
النجف : احد املختطفني  ينجو من داعش 
بعد قتله عنصرا بالتنظيم يف االنبار

بغداد / 
أعلنت وزارة النفط، امس الثالثاء، عن موافقة 
نائب رئيس الوزراء لش��ؤون الطاقة وزير النفط 
ثام��ر الغضب��ان على ش��مول خريجي معاهد 
التدريب النفطي للعام 2017 – 2018 بالتعيني، 
موجها بإي��الء موضوع إجناز معامالت التعيني 

أهمية قصوى.
وقالت الدائرة االدارية بال��وزارة إن قرار التعيني 
جاء بعد ص��دور قانون املوازن��ة االحتادية لعام 
2019 وف��ي ض��وء تعليم��ات االمان��ة العام��ة 
ل مجل��س ال��وزراء بش��مول خريج��ي معاهد 
التدري��ب النفط��ي باآللية اخلاص��ة بالتعيني، 

مشيرة إلى أن املش��مولني في التعيني سيتم 
توزيعهم حسب احلاجة الفعلية لكل شركة 

من شركات القطاع النفطي.
وأوضحت الدائرة االدارية أن الش��روط اخلاصة 

بتعيني خريجي معاهد التدريب النفطي هي
1- أن يكون املتقدم عراقي اجلنسية وساملاً من 

األمراض السارية واملعدية.
2- أن ال يزيد عمر املتقدم عن ) 30 ( سنة.

3- أن يك��ون املتق��دم م��ن خريج��ي معاه��د 
التدريب النفطي وجلميع االختصاصات للعام 

الدراسي 2017/ 2018 حصرا.

تتمة ص3

بهدف التصدي لظاهرة االحنالل االجتماعي.. )                                  (تطالب األجهزة االمنية بوضع حد ملا جيري يف “مواخري األركيلة” و”علب الليل”

)                                  ( تنشر شروط تعيني خرجيي معاهد التدريب النفطي للعام )2017 – 2018(

 بارزاني: اجليش العراقي والبيشمركة ينسقان ملواجهة التهديدات االرهابية.. واالعرجي: تصدير الدواعش للعراق بداية لسيناريو امريكي جديد
عبد املهدي يبحث ملف املياه والعالقات العراقية/ الرتكية مع اللجنة الوطنية للمياه.. ونائب يكشف سبب منع واشنطن اقتحام قواتنا ملناطق داعش

)                                (: “ال“ ترتكوا مواقع التواصل االجتماعي على “حل شعرها”و”ال” هلواة التسقيط واالبتزاز ممارسة لعبتهم القذرة يف النيل من اعراض الناس

وزير االعمار واالس��كان والبلديات العامة يزور مقر دائرة االش��غال والصيانة العامة ملتابعة سري العمل
الربملان بصدد تش��كيل جلنة حتقيقية باخلروقات االخرية يف صحراء االنبار.. واحباط حماولة تس��لل لداعش من سوريا
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توجيه كتاب الى رئاسة الجمهورية بشأن مخالفات دستورية في تشكيل الحكومة الحالية

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 

لتوفريه مظلة أمان ل�)5( ماليني عامل.. السوداني يطالب باإلسراع يف اقرار قانون التأمينات االجتماعية!

وجه مركز العراق للتنمية القانونية 
امس كتاباً لرئاسة اجلمهورية حول 
مخالف��ات دس��تورية ف��ي عملية 
تش��كيل احلكومة وق��ال املركز ان 
هن��اك نصوصا دس��تورية صريحة 
توجب ع��رض رئيس مجلس الوزراء 
املكلف جلميع اس��ماء مرش��حي 
الوزارات في قاع��ة مجلس النواب 
ح��ني انعق��اد جلس��ة التصوي��ت 
بالتالزم مع عرض البرنامج الوزاري 
ون��وه املرك��ز ال��ى عدم حتق��ق هذا 
الش��رط الدس��توري ف��ي عملي��ة 
والتصوي��ت  احلكوم��ة  تش��كيل 
عليه��ا مطالباً رئي��س اجلمهورية 
بوصفه حامياً للدس��تور وس��اهراً 
عل��ى حمايت��ه بض��رورة التدخ��ل 
ملعاجلة هذا اخلرق الدس��توري الذي 

يقع في صميم واجبه.
في ش��أن آخر بحث رئي��س الوزراء 
)ع��ادل عب��د امله��دي( ام��س م��ع 
للمي��اه كيفية  الوطنية  اللجن��ة 
املائي��ة  الوف��رة  م��ن  االس��تفادة 
املتحققة والعالقات مع دول اجلوار 
فيم��ا يخ��ص املل��ف املائ��ي وذكر 
املكت��ب االعالم��ي لرئي��س الوزراء 

ان اللجنة الوطني��ة العليا للمياه 
عق��دت اجتماع��اً برئاس��ة رئيس 
مجلس ال��وزراء )عادل عبد املهدي( 
لالطمئن��ان عل��ى املوق��ف املائ��ي 
وملف العالقات العراقية/ التركية 

في هذا اجملال.
من جانب آخر اكد عضو جلنة االمن 
والدف��اع البرملاني��ة )ك��رمي عليوي( 
امس ان انتعاش ونشاط زمر داعش 
يزداد بازدياد حتركات ونشاط القوات 

االمريكية في كل منطقة مش��يراً 
الى ان واش��نطن على دراية كاملة 
بأماك��ن تواج��د الزم��ر االرهابي��ة 
تس��مح  وال  وعدده��م  وعدته��م 
للقوات العراقية بالتحرك للقضاء 

عليهم كونها محميات امريكية.
من جانبه اكد رئيس حكومة اقليم 
كردس��تان )نيجرفان بارزاني( امس 
وجود تنس��يق مشترك بني اجليش 
العراقي والبيشمركة بهدف ايجاد 

آلي��ة ملواجهة التهدي��دات محذراً 
م��ن ان خط��ر ع��ودة داع��ش مازال 
قائماً وذكر بيان حلكومة االقليم ان 
)نيجرفان بارزاني( استقبل الرئيس 
)فرانس��وا  الس��ابق  الفرنس��ي 
اوالند( بحضور نائ��ب رئيس الوزراء 
)قوب��اد  طالبان��ي( واش��ار  بارزاني 
ال��ى العالق��ات ب��ني اربي��ل وبغداد 
وتسوية جزء من املشكالت مؤكداً 
على دعم اقليم كردستان حلكومة 

الس��يد )ع��ادل عبد امله��دي( وحل 
اخلالفات عبر احلوار.

في وقت ح��ذر نائب رئي��س الوزراء 
السابق )بهاء االعرجي( من تصدير 
عناصر تنظيم داعش االجرامي الى 
العراق معتبراً ذلك بداية لسيناريو 
امريك��ي جدي��د وان املطل��وب هو 
اتخاذ اخلطوات الالزمة ملنع وايقاف 

تنفيذ هذا السيناريو.
وف��ي التطورات ايضاً كش��ف احد 
ن��واب البرمل��ان ان مجل��س النواب 
بصدد تشكيل جلنة للتحقيق في 
اخلروقات االخيرة في صحراء االنبار 
مبيناً ان تشكيل اللجنة سيكون 
التش��ريعي  الفص��ل  بداي��ة  م��ع 
الثاني للمجلس وبحس��ب النائب 
فإن اللجن��ة س��تضم اعضاء من 
جلنة االمن البرملانية وستتابع هذا 
امللف وحتقق م��ع القيادات االمنية 

املسؤولة عن امن الصحراء.
وف��ي تطور امن��ي افاد مص��در في 
محافظة االنبار ام��س بأن القوات 
االمني��ة احبطت محاولة تس��لل 
لتنظيم داعش االجرامي من سوريا 
الى مناطق غربي احملافظة ومتكنت 
م��ن اعتقال )3( م��ن عناصر داعش 
االجرامي اثناء محاولتهم التسلل 

من االراضي السورية باجتاه صحراء 
قضاء الرطبة غرب��ي االنبار للقيام 
تس��تهدف  ارهابي��ة  بعملي��ات 
القوات االمنية واملدنيني.وفي شأن 
محلي تفقد وزير االعمار واالسكان 
والبلدي��ات العامة )بنكني ريكاني( 
امس مقر دائرة االشغال والصيانة 
العام��ة اح��دى تش��كيالت الوزارة 
ضم��ن سلس��لة زيارات��ه امليدانية 
للتش��كيالت ملتابع��ة عم��ل دوائر 
وش��ركات ال��وزارة والوق��وف عل��ى 
سير العمل في املش��اريع املوكلة 
له��ا ف��ي عم��وم احملافظ��ات وكان 
في اس��تقباله املدير العام للدائرة 
الس��يد )محمد جاب��ر عبود( حيث 
ق��ام الوزي��ر بجول��ة تفقدي��ة في 
مق��ر الدائ��رة لالطالع عل��ى عمل 
االقس��ام واملوظف��ني كاف��ة واوعز 
بتذلي��ل املعوق��ات التي ت��ؤدي الى 
تأخير العمل حاث��اً املوظفني على 
م��ا يع��زز روح املثاب��رة ف��ي مجال 
االعم��ار والبن��اء وض��رورة االلت��زام 
باملعايير الهندس��ية والعلمية في 
مجال االشراف على املشاريع وفي 

مختلف القطاعات.

يف الهدفكتب املحرر السياسي

م��ا من وزير يتس��لم مس��ؤولية وزارة التج��ارة إال ويبادر 
مش��كوراً الط��الق حزم��ة م��ن التصريح��ات الوردي��ة 
لدغدغة مشاعر الناس عبر مفردات البطاقة التموينية 
واالدعاء بتحس��ينها كماً ونوعاً ولكن املؤس��ف ان تلك 
التصريحات تنفجر مثل فقاعات الصابون ما ان تتطاير 
ف��ي اله��واء وبالنتيجة ال يتس��لم املواط��ن املكرود من 
مفردات البطاقة التموينية التي كانت يوما ما )12( مادة   
اآلن تقلصت وانحس��رت حتى اقتص��رت على مادتني او 
ث��الث ال اكثر ه��ي الطحني والزيت والس��كر وحتى هذه 

املواد تتعرض لالختفاء في بعض املناطق لعدة اشهر.
التجارة  وزارة  اننا نطالب 
الس��يد  رأس��ها  وعل��ى 
العاني(  هاش��م  )محمد 
احلي��اة ملفردات  يعيد  بأن 
بعد  التمويني��ة  احلص��ة 
ان ظلت في ثالجة املوتى 
طيل��ة الس��نوات ال�)15( 
نلط��م  ونح��ن  املاضي��ة 
مات��ت  اخلدي��ن..  عل��ى 
احلص��ة.. ماتت!! واذا كان 
قادر  غي��ر  الوزير  الس��يد 

على اع��ادة احلي��اة للحص��ة التموينية فإن��ه جدير به 
ان )يطل��ع( علينا ليصارح ش��عبه باحلقيقة ويكش��ف 
االس��باب واملعوق��ات والتحديات وما ه��ي اجلهات التي 
تقف خلف هذا الت��ردي اخلطير؟ ولهذا فقد صارت زيادة 
اية مادة في احلصة التموينية مجاالً للتندر في اوس��اط 
الش��عب الذي وص��ل الى مرحلة انه ل��م يعد يصدق مبا 
يطل��ق ولم يعد يقتنع  بأي محاولة العادة الروح جلس��د 
احلص��ة واذا كانت ال��وزارة غير قادرة عل��ى تأمني احلصة 
للشعب على ش��كل كميات غذائية فعليها ان تبحث 
عن بدائل نقدية وعسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم.. 
وف��ي اخلتام نوصيكم خيراً بالناس الفقراء الذين حرموا 

حتى من احلصة التموينية!!

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

  صارت زيادة اية مادة يف 
الحصة التموينية مجااًل 
للتندر يف اوساط الشعب 
الذي وصل اىل مرحلة 
انه   لم يعد يقتنع  بأي 
محاولة إلعادة الروح 
لجسد الحصة 

احلصة التموينية.. 
ماتت.. ماتت
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مؤسسة الشهداء تعلن إق
اطالق التقديم اإللكرتوني 
على احلج للعام احلالي  

أمحد راضي: الوضع الرياضي 
مربك وادارة الزوراء تتحمل 

جزءا من أزمة النادي
59

تنظيم العالقة بني 
جنبالط وكل من عون 

واحلريري حلصر اخلالف 
12

من هو اجلنرال 
الباكستاني الذي »روَّض« 

حممد بن سلمان ؟
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صحة الرصافة تتلف اكثر من 223 طنا من املواد الغذائية غري الصاحلة
الرتبية : مقطع الطالبات حتت وضع خمدر كان يف املغرب وليس يف العراق

11-10نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان  يف حوار صريح وموسع ل� )                                (:
3
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عبد املهدي يبحث امللف املائي والعالقات الرتكية مع اللجنة الوطنية للمياه

بغداد / 
اعلن وزير الشباب والرياضة، احمد 
رياض، ام��س الثالثاء، أن وزير النقل، 
عب��د اهلل لعيبي، منح ن��ادي الزوراء 
مبل��غ 200 مليون دينار دعماً له في 
مشاركته لدوري ابطال آسيا 2019.
وق��ال رياض في بي��ان صحفي ، إنه 
»التقى في جلس��ة حوارية مع وزير 
النقل عبد اهلل لعيبي، بشأن ضرورة 

إطالق جزء من التخصيصات املالية 
لنادي الزوراء الرياضي، ال سيما وهو 
على أعت��اب خوض مبارات��ه األولى 
في منافس��ات بطولة أندية آس��يا 
ألبط��ال ال��دوري 2019«.واوض��ح ان 
»وزي��ر النقل اطل��ق ام��س الثالثاء 
الرياض��ي  ال��زوراء  لن��ادي  منح��ة 
قيمتها 200 مليون دينار وسبقتها 
اخ��رى قيمته��ا 100 ملي��ون دينار، 

وهناك دفعة ثالثة س��يتم حتويلها 
ال��ى الن��ادي خ��الل امل��دة القليلة 
القادمة«.وب��ن ان »وزي��ر النقل اكد 
ُمضي الوزارة في دعم النادي مادياً، 
واليوجد اي شيء خالف ذلك، ونأمل 
ان تس��هم ه��ذه االم��وال ف��ي دفع 
مس��تحقات الالعب��ن واجلهازي��ن 
الفن��ي واالداري قبي��ل الدخول في 

املعترك اآلسيوي«.

وزير النقل يدعم نادي الزوراء ب�)200( مليون دينار

بغداد / 
وزوار م��ن  ق��ال مواطن��ون بغدادي��ون 
مختل��ف احملافظ��ات العراقي��ة وم��ن 
ضمنهم اجانب انهم يناشدون رئيس 
ال��وزراء الدكت��ور )عادل عب��د املهدي( 
والعتب��ة  الش��يعي  الوق��ف  ودي��وان 
الكاظمية املقدس��ة ألن تشرع ابواب 
مرق��د االمام��ن الكاظم��ن موس��ى 
الكاظ��م ومحم��د اجل��واد )عليهم��ا 
الس��الم( ليالً على ال��دوام وعدم غلق 
ابوابه كما يحصل حالياً إذ توصد في 

الساعة احلادية عشرة ليال.
واضاف��وا ف��ي تصريح��ات ل�«البين��ة 

اجلدي��دة« ان طبيع��ة اعم��ال الن��اس 
ومش��اغلهم اليومي��ة جتع��ل اللي��ل 
فرصة متاحة امامهم ألداء مراس��يم 
الزي��ارة ملرقد االمامن)ع(  الس��يما اذا 
ما عرفنا بأن هن��اك »كروبات« وهناك 

اناس تأتي من احملافظات البعيدة.
واش��اروا ال��ى اغ��الق املضي��ف التابع 
للعتبة الذي يضي��ف معاناة للزائرين 
اآلت��ن للزيارة. وأكدوا ان ال ش��يء يبرر 
اغالق الضريح في هذا الوقت من الليل 

في ظل حتس��ن الوض��ع االمني 
وان املربع الذي يوجد فيه املرقد 

محمياً بش��كل جيد وبرعاية اهلل.. 

هي��ك  عن كون اجلو اآلن نا
بيعي��ا  عل��ى ر ويس��اعد 

تأمن اجواء زيارة اميانية مباركة.
»البينة اجلديدة« تضع هذه املناش��دة 
امام كل اجلهات املعنية وتأمل بصدور 
ق��رار عاج��ل يلب��ي رغب��ة زوار كاظم 
الغيظ واخي��ه محمد اجلواد )عليهما 

السالم(.

امام انظار الحكومة وديوان الوقف الشيعي والعتبة الكاظمية
زوار مرقد اإلمامني ال��ك��اظ��م��ني ي��ري��دون��ه مشرع األبواب لياًل على الدوام

بغداد / 
أف��اد مص��در مطل��ع، 
باختيار  الثالثاء،  امس 
فضل فرج اهلل رئيس��ا 
مؤقتا لشبكة اإلعالم 

العراقي خلفا للرئيس 
أبو  مجاه��د  الس��ابق 
الهيل.وقال املصدر ، إن 
“مجلس امناء شبكة 
اإلع��الم العراقي اختار 

فضل فرج اهلل رئيس��ا 
مؤقتا لشبكة اإلعالم 
العراقي خلفا للرئيس 
أبو  مجاه��د  الس��ابق 
الهي��ل”.وكان مجلس 

اإلعالم  ش��بكة  امناء 
اقال��ة  ق��رر  العراق��ي 
رئيس ش��بكة اإلعالم 
أب��و  املؤق��ت مجاه��د 

الهيل من منصبه.

اختيار رئيس جديد لشبكة اإلعالم العراقي خلفا ألبو اهليل

طهران / وكاالت / 
عزا وزير اخلارجية اإليراني املستقيل 
محمد جواد ظري��ف، امس الثالثاء، 
اس��تقالته إلى الدف��اع عن مكانة 
العالق��ات  ف��ي  ال��وزارة  وموق��ع 
اليوم  روس��يا  اخلارجية.ونقل موقع 
عن ظريف قوله، اس��تقالتي جاءت 
فقط للدفاع عن مكانة وموقع وزارة 
اخلارجية ف��ي العالق��ات اخلارجية، 
مضيف��اً »أعتق��د بض��رورة احلفاظ 
على مكانة اخلارجية كأمر مصيري 
القوم��ي  األم��ن  عل��ى  للحف��اظ 
اإليراني«.وتاب��ع ظري��ف، »رأي��ت من 
واجب��ي أن اس��تقيل للحفاظ على 

املصال��ح القومي��ة اإليراني��ة وقوة 
إي��ران مقابل ع��دم مراع��اة مكانة 
اخلارجي��ة اإليراني��ة«، ماضي��اً إل��ى 
ولس��ت  حزين��ا  »لس��ت  الق��ول 
منزعج��ا م��ن أحد ولس��ت بحاجة 
إلى ترضية من أحد«.على صعيد ذي 
صلة كش��ف الباحث في الش��ؤون 

اإلقليمي��ة والدولي��ة محمد صادق 
احلس��يني، امس الثالثاء، عن عودة 
قريبة ومؤكدة لوزي��ر خارجية ايران 
محم��د ج��واد ظريف ال��ى منصبه 
الذي اعل��ن اس��تقالته منه امس ، 
مش��يرا الى أن عودة ظريف ملنصبه 
س��يكون خالل الس��اعات القليلة 
القادمة. وقال احلس��يني، إن ظريف 
س��يعود للخارجية خالل الساعات 
القادم��ة. وأوض��ح احلس��يني، وهو 
ناشط سياسي مقرب من احلكومة 
االيرانية، أن االمور تعود الى مجاريها 
بعد تس��ويات في االروق��ة اخللفية 

على اعلى املستويات.

ظريف يكشف سبب استقالته من منصبه وباحث ايراني يؤكد عودته خالل ساعات

  النجف / 
اعلن نائ��ب محاف��ظ النجف هاش��م الكرعاوي، 
ام��س الثالثاء، ان احد مختطف��ي احملافظة جنا من 
داعش بعد قتله عنصرا بالتنظيم في االنبار.وقال 
الكرع��اوي ، ان احد اخملتطفني م��ن ابناء محافظة 
النج��ف ق��ام بقت��ل اح��د عناص��ر داع��ش بع��د 

االس��تيالء على س��الحه، مبينا ان اخملتطف متكن 
من الف��رار في صحراء الرطبة.واضاف الكرعاوي ان 
اخملتطف اس��تمر بالس��ير اليام الى ان وصل ملكان 
تواج��د القوات االمنية والت��ي قامت بدورها بنقله 
الى مكان آمن، مش��يرا الى انه االن في طريقه الى 

اهله مبحافظة النجف.
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بغداد / البينة الجديدة
نف��ت محافظة بغداد، امس الثالثاء، ما تداولته بعض وس��ائل االعالم بخصوص صدور 
اوامر احالة احدى مدارس العاصمة بغداد والتابعة ملديرية الكرخ الثانية الى االستثمار، 
مؤك��دة ان هذا اخلبر عار عن الصحة. وقال معاون محافظ بغداد لش��ؤون التربية صبار 
املس��اري إن محافظة بغداد مهتمة بش��كل كبير مبلف التربية ودعم القطاع التربوي 
ف��ي العاصمة وان موضوع احالة احدى مدارس العاصمة والتابعة ملديرية تربية الكرخ 
الثانية لالس��تثمار ه��و غير دقيق وعار عن الصحة.وأضاف املس��اري، أن هذه املدرس��ة 
ايل��ة للس��قوط اذ مت التأك��د من ه��ذا االمر بع��د قيام اللجن��ة التابعة ل��وزارة التربية 
بأجراء الكش��ف عليها، مضيفا مت ايضا ارس��ال جلنة مش��تركة من احملافظة واملكتب 
االستش��اري في جامعة بغداد حيث مت اجراء الكش��ف على املدرس��ة وتبني ايضا انها 
ايله للسقوط وتشكل خطر حقيقي على الطالب والتصلح للتدريس مما اضطر مديرية 

التربية أصدار االوامر بأخالئها.

البينة الجديدة / وكاالت 
التقى الرئيس الس��وري بشار األسد، 
باملرشد االعلى االيراني علي اخلامنئي 
ف��ي العاصم��ة طهران. وأكد األس��د 
واخلامنئ��ي أن العالقات ب��ني البلدين 
كان��ت العامل الرئيس��ي في صمود 
س��وريا وإي��ران في وج��ه مخططات 
ال��دول املعادي��ة الت��ي تس��عى إل��ى 
اس��تقرارهما  وزعزع��ة  إضعافهم��ا 
ونش��ر الفوضى في املنطقة. وأش��ار 
حتقي��ق  أن  إل��ى  الس��وري  الرئي��س 
مصالح شعوب املنطقة يتطلب من 
حكوماته��ا التوق��ف ع��ن االنصياع 

إلى إرادة بعض ال��دول الغربية، وعلى 
رأس��ها الوالي��ات املتح��دة، وانتهاج 
سياس��ات متوازنة تقوم على احترام 
س��يادة ال��دول وع��دم التدخ��ل ف��ي 
ش��ؤونها. وأض��اف بش��ار األس��د، أن 
التج��ارب أثبتت أن اخلض��وع وتنفيذ 
إمالءات الغي��ر نتائجه أس��وأ بكثير 
م��ن أن تك��ون ال��دول س��يدة قرارها.

وش��دد اجلانب��ان عل��ى أن سياس��ة 
التصعي��د ومحاول��ة نش��ر الفوضى 
الت��ي تنتهجها بعض الدول الغربية، 
وخاصة ضد س��وريا وإيران، لن تنجح 
في ثن��ي البلدين عن االس��تمرار في 

الدفاع عن مصالح شعبيهما ودعم 
قضاي��ا املنطقة وحقوقه��ا العادلة.

هذا، وهنأ الس��يد اخلامنئي، الرئيس 
األس��د والش��عب الس��وري واجليش 
باالنتص��ارات  املس��لحة  والق��وات 
الت��ي حتقق��ت على اإلره��اب، مؤكدا 
أن االنتصارات وجهت ضربة قاس��ية 
للمش��روع الغرب��ي واألمريك��ي ف��ي 
املنطقة.وشدد قائد الثورة االسالمية 
على أن الضربة التي تلقاها املشروع 
الغرب��ي واألمريكي تس��توجب املزيد 
م��ن احلذر مما قد يدبرون��ه في املرحلة 
املقبل��ة ك��رد فع��ل على فش��لهم، 

كم��ا أكد اس��تمرار وقوف ب��الده إلى 
جانب سوريا حتى استعادة عافيتها 
اإلره��اب  عل��ى  والقض��اء  الكامل��ة 
بش��كل نهائي، موضح��ا أن طهران 
ودمش��ق هما العمق االس��تراتيجي 
لبعضهم��ا البعض. إل��ى ذلك، قالت 
وكال��ة األنب��اء الس��ورية الرس��مية 
)س��انا( وتابعته��ا /البين��ة اجلديدة/، 
إن الرئي��س األس��د التق��ى بنظي��ره 
اإليران��ي حس��ن روحان��ي، حيث عبر 
ارتياحهما للمس��توى  اجلانبان ع��ن 
الي��ه  وصل��ت  ال��ذي  االس��تراتيجي 
العالقات بني البلدي��ن على مختلف 
األصعدة.وش��كر األس��د، إيران قيادة 
وش��عبا على كل ما قدمته لس��وريا 
خالل احلرب، في الوقت الذي أكد فيه 
روحاني أن وقوف الشعب اإليراني إلى 
جانب سوريا كان انطالقا من موقف 
مبدئ��ي بدعم الش��رعية التي تقاوم 
إن  اإليران��ي  الرئي��س  اإلرهاب.وق��ال 
انتصار سوريا هو انتصار إليران ولألمة 
اإلس��المية بأكملها، مش��يرا إلى أن 
ب��الده ستس��تمر بتقدمي م��ا ميكنها 
للشعب السوري الستكمال القضاء 
على اإلره��اب والبدء بإع��ادة اإلعمار.

وأفادت وكالة )س��انا( بأن الرئيس��ني 
تناوال خالل اللقاء اجلهود املبذولة في 
إطار أستانا إلنهاء احلرب على سوريا، 
باإلضاف��ة إلى لقاء سوتش��ي األخير 
الذي جمع الدول الثالث الضامنة في 

إطار عملية أستانا.

بغداد / البينة الجديدة
كش��ف القيادي في التيار الص��دري حاكم الزاملي، امس 
الثالثاء، عن وجود جهات خارجية حترك االرهابيني لتنفيذ 
عمليات في الداخل، فيما دعا احلكومة إلى اتخاذ موقف 
جاد إزاء تواجد القوات اإلمريكية. وقال الزاملي ان القوات 
األمينة تس��لمت من قوات قس��د الس��ورية 280 ارهابيا 
ينتمون لتنظيم داعش اإلرهابي، مبينا أنه مت حتويلهم الى 
خلية الصقور التي بدورها س��تحقق معهم لالس��تفادة 
من املعلومات التي لديه��م. واضاف الزاملي ان العمليات 
األخي��رة للتنظيم��ات اإلرهابي��ة املدفوع��ة م��ن جه��ات 
خارجي��ة جاءت بع��د تعالي االص��وات املطالب��ة بإخراج 
القوات اإلمريكي��ة، الفتا إلى ان التنظيم خطف أكثر من 
35 مواطنا ف��ي الصحراء الغربية من الباحثني عن الكمأ 
وقت��ل رع��اة األغنام ف��ي احلويجة وصيادي االس��ماك في 
صالح الدين خير دليل عل��ى ذلك. وتابع الزاملي ان حركة 
الدواعش أخذت تتسارع خالل اآلونة األخيرة وكأن هنالك 
من يحاول حتريكه��م لتخويف العراقيني، داعيا احلكومة 
االحتادي��ة إل��ى اتخ��اذ موقف ج��اد إلنهاء تواج��د القوات 
األجنبي��ة والضغ��ط عل��ى االمري��كان لعدم اس��تخدام 
داعش كورقة تهدي��د للعراقيني.واكد الزامل��ي ان العراق 
قدم تضحيات كبيرة وخس��ر مليارات الدوالرات على مدى 
الس��نوات املاضي��ة للقض��اء على اإلره��اب، موضحا انه 
الميكن ان تعود جتربة داعش بوجه جديد على ارض الواقع 
ألنه فق��د حواضنه على ارض الواقع. واش��ار الزاملي الى 
ان ع��دد الدواعش في جميع انح��اء العراق اليتجاوز 2000 
عنصر، الفتا إلى أنهم يتواجدون في مناطق نائية ومنزوية 

وليس لديهم أي مأوى أو حواضن.

حمافظة بغداد تنفي إحالة إحدى مدارس العاصمة إىل االستثمار

رئيس اجلمهورية: العراق يرغب ببناء أسس شراكة حقيقية مع دول العامل

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
اتساقاً مع ما قاله السياسي املستقل 
)عزت الشابندر( بأن ظاهرة انهيار االخالق 
هي االخطر ف��ي مجتمعنا العراقي بني 
مثيالتها سياسياً وامنياً واقتصادياً مع 
قوة التراب��ط بينها. وان اجلميع يخطط 

ويح��اول ويص��رف اجلهد والوق��ت واملال 
للسياسة واالمن واالقتصاد اما االخالق 
فال احد وكأن شيئاً لم يكن فإن »البينة 
اجلديدة« وعلى ضوء مطالبات ش��عبية 
واس��عة عبر رس��ائل نصي��ة ومكاملات 
تدع��و  مباش��رة  ولق��اءات  هاتفي��ة 

االجهزة االمني��ة املعنية على مختلف 
الى ضرورة  وتش��كيالتها  مس��توياتها 
التص��دي لالنحالل اجملتمع��ي الذي بدأ 
ينخر جس��د اجملتمع العراقي من خالل 
مظاهر وممارسات خطيرة مثل »مواخير 
االراكيل« و«علب الليل« التي باتت بؤراً 

الشاعة الفساد والرذيلة. وتدعو »البينة 
اجلديدة« كل اجله��ات ذات العالقة مثل 
وزارة الصحة الى فرض شروط وضوابط 
لفت��ح هذه االماك��ن وان وزارة الداخلية 
مطالبة هي االخرى باجازة هذه االماكن 
وعدم ترك احلبل على الغارب ألن متاسك 

اجملتم��ع خط احمر ال يج��وز ألي كان ان 
يعب��ث ب��ه. وت��رى »البينة اجلدي��دة« ان 
املرجعي��ة الديني��ة ق��د قرع��ت اجلرس 
مبكراً بش��أن هذه الظواه��ر لكن يبدو 
ان هناك من ال يريد ان يرى او يس��مع مع 

االسف.

بغداد / البينة الجديدة
كش��ف مص��در سياس��ي ك��ردي، امس 
الثالث��اء، ع��ن اس��ماء اعض��اء اللجن��ة 
القانونية في برملان كردستان. وقال املصدر، 
القانوني��ة  اللجن��ة  ان اس��ماء اعض��اء 
ف��ي برمل��ان اقليم كردس��تان، هم ارش��د 

حس��ني محمد، وبزار خالد وخديجة عمر 
وعبد الس��الم عبد اهلل رس��ول عن احلزب 
املصدر  واضاف  الكردستاني.  الدميقراطي 
ال��ذي طل��ب عدم الكش��ف عن اس��مه، 
ان اعض��اء اللجن��ة من باق��ي الكتل هم 
ج��الل محمد عن حرك��ة التغيير، وروپاك 

احمد ع��ن اجلماعة االس��المية، وروبينه 
االش��تراكي،  الدميقراط��ي  احل��زب  عزي��ز 
وسارة دلش��اد ممثل التركمان، وكاوه عبد 
القادر حراك اجليل اجلديد.وتابع املصدر ان 
مقعدي االحتاد الوطن��ي في اللجنة بقيا 

شاغرين.

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت قيادة عمليات احلشد الشعبي شرق 
األنبار, امس الثالثاء, عن إنطالق عملية أمنية 
ملالحق��ة خاليا تنظيم “داع��ش” اإلجرامي. 
وذكر بيان إلعالم احلشد الشعبي ان “قيادة 
عمليات ش��رق األنبار للحش��د الش��عبي 

اطلق��ت عملي��ة أمني��ة ملالحق��ة خالي��ا 
داعش ضمن قواطع املس��ؤولية مبش��اركة 
اس��تخبارات اللواء الثاني، واللواء السابع، 
والعش��رين، واستخبارات  الس��ابع  واللواء 
هيئة احلش��د الش��عبي في قاطع األنبار”. 
وأضاف البيان، أن “العملية تهدف متش��يط 

مناطق جرف البحيرة والنهر اليابس فضال 
ع��ن إع��ادة االنتش��ار وتثبيت نق��اط أمنية 
ضمن قاطع عمليات شرق األنبار للحشد”، 
مبين��ا أن “العملية مس��تمرة حل��ني تأمني 
العوائل املتواجدة ضمن القاطع، وتسهيل 

حركة تنقلهم”.

