة.. بل اثبت انه 
ف��ي مقدمتها من خال الدم��ار واخلراب الذي 
ضرب بنيته التحتية, وبقي على حاله املتردي 
حلد االن. تعد الطائفية السياس��ية )حتديدا( 
هي االخطر في انظم��ة العالم.. وخاصة في 
بلدان العالم الثالث ومنها العراق واس��تمرت 
ه��ذه الطائفي��ة من��ذ تش��كيل احلكومتني 
االنتقاليتني االولى والثانية.. ومن بعدها خال 
اجراء االنتخابات البرملانية االربعة التي ذكرت 
سلفا وهي مستمرة في خطوطها احلمر الى 
يومنا هذا وتأكيدا على ذلك.. فأن الرئاس��ات 
الث��اث الت��ي تنج��ب م��ن رح��م االنتخابات 
العامة.. فهي مقس��مة, وموزعة في سابقة 
االوان, وباالتفاق املباشر بني االحزاب املشاركة 
ف��ي االنتخابات فمث��ا.. رئاس��ة اجلمهورية, 
محس��ومة, م��ن نصي��ب )االكراد(.. ورئاس��ة 
الوزراء هي من حصة )الش��يعة(.. اما البرملان 
)مجلس النواب( )للعرب السنة( واستمر هذا 
التقس��يم, والتوزيع الطائفي من��ذ البداية.. 
وحلد االن.. وهنا نرجع الى اخلطوة الثانية التي 
تتفاعل بها )الطائفية السياسية( من خال 

تقسيم النواب للرئاسات الثاث..
حي��ث ان رئي��س اجلمهورية )ك��ردي( ونائبيه 
احدهما شيعيا.. واالخر سنيا, ورئيس الوزراء 
)ش��يعيا( ونائبيه واحدا كردي واالخر س��ني, 
اما رئيس البرملان فهو )س��نيا( ونائبيه.. االول 
ش��يعي والثان��ي كردي, وم��ن هن��ا.. يكتمل 
املطاف في )الطائفية السياس��ية( حيث ان 
مجم��ل اعضاء البرمل��ان املتواجدين حتت قبة 
مجلس النواب, والبالغ عددهم )325( ثاثمائة 
وخمسة وعشرون نائبا.. وهم موزعون حسب 
النس��ب التي تفوز به��ا االحزاب املش��اركة 
من االكراد, والش��يعة, والسنة.. وهناك باقي 
الفئ��ات الصغيرة تدخل حي��ز التوزيع. وايضا 
نف��س احل��ال م��ن خ��ال تش��كيل احلكومة 
اجلدي��دة, وتوزيع املناص��ب, واحلقائب الوزارية 
ب��ني ه��ؤالء الفئ��ات الث��اث, اخذي��ن بع��ني 
االعتبار.. رافعني الش��عار الثاب��ت )هذا إلك.. 

هذا إلي.. وهذا الخونا الغالي( .
ومن خال ه��ذا التوزيع املبرم��ج بني االحزاب 
, والكت��ل التي اتخذت ه��ذه القاعدة الثابتة 
على وضع هذه الصفة )الطائفية السياسية( 

منذ عام 2006 وحلد االن.
ولن تكتفي تلك الطائفي��ة بهذا املنوال.. بل 
تعدت خطوطه��ا, ووصلت احلال��ة الى توزيع 
احلص��ص الوظيفي��ة ب��ني دوائر ال��وزارات في 
الدول��ة العراقي��ة حس��ب املراج��ع العرقية 
واملذهبي��ة.. وكذل��ك احلال ب��ني القنصليات, 
العراقية  التابع��ة للس��فارات  وامللحقي��ات 
واملنتش��رة في انحاء العالم, ولن يتغير فيها 
ش��يء س��وى هذه املظلة واخي��را نقول.. هل 
للطائفية السياس��ية حتديدا له��ا نهاية..؟ 
وه��ل للع��راق مخرج م��ن هذه الدوام��ة التي 
يعيش��ها ش��عبه املظل��وم..؟ ال��ذي الق��ى, 
وياقي دوما هذا املنهج من اثر هذه االفة, آفة 
)الطائفية السياسية( عبر السنني الطويلة.. 

بل يوما بعد اخر .

ابراهيم الدهش

هن��اك عاق��ة حميم��ة وارتباط 
وثيق بني املواط��ن و الوطن .. ومن 
أب��رز العوام��ل الت��ي ع��ززت هذه 
العاقة ، ه��و املكان ال��ذي يولد 
في��ه او عل��ى األصح ه��ي األرض 
الت��ي يعي��ش و يترب��ى  عليه��ا 
وينع��م بخيراته��ا  ويرتب��ط من 
خالها باهله��ا واجملتمع ، و رغم 
الوثي��ق فهنالك  االرتب��اط  ه��ذا 
جمل��ة من القوان��ني ، و األنظمة 
، و املفاهي��م ، و القواع��د اضافة 
الى الواجبات امللقاة على عاتقه 
وحتتم عليه أن يؤديها جتاه وطنه.. 
اذاً فالعاقة بني الوطن واملواطن 
عاقة تكاملية ، ترس��خ مفهوم 
االنتماء احلقيقي ، وتترتب عليها 
آثاره��ا العظيم��ة ، وتعب��ر ع��ن 
ص��دق الفه��م .. ويختلف الناس 
فيم��ا بينه��م في طبيع��ة هذه 
العاق��ة ودرجات قوته��ا ، ومدى 
وعيهم به��ا . اضاف��ة الى درجة 
الوالء واالرتباط الروحي لوطنهم 
فهن��اك جمل��ة أنظم��ة وقوانني 

تنظ��م  عاق��ات  ونظ��م 
عاق��ات الن��اس بأوطانهم 
، كاألنظم��ة املدني��ة التي 
 ، الن��اس  ش��ؤون  تنظ��م 
وأنظمة اخلدمة العسكرية التي 
تضم��ن مصلحة الوط��ن ورفعة 
أبنائ��ه وس��يادتهم على أرضهم 
واس��تفادتهم  واس��تغالهم 
من خيراته��ا ، ذلك أن اس��تقرار 
الوطن مرتب��ط بجهود مواطنيه 
وارتباطهم  فيما بينهم وماهية 
اخلدمة التي يقدمونها لوطنهم ، 
ودرجة انتمائهم وصدق تعبيرهم 
عن هذا االنتماء ، ليس فقط في 
العب��ارات و الش��عارات الرنان��ة 
الت��ي يطلقه��ا البع��ض وينادي 
به��ا عب��ر صفح��ات التواصل او 
من خال اجللسات واالجتماعات 
واللق��اءات التلفزيوني��ة  .. وامن��ا 
في التطبي��ق عل��ى ارض الواقع 

وبالعمل الفعلي .
من خال هذا اإليجاز نس��تطيع 
أن نق��ول أن العاق��ة بني املواطن 
والوط��ن ه��ي عاق��ة تكاملية ، 
فبق��در م��ا يق��دم ويخل��ص في 
 ، وطن��ه  اجت��اه  إجنازات��ه  تق��دمي 
ويعم��ل بكل ص��دق و حرص عن 
م��ا يقدم��ه ، ممكن ان  يس��تفيد 
من خي��رات وطن��ه ، ويحقق كل 
معاني الس��عادة والراحة االبدية 

له وملن حوله .

ليست هي املرة األولى، التي تنقسم فيها القوى السياسية، وعلى 
أثرها ينقس��م الش��ارع، بعد مواق��ف متناقضة ب��ني مؤيد مرحب 
متفائ��ل، ورافض ناقم متش��ائم؛ بعد أية زيارة رس��مية للعراق من 

مسؤول رفيع من دولة آخرى، أو زيارة مسؤول حكومي ألية دولة.
تزامن��ت أربعة زيارات للعراق في مدة ال تتجاوز عش��رة أيام، من وزراء 
خارجية أمريكا وفرنس��ا وايران وملك األردن، بعد زيارات عدة أجراها 
رئيس اجلمهورية، س��بقتها مشاورات للرئاس��ات الثاث، وشملت 
مجموع��ة من ال��دول األقليمية الفاعلة، في ح��ني تذبذبت مواقف 
القوى السياسية جتاه كل زيارة، في إشارة واضحة الى عدم إنطاق 

مواقف كثير من القوى السياسية، من مفهوم العمل املؤسسي.
الواقعي��ة تق��دم رؤي��ة مخالفة فا ميك��ن للعراق مغ��ادرة اخلارطة 
وجواره األقليمي وال بإستطاعته السباحة خارج املنظومة الدولية 
وصراعات القوى العاملية، التي تس��تخدم ش��تى وس��ائل الضغط، 

وإستثمار مختلف الفرص خلدمة دولها. 
شهدت املنطقة جتارب عدة لم تثمر، كي تكون قاعدة إنطاق ترسم 
مام��ح املرحلة، ولم تتغّي��ر كثيراً بتلك اخلرائط التي رس��مت بعد 
احلرب العاملية الثانية، ولكن السياسات تفاوتت وغيرت من منهاج 
ال��دول، ووصل��ت الى قناع��ة إرس��اء مفاهيم األنظم��ة، التي حتترم 
العاق��ات املتبادلة بني ال��دول، ومن هذه العاق��ات كل دولة تبحث 
ع��ن مصاحله��ا أوالً، والعراق خاض غم��ار مختلف التج��ارب وخرج 
األق��وى، في ح��ني أن هناك دوال أقليمية مه��ددة باإلنزالق الى مصير 
مجهول، وهذا ما يتطلب من العراق تعزيز دوره الريادي، واإلبتعاد عن 

الهامشية واستعداء الدول.
ليس من حق القوى السياسية اإلعتراض على اإلجراءات احلكومية 
بوس��ائل اإلعام، فهناك طرق دس��تورية لذلك.. والتعددية ال تعني 

تفرق املوقف الدبلوماسي.
ويج��ب اإلنتب��اه ان احلدي��ث اإلعامي يكش��ف س��رية مخططات 
ال��دول.. كم��ا أن��ه وبالرغ��م م��ن اإلعتراض��ات اإلعامي��ة الكثيرة، 
فكواليس السياسة تفرز غير ما يتحدثونه إعامياً، وهذا يشير أما 
أن اإلعت��راض غير م��دروس، أو أن األغلبية موافق��ة، واإلعتراض ورقة 

لكسب عواطف الشعب، بغض النظر عن التبعات.
اإلعتراض والتظاهر عادة يكون من الش��عوب على الزائر، ألن القوى 
السياس��ية ممثلة ف��ي البرمل��ان واحلكومة، وهناك تدل��ي مبواقفها، 
ومصلح��ة الدول��ة م��ع األغلبية وقب��ول األق��ل املعت��رض، وإالّ فأن 
اإلعت��راض مجرد إعام لتش��تيت مواقف الدولة وكس��ب ملش��اعر 

الشعب.
إن إختاف وجهات النظر السياس��ية داخل الدولة الواحدة، ناجمة 
م��ن قصر نظر ه��ذه األط��راف، أو تغليبها ملصاحله��ا الضيقة على 
حس��اب الوطن، ويتجس��د تش��اؤمها من رفضها لبع��ض الزيارات 
وتأييده��ا لألخرى، واألس��وأ عندما تتعامل هذه الق��وى إعامياً مع 
الزي��ارات بنظ��رة طائفي��ة، ولكن ذل��ك يدلل على ش��عورها بخطر 
س��ياحقها من فقدانها تلك األوراق، التي تناغم مشاعر اجلماهير 

وكسبها إعامياً، ولكن كواليس السياسة تقول غير ذلك!
تشير كل الزيارات املتبادلة، الى إنفتاح عراقي على احمليط األقليمي 
والدولي، مع ش��عور دولي ألهمية وإس��تراتيجية العراق، ونية الدول 
ف��ي بن��اء عاقات م��ع الع��راق، وأهمية مغ��ادرة العراق م��ن قوقعة 
الصراع��ات واإلس��تعداء، بع��د أن جرب الع��راق عقودا م��ن احلروب 
اخلارجية والصراع��ات الداخلية، جراء إنقس��ام املواقف على فهم 

تعريف الدولة وعملها املؤسسي .

به��دف تافي الوق��وع في األخط��اء النحوي��ة واإلمائية، 
واحلفاظ على سامة 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

 واثق الجابري

 خارطة طريق

 بعد الزيارة
 الرمسية

حسني الذكر

في ع��ام 1970 اصطحبني وال��دي رحمه اهلل الى 
مدرسة احملمدية االبتدائية وكانت عبارة عن بيت 
مس��تاجر في منطقتنا ، لكنه بيت ليس عادي ، 
ف��اهلل وحده يعلم ، كم خرج م��ن كفاءات العراق 
العلمي��ة واملهنية فضا ع��ن التربوية والوطنية 
كلم��ا اتذك��ره من تلك االي��ام االول��ى ، اني كنت 
البس دشداش��ة ب��ازة باول ظهوري في املدرس��ة 
الفق��راء ولبس��هم  اذ كان��ت زي   .. للتس��جيل 
بالوانها واشكالها املتعددة ، بجامة او دشداشة 
او قميص واشياء اخرى .. وقد طلبوا من ابي نصف 
دينار رس��م التسجيل وقد امتنع عن الدفع، حتت 
حجة عدم امتاكه املبلغ الكبير انذاك.  فيما كان 

ابي يتباك��ى محاوال التخلص م��ن الدفع ، انبرى 
احد املعلم��ني يهمس باذن املعاون : ) انهم فقراء 
وال ينبغ��ي ان يحرم هذا الطفل من التعليم حتت 
عنوان الرس��م ، لذا اقبله في املدرسة وساتكفل 
الدفع عند استام راتبي ( ..  ذلك املعلم  ال اتذكر 
اس��مه وال شكله ، لم يكن ميثل نفسه ، بقدر ما 
هو نت��اج بيئة ومجتمع ، حمل من املثل واالخاق 
والتضحية وحتمل املس��ؤولية م��ا يجعله جديرا 

بائتمان فلذات الناس عنده.
اول ي��وم ، اخذونا الى اصطفاف الس��احة والقى 
املدي��ر كلمة عن اهمية اجليل املتعلم والدراس��ة 
في مس��تقبل الف��رد واجملتمع ، مع ان��ي لم ادرك 
اغلب تلك املعاني ، لكنها ظلت المعة راس��خة 
ف��ي ذهني ، وعقلي الباطن حت��ى اخذت تهديني 
ب��ا هوادة الى جادة ، اش��كر اهلل جل وعلى واثني 
واترحم عل��ى اولئك البناة االوئل والقادة امليدانني 
حقا .. حفظهم ورحمهم واحسن اليهم من كل 

سوء.
في الص��ف االول وفي الي��وم االول والدرس االول ، 
دخ��ل علين��ا رجل قصي��ر القامة يحم��ل كارزما 
الرجول��ة والقي��ادة ، منحن��ا االحس��اس بالدفء 
واالبوة من اول ابتسامة ، مألت شدقيه واتسعت 

مع حدقاته لتضمنا جميعا ، ثم وزع علينا حلوى 
م��ن كيس صغي��ر كان يحمله واخ��ذ يحكي لنا 
قصصا ويسالنا عن هواياتنا واسمائنا وامنياتنا 
ومواهبن��ا ، حي��ث غن��ى البعض وصف��ق اخرون 
ونكتوا حت��ى ضحكنا وضحكن��ا دون ان يتكلم 
بالدراس��ة او يتطرق لها اطاقا .. عرف نفسه انه 
) املعلم صدام ( ، لم انسى 

قوله الذي ختم به احلص��ة االولى في حياة جيل 
ليت��ه يتكرر ، حيث ق��ال : ) م��ن االن فصاعدا انا 

معلمكم ومربيكم ووالدكم (. 
في احلصة الثانية تناول الطباش��ير وبدا يعلمنا 
احلروف ، اذ كان يس��تخدم اصوات الطيور وبعض 
احليوان��ات االليفة وامل��اء واله��واء .. غير ذلك من 
عناوي��ن مجتمعي��ة بيئي��ة دالة ، ترس��خت في 
االعم��اق لم مت��ح الى اليوم . با مبالغة تس��عني 
باملئ��ة م��ن طلب��ة صفن��ا كان��وا متميزي��ن ، لم 
يرس��ب اال واحد من اربع��ني ، اكملوا الصف االول 
وه��م يجيدون القراة والكتاب��ة ، وقد تخرجنا من 
االبتدائية ثم املتوس��طة واالعدادي��ة واجلامعات 

واملعاهد...
ل��م اره منذ اكث��ر من خمس��ة واربعني ع��ام ، اذ 
اختص اس��تاذ صدام بتعليم الصف االول انذاك 
، كامتي��از علمي وترب��وي ال يعطى اال ملن هم اهل 
لذلك االئتمان واملس��ؤولية . قبل ايام حلظت رجا 
كبيرا ،ركزت عليه واعدت ذاكرتي ، حتى ظهر في 
العقل الباطن ، انه استاذ صدام بعينه ، سلمت 
علي��ه وكنت ان��وي اقبل يديه وراس��ه واحتضنه 
وابك��ي ، على فقد امي واب��ي وما ضاع من عمري 
ووطني ومجتمعي وارثي وحاضري ومستقبلي ... 

حتى كفكف دموعي بذات االبتس��امة التي طل 
به��ا علينا قبل اكث��ر من اربع عق��ود .. فقلت له 
س��اكتب عنك ش��يئا ، فقال : ) انا صدام سعيد 
م��ن مدينة العم��ارة ، ولدت في نين��وى عام 1936 
، كان وال��دي عس��كريا هن��اك ، ث��م انتقلنا الى 
كركوك مع��ه ، تعلمت باملاية ثاث س��نوات ثم 
دخلت ) مدرس��ة غ��ازي االبتدائية ف��ي كركوك (. 
وتخرج��ت من االعداية ع��ام 1959 ، فدخلت دورة 
تربوي��ة م��دة س��نة ، تعينت بعده��ا معلما ، في 
مدرس��ة ) ح��اوة القري��ة باحلويج��ة ( التي كان 
ماؤه��ا م��ن البئر . عمل��ت بها اربع س��نوات ، ثم 
انتقل��ت الى بغداد مبدرس��ة احملمدي��ة في مدينة 
احلرية التي تقاعدت فيها وما زلت اس��كن ورزقت 
الكثي��ر من االوالد والبنات كب��روا وخدموا بلدهم 
كل باختصاص��ه ، واعيش ايام��ي االخيرة انتظر 
رحمة الرب ، بعد ان اديت االمانة لوطني واس��رتي 
واخ��ذ الكبر واملرض مني مأخذا .. ثم س��الته عن 
امنيت��ه وحكمته االخيرة .. قال : ) اس��ال اهلل ان 
مين على شعبنا الطيب باخلير واالمن والرقي .. وان 
تتاح لاجي��ال فرصة تعليم افضل ، تليق بتاريخ 
وامكانات العراق ، الن��ي اراى فارقا حضاريا كبيرا 

ما بني جيلنا ومن حلقنا واهلل ولي االمر (.
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 معلم من الزمن اجلميل

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

 
املدرس املساعد / سؤدد طه جدوع

يرتب��ط آالف األطف��ال بالعدي��د م��ن القوات 
واجلماعات املس��لحة في أرجاء مختلفة من 
العالم، وقد يكونون املادة األولية للصراعات، 
وق��د يكونون مادة مس��اعدة فق��ط، يقومون 
والتجس��س،  األغ��راض  وحم��ل  بالطه��ي 
وغيرها، وسواء ُجند األطفال ألجل املشاركة 
في املع��ارك أو ألجل املس��اعدة فيها، فكلتا 
احلالتني لقيت إدانة واسعة من األمم املتحدة، 
تُرجمت هذه اإلدانة بشكل مواثيق ومعاهدات 
دولي��ة، لكن - ولألس��ف - لم حتل هذه اجلهود 
دون اس��تمرار اس��تغال األطفال في معارك 
الكب��ار، وتب��رز جه��ود منظم��ة األمم املتحدة 
في مكافح��ة جتنيد األطفال واس��تغالهم 
ف��ي النزاع��ات املس��لحة من خ��ال املواثيق 
واملعاهدات الصادرة في اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة ومجلس األمن، ومن خال الوس��ائل 
العملية )اللجان و املمثل اخلاص لألمني العام 
املعن��ي باألطفال والنزاع املس��لح.. وغيرها(، 
إضاف��ة إل��ى جه��ود حثيث��ة أخ��رى س��عت 
وتس��عى حلماي��ة األطفال من قبي��ل النظام 

األساس للمحكمة اجلنائية الدولية.
بناًء عل��ى ما تقدم س��نتناول ف��ي مطلبني، 
م��ا صدر ع��ن اجلمعية العامة ل��ألمم املتحدة 
ومجل��س األم��ن م��ن معاه��دات وإعان��ات 
وقرارات وموقف املشرع العراقي منها، وذلك 
في املطل��ب أول، ونتناول ف��ي املطلب الثاني 
األجه��زة والهيئ��ات األممية واحمللي��ة اخملتصة 

مبكافحة جتنيد األطفال.
الصك��وك الدولي��ة الص��ادرة م��ن اجلمعية 
العام��ة لألمم ومجلس األم��ن ملكافحة جتنيد 

األطفال وموقف املشرع العراقي منها
حسب تقارير منظمة األمم املتحدة للطفولة 
)اليونسف( فإن ما يربو على 246 مليون طفل 
يعيشون في بلدان تشهد نزاعات مسلحة .

وتوفر ه��ذه األعداد في بؤر نزاعات مس��لحة 
دولي��ة أو غي��ر دولية ت��ؤدي حتماً إل��ى جتنيد 

األطف��ال، ومن أج��ل احلد من ه��ذه النتيجة 
سعت األمم املتحدة إلى وضع إعانات بحقوق 
الطف��ل وأُبرمت من خاله��ا معاهدات دولية 
حلماي��ة األطفال م��ن التجني��د، وأيضاً أصدر 
مجلس األمن العديد من القرارات التي تصب 
ف��ي هذا اله��دف، لذا س��نتناول كل من هذه 

الوثائق في نقطتني:
أوالً: املواثي��ق واملعاه��دات الت��ي أبرمتها األمم 
املتح��دة للح��د من جتني��د األطف��ال: تبنت 
اجلمعي��ة العامة ل��ألمم املتح��دة العديد من 
الصكوك الدولي��ة حلماية األطف��ال، ابتدأت 
تل��ك الصكوك بإع��ان حق��وق الطفل الذي 
ص��در أصدرته اجلمعي��ة العامة لألمم املتحدة 
ع��ام 1959، وال��ذي وإن كان مش��تماً عل��ى 
حقوق مهمة البد أن يتمتع بها الطفل لكنه 

جاء خالياً من أي حماية له من التجنيد.
واإلعان اخلاص بحماية األطفال والنساء في 
حاالت الط��وارئ أو النزاعات املس��لحة لعام 
1974، ث��م أبرمت األمم املتحدة اتفاقية حقوق 
الطفل في 20 تش��رين الثاني/نوفمبر 1989، 
والتي أشارت في الفقرتني الثانية والثالثة من 
املادة الثامنة والثاثون حظر إشراك األطفال 
في احلروب، وعدم جتنيد من لم يبلغ اخلامسة 
عشر في قواتها املسلحة  ثم بعد ذلك صدر 
اإلع��ان العاملي لبقاء الطفل وحمايته ومنائه 
لع��ام 1990، وكان توقيعه في أول قمة عاملية 

للطفولة في 30 سبتمبر/أيلول 1990.
ناح��ظ أن جمي��ع ه��ذه الصك��وك ج��اءت 
بإش��ارات تفيد بحظر استخدام األطفال في 
احل��روب، ولم تكن صريحة ف��ي هذا احلظر إال 
امل��ادة الثامن��ة والثاثون م��ن اتفاقية حقوق 
الطف��ل لع��ام 1989، الت��ي تضمنت صراحة 
حظ��ر جتنيد األطفال وإش��راكهم في احلروب 
إذا كانوا دون اخلامس��ة عش��ر عام، وأش��رنا 
س��ابقاً إلى التناقض بني هذه املادة، وبني نص 
املادة األولى من االتفاقية التي عرفت الطفل 
بأنه: » كل إنس��ان لم يتجاوز الثانية عش��ر، 
م��ا لم يبلغ س��ن الرش��د قبل ذل��ك مبوجب 
القانون املنطبق عليه »، ومبا أن املادة الثامنة 
والثاثون من اتفاقي��ة حقوق الطفل، منعت 
جتنيد من هم دون س��ن اخلامس��ة عش��ر، إذاً 
الف��رد بني اخلامس��ة عش��ر والثامنة عش��ر 
وه��و طفل بوصف املادة األول��ى من االتفاقية 

ومسموح بتجنيده.
ج��اء البروتوك��ول االختي��اري األول ليغط��ي 
النق��ص املوجود في معاه��دة حقوق الطفل 
لع��ام 1989، أٌعتم��د البروتوك��ول م��ن طرف 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة في 25 آيار/مايو 
2000، ويعتب��ر بحق إجن��ازاً مهم��ا للطفولة 

العاملي��ة، كونُه رفع احلد األدنى لس��ن جتنيد 
األطفال من اخلمس��ة عشر إلى سن الثامنة 

عشر سنة.
األول  االختي��اري  البروتوك��ول  لق��د تضم��ن 
العدي��د من املواد املهم��ة، وبتفصيل أكثر مما 
احتوت��ه اتفاقية حقوق الطف��ل لعام 1989، 
وعالج موض��وع جتنيد األطفال في اجلماعات 
املس��لحة املتمي��زة ع��ن القوات املس��لحة 
النظامي��ة للدولة، فقد جاء ف��ي البروتوكول 
»تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املمكنة 
عملي��اً لضمان عدم اش��تراك أف��راد قواتها 
املس��لحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشر من 
العمر اشتراكاً مباشراً في األعمال احلربية«.

ونرى هذا تط��وراً ايجابياً يعمل ملنع إش��راك 
األطفال في النزاعات املسلحة. لكن النقطة 
املثارة عليه هو تعبي��ر التدابير املمكنة التي 
توح��ي بعدم الق��وة امللزم��ة للم��ادة، وأيضاً 
فيم��ا يتعلق بذيل املادة التي تش��ير إلى عدم 
إش��راكهم مباش��رًة ف��ي احل��روب م��ا يوحي 

بإمكانية إشراكهم بصورة غير مباشرة.
ث��م قال البروتوكول االختي��اري األول » تكفل 
الدول األطراف عدم خضوع األشخاص الذين 
لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد 
اإلجب��اري في قواته��ا املس��لحة ، لكنه عاد 
في مكان آخ��ر للقول »تقوم ال��دول األطراف 
التي تس��مح بالتطوع في قواتها املسلحة 
الوطنية دون س��ن الثامنة عشرة بالتمسك 
بالضمان��ات لكفالة م��ا يلي كح��د أدنى..«، 
نش��هد االختاف في النصني وع��دم االتفاق 
بينهما على حتديد سن التطوع، فنرى ضرورة 
أن يك��ون س��ن التجنيد س��واء كان اختيارياً 
أم إجبارياً بعد بلوغ س��ن الثامنة عش��ر من 

العمر.
وورد ف��ي البروتوك��ول االختي��اري األول ن��ص 
جدي��د غفلت عن��ه معاهدة حق��وق الطفل 
لس��نة 1989، وهو النص على منع اجلماعات 
املسلحة من جتنيد واس��تخدام األطفال ممن 
هم دون س��ن الثامنة عشر بقولها: »ال يجوز 
أن تق��وم اجملموع��ات املس��لحة املتميزة عن 
القوات املس��لحة ألي دولة ف��ي أي ظرف من 
الظروف بتجنيد أو استخدام األشخاص دون 

سن الثامنة عشرة في األعمال احلربية« 
لكن��ه جع��ل ال��دول ضامن��ة له��ذا االلتزام 
وحس��ب ما هو ممك��ن، وه��ذا يثير م��ا أثرناه 
س��ابقاً بخصوص عدم اإللزام الوارد في املادة 
األولى، فإذا كانت هذه اجلماعات حتارب الدولة 
نفس��ها، فم��ا ه��ي ق��درة الدولة عل��ى منع 
ه��ذا التجنيد، ثم هل االلت��زام هذا هو التزام 
تتحمله الدول��ة أم اجلماعات الت��ي حتاربها، 

وعلى الفرض األخير كيف يتم منع اجلماعات 
املسلحة من جتنيد األطفال؟

وأوج��ب البروتوك��ول عل��ى ال��دول وبق��در ما 
ه��و ممك��ن أيض��اً أن تتخذ ما هو ض��روري من 
اإلج��راءات لتس��ريح األطف��ال م��ن قواته��ا 
املس��لحة، إذ نص على »تتخ��ذ جميع الدول 
األط��راف جمي��ع التدابي��ر املمكن��ة عملي��اً 
أو  اجملندي��ن  األش��خاص  تس��ريح  لكفال��ة 
املس��تخدمني في األعم��ال احلربية في نطاق 

واليتها مبا يتناقض مع هذا البروتوكول.
وبعد البروتوكول االختياري األول - فيما يتعلق 
مبنع جتنيد األطفال - اعتمدت اجلمعية العامة 
في األمم املتحدة البروتوكول االختياري الثالث 
املعني بإج��راء تق��دمي الش��كاوى والباغات 
امللحق باتفاقية حقوق الطفل مبوجب قرارها 
املرق��م 138/66 ف��ي 19كانون األول/ديس��مبر 

2011، ودخل حيز النفاذ في 14نيس��ان/ابريل 
2014، واه��م ما ورد فيه أنه مكن األطفال من 
الوصول حلقوقهم عن طريق حق رفع شكوى 
أو باغ بش��أن االنتهاكات الت��ي تعرضوا لها 
مبوجب اتفاقي��ة حقوق الطف��ل والبرتوكول 
االختياري األول والبروتوكول االختياري الثاني 
امللحقني بها، بقوله »يجوز لفرد أو مجموعة 
أف��راد يخضع��ون لوالية طرف، يدع��ون أنهم 
ضحاي��ا النتهاك الدولة الط��رف ألي حق من 
احلقوق املنصوص عليها في أي من الصكوك 
التالي��ة التي تكون تلك الدول��ة طرفاً بها، أو 
من ين��وب عنهم تقدمي باغ��ات: أ- االتفاقية 
ب- البروتوكول االختي��اري لاتفاقية املتعلق 
ببي��ع األطف��ال و بغ��اء األطفال واس��تغال 
األطف��ال في امل��واد اإلباحي��ة ج- البروتوكول 
االختياري لاتفاقية املتعلق بإشراك األطفال 

في النزاعات املسلحة.
وهذه لوحدها ضمانة ممتازة حلقوق األطفال 
ف��ي اس��تنقاذ حقوقه��م، والتخل��ص مم��ا 
يعان��وه ه��م أو غيرهم ف��ي العديد من بقع 

العالم ملعاناة التجنيد املبكر لهم.
أما م��ن ناحيته فقد انضم العراق التفاقية 
حق��وق الطفل وص��ادق عليه��ا بتاريخ 15 
حزي��ران 1994، فيما صادق على البروتوكول 
االختي��اري األول املتعلق بإش��راك األطفال 
في النزاعات املس��لحة بتاري��خ 24 حزيران 

2008، لكنه لم ينظم للبروتوكول االختياري 
الثال��ث، املعن��ي بإج��راء تق��دمي الش��كاوى 
والباغ��ات امللح��ق باتفاقية حق��وق الطفل 
أهمي��ة  ن��رى  وكم��ا   .2011 س��نة  الص��ادر 
انضمام الع��راق إلى اتفاقي��ة حقوق الطفل 
والبرتوك��ول االختي��اري األول، ن��رى إن ع��دم 
انضمام العراق إلى البروتوكول الثالث إخاالً 
باحلماية الدولية التي م��ن الواجب أن يتمتع 
به��ا الطفل العراقي، خصوص��اً إنها حماية 
تكاملية م��ع القضاء الوطن��ي وال تعد بدياً 
عنه، إذ أش��ار البروتوكول الثالث إلى أن جلنة 
حقوق الطف��ل تعتبر الباغ غي��ر مقبول إذا 
لم تس��تنفد جميع س��بل االنتصاف احمللية 
املتاح��ة، وبالتالي فهو ال يغن��ي عن القضاء 
الوطني، وف��ي نفس الوقت يش��كل ضمانة 
دولية حقيقية حلق��وق األطفال اجملندين، في 
احل��االت التي ال يتمكن فيه��ا األطفال أو من 

ميثلهم من اللجوء إلى القضاء العراقي.
ثاني��اً: مجلس األم��ن: غني ع��ن التعريف أن 
مجل��س األمن اجلهاز التنفيذي لألمم املتحدة، 
ول��ه صاحيات إصدار الق��رارات امللزمة، وتبرز 
خط��ورة هذا اجله��از في س��لطاته املتعلقة 
بإجراءات القمع املنصوص عليها في الفصل 

السابع من ميثاق األمم املتحدة.
وف��ي معرض ممارس��ته لس��لطاته ه��ذه البد 
أن تع��رض أمام��ه مس��ائل تتعل��ق بتجنيد 
األطف��ال، يتخذ بصددها ق��رارات، و يعد قرار 
مجلس األمن رق��م 1261 لعام 1999 أول قرار 
منه يتعلق باألطفال والصراع املسلح، حيث 
أش��ار الق��رار إلى اعتب��ار جتني��د األطفال من 
ش��واغل الس��لم واألمن العامليني، وأدان فيه 
هذا العمل ثم أصدر اجمللس قراره املرقم 1314 
لعام 2000، واستناداً إلى قراره 1261 السابق، 
مبناس��بة اعتم��اد اجلمعي��ة العام��ة ل��ألمم 
املتحدة البروتوكول االختياري الثاني املتعلق 
بإش��راك األطف��ال ف��ي النزاعات املس��لحة 
امللحق باتفاقية حق��وق الطفل لعام 2000، 
إذ رحب بقراره ه��ذا باعتماد هذا البروتوكول، 
ودع��ا جميع الدول األعض��اء في املنظمة إلى 

التوقيع والتصديق على هذا البروتوكول، كما 
دعا إلى وضع حد لألنش��طة العابرة للحدود 
الض��ارة للطفل ومنه��ا جتني��د األطفال، ثم 
أصدر مجلس األمن قراره 1379 في عام 2001، 
وأعرب باجمللس في هذا القرار عن اس��تعداده 
الدراج أح��كام تقضي بحماي��ة األطفال عند 

النظر في واليات حفظ السام.
وواض��ح أن هذا القرار أهم من س��ابقّيه، ذلك 
أن األطف��ال ل��م يكن لهم وج��ود في خطط 
الس��ام الت��ي تتوالها املنظم��ة األممية، رغم 
أنه��م يعانون ويكابدون رمب��ا أكثر من غيرهم 
جراء احل��روب، وواضح ارتب��اط كا املوضعني 
يبعضهم��ا ف��ا ميك��ن حماية األطف��ال من 
التجنيد واإلشراك في النزاعات املسلحة إال 

بعد أن يحل السام العالم.
وللدور احلي��وي الذي تنهض ب��ه قوات حفظ 
الس��ام األممي��ة، ل��ذا أص��در مجل��س األمن 
قرارات تنص عل��ى إدخال حماية األطفال في 
مهام عمليات حفظ الس��ام في سيراليون 

والكونغو الدميقراطية.
ث��م أصدر مجلس األمن قراره املرقم 1612 في 
ع��ام 2005، والذي نص على إج��راءات حلماية 
األطفال خ��ال النزاع��ات املس��لحة بفرض 
عقوب��ات على اخملالفني، س��واء كان��وا دوالً أم 
حركات ثوري��ة، وكان من جمل��ة االنتهاكات 
ض��د الطفول��ة التي تع��رض لذكره��ا القرار 
جتنيد األطفال. ورغم أهمية هذا القرار ومقدار 
ما يس��هم به من احلد م��ن جتنيد األطفال إال 
إن املطل��ع على قرارات مجل��س األمن، وعلى 
أوضاع الش��رق األوسط وما جرى فيه ويجري 
من نزاعات مسلحة، أُستغل بها األطفال في 
التجنيد، واألعمال الش��اقة، وتلبية الرغبات 
اجلنسية للكبار، رغم ذلك لم يصدر قرار من 
مجلس األمن يقضي مبعاقبة دولة أو جماعة 
مسلحة، لتجنيدهم األطفال كسبب ناهض 
للمس��اءلة.األجهزة والهيئات األممية واحمللية 

اخملتصة مبكافحة جتنيد األطفال.
ل��م تتوقف جه��ود األمم املتح��دة على إصدار 
صك��وك وإعانات دولية - ول��م تكن لوحدها 

كافي��ة -، بل عززته��ا أيضاً بأجه��زة وهيئات 
تتول��ى تطبيق م��ا ج��اء فيها م��ن نصوص، 
ومتارس كل واح��دة من هذه الهيئ��ات أعماالً 

محددة وحسب ما سنتناوله كاآلتي:
من أولى هذه األجهزة التي اس��تحدثتها األمم 
املتحدة جلنة حقوق الطفل، املُنش��أة مبوجب 
امل��ادة الثالث��ة واألربعون م��ن اتفاقية حقوق 
الطفل لعام 1989، وتتكون من ثمانية عش��ر 
خبيراً مستقاً، تعقد اللجنة ثاث دورات كل 
س��نة، منها دورة عامة مدتها ثاث أس��ابيع، 
و تتولى النظ��ر في تنفيذ ال��دول اللتزاماتها 
مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، والبرتوكولني 
األول والثان��ي امللحق��ان به��ا، وبع��د إق��رار 
البروتوكول الثال��ث اختصت اللجنة بالنظر 
في الش��كاوى التي يقدمه��ا األطفال أو من 
ميثله��م - املرفوع��ة لها مبوج��ب البروتوكول 
الت��ي تش��كل  االنته��اكات  ع��ن   - الثال��ث 
انتهاكاً حلقوقه��م املقرة في معاهدة حقوق 
الطف��ل، والبروتوكولني االختياريني امللحقني 
به��ا، وتعتمد اللجنة ف��ي أداء مهمتها على 
التقاري��ر التي يجب على ال��دول األطراف في 
االتفاقي��ة تقدميه��ا، حي��ث كل دول��ة طرف 
ملزم��ة بتق��دمي تقارير أولية بعد س��نتني من 
انضمامها لاتفاقية، وبعد ذلك تقدم تقارير 
دورية كل خمس��ة س��نوات، تتعلق التقارير 
مبدى التزام الدول األطراف مبا ورد من ضمانات 
تتعلق بحقوق األطفال حسب ما هو وارد في 
االتفاقية .ومن اآلليات التي استحدثتها األمم 
املتحدة، منصب املمث��ل اخلاص لألمني العام 
املعن��ي باألطف��ال والنزاعات املس��لحة، وقد 
أُنش��أت هذه الوالي��ة في ع��ام 1996، ويتولى 
املمثل اخلاص القيام بتقييم التقدم احملرز في 
مجال تعزيز حماية األطفال في حاالت النزاع 
املس��لح، وترقي��ة الوع��ي وجم��ع املعلومات 
ع��ن األطفال وم��ا يعانون منه ف��ي النزاعات 
املس��لحة، والتعاون مع جلنة حقوق الطفل، 
وهيئ��ات األمم املتحدة وال��وكاالت ذات الصلة 

واملنظمات غير احلكومية .