احلشد الشعيب يطلق عملية أمنية ملالحقة خاليا داعش شرق األنبار

مصدر سياسي كردي يكشف عن أمساء أعضاء
اللجنة القانونية يف برملان كردستان

»                     « تطالب األجهزة األمنية بوضع حد ملا جيري يف »مواخري األركيلة« و»علب الليل«
بهدف التصدي لظاهرة االنحالل االجتماعي

بغداد / البينة الجديدة
اعتبر عضو احلزب الدميقراطي الكردس��تاني ماجد ش��نكالي، 
ان تصريح��ات رئيس حركة اجليل اجلديد شاس��وار عبد الواحد 
ته��دف الى الش��هرة االعالمية وكس��ب الش��ارع املعارض في 
كردستان، الفتاً الى ان عبد الواحد اختار طريق املعارضة بعد ان 
قالت صناديق االقتراع كلمتها في كردستان.وقال شنكالي ان 
“التصريحات التي اطلقها رئيس حركة اجليل اجلديد شاسوار 
عبد الواحد ضد احلزبني االحتاد الوطني والدميقراطي ال تنسجم 
مع التوجهات الدميقراطي��ة التي ينادي بها”. واضاف ان “هناك 
جهات قانونية ورس��مية بامكانه اللجوء اليها بدال من اطالق 
التصريحات ضد احلزبني، خاصة انه اختار طريق املعارضة ولكن 
ليس بهذا االسلوب”، مبينا أن “اجليل اجلديد حصل على ثمانية 
مقاعد نيابية ويش��ارك بالبرملان في االقليم واعضائه ترشحوا 
لثالث��ة مناصب ولم يحصلوا اال على اصوات املنتمني للحزب”.
واش��ار شنكالي إلى أن “ما صرح به عبد الواحد هو مجرد كالم 
من اجل الشهرة االعالمية وكسب الشارع املعارض، وصناديق 
االقتراع قالت كلمتها، حيث حصل احلزب الدميقراطي على 45 

مقعداً واالحتاد الوطني حصل على 21 مقعداً”.

البينة الجديدة / وكاالت
وج��ه غالبية ن��واب البرمل��ان االيراني، امس الثالثاء، رس��الة الي 
الرئيس االيراني حسن روحاني اعلنوا فيها دعمهم لوزير اخلارجية 
محمد جواد ظريف مطالب��ني بإبقائه في الوزارة. وقال املتحدث 
باسم جلنة االمن القومي وعضو كتلة األمل في مجلس الشورى 
االس��المي البرملان علي جنفي خوشرودي على هامش اإلجتماع 
املفت��وح الذي عقده اجمللس، للصحفيني إّن رس��الة مت توجيهها 
من جانب أغلبية النواب الى الرئيس حسن روحاني دعموا فيها 
ظريف. وأضاف أن معظم النواب وقعوا حتى اآلن على الرس��الة 
التي طالبوا فيها بإبقاء ظريف في منصبه. وكان ظريف قد قدم 
اس��تقالته من منصبه، عبر صفحته الرسمية على إنستغرام. 
وعق��دت جلن��ة األمن والسياس��ة اخلارجي��ة بالبرمل��ان اإليراني، 
اجتماع��ا طارئا ام��س الثالثاء، ملناقش��ة االس��تقالة املفاجئة 
لوزير اخلارجية محمد جواد ظريف، بعدما تعالت النداءات التي 

تطالبه بالتراجع عنها.

غالبية أعضاء الربملان اإليراني 
يطالبون ببقاء ظريف وزيرًا للخارجية

 تصرحياتك تهدف للشهرة 
اإلعالمية وكسب الشارع

حزب بارزاني مهاجما شاسوار عبد الواحد:

أخبار موجزة
استقالة ..  أفادت وكالة “فارس”، امس الثالثاء، بأن 
جلنة االمن القومي والسياسة اخلارجية في البرملان 
االيراني عقدت ظهر امس اجتماعا طارئا لدراس��ة 
قضية استقالة وزير اخلارجية محمد جواد ظريف 
من منصبه. وقد اعلن وزير اخلارجية اإليراني محمد 
جواد ظريف اس��تقالته من منصبه عبر صفحته 
على االنستغرام. وكتب ظريف في تغريدة له على 
صفحته: ”بع��د التهنئة مبناس��بة الذكرى املباركة ملیالد الس��یدة 

فاطمة الزهراء )س( ویوم االم ویوم املرأة اعلن استقالتي«.
منظومة .. انتهت في جمهورية داغس��تان الروس��ية عملية نش��ر 
منظوم��ة “ب��ال” الصاروخية، اخملصص��ة حلماية 
القاع��دة البحري��ة الروس��ية ف��ي مح��ج قلع��ة 
الداغس��تانية بعد انتقالها من ميناء أستراخان 
ش��مال بح��ر قزوي��ن. وصمم��ت منظوم��ة “بال” 
الصاروخية ع��ام 2004، حيث نصبت على منصة 
عربة “إم زي كا تي-7930” التي تتميز بقدرة عالية 

على اجتياز احلواجز.

اعتقاالت .. شنت قوات االحتالل الصهيوني، امس 
الثالثاء، حملة مداهمات واعتقاالت واسعة طالت 
19 فلس��طينيا م��ن مناطق متفرق��ة من الضفة 
الغربية احملتلة. وذكرت وكالة “فلس��طني اآلن” أن 
قوات االحتالل الصهيوني اعتقلت س��بعة شبان 
من مدينة نابلس ش��مال الضفة الغربية احملتلة.
واقتحمت قوات االحتالل بلدة عصيرة الش��مالية 

شمال نابلس، وشنت عمليات دهم وتفتيش للعديد من املنازل.
مقاتللات .. أف��ادت قن��اة “NDTV” الهندي��ة ب��أن 12 طائ��رة تابعة 
للق��وات اجلوية الهندية من طراز “ميراج-2000” ش��نت غارات على 
معس��كر جلماعة “جي��ش محمد” ف��ي جزء من 
إقليم كشمير يقع حتت سيطرة باكستان.ونقلت 
القناة عن مصادر عسكرية هندية، امس الثالثاء، 
أن الطائرات ألقت على املعس��كر قنابل بوزن ألف 
كيلوغ��رام، األمر الذي أدى إلى تدميره بالكامل.من 
جهته��ا أعلنت باكس��تان فجر ام��س الثالثاء أن 

مقاتالت هندية اخترقت مجالها اجلوي.

اسللتنفار ..  أرس��لت الواليات املتحدة س��فينتني 
إل��ى منطقة اس��تراتيجية حساس��ة بالنس��بة 
بالق��رب م��ن س��واحلها، حي��ث م��رت  للص��ني 
الس��فينتان مبضي��ق تايوان.وأكد أس��طول احمليط 
الهادئ األمريكي في بيان له، أن “مرور السفينتني 
عب��ر مضيق تايوان يظهر الت��زام الواليات املتحدة 
باحلف��اظ على حري��ة وانفتاح منطق��ة احمليطني 
الهندي والهادئ”. وأش��ير في البيان إلى أن الس��فينتني هما مدمرة 

.Cesar Chavez وسفينة شحن عسكرية Stethem
اسللتمرار  .. أعلن الرئي��س الفنزويلي نيكوالس م��ادورو، مع تصاعد 
التوت��ر عل��ى حدود الب��الد، أنه يدي��ر ويواصل إدارة 
فنزويال. وقال م��ادورو ضاربا بيده على املنصة التي 
ألق��ى الكلمة م��ن خلفها »أنا أق��وى من أي وقت 
مضى، وقوي مثل ش��جرة من خ��الل قيدتي للبالد 
اآلن ولس��نوات عديدة«. وظهر الرئيس الفنزويلي، 
ف��ي وقت س��ابق أمام العدي��د من مؤيدي��ه الذين 

خرجوا إلى الشوارع لدعمه.

بغداد / البينة الجديدة
اك��د رئيس اجلمهوري��ة برهم صال��ح، امس الثالث��اء، ان العراق 
يرغب ببناء أسس ش��راكة حقيقية مع بقية دول العالم، فيما 
اشاد وزير اوروبا والشؤون اخلارجية جان ايف لودريان باالنتصارات 
التي حققها الش��عب العراقي ض��د داعش. وقال مكتب صالح 
ان رئي��س اجلمهورية بره��م صالح التقى امس ف��ي باريس، وزير 
اوروبا والش��ؤون اخلارجي��ة جان ايف لودري��ان. واكد صالح خالل 
البيان ض��رورة تطوير العالقات بني البلدي��ن ومبا يخدم املصالح 
املش��تركة للش��عبني الصديقني، مش��يراً الى ان العراق يرغب 
ببناء أس��س ش��راكة حقيقية مع بقي��ة دول العالم للنهوض 
بالواقع االقتصادي للبالد. واش��اد صالح ب�الدور االيجابي لالحتاد 
االوروب��ي ومس��اندته للحكوم��ة العراقية، الفتا ال��ى ان العراق 
يتطلع للمزيد من التعاون في اجملاالت السياس��ية واالقتصادية 
والتجارية.م��ن جانبه، ج��دد لودريان حرص بالده على اس��تمرار 
دعم العراق في اجملاالت كافة، مشيداً ب�االنتصارات التي حققها 
الش��عب العراقي ضد عصابات داع��ش.وكان رئيس اجلمهورية 
بره��م صالح وص��ل، فجر ام��س االول الى باري��س تلبية لدعوة 

رسمية من ماكرون.

بغداد / البينة الجديدة
اك��د رئي��س حتالف اإلصالح واالعمار الس��يد عم��ار احلكيم، ان 
قط��ع رؤوس االيزديات العراقيات في س��وريا يتطلب حتركاً دولياً 
عاج��الً لالنتصاف لالنتصاف جلميع ضحايا. وقال الس��يد عمار 
احلكي��م ان «العث��ور على خمس��ني رأس��ا مقطوع��ة لفتيات 
ايزيدي��ات عراقي��ات مت اختطافه��ن من نين��وى وقتلهن من قبل 
عصابات داعش الظالمية في منطقة الباغوز السورية«. وأضاف 
ان« هذا العمل يعد دليال مضافا على بشاعة واجرام هذه الزمرة 
الدموي��ة احلاق��دة عل��ى االنس��انية جمعاء، ونحن اذ نش��جب 
ونستنكر هذه اجلرمية الشنعاء التي يهتز لها الضمير االنساني 
نطالب اجملتمع الدولي ومنظماته احلقوقية واالنسانية بالتحرك 
العاج��ل لالنتصاف جلميع ضحايا االرهاب والعمل على جتفيف 

منابعه ومحاصرة وجترمي افكاره املنحرفة«.

بغداد / البينة الجديدة
اعتبر نائب محافظ النجف هاش��م الكرعاوي، امس الثالثاء، 
موقف حكومة األنبار بشأن عمليات اخلطف والقتل في صحراء 
األنبار وبحي��رة الثرثار خجوالً جداً. وق��ال مكتب الكرعاوي إن 
نائب محافظ النجف هاش��م الكرع��اوي زار محافظة األنبار 
والتقى محافظه��ا لبحث قضية قتل واختط��اف الصيادين.

وذك��ر الكرعاوي، وفقاً للبيان، أن موقف حكومة األنبار خجول 
ج��داً ازاء عملي��ات اخلطف والقتل في صح��راء األنبار وبحيرة 
الثرث��ار. وأعل��ن مستش��فى الفلوج��ة التعليم��ي، الس��بت 
)23 ش��باط 2019(، ع��ن وصول خمس جثث م��ن ابناء النجف 
اعدمه��م تنظي��م داعش ق��رب بحي��رة الثرثار ش��مال االنبار.

وطالب محافظ النجف لؤي الياس��ري، الس��بت )23 ش��باط 
2019(، احلكومة احمللية في األنبار بكش��ف مالبس��ات حادثة 

الثرثار التي راح ضحيتها مجموعة من املدنيني.

احلكيم: قطع رؤوس األيزيديات 
يتطلب حتركًا دوليًا عاجاًل

النجف: موقف حكومة 
األنبار إزاء عمليات 

اخلطف والقتل خجول جدًا



)                                               (: الترتكوا مواقع التواصل االجتماعي على »حل شعرها«
و »ال« هلواة التسقيط واالبتزاز ممارسة لعبتهم القذرة يف النيل من اعراض الناس

بغداد / البينة اجلديدة
“داعش”  تنظيم  عودة  من  البعيجي،  منصور  البناء  حتالف  عن  النائب  حذر 
اإلجرامي الى االراضي العراقية من االراضي السورية مبباركة أميركية، داعيا 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي الى عدم الوقوف مكتوف االيدي ازاء ذلك.وقال 
البعيجي ، إن “على احلكومة العراقية ان ال تاخذ موقف املتفرج عما يحصل 
وتساعدها  االجرامية  العصابات  لهذه  الغطاء  توفر  وهي  امريكا  قبل   من 
بدخول اراضينا وماحصل من مفاوضات أميركية مع هؤالء اجلرذان باالراضي 
احلكومة  على  ينبغي  خطير  امر  قتال  دون  يخرجون  وتركوهم  السورية 
البلد”.وحذر البعيجي رئيس  العراقية ان تتدخل سريعا للحفاظ على امن 
الوزراء عادل عبد املهدي من “عدم وقوف مكتوف االيدي يتفرج على ما يجري 
وعليه ان يتدخل بشكل مباشر اليقاف االمريكان وحتصني احلدود ملنع تسلل 
هذه العصابات الى اراضينا النه من غير املمكن السكوت عن هذا االمر الذي 
“التحرك  ضرورة  على  مباشرة”.وشدد  بصورة  وابنائه  البلد  امن  به  يرتبط 
انها  واال  العراقية  االراضي  الى  التسلل  ومنع  االمني  الوضع  لتامني  سريعا 
انتهاك البناء الشعب من قبل  الكاملة ملا يجري ألي  ستتحمل املسؤولية 

هذه العصابات التكفيرية والقوات االجنبية املنتشرة في البلد”.

  بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت وزارة النفط، امس الثالثاء، عن مجموع الصادرات النفطية واإليرادات املتحققة النهائية لشهر كانون الثاني 
املاضي. وق��ال املتحدث باس��م وزارة النفط عاصم جهاد ف��ي بيان تلقت ) البينة اجلديدة ( نس��خة منه، إن مجموع 
الكميات املصدرة من النفط اخلام لش��هر كانون الثاني املاضي بحس��ب اإلحصائية النهائية الصادرة من ش��ركة 
تس��ويق النفط العراقية )س��وم�و( من احلقول النفطية في جنوب ووس��ط العراق بلغت 110ماليني و245 الفاً و281 
برميل، بايرادات بلغت 6 مليارات و223 مليون و744 الف دوالر.وأوضح جهاد، أن مجموع الكميات املصدرة من احلقول 
نف��ط كرك��وك املصدرة عبر جيهان بلغت 2 مليون و315 ألفاً و389 برميال، بايرادات بلغت 130 مليون و 284 الف و556 
دوالر، فيما بلغ مجموع الكميات املصدرة من حقل القيارة 550 ألفاً و759 برميل ، بايرادات بلغت 12 مليونا و655 الفا 
و 891 دوالر. وبني جهاد، أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ )56,287( دوالر، مشيراً إلى أن الكميات املصدرة مت حتميلها 
م��ن قبل )33( ش��ركة عاملية مختلفة اجلنس��ية، عبر موانئ البص��رة وخور العمية والعوام��ات االحتادية في اخلليج 
ومين��اء جيهان التركي.ويصدر العراق النفط اخل��ام حاليا من املوانئ اجلنوبية في البصرة ومن حقول كركوك بعد ان 

توقفت خالل العامني املاضيني نتيجة عدم التزام االقليم باالتفاق النفطي مع احلكومة االحتادية.
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داعيا للحفاظ على النصر.. احللبوسي : سنالحق الدواعش اجملرمني يف كل مكان

نائب : داعش تنشط يف العراق مبباركة أمريكية وعلى احلكومة  ان ال تقف مكتوفة األيدي
اهلايس يكشف خروقات االنتخابات يف االنبار وخطر داعش اجلديد يف العراق

بغداد / البينة اجلديدة
دع��ا رئيس مجل��س النواب محمد احللبوس��ي، امس 
الثالث��اء، إلى ض��رورة التكاتف للحف��اظ على النصر 
ال��ذي حتقق ضد تنظي��م “داعش” اإلجرام��ي، مؤكدا 
ا وفي كلِّ  ا وقضائيًّ أنه س��يتم مالحقة اجملرمني قانونيًّ

مكان.
وذكر بيان ملكتب احللبوس��ي أن “احللبوسي استقبل 
وفد محافظة النجف األش��رف م��ن أهالي املغدورين 
في اجلرمي��ة اإلرهابية قرب بحيرة الثرثار، التي أدت إلى 
استشهاد عدٍد من الصيادين على أيدي عناصر داعش 

اإلرهابي”.
ونق��ل البي��ان ع��ن احللبوس��ي قول��ه، إنه “ال ب��دَّ من 
ق بوحدة أبناء  التكاتف؛ للحفاظ على النصر الذي حتقَّ
الشعب العراقي”، مؤكدا أن “تكرار مثل هذه اجلرائم 
اإلرهابي��ة التي يذه��ب ضحيتها املواطن��ون املدنيون 

هدفها زعزعة االستقرار والسلم األهلي للبالد”.
واش��ار رئيس البرملان إلى أن “داع��ش تنظيم إجرامي 
ويستهدف اجلميع دون استثناء. مشيرا إلى أنه ستتم 

ا وفي كلِّ مكان”. ا وقضائيًّ مالحقة اجملرمني قانونيًّ

)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
  كش��ف رئي��س مجلس انق��اذ االنبار حمي��د الهايس، عن 
خروق��ات انتخابي��ة خطيرة ف��ي احملافظة، فيم��ا اعلن عن 
خطر داعش اجلديد في العراق.وقال الهايس لبرنامج }ممنوع 
من العرض{ بثته قناة الفرات الفضائية الليلة املاضية »لن 
اصدق بشيء اس��مه االنتخابات }ليوم الدين{ كونها مزورة 
ونس��بة املش��اركة في محافظة االنبار ل��م تتعدى  }%14{ 
و}70%{ م��ن األجه��زة االنتخابية عاطل��ة، ناهيك عن عدم 
توزي��ع البطاق��ات االنتخابية ألالف املواطن��ني في احملافظة، 
ومكتبي اكد قبل حس��م نتائ��ج االنتخاب��ات بيومني انها 
محس��ومة ألش��خاص، والقضاء عم��ل مببدأ }ادف��ع بالتي 
هي احس��ن{ .وأض��اف ليس لديَّ بيت في االنب��ار والدواعش 
استحوذت على مالي وحاللي وقاموا بتفجير جميع منازلي 
ف��ي مدينة الرمادي، واحلكومة لم تعوضنا الى االن، في حني 
ان عددا من الدواعش اس��تلموا تعويضات من احلكومة في 
االنبار.وتابع الهايس، ان الس��نة انضموا ال��ى الد اعدائهم 
}الفت��ح{ وحملته��م االنتخابي��ة كانت موجه��ة للفتح، 
منوه��ا الى انن��ي احترم خمي��س اخلنجر النه ق��ال قادم يا 
بغداد وهو االن يسكن اخلضراء ويعمل مايشاء؛ لكني اقول 
ل��ه ان دم��اء االبرياء جميعه��ا برقبتك وباعتراف��ه باالعالم، 
الفتا الى ان علي حامت ليس أخطر من الذين عادوا الى االنبار 
كاحمد أبو ريش��ة وخميس اخلنجر، متس��ائالً ايهما أخطر 
عل��ي ح��امت س��ليمان ام اخلنجر؟، وب��ني، ان املكون الس��ني 

ليس لهم مرجعيات دينية وال ميتثلون لها، واجملمع الفقهي 
ألهل الس��نة ميثل املكون الديني فحسب، مؤكداً ان احلشد 
العش��ائري كان ل��ه دور كبير في حترير مناط��ق الغربية من 
اإلرهاب؛ لكن احلكومة حجمتهم، معلناً عن وجود اكثر من 
10 االف مقات��ل وجميعهم يأخذون روات��ب وعملهم حالياً 
نقاط تفتيش مع اجليش العراقي وحراسات.وزاد الهايس ان 
الوزارات واملناصب الس��نية توزعت على أس��اس احملاصصة 
وان��ا مؤه��ل ان أكون ب��أي مكان، كاش��فاً عن بي��ع منصب 
وكيل وزير في احدى الوزارات }الصحة{ مببلغ 3 ماليني دوالر، 
مس��تدركاً ان األموال الت��ي خصصت للنازح��ني في االنبار 
لم يصل منها س��وى }10%{، منوها ال��ى ان حكومة االنبار 

احلالية أفضل من كل احلكومات الس��ابقة.وأردف بالقول ان 
منف��ذ طربيل احلدودي في االنبار في ايام احلصار كان س��لة 
الع��راق االقتصادية، واليوم هو بيد جهتني تعبر كل ش��يء 
ال��ى الع��راق، اما قاع��دة عني االس��د ففيها مق��ر عمليات 
اجلزيرة والبادية واالف اجلنود العراقيني واالمريكان ولست مع 
بقاء أي اجنبي في العراق.واستدرك الهايس بالقول ان اسر 
داعش التي سلمتها }قسد{ للعراق هم قتلة ومجرمون وال 
يخلفون سوى قتلة وهم خطر كبير على البالد، مشيراً الى 
ان��ه لدينا في االنب��ار منظومة امنية قوية ام��ا قتل االبرياء 
في صح��راء الغربي��ة فهذه مس��ؤولية احلكوم��ة واجليش 

والشرطة هم ميسكون زمام امن احملافظة.

النفط تعلن جمموع الصادرات واإليرادات املالية لشهر كانون الثاني املاضي

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية
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كتب محرر الشؤون احمللية
وصلت عبر البريد االلكتروني جلريدتنا 
النصي��ة  الرس��ائل  م��ن  العش��رات 
م��ن مواطن��ني ومس��ؤولني على حد 
سواء يناش��دوننا عبرها بشن حملة 
اعالمية جسورة للتصدي وبشجاعة 
لبع��ض مواقع التواص��ل االجتماعي 
املش��بوهة الت��ي باتت تعم��ل »على 
حل شعرها« ووجوب وضع حد لوقف 
ما تس��ببه من اس��اءات لشخصيات 
محترم��ة والني��ل من اع��راض الناس 
وكراماتهم..واكدت الرس��ائل ان هواة 

التسقيط واالبتزاز وفي ظل االنفالت 
وغياب الرقابة عل��ى مواقع التواصل 
االجتماع��ي بالغ��وا في ممارس��اتهم 
الالاخالقية فاطلقوا العنان لعهرهم 
لكيل السباب والش��تائم ملن يريدون 
ابتزازه او تسقيطه ألغراض شخصية 
او احقاد او عداوة.واش��ارت الرس��ائل 
ال��ى ان مجلس الن��واب املص��ري اقر 
مؤخراً قانوناً لتنظيم مواقع التواصل 
االجتماعي يسمح للدولة واجهزتها 
أي  وان  عليه��ا  االش��راف  االمني��ة 
شخص او مدون يتابع من قبل )5000( 

ش��خص يعتب��ر م��ن مناف��ذ االعالم 
ويجب اخضاعه للضوابط.

ان »البين��ة اجلدي��دة« تض��م صوتها 
الصحاب ه��ذه املناش��دات فإنها في 
الوق��ت ذات��ه تطالب جه��از اخملابرات 
الصفحات  الش��جاع برصد  الوطني 
التي  االلكترونية  واجلي��وش  الوهمية 
متارس دّس الك��ذب الرخيص واالخبار 
املشوشة وانزال القصاص الالزم بهم 
ولنضع حداً لكل من يطلق ش��تائمه 
وس��بابه على الن��اس الرض��اء نزواته 

املريضة.

بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، امس الثالثاء، عن إتالف 
اكث��ر من )223( طنا من املواد الغذائية الصلبة والس��ائلة 
وذلك لعدم صالحيتها لالستهالك البشري خالل شهر  .

وقال مدير ش��عبة الرقابة الصحية في دائرة صحة بغداد 
الرصافة رعد محمد الطائ��ي ، إن “الدائرة قامت بحمالت 
منفردة ومش��تركة بالتعاون مع جهاز األمن الوطني على 
احمل��ال املعروضة في األس��واق احمللية ومخ��ازن اجلملة في 
جانب الرصافة أسفرت عن إتالف )216012( كغم من املواد 

الصلبة و)7329( لتر من املواد السائلة”.
وأضاف الطائي، أن “الفرق الرقابية قامت بسحب )339( من 
املواد الغذائية احمللية واملستوردة لغرض فحصها مختبريا 

لبيان سالمتها من الناحية االستهالك البشري”.
ونوه بأن “ش��عبة الرقابة قامت بإجراء )48(حملة صحية 
خالل املدة املذكورة ، باإلضافة الى قيام الفرق بزيارة )7064( 

مح��ال و)319( معامال”، مش��يرا ال��ى ان “ع��دد البطاقات 
الصحية التي مت منحها للعاملني خالل املدة املذكورة بلغ 
)964( بطاق��ة. واختتم أن هذه احلم��الت تأتي بالتزامن مع 
خطة دائرة صحة بغداد الرصافة في احلفاظ على األسواق 
من األغذية الفاسدة واملواد التالفة ، واتخاذ إجراءات رادعة 

بحق اخملالفني لضمان عدم تكرار هذه اخملالفات”.

اخلطوط اجلوية تعلن موعد إفتتاح خط طريان اىل ميونخ
بغداد / البينة اجلديدة

العراقية،  اجلوية  للخطوط  العامة  الشركة  حددت   
ميونخ  مدينة  باجتاه  جديد  خط  إفتتاح  موعد 

االملانية.
تصريح  في  الربيعي  ليث  الشركة  اعالم  مدير  وقال 
الى  جديدة  وجهة  ستفتتح  الشركة  ان  صحفي، 
مطار ميونخ الدولي في املانيا في 17 اذار املقبل، ضمن 

خطة توسيع الرحالت الدولية لهذا العام.
الى مدن  تنطلق حاليا  ان هناك ثالث رحالت  واضاف 
مع  لتصبح  االملانية،  وفرانكفورت  ودوسلدورف  برلني 
مدينة ميونخ وجهة رابعة، الفتا الى استكمال جميع 
بالتنسيق  املذكور  اخلط  لفتح  االصولية  االجراءات 
التسهيالت  جميع  توفير  بغية  االملاني  اجلانب  مع 

للمسافرين على منت اخلطوط اجلوية العراقية.
الشركة  رحالت  على  احلجز  ان  الى  الربيعي  ونوه 

من خالل  او  لها  التابعني  الوكالء  من خالل  سيكون 
ان  مبينا  االلكتروني   }www.ia.com.iq{ احلجز  موقع 
بغداد  تنطلق من مطاري  االملانية  املدن  الى  الرحالت 

وأربيل.

4- تق��دمي تعه��د خط��ي م��ن 
قبل اخلريجني بع��دم املطالبة 
بالنق��ل أو تغير طبيعة العمل 
خالل السنوات اخلمسة األولى 

من التعيني.
5- يحدد موع��د بداية وانتهاء 
التقدمي مب��دة التتجاوز ال� ) 10( 
أي��ام م��ن تاريخ نش��ر اإلعالن.  

6-أن يكون املتقدم غير محكوم 
عليه بجناية مخلة بالشرف.

7- في حالة تقدمي معلومات أو 
وثائق مزورة يتم إحالة املتقدم 

إلى احملاكم اخملتصة.
8- أن يراج��ع اخلريجون املعهد 
ال��ذي تخرج��وا منه الس��تالم 
الرقم الس��ري اخلاص بالتقدمي 

للتعيني.

بغداد / البينة اجلديدة
التواصل  مواقع  في  انتشر  الذي  الفيديو  مقطع  أن  التربية،  وزارة  اعلنت 
في  وليس  املغرب  في  كان  مخدر  وضع  حتت  طالبات  ويظهر  االجتماعي 
ملقطع  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  تداوله  ما  إن  الوزارة  العراق.وقالت 
فديو يُظهر أصابة مجموعة من الطالبات بنوبات من الصراخ الهستيري 
وحالة بكاء وانهيار أنُه يعود ملدرسة في دولة املغرب وليس ضمن مدارسها 
القسطلي  امام  مدرسة  يخص  املنشور  املقطع  أن  العريقة.وأضافت 
بعض  الى  بالتوجيه  بالوزارة  دفع  الذي  االمر  املغرب  في  البيضاء  الدار  في 
صفحات موقع التواصل االجتماعي بترك هكذا مواضيع التي من شأنها 
ان حتدث ارباكا وإساءة بعمل املؤسسة التعليمية في البالد والسعي إلبراز 

ما يحافظ على رصانتها وعمقها التربوي.
وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو يظهر اصابة 
مجموعة من الطالبات بنوبات من الصراخ الهستيري وحالة بكاء وانهيار 

نتيجة مخدر.

الرتبية : مقطع الطالبات حتت وضع 
خمدر كان يف املغرب وليس يف العراق

صحة الرصافة تتلف اكثر من 223 طنا من املواد الغذائية غري الصاحلة

)                                  ( تنشر شروط  
التدريب  معاهد  خرجيي  تعيني 

النفطي للعام )2017 – 2018(

بغداد / البينة اجلديدة
طالب رئيس كتلة دعاة اإلسالم النيابية محمد 
شياع السوداني، امس الثالثاء، مجلس الوزراء 
باالسراع في اقرار قانون )التأمينات االجتماعية( 
املوحد للقطاعني العام واخلاص، داعيا اجلهات 
رأي  تبني  الى  كافة  واالعالمية  االجتماعية 
عام لشرح مفهوم هذا القانون وابعاده . إذ انه 
عامل  ماليني   )5( من  الكثر  آمان  مظلة  سيوفر 
في القطاعات كافة.وقال السوداني ، إن “اقرار 
يوفر  االجتماعية(   )التأمينات  قانون  مسودة 
حياة حرة كرمية لفئة كبيرة من اجملتمع تعمل 
العمل  قطاع  ومنها  القطاعات  مختلف  في 
غير املنظم الذي يفتقر الى االمان االجتماعي”.

وأضاف، ان “نظام التقاعد احلالي يشوبه الكثير 
من السلبيات مثل وجود نظام ثنائي للتقاعد 
وبفوارق كبيرة؛ مايفاقم  الفروق غير املسوغة 

بني القطاعني العام واخلاص،فضال على أن هذا 
العمل”،  حركة  على  اليشجع  الثنائي  النظام 
العراق  يواجه  مما  الرغم  “وعلى  انه  الى  مشيرا 
إلى نظام  االنتقال  من حتديات كبيرة فالبد من 

في  فاعل  بشكل  يؤثر  الذي  اخملصصة  املنافع 
أن  التقاعد”.وتابع  لنظام  املالية  االستدامة 
شموله  هو  القانون  مشروع  ميزات  أهم  “من 
واملنصوص  االجتماعية كافة؛  التأمينات  فروع 
الدولية  العمل  منظمة  قوانني   في  عليها 
تكن  لم  والتي  وتعليماتهما  الدولي  والبنك 
)األمومة  تأمني  مثل  سابقاً  العراق  في  مؤمنة 
الضمان  وتأمني  العمل  عن  التعطل  وتأمني 
االختياري وتأمني القطاع غير املنظم(”.واوضح 
يتضمن  هذا  القانون  “مشروع  ان  السوداني، 
توسيع رقعة املنضوين حتت نظام التقاعد في 
العراق_ من خالل شمول العاملني في القطاع 
اخلاص وأصحاب املشاريع والشركات وأصحاب 
التأمينات  مظلة  حتت  الفردية_  املشاريع 
لهم  الكرمي  العيش  يضمن  ما  االجتماعية 

ولعوائلهم”.

لتوفريه مظلة أمان لـ)5( ماليني عامل.. السوداني يطالب 
باالسراع يف اقرار قانون التأمينات االجتماعية
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السياسة واأليديولوجية ليست من العوامل الوحيدة اليت تشكل 
طريقة تصويت الناخبني الدميقراطيني يف االنتخابات التمهيدية

هل يفوز بيرني ساندرز برئاسة أمريكا 2020

إن هناك أيًضا املزي��د من األخبار اجليدة 
لنائب والي��ة فيرمونت. ففي عام 2016، 
مثل الناخب��ون الس��ود والدميقراطيون 
بالنس��بة  النج��اة  ط��وق  املس��نون 
الضع��ف  نق��اط  أن  كم��ا  لس��اندرز. 
التالية ليس��ت عرضية: إذ أن الناخبني 
املسنني وغير البيض هم اثنان من أكثر 
اجملموع��ات الفرعي��ة محافظ��ًة داخل 
احلزب الدميقراط��ي. ويخلق ذلك حاجًزا 
جوهريًا أمام س��اندرز، أكثر املرش��حني 
يس��اريًة ف��ي الس��باق الرئاس��ي، مم��ا 
يظهر ضرورة متس��كه بقاع��دة ناخبيه 
األساس��ية وس��ط من��اٍخ يض��م عدة 
مرش��حني يس��اريني آخري��ن. إن حتليل 
جالوب كان محدوًدا في املعلومات التي 
متكن من س��ردها عن فرص ساندرز في 
النج��اح. إذ أن اس��تطالعات ال��رأي لم 
تطرح أس��ئلًة عن القضايا الرئيس��ية 
مث��ل الش��رطة والعن��ف والهج��رة، إذ 
أن السياس��ة واأليديولوجي��ة ليس��ت 
العوامل الوحيدة التي تش��كل طريقة 
تصوي��ت الناخب��ني الدميقراطي��ني في 
البيانات  لكن  التمهيدي��ة.  االنتخابات 
اجلديدة تساعد في فهم الوضع الراهن 
عل��ى األرض والعقبات التي يتعني على 
س��اندرز اجتيازه��ا إذا كان يرغ��ب ف��ي 

الفوز.

الديمقراطيون
أصبحوا أكثر تحررًا

أن مس��تطلعي آراء جال��وب فحص��وا 
احل��زب  الت��ي جمع��ت ع��ن  البيان��ات 
الدميقراطي منذ عام 2000، وقس��موها 
-2001 مختلف��ة:  فت��رات  ث��الث  إل��ى 
2006 ح��ني ب��دأت أع��داد متزاي��دة من 
الدميقراطي��ني ف��ي وص��ف أنفس��هم 
بأنه��م ليبرالي��ون، و2007-2012 ح��ني 
اس��تقرت نس��بة الدميقراطي��ني الذين 
يصف��ون أنفس��هم بأنه��م ليبراليون، 
و2013-2018 حني عادت تلك األعداد إلى 
الزيادة م��رًة أخرى. وإجمااًل، أدى ذلك إلى 

حتوٍل كبيٍر في أيديولوجية احلزب. وألول 
مرٍة في تاريخ استطالعات جالوب، وجد 
املستطلعون أن أعداد الليبراليني الذين 
يصفون أنفس��هم بأنه��م »ليبراليون« 
تخطت »املعتدل��ني« و»احملافظني« على 
مدار الس��نوات األخي��رة. وال يرى املوقع 
األمريك��ي أن هذا مجرد ف��ارٍق داللي. إذ 
وج��دت بيانات جال��وب أن آراء الناخبني 
م��ن  سلس��لٍة  بش��أن  الدميقراطي��ني 
السياسات حتركت بشكٍل متزايٍد جتاه 
اليس��ار، بدايًة من األسلحة والضرائب 
ووصواًل إلى التغير املناخي. وهذه نتيجة 
واقعي��ة ف��ي أوس��اط الليبراليني، لكن 
الدميقراطيني املعتدلني واحملافظني أيًضا 
حتولوا إلى اليس��ار في بع��ض القضايا 
الرئيس��ية. وأصبح احلزبان السياسيان 
الرئيسيان داخل الواليات املتحدة أكثر 
وح��دًة من الناحي��ة األيديولوجية على 
مدار العق��ود العديدة املاضي��ة إذ ميثل 
اجلمهوريون »احملافظني« بشكٍل متزايد، 
في حني ميثل الدميقراطيون »الليبراليني« 
بشكٍل متزايد. وأصبح احلزبان يدافعان 
ع��ن هوي��اٍت اجتماعيٍة أوس��ع نطاًقا، 
إذ يع��د اجلمهوريون حزب املس��يحيني 
البيض في أمريكا والدميقراطيون ميثلون 
بقي��ة الش��عب. ونتج عن ذل��ك حزبان 
إلى معسكرين  الناخبني  يس��تقطبان 

يتحد كل منهما عل��ى االزدراء العميق 
للجان��ب اآلخ��ر، فض��اًل ع��ن ع��دٍد من 
دون  حت��ول  الت��ي  الداخلي��ة  احلواج��ز 
االجن��راف األيديولوجي م��ن وجهة نظر 
املوق��ع األمريك��ي. واجت��ه اجلمهوري��ون 
إلى اليمني أكث��ر من اجتاه الدميقراطيني 
إلى اليس��ار، لكن بيانات جالوب تظهر 

عملي��ة  يش��هدون  الدميقراطي��ني  أن 
حتوله��م الش��خصية أيًض��ا. وفي ظل 
حتول »الليبرالية« و»التقدمية« إلى جزٍء 
 من هوية احلزب الدميقراطية، 

ٍ
أساس��ي

يرجح املوق��ع أن يعتنق احل��زب مواقف 
ويتح��ول  التقدمي��ة.  السياس��ة 
الدميقراطيون اآلن من مختلف اخللفيات 
ومناحي احلياة إلى اليسار. وأوضح معدو 
الدراس��ة: »ارتفعت نس��بة الليبراليني 
16 نقط��ًة ف��ي أوس��اط الدميقراطيني 

احلاصلني عل��ى ش��هادٍة جامعية، و13 
نقطًة بني طالب الدراس��ات العليا، و12 
نقطًة بني األشخاص الذين لم يكملوا 
دراس��تهم اجلامعي��ة، و10 نق��اط ف��ي 
أوساط األشخاص الذين لم يدرسوا في 
اجلامعة«. إن هذه الظ��روف تعد مواتيًة 
للتفكير في احتمالية انتصار ساندرز. إذ 

حتول احلزب الذي رفع شأن بيل كلينتون 
املعتدل ليصبح حامل رايته الرئيس��ي 
إلى حزٍب أكثر حترريًة باختياره على مدار 
العقدين املاضيني. وكشف قرار ساندرز 
بالترشح للرئاس��ة عام 2016 عن مدى 
تغي��ر احل��زب واجتاهه إل��ى اليس��ارية. 
حل��زب  املنضم��ني  نس��بة  وارتفع��ت 
أمريكا  الدميقراطيني في  االش��تراكيني 
إثر ترشحه للرئاس��ة، وأصبحت طاقة 
احل��زب اإليجابية موجه��ًة إلى جنمتها 
اليس��ارية اجلديدة: النائبة ألكساندريا 
أوكاسيو-كورتيز. وسرد املوقع األمريكي 
الطري��ق الذي يتع��ني على س��اندرز أن 
يسلكه للفوز بانتخابات الرئاسة عام 
2020: احلفاظ عل��ى قاعدة مؤيديه في 
انتخاب��ات عام 2016، واس��تغالل حتول 
احل��زب إل��ى اليس��ار حلص��د املزي��د من 
املؤيدي��ن، واالس��تفادة من من��اٍخ أكبر 
يساعده على تفتيت أصوات الكثير من 
املرشحني املنافسني. وليس من الصعب 
تخيل فوز ساندرز باالنتخابات، بحسب 
املوق��ع، ف��ي ظل صع��ود اس��مه على 
املسرح الوطني واخلبرة التي اكتسبها 

من احلملة الرئاسية السابقة.

املشكالت التي ستواجه ساندرز: 
العمر والعرق

وال يعني حترر احلزب الدميقراطي تدريجًيا 
أن االنتخابات ستكون سهلًة بالنسبة 
لس��اندرز، إذ س��يواجه منافس��ًة ف��ي 
اليس��ار من مرش��حني مث��ل إليزابيث 
واري��ن. ولم تتضح بع��د أعداد الناخبني 
من قاعدته األساسية -الشباب البيض 
والناخبني اليساريني أيديولوجًيا- الذين 
س��يحافظون على دعمهم له في ظل 
توافر خي��اراٍت أخ��رى. إن أكبر العقبات 
في وجه محاوالت ساندرز لتوسيع هذه 
القاعدة ما تزال مستمرًة منذ عام 2016: 
البيض،  املس��نون وغي��ر  الدميقراطيون 
إذ تقت��رح بيان��ات جال��وب أنه��م أكثر 
حتفًظا م��ن الدميقراطي الع��ادي. ونفت 
مص��ادر قريبة أن تك��ون وجهات النظر 
األيديولوجية والسياسية هي العوامل 
الوحيدة املؤثرة. إذ أن انتخابات عام 2016 
ش��هدت ميل ناخبي هيالري لليسارية 
أكث��ر م��ن ناخب��ي س��اندرز ف��ي بعض 
القضاي��ا السياس��ية. وتتمتع مخاوف 
الهوي��ة بنفس القدر من األهمية أيًضا، 
إذ أنه من املهم أن يشعر الناخبون مبدى 
قدرة س��اندرز الش��خصية عل��ى إدراك 
مصال��ح مختل��ف الدوائ��ر االنتخابية 
داخل احلزب الدميقراطي املتنوع. وتقترح 
بيانات جالوب أن نتائ��ج انتخابات عام 
2016 ل��م ت��أت بالكامل نتيج��ة تأييد 
الناخبني للمرشحني، بل إن جزًءا منها 
يع��ود إل��ى االختالف��ات األيديولوجي��ة 
املتأصل��ة داخ��ل احل��زب. إن العم��ر هو 
أكب��ر العوامل التي قس��مت األصوات 
بني س��اندرز وهيالري في ع��ام 2016. إذ 

هيمن س��اندرز على أص��وات الناخبني 
الشباب، وخاصًة الفئة العمرية من 18 
إلى 29 عاًما، لكنه مني بخسارٍة كبيرٍة 

ف��ي أوس��اط الناخبني الذي��ن تخطت 
أعماره��م 45 عاًم��ا. ووج��دت بيان��ات 
جال��وب أن غالبي��ة الدميقراطيني الذين 
يصفون أنفس��هم بأنهم »محافظون« 

تتج��اوز أعماره��م 50 عاًم��ا، والعكس 
هو الصحي��ح م��ع الدميقراطيني الذين 
يصفون أنفس��هم بأنهم »ليبراليون«.
وح��ل الع��رق ف��ي املرتب��ة الثاني��ة بني 
العوامل املؤثرة على أصوات الناخبني إذ 

وجدت جال��وب أن الدميقراطيني البيض 
مييل��ون بقدٍر أكبر إلى وصف أنفس��هم 
بالليبرالي��ني، على عكس الدميقراطيني 
غير البيض. وفي الوقت ذاته، ينقس��م 
الدميقراطي��ون ذوي البش��رة الس��مراء 
بني احملافظني والليبرالي��ني. وأورد املوقع 
األمريك��ي رس��ما بيانيا مس��تقى من 
البيانات التي جمعتها اس��تطالع آراء 
الناخبني  ع��ن  يوجوف-إيكونوميس��ت 
الدميقراطيني واملس��تقلني الذين مييلون 
إلى احلزب الدميقراط��ي إبان االنتخابات 
التمهيدي��ة، الذي يظهر املنافس��ة بني 
ساندرز وهيالري بناًء على عوامل العمر 
والع��رق. إذ متتع��ت هي��الري بش��عبيٍة 
أكب��ر وس��ط الناخب��ني غي��ر البي��ض 
ف��ي مختل��ف الفئ��ات العمري��ة، رغم 
تباي��ن تلك الش��عبية على م��دار فترة 
االنتخاب��ات التمهيدي��ة. كما حظيت 
بشعبيٍة أكبر في أوساط البيض األكبر 
س��ًنا، في حني استحوذ س��اندرز على 
أصوات الشباب األبيض، ويظهر الرسم 
البيان��ي أس��فله مدى ازدياد ش��عبيته 
مع تق��دم االنتخاب��ات أن الناخبني غير 
البي��ض ميثل��ون قراب��ة نص��ف أصوات 
احل��زب الدميقراط��ي، وميي��ل الناخب��ون 
األكبر س��ًنا للتصويت ف��ي االنتخابات 
الناخبني الشباب.  التمهيدية، بعكس 
وحصلت هي��الري على أفضليٍة ال تقهر 
بفض��ل ه��ذه التقس��يمات، بحس��ب 
املوق��ع. إذ ف��ازت ب�99% م��ن املقاطعات 
اجلنوبي��ة التي تضم أع��داًدا كبيرًة من 
ذوي البش��رة الس��مراء، مم��ا س��اعدها 
على اكتس��اح اجلنوب وإقصاء ساندرز 
م��ن الترش��يحات. وط��رح اس��تطالع 
آراء جال��وب أس��ئلته ح��ول تفضيالت 
بحس��ب  والسياس��ة،  األيديولوجي��ة 
املوق��ع، ول��م يس��أل عن املرش��ح الذي 
يفض��ل الدميقراطي��ون التصوي��ت له. 
وأثب��ت انتص��ار أوبام��ا عل��ى هي��الري 
كلينتون عام 2008 أن مرش��ًحا تقدمًيا 
ميكنه الهيمنة عل��ى أصوات الناخبني 
ذوي البشرة الس��مراء. ولكن »ڤوكس« 
ي��رى أن هن��اك أس��بابًا أعم��ق ملعان��اة 
س��اندرز م��ع ه��ذه اجملموع��ات، بخالف 
حقيق��ة مواجهت��ه ملؤسس��ٍة حزبيٍة 
متحدٍة حول دعم هيالري كلينتون. إذ أن 
هناك انش��قاقات أيديولوجية واضحة 
داخل احلزب الدميقراطي بطول اخلطوط 
الدميوغرافية الظاهرة مما يخلق عقباٍت 
في وجه مرش��ٍح بأيديولوجية ساندرز، 
رغم اجت��اه احل��زب إجمااًل إلى اليس��ار.

ويؤم��ن املوق��ع األمريك��ي ب��أن الطريق 
مفتوح أمام ساندرز للفوز باالنتخابات 
وس��ط احلزب الدميقراطي األكث��ر حتررًا 
حالًي��ا، ف��ي ح��ال اكتش��ف طريق��ًة 
لكس��ب ثقة هذه اجملموع��ات أو قضى 
عل��ى مح��اوالت إليزابي��ث وغيره��ا من 
املرشحني الذين يحاولون االستفادة من 
قاعدة ناخبيه التي كسبها عام 2016. 
وإذا لم يحدث ذلك، س��يكون الس��باق 
الرئاس��ي لعام 2020 أكثر انفتاًحا على 
كاف��ة االحتم��االت مما هو علي��ه اليوم. 
فهل جتري االمور كما افاد املوقع نرتقب 

ونرى.

* كاتب ومحلل سياسي امريكي

العمر هو أكرب 
العوامل التي قسمت 
األصوات بني ساندرز 
وهيالري ويحل العرق 
يف املرتبة الثانية بني 
العوامل املؤثرة على 
أصوات الناخبني

الناخبون املسنون وغري البيض هم اثنان من أكثر املجموعات الفرعية 
محافظة داخل الحزب الديمقراطي ويخلق ذلك حاجزًا جوهريًا أمام ساندرز

ترامب

هيالري

ساندرز

استحوذ بيرني 
ساندرز على قلوب 
وعقول الشباب 
األمريكي املتحمس من 
الدميقراطيني أو محبي 
احلزب الدميقراطي في 
انتخابات الرئاسة 
األمريكية لعام 2016، 
لكن قاعدة هيالري 
كلينتون االنتخابية 
ساعدتها على 
الفوز في االنتخابات 
التمهيدية وإقصاء 
ساندرز. واليوم إن فرص 
فوز ساندرز بالرئاسة 
تزايدت، بحسب تقريٍر 
أصدرته مؤسسة 
جالوب مؤخًرا. كما 
أن مؤسسة جالوب 
أصدرت تقريرها عن 
حالة الرأي العام داخل 
احلزب -وخاصة تلك 
املتعلقة بحملة بيرني 
لعام 2020- قبل فترة 
قصيرة من إعالن بيرني 
ساندرز ترشحه رسمًيا 
للرئاسة صباح الثالثاء 
املاضي. فما مدى تغير 
احلزب الدميقراطي على 
مدار 18 عاًما ماضية، 
لنجد أن ناخبي احلزب 
يتحولون بشكٍل متزايٍد 
إلى اليسار؟ ويرى 
املوقع األمريكي أن ذلك 
يساعد على تفسير 
جناح ساندرز املفاجئ 
عام 2016، وأسباب 
كونه أحد املرشحني 
الرئيسيني )واقعًيا( 
للفوز اليوم..

* زاك بياوتشمب

    في عتمة النفق الذي نس��ير فيه تتراكم األش��باح 
لتخيفن��ا ومتزقنا من الداخل، فاخلائف تس��يطر عليه 
الظن��ون واألوه��ام وال يلوي على ش��يء، فزخرف القول 
يتالش��ى أم��ام احلقيقة الكبرى املتمثل��ة باملوت الذي 
يص��دف عن��ه الكثي��رون. ومم��ا ش��ك ال في��ه أن أغلب 
السياسيني ال يفكرون بهذه احلقيقة وأعينهم تفيض 
من احلزن على كرس��ي أو س��لطة أو ج��اه أو مال وثروة 

سيتركونها لغيرهم.
خل��ق اهلل تعال��ى املوت قب��ل احلياة بصري��ح قوله عز 
من قائل )خلق امل��وت واحلياة(، ففي تلك الكلمات رؤى 
كثيرة رمبا ال يتناولها أغلب الناس وباألخص الساس��ة 

يرغب��ون في  الذي��ن 
احلياة ول��م مير املوت 
ف��ي أذهانهم إال في 
القصص وفي أخبار 

التلفاز.
أحدهم  يق��ول  ورمبا 
ه��ذه  عالق��ة  م��ا 
بالواقع؟  الكلم��ات 
الواقع العراقي أشد 
قصص  م��ن  إيالم��اً 
وحكاي��ات املاض��ني 
وفي��ه م��ن العظات 
الكثي��ر،  الش��يء 
يتعظ؟  م��ن  ولك��ن 

هذا هو السؤال!
املضي قدماً وإن كان 
ذلك بأرجل كسيحة 
هدف  بصي��رة  وب��ال 

األعم األغلب، ولكن أصحاب النظرات الثاقبة قليلون 
ج��داً، ولهذا فقد ضاع العراق بس��بب انع��دام الرؤية 
السديدة ومت بيع القضية العراقية بأبخس األثمان، وما 
أظن مس��ألة داعش ستطوى بهذه السهولة الغريبة. 
داعش ليس أشخاصاً بل فكرة محطمة تشكل موتاً 
س��وداوياً مقيتاً، ولك��ن من ميثل الضي��اء متواٍر خلف 

ستار من النور الذي ال يراه إال القليل من األنقياء.
أين احلياة احلقيقية وس��ط هذه احلي��اة الكاذبة؟ وأين 
اللون األبيض املس��تتر دائماً بالبعد واالرحتال؟ قصتنا 
م��ع املوت يومية، ولكن ما طعم قصتنا مع احلياة التي 
لم نعشها يوماً وال حلظة؟ أسئلة متواربة تتسلل إلى 
اخملابئ البعيدة واملنافي املس��توفية لش��روط الرحيل 

األبدي القريب.

أسـئلـة املـــوت

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

قصتنا مع املوت يومية 
ولكن ما طعم قصتنا 
مع الحياة التي لم 
نعشها يومًا وال لحظة؟ 
أسئلة متواربة تتسلل 
إىل املخابئ البعيدة 
واملنايف املستوفية 
لشروط الرحيل 
األبدي القريب
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الش��هداء، امس  أعلنت مؤسس��ة 
الثالثاء، عن اطالق اس��تمارة التقدمي 

عل��ى  االلكترون��ي 
للعام  احل��ج  اس��تمارة 
االرهاب  لضحايا  احلالي 
حصرا، به��دف احلصول 
على عدد من االمتيازات 
الش��ريحة.وقال  له��ذه 
مدير عام قسم ضحايا 
واالخط��اء  االره��اب 
ف��ي  العس��كرية 
املؤسسة طارق املندالوي 

، إن “املؤسس��ة وضم��ن اجراءاته��ا 
ان��واع  ش��تى  لتق��دمي  وخططه��ا 

التس��هيالت للمش��مولني بقان��ون 
ضحايا االرهاب واالخطاء العسكرية 
رق��م 57 لس��نة 2015، فقد اطلقت 
بالتنس��يق م��ع اجله��ات اخملتص��ة، 
التق��دمي االلكترون��ي لفئ��ة ضحايا 
املندالوي،  حصرا”.وأض��اف  االره��اب 
أن “ذلك يهدف الى تس��هيل عملية 
التقدمي عل��ى احلج بدون الذهاب الى 
الرس��مية، وبهدف  التق��دمي  مقرات 
منع اي فساد او محسوبية بعملية 
التقدمي على احلج، داعيا املشمولني 
الى الدخول ملوقع الهيئة االلكتروني 
الس��ياق  االس��تمارة”.وفي  مل��لء 
نفس��ه، اوضح ان “التنسيق يجري 
م��ع اجلهات ذات العالق��ة للحصول 

على اس��تثناء جديد لذوي الشهداء 
العق��اري  املص��رف  ضواب��ط  م��ن 
وصن��دوق االس��كان عن��د تقدميهم 
املس��احة  للقرض الس��يما ش��رط 
لقطعة االرض، ال��ى جانب التعاقد 
مع اجله��ات االس��تثمارية النش��اء 
مجمعات س��كنية ملن حصل على 
قطعة ارض ولم يتسلمها حتى االن 
بضم��ان الراتب التقاعدي او اية الية 
تس��هم ببناء الوحدات الس��كنية 
ل��ذوي الش��هداء واملصاب��ني، فضال 
عن  الس��عي النش��اء مقب��رة رمزية 
النجف االشرف وكربالء  مبحافظتي 
املقدس��ة خاص��ة باملفقودين جراء 

االرهاب والعمليات العسكرية”.

مؤسسة الشهداء تعلن اطالق التقديم اإللكرتوني على احلج للعام احلالي  

البينة الجديدة / عبد الستار محسن
بع��د تأكي��د وزير النقل املهن��دس عبد اهلل 
لعيب��ي  بتفعيل قرار مجلس ال��وزراء 154  
القاض��ي بإزال��ة التج��اوزات عل��ى أراضي 
الدول��ة وبتوجي��ه مدير عام الس��كك قام 
مع��اون املدير العام االس��تاذ طال��ب جواد 
كاظم بجول��ة ميدانية لالطالع عن حجم 
التجاوزات على خطوط ومحرمات السكك 
في محيط منطقة بغ��داد ورافقه باجلولة 
مدير األمالك والعقارات ومس��ؤول املتابعة 
ومفرزة من شرطة السكك حيث الحظ من 
خالل الواقع بأن هناك جتاوزات مثيرة للجدل 
كبن��اء مخازن ومش��يدات عل��ى محرمات 
الش��ركة في منطقة حي السالم ومناطق 
أخرى.السيما أن الشركة العامة للسكك  
تعان��ي من كثرة التجاوزات على محرماتها 
بإنش��اء معاب��ر غي��ر نظامية واس��تغالل 
البعض منها بتشييد محالت او مسقفات 
مما تس��بب بعرقلة سير قطارات املسافرين 
والبضائع وتؤدي الى حوادث بش��رية ومادية  
يذكر أن الس��كك ستش��هد ف��ي القريب 
العاجل حتوالت جذرية بالتطوير والنهوض 
بواقعه��ا على كافة مفاصل الش��ركة من 

خالل الدع��م احلكومي باعتماد الش��ركة 
العامة للسكك ناقال وطنيا وإلزام اجلهات 
احلكومية كافة بالنقل عن طريق السكك 
.كم��ا وجه املعاون بقيام املعنيني وبصحبة 
مفارز الش��رطة  عل��ى فرض ق��وة القانون 
وإزال��ة التج��اوزات عل��ى اراضي الس��كك 

جميع��ا  ف��ي بغ��داد واحملافظ��ات وتفعيل 
الق��رار 154 بإزال��ة التج��اوزات على أراضي 
الدولة  مضيفا أن ما تقوم به السكك  من 
حملة  لرفع التجاوزات النس��يابية وتامني 
س��ير قط��ارات املس��افرين والبضائع و من 

اجل خدمة املواطن الكرمي.

بغداد / البينة اجلديدة
تس��تعد الش��ركة العام��ة للصناعات 
االنشائية احدى شركات وزارة الصناعة 
واملعادن الفتتاح معم��ل طابوق احملاويل 
التابع لها خ��الل الفت��رة القادمة.اعلن 
ذلك مدير عام الش��ركة املهندس احمد 
جن��م الكعب��ي ف��ي تصري��ح للمكتب 

االعالمي مؤكدا ان معمل طابوق احملاويل 
يعم��ل بتكنولوجي��ا حديث��ة وبطاق��ة 
انتاجي��ة تبل��غ )400( ملي��ون طابوق��ة 
س��نويا ، الفتا ال��ى ان املعمل س��يلبي 
حاج��ة الس��وق احمللية ف��ي محافظات 
الفرات االوسط .في سياق متصل ابدى 
الكعبي استعداد معمل بالستك بغداد 

التاب��ع للش��ركة وقدرته عل��ى تغطية 
حاج��ة املش��اريع اخلدمية م��ن انابيب 
 ،  200  ،  160  ،  110( باالحج��ام   )UPVC(
2250 ، 250 ، 315 ( ، مؤك��دا ان االنابي��ب 
املنتجة خاضع��ة للفحوصات اخملتبرية 
وتنت��ج وفق املواصف��ات املعتمدة عامليا 

وتفوق مثيالتها املستوردة. 

الشركة العامة للصناعات االنشائية تعلن قرب افتتاح معمل طابوق احملاويل 

السكك تقوم حبملة الزالة التجاوزات على أراضي الدولة
بغداد / البينة الجديدة

بحث وزير الهجرة واملهجرين الس��يد نوفل بهاء موس��ى وسعادة 
سفير اململكة العربية الس��عودية لدى العراق السيد عبد العزيز 
الشمري ووفد مركز امللك سلمان لإلغاثة و األعمال اإلنسانية خالل 
استقبالهم مببنى  الوزارة في  بغداد  ، سبل التعاون املشترك حيال 
دعم النازحني والعائدين  . و أوضح السيد الوزير في معرض حديثه 
عن  دور الوزارة االس��تثنائي واملؤسس��ات املرتبط��ة بها في خدمة 
أبنائها من النازحني في مخيمات النزوح و خارج مخيمات النزوح ، 
منوها  أن سياسة واستراتيجية الوزارة التركيز على عودة العوائل 
النازحة املتبقية في اخمليمات إلى مناطق س��كناها األصلية وذلك 
بع��د اإلس��راع  بإعادة احلياة للم��دن املدمرة وتوفير س��بل العيش 
الك��رمي ألهله��ا واحلد من مآس��ي الن��زوح والتهجير إبان س��يطرة 
عصابات داعش اإلجرامية على مدنهم  .من جانبه أش��اد الشمري 
بال��دور ال��ذي اضطلعت ب��ه وزارة الهج��رة واملهجري��ن  واخلدمات 
املقدم��ة من قبله��ا ، مبديا  اس��تعداد بالده في املرحل��ة القادمة 
إلى تقدمي الدعم بالتنس��يق  م��ع احلكومة العراقي��ة ممثلة بوزارة 
الهجرة من خالل عدد من املش��اريع ملس��اعدة النازحني والعائدين 
وتلبي��ة احتياجاتهم في كافة محافظات الب��الد  .إلى ذلك أضاف 
رئيس مركز امللك سلمان لإلغاثة و األعمال اإلنسانية السيد فهد 
العصيمي ان  املركز س��يعمل على تنفيذ املش��اريع اخلدمية على 
ارض الواقع مما يس��هم في إعادة االستقرار إلى املناطق احملررة ، إلى 

جانب تقدمي الدعم اإلنساني للعوائل النازحة.

البينة الجديدة / عروبة القيسي
امتدادا لنش��اطات مؤسس��ة العروبة حلقوق 
اإلنسان..مت تسليم الوجبة األولى من املالبس 
التي مت��ت خياطتها  في فرع املؤسس��ة في 
بعش��يقة منطق��ة بحزان��ي ف��ي محافظة 
املوصل ...وهو نتاج تواصل املؤسسة لالغاثة 
اإلنس��انية حيث تعلمت العديد من  النسوة 
اخلياط��ة ومت توزي��ع املالب��س عل��ى األطف��ال 
وتعهدت مسؤولة الفرع هناك أن يتم   أنتاج 
مالبس على أحدث املوديالت بأقرب وقت ممكن  
وق��د وجه��ت الكثير من األس��ر ف��ي منطقة 
بحزان��ي الش��كر والتقدي��ر للس��ت عروب��ة 
القيس��ي رئيسة املؤسس��ة وكل من ساهم 

في افتتاح هذا املشروع.

ميسان / علي قاسم الكعبي
اوضح مدير عام تربية ميس��ان 
رياض مجبل الس��اعدي االحد 
املاضي اس��باب تأخي��ر  اعالن 
نتائ��ج التعيين��ات  على مالك 
مديري��ة تربي��ة ميس��ان خالل 
كلم��ة القاها عل��ى جمع من 
املتظاهري��ن املطالب��ني باعالن 
نتائج التعيينات ، مش��يرا إلى 
أن الس��بب يكمن ف��ي األعداد 
الكبيرة التي تقدمت  للتعيني 
وآلية الفرز املعقدة ، منوها  إلى 
أن ع��دد املتقدم��ني  على مالك 
تربية ميسان بلغ 45,000 الف 
االختصاصات  متقدم خملتل��ف 
وان عدد  الوظيفي��ة  والدرجات 
الدرجات اخملصص��ة هي 2300 
درجة ، واكد الس��اعدي الى ان 
تعليم��ات وتفاصي��ل معق��دة 
الفئ��ات وضع��ت من  لبع��ض 

قب��ل رئاس��ة ال��وزراء واالمانة 
العام��ة جمللس ال��وزراء اضافة 
الى مجل��س احملافظ��ة ، الفتا 
الى  ان املديرية بحاجة خلدمات 
ش��واغر  لوج��ود  املتقدم��ني 
كثيرة في امل��دارس وان املديرية 
خصص��ت 50 موظفا من اجل 

بالس��رعة  البيان��ات  ادخ��ال 
املمكن��ة لكنها راع��ت الدقة 
اع��الن  اج��ل  م��ن  املتناهي��ة 
النتائ��ج باس��تحقاق ، وتعهد  
تدخ��ل  اي  مبن��ع  الس��اعدي 
خارجي في الدرجات الوظيفية 

حتى تذهب ملستحقيها.

تربية ميسان توضح أسباب تأخر إعالن نتائج التعيينات

مؤسسة العروبة حلقوق االنسان 
توزع املالبس على االطفال يف املوصل

وزير اهلجرة يبحث مع السفري 
السعودي آلية التنسيق املشرتك

بغداد / البينة الجديدة
عق��دت اللجن��ة االقتصادي��ة الوزارية اجتماعه��ا الدوري 
ف��ي وزارة الزراع��ة برئاس��ة نائب رئي��س الوزراء للش��ؤون 
االقتصادي��ة  وزير املالي��ة الدكتور فؤاد حس��ني وبحضور 
السيد وزير الزراعة الدكتور صالح احلسني والدكتور صالح 
عب��داهلل احم��د وزير الصناع��ة واملعادن ومحاف��ظ البنك 
املركزي واالمني العام جمللس الوزراء ورئيس الهيئة الوطنية 
لالس��تثمار ورئيس ديوان الرقابة املالية ومستش��ار رئيس 
الوزراء للش��ؤون املالية وع��دد من ال��وكالء وجميع املدراء 
العامني في وزارة الزراعة.وجرى خالل االجتماع مناقش��ة 
ع��دد من املواضي��ع املتعلقة بالوضع الزراع��ي في العراق، 
والرؤي��ة االقتصادي��ة العامة واالس��تراتيجية االقتصادية 
التي س��تطرح على احلكومة لغ��رض تنفيذها، فضال عن 
وضع السياسة الزراعية املستقبلية للبلد وايجاد احللول 
للمش��كالت واملعوق��ات الت��ي يواجها القط��اع الزراعي 
العام.حيث اك��د وزير املالية الدكتور فؤاد حس��ني اهمية 
اع��ادة بناء وتطوير القطاع الزراع��ي في العراق، اذ ال ميكن 
وضع اس��تراتيجية اقتصادية للبلد دون سياس��ة زراعية 

واضحة التي من شأنها تنويع االقتصاد العراقي ودعمه.

بغداد / البينة الجديدة
بني نائب رئيس هيئة احلماية االجتماعية املهندس محسن 
طعمة محسن ان دور اقسام احلماية االجتماعية في آلية 
تقدمي اعتراضات االسر املتقدمة للشمول ممن أظهرت نتائج 
التخطيط انها فوق مس��توى خط الفقر يتضمن استالم 
االعتراضات بعد التأكد من وجود اس��م صاحب االعتراض 
ومن ثم توحيد تلك الطلبات وارس��الها م��ع االوليات الى 
اللجن��ة العليا للنظر فيها خالل م��دة اقصاها )15( يوما. 
واضاف محسن ان اللجنة العليا التي يرأسها قاٍض تقوم 
بدورها باالتصال بصاحب االعتراض ليدلي مبعلوماته امام 
قاضي اللجنة ومن ثم يتم االجراء القانوني املتبع من قبل 
اللجنة وبعدها يتم تبليغه بالقرار. وكانت اقسام احلماية 
االجتماعية في بغداد واحملافظات عدا اقليم كردستان قد 
بدأت االحد 2019/2/17 باس��تقبال طلبات اعتراض االس��ر 
املنش��ورة اس��ماؤها في املوقع االلكتروني للوزارة ممن هي 
ف��وق خ��ط الفقر التي س��بق ان تقدمت للش��مول براتب 
االعان��ة االجتماعية منذ عام 2016.هذا ويبلغ عدد االس��ر 
املنشورة اسماؤها عبر املوقع االلكتروني )115340( اسرة. 
ويتضمن جدول االسماء املعلن )اسم املعترض، واسم االم، 
والقسم، وتاريخ املراجعة(.لالستفسار او السؤال او تقدمي 

شكوى يرجى االتصال على اخلط الساخن )101٨(.