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

اسال اهلل ان يمن على 
شعبنا الطيب بالخري 
واالمن والرقي وان تـُتاح 
لالجيال فرصة تعليم 
افضل تليق بتاريخ 
وامكانات العراق

 الطائفية يف العراق مل تنتهي بعد ..السياسية حتديدا املواطن والوطن



كانت اس��تجابة بان��ون عبارة 
عن بس��مة متكلفة ولم يقل 
بريب��وس  ق��دم  ش��يئاً.بينما 
ش��هادة على قرب عالقته مع 
بانون. حم��ل بانون امليكروفون 
كأن��ه ب��وق وعين��اه تتراقصان 
مرحاً ث��م روى نكتة حول اثاث 
مكت��ب بريب��وس ال��ذي يضم 
اريكت��ن ومدف��أة ومكتبه هو 

البسيط وغير املزخرف.
وق��د كان بريب��وس ح��ذراً من 
اقواله. »انه، آه... انه في الواقع... 
ش��يء س��اعدمت جميعاً على 
بنائه وهو ان ه��ذه االنتخابات 
ق��د اظه��رت وكذل��ك الرئيس 
نخ��دع  اال  ينبغ��ي  ترام��ب.. 
ان احتدث  انفس��نا اس��تطيع 
عن البيان��ات واللعبة االرضية 
وميكن ان يتحدث س��تيف عن 
االفكار الكبيرة... لكن حقيقة 
االمر واساس��ه هما ان دونالد 
ترامب الرئي��س هو الذي جمع 
احلزب واحلرك��ة احملافظة معاً. 
واق��ول لك��م اذا متك��ن احلزب 
واحلرك��ة احملافظة م��ن العمل 
مع��اً...«؛ وهن��ا جم��ع بريبوس 
اصابعه في قبضة وتابع قائالً: 
»عل��ى غرارنا انا وس��تيف فإن 
احداً ال يس��تطيع ايقاف ذلك. 
الرجل  ترام��ب ه��و  والرئي��س 
املطلوب انه الشخص الوحيد 
وميكنن��ي ان اقول ه��ذا بعد ان 
رأيت ستة عشر شخصاً يقتل 
بعضهم بعضاً... دونالد ترامب 
ه��و الذي كان ق��ادراً على ضم 
ه��ذا البل��د وهذا احل��زب وهذه 
احلركة معاً. أنا وستيف نعلم 
هذا ونعي��ش ه��ذا الواقع كل 
يوم ونعتب��ر مهمتنا هي وضع 
ج��دول اعمال الرئي��س ترامب 
على الورق وحتقيقه على ارض 

الواقع«.
عندما توقف بريبوس ليلتقط 
انفاس��ه تس��لم بان��ون دف��ة 
احلديث قائالً: »اعتقد انكم اذا 
نظ��رمت الى ح��زب املعارضة...« 
ول��وح بيده ال��ى نهاية الغرفة 
احلملة  »وكيف ص��وروا  وتابع: 
واآلن  االنتق��ال  وكيف ص��وروا 
ت��رون  االدارة  يص��ورون  كي��ف 
انه��م دوم��اً مخطئ��ون. اعني 
منذ اليوم االول الذي بدأت فيه 
أن��ا وكيليان توجهن��ا الى رين، 
ش��ون سبايس��ر، كايتي.. الى 
الفريق نفس��ه كم��ا تعلمون 
ال��ذي كان في كل ي��وم يعمل 
بجد في احلملة الفريق نفسه 
الذي حقق االنتقال. واذا كنتم 
تذك��رون كانت احلمل��ة االكثر 
فوضوي��ة ف��ي وصف وس��ائل 
االعالم: االكثر فوضوية االكثر 
اضطراب��اً والتي ل��م يكن لدى 
كان��وا  عم��ا  فك��رة  افراده��ا 
يفعلون��ه ومن ث��م رأيتموهم 
جميعاً يبكون في تلك الليلة 
في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر«.

هناك في البي��ت االبيض كان 
جاريد كوش��نر يتابع املشاهد 
بشكل عرضي ثم بشكل اكثر 
انتباهاً. وش��عر فجأة بغضب 
متزايد. شعر بأن خطاب بانون 

كان رس��الة رقيق��ة وعدوانية 
اليه بش��كل مباشر  موجهة 
فقد نس��ب بانون الفضل في 
فوز ترامب الى اجلميع ماعداه. 
كان كوش��نر متأكداً ان بانون 

يهزأ به.
م��ن  ش��الب  طل��ب  عندم��ا 
الرجل��ن تعداد اجن��ازات االيام 
تلعث��م  املاضي��ة  الثالث��ن 
بريب��وس قليالً ث��م ذكر قضية 
القاض��ي غورس��وتش واالوامر 

التنفيذي��ة الزال��ة الضواب��ط 
وجميع االش��ياء »التي..« وهنا 
ايجاد  بريبوس مح��اوالً  توقف 
وتاب��ع:  املناس��بة  الكلم��ات 
»يواف��ق ثمانون ف��ي املائة من 

االميركين عليها«.
بعد برهة صم��ت كما لو كان 
ينتظر انقش��اع الضباب رفع 
»أنا  قائ��الً:  امليكروفون  بان��ون 
قسمت االمر نوعاً ما الى ثالثة 
قطاعات او ثالثة خطوط. اخلط 
األول االمن القومي والس��يادة 
وه��ذا يتضمن االس��تخبارات 
ووزارة الدف��اع واالمن الداخلي 
واخلط الثاني من العمل هو ما 
اش��ير اليه على ان��ه القومية 
ويلبر  االقتصادية وه��ذا يضم 
روس ف��ي التج��ارة وس��تيفن 
منوش��ن في اخلزين��ة و روبرت 
ال يتهي��زر ف��ي التج��ارة وبيتر 
نافارو، وس��تيفن ميل��ر، الذين 
الطريقة  في  التفكير  يعيدون 
التي س��نعمد بها ال��ى اعادة 
بن��اء ترتيباتن��ا التجاري��ة في 
جميع انح��اء العالم. في حن 
ان اخل��ط الثال��ث ه��و نط��اق 
واس��ع م��ن العم��ل لتفكيك 
احلالة االدارية«. توقف للحظة 
ألن العبارة الي لم يس��بق لها 

مثيل في السياسة االميركية 
جذبت تصفيقاً حاراً ثم تابع: 
»إن الطريقة الت��ي يعمل بها 
التقدمي  الى اليسار  املنتمون 
ه��ي انه��م اذا ل��م يتمكن��وا 
من تش��ريع شيء س��يقومون 
بوضعه ممنوع من التنظيم في 
قس��ٍم اداري ما. لكن سيجري 

تفكيك كل هذا«.
ق��دم ش��الب س��ؤاالً آخ��ر من 
اس��ئلة االع��داد وكان هذا عن 

وسائل االعالم.
حتدث بريبوس ، وناقش ، ولغى 

قلي��الً عل��ى نح��و متف��كك ، 
او  بطريق��ة  احلدي��ث  وانه��ى 
ايجابي��ة:  مبالحظ��ة  باخ��رى 

»سنكون معاً«.
امليكروفون بطريقة  بانون  رفع 
مس��رحية مرة اخرى وبتلويح 
مس��تخف م��ن ي��ده ووض��ح 
قائالً: »لن تصبح االمور افضل 
معهم بل س��وف تزداد س��وءاً 
يوم��اً بعد ي��وم«. كان��ت هذه 
االساس��ية؛  التنبؤية  اغنيته 
»وسأعلل لكم ذلك وباملناسبة 
ميك��ن فهم املنط��ق الداخلي؛ 
فرجال االعمال ووسائل االعالم 
يعارضان  املعارض��ة  العاملي��ة 
وبشدة من ميلك اجندة قومية 
اقتصادية وكلما حتسنت فرص 
اذا  العمل سيواصلون القتال. 
كنت��م تعتقدون انهم س��وف 
يعيدون اليكم بلدكم من دون 
قال فأنتم مخطئون لألس��ف. 
لق��د تهي��أت ل��ه الكثي��ر من 
الفرص ليتخلص من هذا. جاء 

اليه الكثيرون وقالوا له عليك 
ان تك��ون معتدالً؛ وهذه طعنة 
اخرى لكوشنر »لكنه كل يوم 
في املكت��ب البيض��اوي يقول 
ل��ي ولراينس: أن��ا التزمت هذا 
م��ن اج��ل الش��عب االميركي 
وعدتهم بهذا عندما ترشحت 

وسأفي بوعودي لهم«.
النهائ��ي  الس��ؤال  كان  ث��م 
املتف��ق علي��ه مس��بقاً: »هل 
ميكن اجلمع ب��ن حركة ترامب 
هذه وب��ن ما حدث م��ع مؤمتر 
احملاف��ظ  السياس��ي  العم��ل 

واحلركات احملافظة االخرى على 
مدى خمسن عاماً؟ هل ميكن 
جمعه��ا معاً... وهل س��ينقذ 

هذا التجمع البلد؟«
حس��ناً علين��ا ان نلت��زم معاً 
كفريق واح��د« اجاب بريبوس. 
»يجب ان نعمل مع��اً جميعاً 

لتحقيق ذلك«. عندما بدأ بانون 
باجابته حتدث ببطء ونظر الى 
جمهوره املبهور: »لقد قلت ان 
هناك نظاماً سياس��ياً جديداً 

يجري تش��كيله وهو ما يزال 
قيد التش��كيل. اذا نظرمت الى 
اآلراء  م��ن  الواس��ع  الطي��ف 
ف��ي هذه الغرفة س��واء كنت 
ش��عبوياً او م��ن احملافظن او 
حتررياً او قومياً اقتصادياً فمن 
الواض��ح ان ثم��ة مجموع��ة 
من  احياناً  ومتباينة  واس��عة 
اآلراء ولكنني اعتقد ان جوهر 
اعتقادنا ومركزيت��ه اننا دولة 
ولس��نا مجرد  اقتصاد  لديها 
اقتصاد في س��وٍق عاملية مع 
ح��دود مفتوح��ة. نح��ن امة 

تتمت��ع بثقافة ولدينا س��بب 
لنكون ونستمر ونحافظ على 
وجودن��ا. واعتق��د ان ه��ذا م��ا 

يوحدنا وهذا ما س��يوحد هذه 
احلركة للمضي قدماً«.

خفض بانون امليكروفون وبعد 
ث��وان من عدم اليق��ن على ما 

يبدو دوى تصفيق حار فجأة. 
اما كوش��نر الذي كان ما يزال 
متابعاً من البيت االبيض فكان 
يعتق��د ان بان��ون يُضم��ر دوماً 

ام��راً خبيثاً عندما يس��تخدم 
عب��ارة »احل��دود« و »العاملي��ة« 
ولكن  و«التوحد«  و«الثقاف��ة« 
ما كان كوش��نر اكث��ر اقتناعاً 
به هو ان هذه العبارات موجهة 
ش��خصياً ض��ده م��ا جعل��ه 
يصب��ح اآلن في حال��ة عنيفة 

من الغضب.
كانت كيليان كونواي تش��عر 
بقلق متزايد بشأن ارق الرئيس 
املره��ق. فقد  ومنظره  املس��ن 
كان��ت تعتق��د ان مثابرته من 

دون كل��ل وال تع��ب ه��ي التي 
الفريق لالستمرار. كان  دفعت 
دائماً يضيف محطات وخطباً 
اثناء احلملة؛ وقد ضاعف وقت 
حملت��ه. عملت هيالري نصف 
الوق��ت ال��ذي كان يعمل فيه 
ترام��ب. أي انه كان يعمل وقتاً 
مضاعفاً وكان يستمد الطاقة 
ان  بع��د  واآلن  احلش��ود.  م��ن 
اصبح يعيش مبفرده في البيت 

االبيض يبدو وكأنه يتعثر.
ولك��ن ترامب عاد الي��وم. كان 
قد اس��تخدم جهاز االش��عة 
ف��وق البنفس��جية وظهر لون 
شعره اكثر اش��قراراً. وعندما 
استيقظ الرئيس الذي ال يؤمن 
بالتغير املناخي في صباح احد 
ايام منتصف الشتاء ليجد ان 
احل��رارة تبلغ 25 درج��ة مئوية 
وان اليوم اش��به بي��وم ربيعي 

وه��و الي��وم الثاني م��ن مؤمتر 
احملاف��ظ  السياس��ي  العم��ل 
ترام��ب عملياً ش��خصاً  ب��دا 
مختلفاً او اصغر سناً بشكل 
ملحوظ. وفي الساعة املعينة 
في القاع��ة املغلق��ة مبنتجع 
غايل��ورد التي كان��ت مكتظة 
مبختلف انواع انصار احملافظن 
وفي مقدمتهم ريبيكا ميرسر 
االعالمي��ن  ومئ��ات  وابنته��ا 
الذين لم يجدوا مكاناً س��وى 
الوق��وف ظه��ر الرئي��س على 
املس��رح ببط وخي��الء يليقان 
بش��عار: »انا فخور ب��أن اكون 
اميركي��اً«. لم يدخل املس��رح 
دخله  ب��ل  باندفاع مس��رحي 
كرجل سياس��ي ق��وي كرجل 
يعي��ش اللحظ��ة ويس��تمتع 
بالتصفي��ق. ثم اقت��رب ببطء 
من املنص��ة كالفنان��ن وقال، 
ربطة  ومل��س  لك��م«  »ش��كراً 
عنقه القرمزي��ة املتدلية فوق 

حزامه.
سيكون هذا هو خطاب ترامب 
اخلام��س ف��ي مؤمت��ر العم��ل 
السياس��ي احملاف��ظ وبقدر ما 
كان ستيف بانون يحب ان يرى 
نفس��ه كصانع دونالد ترامب 
فقد رأى ترامب يلقي بالرسالة 
نفس��ها في كل مرة يش��ارك 
فيها في هذا املؤمتر منذ العام 
2011 ما يش��كل دليالً اضافياً 
عل��ى ش��رعيته. كان ترام��ب 
رس��والً ولم يكن رج��الً فارغاً. 
كانت البالد في حالة »فوضى« 
وه��ي الكلم��ة الت��ي اوقف��ت 
بالزمن »وكان  احساس ترامب 
قادته��ا ضعف��اء« ، »وفق��دت 
عظمته��ا«. كان االمر الوحيد 
اخملتل��ف هو انه عام 2011 كان 
م��ا يزال يرجتل خطب��ه احياناً؛ 
لكن��ه اصب��ح اآلن يرجت��ل كل 

شيء.
استهل الرئيس كلمته بالقول: 
»كان اول خط��اب رئيس��ي لي 
في مؤمت��ر العمل السياس��ي 
احملافظ رمبا قبل خمس سنوات 
او س��ت. اول خطاب سياسي 
كبير لي. كنتم هناك واحببت 
الناس  ان��ا اح��ب  حضورك��م 
واح��ب الضجيج. لقد اطلقوا 
اس��عدتني  الت��ي  الهتاف��ات 
ال��ى اقص��ى حد ول��م اكن قد 
رشحت نفسي حينها. أليس 
كذل��ك؟ لك��ن ه��ذا ق��دم الّي 
فكرة! كنت قلق��اً قليالً حول 
ما يح��دث ف��ي الب��الد؛ لذلك 
قلت دعونا نذه��ب الى املؤمتر. 
كنت متحمس��اً جداً. وعندما 
صعدت الى املس��رح في مؤمتر 
احملاف��ظ  السياس��ي  العم��ل 
ل��م يكن ل��دي س��وى القليل 
م��ن املالحظ��ات وكن��ت اق��ل 
اس��تعداداً )واقع االم��ر انه قرأ 
خطاب��ه عام 2011 م��ن ورقة(. 
لذل��ك عندم��ا ال يك��ون لديك 
عملي��اً اي مالحظ��ات مع��دة 
ثم تنتهي م��ن كالمك ويكون 
اجلميع س��عداء جتد انك تقول 
لنفسك اعتقد انني احب هذا 

العمل«. 

9 ملف

ملاذا شعر كوشنر بأن خطاب بانون كان رسالة رقيقة وعدوانية موجهة اليه بشكل مباشر ؟

ترامب : عندما صعدت اىل املسرح يف 
مؤتمر العمل السياسي املحافظ لم 
يكن لدي سوى القليل من املالحظات

احللقة )34(

رفع بانون امليكروفون وبتلويح مستخف من 
يده ووضح قائاًل: لن تصبح االمور افضل 
معهم بل سوف تزداد سوءًا يومًا بعد يوم

ترامب
بانون

كوشنر

هيئة التحرير

تستعرض كتاب نار وغضب الذي كشف فضائح البيت االبيض والذي سعى دونالد ترامب جاهدا ملنعه
ظل وسيظل هاجسنا وديدننا هو البحث عن اجلديد وعن املعلومة واالسرار واالشياء املثيرة والساخنة والتي نرى 
ضرورة اطالع القارئ العزيز عليها وتلك هي احدى مهمات الصحافة ..  البينة اجلديدة ومن منطلق هذه احلقيقة 
تس��لط الض��وء على الكتاب الذي كش��ف فضائح البيت االبيض والذي س��عى الرئيس االمريك��ي دونالد ترامب 
جاه��دا ملنع��ه بكل ما اوتي من دهاء وقوة انه كتاب » نار وغضب » البيت االبيض في عهد ترامب » ملؤلفة الباحث 
والصحف��ي االمريك��ي » مايكل وولف » وهو من مواليد )1953( والذي حاز عل��ى جوائز تقديرية عدة في الصحافة 
وع��رف بكون��ه يكتب عمودا في صحف امريكي��ة عديدة ابرزها » نيويورك » و » فايني فير » و » يو اس اي تودي » و« 
الغارديان » وش��ارك وولف في تاس��يس موقع » نيوزر » جلمعه االخبار وله عدة كت��ب في مجالي االعالم واالعمال 
السياس��ية باختص��ار هذا الكتب هز العال��م وحاول ترامب منعه بش��تى الطرق واعتبر قنبل��ة القيت في وجه 
الرئيس االمريكي اخلامس واالربعن 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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القدم،  لكرة  الوطني  املنتخب  غادر 
بغداد  الى   متوجهاً  دبي،  مطار 
آسيا  كأس  في  مشواره  نهاية  بعد 
املنتخب  2019.وخرج  ب االمارات 
الوطني في الدور ثمن النهائي لكأس 
آسيا، بعد خسارته أمام قطر بهدف 
دون رد، يوم امس االول الثالثاء، بعدما 
الرابعة  للمجموعة  كوصيف  تأهل 
جلنة  إيران.وحددت  املتصدر  بعد 
الثالثني  الكرة،  احتاد  في  املسابقات 
من كانون الثاني اجلاري، موعداً لعودة 
الى  املمتاز  العراقي  الدوري  عجلة 

الدوران من جديد.

املنتخب  وفد  غادر   
الى  القدم  لكرة  االوملبي 
السعودية  العاصمة 
االربعاء  امس  الرياض 
مع  وديتني  مباراتني  خلوض 
في  السعودي  شقيقه 
للمشاركة  حتضيراته  إطار 
اآلسيوية  التصفيات  في 
املؤهلة الى أوملبياد طوكيو 
خالل  ستقام  التي   2020
الفترة من 22 -26 آذار املقبل 
بالعاصمة اإليرانية طهران 
أوقعته  أن  بعد  السيما 

القرعة في اجملموعة الثالثة 
اليمن  منتخبات  الى جانب 

وإيران وتركمانستان .
الكرة    احتاد  في  وقال مصدر 
يحيى  الكرة  احتاد  عضو  إن 
سيترأس  محسن  زغير 
الى  سيضم  الذي  الوفد 
فرحان  الكرمي  د.عبد  جانبه 
خلف مديراً إدارياً للمنتخب 
األوملبي وحسني قاسم جنني 

وعلي عبود  إعالمياً  منسقاً 
عبد احلميد منسقاً )محلل 
فني( واملالك التدريبي املؤلف 
من املدير الفني عبد الغني 
واملساعدين  عبود  شهد 
وعباس  اهلل  عبد  جنم  حيدر 
الكرمي  ود.عبد  عبيد جاسم 
حلراس  مدرباً  حاجم  ناعم 
الطبي  واملالك  املرمى 
املتكّون من املعاجلني صالح 

عبد  وفارس  اهلل  عبد  طرار 
منشد  وطالب  عاتي  اهلل 
التجهيزات  مسؤول  خزعل 
من  املؤلف  اإلداري  واملالك 
صباح مجيد روضان وصفاء 
عن  فضالً  شاكر  سعاد 
هادي  كاظم  علي  الالعبني 
صالح  مهدي  وحسام 
إبراهيم صفوك وجنم  واريان 
العباس  وعبد  علي  شوان 

ستار  ومنتظر  خلف  إياد 
محمد  ومصطفى  جبار 
رعد  وعالء  بولص  ورياد  جبر 
حسن  رائد  وحسن  شهاب 
الرضا  عبد  احمد  ومعني 
ومحمد  صبر  ماجد  ولؤي 
زامل  وصادق  حرز  مزهر 
ومراد  ناصر  وايهاب  رحيم 
محمد صبح وحسني جبار 
عبود ومصطفى علي نعمة 

واحمد سرتيب عمر وسجاد 
واصيل  محمد  جاسم 
رمضان  ووكاع  محمد 
الرزاق  عبد  واحمد  جمعة 

عباس وامير العماري .

إقامة  موعد  إن  وأضاف 
بني  الوديتني  املباراتني 
وشقيقه  األوملبي  منتخبنا 
يومي  سيكون  السعودي 

25 و28 كانون الثاني اجلاري 
مت  الذي  االتفاق  حسب 
االحتاد  مع  الكرة  احتاد  بني 
رغبة  على  بناًء  السعودي 
عبدالغني  الفني  املدير 
الى  يسعى  الذي  شهد 
جتربة أكبر عدد من الالعبني 
االنسجام  زيادة  أجل  من 
والتفاهم ورفع معدل درجة 
اللياقة البدنية والفنية ومبا 
بشكل  مؤهلني  يجعلهم 
املباريات  خلوض  كامل 
الرسمية الى جانب أعتماد 
التي  األولية  القائمة 
االحتاد  الى  أرسالها  سيتم 
في  القدم  لكرة  اآلسيوي 
شباط   18 يتجاوز  ال  موعد 
املقبل فضالً عن االستفادة 
باملنتخب  االحتكاك  من 
يعتبر  الذي  السعودي 
الثمانية  املنتخبات  من 
اخلارطة  الكبار على صعيد 
الفترة  خالل  اآلسيوية 

األخيرة .

هشام كاطع الدلفي / 
انه  الوطني  منتخبنا  مدرب  أوضح 
مباراتني  بني  ايام  ستة  لدينا  كانت 
من  قسط  الخذ  الوقت  لدينا  وكان 
الراحة وقمنا بحصص تدريبية وجهزنا 
بالنسبة  لكن  للمباراة  انفسنا 
اي  اقول  ان  الطبي ال ميكنني  للطاقم 
ميكن  كان  ما  االصابات  فكل  شيء 

جتنبها.
شارك  فقد  حصني  لعلي  بالنسبة 
مشاكل  اي  جند  ولم  التدريبات  بكل 
ياسني  احمد  ولكن  جيدا  يبدو  وكان 
احلصة  في  مشكلة  لديه  كانت 
التدريبية فاعتقد من االفضل اشراك 
علي حصني النه كان جيدا في احلصة 
التدريبية ولكن كان يتحرك جيدا في 

املباراة وبعد ذلك اصيب.
 30 الـ  في  الالعبني  لتسرع  بالنسبة 
ميكن  ال  مشكلة  فهذه  االخيرة  متر 
حلها سريعا النها مشكلة في االندية 
اغلب  الن  النادي  في  عالجها  فيجب 
تعلمهم  ان  وصعب  شباب  الالعبني 
الى  يحتاجون  وهم  قصيرة  فترة  في 

اخلبرة والتحلي بالهدوء.
دائما املدرب هو املسؤول عن النتيجة، 
عمل   وعلينا  قصيرة  املدة  مازالت 
من  مزيد  الى  يحتاجون  فهم  الكثير 
اليوم  اثبتنا  ولكن  التدريبية  احلصص 
ولعبنا  االداء  خالل  من  جيد  فريق  اننا 
هو  افتقده  ما  ولكن  جيدة  قدم  كرة 
الالعبون  لدينا  فليس  متر   30 الـ  تلك 
القادرون على التمرير في هذه املنطقة 
وهذه  شباب  العبون  لدينا  ولكن 
املعلومات  بعض  اعطتني  البطولة 
حاليا  احكم  ان  ميكن  ال  ولكن  عنهم 
في  كبير  بعمل  القيام  علينا  ولكن 
كثر  العبون  فهناك  القادمة   الفترة 
في نفس املستوى في الدوري العراقي 
الى  حتتاج  بطوالت  هكذا  في  ولكن 
قوة ذهنية اكبر فمثال مهند كان يريد 
اخطاء  ارتكب  ولكن  الكثير  حتقيق 
بسبب عدم التركيز ذهنيا وعليه   ان 
ويكتسب  النادي  في  كالعب  يتطور 

خبرة ونستفيد منها في املنتخب .
االصابات اثرت كثيرا على خطة اللعب 

الزج مبهاجم ثان من  النني كنت انوي 
الفريق  دعم  وكذلك  الضغط  اجل 
لم  احلظ  لسوء  ولكن  وسط  بالعب 

امتكن من ذلك.
في النهاية كان املستوى متقاربا وكنا 
تبديالت  الننا خسرنا  غير محظوظني 
مرة  واول  ذلك  اتوقع  اكن  ولم  اجبارية 
ولم  التسجيل  وحاولنا  معي  حتدث 

كبيرا  جهدا  الالعبون   وبذل  نسجل 
مرفوعة  رؤوسكم  ابقوا  لهم  وقلت 
ما  ستحققون  املستقبل  ففي 
ان    قطر  منتخب  مدرب  وعلق  تريدون. 
املنتخب العراقي من افضل منتخبات 
اسلوب  من  باكثر  ولعب  البطولة  
على  السيطرة  على  القدرة  ولديهم 
يومه  في  كان  منتخبنا  ولكن  املباراة 

املباراة  يحسم  ان  ميكن  كيف  وعرف 
وتعاملوا بطريقة  فهم العبون شباب 

جيدة مع املباراة .
الهدف حاولنا تسجيل  بعد تسجيل 
ولكن  الصحيح  هو  وهذا  ثاني  هدف 
القوية  املنتخبات  من  العراق  منتخب 
كل  في  ذلك  واثبت  البطولة  في 
كانت  التشكيلة  ولكن  املباريات 

وجنحنا  عامة  بصورة  للوضع  مكيفة 
في كسب املباراة.

يؤثر  ان  ميكن  هل   : يسأل  صحفي 
عراقيا  كونه  الراوي  بسام  عائلة  على 
وسجل في منتخب بلده ؟! .. املدرب :  
بسام الراوي العب من قطر وهو سعيد 
القطريني. الالعبني  بقية  مثل  بالفوز 
احلكم كان جيدا واالخطاء كانت على 

الطرفني.من جانبه قال العب منتخبنا 
الوطني »بشار رسن« ان اخلسارة امام 
مستحقة  غير  كانت  قطر  منتخب 
بعد ان قدمنا اداء طيبا طيلة شوطي 
اللقاء. واضاف رسن في تصريح ان اكثر 
العراقية  اجلماهير  رؤية  هو  يؤلم  ما 
، وهذا ما جعلنا  املباراة  محبطة بعد 
نعيش حالة من احلزن الشديد. واوضح 
حصني  وعلي  طارق  همام  اصابة  ان 
معنويات  على  سلبي  بشكل  اثرت 
خروجهم  كلفنا  وبالتالي  الالعبني 
لم  التوفيق  كذلك   ، الكثير  الشيء 
يحالفنا في هذا اللقاء ، حيث تسيدنا 
الطرف  وكنا  اسلوبنا  وفرضنا  املباراة 
ان  مؤكدا   ، الشوطني   طيلة  االفضل 
اخلسارة مؤملة ووقعها كان اليماً على 
اجلميع ، حيث حاولنا قدر املمكن رسم 
الفرحة على محيا اجلماهير العراقية ، 

لكن لألسف لم نحقق املراد . 
االعتذار  اقدم   : قائال  ختم  بشار 
تستمر  ان  وامتنى  العراقية  للجماهير 
شبابي  املنتخب  فهذا  بنا،  ثقتهم 

ويحتاج لدعمكم  .
مدرب  فند  صلة  ذي  صعيد  على 
شهد  الغني  عبد  االوملبي  املنتخب 
عن  تتحدث  التي  الكاذبة  االدعاءات 
الالعب  لتواجد  سبق  فيما  رفضه 
االوملبي  املنتخب  مع  الراوي  بسام 
شابه  ما  او  القامة«   قصر   « بحجة 
من كالم اخر ال اساس له من الصحة 

مطلقا ! . 
اخوية  عالقة  هناك  ان   : شهد  وقال 
تربطني مع هشام علي والد الالعب ، 
 ، ولم يتم طرح هكذا موضوع اطالقا 
بالقرينة  االتيان  ومن يدعي ذلك عليه 
القرينة عليه السكوت  ، ومن ال ميلك 

بدل رمي الناس بالتهم جزافا !! . 
املنتخب  تدريب  توليت   : واضاف 
االوملبي منذ 2015 ، وسبقني في ذلك 
، فيما كان بسام  املدرب يحيى علوان 
قبل  القطرية  املنتخبات  مع  ينشط 
ذلك احلني ، لذلك ال صحة ملا يقال عن 

انني رفضت هذا الالعب ! .

بعد الخروج الحزين لمنتخبنا الوطني وبهدف عراقي اصاب العراقيين 
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يونس حممود لكاتانيتش: العقل زينة
يونس  السابق  الدولي  النجم  وجه 
املنتخب  مدرب  الى  نصيحة  محمود، 
مطالباً  كاتانيتش،  ستريشكو  الوطني 
في  عقله«  بـ«استخدام  السلوفيني 
املنتخب  ان  الى  اشار  فيما  املباريات، 
محمود  للرؤية«.وقال  »يفتقد  الوطني 
على  يُعرض  الذي  »اجمللس«  برنامج  خالل 
قناة الكأس القطرية، إن »العبي املنتخب 
الناحية  من  جيدة  مباراة  قدموا  الوطني 

كان  اجلماعية  الناحية  من  لكن  الفنية، 
سيئاً وال توجد هناك رؤية واضحة«.

اجلميع  كان  ايران،  مباراة  »بعد  وأضاف 
وكأنه  خرج  فاالحتاد  بالنتيجة،  سعيداً 
بعض  في  لكن  ايضاً،  واملدرب  منتصر 
كاتانيتش،  املدرب  على  يتوجب  االحيان 
االستعانة بعقله، وكما يقال في االمثال 
متسائالً  التفكير«،  ويجب  زينة  العقل 
»هل كان من املفترض ان أبدأ بالتشكيلة 
االساسية امام إيران ام ان اراحة الالعبني 

من  »كان  افضل«.واوضح،  سيكون 
اكثر  يكون  أن  كاتانيتش  على  يفترض 
الفريق  على  مسيطراً  يكون  وأن  وعياً، 
فهناك  االساسيني  الالعبني  واراحة 
العديد من الالعبني على الدكة باالمكان 
اشراكهم في مواجهة ايران، لكن الذي 
حدث هو أن العراق خسر جهود الالعبني 
في  ليلعبوا  طاقاتهم  استنزاف  ومت 
ثالثة  ويتعرض  قطر  امام  التالية  املباراة 

العبني لنفس االصابة«.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

بشار رسن يتحدث عن اسباب اخلسارة مع قطر ويطالب باستمرار الدعم 
وشهد يفند االدعاءات بشأن طرده لبسام الراوي  

كاتانيتش : انا املسؤول عن اخلسارة وهذا ما حدث بالضبط
 و مدرب قطر: فزنا على افضل فريق يف البطولة وبسام الراوي العب قطري !!

في الوقت الذي استنفر االعالم الرياضي بجميع صنوفه القدرات الفنية والبشرية 
ــي النهائيات  ــا الوطني ف ــاح مهمة منتخبن ــن أجل جن ــل تقريبا م ــكل كام بش
ــبه تفرغ تام  ــيوية الدائرة رحاها حاليا في مالعب االمارات العربية, ومع ش االس
ــكيلة  ــفر نصف تش ــواء بس ألحتاد الكرة وال نقول تفرغا كامال للمهمة ذاتها س
الهيئة األدارية مع املنتخب حتت مختلف املسميات األدارية وغير األدارية بشكل 
ــتدعى جتميد دوران ماكينة الدوري ملدة تربو على 50 يوما مع تعطيل شبه تام  أس
لعمل منظومة األحتاد بطريقة ليست مألوفة في غيرنا من بلدان العالم مبا فيها 
ــيا, أقول  ــخة احلالية لنهائيات اس ــدول املمثلة مبنتخباتها الوطنية في النس ال
برغم كل تلك األمور كان منتخبنا األوملبي يحث اخلطى الواثقة والهادئة في درب 
التحضير واألعداد للمهمة التي تنتظره في شهر اذار املقبل املتمثلة بالتصفيات 
ــن منتخبنا  ــران مبجموعته التي حتتض ــام في طه ــاد التي تق ــيوية لألوملبي االس
ــران، حيث تتطلع األنظار  ــتان واي ــي الى جانب منتخبات اليمن وتركمانس األوملب
ــه املعهودة في التأهل الى التصفيات النهائية  الى أمكانية جتديد فريقنا جدارت
ــاد طوكيو 2020. والواقع أن  ــابقة كرة القدم في أوملبي ومن هناك التأهل الى مس
ــد تزامنت مع فورة  ــيرة التحضير األوملبي ق ــر أهمية في مس ــدة الزمنية األكث امل
ــيوي وهي من الناحية العملية  حتضير منتخبنا الوطني ثم دخوله املعترك االس

ــي  ــن عبدالغن ــت الكاب ــد خدم ق
ــجاما  ــه كثيرا أنس ــهد والعبي ش
ــول املأثور )رب ضارة نافعة(،  مع الق
حيث أن انشغال اجلميع باملنتخب 
ــدوري  ــة ال ــف عجل ــي وتوق الوطن
ــة واألجواء  ــة املالئم ــد هيأ البيئ ق
ــي  ف ــه  وزمالئ ــهد  لش ــة  الصافي
ــرات في البنية  احداث أهم التغيي
ــواء  ــة للمنتخب األوملبي، س الفني
ــني الذين وقع  ــد الالعب ــى صعي عل
ــي، أو في  ــار النهائ ــم األختي عليه
تعاطي الوحدات التدريبية وخوض 
املواجهات التجريبية كما حدث مع 
ــوريا األوملبي مرتني في  منتخب س
ــا يعنيه هذا من  ــب كربالء، وم ملع
حترر كامل لالعبني واملالك التدريبي 
ــكالها،  ــتى أش ــن الضغوط بش م

ــوف تعزز  ــردات اخلططية التي س ــي تنفيذ كل املف ــاخ جميل لهم ف ــر من وتوفي
بصورة أفضل في مواجهتني وديتني مع املنتخب األوملبي السعودي يفترض أنهما 
ــهد في األستقرار النهائي على قائمة الـ23  أفضل فرصة للكابن عبدالغني ش
ــكري األوملبي في تركيا  ــمية، مع أن معس ــا املعتمدين في التصفيات الرس العب
ــني واجلديرين في البقاء مع  ــورات كاملة عن الالعبني املؤهل ــر قد منحاه تص وقط
ــيرة عمل  ــن فيهم الالعبون املغتربون. هذه احملطات اخملتصرة في مس املنتخب مب
ــق معبد بالثقة والتفاؤل، لكن تبقى  ــر املنتخب األوملبي وضعته على طري وحتضي
ــا التجريبيتني وأنطالق  ــعودية ومباراتيه ــة بني رحلة الس ــدة الزمنية الفاصل امل
ــتثمارها بطريقة  ــب أس ــحة الزمنية الواج ــي الفس ــي طهران ه ــات ف التصفي
ــقف الشهر ونصف الشهر وال ميكن أنقضاؤها من  صحيحة ألنها تقترب من س
ــكر تدريبي واحد في األقل، وما ال يقل عن مباراتني جتريبيتني مع علمنا  دون معس
ــوف تخلق صعوبات  وأدراكنا الكاملني أن معاودة عجلة الدوري املمتاز بالدوران س
عملية أمام املدرب في تفريغ العبيه للمهمة الوطنية، ومن ثم فأن التنسيق مع 
ــاد الكرة يبدو خطوة ضرورية جدا في ترتيب ما ميكن ترتيبه من حتضير نهائي  احت
ــة قصيرة يكون فيها منتخبنا األوملبي  ــبق أنطالق تصفيات طهران مبدة زمني يس

في قمة اجلاهزية للمشوار الصعب في درب التأهل الى األوملبياد.
السطر األخير

**الصمت هو أفضل تعبري عن اإلحتقار
برناردشو

األومليب .. رب ضارة نافعة
وقفة 

خالد جاسم

توفري مناخ جميل يف تنفيذ 
كل املفردات الخططية التي 
سوف تعزز بصورة أفضل 
يف مواجهتني وديتني مع 
املنتخب األوملبي السعودي 
يفرتض أنهما أفضل فرصة 
للكابتن عبدالغني شهد يف 
األستقرار النهائي على قائمة 
الـ23 العبا 

في  املسابقات  جلنة  قررت 
اياب  جولة  تأجيل  الكرة  احتاد 
كان  التي  العراق  كأس  مباريات 
السبت  يوم  تبدأ  ان  لها  مقررا 
القادم ، ضمن الدور ربع النهائي 
سفر  بسبب   ، اخر  اشعار  الى 

املنتخب االوملبي الى السعودية 
تدريبي  معسكر  في  للدخول 
 ، االوملبية  للتصفيات  حتضيرا 
على ان تستأنف مباريات الدوري 
املمتاز يوم 30 من هذا الشهر ، 
املسابقات  جلنة  ابلغت  حيث 
وهي  املتأهلة  الثمان  االندية 

اجلوية  والقوة  والطلبة  الزوراء 
والنفط والكهرباء واحلدود ونفط 
جولة  ارجاء  وبغداد  ميسان 
وسط   ، اخر  اشعار  الى  االياب 
تذمر االندية التي تفاجأت بهذا 
القرار الذي وصل منتصف الليل 

حسب ادعائهم ! .