بغداد / البينة الجديدة
املستش��فى العاملي للجراحات التخصصية أحد إجنازات 
هيئة إس��تثمار بغداد في القطاع الصحي ومن املشاريع 
االستثمارية املنجزة وهو مستشفى تخصصي يضم عدة 
إختصاصات منه��ا جراحة اجلملة العصبية والنس��ائية 
والتوليد وجراحة القلب واألوعية الدموية وجراحة العيون 
وجراح��ة األن��ف واألذن واحلنج��رة واجلراح��ات التجميلية 
. يقع املستش��فى في منطقة ش��ارع فلس��طني ويضم 
س��بعة طوابق توفر أجه��زة طبية تش��خيصية متطورة 
كم��ا تضم صالة عملي��ات متميزة هي االول��ى من نوعها 
ومجه��زة بكاميرات ذات تقنية عالية ملراقبة مراحل إجراء 
العمليات اجلراحية , إضافة الى توفيره فرص عمل متنوعة 
للك��وادر التمريضي��ة والطبي��ة ذات الكف��اءة واخلبرة الى 
جانب إس��تقطابه لعدد كبير من الفرق الطبية األجنبية 
التي متارس مهامها الطبية بإجراء عمليات وفي مختلف 
اإلختصاص��ات ليتمكن املرضى من إج��راء عملياتهم دون 
تكب��د عناء الس��فر خارج البل��د . هيئة إس��تثمار بغداد 
جنحت في دعم اإلس��تثمارات الصحية من خالل تشجيع 
املس��تثمرين في القطاع اخلاص للولوج الى هذا القطاع 
احلي��وي وتأكي��د دورهم كش��ريك في التنمي��ة والنهوض 
بكل تفاصيله , حيث عمدت الهيئة وبتوجيه مباش��ر من 
قبل رئيس��ها املهندس ش��اكر الزاملي عل��ى تقدمي كافة 
التسهيالت الالزمة للمس��تثمرين والتنسيق مع اجلهات 
ذات العالقة ملساندتهم في إمتام مشاريعهم االستثمارية 
, حيث ش��هدت املشاريع الصحية اإلس��تثمارية والتي مت 
إفتتاحها جناحات عدي��دة من خالل اخلدمات الطبية التي 
تقدمه��ا والت��ي تتميز بكونه��ا ذات جودة عالي��ة تكاد أن 

ترتقي الى املستويات العاملية.

بغداد / البينة الجديدة 
زار وزير الكهرباء الدكتور لؤي اخلطيب محطة الصدر الغازية 
ضمن إطار جوالت��ه امليدانية. وتفقد أثن��اء زيارته للمحطة 
عددا من الوحدات اإلدارية والفنية، ش��ملت بناية السيطرة 
املركزي��ة للوحدات التوليدية رق��م )1، و 2(، وعملها، بعدها 
اطل��ع ميداني��ا عل��ى عمل الوح��دة األولى اجمله��زة من قبل 
ش��ركة س��يمنز،، وآلية عملها وكيفيه حس��اب الساعات 
التش��غيلية واس��تحقاقات الصيان��ة، واوعز س��يادته بأن 
تكون هنالك صيانات دورية مستمرة واستثنائية هذا العام 
الجتي��از اش��هر   الذروة.كما اطل��ع على عمل اخمل��ازن، وأمر 
بتنفي��ذ نظام مخزن��ي رصني من خالل إدخ��ال التكنلوجيا 
املعلوماتي��ة ونظام)) bar code((لتس��جيل امل��واد الداخلة 
واخلارجة.ودع��ا إلى ح��ل جميع االلتزامات واالش��كاالت مع 
الشركة املنفذة للوصول إلى التشغيل االمن للوحدات.ونبه 
سيادته إلى أن الشركات التي ال تفي بالتزاماتها التعاقدية 
م��ع ال��وزارة تعتبر  ش��ركات متلكئة وال يس��مح بالتعامل 
معها مس��تقبال.كما أمر باالس��تفادة من املس��احات غير 
املش��غولة باحملطة لنصب وحدات إنتاجي��ة مركبة جديدة.

مؤكداً، أن الوزارة لديها خطة عمل اس��تراتيجية للنهوض 
بقط��اع الطاقة. مبيناً، ان الوزارة التس��عى حللول ترقيعية، 
وإمنا عمل ميداني هندس��ي فني منظم من أجل رفع كفاءة 

اإلنتاج وجتهيز املواطنني بساعات إضافية مرضية.

اللجنة االقتصادية الوزارية تعقد 
اجتماعها الدوري يف وزارة الزراعة

العمل توضح آلية تقديم االعرتاض 
ملن ظهر فوق مستوى خط الفقر

املستشفى العاملي للجراحات التخصصية إجناز 
مهم يضاف اىل إجنازات هيئة إستثمار بغداد 

وزير الكهرباء يزور حمطة الصدر الغازية ويوجه باإلسراع 
يف تتفيذ جدول الصيانات ويثين على جهود العاملني فيها

NO.3136.wed.27.Feb.2019 العدد )3136( االربعاء 2/27/ 2019 

الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلف 
املتقاعدين املدني والعسكري

بغداد / البينة الجديدة
اعلن مصرف الرافدين عن صرف وجبة جديدة 
من س��لف املتقاعدين املدنيني والعسكريني 
الت��ي تت��راوح ماب��ني 3 و5 و ٨ و 10 ع��ن طريق 
أدوات الدفع االلكتروني .وقال املكتب االعالمي 
للمصرف في بيان انه مت صرف دفعة جديدة من 
سلف املتقاعدين املدنيني والعسكريني ألكثر 

م��ن 4531 متقاعدا  . وأوض��ح البيان ان صرف 
تلك الس��لفة مت عن طريق ابالغ املتقاعد عبر  
رس��الة نصية تخطره مبنحه الس��لفة وذلك 
بعد ان يس��تكمل كافة اإلجراءات القانونية 
ملنح��ه اياها وصرفها عن طري��ق أدوات الدفع 
االلكترون��ي والتي متت تعبئ��ة الرصيد املالي 

اليها.

بغداد / البينة اجلديدة
استلمت الهيئة العليا للحج 
والعمرة ماكيت تصميم أبنية 
الهيئ��ة مبوق��ع مط��ار املثن��ى 
املنفذ من قبل مكتب الهيثم 
لالستشارات الهندسية الفائز 
باملس��ابقة الت��ي مت اجراؤه��ا 
سابقا. وذكر املتحدث الرسمي 
الهيئ��ة حس��ن فهد  باس��م 
الكناني، ان الهيئة تسعى إلى 
تش��ييد بناية مركزية موحدة 
جلمي��ع دوائره��ا مبس��احة 10 
االف مت��ر مربع في موقع مطار 
املثنى، بدال م��ن بنايتي مقرها   
املس��تأجرة  والبنايات  احلال��ي 
ملكات��ب بغ��داد األول والثان��ي 
.وأض��اف ان تصميم  والثال��ث 
احل��رم  مس��توحى  البناي��ات 
املكي الش��ريف، حيث يتكون 

من بناية رئيسية ب� 10 طوابق 
ترمز للكعبة املش��رفة، وأبنية 
هاللية ب� 4 طوابق حتاكي طواف 
احلج��اج. وأش��ار الكناني إلى 
ان التصمي��م يش��مل  موقعا 
الناس��ك اإلس��المي  ملص��رف 

لالس��تثمار والتموي��ل، وأبنية 
للمكات��ب، وكذل��ك  جانبي��ة 
بناية قاعة للمؤمترات ومكتبة 
حتاك��ي املس��عى ب��ني الصفا 

واملروة مكونة من 4 طوابق.

بغداد / البينة الجديدة
بناء على مقتضيات املصلحة العامة اصدرت 
وزارة الصحة بيانا تق��رر مبوجبه افتتاح وحدة 
ط��ب اورام بس��عة )٨( اس��رة باالضاف��ة ال��ى 
استش��ارية اورام ف��ي مستش��فى الفلوجة 
التابع��ة لصح��ة االنبار.واكد الوكي��ل االداري 
ل��وزارة الصح��ة الدكت��ور زام��ل العريب��ي ان 

ه��ذه االفتتاح��ات واالس��تحداثات واالضافات 
لل��وزارة تأت��ي ضم��ن اخلط��ة الس��تراتيجية 
في بناء وانش��اء واس��تحداث ع��دد من املراكز 
التخصصي��ة والصحي��ة والبي��وت الصحية 
والش��عب والوحدات في املؤسسات الصحية 
خدمة للصالح العام وتوفير اخلدمات الطبية 

والعالجية للمواطنني.

الصحة تفتتح وحدة لطب األورام 
يف مستشفى الفلوجة مبحافظة االنبار

احلج والعمرة تستلم ماكيت تصميم أبنيتها 
املستوحاة من احلرم املكي الشريف

شـــكـــر و تـقــديــــــــر
  اتقدم جبزيل الشكر واالمتنان اىل املوظفتني يف وزارة املوارد املائية 

الست انعام شاكر حممود )مديرة( والست  اميان كاظم عبد )معاون مدير(
على  دليل  وهذا  اجلهود  فبوركت   .. املراجعني  معامالت  اجراءات   وتسهيل  اجناز  يف  لتعاونهن 

حرصهما  على اداء الواجب الوظيفي على امت وجه.
املواطنة / ناهد عواد فتاح
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هل إعادة شعب إىل 
بالده خيانة ؟

هن��اك أطراف يري��دون تطبيع العالق��ات مع النظام الس��وري من 
خ��الل مطالبته��م بع��ودة النازحني الس��وريني س��ريعا، وهناك 
أط��راف مياطلون بإعادة النازحني ملنع التطبي��ع مع النظام حاليا. 
كأن مش��كلة لبنان هي االعتراف بالنظام السوري وليست إعادة 
النازح��ني. هن��اك دول عربية ودولية دخلت عل��ى اخلط ومصاحلها 
تتناقض مع مصلحة لبنان الدنيا والوسطى والعليا. لكن، هناك 
شعب لبنان الذي، بكل طوائفه، يريد عودة النازحني السوريني فورا 
رأف��ة بهم وإنقاذا للبنان. هكذا يب��رز التباين بني مصالح الطبقة 
السياسية، املتشعبة االرتباطات، وبني مصلحة الشعب املعذب. 
الذين يأخذون على رئي��س اجلمهورية تعدي صالحياته املنصوص 
عليها في »اتفاق الطائف«، ليتهم ينسقون موقفهم مع موقفه 
الصحيح في موضوع النازحني الس��وريني حتديدا، فيزول الصراع 
على الصالحيات. املس��ألة ليست مس��ألة صالحيات، بل مصير 
وط��ن. وأمام مصير لبن��ان تفقد املرجعيات، أكانت مس��يحية أم 
مس��لمة، صالحياته��ا إذا اس��تخدمتها خ��ارج مصلح��ة لبنان 
العليا، ألن سوء االستعمال يهدد هوية األمة، فلبنان هوية شعب 
قبل أن يكون وحدة أرض. ما قيمة لبنان مع بقاء مليون و700 ألف 
نازح س��وري ونصف مليون الجئ فلس��طيني عل��ى أرضه، عالوة 
عل��ى الذين جنس��وا س��نة 1994 وأصبحوا اليوم نح��و 800 ألف 
»متلبنن«؟  هذا االنقسام اللبناني حيال عودة النازحني السوريني 
يؤكد مرة أخرى أن مكونات لبنانية تفضل تعدد الش��راكات على 
الش��راكة الوطنية الثنائية: تارة تضيف الالجئني الفلسطينيني 
وطورا تضيف اجملنسني العرب، وها هي اليوم تضيف السوريني. إن 
إدخال ش��ريك غريب إلى شراكة وطنية هو إخالل بعقد الشراكة 
نصا وروحا، ويشكل سببا كافيا لفسخه. إذا كان هذا هو الهدف 
م��ن حتويل التعددي��ة اللبناني��ة تعددية مطعم��ة بغرباء، فنحن 
نرفض ذلك ونتمس��ك بوحدة لبنان وهويته. ولهذه الغاية نطالب 
بعودة النازحني السوريني فورا إلى ديارهم الواسعة. املعادلة اليوم 
هي: أنت مع بقاء النازحني فأنت مع التقس��يم. أنت مع عودتهم 
فأنت مع وحدة لبنان. يكفي اللعب على األلفاظ وتغطية التلكؤ 
بكلم��ات من نوع: العودة اآلمنة والطوعية واألبية والكرمية واحلرة 
واملش��رفة... نريد عودتهم ونقطة على احلدود. الكرامة بالعودة ال 
بالنزوح. إن كل يوم تأخير في إعادة النازحني السوريني إلى بالدهم 
يرفع نس��بة خطر بقائهم في لبنان. نحن أمام مشكلة مزدوجة: 
1( إذا استعادت سوريا وحدتها اجلغرافية كاملة، سيقنن النظام 
ع��ودة النازحني. 2( وإذا أعيد النظر بوحدة س��وريا املركزية تتعقد 
عودة النازحني أيضا بسبب بدائية املؤسسات املناطقية اجلديدة 
وفقدان مس��تندات األح��وال الش��خصية وإش��كالية التهجير 
الداخل��ي. آخر بدعة ما قاله مس��ؤولون عرب وغربيون ملس��ؤولني 
لبنانيني. قالوا: »إن عودة النازحني الس��وريني اآلن إلى سوريا تزيد 
ف��رص التجديد للرئيس بش��ار األس��د في االنتخابات الرئاس��ية 
سنة 2021 في حني أن بقاءهم حاليا في لبنان يبقيهم مبنأى عن 
ضغط النظام فيصوتون ضده وتقل حظوظه بالفوز« )ذكية هذه 
الدول إن كانت تنتظر انتخابات دميقراطية في س��وريا(.فهل إعادة 

شعب إلى بالده خيانة؟

سجعان القزي

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
االثنني  التركية  السلطات  أصدرت 
مذكرات توقيف بحق مائة عسكري 
بالداعي��ة  بارتباطه��م  يش��تبه 
عبد اهلل غولن ال��ذي تتهمه أنقرة 
بالوق��وف وراء احملاول��ة االنقالبي��ة 
التي وقع��ت ف��ي متوز/يوليو 2016، 
حسبما أعلن مكتب النائب العام 
في أنق��رة. وقال املصدر نفس��ه إن 
مذك��رات التوقي��ف تش��مل مائة 
عسكري من سالح البر بينهم 43 
برتبة لفتنانت وخمسون سرجنت، 
إل��ى جانب مدني واح��د يعمل في 

وزارة التجارة.
أخرى  توقي��ف  وص��درت مذك��رات 
بح��ق تس��عة أش��خاص يعملون 
ف��ي وزارة الصحة ومستش��فيات، 

بينهم ثمانية مت توقيفهم.
ويش��تبه بأن كل ه��ؤالء مرتبطون 

بجماع��ة غول��ن ال��ذي يعيش في 
حوال��ى  من��ذ  املتح��دة  الوالي��ات 

عشرين عاما.
التركي��ة  الس��لطات  وتته��م 
غول��ن بإقام��ة »دول��ة موازية« في 
املؤسسات التركية بهدف إطاحة 
احلكومة وبأنه العقل املدبر حملاولة 
االنق��الب الت��ي جرت ف��ي 15 متوز/

يوليو 2016.
باالنقالب  وينف��ي غول��ن عالقت��ه 
الفاش��ل ويؤك��د أنه يدير ش��بكة 

سلمية جلمعيات أهلية ومدارس.
وتطارد السلطات بال هوادة أنصاره 
في حملة تطهير غير مسبوقة في 
التاري��خ احلديث للب��الد. وقد أوقف 
نحو 55 ألف شخص ومتت إقالة أو 
وقف 140 ألف ش��خص عن العمل 

منذ احملاولة االنقالبية.
ورغ��م االنتق��ادات الت��ي واجهتها 

أنق��رة م��ن املدافع��ني ع��ن حقوق 
اإلنس��ان ومن حلفائها في الغرب 
بش��أن حجم احلملة األمنية التي 
الده��م  عملي��ات  أن  إال  نفذته��ا، 
تواصل��ت في أنح��اء الب��الد خالل 

األسابيع املاضية.

ول��م تتوقف حم��الت التطهير في 
تركي��ا من��ذ أكث��ر من عام��ني بعد 
االنق��الب الفاش��ل، م��ع توقيفات 
جدي��دة يت��م اإلع��الن عنه��ا كل 

أسبوع تقريباً.
وتق��ول تركيا إن نطاق احلملة تبرره 

جسامة األحداث التي وقعت في 15 
يوليو/متوز عندما قاد جنود مارقون 
دباب��ات وطائرات مقاتل��ة وطائرات 
هليكوبتر وقصف��وا البرملان ومقار 
حكومي��ة في محاولته��م النتزاع 

السلطة.
وباإلضافة إلى األشخاص املرتبطني 
بحرك��ة  بارتباطه��م  املش��تبه  أو 
الداعية غولن، استهدفت عمليات 
التطهي��ر معارضني موالني لألكراد 
ووسائل إعالم، ما أثار انتقادات من 
جانب ال��دول األوروبي��ة ومنظمات 

مدافعة عن حقوق اإلنسان.
م��ن  اتهام��ات  أردوغ��ان  ويواج��ه 
منتقديه باتخاذ االنقالب الفاشل 
ف��ي  املعارض��ة  لس��حق  ذريع��ة 
ح��ني تق��ول الس��لطات التركي��ة 
للتص��دي  ضروري��ة  اإلج��راءات  إن 

لتهديدات األمن القومي.

وكاالت / البينة الجديدة
بينم��ا تتكثف محادثات الس��الم مع 
جول��ة جدي��دة م��ن املفاوض��ات بني 
حرك��ة طالب��ان األفغاني��ة والواليات 
القطري��ة  العاصم��ة  ف��ي  املتح��دة 
الدوحة، اإلثنني، يقدم الذين يعيشون 
أو عاش��وا في معاق��ل احلركة، صورة 
مخيفة لم تختلف كثيرا عن طريقة 
حكم املتمردين قبل أكثر من 17 عاماً 
على طردهم من الس��لطة بعد الغزو 

األميركي، واليوم.
وال ميل��ك علي أحمد علي��زاي أي خيار 
آخر سوى الطاعة عندما يدق مقاتلو 
طالب��ان ب��اب بيت��ه ليطلب��وا الغذاء 
أو إيواءه��م لي��ال أو دف��ع ضريبة على 

حصاده لتمويل متردهم.
وقال امل��زارع الذي يس��كن في إقليم 
يس��يطر علي��ه املتم��ردون ف��ي والية 
هلمن��د ف��ي جن��وب أفغانس��تان إن 
»مقاتلي طالبان يفرضون ديكتاتورية 

هن��ا. له��م قوانينهم اخلاص��ة. لدينا 
القليل من األمن ولكن ليس احلرية«.

وعلي أحمد علي��زاي واحد من ماليني 
األفغان الذين يخضعون حلكم احلركة 
املتمردة التي تسيطر على مساحات 
واس��عة م��ن الب��الد وخصوص��ا ف��ي 
مناطق نائية. وكش��ف تقرير أميركي 

نش��ر مؤخرا أن أقل م��ن ثلثي حوالى 
35 مليون أفغاني كانوا يعيش��ون في 
نهاية أكتوبر في مناطق حتت سيطرة 

أو تأثير حكومة كابول.
املس��لحة  احلرك��ة  جت��ري  وبينم��ا 
مفاوض��ات مع واش��نطن في الدوحة 
، يرس��م س��كان تلك املناطق النائية 

ص��ورة ملا ميك��ن أن تكون في��ه احلياة 
في أفغانستان إذا منحهم انسحاب 
للق��وات األميركي��ة حري��ة التطبيق 

الصارم للشريعة كما يرونها.
وي��روي عب��د الب��اري ال��ذي تخلى عن 
منزل��ه في أحد معاق��ل املتمردين في 
والية أرزغان كيف كانت طالبان تنظم 
»عمليات إعدام في الساحات العامة 

من حني آلخر«.
ويق��ول الرج��ل البالغ م��ن العمر 66 
عاما ويقيم ف��ي قندهار حيث جلأ مع 
عائلته إن »مقاتليه��م يقررون مصير 

الناس بدون أي شكل من احملاكمة«.
وم��ا يزيد مخ��اوف األفغان م��ن عودة 
احلركة املتش��ددة إلح��كام قبضتها 
على البالد هو رفضها إجراء محاورات 
مع احلكومة األفغانية التي ال تعترف 
بش��رعيتها إذ تعتب��ر أنه��ا حكومة 
نصبه��ا االحت��الل األميرك��ي. فف��ي 
ح��ال جن��اح املفاوضات املباش��رة مع 

واش��نطن والتوص��ل التف��اق س��الم 
س��تكون لطالب��ان الي��د الطولى في 
تشكيل مس��تقبل احلكم في البالد 
على اعتبار أنه��ا احلركة التي قاومت 
االحت��الل ال��ذي خضع��ت ل��ه بقية 

الفصائل األفغانية.
وتؤك��د أش��لي جاكس��ون الباحث��ة 
ديفلومبن��ت  »أوفرس��يز  مرك��ز  ف��ي 
اينس��تيتيوت« أنه حت��ى في املناطق 
اخلاضعة لس��يطرة احلكومة على ما 
يبدو، تفرض طالبان تفسيرها اخلاص 

للشريعة.
وهي حتل كل النزاعات طبقا لذلك من 
الطالق إل��ى القتل، بعي��دا عن قانون 
األح��وال املدني��ة وقان��ون العقوب��ات 
األفغان��ي. واألحكام قاس��ية وتصدر 
بس��رعة، من بتر عضو إلى الس��رقة 
أو ش��نق س��جني على جان��ب طريق 

كتحذير.

اعتقاالت جديدة تستهدف اجليش الرتكي والتهمة غولن

شبح طالبان يطارد ذاكرة األفغان من الدوحة

وكاالت / البينة الجديدة
أكد نائ��ب الرئي��س األميركي مايك 
بنس أن ب��الده ال تس��تبعد التدخل 
بالرئي��س  لإلطاح��ة  عس��كريا 
الفنزويل��ي نيكوالس م��ادورو بينما 
طالب��ت واش��نطن مجل��س األم��ن 
عاج��ل  اجتم��اع  بعق��د  الدول��ي 
ملناقش��ة الوض��ع ف��ي البل��د الذي 

يعيش أزمة.
وقال بنس عقب لقاء جمعه بزعيم 
املعارض��ة الفنزويلية خ��وان غويادو 
ف��ي إطار اجتم��اع مجموع��ة ليما 
في كولومبيا »نأمل بانتقال سلمي 
نح��و الدميقراطي��ة، لك��ن الرئي��س 
دونال��د ترامب كان واضح��ا: جميع 

اخليارات مطروحة على الطاولة«.
وأك��د بن��س تأيي��د ترام��ب الكامل 
لغواي��دو. وقال »أرس��لني ترامب إلى 
هنا ألقف إلى جانبك ومع أصدقائنا 

وحلفائنا في فنزويال«.
وقتل أربعة أشخاص وأصيب املئات 
بج��روح في الصدام��ات التي وقعت 
عند احلدود الفنزويلية البرازيلية بني 
قوات األمن واملدنيني الذين يس��عون 
إلدخ��ال املس��اعدات، فيم��ا أصيب 

املئ��ات بج��روح ف��ي أعم��ال عن��ف 
عن��د احلدود م��ع كل م��ن كولومبيا 

والبرازيل.
ودفع ذل��ك الواليات املتح��دة لدعوة 
مجلس األمن لعقد جلس��ة عاجلة 
ملناقش��ة الوضع في فنزويال. وتوقع 
دبلوماسيون أن يعقد اجمللس جلسة 

مفتوحة الثالثاء.
وتق��ود الوالي��ات املتح��دة األصوات 
الداعي��ة لالعت��راف بغواي��دو ال��ذي 

تدعمه نحو 50 دولة بينها بريطانيا 
دول  م��ن  وع��دد  وأملاني��ا  وفرنس��ا 
أميركا الالتينية عل��ى غرار البرازيل 

واألرجنتني وكولومبيا.
تواص��الن  والص��ني  روس��يا  لك��ن 
تأييدهما ملادورو، ما تسبب بانقسام 

دولي جعل األمم املتحدة في مأزق.
وفرض��ت الواليات املتح��دة عقوبات 
االثن��ني عل��ى ح��كام أرب��ع والي��ات 
فنزويلي��ة مؤيدة للرئيس لعرقلتهم 

إدخال شحنات اإلغاثة.
ويأتي التح��رك غداة صدامات دامية 
وقعت عند احلدود الفنزويلية عندما 
أوقفت قوات األم��ن محاوالت أنصار 
زعي��م املعارضة خوان غوايدو إدخال 
املواد الغذائي��ة واألدوية التي تبرعت 

بها الواليات املتحدة.
وقال وزير اخلزانة األميركي س��تيفن 
منوتش��ن إن »محاوالت نظام مادورو 
غي��ر املش��روعة ملن��ع املس��اعدات 
للش��عب  اخملصص��ة  الدولي��ة 

الفنزويلي معيبة«.
وأض��اف ف��ي بي��ان أن »وزارة اخلزانة 
والي��ات  ح��كام  أربع��ة  تس��تهدف 
مؤيدي��ن للرئي��س الس��ابق م��ادورو 
لوقوفه��م ف��ي طري��ق املس��اعدات 
اإلنس��انية في ظل احلاجة الكبيرة 
له��ا وإطال��ة أم��د معاناة الش��عب 

الفنزويلي«.
وأكد منوتش��ن أن واشنطن »تدعم 
بش��كل كام��ل« غواي��دو وجه��وده 
»للتعاطي مع الفس��اد املستشري 
وانتهاكات حقوق اإلنس��ان والقمع 
العنيف الذي حتّول إلى س��مة مميزة 

لنظام مادورو غير الشرعي«.

وتواجه فنزويال أزمة إنسانية أعقبت 
س��نوات من الرك��ود والتضخم أدت 
إلى نقص في االحتياجات األساسية 

كالغذاء والدواء.
ويش��ير غواي��دو إل��ى أن 300 أل��ف 
شخص يواجهون املوت في حال لم 
يتم إدخال هذه املس��اعدات بشكل 
عاجل، لكن مادورو يرفض الس��ماح 
بإدخالها مشيرا إلى أنها ستشكل 

غطاء الجتياح أميركي.
س��تصادر  العقوب��ات،  ومبوج��ب 
واش��نطن أي أم��الك ف��ي الوالي��ات 
املتحدة تابعة حلكام الواليات األربع 
ومتن��ع أي جه��ة تس��تخدم النظام 
املال��ي األميركي من إج��راء تعامالت 

جتارية معهم.
الواليات املس��تهدفني  وبني ح��كام 
فيرناندي��ز  برييت��و  خوس��يه  عم��ر 
الذي يحكم والي��ة زوليا التي يتركز 
فيه��ا اجلزء األكبر من قطاع صناعة 
النف��ط ف��ي البالد وخورخ��ي لويس 
غارسيا كارنيرو حاكم والية فارغاس 
احملاذي��ة لكراكاس وحيث يقع املطار 

الرئيس.

اغتيال نائب صومالي 
يف مقديشو

واشنطن تلّوح بالتدخل العسكري لإلطاحة مبادورو

وكاالت / البينة الجديدة
استبق الرئيس األميركي دونالد 
ترام��ب لق��اءه الزعي��م الكوري 
الش��مالي كيم جون��غ أون في 
أنه ال يس��تعجل  هانوي معلناً 
إبرام اتفاق ن��ووي، طاملا التزمت 
بيون��غ يان��غ وقف اختب��ار تلك 

األسلحة.
في الوقت ذاته، ذكر وزير اخلارجية 
أن  الف��روف  س��يرغي  الروس��ي 
املتح��دة طلب��ت من  الوالي��ات 
بالده قبل القمة، املش��ورة فيما 
يتعّل��ق بالتعام��ل م��ع كوري��ا 
الش��مالية. الف��روف ال��ذي يزور 
فيتنام أيضاً هذا األسبوع، قال 
إن موس��كو تعتق��د ب��أن على 
واش��نطن أن تق��ّدم »ضمان��ات 

أمني��ة« لبيون��غ يان��غ، إلجن��اح 
اتفاق لنزع أس��لحتها. وأضاف 
أن »الوالي��ات املتح��دة تطل��ب 

نصيحتنا، ووجهات نظرنا حول 
هذا السيناريو أو ذاك« في شأن 
مس��ار القم��ة. واس��تدرك أن ال 

تسوية سريعة للتوتر في شبه 
اجلزيرة الكورية.

وجتم��ع قمة ف��ي هان��وي يوَمي 

هذين اليومني األربعاء واخلميس، 
ترام��ب بكي��م بعد قم��ة أولى 
عقداه��ا ف��ي س��نغافورة ف��ي 
حزيران )يوني��و( املاضي، وأصدرا 
في ختامها تعهداً مبهماً حول 
»نزع كامل للسالح النووي« من 
ش��به اجلزيرة الكوري��ة، يواجه 

اجلانبان صعوبة في تطبيقه.
وقال ترامب عش��ية توّجهه إلى 
فيتن��ام إنه يعتق��د بأنه متفق 
في الرأي مع كيم، وبأنهما أقاما 
وأضاف:  »عالقة جي��دة ج��داً«. 
»لس��ت مس��تعجالً. ال أري��د أن 
أس��تعجل أحداً. ال أريد س��وى 
)نووية  اختب��ارات  إج��راء  ع��دم 
وصاروخية(. س��نكون س��عداء 

طاملا ال تُنفذ اختبارات«.

وتاب��ع أنه وكيم يتوقعان حتقيق 
تق��ّدم خ��الل القمة، مك��رراً أن 
نزع الس��الح النووي سيساعد 
كوري��ا الش��مالية ف��ي تطوي��ر 
اقتصاده��ا. ورّد عل��ى منتقدين 
مل��ف  م��ع  تعامل��ه  ألس��لوب 
الدولة الس��تالينية، مذّكراً بأن 
الصيني شي جينبينغ  الرئيس 
يؤيّد اجله��ود األميركية في هذا 

الصدد.
ونف��ذت كوري��ا الش��مالية آخر 
جتاربه��ا النووي��ة الس��ت، ف��ي 
أيل��ول )س��بتمبر( 2017، وآخ��ر 
اختبار لصاروخ باليس��تي عابر 
للق��ارات ف��ي تش��رين الثان��ي 

)نوفمبر( 2017.

موسكو »تنصح« واشنطن حول التعامل مع بيونغ يانغ
وكاالت / البينة الجديدة

أقدم مس��لحون في الصومال 
على قت��ل سياس��ي مخضرم 
بإط��الق الرص��اص علي��ه ف��ي 
العاصم��ة مقديش��و، وفق ما 
ف��ي هجوم  الش��رطة،  أعلنت 
جديد ملتمردي »حركة الشباب« 

يستهدف النواب.
النائ��ب عثم��ان علمي  وقت��ل 
بوق��وري ال��ذي يتج��اوز عم��ره 
الثمانني ش��نة اجلمعة ويعتبر 
أكبر النواب الصوماليني س��ناً 
ق��رب منزله ف��ي حي س��انكا 
العاصم��ة،  ف��ي  الش��مالي 
والذ املس��لحون بالف��رار بع��د 
اطالق الن��ار عليه. وقال ضابط 
الشرطة ابرهيم محمد »اغتال 
تقاطع  قرب  النائب  املسلحون 
ف��ي مديري��ة كاران«،  س��انكا 
األمني��ة  »األجه��زة  مضيف��اً: 

حتاول تعّقب القتلة اجلبناء«.
الش��باب«  »حرك��ة  وتبن��ت 
عملية االغتيال عبر بيان ُنش��ر 

عل��ى موق��ع الكترون��ي م��واٍل 
له��ا، وتباهى قائ��د احلركة في 
البيان ب� »الهجوم املنّظم الذي 
نف��ذه عناص��ر من املس��لحني 
املتطرف��ني«. وش��نت »احلركة« 
املرتبط��ة بتنظي��م »القاعدة« 
الهجم��ات  م��ن  سلس��لة 
ض��د احلكوم��ة، ودان الرئي��س 
عب��داهلل  محم��د  الصومال��ي 
محم��د امللقب ب��� »فارماجو« 

عملية االغتيال األخيرة.
وق��ال فارماجو ف��ي بيان »على 
األجهزة األمنية أن جتري حتقيقاً 
الى  املرتكبني  وتق��دم  س��ريعاً 

العدالة«. 
»حرك��ة  مس��لحو  وت��رك 
الشباب« عام 2011 مواقعهم 
ف��ي مقديش��و التي س��يطروا 
عليه��ا ف��ي الس��ابق، لكنهم 
يزال��ون يس��يطرون عل��ى  م��ا 
مس��احات واسعة من االراضي 
الصومالية ويس��تمرون بش��ن 

حرب عصابات ضد السلطة.