جلنة املسابقات تقرر تأجيل اياب الكاس اىل اشعار اخر  

راضي،  احمد  السابق  الدولي  النجم  اكد 
اسود  قدمه  الذي  باالداء  فخور  انه 
العراق  ان  آسيا، مبيناً  الرافدين في كأس 
راضي  للمستقبل.وقال  فريقاً  كسب 
»بني  قنوات  على  املباراة  حتليله  خالل 
سبورتس« إن »حتضيرات املنتخب الوطني 
فهو  آسيا،  كأس  لبطولة  جيدة  تكن  لم 
جتمع قبل شهر من البطولةباالضافة الى 
التي  الطبيعية  غير  و  الصعبة  الظروف 
بظاللها  القت  والتي  العراق  منها  يعاني 
بالقول:  الوطني«.واوضح  املنتخب  على 
الوطني في  املنتخب  انا »فخور مبا قدمه 
مباراة امس االول وبالبطولة بشكل عام، 

لكن  االخطاء  بعض  هناك  كانت  نعم 
االداء كان مشرفاً«، مبينا ان »العراق خسر 
للمستقبل  جيالً  كسب  لكنه  البطولة 
الرافدين«. والقادم سيكون افضل السود 
وغادر املنتخب الوطني، بطولة كأس آسيا 
بخسارته امام قطر بهدف نظيف في دور 

الـ16 من البطولة، مساء اليوم الثالثاء.

امحد راضي: فخور بأسود الرافدين وكسبنا 
فريقًا للمستقبل

»بروفتا« السعودية جتّهز منتخبنا األومليب لتصفيات طوكيو

رسن شهدسانشيزكاتانيش 

املنتخب الوطين حيزم حقائبه 
واملسابقات حتدد موعد استئناف املمتاز

أزمة مرتقبة يف ريال مدريد بسبب راموس

 
زار جوزيه مورينيو، مدرب كرة القدم 
في  اإلرث  جناح  البرتغالي،  العاملي 
مقر اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
قطر  دولة  حتضيرات  على  للتعرف 
الستضافة بطولة كأس العالم لكرة 
القدم عام 2022، وذلك على هامش 
زيارة قام بها مؤخراً إلى الدوحة. وكان 
السيد ناصر اخلاطر، رئيس مجموعة 
جاهزية وجتربة البطولة لدى اللجنة 
العليا، في استقبال مورينيو، حيث 
أطلعه على آخر تطورات استضافة 
اللجنة  وبرامج  ومبادرات  البطولة، 
العليا، وخطط اإلرث الذي ستتركه 

البطولة ألجيال بعد انتهائها.
وعبر مورينيو في حوار حصري له مع 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث عن 
البطولة  تنظيم  مبستوى  إعجابه 
رائعة  التحضيرات  بأن  »أرى  قائالً: 
العالم  كأس  بطولة  الستضافة 
وبصفتي   .2022 قطر  القدم  لكرة 
بعض  راودتني  القدم،  لكرة  مدرباً 
استعدادات  حول  التساؤالت 
املذهل  من  أنه  إال  هنا،  االستضافة 

إجنازه  قطر  استطاعت  ما  أرى  أن 
تنظيم  نحو  رحلتها  في  اآلن  حتى 

املونديال«.
حتضيرات  بدقة  مورينيو  أشاد  كما 
اللجنة العليا في كافة مشاريعها 
أولت  »لقد  قائالً:  البطولة  لتنظيم 
بكافة  اهتماماً  العليا  اللجنة 
التدريب،  التفاصيل، بدءاً من مواقع 
كافة  وسالمة  بجمالية  واالهتمام 
استادات البطولة، وتقارب املسافات 
الزوار  يكبد  لن  مما  بينها  فيما 
التنقل  عناء  والالعبني  واملشجعني 

ملسافات طويلة كما حدث في بطولة 
بطولة  بأن  وأعتقد   .2018 روسيا 
قطر 2022 ستكون املرة األولى التي 
املشاركة  الفرق  أمام  فيها  سيتاح 
فرصة اختيار مكان إقامتها ومواقع 
تتمتع  ذلك،  على  عالوة  تدريبها. 
قطر خالل شهري نوفمبر وديسمبر 
بجو معتدل، لذا أعتقد بأن البطولة 
وعلى  استثنائية.  ستكون  هنا 
الصعيد الشخصي، أمتنى أن تلعب 
املنتخبات املشاركة في بطولة قطر 
عالية  كروية  ومهارة  مبستوى   2022

الستضافة  قطر  بتحضيرات  تليق 
هذا احلدث العاملي الهام«.

وفي سياق استضافة البطولة ألول 
مرة في العالم العربي وللمرة الثانية 
»قبيل  مورينيو:  قال  آسيا،  قارة  في 
مقر  في  اإلرث  جلناح  زيارتي  إنهاء 
مبشاهدة  ُسعدت  العليا،  اللجنة 
فيديو قصير يلخص رحلة قطر في 
التحضير لتقدمي ملف االستضافة. 
وقد أدركُت حينها مدى متيز البطولة 
يتعلق  فيما  خاصة  غيرها  عن  هنا 
املسافات،  متقاربة  بالطبيعة 

واملوقع اجلغرافي االستراتيجي الذي 
سيتمكن  إذ  قطر،  دولة  به  تتميز 
من  العالم  حول  املشجعني  ماليني 
مشاهدة مباريات البطولة في أوقات 
بث مناسبة لهم. كما يسهل موقع 
قطر حركة الطيران اجلوي من كافة 

دول العالم إليها«.
اإلرث  مشاريع  حول  رأيه  وعن 
أشاد   ،2022 لبطولة  املصاحبة 
العليا  اللجنة  مببادرات  مورينيو 
إرث  ترك  في  تسهم  التي  اخملتلفة 
ألجيال  مستدام  وبيئي  اجتماعي 
لم  نهج  وهذا  البطولة،  انتهاء  بعد 
تولي دول مستضيفة أخرى اهتماماً 
بالغاً به. وأضاف مورينيو قائالً: »أؤمن 
بأن اإلرث ليس مجرد فكرة من نسج 
اخليال، بل هو نهج قوي تسير دولة 

قطر بخطى ثابتة نحو بلوغه«.
عن  معبراً  حديثه  مورينيو  واختتم 
تطلعاته لعام 2022 الذي سيشهد 
نسخة  استضافة  في  قطر  جناح 
العالم  كأس  بطولة  من  استثنائية 

لكرة القدم .

محوريًا  دورًا  مني،  هيوجن  سون  لعب 
ببطولة  اجلنوبية،  كوريا  استمرار  في 
نبَّه رفاقه إلى ضرورة  كأس آسيا، لكنه 
بعد  اللقب  استرداد  أرادوا  إذا  التحسن، 
غياب 59 عاًما. وخاض مهاجم توتنهام، 
املقامة  البطولة  في  الثانية  مباراته 
باإلمارات وساعد كوريا اجلنوبية في الفوز 
إضافي،  وقت  بعد  البحرين  على   )1-2(
لتضرب موعًدا مع قطر في دور الثمانية. 
وقال للصحفيني »أعتقد أننا أفضل من 
لكن  املطلوبة،  النتيجة  حققنا  ذلك. 
األداء لم يكن رائًعا، لكن أحيانا تكتفي 
بالنتيجة. نتطلع للعب في دور الثمانية، 
وسنخوض مباراة أخرى صعبة«. وأضاف 
ضد  اللعب  الصعب  من  يكون  »أحيانًا 
لكن  مساحة  جتد  وال  مدافعني،   10
أن نتعلم من ذلك، وأن نتحسن«.  يجب 
في  دولًيا  األشهر  الالعب  سون،  وانضم 
القارة، إلى منتخب بالده في اإلمارات في 
الصني  ضد  اجملموعات  بدور  مباراة  آخر 
الالعب،  وقال  توتنهام.  مع  اتفاق  ضمن 
في  خبرته  إن  عاًما،   26 عمره  البالغ 
تساعده  قد  املمتاز،  اإلجنليزي  الدوري 
في االستعداد جيًدا خلوض مباراة أخرى 
يوم غد اجلمعة، أمام فريق قطر الشاب.

وتابع »األمر يتعلق بالعقلية كما أعتقد. 
نعم أشعر باإلرهاق بعد املباراة بالطبع، 
أسرع  في  للتعافي  سأسعى  لكنني 
 3 بعد  مجدًدا  اللعب  أجل  من  وقت 
أيام. يحدث نفس األمر عندما ألعب مع 

توتنهام«.
من جانب اخر أكد جنوم منتخب اإلمارات، 
في  مشوارهم  مواصلة  على  حرصهم 
منصة  إلى  وصوالً   ،2019 آسيا  كأس 
نهائي  ربع  إلى  تأهلهم  بعد  التتويج، 
اإلمارات. في  حالياً  املقامة  البطولة 
صاحب  خليل،  أحمد  املهاجم  وأرسل 
ثمن  في  قيرغيزستان  على  الفوز  هدف 

النهائي ) 3 ـ 2(، تهانيه جلماهير وعشاق 
كرة القدم اإلماراتية، معرباً عن سعادته 
النهائي، الفتاً  ربع  إلى  املنتخب  بوصول 
طويل  ماراثون  بعد  جاء  الفوز  أن  إلى 
 120 طوال  الالعبون  بذله  كبير  وجهد 
للجمهور  القوية  الوقفة  وثمن  دقيقة. 
زمن  طوال  لالعبني  املستمر  ودعمه 
أن يوفق مع باقي زمالئه  املباراة، متمنياً 
في قيادة »األبيض« لتحقيق لقب كأس 
املنتخب. تاريخ  في  األولى  للمرة  آسيا 
واعتبر خليل، أن املرحلة املقبلة ستكون 
أقوى  ستكون  املواجهات  وأن  أصعب، 
وحتتاج إلى جهد مضاعف حتى يتمكن 

نصف  الدور  إلى  العبور  من  املنتخب 
النهائي، ويبقي على آماله في الصعود 
مهاجم  ووعد  التتويج.  منصة  إلى 
في  العمل  في  باالستمرار  »األبيض« 
الفترة املقبلة، مناشداً اجلميع بالوقوف 
ودعم العبيه في مباراة  املنتخب  خلف 
أجل حتقيق  من  النهائي،  بربع  أستراليا 
وخطف  اللقب  حامل  على  الفوز 
وحيا  الكبار.  مربع  إلى  التأهل  بطاقة 
اإلماراتية  اجلماهير  الرحمن،  عبد  عامر 
املباراة  في  للمنتخب  مساندتها  بعد 
إلى  قيرغيزستان، منوهاً  أمام  السابقة 
جهود  تضافر  بفضل  حتقق  الفوز  أن 
اجلميع. واعتبر االنتصار هدية متواضعة 
املنتخب  تأهل  في  أسهم  من  لكل 
باجلهد  مشيدا  النهائي،  ربع  الدور  إلى 
زمن  طوال  الالعبون  بذله  الذي  الكبير 
اإلضافيني،  والشوطني  الرسمي  املباراة 
وقوياً  صعباً  جاء  اللقاء  أن  إلى  الفتاً 
لكن عزمية العبي املنتخب مكنتهم من 
خطف بطاقة العبور. وحتدث عن املباراة 
النهائي،  ربع  في  أستراليا  أمام  املقبلة 
وأن طريق  تكون سهلة،  لن  أنها  مؤكداً 

»األبيض« لن يكون مفروشاً بالورود .
 وشدد على ضرورة التوحد خلف شعار 
املنتخب في املرحلة املقبلة، والتحضير 

بشكل جيد للقاء ربع النهائي باعتبار 
يكون  أن  يجب  مهمة  محطة  املباراة 
املنتخب جاهزاً لها حتى يحقق الهدف 
خميس  الالعب  وحتدث  املطلوب. 
في  األول  الهدف  صاحب  إسماعيل، 
مباراة قيرغيزستان، مبشاعر مختلطة 
على  واحلزن  بالتأهل  الفرح  بني  جتمع 
أنه  مبيناً  املقبلة،  املباراة  عن  غيابه 
للدور  املنتخب  بعبور  للغاية  سعيد 
أن  واعتبر  شديدة.  معاناة  بعد  املقبل 
جيد،  أمر  النهائي  ربع  إلى  الوصول 
مبديا حزنه للغياب عن املباراة املقبلة 
باقي  في  ثقته  أكد  لكنه  لإليقاف، 
اللقاء،  حسم  على  وقدرتهم  الالعبني 

آمالً أن يعود للظهور مع بقية زمالئه في 
املواجهات املقبلة.

املدرب  بقيادة  الفني  اجلهاز  رفع 
اإليطالي، ألبرتو زاكيروني، شعار ال وقت 
تدريبا  اإلماراتي  املنتخب  للراحة.وأجرى 
التخلص  بهدف  استشفائيا،  خفيفا 
من  الناجتة  البدني  اإلرهاق  آثار  من 
مباراة قيرغيزستان، خاصة أنها امتدت 
لـ120  واستمرت  إضافيني،  لشوطني 
جهدا  الالعبون  خاللها  بذل  دقيقة، 
على  الفني  اجلهاز  ويحرص  مضاعفا. 
املثلى ملواجهة  بالصورة  الالعبني  جتهيز 

السابقة،  النسخة  لقب  حامل  حتدي 
تصحيح  على  زاكيروني  املدرب  ويعمل 
التي  السلبيات  بعض  وتفادي  األخطاء، 
قيرغيزستان. مباراة  في  األداء  صاحبت 

لسد  بدائل  لتجهيز  املدرب  ويسعى 
واإليقافات،  اإلصابات  عن  الناجت  النقص 
املدافع خليفة  التشكيلة  إذ يغيب عن 
مبارك، بداعي اإلصابة، بعد أن ظل أحد 
العناصر األساسية في قائمة زاكيروني 

بجميع املباريات السابقة.
كما لن يكون الالعب خميس إسماعيل، 
شباك  في  األول  الهدف  صاحب 
بطاقة  نال  أن  بعد  متاحا  قيرغيزستان، 

ملباراة  إثرها  على  سيتوقف  صفراء، 
واحدة. فيما بدأ اجلهاز الفني في دراسة 
على  وعكف  املقبل،  منافسه  وحتليل 
التسجيالت  من  مجموعة  مشاهدة 
اخلاصة مببارياته خالل البطولة احلالية، 
للتعرف أكثر على خصمه، والوقوف على 
الضعف.وسيقوم  ونقاط  القوة  مواطن 
املباريات  هذه  مبشاهدة  الفني  اجلهاز 
ملناقشة  الالعبني،  بصحبة  مجددا، 
للمنتخب  الفنية  التفاصيل  جميع 
الفنية  االستراتيجية  ووضع  األسترالي 

للمواجهة املقبلة .

أزمة  عن  إسباني،  تقرير  كشف 
ريال  أسوار  داخل  مرتقبة  جديدة 
الفريق،  بقائد  تتعلق  مدريد، 

سيرجيو راموس.
»التشيرجنيتو«  برنامج  وقال 

راموس  القائد  إن  اإلسباني، 
مع  عقده  جتديد  يريد 
وزيادة  امللكي،  الفريق 
راتبه إلى 18 مليون يورو 

علًما  سنويًا، 
نه  بأ

يتقاضى حالًيا 10 ماليني يورو.
ريال  إدارة  أن  إلى  التقارير  وأشارت 
الكلمات  تعجبها  لم  مدريد 
راموس  سيرجيو  بها  أدلى  التي 
أنطونيو  ارتبط  عندما  مؤخًرا، 
امللكي،  الفريق  بتدريب  كونتي 
جولني  املُقال  للمدرب  خلًفا 

لوبيتيجي.
وقتها  راموس  وقال 
يُفرض  ال  »االحترام 
بالقوة، بل يُكتسب«، في 
لرفضه  واضحة  إشارة 

املبدئي ألسلوب كونتي.
آخر  وكانت 

مشكلة 
في  لراموس 
 ، ت يبا ر لتد ا
بضرب  قام  عندما 
الكرة بشكل متعمد 
أكثر من مرة في زميله 
سيرجيو  الشاب 
إلى  إضافة  ريجيلون، 
أنه ال يتحدث مع إيسكو.

في  أنه  يذكر 
ين  تشر / بر كتو أ
جدد   ،2017 أول 
عقد  مدريد  ريال 
راموس  سيرجيو 
عام  صيف  حتى 

.2021

أقرت التشيكية كارولينا بليسكوفا، املصنفة 
بأن  احملترفات،  التنس  العبات  بني  الثامنة 
املواجهة التي انتفضت فيها أما منافستها 
من  لتقصيها  ويليامز،  سيرينا  األمريكية 
كانت  املفتوحة،  أستراليا  بطولة  نهائي  ربع 
بفوز  اللقاء  وانتهى  مسيرتها.  في  األفضل 
األولى  املصنفة  على  لبليسكوفا  درامي 
كانت  التي  مرات   7 أستراليا  وبطلة  سابقا 
واحلاسمة،  الثالثة  اجملموعة  في   1-5 متفوقة 
أن تخسر بشكل غير متوقع في مباراة  قبل 
انتهت بنتيجة 4-6 و6-4 و7-5. وقالت املرشحة 
»لقد  اللقاء  انتهاء  عقب  للقب  السابعة 
مباريات  في  االنتفاضات  من  العديد  حققت 
عقب  دائما  يحدث  كان  األمر  لكن  سابقة، 
الهزمية في مجموعة أو عقب تعرض إرسالي 

للكسر، لكن ليس كما حدث اليوم«. واعتبرت 
التشيكية التي كانت بدورها املصنفة األولى 
سابقا، أنها لعبت مبستوى عال جدا في اجلزء 
غير  انتفاضة  حققت  حني  اللقاء  من  األخير 
مهزومة  كانت  بعدما  سيرينا  على  متوقعة 
هذه  نتيجة  وحتسم  تستفيق  أن  قبل   ،5-1
لتحسم   ،5-7 لصاحلها  األخيرة  اجملموعة 
البطوالت  أولى  نهائي  لنصف  تأهلها  بذلك 

األربع الكبرى .
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ــس األربعاء،  ــرات، صباح ام ــات الكامي التقطت عدس
ــالن، في  ــن، مهاجم مي ــو هيجواي ــي جونزال األرجنتين
ــفر إلى لندن.وذكر موقع  ــتعداًدا للس مطار ميالنو، اس
»كالتشيو ميركاتو« أن هيجواين في طريقه إلى لندن، 
من أجل استكمال إجراءات انتقاله إلى نادي تشيلسي، 
ــاري، املدير  ــيو س ــل حتت قيادة اإليطالي ماوريس والعم
ــينضم  ــار املوقع إلى أن هيجواين س الفني للبلوز. وأش

ــراء  ــبيل اإلعارة مع خيار الش ــي، على س إلى تشيلس
ــورو، مع التزام البلوز بتمديد اإلعارة،  مقابل 36 مليون ي
إذا مت استيفاء بعض الشروط املعينة. وجنح تشيلسي 
في االتفاق مع يوفنتوس، على قطع إعارة هيجواين من 
ميالن، واالنضمام إلى البلوز حتى نهاية املوسم اجلاري، 
على سبيل اإلعارة.يذكر أن هيجواين شارك في خسارة 
ــوبر  ــام يوفنتوس بهدف دون رد، في كأس الس ميالن أم

اإليطالي.

هيجواين يطري إىل لندن

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /
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بليسكوفا: انتفاضيت أمام سريينا 
األفضل يف مسريتي

انتفاضة مسيث تقود مافريكس الكتساح كليربز بدوري السلة األمريكي

جنم كوريا اجلنوبية يطالب زمالءه بالتحسن قبل موقعة قطر ويطالبهم بنيل اللقب االسيوي 
جنوم اإلمارات يؤكدون رغبتهم يف الوصول إىل منصة التتويج  ويعلنون التحدي أمام أسرتاليا حتت شعار »ال للراحة«

في دوري الـ8 قمة المباريات وصراع الكبار للظفر باللقب االسيوي 

مباريات،   6 غياب  بعد  العائد  سميث،  دينيس  سجل 
داالس  ليقود  مرتدة  كرات   8 واستحوذ على  نقطة   17
كليبرز،  أجنليس  لوس  على   ،98-106 للفوز  مافريكس 
في دوري السلة األمريكي للمحترفني، الليلة املاضية.

وغاب سميث عن 3 مباريات بسبب آالم بالظهر واملرض، 
قبل أن يترك الفريق لثالث مباريات أخرى وسط تكهنات 
بشأن انزعاجه من دوره بالفريق مع تراجع أسهمه أمام 
ليثبت  عاد  سميث  لكن  دونتشيتش.  لوكا  الصاعد 
فاعليته ليخرج الفريق من سلسلة من 4 هزائم وأهدى 
متريرتني حاسمتني من إجمالي 4 متريرات لزميله دياندري 
في  متأخر  وقت  خالل  السابق،  كليبرز  العب  جوردان، 
الربع الرابع ليساهم في خسارة كليبرز السادسة في 

 16 مسجال  اللقاء  دونتشيتش  مباريات.وأنهى  سبع 
نقطة بجانب 7 متريرات حاسمة واستحوذ على 6 كرات 
مرتدة.وسجل فريد فانفليت 19 نقطة واستحوذ على 
7 كرات مرتدة وقدم 7 متريرات حاسمة خالل فوز تورونتو 
رابتورز 120-105 على سكرامنتو كينجز.وأضاف كايل 
لوري 19 نقطة وقدم تسع متريرات حاسمة خالل الفوز 

العاشر على التوالي لرابتورز مبلعبه.
سيتي  أوكالهوما  ليقود  نقطة   36 جورج  بول  وأحرز 
ثاندر للفوز 123-114 على بورتالند تريل بليزرز ليحقق 

انتصاره الثالث على التوالي .
بجانب  لثاندر  نقطة   29 وستبروك  راسل  وسجل 
مرتدة  كرات  عشر  على  واستحوذ  حاسمة  متريرة   14

بدوري  14 في مسيرته  للمرة  مزدوجة  أرقام   3 ليحقق 
احملترفني.

املدرب العاملي مورينيو يشيد باستعدادات قطر الستضافة مونديال 2022

إلى نصف  أملانيا  تأهل منتخب  هيمن 
على  اليد  لكرة  العالم  بطولة  نهائي 
بعد  وذلك  الصادرة  األملانية،  الصحف 

الفوز على كرواتيا )21-22(.
 Westfalische« صحيفة  وجاءت 
يلفت  »فيليب  بعنوان   »Rundschau

الذي  األداء  إلى  إشارة  في  االنتباه«، 
مهاجم  فيليب،  ماكسيميليان  قدمه 
فريقه  فوز  خالل  دورمتوند،  بوروسيا 
على اليبزيج )1-0(،  في اجلولة الـ18 من 

البوندسليجا.
وأضافت أيًضا عنوان »رويس قد يلعب 
بإمكانية  أفادت  حيث  السبت«،  يوم 

دورمتوند،  جنم  رويس،  ماركو  حلاق 
مبواجهة هانوفر املقبلة.

»أملانيا  عنوان  أيًضا  الغالف  وضم 
فوز  بعد  وذلك  النهائي«،  نصف  في 
الدور  في  كرواتيا،  على  املانشافت 

الثاني ملونديال اليد .

إجناز املانشافت يف مونديال اليد يتصدر صحف أملانيا



أزمة مرتقبة يف ريال مدريد بسبب راموس

 
زار جوزيه مورينيو، مدرب كرة القدم 
في  اإلرث  جناح  البرتغالي،  العاملي 
مقر اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
قطر  دولة  حتضيرات  على  للتعرف 
الستضافة بطولة كأس العالم لكرة 
القدم عام 2022، وذلك على هامش 
زيارة قام بها مؤخراً إلى الدوحة. وكان 
السيد ناصر اخلاطر، رئيس مجموعة 
جاهزية وجتربة البطولة لدى اللجنة 
العليا، في استقبال مورينيو، حيث 
أطلعه على آخر تطورات استضافة 
اللجنة  وبرامج  ومبادرات  البطولة، 
العليا، وخطط اإلرث الذي ستتركه 

البطولة ألجيال بعد انتهائها.
وعبر مورينيو في حوار حصري له مع 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث عن 
البطولة  تنظيم  مبستوى  إعجابه 
رائعة  التحضيرات  بأن  »أرى  قائالً: 
العالم  كأس  بطولة  الستضافة 
وبصفتي   .2022 قطر  القدم  لكرة 
بعض  راودتني  القدم،  لكرة  مدرباً 
استعدادات  حول  التساؤالت 
املذهل  من  أنه  إال  هنا،  االستضافة 

إجنازه  قطر  استطاعت  ما  أرى  أن 
تنظيم  نحو  رحلتها  في  اآلن  حتى 

املونديال«.
حتضيرات  بدقة  مورينيو  أشاد  كما 
اللجنة العليا في كافة مشاريعها 
أولت  »لقد  قائالً:  البطولة  لتنظيم 
بكافة  اهتماماً  العليا  اللجنة 
التدريب،  التفاصيل، بدءاً من مواقع 
كافة  وسالمة  بجمالية  واالهتمام 
استادات البطولة، وتقارب املسافات 
الزوار  يكبد  لن  مما  بينها  فيما 
التنقل  عناء  والالعبني  واملشجعني 

ملسافات طويلة كما حدث في بطولة 
بطولة  بأن  وأعتقد   .2018 روسيا 
قطر 2022 ستكون املرة األولى التي 
املشاركة  الفرق  أمام  فيها  سيتاح 
فرصة اختيار مكان إقامتها ومواقع 
تتمتع  ذلك،  على  عالوة  تدريبها. 
قطر خالل شهري نوفمبر وديسمبر 
بجو معتدل، لذا أعتقد بأن البطولة 
وعلى  استثنائية.  ستكون  هنا 
الصعيد الشخصي، أمتنى أن تلعب 
املنتخبات املشاركة في بطولة قطر 
عالية  كروية  ومهارة  مبستوى   2022

الستضافة  قطر  بتحضيرات  تليق 
هذا احلدث العاملي الهام«.

وفي سياق استضافة البطولة ألول 
مرة في العالم العربي وللمرة الثانية 
»قبيل  مورينيو:  قال  آسيا،  قارة  في 
مقر  في  اإلرث  جلناح  زيارتي  إنهاء 
مبشاهدة  ُسعدت  العليا،  اللجنة 
فيديو قصير يلخص رحلة قطر في 
التحضير لتقدمي ملف االستضافة. 
وقد أدركُت حينها مدى متيز البطولة 
يتعلق  فيما  خاصة  غيرها  عن  هنا 
املسافات،  متقاربة  بالطبيعة 

واملوقع اجلغرافي االستراتيجي الذي 
سيتمكن  إذ  قطر،  دولة  به  تتميز 
من  العالم  حول  املشجعني  ماليني 
مشاهدة مباريات البطولة في أوقات 
بث مناسبة لهم. كما يسهل موقع 
قطر حركة الطيران اجلوي من كافة 

دول العالم إليها«.
اإلرث  مشاريع  حول  رأيه  وعن 
أشاد   ،2022 لبطولة  املصاحبة 
العليا  اللجنة  مببادرات  مورينيو 
إرث  ترك  في  تسهم  التي  اخملتلفة 
ألجيال  مستدام  وبيئي  اجتماعي 
لم  نهج  وهذا  البطولة،  انتهاء  بعد 
تولي دول مستضيفة أخرى اهتماماً 
بالغاً به. وأضاف مورينيو قائالً: »أؤمن 
بأن اإلرث ليس مجرد فكرة من نسج 
اخليال، بل هو نهج قوي تسير دولة 

قطر بخطى ثابتة نحو بلوغه«.
عن  معبراً  حديثه  مورينيو  واختتم 
تطلعاته لعام 2022 الذي سيشهد 
نسخة  استضافة  في  قطر  جناح 
العالم  كأس  بطولة  من  استثنائية 

لكرة القدم .

محوريًا  دورًا  مني،  هيوجن  سون  لعب 
ببطولة  اجلنوبية،  كوريا  استمرار  في 
نبَّه رفاقه إلى ضرورة  كأس آسيا، لكنه 
بعد  اللقب  استرداد  أرادوا  إذا  التحسن، 
غياب 59 عاًما. وخاض مهاجم توتنهام، 
املقامة  البطولة  في  الثانية  مباراته 
باإلمارات وساعد كوريا اجلنوبية في الفوز 
إضافي،  وقت  بعد  البحرين  على   )1-2(
لتضرب موعًدا مع قطر في دور الثمانية. 
وقال للصحفيني »أعتقد أننا أفضل من 
لكن  املطلوبة،  النتيجة  حققنا  ذلك. 
األداء لم يكن رائًعا، لكن أحيانا تكتفي 
بالنتيجة. نتطلع للعب في دور الثمانية، 
وسنخوض مباراة أخرى صعبة«. وأضاف 
ضد  اللعب  الصعب  من  يكون  »أحيانًا 
لكن  مساحة  جتد  وال  مدافعني،   10
أن نتعلم من ذلك، وأن نتحسن«.  يجب 
في  دولًيا  األشهر  الالعب  سون،  وانضم 
القارة، إلى منتخب بالده في اإلمارات في 
الصني  ضد  اجملموعات  بدور  مباراة  آخر 
الالعب،  وقال  توتنهام.  مع  اتفاق  ضمن 
في  خبرته  إن  عاًما،   26 عمره  البالغ 
تساعده  قد  املمتاز،  اإلجنليزي  الدوري 
في االستعداد جيًدا خلوض مباراة أخرى 
يوم غد اجلمعة، أمام فريق قطر الشاب.

وتابع »األمر يتعلق بالعقلية كما أعتقد. 
نعم أشعر باإلرهاق بعد املباراة بالطبع، 
أسرع  في  للتعافي  سأسعى  لكنني 
 3 بعد  مجدًدا  اللعب  أجل  من  وقت 
أيام. يحدث نفس األمر عندما ألعب مع 

توتنهام«.
من جانب اخر أكد جنوم منتخب اإلمارات، 
في  مشوارهم  مواصلة  على  حرصهم 
منصة  إلى  وصوالً   ،2019 آسيا  كأس 
نهائي  ربع  إلى  تأهلهم  بعد  التتويج، 
اإلمارات. في  حالياً  املقامة  البطولة 

صاحب  خليل،  أحمد  املهاجم  وأرسل 
ثمن  في  قيرغيزستان  على  الفوز  هدف 

النهائي ) 3 ـ 2(، تهانيه جلماهير وعشاق 
كرة القدم اإلماراتية، معرباً عن سعادته 
النهائي، الفتاً  ربع  إلى  املنتخب  بوصول 
طويل  ماراثون  بعد  جاء  الفوز  أن  إلى 
 120 طوال  الالعبون  بذله  كبير  وجهد 
للجمهور  القوية  الوقفة  وثمن  دقيقة. 
زمن  طوال  لالعبني  املستمر  ودعمه 
أن يوفق مع باقي زمالئه  املباراة، متمنياً 
في قيادة »األبيض« لتحقيق لقب كأس 
املنتخب. تاريخ  في  األولى  للمرة  آسيا 

واعتبر خليل، أن املرحلة املقبلة ستكون 
أقوى  ستكون  املواجهات  وأن  أصعب، 
وحتتاج إلى جهد مضاعف حتى يتمكن 

نصف  الدور  إلى  العبور  من  املنتخب 
النهائي، ويبقي على آماله في الصعود 
مهاجم  ووعد  التتويج.  منصة  إلى 
في  العمل  في  باالستمرار  »األبيض« 
الفترة املقبلة، مناشداً اجلميع بالوقوف 
ودعم العبيه في مباراة  املنتخب  خلف 
أجل حتقيق  من  النهائي،  بربع  أستراليا 
وخطف  اللقب  حامل  على  الفوز 
وحيا  الكبار.  مربع  إلى  التأهل  بطاقة 
اإلماراتية  اجلماهير  الرحمن،  عبد  عامر 
املباراة  في  للمنتخب  مساندتها  بعد 
إلى  قيرغيزستان، منوهاً  أمام  السابقة 
جهود  تضافر  بفضل  حتقق  الفوز  أن 
اجلميع. واعتبر االنتصار هدية متواضعة 
املنتخب  تأهل  في  أسهم  من  لكل 
باجلهد  مشيدا  النهائي،  ربع  الدور  إلى 
زمن  طوال  الالعبون  بذله  الذي  الكبير 
اإلضافيني،  والشوطني  الرسمي  املباراة 
وقوياً  صعباً  جاء  اللقاء  أن  إلى  الفتاً 
لكن عزمية العبي املنتخب مكنتهم من 
خطف بطاقة العبور. وحتدث عن املباراة 
النهائي،  ربع  في  أستراليا  أمام  املقبلة 
وأن طريق  تكون سهلة،  لن  أنها  مؤكداً 

»األبيض« لن يكون مفروشاً بالورود .
 وشدد على ضرورة التوحد خلف شعار 
املنتخب في املرحلة املقبلة، والتحضير 

بشكل جيد للقاء ربع النهائي باعتبار 
يكون  أن  يجب  مهمة  محطة  املباراة 
املنتخب جاهزاً لها حتى يحقق الهدف 
خميس  الالعب  وحتدث  املطلوب. 
في  األول  الهدف  صاحب  إسماعيل، 
مباراة قيرغيزستان، مبشاعر مختلطة 
على  واحلزن  بالتأهل  الفرح  بني  جتمع 
أنه  مبيناً  املقبلة،  املباراة  عن  غيابه 
للدور  املنتخب  بعبور  للغاية  سعيد 
أن  واعتبر  شديدة.  معاناة  بعد  املقبل 
جيد،  أمر  النهائي  ربع  إلى  الوصول 
مبديا حزنه للغياب عن املباراة املقبلة 
باقي  في  ثقته  أكد  لكنه  لإليقاف، 
اللقاء،  حسم  على  وقدرتهم  الالعبني 

آمالً أن يعود للظهور مع بقية زمالئه في 
املواجهات املقبلة.

املدرب  بقيادة  الفني  اجلهاز  رفع 
اإليطالي، ألبرتو زاكيروني، شعار ال وقت 
تدريبا  اإلماراتي  املنتخب  للراحة.وأجرى 
التخلص  بهدف  استشفائيا،  خفيفا 
من  الناجتة  البدني  اإلرهاق  آثار  من 
مباراة قيرغيزستان، خاصة أنها امتدت 
لـ120  واستمرت  إضافيني،  لشوطني 
جهدا  الالعبون  خاللها  بذل  دقيقة، 
على  الفني  اجلهاز  ويحرص  مضاعفا. 
املثلى ملواجهة  بالصورة  الالعبني  جتهيز 

السابقة،  النسخة  لقب  حامل  حتدي 
تصحيح  على  زاكيروني  املدرب  ويعمل 
التي  السلبيات  بعض  وتفادي  األخطاء، 
قيرغيزستان. مباراة  في  األداء  صاحبت 

لسد  بدائل  لتجهيز  املدرب  ويسعى 
واإليقافات،  اإلصابات  عن  الناجت  النقص 
املدافع خليفة  التشكيلة  إذ يغيب عن 
مبارك، بداعي اإلصابة، بعد أن ظل أحد 
العناصر األساسية في قائمة زاكيروني 

بجميع املباريات السابقة.
كما لن يكون الالعب خميس إسماعيل، 
شباك  في  األول  الهدف  صاحب 
بطاقة  نال  أن  بعد  متاحا  قيرغيزستان، 

ملباراة  إثرها  على  سيتوقف  صفراء، 
واحدة. فيما بدأ اجلهاز الفني في دراسة 
على  وعكف  املقبل،  منافسه  وحتليل 
التسجيالت  من  مجموعة  مشاهدة 
اخلاصة مببارياته خالل البطولة احلالية، 
للتعرف أكثر على خصمه، والوقوف على 
الضعف.وسيقوم  ونقاط  القوة  مواطن 
املباريات  هذه  مبشاهدة  الفني  اجلهاز 
ملناقشة  الالعبني،  بصحبة  مجددا، 
للمنتخب  الفنية  التفاصيل  جميع 
الفنية  االستراتيجية  ووضع  األسترالي 

للمواجهة املقبلة .

أزمة  عن  إسباني،  تقرير  كشف 
ريال  أسوار  داخل  مرتقبة  جديدة 
الفريق،  بقائد  تتعلق  مدريد، 

سيرجيو راموس.
»التشيرجنيتو«  برنامج  وقال 

راموس  القائد  إن  اإلسباني، 
مع  عقده  جتديد  يريد 
وزيادة  امللكي،  الفريق 
راتبه إلى 18 مليون يورو 

علًما  سنويًا، 
نه  بأ

يتقاضى حالًيا 10 ماليني يورو.
ريال  إدارة  أن  إلى  التقارير  وأشارت 
الكلمات  تعجبها  لم  مدريد 
راموس  سيرجيو  بها  أدلى  التي 
أنطونيو  ارتبط  عندما  مؤخًرا، 
امللكي،  الفريق  بتدريب  كونتي 
جولني  املُقال  للمدرب  خلًفا 

لوبيتيجي.
وقتها  راموس  وقال 
يُفرض  ال  »االحترام 
بالقوة، بل يُكتسب«، في 
لرفضه  واضحة  إشارة 

املبدئي ألسلوب كونتي.
آخر  وكانت 

مشكلة 
في  لراموس 
 ، ت يبا ر لتد ا
بضرب  قام  عندما 
الكرة بشكل متعمد 
أكثر من مرة في زميله 
سيرجيو  الشاب 
إلى  إضافة  ريجيلون، 
أنه ال يتحدث مع إيسكو.