محمد الفرماوي 

ظلت مص��ر الدولة األفريقي��ة تدافع عن 
حق��وق دول القارة الس��مراء وش��عوبها 
تنادي بتلك احلقوق السيما حقوق التنمية 
لديها في كافة احملافل الدولية واملؤمترات 
قاطب��ة، ولعل تولي الرئي��س عبد الفتاح 
السيسي لقيادة جمهورية مصر العربية 
زاد م��ن هذا االهتم��ام األفريقي فالرئيس 
املصري يأخذ الدائ��رة األفريقية في عمق 
إس��تراتيجية إدارة العالق��ات اخلارجي��ة 
ملص��ر وبالتالي بات التواصل املصري على 
كاف��ة املس��تويات وف��ي كل اجمل��االت مع 
دول الق��ارة األفريقية اح��د أهم محددات 
السياس��ة اخلارجي��ة املصري��ة من اجل 
حتقي��ق املصالح املصري��ة األفريقية ومن 
هذا املنطلق فان تولي مصر رئاسة االحتاد 
األفريقي يزيد من الصالحية والقدرة نحو 
سعي الدولة املصرية في حتقيق املصالح 
املصري��ة ومصالح دول القارة وش��عوبها 
فقد تول��ى الرئيس املصري عب��د الفتاح 
السيسي رس��مياً الدورة رقم 32 ملنظمة 

االحت��اد األفريق��ي منذ ع��دة أي��ام لتتوج 
مص��ر رئيس��اً لالحت��اد األفريق��ي في عام 
2019 حي��ث مت اختيارها من قبل رؤس��اء 
وتدخ��ل  األفريقي��ة  واحلكوم��ات  ال��دول 
مصر بأجن��دة تضم قضاي��ا تريد العمل 
عل��ى حله��ا ولعل م��ن أهمه��ا القضايا 
تل��ك األخي��رة  رأس  االقتصادي��ة وعل��ى 
التنمية االقتصادية لدول القارة وشعوبها 

مث��ل ض��رورة تطوي��ر البني��ة التحتي��ة 
باعتبار دول القارة الس��مراء فيها تراجع 
في تطوي��ر بنيتها التحتي��ة وهو ما يؤثر 
عل��ى أوضاع التنمي��ة االقتصادية لديها 
وقلة االس��تثمار األجنبي داخلها وكذلك 
ضرورة تطوي��ر املوصالت واالتصاالت حتى 
يت��م زيادة التج��ارة بني دول الق��ارة وفتح 
أس��واق افريقية لزيادة  التب��ادل التجاري 

األفريقي، وف��ي هذا الص��دد تعمل مصر 
وه��ي رئيس االحت��اد األفريق��ي على تقدمي 
خبرتها وجتربتها في مجال الطرق والنقل 
ب��ني دول الق��ارة واملس��اهمة ف��ي حتقيق 
التنمية املس��تدامة في دول قارة أفريقيا 
وحتقيق م��ا ورد في أجندة االحتاد األفريقي 
2013-2063 والت��ي من ضمنها اإلس��راع 
نحو تنفيذ مبادرات النمو املستدامة في 
القارة، والتي تعتمد على خطة الجوس 
ومعاهدة أبوج��ا وبرنامج احلد األدنى من 
التكامل وبرنامج تطوير البنية التحتية 
التنمي��ة  وبرنام��ج   )PID(أفريقي��ا ف��ي 
 ،)CAADP( الزراعية األفريقية الش��امل
أفريقي��ا  والش��راكة اجلدي��دة لتنمي��ة 
)NEPAD( وكذلك ضمن أهداف رئاس��ة 
مصر لالحت��اد األفريقي تطوير االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات داخل دول القارة 
الس��مراء وكذلك تضمن رئاس��ة مصر 
أهداف اإلصالح املؤسسي واملالي لالحتاد 
األفريقي وكذلك من ضمن األهداف دعم 
الش��باب األفريقي ولعل مصر لها جتربة 
في مجال دعم الشباب وتدريبهم وفي هذا 
الصدد فقد مت إنش��اء األكادميية الوطنية 
لتأهيل وتدريب الش��باب التي تقوم بدور 
فعال في تأهيل وتدريب الشباب وأهداف 
أخرى تس��عى مص��ر لتحقيقها في ظل 
رئاس��ة االحتاد األفريقي م��ن اجل حتقيق 

صالح شعوب ودول القارة األفريقية .

عبد الباري عطوان

لم نكن بحاجة إلى صحيفة “وول تسريت 
جورنال” األميركية لكي تخبرنا في تقرير 
لها، أن مشروع إدارة الرئيس دونالد ترامب 
إلقامة حل��ف ناتو عربي س��ني يضم دول 
مجلس التعاون الست باإلضافة إلى مصر 
واألردن بات��ت في “غرف��ة العناية” املركزة، 
بعد الفشل الكبير والفاضح ملؤمتر وارسو 
ال��ذي انعق��د األس��بوع املاض��ي به��دف 
تكري��س التطبي��ع العرب��ي اإلس��رائيلي، 
وتتوي��ج بنيام��ني نتنياهو، رئي��س الوزراء، 

زعيما لهذا احللف.
مؤمت��ر وارس��و ارتد س��لبا عل��ى كل وزراء 
اخلارجي��ة الع��رب الذي��ن ش��اركوا في��ه 
وعرضه��م لغضب مواطنيه��م الرافضني 
لهذا التطبيع، ولم تنجح امبراطورياتهم 
اإلعالمية اجلب��ارة في إخفاء هذه احلقيقة 
وتوفي��ر الغط��اء التس��ويقي خلطوته��م 

املعيبة هذه.
هن��اك عدة أدلة تؤكد حال��ة احلرج الكبير 

التي تبرهن كل ما تقدم
أوال تراج��ع وزير اخلارجية العماني الس��يد 
يوس��ف ب��ن علوي ع��ن موق��ف حكومته 
املندفع جتاه التطبيع، وادالئه بتصريح أثناء 
زيارته ملوس��كو بأن اللق��اءات مع نتنياهو 
ليس��ت تطبيع��ا، وان��ه ل��ن يك��ون هناك 
تطبيع إال بعد قيام الدولة الفلس��طينية 
املس��تقلة، ولك��ن ه��ذا التبرير ف��ي رأينا 
لي��س كافي��ا، ويج��ب أن تتوق��ف جمي��ع 
اللقاءات العلنية والس��رية مع املسؤولني 
اإلس��رائيليني، متس��كا باملب��ادرة العربية 
وبنوده��ا التي هي في األس��اس س��عودية 
خليجي��ة على األقل، واالعت��راف علنا بأن 

إسرائيل هي العدو األخطر على االمة.
ثانيا حالة االرتباك التي عاشها ويعيشها 
وزي��ر خارجي��ة اليمن خال��د اليماني الذي 
تب��ادل احلديث وامل��زاح مع نتنياه��و الذي 
جلس إل��ى جانبه، ومحاولته توجيه اللوم 
إل��ى البروتوك��ول الذي وضع��ه إلى جانب 
رئيس الوزراء اإلس��رائيلي، وهي مبررات لم 

تشفع له عند اليمنيني والعرب عموما .
ثالث��ا حال��ة احلرج التي س��ادت أوس��اط 
معظ��م وزراء اخلارجية العرب املش��اركني 
اخلليجي��ني  وخاص��ة  املؤمت��ر،  ه��ذا  ف��ي 
)االم��ارات، الس��عودية، والبحري��ن( الذين 
ظهروا في جلسة مغلقة، واكدوا أن اخلطر 
اإليران��ي يتق��دم على اخلطر اإلس��رائيلي، 
وغياب بعض هؤالء ع��ن الصورة اجلماعية 
للمش��اركني في املؤمتر، ورف��ض أي منهم 
م��ن  واله��رب  ب��ل  للصحاف��ة  احلدي��ث 
الصحفي��ني، ف��اذا كان��وا ال يخجل��ون مما 

يفعلون فلماذا هذا الهروب؟
رابعا مئات اآلالف من املتظاهرين الشرفاء 
الذين نزلوا إلى معظم شوارع مدن وميادين 
اليم��ن احتجاجا على ه��ذا املؤمتر ورفضاً 
جللوس وزير خارجية حكومة “الش��رعية” 
إلى جان��ب نتنياهو، واعطائه مكبر صوته 
لكي يلقي خطابه ال��ذي تطاول فيه على 
الع��رب والفلس��طينيني حتدي��دا، لعمري 
انه��م اص��ل الع��رب واش��رفهم، ونع��م 

األصل.
خامس��ا تأكي��د الرئي��س املص��ري عب��د 
الفتاح السيس��ي في كلمت��ه امام مؤمتر 
ميونخ على أن حل القضية الفلسطينية 
هو عنوان االس��تقرار واالمن والس��الم في 
الش��رق األوس��ط، وكأنه يعت��ذر بطريقة 
غير مباش��رة عن مش��اركة وزير خارجيته 
في مؤمتر وارس��و، ويؤك��د معارضته لوزراء 

خارجية دول مجلس التعاون .
ردة الفع��ل الش��عبية العربي��ة على هذا 
االنح��راف التطبيع��ي، وجت��اوز القضي��ة 
املركزي��ة العربية االولى جتاوبا مع املطالب 
االميركي��ة واإلس��رائيلية، وصع��ود محور 
املقاومة، كلها عوامل قلبت كل املعادالت 

في املنطقة، وفرضت مثل هذا التراجع.
أمر معي��ب أن يُقاطع جميع وزراء خارجية 
البريطان��ي  )باس��تثناء  األورب��ي  االحت��اد 
اخلارجة بالده الشهر املقبل من هذا االحتاد 
مبقتضى البريكس��ت( مؤمتر وارسو، مبا في 
ذلك الس��يدة فيديري��كا موغيريني، وزيرة 
اخلارجي��ة، ونظيريه��ا الصيني والروس��ي 
والترك��ي والهندي، بينما يش��ارك فيه 12 

وزير خارجية عربي اس��تجابة ألوامر مايك 
بومبي��و، وزير اخلارجي��ة األميركي، وجاريد 

كوشنر، مهندس “صفقة القرن”.
وم��ا هو معي��ب أكث��ر أن يرف��ض الدكتور 
ماليزي��ا،  وزراء  رئي��س  محم��د،  مهاتي��ر 
مش��اركة العب��ني إس��رائيليني ف��ي دورة 
رياضي��ة على أرض ب��الده، بينم��ا يتقاطر 
الرياضي��ون اإلس��رائيليون إل��ى عواص��م 
خليجي��ة بحماي��ة ف��رق م��ن “املوس��اد” 

اإلسرائيلي.
للتطبي��ع  الراف��ض  العرب��ي  الش��ارع 
ب��دأ يتح��رك بق��وة، ووس��ائط التواص��ل 
االجتماع��ي باتت متس��ك بزم��ام املبادرة، 
وتتص��دى للحكومات املطبع��ة، وتتغلب 
عل��ى امبراطوري��ات إعالمي��ة ج��رى رصد 
امللي��ارات لوظائفه��ا التضليلي��ة لتبري��ر 

خطايا احلكام في هذا املضمار.
ش��كرا لكل االش��قاء في مش��رق الوطن 
ومغربه، الذين قال��وا “ال” كبيرة للتطبيع 
واملطبع��ني، ونخ��ص بالذك��ر أهلن��ا ف��ي 
السعودية ومنطقة اخلليج الذين شكلوا 
جمعي��ات في ه��ذا اخلص��وص، وبعضهم 
تعرض لالعتق��ال، وما زال خلف القضبان، 
لرفضه��م التخلي عن مواقفهم الوطنية 

املشرفة هذه.
كل م��ن اس��تهان بهذه االمة، ومتس��كها 
بقضيته��ا املركزية، وانخرط في التطبيع، 
واعتقد أن إس��رائيل ه��ي الصديق احلليف 
واحلام��ي س��يعض أصاب��ع يدي��ه وقدميه 
ندما، ه��ذا اذا لم يدفع ثمنا غاليا .. واأليام 

بيننا.
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ال يُعرف بالضبط نس��بة املغتربني العرب، 
الذين يعيش��ون في بلدان املهجر، كما ال 
يُعرف كم من بينهم هي نس��بة النس��اء 
يعان��ون  الذي��ن  والش��يوخ،  والش��باب 
الكثي��ر من التحديات من��ذ أحداث احلادي 
عش��ر م��ن س��بتمبر 2001 وم��ا تالها من 
أح��داث وصراعات سياس��ية واجتماعية 
س��يما بعد إنتهاء احلرب الباردة وسقوط 
املعسكر اإلش��تراكي ونتيجة ملا يُعرف ب� 
»الفوضى اخلالق��ة« التي أدت إل��ى إنهيار 
اإلس��تقرار ف��ي منطقتنا العربي��ة. أيضاً 
األح��وال اإلجتماعية والقوانني املش��ددة 
التي تتعارض مع حقوق اإلنسان وكرامته 
في العدي��د من البلدان العربية، باإلضافة 
إلى س��وء األوض��اع اإلقتصادي��ة وإرتفاع 
نسبة البطالة واحلد من حتقيق طموحات 
الش��باب وحرمانهم من كامل حقوقهم. 
كلها أدت إلى إتس��اع فك إرتباط االنسان 
العربي مبوطنه األصلي وترك آالف املواطنني 
مسقط رأس��هم والتوجه سبيل الهجرة 
والرحيل مغامري��ن بحياتهم الجل احلرية 
ف��ي بلدان ش��تى وبش��كل خ��اص الدول 

الصناعية.      
وعلى قدر أهمية توحيد جهود مؤسسات 
اجملتم��ع املدن��ي العربية لتيس��ير ش��ؤون 
اجلالي��ة والدف��اع ع��ن مصاحله��ا، إذا لم 
نق��ل املصال��ح الوطني��ة والقومية على 
أق��ل تقدي��ر. فقد ب��اءت جمي��ع احملاوالت 
الفردي��ة به��ذا اإلجتاه بالفش��ل س��ابقاً، 
وغي��اب  العام��ة  التناقض��ات  بس��بب 
الظروف املوضوعي��ة.. فالفكرة من ناحية 
املب��دأ ال بأس به��ا، امنا واق��ع التجربة في 
هذا اجمل��ال كما يعلم الكثي��رون، كان وما 
ي��زال مري��راً وش��اقاً للغاية، عل��ى الرغم 
م��ن وج��ود منظم��ات مجتم��ع عربية ال 
تع��د وال حتصى، ومن كل قط��ر كذا جتمع، 
يتناف��س داخله��ا كل م��ن موقع��ه، على 
منص��ب قي��ادي محس��وباً ب��� »املثقال«. 
قطع��اً جميعه��ا، س��واء على مس��توى 
اجلمعي��ات أو »الكومون��ات« أو األفراد، لم 

تستطع حتقيق مش��روع كهذا وال أبسط 
منه بس��بب الوالءات السياسية واحلزبية 
الضيق��ة واالنتم��اء العرق��ي والعقائ��دي 
ومحارب��ة البعض للبع��ض اآلخر. وإن وقع 
ف��ي قمقام من األمر، كما يق��ال، وإنتقلنا 
م��ن احملس��وس ال��ى املعق��ول بعي��داً عن 
التمنيات والعواطف، س��يبقى »الهدف« 
ب��ؤرة للتوتر وس��يكون عرض��ة لالنتهاك 
والتمرد ألجل الس��يطرة واالستحواذ كما 
جرت العادة داخ��ل الكثير من التجمعات 
له��ذا  ط��رف  ومي��ل  الص��راع  ويش��تد   .
الصوب وآخر إل��ى ذاك. ويتخندق أصحاب 
احملس��وبيات بإجتاه البعثات الدبلوماسية 
ويعرف  بالتع��اون.  ومكافأتها  »العربي��ة« 
القاصي والداني أن هذه البعثات لم تقدم 
ش��يئاً يذك��ر ملواطنيها، وهي من اس��هم 
بس��بب إهماله��م عل��ى تراخ��ي مفهوم 
االنتم��اء للوط��ن ل��دى العديد م��ن أبناء 
اجلالي��ات املغتربة. وان رمزية هذه البعثات 
باجململ تتلخص بخدمة أنظمة متسلطة 
فاس��دة، ه��ي س��بب مغ��ادرة العديد من 
املواطن��ني أوطانه��م مبا في ذل��ك العقول 
العلمي��ة والثقافي��ة وأصح��اب اخلب��رة .. 
نعتق��د ب��أن املعرفة تق��ود إل��ى احلقيقة 
التي يبلغ فيها منس��وب املنطق مستواه 
للفصل بني املتناقضات وكش��ف املستور 

دون مجاملة على حساب املبدأ .
ففي ظاهرة جديدة غير مطمئنة يحيطها 
الكثير م��ن الكتمان ومالباس��ات واوهام، 
يج��ري عل��ى »الواتس��اب« مؤخ��راً تبادل 
رسائل حول فكرة تأسيس مركز للجالية، 
يحل��م البعض أن يكون نواة »لوبي عربي« 
في برلني. حتت مسميات مختلفة، تفتقر 
للعديد من املبادئ واألس��س والشروط. وال 
يسمح بإبداء الرأي والنقد أو املساءلة كما 
ه��و متعارف عليه في البل��دان املتحضرة 
وتكفل��ه النظ��م الس��ائدة قانوني��اً. وما 
ال يج��وز عرف��اً، م��ا يق��وم ب��ه القائم��ون 
عل��ى الترويج من نش��ر أرق��ام هواتف ممن 
تكرموا بالكتابة من باب الفضول دون إذن 
منه��م، ويحظر من تتعارض أراؤه وتصعب 
االجابة على تس��اؤالته على أهميتها. ما 
إضطر الكثيرين إلى إيق��اف التواصل دون 
التمك��ن تقنياً من ح��ذف أرقام هواتفهم 
الشخصية.. السؤال: إن كان ثمة اعتقاد 
بأن هناك حق��اً رغبة جامعة بإجتاه هكذا 
مش��روع خيالي .. فكيف لن��ا أن نتعاطى 
معه بهذه الطريقة ومنش��أ االس��تحواذ 
األول  الفص��ل  يش��كل  واضح��ا،  ب��ات 
م��ن مس��رحية غي��ر مكش��وفة معاملها 

احلقيقية والنوايا التي تقف وراءها؟.
وإن كان البح��ث عن إطار جديد يتناس��ب 
م��ع حل مش��كلة تش��تت أبن��اء اجلالية 
العربي��ة مجتمعي��اً، هدف��اً بح��د ذات��ه. 
فيقتض��ي ذل��ك أوال، إدراك أهمية احلفاظ 
عل��ى التن��وع احلض��اري، ووض��ع خط��ط 
إمنائي��ة للتجان��س ب��ني الثقاف��ة والفكر 
لنق��ل املغت��رب إل��ى موق��ع أفض��ل جتاه 
مشروع كهذا. إذ أن »الكومونة اجملتمعية 
العربية« من وجهة نظري ال جتد نفس��ها 
معنية مبا يدور حولها قطعاً، سيما فيما 
يتعلق ب� »االندماج الثقافي � االجتماعي« 
ال��ذي يفهم ف��ي أغلب األحيان بش��كل 
خاطئ. كما أنها منفصلة متاماً عن جوهر 
قضاياها املوضوعية، اجملتمعية والوطنية. 
وثم��ة حقيق��ة مت إغفاله��ا: أن اجملتمعات 
العربية مبا في ذلك الوس��ط الثقافي في 
املهج��ر، منفصلة عن بعضه��ا البعض، 
وكل يبحث عن أبن��اء ملته منفرداً، بعيداً 
عن أي مش��اركة في الشأن العام كنصرة 
ش��عب فلس��طني واليم��ن مث��الً. ومن ال 
يعل��م، أن أي دع��وة لفعالي��ة ثقافي��ة أو 
وطنية متمّيزة ال حتظى بإهتمام كبير من 
قبل أبناء اجلالي��ة العربية، فيما يتقاتلون 

لشراء بطاقة باهظة الثمن حلفل تافه.
ومن املؤسف لم يستوعب الوافدون اجلدد 
من أبناء اجلاليات العربية أهمية املفاهيم 
املتأصلة بعالم غير العالم الذي عاش��وا 
واعت��ادوا علي��ه، كاإلندماج ومد جس��ور 
والتفاع��ل  والثقاف��ي  املعرف��ي  التب��ادل 
اجملتمعي، التي من شأنها إن تكون مصدراً 
مكتس��باً، للتق��ارب وم��د اجلس��ور ب��ني 
احلضارات واجملتمع��ات اخملتلفة الثقافات، 
ملواجه��ة التحديات والتكّي��ف مع الواقع 
اجلديد والدفع به نحو منظومتنا الثقافية 
واالجتماعي��ة بأس��اليب إبداعية خالقة. 
وهي في واق��ع احلال آف��اق إعتبارية قيمة 
تتفاع��ل مع م��رور الزمن بش��كل طبيعي 
عن��د األجي��ال، س��يكولوجياً ووجداني��اً، 
تنمي ذائق��ة املغترب نحو جمالية التنوع 
وقدرت��ه عل��ى  بنفس��ه  الثق��ة  ومعن��ى 
التكيف وجودي��اً ومجتمعياً وسياس��ياً، 
األم��ر الذي ييس��ر عملي��ة تغيي��ر البنية 

اجلماعية بشكل ممّيز.
كم��ا إن طبيع��ة العالقة بني مؤسس��ات 
اجملتمع العربية من جهة، وبينها وبني أبناء 
اجلاليات العربي��ة ومنهم املهاجرون اجلدد 
ال��ى بالد اإلغتراب، لم تنض��ج. وما يزال ما 
كان يتطل��ب عمل��ه، تأس��يس »مجلس 
ودور  بعي��داً،  اجلمعي��ات«  ب��ني  تنس��يق 

اجلاليات على املس��توى الع��ام لم يُفعل. 
ولم يفك��ر أحد قطع��اً بأهمي��ة صناعة 
التواصل »املتبادل« بني األجيال، سيما في 
اجمل��ال الثقافي واالجتماعي والسياس��ي. 
أيضاً »التكامل اجملتمعي« داخل املنظومة 
العربي��ة، ال��ذي س��يقّوم إرادته��ا ويؤث��ر 
إيجاباً على املس��لك السياس��ي لها في 
العالق��ات الثقافية والعامة داخل اجملتمع 
اجلديد. أن ما تقدم من مالحظات وآراء، هي 
لس��ان حال جتارب وعين��ات بينية امتدت 
لسنوات طويلة على الصعيد السياسي 
واالجتماعي والثقافي والطالبي والنقابي، 
وعالق��ات غير قصيرة بني أوس��اط اجلالية 
العربية واجملتمع األملاني. أصبح تشخيص 
ملواجهت��ه، مس��ألة  والتحري��ض  اخلل��ل 

جدلية، جتع��ل حتريك الكف��اءات العربية 
على املس��توى الثقافي والسياس��ي، أمراً 
مطلوباً. كما يش��كل مصدر قوة للبحث 
عن حلول أفضل وبطريقة عقالنية، بعيداً 
ع��ن أه��واء إرجتالية مبنية عل��ى تصورات 

ساذجة ال متتلك من املواصفات والنضج.
أتساءل: هل باستطاعة »فلسفة الرغبة« 
غي��ر محس��وبة النتائ��ج أن تغّي��ر الواقع 
وحتقق م��ا يطمح إليه حقاً أبن��اء اجلالية 
وفي مقدمته��ا الدفاع عن مصاحلهم في 
بالد املهج��ر، ومواجهة احل��دث الذي ينال 
من مصالح الوطن العربي وحقوق شعوبه 
في اي محفل على الس��احة؟. وهل حقاً، 
»املصالح العامة والوطنية« لها قداستها 
وموضع إهتمام املغترب العربي؟. احلقيقة 

باملطلق ال !!.
إنني أش��ك ب��أن هناك ق��وى فاعلة متتلك 
مقومات موضوعية، مؤسس��ات مجتمع 
مدني أو كومونات جماعية معنية مبوضوع 

كهذا؟. لكن الس��ؤال املهم، ما الهدف 
أص��الً م��ن وراء ذل��ك وفي ه��ذا الظرف 
حتدي��داً؟. إذ لي��س من املعل��وم َمن ِمن 
»النش��امى« يقف وراء هكذا مش��روع 
عدمي الفائدة، يفتقر للعنصر البش��ري 
ويالق��ى االس��تهجان الواس��ع. بيد أن 
هن��اك بامللم��وس »لوبي��ات أجنبي��ة« 
اس��تطاعت أن حتق��ق م��ا تطم��ح، أثر 
عالق��ات سياس��ية وثقافي��ة ومادي��ة 
متراكم��ة، ووجود جهد إعالمي وبحثي 
ومجتمعي يدعمها، إل��ى جانب � وهو 
امله��م � الت��زام أبنائها مبب��دأ التكامل 
التضامن  بقيم  والتمسك  االجتماعي 
واالنتم��اء. ف��ي الوق��ت ال��ذي تفتق��ر 
اجلالي��ة ومؤسس��ات اجملتم��ع العربية 

إلى هذه اإلمكانيات، ولم تتمكن على قدر 
تنوعها وتعددها الكمي حتقيق ما تطمح 
إليه عل��ى مدى أجيال، قض��ى منهم ولم 
يحصد شيئاً ال هنا وال هناك على الطرف 

اآلخر من ضفاف الوطن .
إن اإلرتب��اط باألوط��ان قضية حساس��ة، 
تشكل للجيل األول من املهاجرين العرب 
الذين يسميهم أفنان القاسم »بالغرباء« 
في س��ياق وصف دراماتيكي دقيق، إلتزاماً 
فيه:]مق��اه  ج��دال  ال  ووطني��اً  أخالقي��اً 
ش��احبة منعزل��ة عفن��ة، يتالق��ى فيها 
غرباء مس��افرون أو منفي��ون فيما بينهم، 
إنه��م ليس��وا مش��ردين وال مهاجرين بل 
ص��اروا  ميتافيزيقي��ون،  ه��م مس��تلبون 
غرباء عن أنفس��هم من فرط م��ا انتظروا 
اللحظ��ة غير احملتملة التي ميكنهم فيها 
العودة إلى بلدهم[. وصف القاسم حتريض 
لإلنتق��ال م��ن التقوقع واجلم��ود للوصول 
إل��ى صّي��غ جديدة م��ن األمناط ف��ي حياة 
اجلالي��ة العربي��ة. وه��ذا التح��دي بالذات 
يقت��رن بأي جي��ل نتحدث عنه بالنس��بة 
ألبن��اء املهاجرين من اجلي��ل األول. وعلينا 
أن نعت��رف، إن الهج��رة والتهجير قس��راً 
نحو اخلارج هي مسألة سياسية بإمتياز، 
ولم يك��ن اإلختي��ار طواعية، ب��ل نتيجة 
الصراع الطبقي وقهر اإلنس��ان اقتصادياً 
وإجتماعي��اً ومالحقت��ه سياس��ياً. أيضاً 
احل��روب واالحت��الل وفقدان األم��ن وإنتزاع 
الهوية وإقتالع الش��عور باإلنتماء للوطن 
والترب��ة م��ن جذورها، اضط��رت الكثيرين 
للهج��رة إل��ى عوالم ومجتمع��ات بديلة، 
حتملوا املش��اق إلى أن استقر بهم األمر أو 

كاد.   
لق��د لع��ب الفك��ر املعاص��ر ف��ي الغرب، 
دوراً فلس��فياً إيجابياً ف��ي مجال التقارب 

الثقاف��ي والفك��ري بني احلض��ارات، لكنه 
أخفق في أغلب األحي��ان إذا ما تناول ذلك 
م��ن زاوية سياس��ية بحتة، حي��ث يغلب 
طابع اإلنحياز حداً مفصلياً على حس��اب 
مب��دأ احل��وار ب��ني الثقاف��ات والتعاي��ش 
املستش��رقني  دور  كان  وإذا  اجملتمع��ي. 
األيديولوجي«  ال  »العلم��ي  واملس��تغربني 
م��ن حي��ث النش��أة، مهم��ا ومتنامياً في 
مجال توأمة التبادل احلضاري � الثقافي ال 
السياسي، إذا جاز القول، فالصورة عندما 
نتحدث عن مس��ائل اإلندماج واإلنتماء أو 
الهجرة واإلغت��راب، ماتزال ملتبس��ة في 
عقولنا ش��كالً ومضموناً حد بتر الش��رق 
عن الغرب حضارياً وتاريخياً. وال نستطيع 
على ما يبدو أن نضعها في سياقها املادي 
واملعنوي، فيما يؤثر على ترسيخ إرادتنا في 
مجتمعات جديدة علينا. نستوعبها كما 
نستعد ملواجهة حتدياتها، وليس الهرولة 
وراء م��ن دأب عل��ى املغ��االة ف��ي اإلندماج 
الكام��ل دون الربط ب��ني كينونيتنا وتراثنا 

احلضاري والثقافي كأي شعب وأمة . 
لكنني أرى من حيث إتساع ظاهرة الوالءات 
الطائفية والعرقية والسياسية واإلنحياز 
األعمى للتعصب الديني وغياب الوعي عن 
مواجهته، ومن حيث حتّول التباين الفكري 
إلى ص��راع أيديولوجي م��ن أجل املصالح 
اخلاصة والفئوية. أيضاً، التباين اجلنس��ي 
بني الذكور واإلن��اث وعبودية الرجل للمرأة 
داخ��ل منظومتنا االجتماعي��ة وإنتقالها 
من الداخل إلى املهجر. ويؤسفني التأكيد 
على أن هذه الظاهرة قد أصبحت مورثاً في 
غاية من اإلحاطة والكتمان داخل العديد 
م��ن اجملتمعات العربية في ب��الد اإلغتراب، 
وتق��ف حائالً أمام اإلندم��اج اجملتمعي بني 
أبناء الوطن الواح��د واملنظومة اجملتمعية 
العربية أيضاً. أقول علينا تقع مس��ؤولية 

كبي��رة ملواجهة هذه التحدي��ات وتأثيرها 
مس��تقبالً عل��ى األجيال القادم��ة. وعلى 
األط��راف املعنية إن رغبت ف��ي تغيير هذا 
الواقع املرير، عليها أن تتجه بعناية فائقة 
م��ن خالل ح��وار موضوعي مش��ترك، إلى 
إيج��اد آلي��ات متكافئة قابل��ة للتحقيق 
دون كلف��ة باهظ��ة ال تس��تطيع حتملها، 
مادياً وتقنياً وبشرياً.. كما يتطلب حسب 
تقديري التدرج في البناء، أفقياً وعامودياً، 
وف��ق معايي��ر واقعي��ة أساس��ية تتوف��ر 
فيه��ا الضمانات الالزم��ة وأهمها الصدق 
واملس��ؤولية والكف��اءة واخلب��رة والتن��وع 
الفكري والبش��ري. إذ هي املدخل األساس 
الذي نستطيع على أساسها رسم احملاور 
التي ينبغي أن نرك��ن ملعاجلتها على أرض 
الواق��ع، ننس��ج ونبن��ي طبيع��ة العالقة 
فيما بيننا دون ش��روط وإم��الءات لنرتقي 
مبس��توى صناعة احلدث الذي نعتقد بأنه 
جوهر القضية التي ي��دور في فلكها كل 

اجلماعات واملنظمات .
م��ا يعنيني موضوعي��اً في ه��ذا املضمار 
البحث عن صياغات جديدة تس��اعد على 
إيق��اظ األصال��ة ومب��دأ املس��ؤولية لدى 
أبن��اء اجلالي��ة في املهجر وجعلهم أش��د 
تعلق��اً بإنتمائهم الوطني وأكث��ر إجنذاباً 
إل��ى املنش��أ والتأري��خ والثقاف��ة واللغة 
واألع��راف واملعتق��دات والتقاليد، إذ كلها 
تش��كل موروثاً حضارياً نعتز به ونس��عى 
إلى مغازلته املوروث احلضاري الذي إقتربنا 
من��ه حديثاً في مجتمع��ات جديدة علينا 
بش��كل ج��ذاب. ال البحث ع��ن مجالس 
وهمي��ة ك��ي نزي��د رقم��اً ملا ه��و قائم من 
جتمعات فيها من اإلشكاليات التي اعتاد 
عليه��ا أبن��اء اجلالية العربي��ة على كافة 

األصعدة واجملاالت.