في  أنه  يذكر 
ين  تشر / بر كتو أ
جدد   ،2017 أول 
عقد  مدريد  ريال 
راموس  سيرجيو 
عام  صيف  حتى 

.2021

أقرت التشيكية كارولينا بليسكوفا، املصنفة 
بأن  احملترفات،  التنس  العبات  بني  الثامنة 
املواجهة التي انتفضت فيها أما منافستها 
من  لتقصيها  ويليامز،  سيرينا  األمريكية 
كانت  املفتوحة،  أستراليا  بطولة  نهائي  ربع 
بفوز  اللقاء  وانتهى  مسيرتها.  في  األفضل 
األولى  املصنفة  على  لبليسكوفا  درامي 
كانت  التي  مرات   7 أستراليا  وبطلة  سابقا 
واحلاسمة،  الثالثة  اجملموعة  في   1-5 متفوقة 
أن تخسر بشكل غير متوقع في مباراة  قبل 
انتهت بنتيجة 4-6 و6-4 و7-5. وقالت املرشحة 
»لقد  اللقاء  انتهاء  عقب  للقب  السابعة 
مباريات  في  االنتفاضات  من  العديد  حققت 
عقب  دائما  يحدث  كان  األمر  لكن  سابقة، 
الهزمية في مجموعة أو عقب تعرض إرسالي 

للكسر، لكن ليس كما حدث اليوم«. واعتبرت 
التشيكية التي كانت بدورها املصنفة األولى 
سابقا، أنها لعبت مبستوى عال جدا في اجلزء 
غير  انتفاضة  حققت  حني  اللقاء  من  األخير 
مهزومة  كانت  بعدما  سيرينا  على  متوقعة 
هذه  نتيجة  وحتسم  تستفيق  أن  قبل   ،5-1
لتحسم   ،5-7 لصاحلها  األخيرة  اجملموعة 
البطوالت  أولى  نهائي  لنصف  تأهلها  بذلك 

األربع الكبرى .
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ــس األربعاء،  ــرات، صباح ام ــات الكامي التقطت عدس
ــالن، في  ــن، مهاجم مي ــو هيجواي ــي جونزال األرجنتين
ــفر إلى لندن.وذكر موقع  ــتعداًدا للس مطار ميالنو، اس
»كالتشيو ميركاتو« أن هيجواين في طريقه إلى لندن، 
من أجل استكمال إجراءات انتقاله إلى نادي تشيلسي، 
ــاري، املدير  ــيو س ــل حتت قيادة اإليطالي ماوريس والعم
ــينضم  ــار املوقع إلى أن هيجواين س الفني للبلوز. وأش

ــراء  ــبيل اإلعارة مع خيار الش ــي، على س إلى تشيلس
ــورو، مع التزام البلوز بتمديد اإلعارة،  مقابل 36 مليون ي
إذا مت استيفاء بعض الشروط املعينة. وجنح تشيلسي 
في االتفاق مع يوفنتوس، على قطع إعارة هيجواين من 
ميالن، واالنضمام إلى البلوز حتى نهاية املوسم اجلاري، 
على سبيل اإلعارة.يذكر أن هيجواين شارك في خسارة 
ــوبر  ــام يوفنتوس بهدف دون رد، في كأس الس ميالن أم

اإليطالي.

هيجواين يطري إىل لندن

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /
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بليسكوفا: انتفاضيت أمام سريينا 
األفضل يف مسريتي

انتفاضة مسيث تقود مافريكس الكتساح كليربز بدوري السلة األمريكي

جنم كوريا اجلنوبية يطالب زمالءه بالتحسن قبل موقعة قطر ويطالبهم بنيل اللقب االسيوي 
جنوم اإلمارات يؤكدون رغبتهم يف الوصول إىل منصة التتويج  ويعلنون التحدي أمام أسرتاليا حتت شعار »ال للراحة«

في دوري الـ8 قمة المباريات وصراع الكبار للظفر باللقب االسيوي 

مباريات،   6 غياب  بعد  العائد  سميث،  دينيس  سجل 
داالس  ليقود  مرتدة  كرات   8 واستحوذ على  نقطة   17
كليبرز،  أجنليس  لوس  على   ،98-106 للفوز  مافريكس 
في دوري السلة األمريكي للمحترفني، الليلة املاضية.

وغاب سميث عن 3 مباريات بسبب آالم بالظهر واملرض، 
قبل أن يترك الفريق لثالث مباريات أخرى وسط تكهنات 
بشأن انزعاجه من دوره بالفريق مع تراجع أسهمه أمام 
ليثبت  عاد  سميث  لكن  دونتشيتش.  لوكا  الصاعد 
فاعليته ليخرج الفريق من سلسلة من 4 هزائم وأهدى 
متريرتني حاسمتني من إجمالي 4 متريرات لزميله دياندري 
في  متأخر  وقت  خالل  السابق،  كليبرز  العب  جوردان، 
الربع الرابع ليساهم في خسارة كليبرز السادسة في 

 16 مسجال  اللقاء  دونتشيتش  مباريات.وأنهى  سبع 
نقطة بجانب 7 متريرات حاسمة واستحوذ على 6 كرات 
مرتدة.وسجل فريد فانفليت 19 نقطة واستحوذ على 
7 كرات مرتدة وقدم 7 متريرات حاسمة خالل فوز تورونتو 
رابتورز 120-105 على سكرامنتو كينجز.وأضاف كايل 
لوري 19 نقطة وقدم تسع متريرات حاسمة خالل الفوز 

العاشر على التوالي لرابتورز مبلعبه.
سيتي  أوكالهوما  ليقود  نقطة   36 جورج  بول  وأحرز 
ثاندر للفوز 123-114 على بورتالند تريل بليزرز ليحقق 

انتصاره الثالث على التوالي .
بجانب  لثاندر  نقطة   29 وستبروك  راسل  وسجل 
مرتدة  كرات  عشر  على  واستحوذ  حاسمة  متريرة   14

بدوري  14 في مسيرته  للمرة  مزدوجة  أرقام   3 ليحقق 
احملترفني.

املدرب العاملي مورينيو يشيد باستعدادات قطر الستضافة مونديال 2022

إلى نصف  أملانيا  تأهل منتخب  هيمن 
على  اليد  لكرة  العالم  بطولة  نهائي 
بعد  وذلك  الصادرة  األملانية،  الصحف 

الفوز على كرواتيا )21-22(.
 Westfalische« صحيفة  وجاءت 
يلفت  »فيليب  بعنوان   »Rundschau

الذي  األداء  إلى  إشارة  في  االنتباه«، 
مهاجم  فيليب،  ماكسيميليان  قدمه 
فريقه  فوز  خالل  دورمتوند،  بوروسيا 
على اليبزيج )1-0(،  في اجلولة الـ18 من 

البوندسليجا.
وأضافت أيًضا عنوان »رويس قد يلعب 
بإمكانية  أفادت  حيث  السبت«،  يوم 

دورمتوند،  جنم  رويس،  ماركو  حلاق 
مبواجهة هانوفر املقبلة.

»أملانيا  عنوان  أيًضا  الغالف  وضم 
فوز  بعد  وذلك  النهائي«،  نصف  في 
الدور  في  كرواتيا،  على  املانشافت 

الثاني ملونديال اليد .

إجناز املانشافت يف مونديال اليد يتصدر صحف أملانيا
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املالي��ة  اللجن��ة  كش��فت عض��و 
التميم��ي امس  النيابي��ة ماج��دة 
األربع��اء، ع��ن ابرز التغيي��رات التي 
جرت على موازنة عام 2019، مبينة 
ان املوازن��ة تضمن��ت تثبيت جميع 
العقود في كافة الوزارات وادراج بند 

إلعادة املفسوخة عقودهم .
وقال��ت التميم��ي ف��ي تصري��ح إن 
“اللجن��ة املالي��ة النيابي��ة أنه��ت 
اجتماعها في الس��اعة الثالثة من 
فجر ام��س ومتكنت م��ن إدراج عدة 
فقرات وم��ن ابرزها ال��زام احلكومة 
بتثبيت عق��ود الكهرباء دون تأخير 

وتقسيط توقيفاتهم التقاعدية”.
متكن��ت  “اللجن��ة  ان  وأضاف��ت، 
إلع��ادة  ملزم��ة  فق��رة  إدراج  م��ن 
املفس��وخة عقوده��م ف��ي وزارتي 
التسويف  والداخلية وعدم  الدفاع 
ف��ي ملفهم م��ن قب��ل احلكومة”، 

مؤك��دة أن “املوازنة تضمنت تثبيت 
جمي��ع موظفي العق��ود في كافة 

الوزارات”.
وتابعت التميمي إن “اللجنة املالية 
النيابي��ة ألغت الق��روض اخلارجية 
في املوازن��ة واعتمدت عل��ى الدين 
الداخلي إال في حالة وجود مشاريع 
زي��ادة  ع��ن  فض��ا  إس��تراتيجية، 

حصص احملافظات احملررة والبصرة”، 
موضح��ة أن “املوازن��ة رك��زت على 
اجلانب اإلنس��اني واخلدمي واحداث 
طفرة في القطاع اخلاص في عموم 

الباد”.
املالي��ة  اللجن��ة  عض��و  وأك��دت 
النيابي��ة، أن��ه “مت إدراج فق��رة تلزم 

الوزارات على احتس��اب الشهادات 
األعلى ملوظفيه��ا احلاصلني عليها 

اثناء اخلدمة الوظيفية”.
وبشان أسعار النفط وحصة إقليم 
كردس��تان اوضح��ت التميم��ي أن 
“أس��عار النف��ط بقي��ت عل��ى 56 
دوالرا للبرمي��ل الواح��د بع��د ان مت 
تخفي��ض النفقات االس��تهاكية 

والنفق��ات غي��ر ضرورية” مش��يرة 
إلى أن”اللجن��ة املالية عقدت عدة 
اجتماع��ات مع وزي��ر النف��ط ثامر 
الغضبان  بش��ان االتف��اق النفطي 
وج��رى حتديد حص��ة االقليم بنحو 
12,6 بشرط التزام االقليم بتصدير 

النفط من خاله”.
كم��ا أعل��ن مجل��س محافظ��ة 
النج��ف االش��رف ام��س األربعاء، 
عن صدور ق��رار من القضاء االداري 
يقضي باالبق��اء على احملافظ لؤي 
الياسري مبنصبه وابطال اجللسة 
الت��ي ش��هدت التصوي��ت عل��ى 

اقالته.
وق��ال عضو اجمللس زهي��ر اجلبوري 
في تصري��ح إن “محكمة القضاء 
الطع��ن  قب��ول  ق��ررت  االداري 
النج��ف  ال��ذي قدم��ه محاف��ظ 
ل��ؤي الياس��ري بش��أن اقالته من 
منصبه”، مبينا أن “احملكمة ابقت 
على الياس��ري مبنصب��ه وابطلت 

جلس��ة مجل��س احملافظ��ة الت��ي 
شهدت اقالته”.

“مجل��س  أن  اجلب��وري،  وأض��اف 
محافظة النجف االش��رف يحترم 
قرار القض��اء االداري”، مش��يرا إلى 
أن “القرار سيترتب عليه تفاهمات 

سياسية جديدة في احملافظة”.
النزاه��ة  هيئ��ة  عض��و  وطالب��ت 

ام��س  نصي��ف،  عالي��ة  النيابي��ة 
األربعاء، وزير التجارة هاشم العاني 
بإجراء اصاح��ات جذرية في ملف 
خ��ال  م��ن  التمويني��ة  البطاق��ة 
اس��تبدال مدراء األقسام املسؤولة 
عن مفرداتها واس��تبعاد من كانوا 
موجودين منذ عهد الوزير السابق .

وقال��ت نصيف في بيان إن “املواطن 
العراقي كان يعقد اآلمال على وزير 
التج��ارة اجلدي��د بإع��ادة احلياة الى 
البطاق��ة التمويني��ة لي��س فقط 
من حي��ث رداءة مفرداتها وتعفنها 
واس��تيرادها من مناشئ سيئة، بل 
النقص احلاصل في مفرداتها حتى 
باتت القيمة له��ا، مؤكدة ان “عدم 
اج��راء أي اص��اح ف��ي ه��ذا امللف 
سيخلق خيبة أمل لدى املواطنني”.

الى ذلك اك��دت جلنة االمن والدفاع 
النيابي��ة، امس االربع��اء، ان قانون 
التجنيد االجباري مايزال حبرا على 
ورق، مبينة ان هناك اولويات لقوانني 
اخرى مؤجلة من��ذ الدورة البرملانية 

السابقة.
وق��ال عضو اللجن��ة النائب كاطع 
الركاب��ي ف��ي تصري��ح ان “قان��ون 
التجنيد االجباري لم يقرأ ولم يقر، 
اال ان وزارة الدفاع تؤيد اقرار القانون، 
حيث م��ازال القان��ون موجود على 

الورق في مجلس النواب”.
واضاف الركابي، ان “قانون التجنيد 
االجباري لم يُقرأ، الن هناك اولويات، 
حيث توجد قوانني ف��ي البرملان لم 
يت��م قرائتها منذ ال��دورة البرملانية 

السابقة”.
واوض��ح ان “اكثر القوانني التي يتم 
قرائتها ف��ي البرملان تأتي عن طريق 
رئاسة الوزراء، اال ان قانون التجنيد 
االجب��اري ل��م يص��ل البرمل��ان م��ن 

رئاسة الوزراء
واك��د النائب عن احلزب الدميقراطي 
ام��س  باالت��ي،  آرام  الكردس��تاني 
االربع��اء، ان اقلي��م كردس��تان لم 

ف��ي  اس��تحقاقه  عل��ى  يحص��ل 
املوازنة، حيث تؤكد احصاءات وزارة 
التخطيط ان ميزانية االقليم تصل 
الى 14%، مبيناً ان االقليم يس��عى 
البعاد رواتب موظفيه والبيشمركة 

عن مشاكل بغداد واربيل. 
وقال باالتي في تصريح ان “نس��بة 
ال� 12.67% اخملصصة لكردستان في 
املوازنة ل��م يجِر عليه��ا اي تغيير، 
في حني ان النسبة التستند الى اي 
ش��يء منطق��ي، و وزارة التخطيط 
تؤكد ان نسبة االقليم مايقارب ال� 
14% وفقاً للنس��ب الس��كانية في 

كردستان” .
واضاف ان “هناك اتفاق بني اإلقليم 
وبغداد ع��ام 2005، تنص على متنح 
كردس��تان نس��بة 17% من املوازنة 
حلني اجراء التعداد السكاني، اال ان 
ذلك لم يحدث واحلكومات الاحقة 
مس��ؤولة عن التزام��ات احلكومات 

التي سبقتها”.
واوضح باالتي، أن “كردس��تان تركز 
اليوم عل��ى ابعاد رواتب االقليم عن 
املماحكات السياس��ية واالختاف 

ف��ي وجه��ات النظ��ر ب��ني بغ��داد 
واربي��ل، اي ان تخص��ص في موازنة 
االقلي��م رواتب موظفي كردس��تان 

والبيشمركة، في حني يتم مناقشة 
زي��ادة حصة االقليم من املوازنة في 

العام املقبل
واحبطت قوات احلش��د الش��عبي، 
مخططا لتنظيم “داعش” اإلرهابي 
الفلوجة عبر  الس��تهداف مدين��ة 
نفق يؤدي من منطقة الشهداء الى 

الهياكل.
وذكر بيان إلعام احلش��د الشعبي 
أن “ق��وات اللواء الثاني في احلش��د 

الش��عبي متكنت م��ن العثور على 
نف��ق يؤدي م��ن منطقة الش��هداء 
لقاط��ع  التابع��ه  الهي��اكل  ال��ى 

الفلوجة”.
وأضاف البي��ان، أن “النف��ق الذي مت 
العثور عليه بعملية استخباراتية 
مش��تركة م��ع الفرق��ة 14 جي��ش 
عراقي كان ينوي ع��دد من مجرمي 
“داع��ش” اس��تخدامه م��ن خ��ال 
التس��لل لتنفيذ عملي��ات ارهابية 
تس��تهدف أبناء الفلوجة االمنني”، 
مبين��ا أن “اجلهد الهندس��ي للواء 

الثاني قام بهدمه بشكل كامل.

العم��ال  ح��زب  زعي��م  اته��م 
املع��ارض جيرميي كوربن رئيس��ة 
ال��وزراء البريطاني��ة تيري��زا ماي 
بأنها تعيش »ح��ال إنكار«، ودعا 
ال��ى تنظيم اس��تفتاء ث��اٍن على 
انس��حاب اململك��ة املتحدة من 
االحتاد األورب��ي )بريكزيت(، بعدما 
فشلت في إقناع مجلس العموم 
املعدل��ة  بخطته��ا  )البرمل��ان( 

الستكمال »الطاق«.
وخض��ع كوربن لضغ��وط حزبية 
كثيفة، وسيقّدم ونواب عماليون 
صيغة ق��د ترض��ي كثيري��ن من 
األح��زاب األخ��رى، لطرحها على 
التصوي��ت ف��ي البرمل��ان ف��ي 29 
اجلاري. كما س��يطالب  الش��هر 
مبنح اجمللس سلطة لفترة محددة 
يتولّ��ى خاله��ا عمل الس��لطة 

التنفيذية، للخروج من املأزق.
وكان��ت م��اي عرض��ت خطته��ا 
املعدلة ل�»بريكزيت« أمام البرملان، 
الن��واب  إلقن��اع  محاول��ة  ف��ي 
و»احل��زب  املتمردي��ن  احملافظ��ني 
الوح��دوي اإلرلن��دي« الش��مالي 
ال��ذي يدعمها. لك��ن التعديات 
لم ترِض الطرف��ني، خصوصاً في 
ما يتعّلق باحلدود بني اإلرلنديتني.

وقّدم حزب العمال مشروع قانون 
لتنظيم استفتاء ثاٍن، سيطرحه 
البرمل��ان  ف��ي  التصوي��ت  عل��ى 
األس��بوع املقبل. وَورََد في صيغة 
املشروع أنه »يطلب من احلكومة 
تنظي��م تصوي��ت ف��ي مجل��س 

العموم على خيارين: إما تنظيم 
اس��تفتاء على اتفاق )مع االحتاد 
األورب��ي( وإما تق��دمي خطة أخرى 

حتظى بغالبية برملانية«.
وج��اء طرح ه��ذا املش��روع فيما 
تس��عى قيادة احلزب إلى تسوية 
خافات ب��ني قياديّيه املقّربني من 
كوربن، من املشككني في جدوى 

تنظيم اس��تفتاء واملتحمس��ني 
له��ذه اخلطوة. ومن بن��ود اخلطة 
االحت��اد  ف��ي  بريطاني��ا  بق��اء 
الكمركي األوربي بعد »بريكزيت«، 
وإقامة عاقات متينة مع السوق 
األوربي��ة املش��تركة، والتفاه��م 
م��ع بروكس��يل عل��ى حق��وق 
املواطنني األوربيني في اململكة 

املتحدة.
وقال كورب��ن: »تعدياتنا )على 
خطة اخلروج( س��تتيح للنواب 
التصوي��ت عل��ى خي��ار يضع 
ح��داً ألزم��ة بريكزي��ت ومين��ع 
حص��ول فوض��ى متوقعة في 
حال الطاق م��ن دون اتفاق مع 
بروكس��يل. حان الوقت ليقّدم 
البديلة  العمال خطت��ه  حزب 
وليبقي كل اخليارات مفتوحة، 
االس��تفتاء  خي��ار  فيه��ا  مب��ا 

العام«.
لك��ن اخلط��ة التي س��تواِجه 
رفض��اً من نواب ح��زب احملافظني 
احلاكم، تعّرضت النتقادات عنيفة 
من مؤيّدي تنظيم اس��تفتاء ثاٍن، 
إذ اعتب��روا أنها واح��دة من وعود 
ُقِطع��ت م��ن دون أن تأخ��ذ ف��ي 
االعتب��ار إمكان جناحها. وطرحت 
جماع��ة عابرة لألح��زاب ومؤيّدة 
لاستفتاء، أسئلة كثيرة تعتقد 

بأن زعيم ح��زب العمال ال يجيب 
عنه��ا. ووصف��ت اجلماعة اخلطة 
بأنها »توفيق« بني خيار اخلروج من 
االحتاد األوربي من دون اتفاق الذي 
يس��عى إليه املتطرفون في تأييد 
النرويجي،  واخلي��ار  »بريكزي��ت«، 
وكاهما ليس أفضل من املزاعم 
التي رُِوجت خال اس��تفتاء عام 
2016 »وأوصلتن��ا إل��ى هذه احلال 
من الفوضى«. وتساءل املنتقدون 
املتحدة  للمملكة  »هل ستكون 
سياس��تها  عل��ى  س��لطة  أي 
التجاري��ة، إذا اخترن��ا البقاء في 

االحتاد اجلمركي«؟
أوربي��ة  اتهام��ات  ظ��ّل  وف��ي 
للمملك��ة املتح��دة بأنه��ا حتاور 
نفس��ها، من دون االلتفات كثيراً 
وزي��رة  أعرب��ت  بروكس��يل،  إل��ى 
الع��دل األملاني��ة كاترين��ا بارل��ي 
عن خيبة إزاء خطة ماي لكس��ر 
اجلمود، قائاً: »هذا ليس الطريق 

إلى أمام«.
بارل��ي الت��ي حتم��ل اجلنس��يتني 
أضاف��ت  والبريطاني��ة  األملاني��ة 
أن م��اي أضاع��ت فرصة حلش��د 
التأيي��د التف��اق »الط��اق« الذي 
توّصلت إليه مع االحتاد، مش��ددة 
على أن مسّودة االتفاق لن تتغّير. 

واس��تدركت بإمكان إيجاد سبل 
للتحاي��ل على الوق��ت، إذا ُنظم 

استفتاء ثاٍن.
كم��ا واجه��ت محادث��ات جتريها 
رئيس��ة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي مع أحزاب مأزقاً في محاولة 
التوص��ل إلى تس��وية في ش��أن 

اتفاق توصل��ت إليه م��اي خلروج 
االحت��اد  م��ن  املتح��دة  اململك��ة 
األورب��ي )بريكزيت(، بعدما رفضه 

مجلس العموم )البرملان(.
ح��زب  وزعي��م  م��اي  ومتّس��كت 
املع��ارض جيرميي كوربن  العمال 
مبوقفيهم��ا، فيما ل��ّوح أكثر من 
م��ن  باالس��تقالة  مس��ؤوالً   20
احلكومة، إذا لم تتخّل رئيستها 
عن خيار االنس��حاب م��ن االحتاد 
من دون اتفاق. لكن نواباً عماليني 
جتاهلوا طلب كوربن االمتناع عن 
املشاركة في احملادثات التي دعت 
إليها ماي، لوض��ع خطة جديدة 

ل�»بريكزيت«.
م��ع  هاتفي��اً  م��اي  وحتدث��ت 
أنغي��ا  األملاني��ة  املستش��ارة 
م��ركل، فيما أدلى وزي��ر اخلارجية 

األملان��ي هايكو ماس بتصريحات 
متضارب��ة، إذ كتب عل��ى »تويتر« 
أن »م��ن الصعب تصّور« مراجعة 
»أوضحنا  وزاد:  »الط��اق«،  اتفاق 
ذلك دوماً واالقت��راع في لندن لم 

يغّيره«.
وكان م��اس رأى اخلمي��س وجوب 

التف��اوض  مس��ألة  مناقش��ة 
مج��دداً على »بريكزي��ت«، قائاً: 
»في النهاية سيبقى السؤال هو 
هل نعي��د التفاوض على االتفاق، 
وهذا م��ا يحت��اج موافقة جميع 
أي  والعشرين،  السبعة  األعضاء 
أن اجلمي��ع سيش��ارك ف��ي ذلك. 

هذا ما يجب مناقشته اآلن«.
وأوردت صحيف��ة »ديلي تلغراف« 
أنه��ا  وزراء ح��ّذروا م��اي م��ن  أن 
ستواجه اس��تقاالت باجلملة، إن 
لم تتراجع عن خيار االنس��حاب 
من االحتاد من دون اتفاق. وأضافت 
أن أكثر من 20 مسؤوالً بارزاً لّوحوا 
باالس��تقالة، كي يتس��ّنى لهم 
االنضمام إلى املعارضة، مش��يرة 
إل��ى أن وف��داً ميثلهم زار رئاس��ة 

احلكومة لهذا الغرض.
م��اي الت��ي ق��ررت االمتن��اع عن 
املش��اركة ف��ي منت��دى داف��وس 
االقتصادي املرتقب أواخر الشهر 
اجل��اري، واصل��ت لقاءاته��ا م��ع 
الن��واب م��ن كل األح��زاب، ف��ي 
محاولة للتوصل إلى توافق على 
خطة ل�»بريكزيت« جتّنبها هزمية 
أخ��رى ف��ي البرمل��ان، علم��اً أنها 
ُمطاَلبة باقت��راح »خطة بديلة« 

في هذا الصدد بحلول بعد غد.
للمش��اركة  كورب��ن  ويش��ترط 
ف��ي أي ح��وار مع م��اي، أن ترفض 
إم��كان االنس��حاب م��ن االحت��اد 
م��ن دون اتفاق. ووّجهت رئيس��ة 
ال��وزراء رس��الة إل��ى زعيم حزب 
العمال، ورد فيها أنها »س��تكون 

أف��كاره  ملناقش��ة  س��عيدة 
والتوصل إلى تفاهم على اخلروج 
م��ن االحتاد، م��ن أج��ل مصلحة 
بلدنا«. وس��ألته: »ه��ل يُعقل أن 
تطلب من نوابك عدم مش��اركة 
احلكومة ف��ي التوّصل إلى حّل«. 
االس��تجابة  أن  عل��ى  وش��ددت 
لشرطه »مس��تحيلة« و»ليست 
م��ن صاحيات احلكوم��ة«، إال إذا 
»ص��ادق البرمل��ان عل��ى اتفاق مع 
االحتاد أو اختارت اململكة املتحدة 

البقاء داخله«.
ع��ن  التراج��ع  م��اي  وترف��ض 
خطوطه��ا احلم��ر، مب��ا ف��ي ذلك 
االحت��اد  ف��ي  البق��اء  رفضه��ا 
اجلمركي األوربي ومس��ألة احلدود 
اإلرلندي��ة وتنظيم اس��تفتاء ثاٍن 
حول »الطاق«. كما اس��تبعدت 
أن تبحث مع بروكسيل في متديد 

املرحلة االنتقالية.
لكن بريطاني��ني صّوتوا ملصلحة 
»بريكزيت« في اس��تفتاء 2016، 
بات��وا ينش��طون لامتن��اع ع��ن 
اخل��روج من االحت��اد . وق��ال غاري 
أن  »أردت  س��نة(:   38( مايل��ني 
املتح��دة  اململك��ة  تس��تعيد 
س��يادتها.. )لكنن��ي( أدرك��ت أن 
الباد ال ميكن أن حتّل مش��كاتها 
مبفردها . إذا نظرنا إلى الوضع في 
العالم اآلن، مع دونالد ترامب في 
الواليات املتح��دة وصعود الصني 
وبوت��ني ف��ي روس��يا، م��ن األهم 
بكثي��ر أن نكون أقوياء ف��ي أوربا 

موّحدة« .

اللجنة المالية النيابية تجري تغييرات على موازنة 2019

التميمي : اللجنة املالية النيابية أنهت اجتماعها يف الساعة الثالثة من فجر امس ومتكنت من إدراج عدة فقرات

اللجنة تمكنت من إدراج فقرة 
ملزمة إلعادة املفسوخة عقودهم يف 

وزارتي الدفاع والداخلية

ألغت اللجنة القروض 
الخارجية يف املوازنة 
واعتمدت على الدين 
الداخلي إال يف حالة وجود 
مشاريع إسرتاتيجية

اتهامات أوروبية للمملكة 
املتحدة بأنها تحاور 
نفسها، من دون االلتفات 
كثريًا إىل بروكسيل، أعربت 
وزيرة العدل األملانية 
كاترينا بارلي عن خيبة إزاء 
خطة ماي لكسر الجمود

كوربن يأمل باستفتاء ثانٍ على »بريكزيت«
اخلطة اليت ستواِجه رفضًا من نواب حزب احملافظني احلاكم تعّرضت 

النتقادات عنيفة من مؤّيدي تنظيم استفتاء ثاٍن

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

الياسري نصيفالتميمي

كوربن مايبارلي

كوربن: تعديالتنا على خطة اخلروج ستتيح للنواب 
التصويت على خيار يضع حداً ألزمة بريكزيت ومينع 

حصول فوضى متوقعة يف حال الطالق



ميركل وماكرون يوّقعان معاهدة جديدة إلحياء المشروع األوربي

س��ينو-ري  مجّم��ع  أن  وأض��اف 
الذي يبعد 212 كيلومتراً شمال 
املنطق��ة منزوعة الس��اح، هو 
قاعدة مس��احتها 18 كيلومتراً 
مربع��اً وت��ؤدي دوراً رئيس��اً ف��ي 
تطوير صواريخ باليستية تطاول 
واليابان وجزيرة  كوريا اجلنوبي��ة 
احمليط  غ��رب  األميركي��ة  غ��وام 

الهادئ.
وحدة عسكرية  القاعدة  وتضّم 
ط��راز  م��ن  بصواري��خ  م��زّودة 
الباليس��تية  »نودون��غ-1« 
متوس��طة املدى. وتاب��ع التقرير 
أقم��ار  التقطته��ا  ص��وراً  أن 
 27 ف��ي  للقاع��دة  اصطناعي��ة 
كان��ون األول )ديس��مبر( املاضي، 
أظهرت مدخ��اً خملبأ حتت األرض 

وحتصينات ومقراً للقيادة.
يأتي كشف هذا املقّر بعد 3 أيام 
عل��ى إع��ان الرئي��س األميركي 
دونال��د ترام��ب »تطلع��ه« ال��ى 
عقد قمة ثانية جتمعه بالزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
الش��هر املقبل، ملناقش��ة ملف 
نزع األس��لحة النووية في شبه 

اجلزيرة الكورية.
الى ذلك، ق��ال النائب عن احلزب 
احلاكم في كوريا اجلنوبية هونغ 

يون��غ بيو إن واش��نطن وس��يول 
تب��ذالن جه��وداً كب��رى لتذلي��ل 
خافات حول توزي��ع كلفة بقاء 
الق��وات األميركية ف��ي األراضي 
الكورية، بعدما طالبت الواليات 

املتحدة بزيادة مس��اهمة سيول 
بنسبة 50 في املئة.

احلليف��ان في  البل��دان  وفش��ل 
التوص��ل الى اتف��اق يحّل مكان 
آخ��ر أُب��رم ع��ام 2014 وانته��ت 
مدته العام املاض��ي، يلزم كوريا 
اجلنوبية دفع نحو 960 بليون وون 
)848 مليون دوالر( س��نوياً إلبقاء 
حوال��ى 28500 جن��دي أميركي 

على أراضيها.
وذك��ر هونغ أن الوالي��ات املتحدة 
قّدم��ت ف��ي االجتم��اع األخي��ر 
الش��هر املاضي طلب��اً »مفاجئاً 
غي��ر مقب��ول«، بأن تدف��ع كوريا 

أكثر من 1.4 تريليون وون سنوياً، 
أي بزي��ادة نحو 50 ف��ي املئة عن 

مساهمتها احلالية.
الك��وري  اخلارجي��ة  وزي��ر  وكان 
اجلنوب��ي كان��غ كيون��غ وا أطلع 

نواب��اً عل��ى احملادث��ات، علم��اً أن 
موافقة البرمل��ان ضرورية لتمرير 
أي اتف��اق. وُس��ئل ع��ن املطلب 
األميركي، فامتنع عن ذكر أرقام، 
لكنه أكد وج��ود »اختاف كبير 

جداً« في مواقف البلدين.
ويص��ّر الرئي��س األميركي دونالد 
ترام��ب عل��ى أن تتحّم��ل كوريا 
م��ن  أكب��ر  مق��داراً  اجلنوبي��ة 
الق��وات  أن  علم��اً  التكالي��ف، 
األميركي��ة تراب��ط فيه��ا من��ذ 
 .)1953-1950( الكوري��ة  احل��رب 
الكوريني  وأبلغ اجليش األميركي 
احتمال  ف��ي قواع��ده  العاملني 

منحهم عطلة بدءاً من منتصف 
نيسان )أبريل( املقبل، إذا لم يتم 

التوصل إلى اتفاق.
ال��ى ذل��ك أوردت وس��ائل إعام 
كوري��ة جنوبي��ة أن كي��م يون��غ 
ش��ول، ال��ذراع اليمن��ى للزعيم 
الكوري الش��مالي كي��م جونغ 
أون، توّجه من بكني الى واشنطن 
وزي��ر اخلارجية  حيث س��يلتقي 
ماي��ك بومبيو، قبل قم��ة ثانية 
محتمل��ة جتم��ع كي��م الثال��ث 
بالرئيس األميركي دونالد ترامب.

وأفادت وكالة »يونهاب« الكورية 
اجلنوبي��ة لألنباء ب��أن كيم يونغ 
ش��ول ال��ذي يرافقه مس��ؤوالن 
آخران، غ��ادر بكني متجه��اً إلى 
تابع��ة  طائ��رة  ف��ي  واش��نطن، 
األميركي��ة  الطي��ران  لش��ركة 
»يونايت��د آرالين��ز«. ورّجح��ت أن 
يلتقي بومبيو الي��وم، قبل زيارة 
مجاملة الى ترامب، قد يسّلمه 
خالها رسالة من كيم الثالث .

واش��ارت وس��ائل إع��ام كورية 
جنوبي��ة الى أن كيم يونغ ش��و 
عق��د  يناقش��ان  ق��د  وبومبي��و 
قمة ثانية جتم��ع ترامب بكيم 
الثال��ث. وكان مق��رراً أن يلتقي 
الوزير األميركي القيادي الكوري 
الثاني  الش��مالي في تش��رين 
ملناقش��ة  املاض��ي،  )نوفمب��ر( 
عقد قم��ة ثانية، لك��ن اللقاء 
أُرج��ئ، علماً أن مس��اعد كيم 
الثال��ث يُعتب��ر اب��رز مح��اوري 
بومبيو في املفاوضات حول نزع 
الس��اح الن��ووي والصاروخ��ي 

لبيونغيانغ.
وزار كيم يونغ ش��ول واشنطن 
آخ��ر م��رة ف��ي حزي��ران )يونيو( 

املاضي، وسّلم ترامب رسالة من 
كيم الثالث، م��ا أتاح عقد قمة 
تاريخي��ة جمع��ت الزعيمني في 
س��نغافورة في 12 حزيران. ووّقع 
ترام��ب وكيم خال القمة إعاناً 
غامضاً عن »نزع الساح النووي 
من ش��به اجلزيرة الكورية«. لكن 
ل��م يحص��ل أي تق��ّدم منذ ذلك 
احل��ني، ألن الطرفني غير متفقني 
له��ذا  الدقي��ق  املعن��ى  عل��ى 

االلتزام.
وتطال��ب بيونغ يان��غ بتخفيف 
املفروض��ة  الدولي��ة  العقوب��ات 
واش��نطن  وتته��م  عليه��ا، 
باملطالبة بنزع س��احها أحادياً 
من دون تقدمي تنازالت. في املقابل، 
تش��دد الوالي��ات املتح��دة على 
ضرورة استمرار العقوبات، طاملا 
لم تتخّل الدولة الستالينية عن 

أسلحتها النووية.
وتوّجهت قيادية كورية شمالية 
أخرى، هي تشوي سون هوي، هذا 
األسبوع عبر بكني، في طريقها 
إل��ى الس��ويد حيث ق��د تلتقي 
س��تيفن بيغن، املوفد االميركي 

املكّلف ملف لكوريا الشمالية، 
علم��اً ان كي��م الثال��ث التق��ى 
الرئيس الصيني ش��ي جينبينغ 
ف��ي بك��ني االس��بوع املاض��ي. 
وأفادت وكالة »رويترز« بأن هانوي 
تس��تعد الس��تقبال كيم جونغ 
أون ف��ي زي��ارة رس��مية. ونقلت 
ع��ن مص��در إن كيم سيس��افر 
إل��ى فيتنام بعد عطلة الس��نة 
القمري��ة اجلديدة، التي تس��تمر 
من الرابع حتى الثامن من شباط 
)فبراي��ر( املقب��ل. وقال مس��ؤول 
دبلوماسيان  ومصدران  حكومي 
إن فيتنام حترص على استضافة 
قم��ة ترام��ب - كي��م، علم��اً ان 
عاقاته��ا جي��دة م��ع الوالي��ات 

املتحدة وكوريا الشمالية.
الى ذلك، أعلن��ت وزارة اخلارجية 
الكورية اجلنوبية أن موفدين من 
الصني وكوريا اجلنوبية لش��ؤون 
شبه اجلزيرة الكورية، التقيا في 
س��يول ام��س. ويُرّج��ح أن تكون 
محادثاتهما تطّرقت إلى س��بل 
الن��ووي  الس��اح  ن��زع  حتقي��ق 

لبيونغ يانغ.

وأغضب توقي��ع املعاهدة القوى 
القومي��ة ف��ي فرنس��ا وأملاني��ا، 
اذ تخش��ى انتقاص��اً للس��يادة 
الوطنية. وسرت إشاعات، بينها 
أن باريس ستتقاس��م مع برلني 
الدائ��م ف��ي مجلس  مقعده��ا 
األم��ن، وس��تتخّلى ألملاني��ا عن 
واللوري��ن  اإلل��زاس  منطق��ة 

الفرنسية .
واتهم القيادي اليميني املتطرف 
ف��ي أملاني��ا ألكس��ندر غوالن��د 
باريس وبرلني بالسعي الى اقامة 
»احتاد أوروبي ممتاز« داخل االحتاد، 
فيم��ا طلب��ت زعيم��ة اليم��ني 
املتطرف في فرنسا مارين لوبني 
إحال��ة املعاه��دة عل��ى اجملل��س 
ال  أنه��ا  معتب��رة  الدس��توري، 
تتطابق مع الدس��تور الفرنسي. 
»ضرب��ة  املعاه��دة  ف��ي  ورأت 
خبيثة« يوّجهه��ا ماكرون الذي 

»يه��دم قوة بلدن��ا«، فيما نّدد 
زعيم حزب »فرنس��ا املتمردة« 
اليس��اري املتطرف ج��ان لوك 
ميانشون ب� »تراجع سيادتنا«، 
محذراً من »االلتص��اق بأملانيا 
في مطل��ق الظ��روف، وهذا ما 
يفعل��ه ماك��رون من��ذ بداي��ة 

واليته« .
الفرنس��ية  الرئاس��ة  وكّذب��ت 
موقعه��ا  عب��ر  اإلش��اعات 
ن��ّص  خ��ال  م��ن  االلكترون��ي، 
اعتبرت انه يريد إظهار »احلقيقة 
املعاه��دة  ش��أن  ف��ي  كامل��ة« 

اجلديدة .
الق��وى  ه��ذه  ماك��رون  واته��م 
خط��رة،  »أكاذي��ب«  بإش��اعة 
قائ��اً: »إن َم��ن ينس��ون قيم��ة 

املصاحلة الفرنس��ية - االملانية 
يصبحون متواطئني في جرائم 
م��ن املاض��ي، وَم��ن يس��خرون 
أو يش��يعون افتراء، يس��ّببون 
أمل��اً للش��عوب الت��ي يزعمون 
الدفاع عنها، من خال حتريف 

التاريخ« .
وأك��د ماكرون وم��ركل نيتهما 
في »التقاء« سياس��اتهما في 
كل اجمل��االت، اذ ق��ال الرئي��س 
رس��مياً  »نؤك��د  الفرنس��ي: 
التقاءن��ا اقتصادياً واجتماعياً 
جملتمعينا  التدريجي  والتقريب 

وتق��ارب مناطقن��ا عب��ر احلدود 
وإرساء دينامية جديدة«.

وأض��اف: »في وقت يزع��زع فيه 
بريكزي��ت أوربا امله��ددة بتنامي 
التي��ارات القومي��ة وبالتحديات 
الت��ي تتج��اوز نط��اق األمم، على 
تتحّم��ا  أن  وفرنس��ا  أملاني��ا 
مس��ؤولياتهما وإن��ارة ال��درب«. 
وأشار إلى أن البلدين ال يشكان 

وزاد:  لبعضها بعض��اً،  تهدي��داً 
»)التهديد( يأتي م��ن خارج أوربا 
وم��ن داخل مجتمعاتن��ا، اذا لم 
نتمّكن من االس��تجابة لغضب 

متزايد«.
وم��ركل مجدداً  وأك��د ماك��رون 
العمل لتش��كيل  رغبتهما في 
اعتب��رت  اذ  أورب��ي«،  »جي��ش 
املستش��ارة االملانية أن املعاهدة 

اجلدي��دة ه��ي »مس��اهمة ف��ي 
تأس��يس جيش أوربي«، مشيرة 
إل��ى تطوي��ر »ثقافة عس��كرية 
وصناعة أس��لحة مشتركتني«. 
وكان الرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترامب رأى في مش��روع »اجليش 

األوربي« إهانة لباده .
ونّبهت مركل الى ان »الشعوبية 
والقومية تزداد ق��وة في بادنا«، 
مشددة على احلاجة الى »التزام 

جديد إزاء مس��ؤوليتنا في إطار 
األوربي، وهذه مس��ؤولية  االحتاد 

تقع على عاتق أملانيا وفرنسا«.
اجلدي��دة  املعاه��دة  وتن��ّص 
عل��ى تطابق ف��ي السياس��ات 
االقتصادية واخلارجية والدفاعية 
للبلدين، وتعاونهما في املناطق 
احلدودي��ة وتش��كيل »جمعي��ة 
مائة  م��ن  برملاني��ة مش��تركة« 

نائب فرنسي وأملاني.
وتقّر »بند دفاع متبادل« في حال 
التعّرض لعدوان، كما تنّص على 
أن قب��ول أملانيا عض��واً دائماً في 
مجلس األمن س��يصبح أولوية 
في دبلوماس��ية البلدين. وتفيد 
املعاه��دة بأن أملانيا وفرنس��ا ما 
زالت��ا ملتزمت��ني االحت��اد األوربي 
وتس��تدرك  األطلس��ي،  واحللف 
أن عليهم��ا التص��دي ملس��اعي 
ساس��ة قوميني إلضعاف االحتاد 

األوربي.
وحتدثت الرئاس��ة الفرنسية عن 
»حلظة مهمة إلثبات أن العاقات 
الفرنسية - األملانية ركيزة ميكن 
إحياؤه��ا خلدمة تعزيز املش��روع 
األوروب��ي«، وتابع��ت: »ل��م منِض 
يوم��اً إلى هذا احل��ّد على صعيد 

الدفاع« املشترك.
لكن صحيفة »هانديلس��بات« 
األملانية حتدثت عن نص »خجول 
وضعيف«، فيم��ا اعتبرت مجلة 
»در شبيغل« أن املعاهدة اجلديدة 
»ميك��ن أن تش��ّكل آخ��ر فرصة 
إلنقاذ العاقات الصعبة« ملركل 

وماكرون.

وفي شأن التظاهرات الفرنسية 
شهدت مدن فرنسية تظاهرات 
»الس��ترات  حرك��ة  تنظمه��ا 
إط��اق  رغ��م  عل��ى  الصف��ر«، 
الرئيس إميانويل ماكرون »نقاشاً 
وطني��اً كبي��راً« م��ع مئ��ات من 
الى  البلديات، لاستماع  رؤساء 
مطالب احملتج��ني. ومتّيز التحرك 
ف��ي باري��س بأن��ه ش��هد أطول 
تظاهرة، إذ انتقل احملتجون على 
م��دى 15 كيلومت��راً م��ن ج��ادة 
الش��انزيليزيه الى س��احة »لي 
زافليد« ث��م الى حّي مومبارناس 
والدائ��رة ال��� 13 ف��ي العاصمة، 
مبواكب��ة ق��وات أم��ن انتش��رت 
في كل مراكز جتّمع »الس��ترات 
الصفر«. ومتّي��زت التظاهرات في 
باريس بتنظيم وهدوء، عكس ما 
ش��هدته في األسابيع السابقة 

من عنف وشغب وتخريب.
ف��ي  متظاه��رون  ورّدد 
»ماك��رون  الش��انزيليزيه 
رافعني الفتة ُكتب  اس��تقل«، 
الكبي��ر  »النق��اش  عليه��ا 
خدع��ة«. وقال��ت محتج��ة إن 
الرئي��س »ال يس��مع وال يفهم 
ش��يئاً ممّ��ا يحدث، ونح��اول أن 
جنعل��ه يفت��ح عيني��ه. هناك 
معاناة إنسانية جدية«. كذلك 
حتدث محت��ج ع��ن »ذرّ للرماد 

ف��ي العيون«، وزاد: »املس��ؤولون 
يخش��ون خس��ارة مناصبه��م 

الذهبية«.
وجتّمع آالف م��ن املتظاهرين في 
م��دن أخ��رى، بينه��ا روان وتولوز 
وليون وبوردو. في املقابل، تظاهر 
عل��ى  احتجاج��اً  صحفي��ون 
»الس��ترات  يوّجهها  انتق��ادات 
الصف��ر« لتغطيته��م، ورفع��وا 

الفتات ُكتب عليها 
»حري��ة للتغطي��ة اإلعامي��ة«.
جن��اح  عل��ى  ماك��رون  ويراه��ن 
الكبي��ر«  الوطن��ي  »النق��اش 
الفرنس��ي،  الش��عب  مع ممثلي 
»الس��ترات  حت��ّرك  لتهدئ��ة 
الصف��ر«، املنقس��مني ب��ني غير 

املقتنعني بهذا احلوار وبني الذين 
يش��اركون فيه ولكنهم يريدون 

نتائج عملية ملطالبهم.
وكان الرئيس ش��ارك ف��ي حوار 
ملدة ست ساعات ونصف ساعة 
لي��ل اجلمع��ة – الس��بت، م��ع 
رؤس��اء بلدية منطقة س��وياك 
جنوب غربي فرنسا، مجيباً عن 

أسئلتهم. واستهل احلوار رئيس 
بلدي��ة س��وياك ج��ان ميش��ال 
ملاك��رون:  قائ��اً  س��انفورش، 
»كثير م��ن املواطنني ال ميكنهم 
العيش من رواتبهم أو تقاعدهم 
القليل«. وس��رد الئحة مطالب، 
من املس��اعدات لطب األس��نان 
واألذن والعي��ون، وإلغ��اء ضرائب 
عل��ى التقاعد، وإع��ادة الضريبة 
على الثروة، وإلغاء الضريبة على 

السكن جلميع الفرنسيني.
وخاطب كريستيان فنري، رئيس 
جمعية رؤساء البلديات الريفية 
ف��ي ل��و، جن��وب غربي فرنس��ا، 
الرئي��س قائ��اً: »أحذرك��م م��ن 
وج��وب أال يتحّول ه��ذا النقاش 

الكبير الى خدعة كبيرة«.
وأجاب ماكرون معتب��راً أن إعادة 
وتنظيم  الث��روة  الضريبة عل��ى 
اس��تفتاء لن يس��ّويا مش��كلة 

البطال��ة املتفاقمة في فرنس��ا 
منذ عقود.

أما جان لوك ميانش��ون، رئيس 
ح��زب »فرنس��ا غي��ر اخلاضعة« 
فواص��ل  املتط��رف،  اليس��اري 
انتقاد هذا النق��اش، معتبراً أنه 
عقي��م. كذلك ن��ّددت به زعيمة 

اليمني املتطرف مارين لوبن.

13 ما وراء الحدث 

ُوقعت معاهدة »التعاون والتكامل الفرنسية - األملانية« يف بلدة آخن احلدودية 
األملانية اليت متثل رمزاً تارخييًا للوفاق األوربي

وّقعت املستش��ارة األملانية أنغيا ميركل والرئيس الفرنس��ي إميانويل ماكرون أمس معاهدة ترّس��خ صداقة بلديهما، وحتاول إظهار أن احملور الرئيس في االحتاد األوربي ال 
يزال قوياً، في مواجهة تصاعد نزعات قومية مش��ككة في التكتل.ومعاهدة »التعاون والتكامل الفرنس��ية - األملانية« ُوقعت في بلدة آخن احلدودية األملانية التي متثل 
رمزاً تاريخياً للوفاق األوربي، وتشّكل »استكماالً« ملعاهدة اإلليزيه التي أبرمها عام 1963 اجلنرال شارل ديغول وكونراد آديناور، وكّرست املصاحلة بني البلدين بعد احلرب 
العاملي��ة الثاني��ة وذلك قبل إجراء نقاش مع مواطنني. لكن ميركل وماكرون اس��ُتقبا لدى وصولهما الى املبنى التاريخي للبلدية، بصيحات اس��تهجان من عش��رات 

األشخاص، صرخوا »مركل يجب أن ترحل« و«ماكرون يجب أن يستقيل«.

قاعدة سينو-ري للصواريخ وصواريخ نودونغ تتوافق مع االسرتاتيجية 
العسكرية النووية املفرتضة لكوريا الشمالية

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

أفاد تقرير أعّده »مركز 
الدراسات االستراتيجية 

والدولية« )مقّره واشنطن( 
بأن واحدة من 20 قاعدة 
للصواريخ الباليستية 

لم تُعلن عنها كوريا 
الشمالية، تُستخدم 
مقراً لكتيبة صواريخ 

استراتيجية.
وأشار التقرير الى 

أن »قاعدة سينوري 
للصواريخ وصواريخ 
نودونغ املنشورة في 

هذا املوقع تتوافق مع 
االستراتيجية العسكرية 

النووية املفترضة لكوريا 
الشمالية، إذ تؤّمن على 
مستوى العمليات قدرة 

على شّن ضربة أولى نووية 
أو تقليدية«.

معلومات عن مقرّ لكتيبة صواريخ اسرتاتيجية يف قاعدة كورية شمالية غري معلنة

اتهم القيادي اليميين املتطرف يف أملانيا ألكسندر 
غوالند باريس وبرلني بالسعي اىل اقامة احتاد أوربي 

ممتاز داخل االحتاد

طلبت زعيمة اليمني 
املتطرف يف فرنسا مارين 
لوبني إحالة املعاهدة على 
املجلس الدستوري معتربة 
أنها ال تتطابق مع الدستور 
الفرنسي

يأتي كشف هذا املقّر بعد ثالثة أيام 
على إعالن الرئيس األمريكي دونالد 

ترامب تطلعه اىل عقد قمة ثانية جتمعه 
بالزعيم الكوري الشمالي
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كيم جونغ شول ترامب

غوالندلوبني



أشكو ملن؟

مكتب املفتش العام لوزارة الثقافة يقيم ورشة عمل

الشاعر ناجي عباس التكريتي إبداع متفرد ونجاحات باهرة

الصور الشعرية اليت قدمها الشاعر التكرييت محلت  صوراً تركيبيًة تصل يف كثري من األحيان إىل درجة الغرابة والغموض والتعقيد

أراد التكرييت أن تكون أدوات تعبريه ووسائله الفنية مرتبطة باللحظة اليت حيياها
منفصلة عن أية حلظة سقطت يف دائرة املاضي ألنها جتمع بني الذاتي واملوضوعي

قراءة / الحاج باسم التكريتي

 اهم أعماله الشعرية... 1.  فانوس 
املناهل-  دار  ديوجينوس- ش��عر، 
مكت��ب  ط2،   .1989 بي��روت 
الغفران- بغ��داد 2010.   2.  النزيف 
  .3   .2000 الكاتب-بغ��داد  دار   –
ب��ن أفي��اء الزه��ور -دار الكاتب-

بغ��داد 2000.   4.  ورقاء اليمام -دار 
الكات��ب- بغداد 2000.   5.  مناجاة 
سائح – دار الكتاب-بغداد 2001. 
  6.  يا بلبل غن- دار الكاتب 2004. 
الغفران-بغ��داد  مكت��ب  ط2، 
االثي��ر-  ومزم��اري  أن��ا    .7   .2010
بغ��داد،  املس��تقبل،  مطبع��ة 
2006.   8.  أن��ا ومصباح��ي املنير- 
بغ��داد،  املس��تقبل،  مطبع��ة 
2006.   9.  غريق-لفح��ة ش��عرية-
  .-2008 الغفران-بغ��داد  مكت��ب 
 10.  بغ��داد ي��ا بغ��داد- ملحم��ة 
الغفران-بغداد- مكتب  شعرية- 
2008.   11.  أغان��ي ح��ب دافئ��ة، 
مكتب الغفران-بغداد، 2016.   12.  

أحلان من عمان، مكتب الغفران-
بغ��داد، 2016.   13.  قابيل وهابيل، 
مكتب الغفران-بغداد، 2016.   14.  
هل أنا في الكون ش��اعر، مكتب 
2016.   15.  م��ن  الغفران-بغ��داد، 
أغاني ش��هرزاد.   16.  نزيف بغداد. 
جمع��ت ف��ي س��تة مجل��دات 

–مكتب الغفران-بغداد 2018. .
منهجية ناجي التكريتي

والش��اعر  االدي��ب  ميتل��ك 
ناج��ي التكريت��ي الكثير من 
املمي��زة متع��ددة  الش��عرية 
املناه��ج وامل��وارد، متكن فيها 
من جتديد وحدات��ه، جتاوز إلى 
حد بعيد  في  اغلب قصائده 
املنه��ج  التقليدي، في اغلب 
ودواوينه  الش��عرية  اعمال��ه 
منهج��ان  لدي��ه  االدبي��ة 
املنه��ج  االول  كتابات��ه  ف��ي 
اعمال  رافق ج��ل  التقلي��دي 
الشعرية االولى اقصد بواكير 
الت��ي  الش��عرية،  اعمال��ه 
اطلق��ت في بن��اء مضمونها 
وش��كلها من اإلدراك املباشر 
ملكونات احمليط اخلارجي، ومن 
ذاك��رة تقليدي��ة ماضوية في 
حدود ما هو معيش وملموس، 
ام��ا القصائد االخ��رى فإنها 
اجته��ت برؤية جدي��دة  تعمل 
على  تقديس الذات الشاعرة 
كنهه��ا  ع��ن  والكش��ف 

العميق، ب��كل ما يُخفيه من 
أح��ام وآم��ال وقل��ق وغربة.. 
يقول الشاعر الفرنسي )رينه 
شا( )الكشف عن عالم يظلُّ 
أبدا في حاجة إلى الكشف(. 
هكذا ميكن أن نقول إن الصور 
الشعرية التي قدمها الشاعر 
ناجي التكريتي حملت  صورا 
تركيبية، تص��ل في كثير من 
األحي��ان إل��ى درج��ة الغرابة 
والغم��وض والتعقيد، ذلك أن 
التي  الواثقة  الرؤيا  للش��اعر 
دأب عل��ى التعبي��ر بها بلغة 
غي��ر مألوفة مس��توحات من  
عامل��ن  فلس��في ومنطق��ي 
رائعن، لغاية تخص التجربة، 
كأن ش��اعرنا يريد بها ش��رح 
عاطف��ة أو بي��ان حالة، فهي 
عنده أداة يتوسل بها للتعبير 
عم��ا تعج��ز عنه األس��اليب 
وليس��ت  املباش��رة،  اللغوية 
زخارف وأصباغا ت��راد لذاتها، 
على نحو اعمال ومناهج عند 
ش��عراء كبار لهم ش��أن من 
شعراء العرب وال يتسع اجملال 
هنا لذكرهم. بهذا األس��لوب 
مش��عل  ش��اعرنا  حم��ل 
فأعاد  والتحدي��ث  التجدي��د 
تش��كيل عناص��ر القصيدة، 
والصورة  اإليق��اع  من حي��ث 
الشعرية، وذلك بتأويل عوالم 

تلك القصي��دة ودالالتها، في 
احللم  مبس��تويات  ارتباطه��ا 
واخلي��ال اخلصب. »ولذلك جند 
شعر ناجي التكريتي  مفعما 
للرم��وز  مكث��ف  بحض��ور 
الت��ي جتعل النص الش��عري 
منفتح��ا على أعم��اق الذات 
اإلنسانية، سواء في أبعادها 
الفردية اخلاصة بالش��اعر، أو 
ف��ي أبعادها اجلماعي��ة التي 
تش��كل فضاءات مش��تركة 
لإلنس��انية بص��ورة أش��مل، 
م��ع ما يتول��د عن ذل��ك كله 
من جتليات جمالية ووجدانية 
كش��فت  هك��ذا  وثقافي��ة. 
لن��ا مجموعات��ه االخي��رة ما 
كش��فت ع��ن خصوب��ة في 
وغن��ى  التكريت��ي  مخيل��ة 
وقدرت��ه  وإبداع��ه،  موهبت��ه 
الفائقة على إعادة تش��كيل 
الواقع من منظور يتجاوز فيه 

القدمية.  التعبيري��ة  الطرائق 
وبذل��ك أصبح��ت اللغة ذات 
وتعبيري��ة  داللي��ة  حمول��ة 
ش��اعرنا،  نص��وص  منح��ت 
جدي��دة،  معان��ي  األلف��اظ 
وشحنات رمزية جتددت معها 
الق��راءة الفاعل��ة م��ن قراءة 
إلى أخ��رى بل ومن ق��ارئ إلى 
آخر. ذلك ألن ناجي التكريتي 
ال يق��دم نظرة ثابت��ة ملظاهر 
األشياء، بل يقدم رؤيا شعرية 
الس��ائدة  املفهومات  خ��ارج 
عن خصائص الوجود وظواهر 
الكون.وغيره��ا م��ن العوامل 
االخرى .يعتبر منهج شاعرنا  
ملجأ للتعبي��ر عن رؤيا ذاتية 
ووجودية وإنسانية، ال يكتفي 
فيه��ا بنق��ل األحاس��يس أو 
املش��اعر أو الص��ور واملظاهر 
فق��ط،  الظاهري��ة  احلس��ية 
بق��در م��ا عمل على كش��ف 
كلي لآلف��اق والكون في رؤية 
عام��ة بعيدا ع��ن التفاصيل 
واجلزئيات، بذلك كان مضمون 
اغل��ب اعمال��ه  ق��د  ش��عر 
رك��ز عل��ى البع��د الذاتي في 
عاقت��ه بالبع��د املوضوع��ي 
واإلنس��اني  من��ه  القوم��ي 
ي��رى التكريت��ي ان احلياة قد 
تغيرت ف��ي مضمونه��ا وفي 
إطاره��ا، وهي تتغي��ر في كل 

م��كان مع الزمن، ف��كان البد 
أن يتغي��ر معها إطارها لفتح 
اجملال أمام منهجه الش��عري  
لكش��ف أعماقها واكتشاف 
وإع��ادة  محسوس��اتها، 
تش��يكلها، وهذا االكتشاف 
والتش��كيل هو الذي تقدمه 
دروس قصائده  التي متيزه عن 
غيره. لذلك فقد أراد التكريتي  
أن تكون أدوات تعبيره ووسائله 
باللحظة  مرتبط��ة  الفني��ة 
الت��ي يحياه��ا منفصلة عن 
أية حلظة س��قطت في دائرة 
املاضي، ألنها جتمع بن الذاتي 
واملوضوع��ي وعندم��ا تك��ون 
التجرب��ة ذاتي��ة وموضوعية 
يضي��ق عنه��ا القالب القدمي 
ام��ا ،من حي��ث اللغ��ة  تعد 
اللغ��ة ف��ي ش��عر التكريتي 
تعبيري��ة  وظيف��ة  ذات 
وجمالي��ة، نقل��ت أو وصفت 
أداة خارجية  وأثرت واتخ��ذت 
أو قنط��رة لعب��ور الفكر إلى 
العال��م أو عب��ور العالم إلى 
الفك��ر، بل ص��ارت وس��يلة 
وخل��ق  احلقائ��ق  لكش��ف 
وإقام��ة  وال��دالالت،  املعان��ي 
عاقات جدي��دة بن مكونات 
اجلملة وإعادة إنتاج انزياحات 
تركيبي��ة مع م��ا ترتبت على 

ذلك.
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قصيدة قصة قصرية

عقدت ندوة مس��اء االربعاء املاضي، ف��ي مجلس الربيعي 
االدبي، حتدث فيها السفير االسباني في العراق قائا: اثارت 
فّي مش��اعر عديدة. وايقظت الذكريات من سباتها.وذهب 
بي الذه��ن الى عاقتي بالش��اعر عبدالوه��اب البياتي..و..

االديب الصديق امجد توفيق..
جمعتني م��ع الصديق امج��د توفيق مش��تركات عديدة، 
قد ال يتس��ع اجمل��ال الحتوائها للحديث عنه��ا هنا.. لكني 
اش��ير الى البعض منها.. فقد عملنا حت��ت خيمة االعام 
والثقاف��ة.. ولم نفترق.. ومن احملط��ات العديدة في لقاءاتنا 

اتذكر:
احملط��ة االولى: مطلع عام 1980، ع��دُت للعراق، بعد جولة  
ف��ي اخلارج، ملتابع��ة توزيع املطبوع��ات العراقية. وباتصال 
هاتف��ي معه زرتُه في مقر عمل��ه كرئيس حترير جمللة فنون. 
وهذه املسؤولية اقل من قدراته كثيراً. واوعز ابو متيم باجراء 
حوار معي. اجراه مدير حتريرها االديب وائل، او نائل، ال اتذكر 

بالضبط. وكتبُت في اجمللة. وفي صفحتها االخيرة.
احملط��ة الثانية:مت ايفادي ع��ام 1981، ال��ى ايطاليا وجزيرة 
مالط��ا في مهمة اعامي��ة. وضمن الوف��د االعامي الذي 
رأس��ُته، كان االدي��ب امج��د توفيق.. وعلى ضف��اف البحر 

االبيض مع اجلزيرة، كانت لنا ايام ال تنسى.
والثالثة: التقيُته، مصادفة، في اسبانيا. وكان لنا لقاء مع 
الشاعر عبدالوهاب البياتي.. الذي كان موجوداً مع عائلته 
ف��ي اس��بانيا في ايفاد رس��مي. واقتربنا نح��ن الثاثة من 

بعضنا. ونحو آثار االجداد في اشبيلية توجهنا.
الرابعة: في نيسان من العام املاضي، كنُت احضر مهرجان 
ابي متام  الش��عري اخلامس في املوصل. وتصادف ان الفندق 
ال��ذي اقمُت فيه، يجاور املكتب ال��ذي يعمل فيه الصديق 
امجد. توجهُت نحو تلك البناية لغرض اعامي يتمثل في 
اجراء حوار مع  الشخصية السياسية العراقية املوصلية.. 
اسامة النجيفي. ولم يتحقق غرضي. وانا اقف باب الفندق 
الذي اقيم فيه حملت الصديق امجد متوجهاً نحو س��يارته 
للمغادرة.قصدتُ��ه عل��ى الف��ور.. و..تعانقنا..كانت املوصل 

ه��ا  ؤ ما د و . يحة جر
تن��زف بفعل االرهاب 
وعملي��ات ط��رده من 
وحتريره��ا.  املوص��ل 
التقت عيوننا وكانت 
صامت��ة. دمع��ة 
وعديدة هي احملطات..
محبتي..الصدي����ق 
الرائ��ع االديب املبدع 

امجد توفيق.

الشاعر البياتي
واألديب أجمد توفيق 

يوميات اسبانيا وبغداد
a

فنارات

عكاب سالم الطاهر

ش��اعر كبير واديب مبدع، حمل الكثير من العلوم ومتيز وابدع فيها، حقق جناحات تكاد تكون فريدة، قرأت اغلب اعماله في ش��تى العلوم ومنها االدبية، 
ه��و الش��اعر الكبير أد.ناجي عباس التكريتي ، ولد في مدينة تكريت واكمل دراس��ته االولية فيها، حصل على ش��هادة دبلوم ف��ي التربية وعلم النفس 
– دار املعلم��ن – االعظمي��ة، حصل عل��ى درجة البكلوريوس- جامعة بغداد. نال درجة املاجس��تير من جامعة االس��كندرية، حاز عل��ى درجة الدكتوراه 
بجامعة كمبردج، استاذ الفلسفة بجامعة بغداد. )يكتب مسارات ادبية، الشعر، القصة والرواية، آداب الرسائل، الفلسفة،  تاريخ الفلسفة، املذكرات، 
االعترافات، ادب الرحات(  جتاوز عدد كتبه املائة وخمسن مجلداً في الفلسفة واالدب ، التحق بحرفة التعليم صباح يوم 1950/9/10. ومارس التعليم في 

املراحل االبتدائية  والثانوية واجلامعية وما زال يواصل نشاطه االكادميي أستاذاً متمرساً في مركز احياء  التراث العلمي العربي..

ال تقلقي فالقادم أفضل
العزيزي��ة / البين��ة الجديدة / 

علي شريف
بالتع��اون مع البي��ت الثقافي في 
ش��عراء  منت��دى  أق��ام  العزيزي��ة 
لنخبة  امسية ش��عرية  العزيزية 
م��ن الش��عراء ف��ي قاع��ة ثقافي 
العزيزية. األمس��ية أدارها الشاعر 
واث��ق التميم��ي بحض��ور عض��و 
مجل��س محافظة واس��ط غالب 
حم��د الردين��ي وع��دد من رؤس��اء 
الدوائر احلكومية وممثلي منظمات 
اجملتم��ع املدني والش��عراء واألدباء 
واملثقف��ن ف��ي القض��اء. وألق��ى 
الش��اعر ضرغام أب��و رغيف رئيس 
منتدى شعراء العزيزية كلمة قال 
فيها: أن ما جاء من نصر على أيدي 
إخواننا في القوات األمنية هو احد 
الثواب��ت التي تس��تحق مواجهة 
التحدي��ات واخملاط��ر ك��ون األرض 
واح��دة والوط��ن واحدا والش��عب 
العراق��ي واح��دا رغ��م كل ما زرع 
م��ن ب��ذور االنقس��ام والتفرقة إال 
إننا قادرون وبإذن اهلل على التاحم 
والتراب��ط والوح��دة. ث��م ألقي��ت 
القصائ��د الش��عرية الت��ي تغنت 

بحب الوطن وقواتنا االمنية شارك 
ف��ي إلقائه��ا كل من الش��اعر أبو 
حيدر التميمي ومهدي القريش��ي 
وكرار علي وجهاد املياحي وحسن 
اخلالدي وس��لمان العزاوي وسجاد 
أبو عراق وعاء التميمي وحس��ام 
القريش��ي وعباس األسمر وعباس 
الدعياوي ومحمد نعمة الغشامي 
العياش��ي، جسدوا فيها  وجعفر 
ملاحم البطولية جليشنا الباسل 
والش��رطة العراقي��ة وانتص��ارات 

معاركه��ا  ف��ي  األمني��ة  قواتن��ا 
البطولي��ة ض��د عصاب��ات داعش 
اإلرهابي��ة ووق��وف أبن��اء ش��عبنا 
بجمي��ع أطياف��ه وقف��ة واحد مع 
قواتن��ا األمني��ة للتص��دي ل��كل 
املؤام��رات الرامية للنيل من وحدة 
أبناء ش��عبنا0في نهاية األمسية 
البي��ت  دور  عل��ى  احلض��ور  أثن��ى 
الثقاف��ي ف��ي العزيزي��ة لدعم��ه 
الثقافي��ة  األوس��اط  واحتضان��ه 

ملواصلة ابداعاتهم الثقافية.

 

عمار عزيز الواسطي 

يا م��ن له��م ُعم��ر َذبل
أرج��و جواب��اً بالعج��ل 
م��ا ل��ي أرى تل��ك املُقل 
والبل��ل  للدم��ع ته��وى 
أيامه��ا  عل��ى   نام��ت  
س��وُد الليال��ي و الِعلل 
مال��ي به��ا  ترن��و  مل��ن 
وأرحت��ل غريب��ا  أمس��ى 
وال فيه��ا  يكت��رث  ل��م 
بان��ت ب��ه ُحم��ُر اخلجل 

يا ليت نبضي يس��تكن 
خوف��ي عليه م��ن َخبل 
ش��ّتان م��ا ب��ن الهوى
صدق��اً وم��ا ب��ن الغزل  
ال ذن��ب لي في معش��ٍر
يب��دو ل��ه حرف��ي َعطل 
للُعه��ر يه��وى مذعن��اً
يدن��وُه جه��راً بالوح��ل  
هلل  أش��كو  ُصنعه��م 
م��ا عاد صب��ري يحتمل

بغداد / البينة الجديدة
برعاي��ة املفتش الع��ام لوزارة 
واآلث��ار  والس��ياحة  الثقاف��ة 
االستاذ املساعد الدكتور علي 
حمي��د كاظم، وبغي��ة تطوير 
كوادر ال��وزارة واالرتقاء بأدائها 
م��ن أج��ل مواجهة الفس��اد 
قي��م  وب��ث  واإلداري  املال��ي 
والش��فافية إلرس��اء  النزاهة 
قواع��د وأخاقي��ات الوظيفة، 

وش��رح القواع��د ال��واردة في 
الس��لوك  الئح��ة  مضم��ون 
لس��نة   )1( رق��م  الوظيف��ي 
لع��ام  األول  والتعدي��ل   ،2016

2017. يقي��م مكت��ب املفتش 
الع��ام وبالتع��اون م��ع هيئ��ة 
النزاهة/ دائرة الوقاية، ورش��ة 
عم��ل  متخصص��ة بعن��وان 
)الئح��ة الس��لوك الوظيفي(، 
ملوظفي وتشكيات الوزارة في 
العاش��رة من صباح  الساعة 
يوم الثاثاء القادم 2019/1/29 
وعل��ى قاعة عش��تار في مقر 

الوزارة.

أمسية شعرية يف ثقايف العزيزية

كل  ت��اركا  محبط��ا,  كان 
اف��راح الدني��ا خلف��ه, وال 
يرى امامه س��وى املتاعب 
واالالم, س��مع صوت��ا م��ن 

بعيد,
اراد ان ميي��ز ه��ذا الص��وت 
انتبه الى نفسه, من شدة 
هموم احلياة اب��ت اذناه ان 

تتعرفا على صوت طفله,
تذك��ر ان��ه دائما م��ا كان 
يس��تقبله عن��د رجوع��ه 
من العم��ل فاحت��ا ذراعيه 
مس��تقبا اباه ب��كل فرح 

وسرور,
وكان االب يفت��ح ذراعي��ه 
هو بدوره كي يحمل طفله 
ب��ن ذراعيه ملقي��ا به الى 
املتداع��ي  بيت��ه  س��قف 

البسيط,
وبعد ذلك يخرج من جيبه 
ويخبئها  السكاكر  بعض 
براحة يدي��ه ويقفلها وميد 
كلت��ا يدي��ه ام��ام طفل��ه 
الت��ي  الي��د,  ك��ي يخت��ار 
الس��كاكر  عل��ى  حتت��وي 
وكان��ت فرح��ة الطف��ل ال 
توص��ف عندما يختار اليد 
الصحيح��ة وك��م يج��زن 
وتغيب الفرحة عن وجهه 
عندما يخرج اليد اخلاطئة

فه��ا ه��و االب ف��ي غمرة 
الضياع يقترب منه طفله 
ويفتح كلتا يديه قائا له:

احملن��ي ب��ن بيديك والق 
بي الى السماء..

تذك��ر االب ان��ه من��ذ فترة 
طويل��ة, مذ فقد عمله لم 
يعد يأتي الى البيت حاما 
السكاكر لطفله الصغير

اف��اق من غفلت��ه وهو يرى 
طفله يصر على ان يحمله 

القوى  ولكن��ه كان خائ��ر 
النه  ال يس��تطيع حمل��ه 
محمل بأطنان من الهموم 

التي ارهقت كاهله.
نظر ال��ى الزاوي��ة القريبة 
رأى وج��ه زوجت��ه احلام��ل 
وه��ي تنظ��ر الي��ه بلطف 
واالبتسامة مرتسمة على 

شفتيها
نطقت بكلمات لم ينطق 
بها اللسان ترجوه ان يعود 

لسابق عهده
بس��يطة  كانت  نظرته��ا 
ذات مغ��زى, فهم الزوج ما 

لم تقله زوجته
حم��ل طفل��ه ال��ى صدره 
ث��م  م��ن جبين��ه  وقبل��ه 
والعب  اذهب  قائ��ا:  انزله 
بألعاب��ك وس��أعود اللعب 

معك بعد قليل
فرح الطفل وصار يقفز من 

شدة فرحه
وقال��ت  الزوج��ة  اقترب��ت 
لزوجه��ا: ال حت��زن وجتع��ل 
نظرت��ك  تغي��ر  الهم��وم 
للحياة لقد فقدت عملك 
ولكنك هنا معنا حيا ترزق

نظ��ر اليه��ا, اراد ان يق��ول 
باط��اق  اكتف��ى  ش��يئا, 
زف��رات طويل��ة فأكمل��ت 
قائل��ة: اعلم ما يجول في 

خاطرك ولكن افهمني
غي��ر  حيات��ك  تب��دو  ق��د 
مهمة عندك واشارت الى 
ووضعت  بعينيها  طفلها 
يدها ف��وق بطنها واردفت 

قائلة:
كلنا متعلقن بأنفاسك

فهم الرج��ل قصد زوجته 
وارخ��ى ذراعي��ه قائ��ا: ال 

تقلقي يا زوجتي.

نور الزبيدي

ريام علي

ق��د تب��دو تل��ك الطريق 
وواضحة  زاهي��ة ملون��ة 
ج��دا  مغري��ة  املام��ح.. 
كعشرينية لعوب.. تزخر 
باملفاتن األخ��اذة التي ما 
إن وقع��ت عليها االبصار 
حت��ى س��حرتها وأخذت 
منه��ا مأخ��ذا.. ولكن لو 
نظ��رت نظ��رة يوس��فية 
عفيف��ة س��تراها بواقع 
رمب��ا يكون  بل  مختل��ف 

مناقضا جدا.. 
فبن نش��وة واخ��رى في 
حلظات الصح��وة تتراءى 
عارم��ة  ضب��اب  موج��ة 
عل��ى  الس��تار  تس��دل 

الس��بيل  ذلك  حقيق��ة 
الغامض فأي الرؤى أصدق 
واتبع؟؟! هل انا امام باب 
الصواب ام تراني افتح في 
اب��واب اجلحيم؟!  وجهي 
ه��ل انا ك��فء بذل��ك ام 
انه ه��و لي��س كفئا من 
االس��اس؟ هل تساؤالتي 
ه��ذه ش��رك للوق��وع ام 
مصعد سماوي لألعالي. 
عبثا ابحث ع��ن اجابات 
م��ن  قص��را  كالبان��ي 
حب��ات رم��ٍل م��ا إن اتاها 
املوج حتطم��ت وتهافتت 
وحده��ا  الضي��اع.  ال��ى 
االيام س��تجيب عن تلك 
اخمل��اوف املتنك��رة بقناع 

التساؤالت.

قراءات شعرية يف احتاد أدباء وكّتاب بابلكرات الثلجبداية حلم

االديب امجد توفيق

الشاعر ناجي عباس التكريتي

ضمن سلس��لة »س��رد« التي 
)رواية  بالفنون السردية  تعنى 
وقصة( وتوضع اآلليات واخلطط 
بالنتاج  للتعري��ف  والبرام��ج 
العراقي اإلبداعي ضمن سياق 
نث��ري متنوع يتي��ح للباحثن 
دراس��ته  فرص��ة  والنق��اد 
ومتابعته بيس��ر. أص��درت دار 
العام��ة  الثقافي��ة  الش��ؤون 
قصي��رة  قص��ص  مجموع��ة 
جدي��دة للكاتب »إس��ماعيل 
)ك��رات  بعن��وان  س��كران« 
الثل��ج( قدم فيه��ا )17( قصة 
وقد اطل��ق على هذه اجملموعة 
اس��م إح��دى ه��ذه القصص 
وقد تضمنت اجملموعة:� كرات 
الثلج، ش��مس ومط��ر، طيور 

بيض��اء، رماد الذاك��رة، ال تثق 
بأح��د، هواج��س. وغيرها من 
القص��ص القصي��رة م��ر من 
خاله��ا الكات��ب على بعض 
األح��داث السياس��ية الت��ي 
جرت ف��ي البل��د عب��ر جتارب 

إنسانية عديدة.