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

من املؤسف انه لم 
يستوعب الوافدون الجدد 
من أبناء الجاليات العربية 
أهمية املفاهيم املتأصلة 
بعالم غري العالم الذي 
عاشوا واعتادوا عليه

لعل مصر لها تجربة يف مجال 
دعم الشباب وتدريبهم ويف 
هذا الصدد فقد تم إنشاء 
األكاديمية الوطنية لتأهيل 
وتدريب الشباب
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الفايننش��ال تايم��ز: تزاي��د املخ��اوف عل��ى 
أطفال تنظيم داعش العراقيني

نش��رت صحيفة الفايننشال تاميز تقريرا كتبته، كلوي 
كورنش، من نينوى عن تزايد اخملاوف على أطفال عناصر 

تنظيم الدولة اإلسالمية العراقيني.
ت��روي الصحيفة قصة علي س��عيد الذي أخذت أجهزة 
األمن أم��ه من اخليمة التي يقيم��ون فيها مع الالجئني 
ف��ي إطار حمل��ة اعتقالت تس��تهدف عناص��ر تنظيم 

داعش أو أنصاره.
وش��اهد الطفل، البالغ من العمر 16 عاما، رفقة أخوته 
األربعة، والدتهم جنالء محمد، تبكي وهي تس��حب من 
اخليمة ف��ي نينوى، ول��م يروها منذ تل��ك اللحظة ولم 

يسمعوا عنها شيئا.
وأصبح علي هو رب األسرة، في غياب والده الذي اختفى 
ف��ي 2017، وال يع��رف م��ا يفع��ل. ويقول: “ال أس��تطيع 

العمل، وال أعرف ما أفعل ألعيل أخوتي”.
وتق��ول الفايننش��ال تاميز إن اعتقال آالف املتش��به في 
عالقتهم بتنظيم داعش ترك األطفال مثل علي يعانون 
املزيد من الصدمات النفس��ية، كم��ا أن هناك مخاوف 
م��ن أن اإلهم��ال والتهميش يجعلهم عرض��ة لألفكار 

املتطرفة.
وتضي��ف الصحيفة أن وس��ائل اإلع��الم اهتمت كثيرا 
مبصير باملقاتلني الس��ابقني في تنظيم داعش األوربيني 

وأطفالهم، ولكن اخملاوف نفس��ها تنطبق أيضا على 
عائالت املشتبه فيهم العراقيني والسوريني.

وتس��عى احلكومة العراقية من خ��الل هذه احلمالت 
إل��ى مالحق��ة ما بقي م��ن عناص��ر تنظي��م الدولة 
اإلس��المية، ولكنها تتعرض للتندي��د من املنظمات 

احلقوقية بسبب طبيعتها العشوائية.
وتنقل الصحيفة عن مديرة مكتب الش��رق األوسط 
ف��ي منظم��ة العفو الدولي��ة، لني معل��وف، إن “هذا 
العق��اب اجلماعي املذل قد يرس��ي األس��س للعنف 

املستقبلي” .
وتقول املنظمات احلقوقية سكان مخيم نينوى يرون 
أن االعتقاالت عشوائية. فالعديد من املتشبه فيهم 
أدين��وا بأدل��ة ضعيفة وبن��اء على ش��ائعات. ويؤكد 
جيران علي أن أمه جنت على نفسها عندما دافعت 
عل��ى فت��اة تعرض��ت للتحرش ف��ي اخملي��م، فبلغوا 

عنها.

س��وريا  ق��وات  مص��ري   : تلغ��راف  ديل��ي 
الديمقراطية

ونش��رت صحيف��ة ديلي تلغ��راف مقاال كتبت��ه، إلهام 
أحمد، رئيسة مجلس سوريا الدميقراطية تقول فيه إن 

“بريطانيا مطالبة بعدم جتاهل األكراد”.
وتق��ول إن “األم��ن القومي البريطاني س��يكون معرضا 

للخطر إذ ترك شعبي حتت رحمة تركيا أردوغان”.
وتضي��ف الكاتب��ة أنها جتول��ت في العواص��م األوربية 
ف��ي الفت��رة األخي��رة وملس��ت أن انتصار قوات س��وريا 

الدميقراطي��ة على تنظيم الدولة اإلس��المية ال يحظى 
بالتقدير الذي يستحقه. فقد كانت احلملة العسكرية 
عل��ى التنظي��م، على ح��د تعبيره��ا، قليل��ة التكلفة 

بالنسبة للواليات املتحدة وأوربا.
أما بالنس��بة للس��وريني األكراد والعرب واملس��يحيني 
فالثمن كان باهظا. فقد دفع نحو 800 مقاتل من قوات 
س��وريا الدميقراطية حياتهم في املع��ارك ضد تنظيم 
الدولة اإلس��المية، ونريد املزيد م��ن الدعم من حلفائنا 
ملن��ع اخلالي��ا النائمة التابع��ة للتنظيم املنتش��رة في 
كامل س��وريا من جتديد هجماتها على املدنيني. وتقول 
إله��ام إننا نواجه خطرا أكبر م��ن خطر تنظيم داعش. 

إنه تركيا، التي هي عضو في حلف الناتو ومتلك أسلحة 
معظمها أوربية وتس��عى، على حد تعبيرها، للحصول 
على الضوء األخضر من روسيا وإيران والواليات املتحدة 
وأورب��ا لش��ن حمل��ة عس��كرية لكس��ر املؤسس��ات 

الدميقراطية التي بنيناها بعد اندحار تنظيم داعش.
وتدع��و الكاتب��ة احلكوم��ة البريطانية إل��ى الدفع من 
أجل أن تدرج األمم املتح��دة األكراد في محادثات جنيف 
املتعلقة مبس��تقبل س��وريا. وتقول إن بريطانيا ستمد 
بهذا يد العون لش��عب من ش��عوب الش��رق األوس��ط 
القليل��ة التي تش��ترك مع الغرب ف��ي قيمه األخالقية 

والسياسية .

فنمط حياتنا يرفع الدميقراطية واملساواة بني اجلنسني،. 
والنس��اء في مجتمعنا شاركن في قتال تنظيم داعش 
ويتمتعن بتمثيل واس��ع في املؤسس��ات السياس��ية 

واحلكومية.

آي: مافيا األطفال
ونش��رت صحيف��ة آي تقريرا كتب��ه لورين��زو توندو من 
باليرم��و و جيان ماريا تام��ارو من نابولي ع��ن تزايد قوة 

مافيا األطفال في مدينة نابولي اإليطالية.
يذك��ر الصحفي��ان أن إميانويل س��يبيلو اعتقل أول مرة 
وعمره 15 عاما، عندما داهمت الشرطة بيته في مدينة 
نابول��ي عندما كان يريد التخلص من مسدس��ني. ومن 

يومها وهو يتردد على الس��جون. واشتهر بني املساجني 
الش��باب بقدرته على ف��رض االحترام وبق��راءة الكتب 
والصحف.وعندم��ا بل��غ م��ن العمر 18 عام��ا في 2013 
حضر نفس��ه للمرحلة التالية وهي التمرد على مافيا 
الكامورا في نابولي والس��يطرة على املدينة كلها. فقد 
اعتقلت الس��لطات اإليطالية منذ س��نوات املئات من 
قادة مافيا الكامورا. وفي غياب القادة القدماء املعتقلني 
أو املقتول��ني آل��ت الس��لطة ف��ي املدينة إل��ى األطفال 

والشباب مثل سيبيلو.
ويقول الكاتبان إن تغير أجيال املافيا أدى تغير أسلوبها. 
فقادة العصابات القدماء كانوا يعتمدون على الصمت 
واخلف��اء، أما األجي��ال اجلديدة فأصب��ح قادتها يصورون 
عملياتهم وينشرونها على مواقع التواصل االجتماعي.

فق��د أطلق��ت املافيا اجلدي��دة النار على رج��ل في عام 
2014 جمل��رد أنه طلب س��يجارة. وتلقى رج��ل هندي في 
2013 رصاصة في صدره ألن أطفال املافيا كانوا يجربون 

مسدساتهم.
وسمع تس��جيل ألحد ش��باب املافيا وهو يصرخ فرحا 

ألنه حصل على مسدس جديد.

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

عنها .

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

مصر رئيسًا لالحتاد األفريقيالناتو العربي حيتضر يف العناية املركزة .. ووارسو كان بداية االنهيار!



عالء دلي اللهيبي

صح��راء األنبار املمت��دة حتى النجف 
واملفتوح��ة عل��ى اململك��ة األردني��ة 
العربي��ة  واململك��ة  الهاش��مية 

ية  د لس��عو ا
م��اذا  تش��كل 
ونوعي��ا  آمن��ا 
داعش،  لتنظيم 
وتش��ير مص��ادر 
تية  ا ر س��تخبا إ
إمكاني��ة  ال��ى 
زعي��م  إنتق��ال 
التنظيم أبي بكر 
ال��ى  البغ��دادي 
تل��ك الصح��راء 
تتمي��ز  الت��ي 
 ، عها تس������ا با

ووج��ود مغارات وأودية عديدة تش��كل 
مواضع حتصني مهمة للعناصر الفارين 
من سوريا خاصة بعد معركة )الباغوز( 
األخيرة بني قوات س��وريا الدميقراطية 
قس��د، وعناصر التنظيم املتحصنني 
مع أس��رهم ف��ي تل��ك القرية ش��رق 
الفرات، وتؤكد املعلومات اإلستخبارية 
إن البغ��دادي اخت��ار، ومجموعات من 
العناصر املرتبطني به التوجه الى تلك 
الصحراء، ومحاولة ضرب املدن األربعة 
الرئيسة صاح الدين واملوصل واألنبار 

وكرك��وك، وممارس��ة ح��رب العصابات 
ضد املدنيني.

وألن شر البلية مايضحك، فقد إرتفعت 
أس��عار الكم��أ وه��و النبات األش��هر 
ال��ذي ينبت في تلك��م احملافظات بعد 
أن ق��ام داع��ش بإس��تهداف الباحثني 
ع��ن الكمأ ف��ي صح��راء األنب��ار وفي 
صاح الدي��ن، وكانت آخر مجموعة مت 
إس��تهدافها متثلت بسبعة أشخاص 
م��ن عش��يرة اللهيب الذي��ن توجهوا 
عبر النخي��ب الى البادية، 
ومت إختطافه��م م��ن قبل 
عناص��ر داع��ش، وقتلهم 
ب��دم ب��ارد بينم��ا ماي��زال 
مصي��ر أحده��م مجهوال 

لألسف.
وباستثناء قادة عسكريني 
األنب��ار  ف��ي  ومدني��ني 
عش��يرة  ف��إن  والنج��ف 
إتصاال  تتلق  لم  املغدورين 
من احلكومة املركزية، ولم 
تلمس إج��راءات حقيقية 
العناص��ر  ملاحق��ة 
اإلرهابي��ة، وتأكي��د حض��ور احلكومة 
لوق��ف عمليات العن��ف املنظم التي 
تس��تهدف الشعب بكل أطيافه، عدا 
عن غموض اإلج��راءات اخلاصة بوضع 
إس��تراتيجية للتصدي للتهديد الذي 
يفرض��ه اإلرهابي��ون الذي��ن يتحركون 
م��ن س��وريا باجت��اه الع��راق، ويجب أن 
تك��ون احلكومة أكث��ر ديناميكية في 
هذا اجملال وأن المتن��ح اآلخرين الفرصة 
ليتم��ددوا ويعيدوا ترتي��ب اخملاطر ضد 

العراق وشعبه.

الحقوقي ماجد الحسناوي

يفرحنا ان نرى اليوم ش��باباً س��ائراً 
واملنه��ج  الصحي��ح  الطري��ق  ف��ي 
الغاي��ة  نح��و  ومندفع��ا  الق��ومي 
املثمرة بعد أن اوس��عته يد التمزيق 
ليظ��ل  والفوضوي��ة  والتخري��ب 
طري��ح الضياع والضال فالش��باب 
الع��دة والعماد في صيان��ة االوطان 
واس��تئصال املفاس��د وب��ذل اجلهد 
ف��ي الصال��ح الع��ام ال��ى ان اجلدل 
ح��ول مصيره وآمال��ه ومعاناته وبث 
الوعي والتركيز على اجلانب التربوي 

والتوعي��ة الثقافي��ة ركيزة االصاح 
املنش��ود لش��ق اجملتمع طريقه نحو 
البناء والتقدم والتعاطف مع القيم 
االنس��انية االصيلة واملعرفة ساح 
االمم للرقي واالزدهار واالميان للشباب 
كالغيث للنبات ويفوزون بكل ش��يء 
وبالهداي��ة يش��عرون بطع��م احلياة 
ومعناها استغل فترة الشباب وحلق 
في االف��ق عالياً في العط��اء والبناء 
قب��ل ان تغزوك الش��يخوخة وتكون 
مركب��ة دون عج��ات فاقب��ل عل��ى 
االمي��ان وابتعد عن املغري��ات الذائبة 
نري��د ان تترب��ى على العقي��دة وذات 
هدف تس��عى إلي��ه وتهذيب النفس 
وضب��ط الش��هوات وحك��م العقل 
وهن��اك ع��ادات رديئ��ة بحاج��ة الى 
تهذيب كالثرث��رة والتدخني وإضاعة 
الوقت في املقاهي وبس��ط اللس��ان 

فيم��ا نعلم او ال نعل��م البد من إزالة 
الرذائ��ل م��ن نفس��ك ومحوه��ا من 
طباعك واس��تغال فراغ��ك باملفيد 
واالبتع��اد ع��ن الس��يئ الض��ار نريد 

شبابنا يحترم العمل والوقت اطلب 
احملبة والصدق والوفاء والتآخي وربط 
االخ��اق باالميان ورب��ط اجملتمع بهما 

واختي��ار الصديق النق��ي اخلالي من 
املطام��ع واملصال��ح الدنيوي��ة وذات 
اخاق نبيلة ويك��ون خير معني على 
مصائب الدني��ا وحوادث الزمن فهذه 
الصحبة احلميم��ة تنمو وتكبر بعد 
جت��ارب واختب��ار وحتت��اج ال��ى رعاية 
وعناي��ة والتواص��ل واحملب��ة والوف��اء 
واالبتعاد عن اصدقاء السوء واخليانة 
إن لم تنفع معه��م املوعظة بتغيير 
س��لوكهم وع��دم االجن��رار ورائه��م 
ويفرحنا ان نرى ش��بابنا يقرب اآلمال 
النبيلة واحلياة الكرمية والسهر على 
بن��اء الوطن والدف��اع عنه واحملافظة 
على الهوية من التفس��خ والضياع 
فالع��دو يتربص بكم خل��ف االبواب 
ويص��در اليك��م الرذائل والش��هوات 
واالنقض��اض عل��ى  للني��ل منك��م 
االوطان ألنكم عماد االمة وعصبها. 

 ثامر الحجامي

يواج��ه الع��راق إرهاب��ا جدي��دا، يفوق في 
خط��ره العصابات اإلرهابي��ة واملواجهات 
املس��لحة، راح ضحيت��ه آالف املواطنني، 
دون أن نرى أي حتركات ملموس��ة ملواجهة 
ه��ذا اخلط��ر، الغائ��ب ع��ن ب��ال اجلمي��ع 

حكومة وشعبا.
  خمس��ة آالف ضحي��ة لقي��ت مصرعها 
و18 ألف أصيبوا، جراء احلوادث املرورية في 
عام 2018 وحده.. وه��و رقم كبير وخطير، 
يفرض على الدولة وضع احللول املناس��بة 

للحد من هذه األرقام.

إحصائي��ات تدل على مؤش��ر خطر وعدم 
إكتراث بحياة املواطنني وسامتهم، وعجز 
البعض عن تطبيق القوانني والتشريعات، 

التي توقف نزيف األرواح.
  تع��ددت األس��باب الت��ي أدت ال��ى زيادة 
احل��وادث املروري��ة فالع��راق ش��هد طفرة 
كبي��رة في أعداد الس��يارات حتى لم تعد 
امل��دن تس��توعب ه��ذه األع��داد الكبيرة، 
يقابلها تهالك الشوارع والبنى التحتية، 
وع��دم إنش��اء ط��رق جدي��دة تس��توعب 
األرقام املتزايدة،  وغي��اب الرادع القانوني 
واحملاس��بة، الت��ي يج��ب أن تف��رض على 

سواق السيارات اخملالفني.
   نظرة بسيطة الى شوارع املدن العراقية، 
الت��ي يخل��و معظمه��ا م��ن اإلش��ارات 
الضوئية والعامات املرورية.. فترى هنالك 
صبي��ا لم يبل��غ الس��ن القانون��ي، يقود 
س��يارة فارهة بأقصى س��رعة دون خوف 
أو وجل، بينما يس��تمتع بعضهم بقيادة 

الس��يارة وه��و يس��تخدم املوباي��ل، دون  
ش��عور مبا حول��ه، بينما جع��ل بعضهم 

الشارع كراجا لس��يارته وموقفا لصعود 
الركاب، حتت أنظار رجل املرور الذي الميلك 

حوال وال قوة.

   الغري��ب أن العراقي��ني ص��اروا يطلقون 
لقب  ش��وارع املوت  على بعض الطرق، 
بس��بب ما حصدت��ه م��ن أرواح، لكثرة 
احلفر واملطبات التي فيها، دون أن يكون 
هن��اك معاجلات م��ن اجله��ات املعنية، 
يتص��در ه��ذه الش��وارع طري��ق بغداد 
الناصري��ة جنوبا، وطريق بغداد كركوك 
ش��ماال، وال ننسى الطريق السريع رقم 
واحد الذي شهد حوادث رهيبة بسبب 
الس��رعات العالية، الت��ي تصل أحيانا 

الى 200 كم في الساعة.
  تؤكد احصائيات وزارة الصحة أن هناك 
100 ال��ف ضحي��ة بني قتي��ل ومصاب، 
بس��بب حوادث السيارات خال العشر 
سنوات املاضية.. وهي أرقام كبيرة جتعل 
الع��راق من أعلى الدول في أعداد الوفيات، 
بسبب احلوادث املرورية، التي ال يدرك أحد 
تأثيراتها اإلقتصادي��ة واإلجتماعية على 

اجملتم��ع العراقي، فما هو حج��م الرعاية 
التي سيحتاجها املصابون بهذه احلوادث، 
وك��م عائل��ة فقدت ف��ردا منها بس��بب 

التهور أو السرعة الفائقة.
  لك��ي نحد من هذه األرق��ام الكبيرة البد 
من إج��راءات مهمة، أهمها فرض القانون 
عل��ى اخملالف��ني، وحتديد س��ن الس��ياقة 
ومن��ع الذي��ن اليحمل��ون إجازات س��وق، 
وصيان��ة الش��وارع الت��ي أصبحت تغص 
بأعداد كبيرة من الس��يارات، والتشجيع 
عل��ى النقل العام بدال م��ن اخلاص، وإزالة 
التج��اوزات عل��ى الط��رق العام��ة، التي 
حتولت الى أس��واق لبيع الفواكه واخلضر 

بل وحتى املاشية.
  الف��رق بني ما فعل��ه اإلرهاب، وما حتصده 
احل��وادث املرورية م��ن أرواح األبرياء، وعلى 
اجلميع التصدي له��ذه الظاهرة اخلطيرة، 
ووضع احللول املناس��بة ملعاجلتها، وإال إن 

أرواحا كثيرة ستفارقنا ونحن نتفرج

سارة كريم اللهيبي

كن للمرء أن يصلها  القناعة هي أعظ��م َمرحلة ميمُ
فهي شعور حس��ي بالرضا ويكون نابعا من داخل 
اإلنس��ان ال عاق��ة لها مب��ا مَيلكه امل��رء فالقناعة 
كن للجميع أن  مفهوم ليس س��هاً  او صفح��ة ميمُ

ميتلكها ، 
ألنها الصفة التي يكتِسبها املرء من خال التربية 
ن��ذ الِصغر م��ن أس��رتِه ؛ فهي ال  الت��ي يتلقاه��ا ممُ

تمُعطى ألن طبيعة اإلنسان يمُولد بالِفطرة  .
نذ الِصغر . فالقناعة كالبذرة تمُزرع في النفس ممُ

إن سقت بالرضا س��تنمو وتكبر وتكون لصاحبها 
كن��ز ونعمة ينع��م بها ومت��د من ظلها ق��وة وثقة 
بالنفس طيلة حياته وإن فمُقدت هذِه احللقة املمُهمة 
في الش��خص أو فمُهِمت بشكِل خاطئ ستمُسبب 

خلا كبيرا في حياتِه ويمُعاني ما يعاني منها .
وإن من أهم أسباب عدم الرضا هو :

املمُقارنة مع االخرين ، ويكون غالٍبا من األهل ؛

نذ الِصغر  يب��دؤون مبقارنة أوالدهم مع أقرانهم  فممُ
ظًنا ِمنهم بأنه الصواب لدفعهم لألفضل .

 لك��ن هذا س��يمُنمي ويمُرس��خ َمفهوم ع��دم الرضا 
ويمُقلل الثقة بالنفس .

إن التط��ور ال��ذي تش��هدهمُ احلياة واإلنفت��اح  الذي 
يَعيش��همُ االخرون ف��ي الوقت احلاضر ق��د عزز لدى 
البعض َمفهوما وهو أن الس��عادة ال تتحقق  سوى 
بالثراء والسفر والكمال املمُطلق في كافة األصعدة 

باحلياة ...
_ عدم الثقة بالنفس 

_ ضعف في الدين واإلميان 
حيث إن املمُشكلة احلقيقة في هذا املوضوع حتديًدا 
هي أن الكثيرين ال يمُفرقون بني” القناعة ،والطموح 
» فكثيًرا ما جندمُ أش��خاصا طموحني وساعني وراء 
أحامه��م لتحقي��ق أهدافهم للوص��ول لألفضل 
ويحاولون احلصول عل��ى مزيٍد من النجاح والتقدم 

رعان ما ينعتونهم بصفة  لكن سمُ
) لس��ت قنوًع��ا ( ويقص��ون أجنح��ة أحامه��م 
وَسعيهم مبقص يسمونهمُ الِرضا واإلكتفاء مبا لديِه 

وحتت ممُسمى القناعة ) كن قنوعا مبا لديك( 
يطني بِه  وع��ادة يك��ونمُ من األه��ل واألش��خاص احملمُ

ألنهم ال يفرقون ب��ني القناعة والطموح فالقناعة 
ال تتعارض مع الطموح واألهداف أبًدا .

ف��أن تكون إنس��انًا ينع��م بالرضا ه��ذا ال يعني أن 

س��ر أجداف  ال نس��عى لألفض��ل ألن القناعة ال تكمُ
ها  الطم��وح واألحام إن كانت وفق الش��روط وأهممُ

هو خلق التوازن بني القناعة والطموح شرط :

_أن ال تتعارض مع الدين واملبدأ 
_ أن ال تكون فوق طاقة وإمكانية الشخص وباحلد 

املعقول واملمُمكن 
_أن تك��ون الطموح واأله��داف مبنية على الواقع 

لكي يتجنب الحقا اإلحباط واليأس
_ أن ال تؤذي أحًدا 

_ أن ال تكون على ِحساب شخص أو جهة 
_ معرفة األهداف وحتديدها 

فالقناع��ة مبفهومه��ا الصائ��ب والصحي��ح ه��ي 
تغي��ر الذات لألفضل وأن نؤم��ن باهلل  ومن ثم نؤمن 
بأنفس��نا وقدراتن��ا واإلجته��اد والعم��ل وليس أن 

نشعر بالرضا عن أنفسنا من غير سعي أو عمل
حاول��ة  لتطوي��ر الذات وحتس��ني طريقة احلياة  أو ممُ
الت��ي نعيش��ها ؛ فأنه��ا س��تكون به��ذا املفهوم 
الضيق واحملدود لها  ستعتبرمُ كسا وجها وليست 

قناعة .
 فلي��س هذا م��ا حثنا علي��ِه دين اإلس��ام فدينمُنا 
يحثمُنا على اإلجتهاد والعمل والسعي حلياة أفضل 
في ظل احلدود والقناعة.  ثم أن القناعة يأتي دورها 
املمُهم بعد الس��عي والعمل لكن إن أراد اهلل لنا غير  
ذلك هنا يج��ب أن نقتنع مبا لم يمُكتب لنا فا يدري 

املرء اي��ن الصالح لهمُ . فالقناع��ة مهمة جداً فهي 
تعن��ي مبفهومها الصحيح اإلكتفاء واإلس��تمتاع 
مبا لديك اليوم والسعي لغد ومستقبل أفضل وهي 
م��ن الضرمُوريات في املرء وليس��ت مج��رد كماليات 
الش��خصية فش��تان بني األول واألخي��ر . كما وأَن 
لها دور كبير في حياتن��ا ألنها تعزز وتنمي أفكارنا 
ق��ق الت��وازن  وتق��وي ش��خصيتنا ألن القناع��ة حتمُ
النفس��ي والعقلي لإلنس��ان  فالقناعة احلقيقية 
ال عاقة لها مبا ميلك االنس��ان س��واًء باجلاه او املال 
فالقناعة تكون مبا ال منلك وليس فقط مبا منتلك الن 

َقدر االنسان احلقيقي بنفسِه وشخصيتِه . 
فه��ي مهمة ج��ًدا ألنه��ا  تمُهذب النف��س وتكبت 
الش��هوات وتقلل املعاصي وحصن رصني يتحصن 
ب��ِه امل��رء ف��إذا فقد االنس��ان نعم��ة القناع��ة زاد 
جش��عة وضع��ف اميان��همُ وفق��د نعم��ة الص��واب 
واحلكمة والتدبر ويتم��ادى بالظلم فقط ليحصل 
على ما يريد فيقوى ش��يطانه وت��زداد أنانية » كما 
قال الش��اعر أبو ذؤيب الهذلي في اب��رع بيت قالهمُ 
الع��رب قدمي��اً والنفسمُ راغب��ة اذا رغبتها ف��إذا تردمُ 
ال��ى القليل تقن��عمُ » فالقناعة هي تهذيب للنفس 
وتطهي��ر لل��روح وصفاء للعق��ل وراح��ة للضمير 

وصحة للقلب والبدن إن فقدها املرء سيؤذي نفسه 
ويبقى الشعور املازم للنفس بالنقص وعدم الرضا 
مبا ق��درهمُ اهلل لهمُ ويرى نفس��همُ أقل م��ن غيرِه مهما 
ملك من النعم وعدم الرضا على النفس والغضب 
والس��خط على من حولِه وأحيانً��ا تكون عدوانية 
وكراهية جتاة األخري��ن إن امتلكوا ما يفقد فيجب 
على اإلنسان ان يقتنع مبا قسم اهلل لهمُ بكل شيء 

بشكله ورزقه عمله والخ .
 ومن ثم يس��عى لغد ومس��تقبل أفض��ل وأن كان 
التغيير والس��عي  بأنفس��نا ومن داخلنا  لألفضل 
وأن نتصال��ح من أنفس��نا ومع احلي��اة اوالً ومن ثم 
نعل��م  أن احلياة  جت��ارب أن لم ننجح بها فا بد من 

أن نتعلم منها وان نؤمن أن
 » دوام احلال من احملال« كما قيل 

فلي��س غنى وال مال دائ��م وال فقر احلال يدوم فحال 
الدنيا يدور مهما ملكت وكنت.

 فكلهمُ سيزول ال فرح يستمر وال حزن يبقى فأقتنع 
باليوم وعشهمُ بالرضا ومتتع بنعمة القناعة وأحلم 

وخطط  واجتهد واعمل لغد ومستقبل افضل .

الوه��م واحلقيق��ة التميي��ز بينهما، قد يك��ون ه��و واو العاطفة، 
عند بعض العق��ول، فأن العقل يرى الوه��م حقيقة ويتبعه، لكن 
ف��ي األصل، ماهية ه��ذا العمل الذي يقوم به الفرد، فان الش��روط  
التي تنطبق على الفعل غير الس��وي، وراؤه أبعاد دنيوية، وصولية؛ 
بعيدا عن الضمير احلي، فأن القاضي املتس��لط على النفس، رغم 
معاقب��ة اجملرم بالعقوب��ة التي ينص عليها القان��ون الوضعي، أما 
صاح��ب العمل املتميز، يثمنه من يقدر جهده ويش��كر عليه، وفق 
مبدأ الثواب والعقاب.خدمة اجملتمع هو االختيار الذي يقدره العقل 
و يتجه صوب مصلحة العموم ويترك اخلصوص هنا يقف املسؤول 
عن��د أبعاد منه��ا ش��رعي وقانوني، وحتى الس��لوك الش��خصي 
املتب��ع،  ووضعه االجتماعي، تدخل في ف��ن التعامل؛ وكيف نصل 
إلى الهدف لبناء  املؤوسس��ات التي تصون اجملتمع، وتنبذ التطرف، 
وتبح��ث عن مصالح جمي��ع العراقيني، لكي تقودنا إلى املس��اواة  

والعدل االجتماعي.
للدول��ة مب��ادئ  أولها محارب��ة الفس��اد ونش��ر روح الدميقراطية 

احلقيقي��ة فأنه��ا أس��اس 
الناجح  السياسي  العمل 
ألي بلد، فهات��ني النافذتان 
بهم��ا نصل إلى ب��ر األمان، 
وهما س��بيلنا الوحيد في 
الفس��اد،  عل��ى  القض��اء 
رئي��س  يس��تطيع  فه��ل 
الوزراء املستقل بتحديده؟ 
الفس��اد  عل��ى  والقض��اء 
واملفسدين، أم يقف عاجزا؛ 
بعد انتهاء املائ��ة يوم، من 
التصدي ووضع آليات حملاربة 
مطال��ب  وه��ذه  الفس��اد، 
املرجعي��ة واجلمهور. تقدمي 

احليتان للنزاهة،  ومعاقبتهم، وفرز السياسيني الفاسدين البد منه 
وعلى اجلمهور النخبوي الوطن��ي، العمل بجد وقوة لتغيير الواقع 
السياسي، وإعان حركة إصاح سياسية، وحكومية واجتماعية، 
وش��ن حرب على الفاس��دين وفضحهم، وكش��ف زيفه��م، وقتل 

طموحهم للمرحلة القادمة، وإفشال مشروعهم.
احت��رام العق��ول؛ طري��ق لتصحيح مس��ير الوطن  للوص��ول إلى 
العدال��ة االجتماع��ي، وه��ذا يعن��ي البد م��ن انص��اف اجملتمع، من 
املهالك السياس��ية واالقتصادية، وإيجاد احللول بأيدي تبحث عن 
احلل احلقيقي، ال تراوغ وال متاطل، في املضي باإلصاح، فسلوكيات 
املسؤول أن لم تخدم اجملتمع، ال خير فيه، فالعمل مرتبط باإلنسان 
وتطويره. مبادئ العدالة، تطبيق قانون الثواب والعقاب، لكي يسير 
العمل وف��ق منهج متحضر،قل��ع أنياب الفس��اد، بداية حقيقية 
لتهدمي أركان الفس��اد، وبريق أمل جديد.في اخلتام؛ البد من كشف 
وجوه الفس��اد، وحتطيم الرؤوس الكبيرة، عندها يتم صيد الفئران 

الصغيرة بسهولة، قبل فرارها.

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

باسم العجري

 خارطة طريق

 أنياب
الفساد
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القضاء خبري

د. عبد الحسني شعبان

لعّل املس��ألة األولى الت��ي واجهت العراق 
منذ االحتال ع��ام 2003 هي »احتياجات 
العدال��ة« والس��بيل للوص��ول إل��ى رضا 
الن��اس، أف��راداً وهيئات، حي��ث يفترض أن 
تكون اإلجراءات ش��ّفافة وتصل إلى أفراد 
اجملتم��ع الذي��ن بإمكانهم التع��ّرف على 
مساراتها، س��واء باملعلومات أو باملشورة 
القانونية، حلّل املنازعات اجلارية والوصول 

إلى نتائج عادلة ومنصفة.
وق��د واجهت الع��راق طائفة ح��ادة قدمية 
وجدي��دة م��ن النزاع��ات، س��واء ارتف��اع 
منس��وب النزاع��ات العائلي��ة وتأثير ذلك 
في مش��كات الس��كن والدخل والوضع 
املعاش��ي واالقتص��ادي وعل��ى األطف��ال 

وتعليمهم وتربيته��م، إضافة إلى نزاعات 
امللكية وم��ا صاحبها م��ن عمليات تزوير 
واحتيال، وكذلك مشكات العمل واخلدمة 
والفصل السياسي والسجناء واملعتقلني 
وغير ذلك. وقد راجت في س��نوات ما بعد 
االحتال منازعات ل��م يعرفها العراق من 
قبل، خصوصاً تلك التي تتعّلق بالتطهير 
الدين��ي أو الطائفي أو اإلثن��ي، في العديد 
من املناطق اخملتلطة، سواء في العاصمة 
بغداد أم البص��رة أم املوصل أم كركوك أم 

احللة أم غيرها.
وإذا كان احملور األساسي ألي نظام للعدالة 
هو اإلنسان، فإن القضاء هو األكثر تأهياً 
حل��ل النزاع��ات ويفّض��ل الناس بش��كل 
عام اللج��وء إليه للفصل ف��ي نزاعاتهم 
لكن بروز مرجعي��ات جديدة تقّدمت على 
مرجعي��ة الدولة أضعف م��ن دور القضاء، 
وخصوص��اً ف��ي ظ��ل استش��راء ظواه��ر 
العنف واإلرهاب، حتى بدت الدولة معّومة 
أو عاج��زة أو حت��ى متواطئ��ة م��ع القوى 

املتنّفذة.
وقد شهد القضاء العراقي حتديات عديدة 

م��ع التأكي��د على وج��ود قض��اة نزيهني 
وشجعان بل إن بعضهم دفع حياته ثمناً 
ملوقف��ه وجرأته، علماً أن مج��زرة القضاء 
الت��ي ق��ام به��ا بول برمي��ر، ش��ملت نحو 
250 قاضي��اً، ترك��ت صدم��ة كبي��رة على 
اجلسم القضائي والقانوني وقد متت إعادة 

بعضهم إلى اخلدمة الحقاً.
وقد واجهت احتياجات العدالة مشكات 
متع��ّددة ومتنّوع��ة، في الس��نوات األربع 
املاضية، شملت معاجلة مشاكل النازحني 
»داع��ش«  احت��ال  بس��بب  والاجئ��ني 
للموص��ل ومت��ّدده في محافظ��ات صاح 
الدي��ن واألنب��ار وجزء من ديال��ى وكركوك، 
األمر الذي جعل أكثر من مليوني إنس��ان 
بحاجة إلى إجراءات اس��تثنائية تقتضي 
إعط��اء األولوية لع��ودة النازح��ني وإعادة 
اإلعمار واإلص��اح والتنمية وإياء اهتمام 
خ��اص باحملافظ��ات املنكوب��ة، وخصوصاً 
املوصل والبصرة، و للناس األش��د ضعفاً، 
الس��ّيما الفق��راء واملهّمش��ني والنس��اء 
واألطف��ال والش��يوخ وذوي االحتياج��ات 
اخلاص��ة، فهؤالء يحتاجون إلى مس��ارات 

عدالة سهلة وس��ريعة ومعقولة حلماية 
حقوقهم ومصاحلهم.