متابعة / البينة الجديدة
عق��د احت��اد أدب��اء وكتاب باب��ل وضمن 
برنامجه األسبوعي للعام اجلديد 2019 
أمسية ش��عرية حملت عنوان )قراءات 
ش��عرية(. وقال مدير األمسية الشاعر 
واألديب سام مكي: أن احتاد أدباء وكتاب 
بابل يس��عي ف��ي كل فترة م��ن فترات 
برنامجه الس��نوية إلى اقامة أمس��ية 
ثقافية ش��عرية تتضمن إلقاء قصائد 
ش��عرية ف��ي مختل��ف ألوان الش��عر 
املتمث��ل بش��عر التفعيل��ة والعمودي 
وقصائ��د النثر. واضاف الش��اعر مكي: 
أن فقرة قراءات ش��عرية يش��ترك فيها 
كبار ش��عراء بابل املعروف��ن واملميزين 
باإلضافة إلى اش��تراك ش��عراء ميثلون 
محافظ��ات أخ��رى وه��ذه تعتب��ر ميزة 
جي��دة وايجابي��ة حتس��ب الحت��اد أدباء 

وكتاب بابل داعيا الش��عراء إلى اعتاء 
منص��ة الش��عر وكان أول من ب��ادر إلى 
قراءة نص شعري الشاعر الرائد محمد 
شعابث تاه الشاعر ش��ريف الزميلي 
ثم الشاعر زيد أسعد النجار والشاعر 
س��ليم احلس��يني والش��اعر حس��ن 
عدن��ان  والش��اعر  اخلفاج��ي  ش��اكر 
الش��عر  واختت��م مهرج��ان  اجلزائ��ري 

بالشاعر حمزة فيصل املردان.

اصدارقصة قصرية



على الصحفيني العراقيني أن تكون أقالمهم أنيقة ومجيلة وال يستخدمونها يف العداء الشخصي

* ليتعرف عليك القارئ مبوجز مختصر.
� الصحفي��ة ليل��ى م��راد م��ن القومية 
الكردي��ة الفيلية وم��ن متضرري النظام 
الس��ابق ال��ذي ق��ام بتس��فير أهلي من 
الع��راق مطلع ثمانيني��ات القرن املاضي 
ليصب��ح مس��تقرهم في ع��دة دول من 
العالم ووالدي استشهد داخل االراضي 
االيراني��ة بعد فترة م��ن تهجيره نتيجة 
القص��ف املدفع��ي الصدام��ي.. ووالدتي 
توفيت هن��اك ف��ي الغربة وش��قيقاتي 
وأش��قائي توزع��وا بدول العال��م االوربي 
وقارة استراليا.. وانا الوحيدة التي بقيت 
م��ع املعاناة لكون��ي متزوجة من مواطن 
عراق��ي لديه اجلنس��ية العراقية ولكني 
متكنت م��ن الوصول لأله��ل ومقابلتهم 

مع مرور السنوات بطرق وأخرى.
* مت��ى كانت البداية احلقيقية في عالم 

الصحافة؟
� البداي��ة من ش��ارع املتنب��ي اقتحمت 
هذا اجمل��ال وأول م��ن التقيتهم محافظ 
بغ��داد الس��ابق د.صالح عبد ال��رزاق ثم 

توال��ت اللقاءات مع العدي��د من الوجوه 
العراقي��ة.. وكان أول ح��وار صحف��ي مع 
الش��يخ باس��م العبير السياحي ومدير 
عام الشؤون السياحية في أمانة بغداد 
في مكتبه باملتحف البغدادي ونشر في 
صحيفة العراقية.. وأس��تمر في رحلتي 

مع مهنة املتاعب.
* م��ا أه��م احملط��ات التي مرت ب��ك قبل 

دخولك عالم الصحافة؟
� عمل��ت في مجال اإلدارة والتش��ريفات 
وف��ي مط��ار بغ��داد الدول��ي ووجدته��ا 
محط��ات تتطل��ب م��ن املوظف��ة التي 
تعمل فيها ممن ميتلك��ن اجلمال واألناقة 
واألس��لوب اللطيف مع ضيوف العراق أو 
العاملني في املواق��ع التي تكون واجهة 
إعالمية للبل��د وامتالكها ثقافة عالية..
ومن خ��الل تلك احملط��ات رأي��ت أن املرأة 
العراقي��ة هي واجهة بإبداعها وجمالها 
وثقافته��ا وحبه��ا للوط��ن وطبيعته��ا 
ومنجزاتها أمام العالم املتحضر باالمس 
والي��وم وتل��ك مش��اهداتي الت��ي كانت 

بالنس��بة لي مهمة حتتق��ظ به ذاكرتي 
الى يومنا احلاضر.

* م��ن أفضل الش��خصيات التي اجريت 
احلوار معهم والتقيت بهم؟

� اجريت حواراتي م��ع جنوم الفن العربي 
أحم��د ماه��ر وس��امي الع��دل وحن��ان 
ش��وقي ولوس��ي وعفاف شعيب وأحمد 
عب��د العزي��ز ومحم��د املتول��ي وإنتصار 
والكوافي��ر اللبناني رعد ج��و واالماراتية 
هدى اخلطي��ب والتقيت الفنانة الكبيرة 
االيراني��ة فاريبا كوثري جنمة مسلس��ل 
)اخملت��ار( واملمثل االيران��ي فرهاد أصفاني 
ومن جنوم الفن العراقي كاظم القريشي 
وطه املش��هداني وكرمي محس��ن واخملرج 
جمال عبد جاسم وهناء عبد اهلل وفارس 
طعم��ة التميمي وفالح إبراهيم والكثير 
منهم.. وأبرزهم الراحل الش��اعر الكبير 

عريان السيد خلف.
* ماذا عن عالم التصوير؟

آل��ة  الصحف��ي  أدوات  ضم��ن  م��ن   �
التصوي��ر وأنا متكنت من اقتحام الصورة 
الفوتوغرافي��ة حلاجت��ي له��ا بالعم��ل 
وقم��ت بتصوير العديد م��ن املهرجانات 
واملؤمترات واجللس��ات العربية والعراقية 
وأصب��ح لي كم هائل م��ن الصور وأقمت 
أول مع��رض للص��ورة بعنوان )مش��اهد 
بغدادية( في عيد تأس��يس قناة الرشيد 
الفضائي��ة بفندق فلس��طني الدولي ثم 
شاركت مبعرض مشترك بجامعة بغداد 
ومعرض خاص بعي��د املرأة العراقية عام 
2014.. وقمت بتصوير االماكن الطبيعية 
خالل جوالتي ف��ي إيران وتركيا وس��وريا 
ومص��ر ولبنان وأن��ا من عش��اق الصور..
وجمال الصورة  تضيف وتتحدث الكثير 

للمتلقي. 

* أفضل ش��خصية عراقية من الوس��ط 
الثقافي التقيتيها؟

� النائبة الس��ابقة صن كول جابوك من 
محافظة كركوك ش��خصية راقية جداً 
ومكتملة االخالق وصفة جمالية للمرأة 
العراقي��ة الوطني��ة.. والش��اعر إبراهيم 
اخلي��اط االم��ني الع��ام لألدب��اء والكتاب 
ف��ي الع��راق.. ش��اعر ومثق��ف ومح��ب 
للوط��ن ويعمل م��ن أج��ل الثقافة بكل 
إمكانياته.وه��و أجمل من ق��رأ الكلمات 

فوق املنصات.
* م��اذا عن مش��اركاتك ف��ي املهرجانات 

واالحتفاالت؟
� كل ش��يء يبدو جميالً وأنا أش��ارك في 
املهرجانات أو االحتفاالت السيما الفنية 
والثقافية والش��عرية واالدبي��ة وواكبت 
احلض��ور بالعديد منها في دورات معرض 
بغداد الدولي للس��نوات السبع االخيرة 
الثقافي��ة  عاصم��ة  بغ��داد  ومهرج��ان 
العربية 2013 ومهرجان الغدير االعالمي 
الثقافي ومهرجانات االفالم السينمائية 
في كربالء وبغداد والبصرة والنجف وكان 

لي حضور في مؤمترات عديدة وباعتباري 
صحفي��ة مثلت فيها صحيف��ة )البينة 
اجلدي��دة( التي انتقل��ت للعمل بها منذ 

خمس سنوات.
* ابرز منجزاتك الشخصية؟

� فوزي بجائزة أفض��ل حوار فني معنون 
)الفن��ان مرتضى حني��ص يفتح ملفاته 
الفني��ة( خ��الل مهرج��ان ش��بكة أنباء 
الع��راق وتس��لمت اجلائ��زة م��ن نقي��ب 
الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي.. وقدم 

ل��ي درع االفضل من مبدع��ي االعالم 
الثقاف��ي  االس��بوع  ف��ي  العراق��ي 

جلامعة بغداد عام 2013 وتسلمت 
مبناس��بة  العراقي��ة  امل��رأة  درع 
عي��د امل��رأة العامل��ي 2015 من دار 
وكان  الكردي��ة  والثقاف��ة  النش��ر 

تكرمي��ي خاص��ا باعتباري من نس��اء 
الع��راق املتض��ررات من النظام الس��ابق 
وان��ا الوحيدة التي كرمت باملناس��بة ومت 
تس��ليم الدرع من قبل املرحوم ش��فيق 
املهدي مدير عام الدار في حينه.. وهنالك 
من الش��هادت التقديري��ة والقالدات من 

كلية الفنون اجلميلة واحتاد الصحفيني 
ووزارة  النهري��ن  وجامع��ة  العراقي��ني 

الثقافة وغيرها من املؤسسات.
* كي��ف تصفني اجلم��ال والصحافة وما 

العامل املشترك بينهما؟
�  اجلم��ال صفة تالزم البش��رية جمعاء 
وعلى الفرد أن يكون جميالً ليس القصد 
ف��ي الش��كل الظاهر فق��ط فتلك هبة 

قبي��ح  يك��ون  وق��د  اهلل  م��ن 
ولك��ن  والتص��رف  الفع��ل 
اجلمالية تكمن في 

االسلوب مع 

اآلخ��ر وهنا تأتي عوامل عدة تلعب دورها 
ف��ي كيفية أن يك��ون االنس��ان جميالً.. 
الهندام.. االناقة..املنطق.. اخللق الرفيع.. 
بنوايا  للن��اس  التصرف..النظرة  حس��ن 
حس��نة وغيرها من مس��تلزمات احلياة 
اليومي��ة الت��ي جتعلنا نحت��اج املعاملة 
باالخالق عبوراً لرضا اهلل ومن حولنا.. وهذا 
ما وجدته في عمل��ي الصحفي أن أكون 
مبس��توى عال من املس��ؤولية وملتزمة 
باالخ��الق املهنية وعل��ى الصحفيني 
العراقي��ني أن تكون أقالمه��م أنيقة 
وجميلة وال يستخدمونها في العداء 
الش��خصي م��ع م��ن يضدونه��م 
منه��م  للني��ل  ويس��خرونها 
واالطاح��ة به��م.. الن القل��م 
الش��ريف  اال  يحمل��ه  ال 

اجلميل.
ال��ذي  م��ا   *
ك  يس��عد
عملك  ف��ي 

املهني؟
ح��ني   �

يطل��ب 
التقاط صورة  والناس  االصدقاء 
معي واحيانا يظنون اني جنمة 
تلفزيوني��ة وبع��د معرفته��م 
يبتس��مون ويلتقطون صورة 
مع��ي.. ومن ذكري��ات الصور 
قال  املناس��بات  احدى  في 
لي املط��رب د.فاضل عواد 
»يسعدني بصورة معك« 
الكبير  الفن��ان  وكذلك 
ي��اس خض��ر والفن��ان 
منص��ور  حمي��د 

والقائمة تطول.

امرأة من بالدي .. العراقية ليلى مراد تروي حكاياتها عن الجمال والصحافة  لـ)                         (:

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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كان له��ا الدور الكبير في بناء ش��خصيتها ودخولها الى عالم الصحافة بعد التغيير احلاص��ل في بالدها عام 2003 لتأخذ دورها الريادي وتقتحم هذا 
اجملال بقوة بعد أن أمس��كت أدواتها بصورة جيدة أثارت اجلميع بأس��لوبها اجلميل وطرح االس��ئلة املتنوعة لضيوفها الكرام في احلوارات التي أجرتها 
مع العديد من الش��خصيات الفنية والثقافية والرياضية واملس��ؤولني العاملني في مفاصل الدولة ومع السياسيني، كانت لها جوالت متكنت فيها من 
نقل احلقيقة من الشارع العراقي الى طاولة مناقشاتهم ومكاتبهم اخلاصة.. إنها الصحفية العراقية ليلى مراد التي حتدثت في هذا احلوار عن اجلمال 

والصحافة وما بينهما من عوامل مشتركة..

ال

أجريت حواراتي مع جنوم الفن العربي أمحد ماهر 
وسامي العدل وحنان شوقي ولوسي وعفاف شعيب وأمحد 

عبد العزيز وحممد املتولي وانتصار والكوافري اللبناني 
رعد جو واإلماراتية هدى اخلطيب ومن الرياضيني 

الكابنت علي عدنان

حاورها / حمودي عبد غريب

متابعة / البينة اجلديدة
نشر اخملرج مجدي الهواري من خالل 
حس��ابه اخلاص على »فيسبوك« 
ص��وراً عديدة تكش��ف عن حرص 
عدد كبير من النجوم على التواجد 
بالعرض اخلاص مبسرحيته اجلديدة 
»3 أيام في الساحل«، والذي يقوم 
هنيدي،  محم��د  ببطولته��ا 
فكش��فت الص��ور عن 
غياب غادة 
. ل د ع��ا

ر  ث��ا أ و
ب  طليقته غي��ا

خصوًص��ا  كبي��راً  ج��دالً 
تبادل  وأنهم��ا يحرصان عل��ى 
التعليق��ات من خ��الل مواقع 
الت��ي  االجتماع��ي  التواص��ل 
تؤكد اس��تمرار صداقتهما رغم 
الط��الق، فالكثي��ر م��ن متابعي 
مجدي الهواري تعجبوا من غياب 
طليقته رغم أن ابناءهما تواجدوا 
بالع��رض اخل��اص. وعل��ق مج��دي 
اله��واري م��ن خالل حس��ابه على 
»فيسبوك« على تواجد الكثير من 
النج��وم بهذا اليوم وكتب: »احلمد 
هلل افتتاح تاريخي رائع كان شعاره 
احلب النه��ارده بس بقي في حاجة 
 CairoShow اس��مها  االرض  عل��ي 
شكراً للي حضر ش��كر للي اعتذر 

وكمان شكراً للي مجاش«.

غادة عادل تثري 
اجلدل والتساؤالت 
مبا فعلته مع طليقها

متابعة / البينة اجلديدة
ضمن إطار انشطتها الثقافية والفنية نظمت 
الدار العراقية لالزياء بالتعاون مع بيت احلكمة 
محاض��رة علمية حت��ت عنوان )س��يكولوجية 
األلوان والتذوق الفني واستخداماتها اجلمالية 
في تصمي��م االزي��اء( لالس��تاذ الدكت��ور رضا 
كام��ل املوس��وي صباح ي��وم الثالث��اء  املاضي 
22 /1/ 201٩ عل��ى قاعة اجلواه��ري مببنى الدار. 

حض��ر الندوة مدير ع��ام الدار العراقي��ة لالزياء 
عقيل ابراهب��م املندالوي والدكتور التدريس��ي 
في كلية اللغات وليد جاس��م ورؤس��اء اقسام 
ال��دار وموظفوه��ا واالعالم��ني واملهتم��ني بهذا 
الش��أن .تضمنت الندوة التي القاها املوس��وي 
حوارا غنيا عن س��يكولوجية األل��وان وتاثيرها 
ف��ي عل��م النف��س باعتباره��ا فرع م��ن علوم 
النف��س التجريبية بش��كلها اجلدي��د وكيفية 

التوافق مع الش��خصية وماهي��ة الطاقة التي 
ميد بها كل لون سواء كان سلبا ام ايجابا حيث 
اهتم علماء النف��س االمريكيون منذ ما يقارب 
اخلمس��ني عاما بعلم نفس االلوان مش��تركني 
م��ع اطباء وفنان��ني في الفن التش��كيلي.وقدم 
املوس��وي نصائ��ح ح��ول اس��تخدامات األلوان 
لكثير من احلاالت النفس��ية الت��ي ترافقها من 

خالل االزياء.

ندوة عن ماهية األلوان وانعكاساتها النفسية وتوافقها مع الشخصية يف الدار العراقية لألزياء

بغداد / البينة اجلديدة
استقبل وزير الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور 
عل��ي عبداألمي��ر احلمداني يوم الثالث��اء  املاضي 
احم��د  العامل��ي  والنح��ات  الفن��ان   201٩/1/22
البحراني والفنان الكببر محمود ش��بر بحضور 
املدير العام لدائرة الفن��ون العامة الدكتور علي 
عويد العبادي وجرى خالل اللقاء مناقش��ة واقع 
الفن التش��كيلي في العراق وتفعيل املش��اريع 
الت��ي من ش��أنها احملافظة عل��ى مكانة الهوية 
العراقي��ة واالرتقاء بواقع الفن التش��كيلي الى 
املس��توى الذي يلي��ق به. كم��ا والتق��ى الفنان 
البحراني خالل زيارته ال��وزارة املدير العام لدائرة 
الفن��ون الدكت��ور عل��ي عوي��د ومت خ��الل اللقاء 
مناقش��ة واقع احلركة التش��كيلية في العراق 
وض��رورة العمل اجلدي للنهوض بها كما والتقى 
البحران��ي ايض��ا املدي��ر الع��ام لدائرة الش��ؤون 

االدارية رعد عالوي.

وزير الثقافة يستقبل النحات 
العاملي أمحد البحراني متابعة / البينة اجلديدة

اس��تضاف الفنان أشرف عبد الباقي في 
برنامج��ه »قه��وة أش��رف« الفنانة آينت 
عام��ر وزوجه��ا محمد عز الع��رب، حيث 
حتدث��ت ع��ن املش��كلة الت��ي تواجهها 
م��ع زوجها ف��ي حياتهما. آي��نت قالت إن 
املشكلة التي تقابلهما أحيانًا هي عدم 
التقائهم��ا في املنزل نتيج��ة العمل، إذ 
يتصادف أن يعمال وقتاً طويالً وال يحضرا 
للبي��ت إال للن��وم س��اعات قليل��ة، وقد 

يس��تيقظ أحدهم��ا قبل اآلخ��ر ليخرج 
م��ن دون أن يري��ا بعضهما. وأك��دت آينت 
أنه��ا تتفهم طبيعة عمل زوجها لو كان 
هاتف��ه مغلقاً، إال أنه��ا تقف عند بقائه 
وقت��اً طويالً من دون اتصال أو لو جاء وقت 
االس��تراحة ولم يتص��ل. آينت ظهرت في 
احللق��ة وق��د زاد وزنها بش��كل ملحوظ 
وذلك من��ذ أن أجنبت ابنتها وحاولت أكثر 
من مرة عمل حمية غذائية خلسارة الوزن 

لكن يبدو أنها فشلت في ذلك.

آينت عامر: هذه هي املشكلة اليت تواجهين مع زوجي

متابعة / البينة اجلديدة
صرح��ت الفنان��ة التونس��ية هن��د 
ف��ي  اس��تضافتها  خ��الل  صب��ري 
برنام��ج The Insider بالعرب��ي، الذي 
ي��ذاع على فضائية دب��ي، بأنها تعد 
نفس��ها محظوظة ألنها عملت مع 
جيل أضاف للس��ينما العربية، كما 
أنه��ا تعتبر محظوظ��ة ألن اخملرجني 
يرون فيها أش��ياء ال ترى هي نفسها 
فيها، فهي لم تكن تتخيل نفس��ها 
تعمل ف��ي فيلم رع��ب، وقصدت به 
اجلزء الثاني من فيلم »الفيل األزرق«.

وقال��ت هند إن هذا الفيلم يعتبر من 

األعمال الشهيرة في الوطن العربي 
واجلمهور أحبه. هند تعيش حالة من 
النش��اط الس��ينمائي إذ تعمل في 
أربع��ة أفالم دفعة واح��دة هذا العام 
وهي الفيلم التونس��ي »نورا حتلم«، 

وفيلم »املمر« مع الفنان أحمد 
عز، واجلزء الثاني من فيلم 

»الكن��ز« م��ع محمد 
ومحمد  رمض��ان 

واجل��زء  س��عد، 
م��ن  الثان��ي 
لفي��ل  ا «

األزرق« م��ع كرمي 

عبدالعزيز، وهو ما أعده 
البرنام��ج تعويضاً 
ع��ن غيابه��ا عن 
درام��ا  شاش��ة 
رمض��ان الع��ام 

املاضي.

ملاذا قالت هند صربي عن نفسها: »أنا حمظوظة«؟
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احملكمة االحتادية حتكم بعدم دستورية مواد يف قانون شركة النفط الوطنية 
و»                          « تنشر التفاصيل

أصدرت احملكمة االحتادية العليا، أمس األربعاء، حكماً دس��تورياً بش��أن الطعون الواردة على مواد في قانون ش��ركة النفط الوطنية العراقية رقم )4( لسنة 2018، حيث 
قضت بعدم دس��تورية قس��م تلك املواد من بينها املتعلقة بتحديد اهداف الشركة وعملية تسويق النفط. وقال املتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان 
تلقت )البينة اجلديدة( نسخة منه، إن احملكمة االحتادية العليا عقدت جلستها امس برئاسة القاضي مدحت احملمود وحضور القضاة االعضاء كافة ونظرت في الطعون 

الواردة قانون شركة النفط الوطنية العراقية واصدرت حكماً بشأنها..

بغداد / البينة اجلديدة
أضاف الساموك، أن احملكمة وجدت 
ان امل��واد الدس��تورية الت��ي حتك��م 
موضوع الدعوى بشكل مباشر هي 
امل��ادة )5( من الدس��تور التي نصت 
على )الس��يادة للقانون والش��عب 
 61( وامل��ادة  الس��لطات(،  مص��در 
اوالً( م��ن الدس��تور التي نصت على 
اختصاص مجلس النواب بتش��ريع 
القوانني االحتادي��ة، واملادة )62 ثانياً( 
من الدستور التي نصت على )جمللس 
الن��واب اج��راء املناقل��ة ب��ني ابواب 
وتخفيض  العامة  املوازن��ة  وفصول 
مجمل مبالغه��ا، وله عند الضرورة 
ان يقترح عل��ى مجلس الوزراء زيادة 
اجمالي مبالغ النفقات. ولفت إلى، 
أن امل��واد بحس��ب حك��م احملكمة 
االحتادية العليا تش��مل ايضاً املادة 
)78( من الدستور التي اناطت برئيس 
مجل��س الوزراء مس��ؤولية التنفيذ 
املباشر للسياس��ة العامة للدولة، 
واملادة )80( من الدستور التي اناطت 
في الفقرت��ني )اوالً ورابع��اً( مبجلس 
ال��وزراء صالحية تخطي��ط وتنفيذ 
السياس��ة واخلطط العامة للدولة 
واع��داد مش��روع املوازن��ة العام��ة 
واحلساب اخلتامي وخطط التنمية.

وب��ني، أن احملكمة ذكرت في حكمها 
املادة )106( من الدس��تور التي قررت 
وجود هيئة عامة ملراقبة تخصيص 
الواردات االحتادي��ة وحتقيق العدالة، 
واملادة )110( من الدستور نصت على 
للسلطات  احلصرية  االختصاصات 
االحتادية ومنها ما نصت عليه الفقرة 
)اوالً( منها على ).... رسم السياسة 
االقتصادي��ة والتجاري��ة اخلارجي��ة 
الس��يادية(، والفق��رة )ثالث��اً( منها 

التي نصت على )رس��م السياس��ة 
املالية والكمركي��ة واصدار العملة 
وتنظي��م السياس��ة التجارية عبر 
حدود االقليم واحملافظات في العراق 
ووضع امليزانية العامة للدولة ورسم 
السياس��ة النقدية وانش��اء البنك 
املركزي وادارته(. وأوضح، أن احملكمة 
نوهت إلى املادة )111( من الدس��تور 
التي قررت ان النفط والغاز هو ملك 
الش��عب العراقي ف��ي كل االقاليم 
واحملافظات، واملادة )112( من الدستور 
حيث تن��ص الفقرة )اوالً( منها على 
ان ادارة النف��ط والغ��از املس��تخرج 
من احلقول احلالي��ة تتواله احلكومة 
االحتادي��ة م��ع حكوم��ات االقالي��م 
واحملافظ��ات املنتجة عل��ى ان توزع 
وارداتها بش��كل منصف يتناس��ب 
م��ع التوزيع الس��كاني ف��ي جميع 
انح��اء البالد م��ع مراع��اة االقاليم 
املتض��ررة وتلك الت��ي حرمت منها 
بص��ورة مجحفة من قب��ل النظام 
السابق واملتضررة بعد ذلك مبا يؤمن 
التنمية املتوازنة للمناطق اخملتلفة 
م��ن البالد. وتاب��ع، أن احملكمة ذكرت 
الفقرة )ثاني��اً( م��ن ذات املادة تنص 
على صالحي��ة احلكوم��ة االحتادية 
واحملافظ��ات  االقالي��م  وحكوم��ات 
املنتج��ة معاً برس��م السياس��ات 
االس��تراتيجية لتطوير ثروة النفط 
والغ��از، وامل��ادة )114( من الدس��تور 
التي اختص��ت ببيان االختصاصات 
املشتركة بني الس��لطات االحتادية 
وس��لطات االقالي��م ومنه��ا رس��م 
والتخطي��ط  التنمي��ة  سياس��ات 
امل��وارد  سياس��ة  ورس��م  الع��ام 
املالي��ة الداخلي��ة وتنظيمه��ا مب��ا 
يضمن توزيعاً عادالً لها. واس��تطرد 

االحتادي��ة  احملكم��ة  أن  الس��اموك، 
العلي��ا وج��دت أن اي��راد اي نص في 
قانون يؤدي الى ن��زع اختصاص من 
االحتادية  الس��لطات  اختصاص��ات 
احلصرية او االختصاصات املشتركة 
االقالي��م  س��لطات  وب��ني  بينه��ا 
والغاز  للنفط  املنتج��ة  واحملافظات 
يعد مخالفاً الحكام الدستور ويلزم 
احلكم بعدم دستوريته. ومضى إلى 
الق��ول، إن احملكم��ة االحتادية العليا 
وتأسيساً على ما تقدم قررت احلكم 

بعدم دستورية املواد التالية:�
1- امل��ادة )3( م��ن القان��ون وذلك الن 
اهدافه��ا  حملته��ا  الت��ي  امله��ام 
تتع��ارض م��ع اح��كام امل��ادة )112( 

بفقرتيها )اوالً ( و)ثانياً( واملادة )114( 
من الدس��تور ذل��ك ان امله��ام التي 
ذكرتها امل��ادة )3( موض��وع الطعن 
يلزم ان تكون من احلكومة االحتادية 
م��ع حكومات االقالي��م واحملافظات 

املنتجة للنفط.
2- الفقرة )ثالثاً وخامس��اً( من املادة 
)4( م��ن القان��ون وبق��در تعلق االمر 
بعملي��ة تس��ويق النف��ط حيث ان 
ذلك من مهام وزارة النفط والشركة 
املرتبطة بها، وذل��ك لتعارضها مع 

املادة )112( من الدستور.
3- امل��ادة )7 اوالً 1( م��ن القانون التي 
نصت على )يرأس الش��ركة موظف 
بدرجة وزي��ر ....( وذلك لتعارضها مع 

احكام املادة )62 ثانياً( من الدستور 
حي��ث ج��اء الن��ص املذك��ور خالفاً 
للمش��روع احلكوم��ي رغ��م كون��ه 

متضمناً جنبة مالية.
4- البن��د )ح( من الفق��رة )ثانياً( من 
امل��ادة )7( املتعلق��ة بجعل ش��ركة 
النف��ط )س��ومو( من التش��كيالت 
املرتبط��ة مبرك��ز الش��ركة ، وذل��ك 
لتعارضها مع احكام املادة )110اوالً 

وثالثاً( من الدستور.
5- املادة )8( م��ن القانون التي نصت 
على مهام مجلس االدارة وان غالبية 
ه��ذه املهام ه��ي م��ن اختصاصات 
احلكوم��ة االحتادي��ة م��ع االقالي��م 
واحملافظ��ات املنتج��ة للنف��ط معاً 

اس��تناداً للم��واد )78( و)80( و )112( 
من الدستور.

6- املادة )11( من القانون التي نصت 
على )اوالً تستقطع الشركة مبلغاً 
االستثمارية  الكلف  يغطي جميع 
والتش��غيلية وال يق��ل ع��ن معدل 
احلق��ول  جمي��ع  ف��ي  الكلف��ة 
م��ن  برمي��ل  كل  ع��ن  املس��تثمرة 
النف��ط اخلام والغ��از املنتج مضافاً 
اليه نس��بة معينة من الربح ويتم 
حتدي��د ذل��ك باالتفاق بني الش��ركة 
والتخطيط  والنفط  املالية  ووزارات 
ال��وزراء  مجل��س  علي��ه  ويص��ادق 
وتت��م مراجعته كل ثالث س��نوات 
ويستقطع مباشرة من حساب وزارة 
املالية لدى البنك املركزي عن عوائد 
النف��ط والغ��از. ثانياً يتم تس��وية 
احلسابات بني الشركة ووزارة املالية 
بعد نهاية الس��نة املالية للشركة 
وبع��د اكتمال احلس��ابات النهائية 
لها ومصادقة دي��وان الرقابة املالية 
عليها(، وذلك لتعارضها مع احكام 
امل��واد )78( و)80( و)111( و)112( م��ن 

الدستور.
7- املادة )12( من القانون التي بينت 
االيرادات املالية للش��ركة وارباحها 
واوجه توزيعها، وذلك لتعارضها مع 
اح��كام امل��واد )78( و)80 اوالً وثانياً( 

و)106( و)111( و)112( من الدستور. 
8- املادة )13 ثاني��اً( من القانون التي 
نصت على )استثناء حوافز العاملني 
في الشركة من احكام قانون رواتب 
موظف��ي الدول��ة والقط��اع الع��ام 
رق��م )22( لس��نة 2008 ويحدد ذلك 
بنظ��ام يص��دره مجل��س ال��وزراء(، 
وذل��ك لتعارضها مع اح��كام املادة 
)62 ثاني��اً( من الدس��تور حيث انها 

تضمنت جنبة مالية لم يؤخذ فيها 
رأي مجلس الوزراء. 

9- املادة )16( من القانون التي نصت 
في الفقرة )اوالً( منها على استثناء 
اململوكة لها  والش��ركات  الشركة 
م��ن قان��ون االدارة املالي��ة وقان��ون 
الش��ركات العامة وقان��ون اجلمارك 
وقان��ون  االجان��ب  اقام��ة  وقان��ون 
تنفيذ العقود احلكومية وتعليمات 
تس��هيل تنفيذه وقانون بيع وايجار 
ام��وال الدول��ة وتعليمات تس��هيل 
تنفي��ذه، ونصت الفقرة )ثانياً( منها 
على )يصدر مجلس الوزراء وباقتراح 
م��ن الش��ركة نظام��اً يح��ل محل 
واملنص��وص  املس��تثناة  القوان��ني 
عليه��ا ف��ي الفق��رة )اوالً( م��ن هذه 
املادة كل على حده مبا يضمن حقوق 
اخلزين��ة العامة(، وذل��ك لتعارضها 
م��ع احكام امل��ادة )5( من الدس��تور 
التي ال جتوز الغاء قانون ما بنظام او 

تعليمات. 
10- املادة )18سادس��اً( من القانون 
الت��ي نص��ت عل��ى )للش��ركة ان 
القط��اع  تنمي��ة  ف��ي  تس��اهم 
الزراعي والصناعي واخلدمي(، وذلك 
لتعارضه��ا مع احكام املادتني )78( 
و)80( من الدستور. وذكر الساموك، 
أن احملكمة االحتادية العليا قررت رد 
بقية الطعون ال��واردة في الدعاوى 
املوحدة املذكورة آنف��اً وذلك لعدم 
تعارضها مع احكام الدستور ومع 
السياسة العامة للدولة املنصوص 
عليها في املادة )80( من الدس��تور، 
والنها جاءت خياراً تشريعياً جمللس 
النواب وف��ق صالحياته املنصوص 
م��ن  اوالً(   61( امل��ادة  ف��ي  عليه��ا 

الدستور.

بغداد / البينة الجديدة
اكد املستش��ار االقتصادي واملصرفي 
لرابط��ة املص��ارف اخلاص��ة العراقية 
االربع��اء،  ام��س  النصي��ري،  س��مير 
ان البن��ك املرك��زي يقت��رح منتج��ات 
ربحي��ة  لدع��م  جدي��دة  مصرفي��ة 
املصارف وحتقيق الش��مول املالي لعام 
2019، مش��يرا ال��ى ان البن��ك عم��ل 
خ��الل الس��نتني املاضي��ة بخط��وات 
ومنس��قة  ومتسلس��لة  مدروس��ة 
م��ع اجله��ات املعني��ة الدولي��ة وبناء 
عالق��ات  متين��ة مع البن��وك املركزية  
العربي��ة واالجنبية. واش��ار النصيري 
الى »تأكيد سياس��ات البنك املركزي 
لتفعي��ل النش��اط املصرف��ي ودع��م 
ربحية املصارف وحتقيق اس��تراتيجية 
الش��مول املالي بتقدمي اوسع انتشار 
املصرفي��ة  واملنتج��ات  للخدم��ات 

اجلدي��دة املقترح��ة م��ن قب��ل البنك 
املركزي وتنسجم مع ما ورد في قانون 
املص��ارف 94 لس��نة 2004 والتطورات 
الهيكلية والبنيوية والتقنية وتدريب 
وتاهيل الكوادر املصرفية التي حتققت 
خ��الل الس��نوات 2017 و2018  والتي 
املصرفي��ة عل��ى  االدارات  ستس��اعد 
تفعي��ل املنتجات املصرفي��ة اجلديدة 
املقترح��ة  لذل��ك فق��د ح��دد البنك 
املركزي اجتماع��ا متخصصا بحضور 
القيادات ف��ي البنك املركزي واملصارف 
ورابطة املصارف به��دف وضع االليات 
للمباش��رة  التنفيذي��ة  واالج��رأءات 
باطالق هذه املنتجات وبدعم مباش��ر 
واس��ناد فع��ال م��ن البن��ك املرك��زي 
لغ��رض مس��اعدة املصارف م��ن جتاوز 
االنخف��اض في االي��رادات«. واضاف ان 
»البن��ك يعم��ل على تنش��يط الدوره 
االقتصادية من خالل حتريك النش��اط 

املصرف��ي احلقيق��ي وع��دم االعتم��اد 
عل��ى ناف��ذة بي��ع العمل��ة االجنبية 
بعد انحس��ار ماكان يوف��ر للمصارف 
ربحية يومية قبل االستقرار في سعر 
الصرف وه��و احد اهداف السياس��ة 
النقدي��ة والذي حتقق في ع��ام 2018. 
وب��ني ان » اعتماد البن��ك  املركزي في 
لتطبيق��ات  جدي��دة  رؤى   2019 ع��ام 
السياس��ة النقدي��ة لغ��رض حتقي��ق 
اه��داف السياس��ة النقدية  تس��تند  
ال��ى الش��فافية واالفص��اح وتطبيق 
بالتعامالت  والثق��ة  الدولية  املعايي��ر 
املصرفية بينة وبني املصارف والتعاون  
والق��رارات  التعليم��ات  تنفي��ذ  ف��ي 
الص��ادرة عن اجلهات العليا، وان يكون 
التنفيذ ينس��جم م��ع روح  ومضامني 
الق��رارات ومب��ا يع��زز اس��تمرار  تقدمي 
اخلدمات واملنتج��ات املصرفية للزبائن  
واس��تمرار ب��ذل اجلهود االس��تثنائية 

من قب��ل رابط��ة املص��ارف واملصارف  
بتحس��ني الس��معة املصرفي��ة  لدى 
املؤسسات واملنظمات  املالية الدولية 
والبن��وك املراس��لة«. واض��اف ان كل 
ذل��ك ادى بالبنك املرك��زي ان يخطط 
ملرحل��ة جدي��دة عام��ي 2019 و2020 
وهما الس��نتان االخيرت��ان املتبقيتان 
املرسومة  اس��تراتيجيته  من سنوات 
االساس��ية  الركائ��ز  عل��ى  تس��تند 

التالية:- 
املص��ارف  م��ع  والتعام��ل  العم��ل   -1
بآلي��ات جديدة ترف��ع عنها ضغوطات 
املرونات  احمل��ددة ومنحه��ا  التعليمات 
العديدة  والتس��هيالت  والس��ماحات 
لكي تضيف منتجات مصرفية جديدة  
وحتق��ق االهداف املركزية ف��ي التنمية 
واالصالح االقتصادي واملصرفي واعتماد 

الشفافية واالفصاح.  
التعام��ل م��ع املص��ارف اس��تنادا   -2

على ما تقدم��ه من خدمات ومنتجات 
مصرفي��ة جدي��دة وعالي��ة املس��توى 
وتعيد ثقة اجلمهور بالقطاع املصرفي 
اضاف��ة ال��ى نتائ��ج اعماله��ا وم��دى 
التزامها بتنفيذ توجهات السياس��ة 
النقدية للبنك املركزي وانعكاس ذلك 
على مس��اهمتها الفعلي��ة في الناجت 
احملل��ي االجمال��ي ومس��اهمتها ف��ي 
التنمية املس��تدامة وانتقالها من دور 

الصيرفة الى الدور التنموي.
3- التعام��ل م��ع املصارف وفق��ا ملعايير 
تصنيفها الذي يعتم��ده البنك املركزي  
الدولي��ة.  القياس��ية  للمعايي��ر  وفق��ا 
تأهي��ل املص��ارف الضعيفة  ومحاول��ة 
واملتعثرة واعادة خارطة السوق املصرفية 
مبا يخلق الت��وازن بني حاج��ة االقتصاد 
ملساهمة التمويل املصرفي في التنمية 
املستدامة ومستوى املنتجات واخلدمات 

املصرفية اجلديدة املقدمة.

البصرة / البينة الجديدة
أكد رئي��س اللجن��ة االداري��ة والقانونية في 
مجلس محافظة البصرة احمد عبد احلسني، 
ان املوازن��ة االحتادي��ة لع��ام 2019 غبنت حق 
البصرة بش��كل كبير. وقال عبد احلسني في 
بي��ان تلق��ت »البينة اجلديدة« نس��خة منه، 
أن »مجلس ال��وزراء جتاوز على حقوق البصرة 
حسب القانون 21 الذي اقره مجلس النواب«.