وإذا كان اإلنسان )الفرد( هو محور العدالة، 
فا بّد من أخذ ذلك ضمن قاعدة شمولية 
كلي��ة عام��ة تطبق عل��ى اجلمي��ع، فكّل 

ظلم يتم منعه أو حّله بإنصاف، يمُس��هم 
في متكني الن��اس قانونياً، وخصوصاً إذا مت 

ربطه بالتنمية.
ويعاني قطاع الش��باب بش��كل خاص 
ف��ي  س��واًء  قانوني��ة،  مش��كات  م��ن 
احلي��اة أو العم��ل، علم��اً أن قدرته على 
التحّمل كبيرة، قياساً لألكبر منه سناً، 
وكذلك الس��تخدامه شبكات التواصل 
العلمية  الث��ورة  ومنج��زات  االجتماعي 
- التقني��ة مبا فيه��ا تكنولوجيا اإلعام 
واالتصاالت واالس��تفادة من  واملعلومات 

مصادر املعلومات واملشورة القانونية.
وق��د أش��ارت إحصائية صدرت ف��ي لبنان 
لابت��كار  اله��اي  »معه��د  ع��ن   )2017(

HiiL )القانوني« )هولندا
وبالتع��اون م��ع »املرك��ز العرب��ي لتطوير 
حكم القانون والنزاه��ة« )بيروت(، فإن 73 
% من الش��باب يعتمد عل��ى هذه املصادر، 
في حني أن نس��بة غير الش��باب تقل عن 
50%، وتظه��ر الدراس��ة أن معدل انتش��ار 
املش��اكل بني الشباب، والس��ّيما اجلرائم 
املنظم��ة وقضاي��ا العنف واإلره��اب، هي 
األكث��ر ش��يوعاً عل��ى املس��توى العاملي، 
بحك��م اندف��اع الش��باب وروح املغامرة 

والتحّدي التي ميتلكه��ا، ناهيك عن عدم 
تقدي��ر العواقب القانوني��ة ملا يقدم عليه 

أحياناً.
أما احتياج��ات العدالة بالنس��بة للمرأة 
فهي في الغال��ب تتعّل��ق بالتمييز وعدم 
إل��ى  اعتم��اد مب��ادئ املس��اواة، إضاف��ة 
التقالي��د  وبع��ض  اجملحف��ة،  القوان��ني 
والع��ادات البالي��ة بالض��د م��ن »اتفاقية 
س��يداو« الدولي��ة بش��أن »من��ع جمي��ع 
أشكال التمييز ضد املرأة« )1979(. وتتدنّى 
ثقة النساء بالس��لطات الرسمية جلهة 
العدالة  تأم��ني مس��تلزمات احتياج��ات 
الذك��وري  االجتماع��ي  النظ��ام  بس��بب 
واملنحاز، والتفسيرات اخلاطئة والتأويات 

املغرضة للنصوص الدينية.
ل��م يس��أل ونس��تون تشرش��ل الزعي��م 
البريطان��ي ع��ن الدمار الذي أص��اب املدن 
البريطاني��ة بس��بب القناب��ل األملاني��ة، 
بل كان أول س��ؤال وجهه مل��ن حوله: هل 
القضاء بخير؟ وحني كان اجلواب مطمئناً، 
ق��ال إن بريطانيا بخير، وه��و اجلواب الذي 
اطم��أن إلي��ه ش��ارل ديج��ول ح��ني دخل 
فرنس��ا محّرراً وسط دمار عام، لكنه حني 
عرف أن القضاء فّعال وأن اجلامعات كانت 
تشتغل بطاقة وحيوية حتى في املاجئ 

قال: إذاً فرنسا ستنهض.

شهد القضاء العراقي 
تحديات عديدة مع 
التأكيد على وجود قضاة 
نزيهني وشجعان بل إن 
بعضهم دفع حياته ثمنًا 
ملوقفه وجرأته

التطور الذي تشهدهُ الحياة 
واإلنفتاح  الذي يـَعيشهُ اآلخرون 
عزز لدى البعض مـَفهوما وهو أن 
السعادة ال تتحقق  سوى بالثراء 
والسفر والكمال امُلطلق يف كافة 
األصعدة بالحياة

شهد العراق طفرة كبرية 
يف أعداد السيارات حتى لم 
تعد املدن تستوعب هذه 
األعداد الكبرية يقابلها تهالك 
الشوارع والبنى التحتية

يجب أن تكون الحكومة أكثر 
ديناميكية يف هذا املجال وأن 
التمنح اآلخرين الفرصة 
ليتمددوا ويعيدوا 
ترتيب املخاطر ضد 
العراق وشعبه

استغل فرتة الشباب وحلق يف 
االفق عاليًا يف العطاء والبناء قبل 
ان تغزوك الشيخوخة وتكون 
مركبة دون عجالت فاقبل على 
االيمان وابتعد عن املغريات

للدولة مبادئ  أولها 
محاربة الفساد ونشر روح 
الديمقراطية الحقيقية فأنها 
أساس العمل السياسي الناجح 
ألي بلد، فهاتني النافذتان 
بهما نصل إىل بر األمان

القناعة كنز ال يفنى

إرهاب من نوع آخر

اللهيب يف النخيب الشباب عصب بقاء الشعوب

محمد الشذر  

ألقاه في اليم مكتوفا وقال له
                  إياك إياك ان تبتل باملاِء

يق��وم  حينم��ا  نتداوله��ا،  حكم��ة 
ش��خص ما بفعل امر معني، ويطلب 
من االخرين عدم االنصياع لذلك االمر، 
بعد ان قام باغاق جميع املنافذ، التي 
تمُخرجك منه، وحني تكون مجبرا على 
االختي��ار، تك��ون انت امل��ام، لفخ قد 

نصبه واجبرت على الولوج اليه.

كل بل��د يرتق��ي بطاقاته الش��بابية 
الفائق��ة،  العناي��ة  له��م  ويول��ي 
واالهتم��ام الت��ام، النه��م أداة تغيير 
املستقبل واملفتاح االساسي لتغيير 
معال��م الدولة، نحو االفضل، اذا ما مت 
صياغتهم بأس��اليب متقنة، او نحو 
االسوأ، اذا ما مت التعامل معهم بسوء 
اداء، اذ ه��م القوى احملرك��ة، والعقول 
الت��ي س��تقود زم��ام االم��ور الحق��ا، 
وايضا هم من يعول عليهم النهوض 
بواقعه��م، مهما كان، والس��ير قدما 

نحو االمام.
يق��اس مدى تق��دم االمم ورقيها، برقي 
ابناءها، وم��دى ثقافتهم، واصالتهم، 
ومستوى الوعي واالدراك لديهم، فكل 
دولة ترسم اخلطط تلو االخرى، وتدأب 

في التجديد، ورسم سياقات تختلف 
في كل مرة، عن سابقاتها، وتكون في 
جهد مس��تمر، وعمل دؤوب، لتهيئة 
اجل��و الصال��ح، الس��تثمار طاقاته��ا 
له��ا،  الف��رص  وتوفي��ر  الش��بابية، 
وتهيئة الل��وازم التي تدفع بطاقاتها، 
الى االبداع، والرقي، واالنتاج، وبالتالي 
الفائ��دة العامة. كع��ادة العراق، فأنه 
يس��ير الى اخلل��ف بكل ش��يء))عدا 
الفس��اد االداري، واملالي فأنه يحصد 

الصدارة فيه((، 
حني يذه��ب اخلريج ليحجز له مقعد 
في رصيف البطالة، مس��ترزقا قوته 
كعام��ل اجي��ر، وس��ط ضي��اع جهد 
الس��نني، الت��ي افناها في الدراس��ة، 
واجلد، واالجتهاد. ثاث سنوات مضت، 

وكان م��ن املفترض، تعي��ني ما يقارب 
الف ش��خص، نتيجة حلرك��ة املاك، 
والدرجات التعويضية، ودرجات احلذف 
الوظيفية،  والدرجات  واالس��تحداث، 
ولك��ن هذا لم يكن بعيدا عن الغطاء 
احلزبي، والسياس��ي، وتخ��رج االعذار 
ق��ار  ذي  درج��ات  ضي��اع  الواهي��ة، 
الوظيفية، يجري وسط صمت مطبق 
وآخرها ما مت االعان عليه قبل ش��هر، 
حيث لم جترى على اس��اس التنافس 
القانون��ي، ومت اقص��اء الكثيرين، هذا 
ونترقب ايض��ا ما وعدت باطاقه وزارة 
التربي��ة، م��ن الدرج��ات الوظيفي��ة، 
فهل س��تطلق الوزارة، ما اعلنت عنه 
مس��بقا؟، ام س��يبقى اخلريج يعاني 

الم احلرمان حلِقه املدفون؟.

 خريج اليوم وضياع املستقبل



كل  والدة  موراي،  جودي  أشادت 
موراي،  وجيمي  موراي  أندي  من 
جنليها،  حققها  التي  باإلجنازات 
إلى  منهما  كل  صل  أو  بعد  وذلك 
سواء  العاملي  التصنيف  صدارة 
في  أو  ألندي،  الفردي  منافسات 
كما  جليمي،  الزوجي  منافسات 
الكبرى. باأللقاب  التتويج  في  جنحا 
موقع  نقل  حسبما  جودي  وقالت 
»tennisworldusa«: »قدم جنلي نتائج 
مدهشة للغاية، فلم يتوقع أحد أن 
يصل إلى صدارة التصنيف العاملي، 
خاصة أنه أتى من مدينة صغيرة في 
جودي:  اسكتلندا«.وأضافت  وسط 
»بدأ أندي ممارسة التنس مع جيمي، 
قدرته  بشأن  متأكدين  نكن  ولم 
على لعب منافسات الزوجي، حيث 
يومي  الفردي  منافسات  يلعب  كان 

اجلمعة واألحد، إضافة إلى خوضه 3 
مجموعات،   5 أفضلية  من  مباريات 

وهو أمر صعب للغاية«.
»نعيش في جالسكو في  وتابعت:   
اسكتلندا، وهناك ال يحظى التنس 
من  فقط   %1 فرمبا  كبيرة،  بشعبية 
التنس،  يلعبون  هناك  السكان 
وبالتالي لم يتوقع أحد أن تفرز تلك 

املدينة أبطاالاً للجراند سالم«.
أن  قبل  برشلونة  مسؤولو  يتسرع  لم 
يحددوا هدف الفريق اجلديد في الهجوم، 
لألوروجواياني  بديالاً  يكون  أن  أجل  من 
ا لصحيفة »موندو  لويس سواريز. ووفقاً
برشلونة  فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو« 
قرر التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش 
بعد  فرانكفورت،  آينتراخت  مهاجم 
 14 برشلونة  في  الفنيون  شاهده  أن 
أن  وأوضحت  امللعب.  في  مباشرة  مرة 
شاب  مهاجم  عن  يبحث  برشلونة 
عمليات  وعقب  لسواريز،  بديالاً  يكون 
االختيار  هو  يوفيتش  بات  البحث 

بعد  البارسا،  في  الفنيني  لدى  املفضل 
أن تأكدوا أنه ميلك املتطلبات األساسية 

التي يبحثون عنها.
ا باهتمام كل من  ويحظى يوفيتش أيضاً
في  وتشيلسي  ميالن  وإنتر  مدريد  ريال 

امليركاتو الصيفي املقبل.
ترتيب  جدول  يتصدر  يوفيتش،  أن  يذكر 
ا  هدفاً  15 برصيد  األملاني  الدوري  هدافي 

بعد مرور 23 جولة.
أن برشلونة  إلى  تقارير إسبانية  وتشير 
الغاني  املهاجم  من  التخلص  ينوى 
كيفن برينس بواتينج، بعد أن مت التعاقد 
امليركاتو  في  اإلعارة  سبيل  على  معه 

الشتوي املاضي .

امليركاتو  في  للتعاقد،  آرسنال،  يتأهب 
كثيرا  اسمه  ارتبط  العب  مع  املقبل،  الصيفي 
ا لصحيفة »صن«  باالنتقال إلى برشلونة. ووفقاً
سباق  من  برشلونة  انسحاب  فإن  البريطانية، 

مع  نسي التعاقد  لفر ا
منح  رابيو  ل أدريان  سنا ر آ

دفعة كبيرة، إلمتام الصفقة في الصيف املقبل.
حيث  وبرشلونة،  رابيو  بني  اتفاق  هناك  وكان 
جيرمان  سان  مع  عقده  جتديد  الالعب  يرفض 
الذي ينتهي في املوسم احلالي، من أجل التوقيع 
على  برشلونة  وعرض  مجاناًا.  البارسا  لصالح 
رابيو احلصول على راتب أسبوعي يبلغ 167 ألف 
تبلغ  تعاقد  مكافاة  إلى  باإلضافة  إسترليني، 
االنتظار  برشلونة  ورفض  إسترليني.  مليون   8.7

أكثر من ذلك للحصول على موافقة رابيو، وقرر 
الفرنسي. النجم  ضم  صفقة  من  االنسحاب 
رابيو  بني  القدمية  العالقة  على  آرسنال  ويعول 
السابق  جيرمان  وسان  احلالي  اجلانرز  ومدرب 
أوناي إميري، من أجل إمتام الصفقة في امليركاتو 
الصيفي املقبل. ويعاني رابيو في املوسم احلالي 
بسبب تعرضه للتجميد من قبل سان جيرمان، 

إثر رفضه التوقيع على عقد جديد مع النادي.

ش��دد حس��ن كرمي الكعبي النائب 
االول لرئي��س مجل��س النواب على 
ضرورة إنقاذ واقع الرياضة العراقية 
والوق��وف على اس��باب اإلخفاقات 
رافق��ت  الت��ي  اخلل��ل  ومكام��ن 
املشاركات العراقية في الفعاليات 
العربي��ة  والبط��والت  واالنش��طة 
واالس��يوية والدولي��ة، داعي��ا ال��ى 
وضع خطة استراتيجية متكاملة 
من شأنها اعادة إنعاش وتصحيح 

الواقع الرياضي بالكامل.

وذك��ر بي��ان ملكتب��ه تلق��ت البينة 
اجلديدة نس��خة من��ه، ان الكعبي 
استقبل في مكتبه احمد العبيدي 
وزي��ر الش��باب والرياض��ة، بحضور 
النائب حم��د اهلل الركابي، واالمني 
العام جمللس النواب صالح احلميري 
، حي��ث جرى خالل اللق��اء التاكيد 
عل��ى وجوب احترام الق��رارات التي 
العراقي بش��أن  القضاء  يصدره��ا 
انتخابات اللجنة األوملبية الوطنية 
االخيرة، مطالبا الوزارة للمباش��رة 
الكروي��ة  امل��دارس  تطوي��ر  نح��و 

التخصصي��ة التي حتتضن مواهب 
واس��تكمال  والش��باب،  االش��بال 
الرياضية  واملالعب  املنشآت  تأهيل 
- الش��بابية ف��ي بغ��داد، واملدين��ة 
الرياضية في البصرة ، وإنشاء اخرى 

في ذي قار والنجف واالنبار.
وابدى الكعبي دعم مجلس النواب 
لعمل ال��وزارة ولكل ما من ش��أنه 
واعالء  الرياض��ة  بواق��ع  النه��وض 
اسم العراق في احملافل واملشاركات 

الدولية .

الكعيب والعبيدي حيددان »الفيصل« يف انتخابات اللجنة األوملبية االخرية

اف��اد مص��در ف��ي االحت��اد العراقي 
املركزي لكرة القدم، بأن العراق دعا 
نظيرع الروس��ي خلوض مباراة ودية 

في العاصمة بغداد.
وق��ال املصدر ان رئي��س االحتاد عبد 
اخلال��ق مس��عود، التقى الس��فير 
العراقي في روس��يا حي��در منصور 

هادي، ووج��ه عبره رس��الة تهنئة 
الى الرئيس اجلديد لالحتاد الروسي 

لكرة القدم اليكسندر ديوكوف.
واض��اف املص��در ان اللقاء ش��هد 
ايض��ا توجي��ه دع��وة للمنتخ��ب 
الروس��ي إلقام��ة مب��اراة ودية مع 

نظيره العراقي في بغداد.

أربيل والدوحة حتضران األومليب للتصفيات اآلسيوية
اجتمع االحتاد املركزي لكرة القدم,  
باجله��از الفن��ي للمنتخب االوملبي 
ملناقشة الس��بل الكفيلة لتأمني 
اع��داد افض��ل وتذلي��ل املعوق��ات 
كافة التي تعت��رض طريق الوصول 
ال��ى اجلاهزي��ة التام��ة قب��ل ولوج 
لالس��تحقاق  املؤهلة  التصفي��ات 

القاري.
للمنتخ��ب  الفن��ي  املدي��ر  وق��ال 
عبدالغن��ي ش��هد، ال يخفى على 
أح��د وضع حتضي��رات االوملبي التي 
ومع كل اس��ف اس��وأ منافس��ينا 

ف��ي اجملموعة تفوقنا اس��تعداداته 
يفه��م  ان  اود  ال  وهن��ا  باش��واط، 
التبري��ر  بص��دد  انن��ي  البع��ض 
املبك��ر ولكن هذا واق��ع حال.وبني: 
سنعس��كر ف��ي اربيل للم��دة من 
28 من ش��باط اجل��اري وحتى 5 من 
اذار املقب��ل نخوض من خالله ثالث 
مباري��ات جتريبي��ة مع ف��رق اقليم 
كردس��تان، عل��ى ان نتوج��ه ال��ى 
العاصم��ة القطرية الدوحة خلوض 
معس��كر يتضم��ن خ��وض مباراة 
في االط��ار التجريبي م��ع صاحب 
االرض، الى جانب مباراتني مع اندية 

قطرية, حيث س��يمتد املعس��كر 
12 يوم��ا من 6 وحتى 18 آذار املقبل، 
على ان نتوجه بع��د ذلك الى ايران 

من اجل خوض التصفيات املؤهلة 
للنهائيات القارية.

ش��كك جن��م املنتخ��ب الوطن��ي 
الدولي األس��بق أحم��د راضي في 
نزاهة انتخاب��ات اللجنة االوملبية 
العراقي��ة االخيرة وفاز برئاس��تها 

رعد حمودي لوالية ثالثة.
وقال راض��ي ان “الوض��ع الرياضي 
مربك من جميع اجلهات واالسباب 
واضحة تكمن في غياب االس��س 
بالضواب��ط  واملتمثل��ة  الرئيس��ة 
والقوانني الرياضية التي يتم البناء 
وفقه��ا”، الفتا ال��ى ان “الضوابط 

املتبعة لها إشكاليات كبيرة”.
وب��ني، ان “الصراع السياس��ي هو 
األساس بغياب القوانني، فلو ارادت 
وزارة الش��باب والرياضة تشريع أي 
قانون سيش��هد صراعا سياسيا 
فيم��ا ب��ني تل��ك االحزاب م��ن دون 
معرفة أهمية تلك القوانني للواقع 

الرياضي”.
وحم��ل راضي “املكت��ب التنفيذي 
للجن��ة االوملبية اخلط��أ في اقامة 
ان  ال��ى  مش��يرااً  االنتخاب��ات”، 
“الرياض��ة العراقي��ة أم��ام فت��رة 
مفصلي��ة بينه��ا إيقافه��ا حل��ني 
ترتيبه��ا ولدينا مس��يرة تصحيح 
وحص��ل  الرياضي��ة،  للمس��ارات 
انت��ج  رياض��ي  سياس��ي  ص��راع 

فوضى كبيرة”.
ولف��ت ال��ى ان��ه “يج��ب ان تكون 
احلكوم��ة ه��ي الداعم��ة لالم��ور 
القوان��ني  وتش��ريع  الرياضي��ة 
اخلاص��ة، ويجب عدم حصر الهيأة 
العام��ة وفق��ا لقياس��ات فردية”، 

رع��د  قدم��ه  ال��ذي  متس��ائال”ما 
حم��ودي للرياض��ة العراقي��ة وهو 
يبرر ذلك بالضغ��وط وعدم اعطاء 

احلرية في اتخاذ القرار”.
وتاب��ع راض��ي “في ح��االت معينة 
تعرض أرقام مالية خيالية العطاء 
الصوت العراقي لالحتادات العربية، 
وهنالك أسماء على مستوى دولي 
اثب��ت عليه��ا موضوع الرش��وة”، 
مش��يرا ال��ى ان “منص��ب رئي��س 
وجاه��ة  في��ه  االوملبي��ة  اللجن��ة 

ومكانة وعالقات دولية”.
حي��دت  “الدميقراطي��ة  ان  وأك��د، 
عل��ى اجلانب الرياضي ف��ي العراق 
وان هذه الثقافة دم��رت البلد، وان 
الدول االخرى متكن��ت من التغيير 
عب��ر التظاه��رات اال ان هذه احلالة 
ل��م تنجح في العراق، حتى اصبح 
عدد كبير من املسؤولني اليكترثون 

لالنتقادات التي توجه لهم”.
واوضح “التوجد قناعة في التغيير 
اجل��اد، وان قرار رئاس��ة ال��وزراء في 

توزي��ع املس��تحقات املالي��ة على 
االندي��ة ام��ر صائ��ب اال ان��ه ل��ن 
يستمر”، مبينا ان “على احلكومة 
اتخ��اذ قرار ج��اد في ع��دم إعطاء 
امل��ال للجنة االوملبية العراقية من 
دون تشريع قوانني فضال عن اقامة 

انتخابات نزيهة”.
وعن ن��ادي ال��زوراء ق��ال راضي، ان 
“احلال��ة النفس��ية لالعب��ني اثرت 
بش��كل كبي��ر عل��ى االداء املقدم 
منهم، وان احلكومة هي الس��بب 
الرئيس في دمار الرياضة العراقية 
فهي غير داعمة لالندية وان املبلغ 
اخملصص الحت��اد الك��رة 10 ماليني 
دوالر ه��و مبلغ غير مناس��ب لبلد 

يريد تطوير الرياضة”.
ولف��ت الى ان “ادارة الزوراء تتحمل 
فبع��ض  املس��ؤولية  م��ن  ج��زءااً 
االم��وال تتس��رب لصالح اس��ماء 
معين��ة ويجب ان جت��د االدارة مورد 
اس��تثمار لتموي��ل الفري��ق بعيدا 
ع��ن انتظار الهب��ات والعطايا من 

الوزارة”، مؤك��دا ان “غياب الرقابة 
املالية على ادارات النوادي أدت الى 
ضياع الثقة خصوصا بعد املعاناة 

الكثيرة جلملة من االندية”.
واضاف ان “استقالة مدرب الزوراء 
أيوب اوديش��و ج��اءت لالبتعاد عن 
حتمل املس��ؤولية واالخفاقات في 
للتخلص  وقراره  املقبلة،  البطولة 
م��ن الهب��وط ال��ذي ق��د يعانيه”، 
مشيرا الى ان “الروابط اجلماهيرية 
بدأت تؤثر سلبيا على النادي فهي 

تتحكم في قرارات االدارة”.
وعن ابتع��اده عن النادي عزا راضي 
ذل��ك ال��ى “التعام��ل باملزاجي��ات 
وغياب الثبات والثقة، فاني دخلت 
بعدة جت��ارب وتعرضنا خلذالن كبير 
من االصدق��اء واجلماهير”، مؤكدا 
ان “االبتع��اد ع��ن العم��ل الفن��ي 
لس��بب التعامل مبزاجي��ات وتأثير 
اخلس��ارة عل��ى حالته النفس��ية 
حت��ى انني قررت ع��دم العودة الى 

التدريب أبدااً”.

واش��ار ال��ى ان “امليزاني��ة ل��كل 
ناٍد يج��ب ان ال تقل عن خمس��ة 
مالي��ني دوالر الي ن��اٍد، وان ال يبقى 
النادي حتت رحمة الوزارات”، داعيا 
احلكومة الى ان “تلتفت للجانب 
الرياضي وتبني منش��آت رياضية 
وترويجا اعالميا وهذا ما س��يغير 

من واجهة البلد”.
وب��ني راض��ي ان��ه “يعم��ل عل��ى 
مش��روع رياض��ي متكامل، يكون 
الع��الج مجاني��ا لالندي��ة الت��ي 
تدفع رس��وما عن كل العب 1000 
عاملي��ني  أطب��اء  وبحض��ور  دوالر 
متخصص��ني، فضال ع��ن مالعب 
ومدرج��ات، حت��ى ان جمي��ع هذه 
اخلدمات ف��ي موقع واحد، وان يأتي 
م��درب املنتخ��ب الوطن��ي ب��كادر 
يتاب��ع العب��ي منتخبات  رياض��ي 

الناش��ئة والش��باب والوطن��ي 
لتوحيد التدريب”.

وتابع ان “الش��هرين املقبلني 
الفيدي��و،  ع��رض  س��يتم 
نوع��ا  هنال��ك  ان  ونعتق��د 
من تب��ادل الثق��ة على دعم 

املشروع وتنفيذه”.
وقال راضي انه “في حال 

الظروف  هيئ��ت 
س������أتقدم 

بالترش��يح 
ة  للهي����أ
م��ة  لعا ا
ي  د لن��ا

الزوراء، 
على 
ن  ا

يت��م العمل عل��ى تطوي��ر النادي 
ونح��ن بحاجة الش��خاص عملوا 
بالتخطيط واالس��تراتيجية، ومن 
دون التنظير والس��عي لالشخاص 

في نقل االفكار الى واقع”.
وعن جنم املنتخب الوطني الالعب 
علي عدنان قال “يجب ان يحافظ 
على النجومية ويعيد بناء نفسه 
للبقاء مبس��تواه وان ال يلتفت الى 
أي انتق��اد، وان اليخال��ف اجلمهور 

ويبتعد عن العناد”.
وعن النجم العراقي الواعد مهند 
عل��ي قال “يجب ان يخت��ار النادي 
الذي يتحدى به بعيدا عن الثقافة 
العراقي��ة والبحث ع��ن ذلك فمن 
املمكن ان يك��ون امكانية كبيرة، 
وله مواصف��ات كبيرة للنجاح في 
اورب��ا والتي م��ن اهمها 
وميتلك  الس��رعة 
م��ن  الكثي��ر 
ت  صف��ا ا ملو ا
التي تؤهله ان 
خليفة  يكون 

أحمد راضي”.
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الشباب والرياضة تفتتح اليوم ملعب املرحوم علي كاظم بكرة القدم
 

تفتتح وزارة الشباب والرياضة في الساعة 
ملعب  االربعاء  اليوم  من  ظهرا  الثانية 
املرحوم علي كاظم بكرة القدم في املدينة 
بابا  عمو  مدرسة  مبشاركة  الشبابية 

ومراكز املوهبة الرياضية.
البدنية  التربية  دائرة  ذلك مدير عام  أعلن 
والرياضة الدكتور عالء عبد القادر، وقال ان 
املعلب  اجنزت  الوزارة  في  الفنية  املالكات 
متفرج،   )500( من  اكثر  الى  يتسع  الذي 

وسمي  عراقي  دينار  مليون   30 بكلفة 
بهذا االسم اكراما لنجم الكرة العراقية 

املرحوم علي كاظم.
واضاف عبد القادر  ان امللعب سيحتضن 
تدريبات املوهبة الرياضية، وفعاليات العاب 
مشيرا  احلكام،  تدريبات  عن  فضال  القوى 
تسوية  تضمنت  امللعب  إجناز  مراحل  الى 
التربة ورفع الكتل الكونكريتية واالنقاض 
الري والبزل ووضع )16( مرشة  انابيب  ومد 

ماء في امللعب.

 بغداد / 

 بغداد /  بغداد / 

 وكاالت / 

وكاالت / 

وكاالت / 
وكاالت / 

 بغداد / 

 بغداد / 

أمحد راضي: الوضع الرياضي مربك وادارة الزوراء تتحمل جزءا من أزمة النادي

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com الر ياضــــة

 “منتخبك��م احلال��ي يكاد يك��ون من بني افض��ل املنتخبات التي ش��اهدتها 
للع��راق”.. هذا ليس كالمي، ب��ل هو كالم املدرب االس��طوري العاملي، الصربي 

بورا ميلوتينوفيتش. 
وبورا، ملن ال يعرفه او نس��يه، هو املدرب الذي قاد منتخبنا لفترة وجيزة وشارك 
ب��ه في كأس القارات ع��ام 2009، وقدم معه عروضا اس��تقطبت انظار النقاد 
ف��ي كل مكان، وخصوصا تل��ك التي احرج فيها بطل اورب��ا والعالم املنتخب 
االس��باني عندما حبس انفاس��ه ولم يخسر امامه س��وى بهدف وحيد، الى 
جانب تعادله الس��لبي م��ع منتخب البلد املضيف جن��وب افريقيا وايضا مع 

نيوزيلندا بالنتيجة نفسها. 
وب��ورا مل��ن ال يعرفه ايضا، وخصوصا من ابناء اجلي��ل اجلديد، هو املدرب الوحيد 
في تاريخ كرة القدم الذي قاد خمس��ة منتخبات مختلفة الى نهائيات كأس 
العالم، وهي املكسيك )86( وكوستاريكا )90( والواليات املتحدة )94( ونيجيريا 
)98( والص��ني )2002(، وهو الوحيد ايضا الذي قاد اربعة من تلك املنتخبات الى 

الدور الثاني للمونديال باستثناء الصني. 
ب��ورا، املتواج��د منذ س��نوات في قطر مستش��ارا فنيا لالحت��اد القطري لكرة 
الق��دم، ال يخفي اعجابه بالالعب العراق��ي، بل هو يجاهر بذلك دائما، فكلما 
التقي��ه اراه وكأنه يتغ��زل بامكانات ومهارات الالع��ب العراقي، وفي هذه املرة 
س��ألته، كيف وجدت اس��ود الرافدين في البطولة االسيوية االخيرة؟. اجابني 
ب��ال ادنى تردد.. “اضاع فرصة ذهبية، فمن الصعب ان يجتمع في منتخب مثل 
ه��ذه النخبة من الالعبني الذين يتمناه��م اي مدرب”. لم يزد على ذلك لكنني 
كنت اقرأ في عيونه الكثير مما ميكن ان يقوله لوال “االحراج” لسبب او الخر!. 

ورمب��ا كان م��ن بني م��ا قرأته ه��و اميانه بان ه��ذه النخبة من العبينا الش��باب 
يرس��مون واقعا جديدا ويؤشرون ملس��تقبل جديد وواعد ملنتخبنا، وخصوصا 
ان��ه اراد ان يختم اش��ارته بلمحة مس��تقبلية في غاية االهمي��ة عندما قال 

باحلرف الواحد “بامكان العراق ان يصل الى مونديال 2022”. 
غي��ر ان الس��ؤال الذي رفض ب��ورا االجابة علي��ه صراحة هو، ه��ل ميكن لهذا 

املنتخب ان يصل فعال بجهازه الفني احلالي؟!. 
ام��ر طبيع��ي جدا ان يتغاضى ب��ورا او غيره من املدربني ع��ن االجابة على مثل 
هكذا تس��اؤل، وخصوصا انني شخصيا سبق ان سألته ان كان راغبا او يقبل 
بالعودة لتدريب منتخب العراق، فكان رده االبتس��امة فقط، وكانت ابتسامة 
ذات مغزى ودالئ��ل بكل تأكيد وخصوصا انه ارفقها باس��تخدام يده بطريقة 

توحي وكأنه يقول ان ذلك اصبح من املاضي. 
وفي تقديري ان التلميحات في احيان كثيرة ميكن ان تكون اكثر قوة من الكالم 
نفس��ه، والتلميحات هن��ا كانت واضحة كل الوضوح م��ن وجهة نظري على 
االقل، فعندما يكون منتخبنا قد “اضاع فرصة ذهبية” في البطولة االسيوية 
فان ذلك البد ان يكون قد حدث بفعل فاعل، والفاعل هنا معروف لدى اجلميع، 
كما ان االش��ارة الى ان “بامكان العراق ان يصل الى املونديال املقبل” ال حتتاج 
ال��ى “ترجم��ة” او فك طالس��م، الننا نعلم جميع��ا ان لدينا م��ن الالعبني ما 
يجعلنا قادرين فعال عل��ى بلوغ املونديال، وخصوصا ان كل املراقبني كانوا قد 
اجمع��وا مؤخرا على ان الالعب العراقي قدم نفس��ه في البطولة االس��يوية 
االخي��رة مبا يتفق مع مكانته املتميزة قاريا حتى وان كان قد اخفق في الذهاب 

بعيدا فيها. 
اما كيف ميكن لرؤية بورا هذه ان تتحقق، فذلك هو السؤال الذي ينتظر اجابة 
منطقي��ة وواقعية م��ن احتاد الكرة حتديدا، بعيدا عن رك��وب الرأس أو العناد أو 
التمس��ك ب�”احالم” يراها املعنيون فيه وردية، بينما يراها الكثيرون على انها 

ليست اكثر من “اضغاث” احالم!.