واوضح أن »مش��روع قان��ون املوازنة االحتادية 
ال��ذي ي��درس اآلن ف��ي مجلس الن��واب، ومن 
خالل اطالعنا على املسودة احلالية، شاهدنا 
انها نس��خة من املوازنات السابقة وال يوجد 
عليه��ا اي تعدي��ل وال اضاف��ة«. ون��وه إلى أن 
»املوازنة القادمة هي موازنة تش��غيلية اكثر 
مما هي موازنة استثمارية او خدمية، وبالتالي 
فان الرؤية االقتصادية للبلد انه سيبقى في 

اس��تنزاف للم��وارد دون تطويره��ا او زيادتها، 
سواء املوارد النفطية وغير النفطية«. وأضاف 
أن »اغل��ب ما موج��ود في املوازن��ة عبارة عن 
واردات نفطي��ة، متول من البصرة، لكن حجم 
تخصيص��ات البصرة م��ن املوازن��ة االحتادية 
التي س��تصل الى اكثر من 130 تريليون، اقل 
م��ن 1% منها ف��ي حني حص��ة مناطق اخرى 

ككردستان وغيرها تاخذ 17% او اكثر«.

جملس البصرة: موازنة 2019 غبنت حق احملافظة بشكل كبري

النصريي: البنك املركزي يقرتح منتجات مصرفية جديدة لدعم رحبية املصارف وحتقيق الشمول املالي لعام 2019
البصرة / البينة الجديدة

 بحث الس��فير الترك��ي لدى العراق، فاحت يل��دز، مع رئيس هيئة 
استثمار البصرة، عالء عبد احلسني سلمان، مواضيع االستثمار 
ف��ي العديد م��ن اجملاالت، ف��ي قطاع��ي الصناع��ة الصحة في 
احملافظة.وأعرب يلدز بحس��ب بيان لهيئة االستثمار عن »رغبة 
واهتم��ام بالده بالصناعة، مل��ا تتمتع به العاصم��ة االقتصادية 
م��ن ميزات«. من جانبه اوضح س��لمان اهمية »تطوير العالقات 
مع تركيا أكثر، واالس��تفادة من جتاربها ملا تتمتع به الش��ركات 
التركي��ة من خب��رات اقتصادية«. و جرى خ��الل اللقاء التباحث 
ح��ول اهمية ان تلعب الس��فارة التركية في العراق الدور املالئم 
للتعاون مع هيئة اس��تثمار البصرة الجتذاب الشركات التركية 
لالس��تثمار في احملافظة. يذك��ر ان قطاع التعلي��م في البصرة 
شهد اس��تثمار مدارس منوذجية من قبل ش��ركة فزالر للتربية 
والتعلي��م التركية بكلفة تبلغ 40 مليون دوالر وعلى مس��احة 

ارض ثالثة دومنات في منطقة القبلة.

بغداد/ البينة الجديدة
 تعت��زم جلنة النفط والطاقة النيابية اتخ��اذ قرار باقالة جميع 
املتورطني في س��وء االدارة بشركة التس��ويق العراقية /سومو/.
وقال عضو اللجنة عدي عواد في مؤمتر صحفي: »متت استضافة 
مدير عام ش��ركة س��ومو وعدد من رؤساء االقسام بالشركة ومت 
ط��رح جميع اخملالفات واالدلة التي تثب��ت الهدر الكبير في املال 
العام«. واوضح: »ان االجابات كانت غير دقيقة ومتخبطة، وهي 
دليل على ع��دم وجود االنضباط والتخطيط في اعلى س��لطة 
نفطية بالعراق وهي مس��ؤولة عن تصدير 98 باملئة من صادرات 
العراق النفطية«. واضاف عواد انه: »حصلت خسارة 4-5 ماليني 
دوالر ش��هريا بسبب س��وء االدارة والتخطيط«، مشيرا الى: »ان 
هن��اك تغطية مباش��رة من قبل وزي��ر النفط احلال��ي على هذه 

االدارة الفاشلة«.

السفري الرتكي يبحث فرصًا 
استثمارية لبالده يف البصرة

النفط والطاقة النيابية تعتزم 
اختاذ قرار بإقالة مجيع املتورطني 

يف سوء اإلدارة بشركة سومو

البينة الجديدة / وكاالت
حددت تركي��ا موعد إس��تئناف الرحالت 
اجلوية الى مطار السليمانية بعد توقفها 
منذ استفتاء اقليم كردستان لالنفصال 
ع��ن العراق الع��ام املاض��ي. ونقلت قناة 
}خبر ت��رك{ التلفزيونية، ام��س األربعاء، 
عن وزير النق��ل التركي جاهد توران قوله 
إن بالده س��ترفع حظرها للرحالت اجلوية 
املتجه��ة إل��ى محافظ��ة الس��ليمانية 

بش��مال الع��راق اعتب��ارا م��ن 25 كانون 
الثاني. وأضاف أنه س��تكون هناك سبع 
رحالت جوية في األسبوع.وأغلقت تركيا 
ف��ي تش��رين األول 2017 مجاله��ا اجلوي 
أمام الرحالت من وإلى إقليم كردستان ردا 
على استفتاء على االنفصال.وقال رئيس 
الوزراء التركي السابق بن علي يلدرمي في 
مارس آذار 2018 إن تركيا ستفتح مجالها 

اجلوي أمام الرحالت القادمة من أربيل.

تركيا حتدد موعد استئناف الرحالت اجلوية إىل مطار السليمانية

بغداد / البينة الجديدة
ه��ددت ش��ركة االتصاالت الصيني��ة »هواوي« بانس��حابها من 
ش��راكات ف��ي بعض ال��دول الغربية ف��ي حال عرقل��ت عملها، 
متحدي��ة واش��نطن أن تقدم ول��و دليال واحدا عل��ى تورطها في 
التجس��س. ودعا رئيس ش��ركة »هواوي« ليانغ ه��وا احلكومات 
الغربي��ة إل��ى زيارة مصانع الش��ركة لتبديد الش��كوك بش��أن 
تقنية يش��تبه بأن تكون مستخدمة ألغراض »جتسس«. وأعرب 
ليانغ ع��ن »ثقته« بالقضاء الكندي رغم توقي��ف املديرة املالية 
ف��ي الش��ركة مينغ وانتش��و وهي ابنة مؤس��س »ه��واوي« رين 

تشينغفاي، بناء على طلب من واشنطن.

بغداد/ البينة الجديدة 
اعلن��ت ش��ركة ال��زوراء العام��ة إح��دى ش��ركات وزارة الصناع��ة 
واملع��ادن عن دخولها ضمن الش��بكة الدولية كأول جهة مصنعة 
للمحط��ات الشمس��ية.ونقل بيان للوزارة عن مدير عام الش��ركة 
جاس��ب عبدالزهرة ياس��ني قوله: ان الش��ركة »دخلت في مجال 
تصنيع احملطات الشمسية املصنعة ضمن الشبكة الدولية والتي 
تض��م جميع الدول املنتج��ة للطاقة املتجددة بواس��طة احملطات 
الشمسية«.واكد ان »محطات الشركة الشمسية تعد األولى من 
نوعها كصناعة عراقية حيث جرى تصنيف كل محطة باعطائها 

رمز تعريفي خاص بها ضمن الشبكة ملتابعتها دوليا من خالله«.

شركة عراقية تدخل الصناعة الدولية 
يف تصنيع احملطات الشمسية

»هواوي« تتحدى واشنطن يف تقديم 
أي دليل على تورطها بالتجسس

جملس بابل يقرر إلغاء فرص استثمارية واستجواب رئيس هيئة االستثمار يف احملافظة
بابل / البينة الجديدة

ق��رر مجلس بابل ي��وم الثالث��اء املاضي بجلس��ته 
االعتيادية الغاء خمس فرص اس��تثمارية منحتها 
هيئ��ة االس��تثمار ب��دون الرجوع للمجل��س والنها 
غي��رت من بني��ة املدين��ة اخلاصة باحلل��ة والن هذه 
الفرص تش��وبها الكثير من التس��اؤالت حول الية 
طرحها وتس��ويقها. وقال عض��و مجلس بابل علي 
الس��لطاني «ان الف��رص تش��مل ثالث ف��رص لبناء 

مجمعات جتارية في ش��ارع اربعني وفرصة بيع ارض 
مبساحة الف متر مربع تابعة للجمعيات الفالحية 
بوس��ط مدينة احللة وفرصة استثمارية في شارع 
60 لبناء مجمع سكني. واضاف ان اجمللس قرر ايضا 
اس��تضافة رئيس هيئة االس��تثمار ونائب��ه ومدراء 
الدوائر ذات العالقة بالفرص االستثمارية مشيرا الى 
ان هيئة االس��تثمار تعاني خلال في عملها بسبب 

عدم انتخاب هيئة ادارية منذ اربع سنوات«.

فقدان هوية
املنتجات  توزيع  شركة  من  صادرة  هوية  فقدت 
عبد  عبيد  )نجم  باسم  واسط  فرع  النفطية/ 
السادة( وتحمل الرقم )15138( وتاريخ إصدارها 
عليها  يعثر  من  على  فالرجاء   ،2016/11/29

تسليمها لجهة االصدار.. مع التقدير.



هموم الناس

مشاكل الزراعة .. 
مـتــى تـنـتـهـــي؟

من النافذة

وتبقى اوجاعنا مستمرة
مس��رح احلياة كبي��ر جدا وعمي��ق ورمبا يص��ل عمقه الى 
ماالنهاي��ة ولي��س باس��تطاعة اح��د ان يكون ق��ادرا على 
مجاراته الن عواصفه مميتة ، ولكن .. تبقى احملاوالت مشروعة 
لتثبيت األنفس امام احلياة نفس��ها ، نعم مس��ارح احلياة 
كثي��رة ومتغيرة ولك��ن هدفها واحد ، فاحلي��اة بطبيعتها 
تتغير نتيجة ملا يطرأ عليها من احداث وارهاصات قد جتبر 
االنس��ان على اخلضوع واالنقياد لها ورمبا يكون اسيرا لها 
ط��ول العمر ان لم يبادر في ايج��اد البدائل التي جتعل منه 
انسانا متحررا يشعر بوجوده وكينونته في خضم تالطم 
االحداث ، فقد اكتش��فنا في حياتن��ا ان هنالك اماال حني 
كنا في ريعان الشباب نحلم بتحقيقها مستقبال ولكننا 
حني كبرنا وتقدم بنا العمر وقفنا عاجزين حائرين عن تنفيذ 
ولو نس��بة قليلة مما كنا نحلم به ، في جلسة حوارية مع 
صديق العمر الذي افترقت عنه ملدة تزيد على الثالث عقود 
والتقيته عن طريق الصدفة ، اصطحبته الى احد املقاهي 
الستفس��ر من��ه عن س��بب غياب��ه كل هذه الفت��رة واين 
قضاها .. ابتس��م قائال : »معود« لو ادري مارجعت للعراق ، 
تفاجأت من رده وبادرت��ه ولم تقول ذلك ؟. اجابني والغصة 
واحلسرة متلؤه ، اتعلم اننا في العراق محرومون من ابسط 

ان  الت��ي يجب  احلقوق 
يتمت��ع به��ا االنس��ان 
مفص��ل  كل  فف��ي 
م��ن مفاص��ل حياتن��ا 
يطاردنا الهم كش��بح 
ال ميك��ن الف��كاك منه 
فخاخه  نص��ب  وكانه 
فه��ل   ، بن��ا  لاليق��اع 
اخللل  فين��ا ام في من 
امتل��ك ناصي��ة امورنا 
انس��انيتنا؟  واستباح 
لق��د طفح ب��ي الكيل 
وانا الذي كنت متشوقا 

للع��ودة ثانية لبلدي كي اقض��ي ماتبقى لي من العمر بني 
اهلي وناسي ولكن لالسف صدمت كثيرا جراء ماشاهدت 
وس��معت من اوضاع مزرية يعيش��ها العراقيون من مآس 
واحزان وسوء خدمات والبطالة التي يعاني منها اخلريجون 
ناهي��ك عن اجلوان��ب الصحية واخلدمي��ة . املهم في االمر 
انه س��رد لي حكاية  مضمونها ان مهندس��ا عراقيا سأل 
مهندس��ا يابانيا ، كيف اصبحت��م كلكم أذكياء وتطورت 
لديكم االدارات واخلدمات ؟ أجابه الياباني : انتم اذكى منا 
، اس��تغرب املهندس العراقي م��ن رده هذا قائال له كيف ؟.  
أجاب��ه املهندس الياباني ان م��ن بني  كل 10 يابانيني يوجد 
ذك��ي واحد ، بينما عندكم انت��م العراقيون من بني كل 10 
يوج��د 9 أذكي��اء وغبي واح��د . مضيفا : نح��ن  في اليابان 
نختارالذك��ي الواحد لقي��ادة االدارات واملؤسس��ات و ال� 9 
الباق��ون يس��اعدونه . أما انت��م فتختارون الغب��ي الواحد 
لقي��ادة االدارات واملؤسس��ات وتتركون ال��� 9 االذكياء بدون 
عمل ، ولهذا تروننا كلنا أذكياء . ونتيجة ملا طرق اسماعي 
ذهل��ت واصب��ت بصدمة وقلت في س��ري ) لع��د احنا وين 
عايش��ني والعالم االخر وين عاي��ش؟ (، نحن نعيش ضنك 
العيش وقس��اوته اضافة ال��ى انعدام اخلدم��ات واالخرون 
يبتهج��ون وميرحون . لن��ا اهلل في امرنا ومينحن��ا املزيد من 
الصبر ويزيد م��ن قابليتنا على التحمل واملطاولة ملا تبقى 
لنا من سنوات عجاف سنعيشها ونحن مظللون بالغيوم 

السود؟.

اننا محرومون من ابسط 
الحقوق التي يجب ان 
يتمتع بها االنسان ففي 
كل مفصل من مفاصل 
حياتنا يطاردنا الهم كشبح 
اليمكن الفكاك منه

18

أحمد البياتي
نحن مواطنون من سكنة اجملمع السكني في حي 
اجله��اد في بغداد )فئة ش��هداء النظ��ام البائد( مت 
منحنا وحدة س��كنية بدل مبلغ )82( مليون دينار 
ومت اس��تالمنا للوحدة السكنية مبوجب عقد بيع 
ومتليك من قبل الهيئة العامة لالس��كان/ قس��م 
االم��الك ذي الع��دد )12( ف��ي 2013/1/15 ومت حتديد 
كافة البيانات التفصيلية من حيث مبلغ الوحدة 
الس��كنية ومقدار االرض الكلي البالغ )660,000( 
الف دين��ار مضافا اليه مبلغ رس��م الطابع املالي 
)168,000( ال��ف دين��ار وش��رط عدم بي��ع او ايجار 
الوحدة السكنية ومينح السند اذا مت تسديد املبلغ 
خالل خمس س��نوات .وبعد مضي امل��دة املذكورة 
ف��ي )2018/1/15( ومراجعتن��ا للهيئة املذكورة لم 

مننح الس��ند وقالوا ان وزارة املالي��ة تريد بدل ارض 
وبسعر )100,000,000( دينار وكذلك فأن مؤسسة 
الش��هداء لم تسدد املبلغ املترتب بذمتها وكذلك 
الكتاب املرسل الى رئاس��ة الوزراء لكي يتم منح 
الوحدة السكنية مجانا لم يجب عليه .. )البينة 
اجلديدة ( اذ تعرض طلب املواطنني امام من يعنيه 
االم��ر فانها تتوس��م خي��را بان يتح��رك اصحاب 
القرار حلل مش��كلة هذه الشريحة التي تستحق 

ان يقدم لها كل ما ميكن من دعم و مساعدة.
املواطن بهاء عيسى لفتة 

بغداد حي الجهاد 
B1 محلة885 /مجمع سكني رقم الدار

رقم الهاتف 07737873722

امام انظار السيد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي 
امام انظار السيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي

امام انظار السيد وزير االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة بنكين ريكاني 

س��ينا  ب��ن  العال��م  منظم��ة 
االطف��ال  ملعاجل��ة  االنس��انية 
املرض��ى املصابني مب��رض ضمور 
الدماغ )C.B( مجانا من العوائل 
الفقي��رة والذين يعيش��ون حتت 

خ��ط الفقر  التي كان لديها )3( 
ف��روع في بغداد االول في مدينة 
جك��وك  ف��ي  والثان��ي  احلري��ة 
الش��علة والثالث ف��ي منطقة 
احلبيبية ولع��دم وجود التمويل 

اجله��ات  م��ن  املال��ي  والدع��م 
الرس��مية  وغي��ر  الرس��مية 
اضط��رت الغ��الق مركزي��ن في 
احلرية واحلبيبية ولم يبق س��وى 
مرك��ز واحد في منطقة جكوك 
في الش��علة.وقد تزامن هذا مع 
وجود نتائج ايجابية في معاجلة 
هؤالء االطف��ال بطريقة العالج 
الطبيعي املكثف وهذه النتائج 
الع��راق  ف��ي  م��رة  الول  تظه��ر 
ولدين��ا الوثائ��ق والص��ور الت��ي 
تؤك��د ذلك لذلك ف��ان املنظمة 
تناشدكم للمرة الثانية لغرض 
لالس��تمرار  ومؤازرتها  الوق��وف 
االنسانية ملعاجلة  في مهمتها 
هؤالء االطفال املرضى وهي على 
ثق��ة تامة ب��ان الفن��ان الكبير 
صاحب املش��اريع االنسانية لن 

يدخر جهدا في تقدمي العون لها 
وعسى ان تأتي البشارة سريعة 
لترس��م الفرح��ة عل��ى وج��وه 
وعوائله��م  املرض��ى  االطف��ال 

احملتاجة.

للمرة الثانية.. مناشدة امام انظار فنان العراق والعرب نصري مشه

    نح��ن إخوانكم وأبناؤك��م من أصحاب 
معام��ل ) املاس��تك ( ف��ي الع��راق ومعنا 
آالف العاملني فيها وعوائلهم ، ُكّنا ووفق 
الضواب��ط والقوان��ني الرس��مية النافذة 
نس��تلم حصصن��ا الرس��مية م��ن مادة 
)اإلس��فلت ( من ش��ركة توزي��ع املنتجات 
وبقين��ا   - التجهي��ز  - قس��م  النفطي��ة 

على ه��ذا احلال س��نوات س��اهمنا فيها 
بتش��غيل املئ��ات من الش��باب العاطلني 
عن العم��ل واوقفنا حلدم��ا نزيف العملة 
الصعب��ة الذي كان يذهب إلس��تيراد مادة 
) املاس��تك ( من دول اجلوار وغيرها ناهيك 
عن تش��جيع وتطوير الصناع��ة الوطنية 
الوزير..الس��ادة  اخلصوص.معال��ي  به��ذا 

املس��ؤولني..منذ اش��هر بدأنا نتعّرض إلى 
نوع م��ن املضايق��ات والعراقيل س��ببها 
األول واألخي��ر مدي��ر قس��م التجهيز في 
ش��ركة التوزيع املدعو - إحس��ان موسى- 
مّرة بتقليل احلصة وتف��اوت املدد الزمنية 
في اإلستالم..ومّرة بقطعها نهائيا خالفاً 
ألوامر مراجعه الرس��مية ُمتحدياً اجلميع 

بصوت ع��ال مخاطب��اً أصح��اب املعامل 
بالنص  ) إذهبوا أينما شئتم واشتكوا فلن 
أخ��اف أحدا ولن يس��ائلني كائن من كان( 
إننا نناش��دكم بإس��م عوائلنا املتعففة 
وكلن��ا أمل أن يكون لصوتن��ا صدًى طّيب 
في قلوبكم ان تص��دروا اوامركم الفورية 
بإعادة تزويدنا باحلصص املقررة وبالتشديد 

على مدير التجهيز بضرورة إحترام وتنفيذ 
أوام��ر مراجع��ه به��ذا اخلصوص...لتع��ود 
احلركة ويدب النشاط للصناعة الوطنية 
العراقية..خدم��ًة للصال��ح العام..وألبناء 
ش��عبنا العراقي الكرمي..دمت��م موفقني..
وس��ّدد اهلل خطاك��م. أصح��اب معام��ل 

املاستك في العراق.

اقـــطـــعوا يـــد الــفـــاســـــد .. قــبـــــل قـطــــع ارزاق الـنــــــــــــــــــــــــــاس 
أمام انظار وزير النفط ووكيل شؤون التوزيع والمفتش العام في الوزارة 

   لفيف من مواطني محافظة بابل ارسلوا لنا برسائل عبر البريد 
االلكترون��ي لصحيفتن��ا ذكروا ب��ان الطريق الس��ريع الذي يربط 
احملافظات الوس��طى بابل والقادس��ية واملثنى وواسط مبحافظة 
بغداد قد كثرت فيه التخس��فات واملطبات نتيجة لقدم انشائه 
ويحتاج الى صيانة وكذلك االشارات املرورية ال وجود لها وان وجدت 
فهي عاطلة وهذا ما تس��بب بالكثي��ر من احلوادث املرورية وازهاق 
ارواح االبرياء عليه يناش��دونكم بايالء ه��ذا املوضوع اهتمامكم 

املباشر والشخصي.
عنهم / رسول الحمداني 

د. جبار حسني صربي
تبدأ)البطالة( بالتواجد طاملا انوجدت حالة من االقتصاد فاشلة 
في تلبية تشغيل القوى وإش��باع حاجيات املواطنني لكي تبعد 
عنهم ش��بح الفقر ومن ثم تبعد عنهم ش��بح تفش��ي اجلرمية 
والعن��ف.. هذا يعن��ي أن العالقة بني البطال��ة وجتلياتها كمرض 
نفس��ي أو اجتماعي أو معيش��ي أو بدني يصيب الفرد هي عالقة 
طردي��ة. عالقة جتعل من عامل االقتصاد عام��ال مؤثرا وعلى نحو 
مباش��ر بنفس اإلنس��ان ووجوده االجتماعي وبالتالي ينس��حب 
ذلك على ش��كل موجة من املش��كالت التي تؤدي إلى موجة من 
هدر الس��لم اجملتمع��ي وانهيار الدولة بعد أن ينه��ار العاطل عن 
العمل كإنس��ان أو فرد داخل منظومة الدولة بسبب تعرضه إلى 
صدمة البطالة.وهذا يعني أيضا ان تفش��ي املشكالت في العراق 
على نحو ش��امل متأت من تفش��ي البطالة فيه بكل مرافقها. 
وهي الهدر املتعمد لقوى العمل. وان معادلة ذلك الهدر يتناسب 
وجوده��ا طردا مع تناس��ب وق��وع اجلرمية والعنف.ومب��ا ان الكثير 
عاط��ل ع��ن العمل وب��ال ادنى مراح��ل االنت��اج اذن الكثير يعاني 
أمراض البطالة والتي جتد تعبيرها واضحا بخراب وانهيار السلم 

اجملتمعي او بشكل أبلغ انهيار العقد االجتماعي.

حسني الجيزاني
املن��ى واألح��الم تتولد ذاتي��اً من خ��الل املواقف او املش��اهدات او 
الطم��وح فذلك يصيغ داخل النفس حلم��ا .كلنا نحلم ونبتغي 
الوص��ول لوجهتنا . لكن القدر او الظروف حتول بيننا وبني ما نريد 
.الش��اب العراقي على وجه اخلصوص يري��د بصيص امل ، يبحث 
ع��ن طموحه ف��ي كل مكان لكن منذ م��دة زمنية خصصت هذه 
الطم��وح للطبق��ة احلاكمة واملقرب��ة منهم . اجد ب��ان العدالة 
كذبة ، والرزق وهم ، والقسمة تصبيرة الضعيف .الشاب العراقي 
الي��وم في حي��رة ، عندما يبلغ ويريد حقه الذي كفلته الس��ماء ، 
والدي��ن ، والطبيعة ، وهو الزواج . يعتصر فؤاده بش��دة والس��بب 
هو اجملهول .ال عمل وال مرتب ش��هري يسد قوته او احتياج زوجته 
او س��د مصاريف طفله ان أتى ال��ى احلياة .حطام يقتل النفوس ، 
تارة يتمش��ى وتارة يجري .)الش��اب العراقي يستحق التضحية(.

ابصروا بعني الشرف والعفة ، ال بعني اخلسة والنذالة والتخاصم 
. فالش��اب العراق��ي طاقة جبارة غي��ر كل الش��باب ، فهو فخر 
والس��احات تشهد واالبداع يتكلم بفضلهم الكبير . حفظ اهلل 

العراق ومن يحبه.

طــمــوحـــــــات شــــــابــــــــــة

البطالة شبح لتفشي اجلرمية والعنف

امام انظار مدير املرور العام 

العدي��د من العمال الذي��ن يعملون في مصانع 
عراقي��ة يتس��اءلون عن س��بب ع��دم اعادتها 
للعم��ل وه��ل املانع م��ن اعادتها مرته��ن بقرار 
حكومي ام ماذا؟ كما انهم يش��كون تس��ريح 
الغالبية منهم من هذه املصانع . بقي ان نقول 
ان الصناع��ة هي عصب مه��م وحيوي النعاش 
االقتص��اد العراق��ي واملس��اهمة ف��ي حتجيم 

البطال��ة.. فه��ل في االفق ام��ل يرجتى من اجل 
اعادته��ا ال��ى حياتها االولى؟ ام انها س��تبقى 
مهملة وتغلفها االتربة ويغشاها الصدأ؟ والبد 
ان نشير الى الدور الفاعل الذي انتهجه السيد 
وزير الصناع��ة وكالة املهندس محمد ش��ياع 
الس��وداني فهل يوجد من يسانده العادة هيبة 

الصناعة؟

   لق��د اصبح��ت ظاه��رة تك��دس النفاي��ات 
وانتش��ار القمامة في اغلب االزقة والش��وارع 
والتقاطعات في بغداد وبقية احملافظات مما يؤثر 
سلبا على البيئة وصحة املواطن وتكون عامال 
مساعدا النتشار االوبئة واالمراض الفتاكة   ألم   

يلحظ املسؤولون ذلك؟ وبخاصة املعنيني بهذا 
االم��ر، ام انهم يتجاهلون ه��ذا الوضع؟ ، كثرت 
الصرخ��ات وتعال��ت الصيحات واالس��تغاثات 
، فهل م��ن مجيب كي ينقذنا م��ن هذا الوضع 

البائس واملزري؟.

تكدس النفايات وانتشار القمامة اىل متى؟

الصناعة العراقية حتتضر .. فمن يعيد هلا احلياة؟

   يق��ول مفجر ث��ورة 14 مت��وز الزعيم الش��هيد عبد الكرمي 
قاس��م :اننا نعلم اننا مهما عمرنا من السنني فاننا زائلون 
، وان الش��عب هو الباقي وان احلكم املطلق للشعب وليس 
لالف��راد. اختص��ر الزعي��م كل احلديث ووض��ع النقاط على 
احل��روف بان يك��ون ابناء الش��عب هم اصح��اب القرار وهم 

مستقبل البالد وليس هناك اي حاكم مسلط عليهم.
وم��ن ح��ق املواطن ان يخ��رج مطالبا بحقه وم��ا حلق به من 
معاناة واهم��ال مقصود او 
غير مقصود بل يريد ابسط 
حقوقه التي ش��رعها لها 
للعراقيني  والعراق  القانون 
وليس للس��راق واللصوص 
عل��ى  تس��لطوا  الذي��ن 
رق��اب الفق��راء والكادحني 
حي��ث اصبح��وا يتمتعون 
ال  والروات��ب.  باالمتي��ازات 
نريد من املس��ؤول ان يكون 
م��الكا ب��ل ان تتوف��ر في��ه 
ابسط االشياء التي تؤهله 
للجلوس على الكرس��ي ال 
بل  واجلاه  االفتخ��ار  لغرض 
ألج��ل الش��عب وان يعمل 

خلدمتهم.
لقطة اخيرة:

الش��عب العراقي ذاق االمرين في حياته السابقة والالحقة 
فمن يش��في غليله ويأخ��ذ حقه من الظ��الم والظالميني؟ 
ننتظر م��ن اصح��اب الضمائر ان يش��رعوا بالبن��اء واقامة 

املشاريع اخلدمية فان العراق يستحق أكثر من ذلك. 

الشعب العراقي 
ذاق األمرين يف 

حياته  فمن يشفي 
غليله  ويأخذ 

حقه من الظالم 
والظالميني

ماذا قال الزعيم؟

حسني السومري

بــــوابـــــة

NO.3112.thu.24.jaN.2019 العدد )3112( الخميس 1/24/ 2019 

   يع��رف اجلمي��ع بأن هن��اك اآلالف م��ن املتقاعدين 
املدنيني والعس��كريني على حد س��واء ممن انخرطوا 
في صفوف احلش��د الش��عبي تلبية لنداء املرجعية 
الديني��ة الش��ريفة دفاع��اً عن العراق وش��عبه ضد 
تنظي��م داعش االرهابي وان العش��رات من هؤالء قد 
استش��هدوا او جرحوا في س��وح الوغى ومايؤسف 
ل��ه حقاً ان هؤالء يعانون م��ن مظلمة كبيرة وهي ان 
رواتبهم التقاعدية ظلت بحدود )200 أو 300 أو 400( 
ال��ف دينار وهي في حدودها الدني��ا وان هذه الرواتب 

الترقى الى مس��توى تضحيات هؤالء االبطال الذين 
ضح��وا بالغال��ي والنفيس م��ن اجل الوط��ن.. ولم 
يحصلوا على أي زيادة في الراتب حيث بقيت رواتبهم 
التقاعدية كما هي وهو امر يحز في نفوسهم.. فهل 
يجوز ذل��ك؟ »البينة اجلديدة« تطالب بانصاف هؤالء 
املضحني الس��يما من املتقاعدين م��ن خالل قرارات 
منصف��ة من ش��أنها ان ترف��ع رواتبه��م التقاعدية 
الى مس��توى يجعلهم قادرين على مجابهة ظروف 

احلياة الصعبة.

   تعاني ش��ريحة كبيرة من اخلريج��ني  الذين بذلوا 
جه��دا كب��را ليصبح��وا ف��ي املقدم��ة ولكنهم ما 
زالوا جالس��ني ف��ي منازله��م عاطلني ع��ن العمل 
ويبحث��ون عن مص��در رزق يؤمن له��م قوتهم وقوت 
عوائله��م اليوم��ي  وينتظرون  ف��رج ) التعيني ( وقد 

تعالت صرخاتهم وهم يناشددون السادة املسؤولني 
بانقاذهم من احلرمان والعوز.فهل هناك آذان صاغية 
لصيحاته��م؟ ام يس��تمر الوضع عل��ى ماهو عليه 
ونخس��ر ه��ذه الطاق��ة ونس��تفيد م��ن مؤهالتهم 

العلمية في اعمار وتطوير البلد.

اخلــريـجـون مــن لــهـــم ومـــن عـلـيـهـــــــم؟

اىل من يهمه األمر..إنصفوا املتقاعدين من مقاتلي احلشد الشعيب  

ريكانيالحلبوسيعبد املهدي

املوسيقار نصري شمه



هادي خم��اس لم ينض��ج ولم يتعلم 
شيئا خالل اخلمسني سنة التي مضن 
بني انقالب 8 ش��باط ونش��ر مذكراته. 
في الواقع اذا قرأت مذكراته س��تجده 
في حالة متشنجة وكأنه يقرأ بيانات 
8 ش��باط االنقالبية. خالل اخلمس��ني 
عام��ا ه��ذه، م��رت بالع��راق واملنطقة 
احداث هزته��ا من جذوره��ا وكان من 
املف��روض ان متلي على كل سياس��ي 
مراجع��ة تصرفات��ه وس��لوكه لك��ن 
هادي خماس وضع عقله وجسده في 
مجّمدة وصحا فقط ليكتب مذكراته 
ه��ذه. قبل ان أب��دأ مبراجع��ة مذكرات 
خماس ومنعا ملزايدات الفرقة القومية 
اود ان اقول اني ال اعارض ابدا اي وحدة 
او احتاد بني الدول العربية بل العكس. 
اذا متت ضمن عملية مدروس��ة حتفظ 
لكل دولة مصاحلها وتكون قد متت من 
خالل عملي��ة دميقراطية ناضجة ومن 
خالل تكام��ل اقتص��ادي يجلب على 
ش��عوبا الرفاهي��ة والعي��ش الرغيد. 
اعتراض��ي فق��ط على وح��دة تتم من 
خالل بضعة ضب��اط يقومون بإنقالب 
عس��كري وتدفعه��م العاطفة فقط 
واالعج��اب االعمى بش��خصية زعيم 
عربي ال يجيد إال التش��نيع والتهريج، 
وح��دة يت��م فيها تس��ليم مق��درات 
الع��راق وجتل��ب علي��ه نظ��ام حك��م 

شمولي وحكم اجهزة اخملابرات. وحدة 
مث��ل ه��ذه قام به��ا ضباط س��وريون 

وفشلت.
مراجعة سريعة لخمسني عامًا

مر بها العراق واملنطقة
أب��دأ اوال مبراجع��ة س��ريعة مل��ا مّر به 
العراق منذ فش��ل انقالب��ات الضباط 
احلركي��ني وقضي��ة الوح��دة التي هي 
محور كل حت��ركات الضباط احلركيني 
ومذك��رات ه��ادي خم��اس. تش��كلت 
حكومة ناجي طالب وتبعتها حكومة 
ترأسها عبدالرحمن عارف نفسه ملدة 
ش��هرين ثم تش��كلت حكومة اخرى 
ترأس��ها طاه��ر يحي��ى التكريتي. لم 
يح��دث خالل ه��ذه الفت��رة اي تقارب 
وح��دوي بني مصر والعراق. بعد انقالب 
نايف � دواد متكن حليفهم البعثي من 

التخلص منهما. فشل هذا النظام هو 
اآلخر في حتقيق حتى وحدة مع جناح 
البعث احلاكم في س��وريا واالتفاقية 
الت��ي وقعها الع��راق مع س��وريا بعد 
اتفاقية كامب ديفي��د انهارت قبل ان 

يجف حبره��ا على ال��ورق. قام صدام 
بتصفية دموية لرفاقه باحلزب وأشعل 
حرب الثماني س��نوات مع اي��ران. قام 
صدام بعدها بإجتي��اح الكويت الذي 
ادى ال��ى حرب اخللي��ج الثانية وتدمير 
البن��ى التحتية للع��راق وفرض نظام 
العقوبات، عقوبات ال يزال العراق يدفع 
ثمنه��ا لدول عديدة. ث��م جاءت طامة 
االحتالل االميرك��ي واالرهاب القاعدي 
واحلرب االهلية غير املعلنة. واثناء هذه 
الفت��رة اقت��رف صدام جرائ��م االنفال 
الكيمياوي  بالسالح  وقصف حلبجة 
وقم��ع انتفاض��ة 1991. ف��ي كل هذه 
الفترة بقي ه��ادي خّماس مجّمدا في 

الثالجة.
في عام 1967 قاد عبدالناصر املنطقة 
العربي��ة الى هزمي��ة حزي��ران املنكرة، 

هزمي��ة كارثية ال ت��زال املنطقة تعاني 
من عواقبها. فش��ل االحتاد السوداني 
� املصري � الليبي في عهد عبدالناصر 
وفش��ل االحت��اد الس��وري � املص��ري � 
الليبي في عهد الس��ادات كما فشل 
االحت��اد الليب��ي � التونس��ي واالحت��اد 

الليبي � املغربي. وبعد حرب التحريك 
لعام 1973 ب��دأت املفاوضات العلنية 
مع اسرائيل بني مصر وسوريا من جهة 
واسرائيل من جهة اخرى. قام السادات 
العملي��ة  وانته��ت  الق��دس  بزي��ارة 
بإتفاقي��ة كام��ب ديفيد للس��الم بني 
مصر واس��رائيل. اس��تقبل املصريون 
الس��ادات بع��د زيارته للق��دس وبعد 

عودت��ه من كام��ب ديفيد 
االبطال وهتفت  استقبال 
الت��ي  اجلماهي��ر  نف��س 
لعبدالناصر  تهتف  كانت 
وفلس��طني،  بالوح��دة 
)تسقط  للسادات  هتفت 
فلسطني(. اثناء هذه الفترة 
نشر امني سر عبدالناصر 
هيكل  حس��نني  محم��د 
وغيره كتب��ا عديدة اوضح 
فيها اتصاالت عبدالناصر 

الس��رية مع اس��رائيل. في عام 1994 
وقع االردن اتفاقية وادي عربة للس��الم 
م��ع اس��رائيل وكاد حافظ االس��د ان 
يوقع على اتفاقية س��الم ل��وال اصرار 
ايه��ود بارك عل��ى ضم اراض س��ورية 
تق��ع عل��ى س��احل بحي��رة طبري��ة. 
لبن��ان دخل حرب��ا اهلي��ة ضارية متّزق 
خاللها ال��ى اربعة اج��زاء. اما احلركة 
الفلس��طينية فتمزق��ت فيه��ا حتى 
منظمة فتح وظهرت فتح االنتفاضة 
حني تقات��ل الفتحيون م��ع بعضهم 
البعض. وفي عام 1994 كادت الوحدة 

اليمنية ان تنهار من خالل حرب اهلية 
ومت صدها بدبابات علي عبداهلل صالح 
ال غير. ومن��ذ ع��ام 2011 دخلت ليبيا 
واليمن وس��وريا حروبه��ا االهلية دون 
توقف. خ��الل هذه الفت��رة بقي هادي 

خماس نائما حتت كتلة جليد القطب 
اجلنوبي وصحا عام 2013 ليعيد قراءة 
بيانات الكراهية واحلقد العروبي الذي 

اذاعه انقالبيو 8 شباط.
بعض األحداث اثناء

عهد عبد السالم عارف
س��أتطرق الى بعض االمور التي اثارها 
خماس في مذكرات��ه وبطيبعة احلال 
لن اس��تطيع هنا ان اعال��ج كل تلك 
االح��داث مهم��ا كان��ت معرفتي بها.
سأترك له ولغيره مثال اظهار دوره في 

انقالب 8 ش��باط. تبارى هادي خماس 
وصبحي عبداحلميد في اظهار دورهما 
في انقالب 18 تش��رين الثاني. صبحي 
عبداحلمي��د ادع��ى ف��ي مذكرات��ه ان 
صديق��ه ورفيق��ه آم��ر كلي��ة االركان 

محم��د مجيد هو الذي س��يطر على 
معس��كر الرش��يد. لم ميل��ك محمد 
مجيد عشرة جنود مسلحني يدافعون 
عن كليته ناهيك عن الس��يطرة على 
معسكر الرش��يد ووحداته ومدارسه 
والقاعدة اجلوية. الذي قام بالسيطرة 
على معسكر الرش��يد وطّهر مقّرات 
احلرس القومي من معس��كر الرشيد 
حتى الباب الشرقي ومنطقة املشتل 
عمقا ه��و والدي في حينه��ا العقيد 
عبداجلب��ار عبدالكرمي وكان��ت برقيته 

ف��ي تأييد االنق��الب ه��ي الثالثة. من 
يعرف وظيفة التسلس��ل في برقيات 
صبح��ي  اهميته��ا.  ي��درك  التأيي��د 
عبداحلمي��د كان مدي��را للحركات، اي 
ضاب��ط مكت��ب، وهادي خم��اس كان 

مديرا لالس��تخبارات العس��كرية، اي 
ضاب��ط مكت��ب، ايضا وكالهم��ا كانا 
ف��ي وزارة الدفاع. بعض��ا من التواضع 
لن يضر كثي��را. وف��ي كل االحوال لم 
تك��ن هن��اك مقاوم��ة تذكر م��ن قبل 
احل��رس القومي حيث هرب معظمهم 
وتركوا س��الحهم. قبل االنقالب بأيام 
العس��كري  االنضب��اط  آم��ر  ارس��ل 
العقيد سعيد صليبي ضابطا لوالدي 
ليخب��ره عن ني��ة عبدالس��الم عارف 
ف��ي االنقالب عل��ى البعثي��ني وطلب 
منه السيطرة على معسكر الرشيد 
وكانت قطعات بغ��داد في حالة انذار 
)جي��م( بع��د محاولة من��ذر الوندواي 
االنقالبية والصراعات املستعرة داخل 
حزب البعث. ذهب والدي الى س��عيد 
صليبي ليس��أله عن هوية االنقالبيني 
اآلخرين فأخب��ره بأن من بينهم احمد 
حسن البكر ورشيد مصلح التكريتي 
يحي��ى  وطاه��ر  التكريت��ي  وح��ردان 

التكريتي وآخرين.

19من الماضي
شكلت حكومة ناجي طالب وتبعتها حكومة ترأسها عبدالرمحن عارف نفسه ملدة شهرين ثم تشكلت حكومة أخرى ترأسها طاهر حييى

و1965   1963 عامي  بني  العراقية  العسكرية  االستخبارات  مدير  خماس  هادي  نشر 
مذكراته حتت عنوان اقرب الى السخرية وهو )رجل من زمن الثائرين(. مصدر السخرية 
هو مشاركته في انقالب 8 شباط االسود ودور شفوي كمدير لالستخبارات العسكرية 
اطلعت  عارف.  االخوين  عهد  في  فاشلتني  ومحاولتني  الثاني  تشرين   18 انقالب  في 
على املذكرات التي نشرت في حلقات على موقع لالخ جالل جرمكا وكانت قد نشرت 
مطبوعة في العام 2013. ال بد ان اعترف بأني شعرت بالتقيؤ وانا اقرأ هذه املذكرات 
وبأني لم أرغب ان اعّلق عليها لوال احلاح بعض االخوة خصوصا ملعرفتي ببعض االمور 

التي وردت في املذكرات ورغبتهم في طرحي لها..

د.عالء الدين الظاهر

بائس من زمن البائسين .. هادي خماس ومذكراته

أرسل آمر االنضباط العسكري العقيد سعيد صلييب ضابطًا لوالدي ليخربه بنية عبد السالم عارف االنقالب على البعثيني
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الزعيم عبد الكريم قاسم مع العقيد عبد الجبار عبد الكريم الظاهر وآخرين

د.عالء الدين الظاهر

اعداد / البينة الجديدة
عبد الرحمن النقيب الگيالني ش��خصية مهمة 
له��ا اثر كبي��ر ف��ي العهدي��ن العه��د العثماني 
والعه��د البريطان��ي ول��ه دور مهم في سياس��ة 
الع��راق ف��ي الفترة م��ن س��نة 1920 ميالدية الى 
الش��خصية  يع��د  ميالدي��ة.كان   1922 س��نة 
الثاني��ة بع��د ش��خصية الوالي باعتب��اره نقيب 
اش��راف بغداد والعالقة ب��ني العثمانني والنقيب 
الگيالن��ي كانت جيدة اما في س��نة 1920 م فقد 
اصبح الش��خصية الثانية بعد املندوب السامي 

البريطاني )برس��ي كوكس( حني 
تسلم رئاس��ة احلكومة املؤقتة. 
والظاهر أن ش��خصيتة وثقافته 
ومنصب��ه في العه��د العثماني 
وعالقت��ه اجليدة مع االنكليز هي 
الت��ي أهلت��ه لرئاس��ة احلكومة 
املؤقت��ة كما كانت الس��بب في 
ان يكون )أحد املرشحني للعرش 
العراق��ي(. اما بع��د تتويج امللك 
فيص��ل عل��ى الع��رش العراقي 
النقيب الشخصية  فقد اصبح 

الثانية بعد امللك فيصل باعتباره 
رئيس��اً جمللس الوزراء وحائزا لثقة بريطانيا بحيث 
كان��ت احلكوم��ة البريطانية تفرض��ه على امللك 
فيصل وجتب��ره على ان يترأس ال��وزارة على الرغم 
م��ن ان فيص��ال كان اليرغ��ب في التعام��ل معه، 
رمبا بس��بب كبر س��نه ووج��وب زيارته ف��ي بيته 
عندم��ا يرغب في التباحث مع��ه أو باعتباره أحد 
املرش��حني للعرش العراقي ومعارضته جمليء أحد 
ابناء الشريف حس��ني على العرش العراقي، ومع 

ذلك كانت بريطانيا دائماً تصّرح )بأن امللك فيصل 
هو ملك دس��توري أما النقيب فهو ميثل السلطة 
التش��ريعية والتنفيذية معاً( وفي بعض االحيان 
كان املن��دوب الس��امي يتش��اور م��ع النقيب في 
بع��ض املس��ائل وال يخب��ر امللك فيص��ل وهذا ما 
يثير امللك عليه. عل��ى الرغم من اعتماد االنكليز 
على النقي��ب ألهمية دوره في تصدي��ق املعاهدة 
العراقي��ة البريطاني��ة، فق��د تغي��رت سياس��ة 
بريطاني��ة جت��اه النقي��ب حي��ث ُقّدم بدل��ه )عبد 
احملسن السعدون( ليترأس مجلس الوزراء بأعتباره 
ش��اباً طموحاً مؤيدا للسياسة 
البريطاني��ة. ومثل ه��ذا املوقف 
م��ن البريطاني��ني طبيعي فهم 
يلتزمون االشخاص بالقدر الذي 
تفرض��ه املصال��ح البريطاني��ة.
واالحس��اب وزناً كبيراً فقد كان 
اعت��اد  بغ��داد  ألش��راف  نقيب��اً 
عب��د الرحمن النقي��ب ان يعقد 
مجال��س يومي��ة أما ف��ي ديوان 
الشيخ  بباب  الكيالنية  احلضرة 
أو في قص��ره على نهر دجلة في 
محلة الس��نك وكان يحضر هذه 
اجملالس مختلف الناس وال سيما العلماء واالدباء 
من س��ائر امللل والنحل ووجوه املذاهب ’ وبحسب 
ما يذكره الدروبي فإن مجلسه )كان اشبه مبجمع 
علم��ي يبحث في مختلف العل��وم( أو ندوة ادبية 
يتعهده��ا الش��عراء واالدب��اء وكان يبح��ث ف��ي 
مجلس��ه املسائل السياس��ية ويحضره رجاالت 
الدولة واقطاب السياس��ة . ت��زوج النقيب مرتني 

وأجنب من امرئتيه سبع بنات وثالثة عشر ولداً.

اعداد / البينة الجديدة
يعد هذا املثل من أكثر األمثال املتداولة 
معنى ومضمونا، وهو مثل عربي شهير 
يضرب حينما يتنكر الفرد ملن أحس��ن 
إليه، فقد يتنكر الشاب، حينما يصبح 
رجالً فتياً ألم��ه، وقد تتنكر االبنة التي 

ربُيت وُعلمت حتى زُوجت ألهلها.
وعن هذا ذكرت العديد من القصص في 
القرآن، كما نرى ونتابع دائًما في حياتنا 
اليومية، فدور املسنني والشوارع تعج 
مبئ��ات األهال��ي الذين لفظ��وا من قبل 
أبنائهم، ألنهم اعتبروه��م عبئا ثقياًل 
عليهم، وهذا ما يرفضه اإلسالم شكاًل 
ومضمونً��ا. يحكى أن رج��ال من العرب 
رب��ى ابن أخت له، حت��ى كبر وصار فتًيا 
قويًا، فلما أحس الولد من نفسه القوة 
والقدرة، تنكر ملربي��ه وأخذ يرد جميله 
نكرانً��ا وكف��ًرا، فقال الرج��ل في ذلك 

بعض األبيات الشعرية:�
َفَيا َعَجًبا ملن رَبَّْيُت ِطْفالً 

ُمُه بأْطراَِف الَْبَناِن ألقَّ
أعلِّمُه الرِّماَيََة ُكلَّ يَوٍم

ا اشَتدَّ ساَِعُدُه رََماني َفَلمَّ
َوَكْم َعلَّْمُتُه َنْظَم الَْقَوافي 

ا َقال َقاِفَيًة َهَجاني َفَلمَّ

َة ُكلَّ َوْقٍت أعلِّمُه الُْفُتوَّ
ا َطرَّ شارِبُُه َجَفاني َفَلمَّ
وهكذا يصنع من ال يثمر فيهم املعروف، 
فيس��يئون إلى من أحسنوا إليهم، وال 
يقدرون لهم املعروف، وفي هذه األبيات 

يصف العربي ابن أخته بنكران اجلميل 
حني قال: ملا اش��تد س��اعده رماني، أي 
أن��ه حينما أصبح قويًا اس��تقوى علي 
أنا، ونس��ي أني مربي��ه الذي علمته فن 
الرماي��ة، ولكن��ه حينم��ا رم��ى رماني، 
وأنا الذي علمته نظم الش��عر، ولكنه 

حينما قال الشعر هجاني أي سبني.
العب��رة من املثل:� لي��س املعروف لكل 
الن��اس س��واء، فهن��اك أن��اس مهم��ا 
فعلت لهم لن يش��كروك، وسينكرون 
دائما وقفت��ك إلى جواره��م، وتقدميك 
الدعم واملس��اعدة، لذا يجب أن تتخير 
الن��اس، حت��ى ال تصاب بخيب��ة األمل 
فيم��ن حولك. وه��ذا ال يتنافى مع قول 
الرسول صّل اهلل عليه وآله سلم عامل 
الناس مب��ا حتب أن يعامل��وك به، ولكن 
إذا تعاملت معهم باحلس��نى، وتنكروا 
لك، فانصرف عنهم، فاهلل يحب املؤمن 

القوي وال يحب املؤمن الضعيف.

اعداد / البينة الجديدة
ع��رف البغداديون الس��ينما الناطقة 
ف��ي بداية الثالثيني��ات عندما عرضت 
س��ينما الوطني في يوم عي��د الفطر 

ف��ق  ا ملو 1931 ا ش��باط   19

لفيل��م  ا
الغنائ��ي )ملك املوس��يقى( فكان هذا 
حدث��اً مهماً ف��ي تاريخ الس��ينما في 
الع��راق، اذ انبهر جمهور املش��اهدين 
له��ذا احلدث غير االعتي��ادي، الذي ادى 

الى انحسار االفالم الصامتة تدريجياً 
وافوله��ا بع��د ان كانت هي الس��ائدة 
على شاش��ات العرض الس��ينمائية.

فأصب��ح له��ذا الن��وع من الس��ينما 
رواده��ا املعجب��ون بها، مم��ا حّفز على 
التوس��ع بانش��اء دور جدي��دة للعرض 
الس��ينمائي في مدينة بغداد. وميكن 
الع��رض  دور  ادارات  ان  الق��ول 
معظمها  كان  السينمائية 
تابع��ة للقط��اع اخلاص 
ال��ذي اظهر نش��اطاً 
ملموساً منذ بداية 
في  الثالثيني��ات 
ومن  انش��ائها، 
الدور  تلك  اهم 
الس��ينمائية 

هي:�
س��ينما   .1
 : ي��ن فد ا لر ا
عام  اسست 
تق��ع   1932
ش��ارع  ف��ي 

الرشيد.
2. س��ينما امللك 
اسس��ت  غ��ازي: 
ع��ام 1934 م��ن قبل 
نعي��م ش��اؤول العزيز، 
وتق��ع في الباب الش��رقي 
ف��ي راس ش��ارع املل��ك غازي، 
ف��ي   )1050( مقاعده��ا  ع��دد  كان 
الصالة و1580 في البلكون وفيها )25( 
لوجاً عدد مقاعد الل��وج الواحد فيها 

)4( مقاعد.
3. س��ينما احلمراء: يرجع تأسيس��ها 
الى عام 1935، وتقع في شارع الرشيد 
بالق��رب من جامع مرجان مؤسس��ها 

ع��دد مقاعده��ا  اس��ماعيل ش��ريف 
)1000( مقعد.

4. س��ينما الزوراء: تأسست عام 1936 
ف��ي ش��ارع الرش��يد محل��ة املربعة، 
واصحابه��ا، الي��اس دن��وس وس��ليم 

شوحيط.
5. س��ينما روكس��ي وس��ينما ركيس 
الت��ي تأسس��ت عام 1936 في ش��ارع 

الرشيد بإدارة عبد اجلبار سبع.
وش��هد عام 1937 تأس��يس س��ينما 
جدي��دة ف��ي ش��ارع الرش��يد عرف��ت 
بسينما الرشيد، عدد مقاعدها )1200( 
انطوان مس��يح  مقع��ٍد، مؤسس��ها 
وسودائي اخوان. زيادة على ذلك كانت 
االف��الم الس��ينمائية تعرض ف��ي دور 
العرض الصيفية وقاعات بعض املدارس 
الثانوي��ة في بغداد الس��يما املدرس��ة 
اجلعفري��ة والتفي��ض. وفي ع��ام 1939 
اعيد تأسيس سينما الوطني من قبل 
براسمال  البغدادية  الس��ينما  شركة 
ق��دره )35( ال��ف دينار تقع في ش��ارع 
الرشيد في محلة سيد سلطان علي.

وف��ي االربعينيات تأسس��ت في بغداد 
ع��دة دور للعرض الس��ينمائي كان من 
اهمها: سينما ديانا التي انشئت عام 
1943، وتول��ى ادارتها صائب اجلصاني، 
وكان عدد مقاعدها )976( مقعداً، وفي 
عام 1944 أسس��ت سينما دار السالم 
م��ن قب��ل عبد ال��رزاق الش��يخلي في 
ش��ارع امللك غازي محلة قهوة شكر، 
وكان ع��دد مقاعده��ا )1150( مقع��داً.

وحاولت السفارة البريطانية استخدام 
السينما كوسائل دعائية حللفائها اذ 
اهتمت بعرض االفالم السينمائية في 

دور العرض وفي االماكن العامة.
وبع��د نهاية احل��رب العاملي��ة الثانية 

ش��هدت بغ��داد تأس��يس دور ع��رض 
جدي��دة بفع��ل االقب��ال املتزاي��د على 
الس��ينما التي اصبحت من الوسائل 
املقبول��ة  والتثقيفي��ة  التعليمي��ة 
لدى قس��م من الش��رائح االجتماعية 
املثقفة الى جانب اهدافها الترفيهية 
املعروف��ة. وم��ن ابرز هذه الس��ينمات: 
س��ينما االرضوملي التي مت تأسيسها 
ع��ام 1946 من قبل ق��دري االرضوملي 
وتُع��د أول س��ينما في جان��ب الكرخ، 
افتت��اح س��ينما  وف��ي ع��ام 1947 مت 
الف��ردوس وس��ينما النصر في ش��ارع 
امللك غازي محلة الهيتاويني. وشيدت 
في بغ��داد عام 1948 س��ينما النجوم 
الت��ي افتتحت��ت ع��ام 1949 وتقع في 
ش��ارع املل��ك غ��ازي محلة الس��نك، 
وتع��ود ملكيته��ا ال��ى حبي��ب املالك 
ويديرها سليم االطرقجي. تخصصت 
ف��ي بدايتها بع��رض االف��الم العاملية 
ثم عرض��ت بعد ذلك االف��الم العربية 
يف  الس��يما املصرية منها وكانت تضَّ
الفنان��ني املصريني عن��د العرض االول 
للفل��م العربي ف��ي س��ينمات بغداد 
الغراض دعائية. كانت دور السينما في 
بغداد في تزايد مستمر فقد بلغ عددها 
حت��ى كانون الثاني ع��ام 1950 حوالي 
)82( داراً للس��ينما منه��ا 41 س��ينما 
صيفي مكش��وفة. وكان معظم هذه 
الس��ينمات ميتلكها اليهود او تدار من 
قبله��م. وافتتحت عام 1949 س��ينما 
ريجنت في الصاحلية بالقرب من متثال 
املل��ك فيص��ل االول. وف��ي ع��ام 1956 
افتتحت س��ينما اخليام وهي س��ينما 
متط��ورة ج��داً م��ن حي��ث مقاعده��ا 
ومزينة بالرسوم والصور وتقع في زقاق 

متفرع من شارع الرشيد.

٨٢ دار سينما يف بغداد سنة ١٩٥٠

قصة مثل »فلما اشتد ساعده رماني«
بعد تتويج امللك فيصل على العرش العراقي 

أصبح النقيب الشخصية الثانية

النقيب الكيالني أول رئيس وزراء عراقي

اعداد / البينة اجلديدة
في العشرينات والثالثينات من 
القرن املاض��ي كان البغداديون 
من أصح��اب الوجاهة يعقدون 
مجالس س��مرهم في بيوتهم 
وكان يحضر تلك اجملالس وجوه 
مختلف��ة من علي��ة القوم من 
واألدب  والفض��ل  العل��م  ذوي 
حي��ث  والسياس��ة  والش��عر 
يتجاذبون أطراف احلديث وتدور 
نقاش��ات حول أمور الس��اعة 
وام��ور مختلف��ه تس��تمر الى 
ساعة متاخرة من الليل وكانت 
تتخل��ل ه��ذه اجملال��س فترات 
جميل��ة م��ن الع��زف واملق��ام 
الت��ي  البغدادي��ة  والبس��تات 
تضف��ي عل��ى هذه اجللس��ات 
روحاً م��ن املرح والس��عادة.في 
شارع النهر احملاذي لنهر دجلة 
ف��ي منطق��ة راس القرية كان 
هناك بيت بغدادي عتيق تطل 
اح��دى واجهات��ه عل��ى النهر 

ومدخل��ه يؤدي ال��ى زقاق ينفذ 
الى ش��ارع الرش��يد في املوقع 
اجملاور لالورزدي القدمي وكان ذلك 
البي��ت يحت��وي عل��ى حديقة 
ال��ورود  غن��اء مزدان��ة بان��واع 
واالزه��ار م��ن جمي��ع االصناف 
وكان صاحب الدار احد وجهاء 
بغداد الذي كان يرتاد مجلسه 
كل ي��وم جماعات من عش��اق 
والش��عر  والف��ن  االدب  ورواد 
الى جان��ب ذل��ك كان صاحب 
ال��دار يقيم احلف��الت الغنائية 
واملوس��يقية بني احلني واالخر.

ف��ي احدى االمس��يات وعندما 
اجتم��ع اجلالس ف��ي تلك الدار 
حض��ر اح��د االصدق��اء ال��ذي 
كان في س��فر الى اس��طنبول 
البي��ت  صاح��ب  ب��ه  فرح��ب 
وابلغ��ه الصديق انه قد احضر 
مع��ه هدي��ة جميل��ة واخ��رج 
م��ن جيبه كيس��ا صغيرا وبدا 
ي��زرع محتويات��ه ف��ي حديقة 

ال��دار واس��تغرب صاحب الدار 
متسائال عن هذه البذور فاجابه 
الصدي��ق انها بذور البزرنكوش 
وان��ه نب��ات جمي��ل ذو رائح��ة 
عط��رة فقال له صاح��ب الدار 
يا صديقي ي��ا زارع البزرنكوش 
ازرع لن��ا حنه الن الش��يب قد 
غزا رؤوس��نا وصادف ان الفرقة 
املوس��يقية وقارئ املقام كانوا 
موجودي��ن فاعجبه��م الكالم 

وراحو يغنون بصوت واحد
)ي��ا زارع البزرنك��وش ازرع لن��ا 

حنة(
واس��تمروا ف��ي الغن��اء وف��ي 
كل م��رة كان��وا يضيف��ون الى 
البس��ته كالم��ا جدي��دا ال��ى 
ش��كلها  االغني��ه  اخ��ذت  ان 
النهائي وفي الي��وم التالي بدأ 
املقاهي  ف��ي  يرددونها  الن��اس 
والش��وارع واصبحت بعد ذلك 
الفولكلور  اغان��ي  اجم��ل  من 

البغدادي االصيل.

حكاية أغنية يا زارع البزرنكوش



من حقنا أن نفخر بالقضاء العراقي الس��تقالليته ومهنيته ودوره الرائع 
ف��ي احلياة برغ��م كل الظروف والتحديات التي م��رت بالبالد.. واألهم من 
ذلك أن القضاء أدى رس��الته بكل ش��جاعة، ويكفي أنه قدم كوكبة من 
الش��هداء واجلرحى طوال مس��يرته املاضية، حيث تؤك��د اإلحصائيات 
الرس��مية أن القض��اء قّدم )67( ش��هيداً من القض��اة و)179( بني حارس 
وموظف، وظل القضاء برغم ذلك أول مؤسس��ة تس��تمر بالعمل وتقدم 
اخلدم��ات القضائية للناس برغم احتالل التنظيمات اإلرهابية لعدد من 
امل��دن العراقية.. وفي 2017/1/23 صدر قانون مجلس القضاء األعلى رقم 
)45( لس��نة 2017 النافذ حالياً، ومت مبوجبه إلغ��اء األمر )35( الذي أصدره 
احلاك��م املدن��ي األمريكي ب��ول برمير، وأعي��د مبوجبه تش��كيل مجلس 
القض��اء األعلى مجدداً بنفس التش��كيل املنصوص علي��ه في الفقرة 
)35( بفارق بسيط، لكن بقانون وطني صادر عن مجلس النواب العراقي. 
اعتب��ر مجل��س  فق��د  وباملناس��بة، 
القض��اء األعلى هذا التأري��خ، أي 23 
كانون الثاني من كل عام، يوماً وطنياً 
للقضاء العراقي.. وقد شهد يوم أمس 
األربع��اء احتف��االً كبيراً ف��ي القاعة 
الكبرى لفندق الرشيد أقامه مجلس 
القضاء األعلى وحضره رئيس مجلس 
القضاء األعلى وكبار السادة القضاة 
س��واء من العاصمة بغ��داد أم إقليم 
كردس��تان، وضي��وف م��ن دول عربية 
وأجنبي��ة ونقيب احملام��ني العراقيني 
ورئي��س احتاد احلقوقيني العراقيني وجمع غفي��ر من القضاة املتقاعدين. 
وألقى رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي األس��تاذ فائق زيدان كلمة 
قّيمة باملناسبة ترّحم خاللها على أرواح الشهداء القضاة وكل شهداء 
الع��راق الذي��ن ضح��وا بأرواحهم من أجل س��يادة ه��ذا الوطن وخالص 
ش��عبه من براثن اإلرهاب والظالم األسود. وأش��ار في كلمته إلى إنشاء 
استعالمات إلكترونية في احملاكم يتمكن خاللها املواطنون من متابعة 
قضاياهم بشكل أسرع، ومؤكداً أن القضاء مارس دوراً كبيراً في احلد من 
املمارسات الدخيلة على األعراف العش��ائرية األصيلة وأن للقضاء دوراً 
كبيراً في مكافحة اإلرهاب والقضاء على التنظيمات اإلرهابية وبس��ط 
األمن وسلطة القانون، كما أشاد بالقضاة الذين أدوا عملهم بكل أمانة 
وإخ��الص والذين تركوا أثراً طيباً في مس��يرة العمل القضائي، وفي هذا 
اليوم ال بد أن نس��جل احترامنا وتقديرن��ا العالي للقضاء العراقي بكل 
شموخه وس��موه ملا يقدمه من جهود كبيرة ليرسي دعائمه الراسخة، 
وكل عام والقض��اء بألف خير وتقدم ورفعة، وحتي��ة لكل القضاة ولكل 

العاملني في هذه املؤسسة العراقية األصيلة.

كما هو معلوم إن أحد أسس تقدم الشعوب واألمم هو التعليم  
فإذا كان القائمون عليه من املعلمني واملدرس��ني يشعرون بأن 
حقوقه��م ورواتبهم كامل��ة وغير منقوصة فإنهم س��يؤدون 
واجباته��م عل��ى أكمل وج��ه، لكنهم تفاج��أوا وبخطوة غير 
مس��بوقة أقدمت عليه��ا وزارة التربية ف��ي 2016/2015 بإنزال 
درجاته��م الوظيفي��ة درجة واحدة كحد أدن��ى لتصبح األولى 
ثاني��ة والثانية ثالثة وهك��ذا مع إطالق الع��الوات والترفيعات 
التي كانت متوقفة لهم وعدم إطالقها لبقية موظفي الوزارة 
نتيجة التقش��ف الذي كان س��ارياً في زمن حكومة الس��يد 
العبادي مما أثر وبشكل سلبي على أوضاع املدرسني واملعلمني 
الوظيفية واملالية وعلى عالقاتهم باجملتمع كون اكثر املدرسني 
واملعلمني لديهم اس��تحقاقات وارتباط��ات مالية مع اآلخرين 

بسلف  مش��تركون  فهم 
مرتب��ون  أو  ش��هرية 
أوضاعهم املعيش��ية من 
وأقس��اط  وإيجار  س��كن 
م��ن  ألوالده��م  س��نوية 
النفقة  عل��ى  الدارس��ني 
الكلي��ات  ف��ي  اخلاص��ة 
عل��ى  اعتم��اداً  األهلي��ة 
رواتبه��م الش��هرية، أم��ا 
ش��ريحة موظف��ي الوزارة 
فبقي��ت عل��ى حالها ولم 
الترفيع��ات  إط��الق  يت��م 

والع��الوات لهم وبقيت درجاتهم الوظيفية مس��كنة مما دفع 
الكثيرين منهم إلى اللجوء للتدريس اخلصوصي في بيوتهم أو 
من خالل فتح معاهد خاصة لذلك بش��كل غير رسمي مما أدى 
إلى تدني مس��توى التعليم بكافة مراحل��ه في املدراس، واآلن 
وبعد تخطي حالة التقش��ف وازدياد أس��عار النفط وتشكيل 
احلكوم��ة اجلديدة وميزانية عام 2019 في أروقة مجلس النواب 
للمناقش��ة لغرض اقرارها نرجو مخلصني إع��ادة النظر بهذا 
املوضوع ألهميته لكونه يشمل شريحة واسعة من املدرسني 
واملعلم��ني واملوظف��ني لكونه��م مس��ؤولني عن إع��داد جيل 
املس��تقبل وعماد البالد طلبتنا االعزاء   قبل فوات األوان وقبل 

إقرار املوازنة اجلديدة.

مبناسبة يوم القضاء العراقي ووسط حضور دولي كبري..

 جملس القضاء األعلى يقيم احتفالية مهيبة
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مستقلة

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 )3112( - الخميس - 24 - كانون الثاني - 2019

بغداد / البينة الجديدة
أحي��ا مجل��س القض��اء األعلى 
االحتفالي��ة الس��نوية الثاني��ة 
لي��وم القض��اء العراق��ي أم��س 
األربع��اء الثالث والعش��رين من 
كانون الثاني في فندق الرش��يد 
وس��ط بغ��داد بحض��ور رئي��س 
األردني  القض��اء األعلى  مجلس 
وممث��ل األمم املتح��دة وقض��اة من 
اململكة املتحدة وسفراء وبعثات 
دبلوماسية وقضاة عرب وأجانب 
ومبشاركة عدد كبير من القضاة 
العراقي��ني. وق��ال القاضي فائق 

زي��دان رئي��س مجل��س القضاء 
األعلى على هام��ش االحتفالية 
ف��ي  كبي��را  دورا  للقض��اء  إن 
والقضاء على  اإلرهاب  مكافحة 
التنظيم��ات االرهابي��ة وبس��ط 
األمن وسلطة القانون في البالد. 
وأض��اف القاضي فائ��ق زيدان أن 
القضاء مارس دورا كبيرا في احلد 
م��ن املمارس��ات الدخيل��ة على 
األعراف العش��ائرية األصيلة من 
خ��الل توجيه احملاك��م بالتعامل 
قان��ون مكافح��ة  وف��ق  معه��ا 

اإلرهاب.

بغداد / البينة الجديدة
كّرم مجل��س النواب طبيبة 
أطف��اال  أنق��ذت  عراقي��ة، 
خدجاً من حريق نش��ب في 
الكاظمي��ة  مستش��فى 
املاض��ي.  الش��هر  ببغ��داد 
رئي��س  نائ��ب  واس��تقبل 
البرملان بش��ير ح��داد امس 
االول ف��ي مكتبه الرس��مي 
)أس��يل  الطبيب��ة  ببغ��داد 
مستش��فى  م��ن  أحم��د( 
التعليم��ي  الكاظمي��ة 
الت��ي أنق��ذت مجموعة من 

األطف��ال اخلدج ف��ي حادث 
حريق مؤس��ف. وق��د حضر 
هذا اللقاء ع��دد من النواب 
الصحة  رئيس جلن��ة  ونائب 
ف��ارس  النيابي��ة  والبيئ��ة 
البريفكان��ي. وثم��ن احل��داد 
اإلنس��اني  العم��ل  عالي��اً 
الكبي��رة  والتضحي��������ة 
إلنقاذها  أس��يل  للدكت��ورة 
19 طفاُل ف��ي حادثة احلريق 
ملستشفى الكاظمية. وقال 
العراق  بابنة  »نحن فخورون 

الدكتورة أس��يل، وما قامت 
ب��ه م��ن موقف ش��جاع 

ومجازفة بحياتها ألجل 
أرواح مجموع��ة  إنق��اذ 
م��ن األطفال م��ن املوت 
احملق��ق، ه��و بح��د ذاته 
عنوان كبير لإلنس��انية 
وح��ي  ص��ادق  وتعبي��ر 
العراقية  امل��رأة  لقدرات 
االنتم��اء  ول��������روح 
واملهني��ة  والوطني��ة 

النادرة.

نرجو مخلصني إعادة 
النظر بهذا املوضوع 

ألهميته لكونه يشمل 
شريحة واسعة من 
املدرسني واملعلمني 

واملوظفني

تقديرنا العالي للقضاء 
العراقي بكل شموخه 
وسموه ملا يقدمه من 

جهود كبرية لريسي 
دعائمه الراسخة وكل عام 

والقضاء بألف خري

  د. ناظم الربيعي

راي

من ينقذ شرحية
 املعلمني واملدرسني

رئيس الوزراء عادل عبد املهدي يفتتح حمطة مشال غرب العاصمة التحويلية ويتوسط األيتام واملسنني يف بغداد
بغداد/ البينة الجديدة

دع��ا رئي��س مجلس الوزراء الس��يد ع��ادل عبداملهدي الى تعبئة ش��املة 
للجهود واالمكانات إلجناح حملة االعمار والتنمية استمراراً لوقفة ماليني 
العراقي��ني ف��ي الدفاع ع��ن وطنهم وحتري��ر مدنهم، مؤك��داً أن احلرب ضد 
اإلرهاب مس��تمرة لكن األهم اليوم هو تقدمي اخلدمات. وقال رئيس مجلس 
الوزراء خالل افتتاحه صباح أمس محطة ش��مال غ��رب بغداد التحويلية 
400 كي ڤي: »يجب أن ال نبقى عند نظرية وضع احلجر األساس وإمنا نفتتح 
في كل اس��بوع وشهر مشاريع خدمية منتجة تخدم العراقيني«. وأضاف: 
»ندعو إلى وقفة واحدة كما هب ماليني العراقيني اس��تجابة لفتوى اجلهاد 
الكفائي ضد االرهاب«. على صعيد آخر شاهد رئيس مجلس الوزراء السيد 
ع��ادل عبدامله��دي مباراة املنتخب الوطني العراقي وس��ط ع��دد كبير من 
املس��نني واأليتام في إحدى دورهم وسط بغداد، مشيداً مبا قدمه الالعبون 
م��ن أداء واملالك التدريبي من جه��ود خالل بطولة أمم آس��يا، ومتمنياً لهم 
حتقيق أفضل النتائج مس��تقبالً. والتقى دولته املش��رف على الدار السيد 
هش��ام الذهبي مباركاً جهوده ومشروعه اإلنساني برعاية هذه الشريحة 

والعناية بها مبجهود ذاتي.

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

يِف َيْوِم الَقَضاِء الِعَراِقّي 
بال مجاملة

صباح الشيخلي

تتقدم أس��رة حترير )البينة اجلديدة(، وعلى رأس��ها الزميل رئيس 
التحرير )عب��د الوهاب جب��ار(، بالتهاني والتبري��كات والدعوات 
القلبية لبرنام��ج )دفتر مالحظات( من إعداد الش��عب العراقي 
وتق��دمي اإلعالمي املتأل��ق فائق العقابي، ال��ذي يبث صباح يومي 
األح��د واالثنني من كل أس��بوع عبر أثير قناة العراقية ملناس��بة 
إيقاده ش��معته الرابعة.. )البينة اجلديدة( تب��ارك جهود الزميل 
العقاب��ي في التصدي لقضايا الناس اليومية وتس��ليط الضوء 

على نقاط مشرقة في مشهد احلياة اليومية.

تشكر أسرة حترير )البينة اجلديدة(، وعلى رأسها الزميل رئيس التحرير )عبد 
الوهاب جبار(، جمي��ع العاملني في الهيئة العامة للضرائب، وفي املقدمة 
مدي��ر عام الهيئة الس��يدة )ناجحة عباس عل��ي( لتفانيها وإخالصها في 
العم��ل برغ��م كل الصعوب��ات والتحديات ب��كل ممنونية ومهني��ة عالية، 
والشكر موصول إلى الزمالء العاملني في قسم اإلعالم واالتصال احلكومي 
في الهيئة وعلى رأس��هم الزميل مدير قس��م االع��الم واالتصال احلكومي 
)أحمد عبد املوجود الصميدعي( والزميل املوظف )عالء عبد ظاهر( ألدائهم 

واجبهم بحرفية وإتقان وتعاونهم مع وسائل اإلعالم كافة.

يضيف منتدى الشعر باف الثقافي في الساعة 
الرابع��ة والنصف من مس��اء اجلمع��ة املصادف 
)2019/1/25( املهن��دس والكاتب )عكاب س��الم 
الطاه��ر( ف��ي محاضرة ع��ن )دور الرح��الت وأدب 
الرح��الت في حتديث املعلومة.. رحلتي الى تلعفر 

اخملضرم أمنوذجاً(. يدير  الصحفي  الندوة 
ويقع  العرداوي  عادل 
الش��عر  منت��دى 
باف الثقافي في 
ك��رادة  بغ��داد/ 
ق��رب  خ��ارج 
ساحة احلرية 
مقابل شركة 
ت  ع��ا لصنا ا

اجللدية.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلن اجلهاز املركزي لالحصاء، امس 
الثالثاء، أن انتاج الزهدي غطى أكثر 
من نصف إنت��اج التم��ور ب العراق 
خ��الل ع��ام 2018. وق��ال اجله��از 

لوزارة  التابع 

التخطيط في احصائية نش��رها 
على موقعه الرس��مي ان »نسبة 
كمية انت��اج التمور م��ن الصنف 
الزه��دي خ��الل ع��ام 2018 بلغت 
اخلس��تاوي  صن��ف  يلي��ه   ،%54.4
صن��ف  يلي��ه   ،%10.6 بنس��بة 
اخلضراوي بنس��بة 5.3%«. وتابع 
اجلهاز ان »انتاج صنف الس��اير 
بلغ نس��بته 4.1% وتس��اوت 
نسبة صنف ديري بنفس 
بلغ��ت  الت��ي  النس��بة 
بل��غ  ح��ني  ف��ي   ،%4.1
احل��الوي بنس��بة %2.5«، 
مبينا »ان باقي االصناف 
بلغ��ت نس��بة انتاجه��ا 

.»%19

)                          ( تهنئ )دفرت مالحظات(  )                               ( تشكر اهليئة العامة للضرائب
بإيقاده مشعته الرابعة

يبدو أن عام 2019 سيش��هد مزيداً من الس��جاالت بني الفنانة 
سمية اخلشاب وزوجها الفنان أحمد سعد وطليقته الفنانة 
رمي البارودي التي صرحت من قبل بأن سمية خطفت حبيبها 
منها. ونش��رت »اخلش��اب« عبر حس��ابها على »إنستغرام« 
صورة لها برفقة »س��عد« وعلقت عليها كاتبة: »مس��اكم 
أحل��ى من ال��ورد حبايب��ي، انا كويس��ه جدا احلم��د هلل وفي 
احس��ن حاالتي انا وزوجي احلبيب احمد وستظل الشائعات 
مج��رد تفاهات، بحبك��م انا واحم��د اووووي«. وكتبت معلقة 
عل��ى صورة أخرى: »أن��ا وحبيب عمري«. وكانت رمي قد نش��رت 
صورة لها مع احمد س��عد عبر حس��ابها على »إنس��تغرام« 
للتروي��ج لفيلمهم��ا »خطيب مرات��ي« وهو الفيل��م املؤجل 

طرحه بالصاالت منذ فترة طويلة.

مسية اخلشاب ترد على ريم البارودي الربملان يكّرم طبيبة عراقية أنقذت أطفااًل من حريق مستشفى الكاظمية

الزهدي يغطي أكثر من نصف
 إنتاج التمور بالعراق

منتدى الشعر باف 
يضّيف .. الطاهر