هذا ما قاله بورا 
عن منتخبنا

وقفة 

صفاء العبد 

العراق يعرض على روسيا اللعب يف بغداد

14 جلسة مراقبة حتسم هوية بديل سواريز

إميري سالح آرسنال خلطف هدف برشلونة

جودي موراي: مل يتوقع أحد وصول جنلي 
إىل صدارة التصنيف

يزال  ما  يوفنتوس  أن  إيطالي  صحفي  تقرير  كشف 
ا في سباق التعاقد مع الكولومبي خاميس  متواجداً

رودريجيز، العب ريال مدريد املعار إلى بايرن ميونخ.
أن  اإليطالي،  ميركاتو«  »كالتشيو  موقع  وذكر 
حتديد  قبل  رودريجيز  صفقة  يحسم  لن  يوفنتوس 
مصير جنمه األرجنتيني باولو ديباال، والذي تراجع دوره 

مع السيدة العجوز هذا املوسم.
ديباال  ربطت  مؤخراًا  التقارير  من  العديد  وكانت 
تبادلية  صفقة  خالل  سواء  يوفنتوس  عن  بالرحيل 
مع الدولي املصري محمد صالح، جنم ليفربول، أو عن 

طريق متثيل ريال مدريد مقابل 120 مليون يورو.
تناسب  جنله  إمكانات  بأن  رودريجيز  والد  وصرح 
الفني  املدير  أليجري  ماسيمليانو  اإليطالي  خطط 
أن  بايرن،  رئيس  أولي هونيس  أكد  بينما  ليوفنتوس، 
النادي من شراء  البافاري من سيحدد موقف  مدرب 

بطاقة النجم الكولومبي مقابل 42 مليون يورو.

ديباال وبايرن ميونخ حيددان 
مستقبل خاميس
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• الصناعة النفطية 
واك��د الغضب��ان ان الصناعة النفطي��ة العراقية 
عريقة وكانت في الس��ابق مرتكزة باالساس على 
النفط اخلام انتاجا وتصديرا وان النقلة االساسية 
التي حصلت في التنويع عندما توجهت احلكومة 
نح��و املزيد من االس��تثمار وش��يدت مش��روع غاز 
الش��مال وغ��از اجلن��وب ومنظوم��ة االنابيب لنقل 
املنتج��ات النفطي��ة والغاز وكذلك بناء سلس��لة 
م��ن املصافي كمصفى البصرة ث��م مصفى بيجي 
اضاف��ة الى مصفى الدورة ببغداد وهو اقدم مجمع 
صناعي نفطي متكامل حيث بدأ تش��غيله سنة 
1955 حت��ى صار عندنا ما نس��ميه الثالثي )انتاج 
وتصدي��ر النف��ط بع��د االس��تخراج( والثان��ي هو 
القطاع التحويلي والذي يش��مل التصفية والغاز 
والثال��ث ه��و قط��اع التوزي��ع يضاف ال��ى ذلك ان 
ش��ركة النفط الوطنية ووزارة النفط كانت واعية 
لنش��اطات اخرى والتي فيها جهد هندس��ي مثل 
اخلدمات النفطية لذلك على سبيل املثال ال احلصر 
اسس��ت املؤسس��ة العامة للمش��اريع النفطية 
والت��ي فيها عقل هندس��ي وذراع تنفي��ذي للفرق 
الزلزالية ومعها اسس��ت ش��ركة احلفر ثم شركة 
احلفر العراقية والتي هي ذراع تنفيذي للوزارة حلفر 
االبار وهنا حصل تكامل وايضا نظروا الى موضوع 
اخ��ر هو املوارد البش��رية لذلك اسس��ت املنش��أة 
العام��ة للتدري��ب النفط��ي والت��ي تض��م معهد 
التدريب النفط��ي ببغداد ثم توس��عنا ليكون في 
البص��رة وبيجي وكركوك كان ه��ذا في املاضي اما 
االن وبغض النظر عن املوقف جتاه جوالت التراخيص 
وحص��ول زي��ادات كبيرة حدث��ت منذ الع��ام 2010 
فأننا اليوم لدين��ا طاقة انتاجية ولكننا مضطرون  
خلفض االنتاج النفطي وخفض التصدير لنحافظ 
على السعر وبالفعل جنحنا كمنظمة اوبك والدول 
اخلارج��ة او املتضامنة معها في ق��رار اتخذ العام 
املاضي عندما قررنا س��وية خفض االنتاج النفطي 
مبع��دل )1.200( مليون برميل يوميا وقد اس��تطعنا 
بفض��ل ذل��ك ايقاف الهبوط املتس��ارع لالس��عار 

حيث وصل االن سعر البرميل الى)66( دوالرا .

لخ��راب   تتع��رض  النفطي��ة  منش��آتنا   •
ومطلوب النهوض بها

واكد وزير النفط ان التصفية والغاز من املش��اكل 
الت��ي عان��ى منه��ا العراق رغ��م عراق��ة الصناعة 
النفطي��ة وقدمه��ا فيه وه��ي اننا خ��الل الثالثني 
س��نة املاضية بقينا نعمر ما دم��ر ولم ننب. وخالل 
احل��رب العراقي��ة- االيراني��ة )1980 -1988( تأث��رت 
الكثير من املنش��آت النفطية العراقية بتداعيات 
تل��ك احلرب ث��م تلته��ا ح��رب اخلليج ف��ي مطلع 
عقد التس��عينات من الق��رن املاضي حيث تضررت 
املنش��آت النفطية اكثر وهكذا احل��ال في مرحلة 
احلصار وما حصل في عام 2003 حيث طال النهب 
واخل��راب املنش��آت النفطي��ة وعليه فب��دال من ان 
تنمو تلك املنشآت وتكبر وتتطور صرنا نصرف كل 
جهدن��ا واموالنا العادة احلي��اة لها ولعل ما حصل 
م��ن خراب في مصفى بيجي بعد س��يطرة تنظيم 
داعش االرهابي عليه لفت��رة من الزمن صورة اخرى 

لصور الدم��ار حيث كان هذا املصف��ى قبل وقوعه 
ف��ي قبضة داعش م��ن املصافي الت��ي حتتوي على 
منش��آت اضافية اخرى كمصفى الدهون ووحدات 
كان��ت طاقته��ا االنتاجية تش��كل 55% من طاقة 
التكري��ر ف��ي العراق لك��ن ه��ذه املنظومة خرجت 
بالكامل عن اخلدمة فاضطر العراق لالعتماد على 
مزي��د من االس��تيرادات م��ن اخلارج مثل اس��تيراد 
زي��ت الغ��از والبنزي��ن وغيرها من مش��تقات. وقال 
الغضبان انه عندما يأتي وزير الس��تالم مهامه في 
وزارة النف��ط البد ان ينظر الى موضوع ردم الفجوة 

ما ب��ني العرض والطل��ب حيث الحظن��ا في العام 
املاض��ي زيادة االس��تهالك في م��ادة البانزين وزيت 
الغاز اذ بلغ معدل االس��تهالك )2( مليون لتر يوميا 
ج��راء عودة احلي��اة الطبيعية ف��ي احملافظات التي 
كان��ت خارج س��لطة الدولة اضافة الى النش��اط 
االقتص��ادي املتنامي الذي يتحرك صعودا ومؤش��ر 
ذلك زيادة الطلب عل��ى املنتجات النفطية كوقود 

للس��يارات والش��احنات لذلك نحن نتحوط لهذه 
الظاه��رة   ولدينا اجتماع قيادي اس��بوعي يضاف 
الى ذلك التحدي حول بقاء هذه الشعالت من الغاز 
املصاحب للنفظ كثروة حتترق وتهدر يوميا ومعظم 
محطات الكهرباء اجلديدة تعتمد على التوربينات 
الغازية ونحن نستورد لها الغاز ؟ فهل   يجوز هذا؟ 
بالتأكيد هذا خلل كبير وألكون منصفا انه عندما 
توليت مهمتي في الوزارة قبل اربعة اش��هر وجدت 

انه رغم وجود املشاريع القائمة سواء في احلكومة 
الس��ابقة والت��ي قبله��ا الب��د من انش��اء مصاف 
جديدة وتطوي��ر احلالي منها بهدف زيادة س��عتها 
وانشاء وتشييد منشآت معاجلة الغازات فبدال من 
ان حتترق تذهب الى ه��ذه اجملمعات من خالل فصل 
الس��وائل وبذلك نس��تطيع من ناحية توفير الغاز 
والوقود الى محطات الكهرباء وتوفير الغاز كوقود 
ومادة مغذية للبتروكيمياويات واالس��مدة السيما 
في اجلنوب حيث لدينا خطان من االس��مدة تعتمد 
على الغاز النتاج س��ماد اليوريا وان هذه املش��اريع 
والتي تتمثل ب� )5( مصاف استثمارية و )5( منشآت 
كبرى ملعاجلة الغازات ان متت وان شاء اهلل بهمتنا 
ودعم اجلهات املعنية واملواطنني س��وف تعالج اوال 
نقص املنتجات النفطي��ة ومعاجلة وتقليص الغاز 

امله��دور )احملروق( الى احلد االدن��ى ثانيا  زيادة املتوفر 
من الغاز للصناعة وايضا ما ينتج عنه من سوائل 
ومكثف��ات للتصدير ثالثا . وحققن��ا العام املاضي 
زيادة في التصدير منها عما س��بقه بنسبة )%43( 
وان العراق اكتفى االن واحلمد هلل من الغاز الس��ائل 

ولم نعد نستورده

• مصفى كربالء

وهناك مصفى كربالء الذي يعد من احدث املصافي 
على املس��توى العامل��ي لكن تأخر اجنازه لالس��ف 
بسبب هبوط اسعار النفط بعد عام 2014 وتوجه 
الدول��ة حملاربة تنظيم داع��ش االرهابي وما يتطلب 
ذلك من ام��وال تخص��ص لقضايا االم��ن والدفاع 
فتوقف املقاول الذي هو مجموعة ش��ركات كورية 
برئاس��ة هونداي لكنه لم ينسحب وعندما جئت 
للوزارة ش��رعت مبتابعة االمر حي��ث وجدنا انه في 

الع��ام املاضي ح��دث تقصير وانهم ب��دأوا ينجزون 
ما نس��بته 2% ش��هريا وان اخملطط هذه السنة هو 
3% اي اضاف��ة 36% م��ن اجناز املش��روع وعليه فان 
منتص��ف ع��ام )2021( يكون املصف��ى جاهزا ومن 
مزاي��اه ان طاقته تبلغ 140 ال��ف برميل من النفط 
اخلام وسوف ينتج االقل من النفط االسود بخالف 
معظم مصافينا احلالية التي تنتج ما بني )%55-50( 
نفط اس��ود بينما املصفى احلال��ي الينتج من هذه 
املادة س��وى 18%  والباقي كله��ا مقطرات خفيفة 
كبنزين وزيت الغاز ونفط ابيض والش��يء االخر هو 
ان البنزي��ن املنتج في هذا املصفى س��يكون عالي 
االوكت��ني بواقع 94 درجة والش��يء امله��م االخر ان 
زيت الغاز والنفط االبيض ستكون نسبة الكبريت 
املواصف��ات  وبأح��دث  ج��دا  منخفض��ة  فيهم��ا 

وس��تكون نس��بة البنزين عالية الن نسبة النفط 
االس��ود س��تكون قليلة ومن ش��أن ذل��ك ان يوفر 
لن��ا كميات كبيرة من البنزي��ن لتلبية الزيادات في 

الطلب وتقليص االستيراد .

• البنى التحتية 
ام��ا ما يخ��ص البنى التحتي��ة فقال وزي��ر النفط 
انه��ا في غاية االهمية اذ كان عندنا اليوم اجتماع 

مطول اسميناه االجتماع القيادي ملتابعة املشاريع 
النفطية حيث نوقش��ت امور عدي��دة من ضمنها 
حقل عكاس الغازي الذي كان يعمل فيه الكوريون 
لكنهم خرجوا منه بسبب سيطرة داعش وكذلك 
احلال في حقل املنصورية الغازي الذي انسحب منه 
املقاول لذات الظروف واالن نبذل كل جهودنا العادة 
اس��تثمار هذين احلقلني الغازيني املستقل فيهما 
انتاج الغاز عن النفط وهذا من شأنه ان يوفر لوزارة 

النف��ط املرونة اضافة الى ذلك مش��روع كبير جدا 
على املس��توى العاملي واملتكام��ل للبنى التحتية 
في املنطقة اجلنوبية وهو يتكون من مجموعة من 
املش��اريع الكبرى كلفتها الكلي��ة )42 مليار( دوالر 
وهو مشروع ضخم جدا ونحن في دور التفاوض وفي 
اللمس��ات االخيرة حيث يتضمن تطوير منظومة 
اخلزن والنقل والتحميل والتصدير في البحر وزيادة 
طاقتنا من خالل مد انابي��ب وزيادة طاقة التصدير 
ال��ى )6,5( مليون برمي��ل من اخللي��ج العربي وفيه 
منظومة كاملة جديدة حلقن املاء من اجل  دميومة 
احلقول النفطية وسوف يكون على مرحلتني يصل 
ف��ي البداية الى )4,5( مليون برميل ماء نقي ونتوقع 
اجن��ازه س��نة 2022 وه��و االن في مراح��ل متقدمة 
كما اننا نعمل االن عل��ى تطوير حقلي) ابن عمر و 

رطاوي( وهناك منظومة انابيب الغاز التي هي جزء 
مهم من البنية التحتية حيث ان ش��بكة االنابيب 
احلالي��ة قدمية ومحدودة وان النمو ف��ي انتاج الغاز 
وبعد اجناز هذه املش��اريع س��يتوفر مبعدالت عالية 
وعليه البد من منظومة جديدة اضافة للمنظومة 
احلالية من خالل ش��بكة جديدة من االنابيب تربط 
املنطق��ة اجلنوبية ببعضه��ا وتربطه��ا باملنطقة 
الوس��طى وصوال للتاجي الن بغداد منطقة كبرى 
الس��تهالك الغاز وهناك محطات كبرى للكهرباء 
توجد ح��ول العاصمة ونح��ن االن ماضون في هذا 

االجتاه لتوسيع منظومة الغاز.

• الغاز وقود للسيارات
واض��اف الغضبان ان هناك مش��روعا الس��تخدام 
الغ��از الس��ائل الفائض كمنظوم��ة جديدة لوقود 
الس��يارات وهنالك حوالي )1800 س��يارة( اضيفت 
له��ا هذه املنظوم��ة احلديثة ج��دا واملطمئنة وفي 
هذه الورش��ة املنظمة تدخل السيارات تباعا على 
ش��كل )9( خط��وط وبواق��ع )3( س��يارات ف��ي كل 
خ��ط وهناك فنيون ومهندس��ون يضيف��ون اخلزان 
وباحجام مختلفة تتناس��ب وحجم السيارة لكي 
ال يؤث��ر على ش��كلها وهو مرتب م��ع انبوب يذهب 
ال��ى )الكابريتر( وبعد س��اعتني م��ن العمل تخرج 
الس��يارة من الورشة وفيها وقودان )البانزين والغاز 
الس��ائل( وفيها عقل الكتروني ومبجرد ان يش��غل 
الس��ائق عل��ى البانزي��ن تتح��ول على الغ��از بعد 
حلظ��ات وفي التعبئة او )التفويلة( الواحدة تس��ير 
الس��يارة بواقع )480 كليو متر( داخ��ل املدن وعلى 
الطرق اخلارجية وس��تكون سرعة التعجيل عالية 
)100-150( كيل��و مترا /س��اعة وان اس��تهالك هذا 
الوق��ود نظيف وصديق للبيئ��ة وان كلفة الصيانة 
للمركب��ة اق��ل الن االحت��راق هن��ا لي��س كما هو 
احت��راق البانزين والش��يء االخر ان س��ائق املركبة 
يحصل على قدرة حرارية مكافئة للبانزين بنصف 
س��عره اما س��عر التحوير او اضافة هذه املنظومة 
التي هي صناع��ة ايطالية مس��توردة فهو بحدود 
)500 ال��ف دينار( وهن��اك ورش لهذا الغرض في كل 
احملافظ��ات ونحن االن ن��روج له��ذه املنظومة التي 

ممك��ن ان تك��ون للباصات والكيات والتكس��يات و 
قريبا س��نطلق واحد من بديل��ني وهو انه في نفس 
محط��ة توزيع البانزين تك��ون هناك مضخة اخرى 
للغاز الس��ائل اضافة الى ذلك كله فان الس��المة 
مضمونة جدا الن سمك احلديد املستخدم للخزان 
من نوعيات جيدة ولم تسجل حلد االن اي حالة لها 
عالقة بالس��المة ونحن على استعداد الستضافة 
الصحاف��ة بجولة في هذه ال��ورش لالطالع عليها 
لبي��ان الفوائ��د املترتبة على هذه املنظومة س��واء 

على صعيد الفرد واجملتمع والبيئة .

• ليس لدينا بحبوحة من املال
واض��اف الس��يد الوزي��ر ان ال ش��أن ل��وزارة النفط 
باالنف��اق بل هي مس��ؤولة ع��ن امل��وارد املالية وان 
ميزانية الوزارة ش��أنها ش��أن اي وزارة اخرى وليس 

هناك محاباة بل لدينا تخصيص في قانون املوازنة 
يق��ر من قبل وزارتي املالية والتخطيط فيما يخص 
االس��تثمارية لذلك نحن االن نعان��ي  فليس لدينا 
بحبوحة من املال لتنفيذ كل مشاريعنا وان قسما 
من تلك املشاريع نقوم بتمويلها من خالل مبيعات 

النفط االسود .

• الحقول املشرتكة 
وبصدد احلقول النفطية املشتركة بني العراق ودول 
اجل��وار وحتدي��دا الكويت واي��ران ق��ال الغضبان انه 
فيما يخص احلقول املش��تركة مع الكويت فهناك 
حقالن هما حقل امتداد الرميلة اجلنوبي والتي هي 
منطقة اس��مها )الرتقة( ويطلق عليها العراقيون 
الرميلة وقد انشأت الكويت منذ عقد السبعينات 
من القرن املاضي محطة ونحن فعلنا ذلك وان كال 
الطرفني صارا يس��تنزفان النفط من هذه الطبقة 
واالن عالقتنا طيبة واالج��واء ايجابية مع الكويت 
وتبل��ور رأي ل��دى احلكومة العراقية الس��ابقة بان 
يتم استئجار استشاري اجنبي ومستقل الغراض 

التحكي��م وبالفعل ف��ان اللجنة املش��كلة لهذا 
الغرض باش��رت مهماتها ما ب��ني اجلانبني العراقي 
والكويتي واقرت اس��تئجار استش��اري مس��تقل 
ي��درس االنت��اج النفطي س��واء داخ��ل الكويت ام 
داخ��ل العراق في منطقة مكافئ��ة ملعرفة كم هو 
االنت��اج وه��ل هناك هج��رة للخام م��ن جانب الى 
اخر وهل ان االنتاج غير صحيح لضمان اس��تفادة 
الطرفني وهكذا بالنس��بة للحقل املشترك االخر 
اما بالنس��بة للحقول املش��تركة مع اجل��ارة ايران 
فله��ا طريقة اخ��رى فهم ال يفضل��ون  ان جنلب او 
ه��م يجلبون طرفا ثالثا للتقيي��م وامنا الطرفان اي 
نحن وهم يدرسان االمر سوية وهذا هو ما متفقني 

عليه وباملناس��بة فان احلقول النفطية املشتركة 
مع ايران ه��ي اكثر بكثير منها مع الكويت فهناك 
حقل الفكة داخل احلدود املش��تركة بسبب تعرج 
جغرافي��ة االرض وتداخل احلدود املش��تركة كذلك 
حق��ل نف��ط خان��ة وان كان قليل االنت��اج وهناك 

حقول اخ��رى مثل دهلران الذي متت��د نهايته داخل 
الع��راق ونحن نس��ميه )اب��و غراب الش��مالي( وان 
انتاجه قليل وعليه فان احلقول النفطية املشتركة 
موج��ودة واالن عالقتن��ا طيبة م��ع جمهورية ايران 
االس��المية وق��د حتدثن��ا مع وزي��ر النف��ط االيراني 
عندما زار بغداد مؤخرا واتفقنا على تفعيل اللجنة 
املش��تركة لكي ندرس س��وية هذا االمر وقد اختار 
االيرانيون حقلني ونحن كذلك لدراستها مبا يصب 
ف��ي مصلحة البلدين وباملناس��بة وبحكم جتربتي 
العملية الس��ابقة وبحكم االختصاص  والتعامل 
مع املعلومات واالطالع الكامل على موضوع حقل 
الرميلة او الرتقة ما بينن��ا وبني الكويت واخلالفات 

الت��ي حصلت حوله فانا اعتق��د وال اقول جازما ان 
التع��اون بني الدول اجملاورة بش��أن احلقول النفطية  
املش��تركة يعطي ثماره للطرفني بغض النظر عن 
الكمية وبعكسه قد يؤدي الى االحتراب ومشاكل 
وتص��ورات وخيال وصعوبات اما عندما يكون هناك 

تبادل في املعلومات وبناء للثقة فان ذلك من شأنه 
مد اجلس��ور ب��ني الدول اجمل��اورة لذا اعتق��د ان تلك 

احلقول نعمة وليست نقمة. 

• صناعة البرتوكيمياويات
وق��ال الغضب��ان انه بحك��م القانون ف��أن صناعة 
البتروكيمياويات هي من مس��ؤولية وزارة الصناعة 
واملع��ادن وعلي��ه ال اس��تطيع ان ادخل واس��تحوذ 
على نش��اط وزارة اخ��رى ولكن هن��اك تعاون فيما 
بيننا وهذا ما نحونا نحوه وان اي مشروع لصناعة 
البتروكيمياوي��ات ال ميك��ن ان يق��ام اال عل��ى احد 
نوع��ني من املنتجات النفطي��ة او الغاز اي اما على 

غ��از امليثان االثيلني وهو االرخ��ص او على منتجات 
م��ن املصاف��ي )البانزي��ن الثقي��ل( وان وزارة النفط 
ه��ي املنتج��ة ل��كال املادتني س��واء اكان الغ��از ام 
النف��ط وهك��ذا جاءت فك��رة التعاقد مع ش��ركة 
ش��ل قبل عدة س��نوات لبن��اء مش��روع )النبراس( 

للبتروكيمياوي��ات في البصرة والذي صوت مجلس 
الوزراء على تنفيذه س��ابقا وقد دار جدل طويل في 
حكومة البصرة احمللية حول املشروع اذ دعت جلنة 
النفط والغاز في مجلس احملافظة وزارة النفط الى 
تبني هذا املش��روع بدال م��ن وزارة الصناعة في ما 
ترى جلن��ة الصناعة في اجمللس ان مقومات النجاح 
تعتم��د عل��ى سياس��ة التموي��ل وامله��م ان هذه 
االجته��ادات واخلالف��ات حلت في حينه��ا في زمن 
السيد رئيس الوزراء االسبق نوري املالكي وان سبب 
تعطيل املش��روع هو االنشغال في محاربة داعش 
وقلة املوارد املالية لكننا االن نعمل على تنش��يط 
املش��روع وكدليل على اهتم��ام وزارة النفط فانها 

س��تمضي باملش��روع قدما وقد اخترنا الن نشارك 
في الرأس��مال بنس��بة مكافئة ل��وزارة الصناعة 
بواقع 25% ل��كل وزارة وقد راس��لنا مجلس الوزراء 
ال��ذي اقر بان تدخل وزارة النفط كش��ريك مع وزارة 
الصناع��ة وان كال الوزارتني س��وية ميلكان 50% وان 

املقاول االجنبي للمش��روع هي شركة شل الرائدة 
على مستوى العالم في صناعة البتروكيمياويات 
وهي املس��اهم االكبر فيه وهناك اتفاقية او مذكرة 

مبادئ موقعة بني االطراف املذكورة .

• مشروع الفاو االستثماري
واش��ار الوزير ان لدينا مش��روع الفاو االس��تثماري 
بطاق��ة )300( ال��ف برمي��ل يومي��ا ونح��ن االن في 
طور املراس��الت واس��تدراج عروض من الش��ركات 
االس��تثمارية النه مشروع مكلف وال نريد ان جنهد 
موازن��ة الدولة فاملعروف ان املش��اريع هذه عادة ما 
حتت��اج الى رأس��مال كبير لكننا ف��ي نفس الوقت 

نعمل وقلنا طيب لننش��ئ هذا املصفى عن طريق 
االستثمار وننشئ الى جانبه معمل بتروكيمياويات 
ونحن مس��تعدون ان نتش��ارك م��ع وزارة الصناعة 
ف��ي نس��ب س��واء اكان��ت متقارب��ة ام متكافئة 
مع املس��تثمر االجنبي وهذا املش��روع وغيره يوفر 
غرضني اولهما تأمني ف��رص كبيرة لاليدي العاملة 
وثانيهم��ا يوفر لنا صناعات الحقة من بولي اثيلني 
واحلبيب��ات والبالس��تك وان��واع الصناعات االخرى 

التي م��ن املمكن ان تق��ام عل��ى البتروكيمياويات 
لذلك نحن ماضون في هذا االجتاه بهدف زيادة فرص 
العمل وزي��ادة احملتوى الوطني وتعظيم املورد املالي 
م��ن البرميل او م��ن املتر املكعب م��ن الغاز وهناك 
توج��ه اخر وهو اننا ال نري��د ان يبقى العراق مصدرا 
للنفط اخلام فقط وهذا ما سعت اليه  دول عدة في 
اخلليج العربي كالسعودية واالمارات والكويت كأن 
نتفق مع شركة صينية على سبيل املثال وننشئ 
مصف��ى نفطي��ا في الص��ني يعتمد عل��ى النفط 
العربي وعليه نحن نعط��ي النفط ويكون لنا جزء 
م��ن الرأس��مال في املصف��ى وهنا نضمن ش��يئني 
اولهما ان هناك س��وقا للنفط العراقي س��يكون 
موجودا طيلة مدة العقد كأن يكون )50( سنة على 
س��بيل املثال كما يوفر مردودات مالية وفرص عمل 
ول��و جزئية مثلما يوفر لنا اخلبرة للعمل في اخلارج 
في اس��واق فيها تنافس وخبرة اجنبية ورجال مال 
واعم��ال وصناعة ورجال نف��ط يتعاملون معنا في 
البورصات وفي االس��هم وفي ادارة الدين والس��داد 

وهذه اخلبرات متاحة االن في العراق. 

• بعثات للخارج 
وتأسيس��ا عل��ى ذلك فنح��ن االن نفك��ر بتفعيل 
نظ��ام بعث��ات وزارة النف��ط للخارج وق��د اطلقت 
ه��ذا التوجه الى دائرة التدريب والتطوير في الوزارة 
للعمل مع الشركات النفطية بهدف وضع برنامج 
ابتعاث او ارس��ال بعث��ات الى انكلت��را او الواليات 
املتحدة او غيرها الش��خاص بأعمار مناس��بة ممن 
لديهم اخلب��رة والطم��وح الكبي��ر للحصول على 
مه��ارات ومعلومات او نرس��ل اخلريج��ني اجلدد من 
مس��توى الكليات او الثانويات م��ع زمالئهم الذين 
هم ف��ي الوظيفة مع مالحظ��ة ان العراقيني  رغم 
الظ��روف الصعبة التي مروا بها س��واء في مرحلة 
احلصار او عدم االستقرار ما بعد 2003 ظلوا قادرين 
على العطاء واالبتكار ويستحقون ان يحتفى بهم 
حيث ارس��لنا بع��ض الك��وادر الى امري��كا وعادوا 
يحمل��ون ش��هادات الدكتوراه وبتف��وق وهناك من 
قدم اختراع��ات في مجال الصناعة النفطية واننا 
نسعى الحتضان هذه الطاقات واخلبرات واملهارات 
وتشجيع اصحابها الن سياسة وزارة النفط تهدف 
لبناء تلك القدرات البشرية لتنهض من جديد وان 
واجبن��ا االن ردم الفج��وة بني ما ه��و تقليدي وغير 

تقليدي.

احل��وار مع نائب رئيس الوزراء لش��ؤون الطاقة وزير النفط )ثام��ر عباس الغضبان( ليس 
عاديا او س��هال والبد لك ان تكون مستعدا ومتحفزا ومتتلك ارضية من املعلومات النك 
س��تكون الش��ك امام ش��خصية لها حضورها الالفت على املس��تويني احمللي والعربي 
وحتى العاملي ملا ميتلكه من خبرة وجتربة وسعة افق ونظرة صائبة في مجال اختصاصه 
) النف��ط( .. وكي��ف ال وهو الذي عمل في ه��ذه الوزارة العريقة من��ذ العام 1973 حتى 
ليقال انه )ابن النفط( بكل جدارة واس��تحقاق وتش��ير املعلومات انه اعتقل في العام 
1992 م��ن قب��ل النظام الس��ابق النه انتقد م��ا كان يعتقد انها ممارس��ات خاطئة في 
القط��اع النفطي يوم��ذاك وكان ثمن ذلك ازاحته من منصبه بعد اطالق س��راحه بعد 
ذلك بثالثة اش��هر.. كان الرجل جديرا بكل املناصب التي توالها في هذه الوزارة او خارج 
اس��وارها وكان يت��رك بصمة واضحة حيثما وجد، وما س��اعد عل��ى جناحه في مهماته 
وادارة املس��ؤوليات التي انيطت به بجدارة هو خبرته وجتربته وحتصيله الدراس��ي كونه 
حاصال على البكالوريوس في اجليولوجيا من الكلية اجلامعة في لندن واملاجس��تير في 
هندس��ة خزانات النفط من الكلية الفنية امللكية في جامع��ة لندن  وتدرج باملناصب    

في مرحلة ما بعد 2003 حيث ش��غل منصب وزي��ر النفط في حكومة اياد عالوي وكان 
عضوا في جلنة كتابة الدس��تور العراقي واجلمعية الوطني��ة االنتقالية وعضو اللجنة 
االقتصادي��ة فيها ورئيس هيئة املستش��ارين في مجلس الوزراء ورُّش��ح ملنصب االمني 
الع��ام ملنظمة اوبك من قب��ل احلكومة العراقية في عام 2012 وكان مستش��ارا لنائب 
رئيس اجلمهورية لش��ؤون الطاقة ومستش��ارا لوزير النف��ط يومذاك كما تولى منصب 
رئاسة جهاز التخطيط في وزارة النفط ومديرا مؤقتا لشؤون وزارة النفط ورغم تسنمه 
ملنصبه احلالي وزيرا للنفط في احلكومة احلالية منذ اربعة اش��هر فقط اال ان الغضبان 
يخطط الحداث نقالت نوعية في عمل الوزارة وخططها ومش��اريعها املس��تقبلية لذا 
فه��و دائب احلرك��ة وال يتوقف برهة من الزمن اللتقاط انفاس��ه وديدنه حتقيق منجزات 
نفطي��ة يريده��ا كبيرة وترتقي الى حجم العراق وتليق بش��عبه لكن ما يؤس��ف له ان 
البعض من املغرضني واالنتهازيني يحاولون اطالق سهامهم بدوافع مريضة او حقد دفني  
متأصل في النفوس ناسني او متناسني  ان قامة عراقية مثل وزير النفط  لن يهتز لعواء 
تطلقه ذئاب جريحة هنا او هناك.. »البينة اجلديدة« التقت الغضبان ظهيرة يوم االثنني، 

اخلامس والعشرين من شباط احلالي فكان هذا احلوار الصريح واملوسع فشكرا له الفراده 
مساحة من زمنه املزدحم ل� »البينة اجلديدة«.

ق��ال نائب رئيس الوزراء لش��ؤون الطاقة وزير النفط )ثامر عباس الغضبان( اننا نس��عى 
وفق منظور ورؤية مبنية على اس��س ومعايير مهنية مدروسة لالرتقاء بواقع عمل وزارة 
النفط والنهوض بدوره��ا الكبير مبا يجعلها قادرة على االيفاء بكامل التزاماتها كونها 
الوزارة  املسؤولة عن توفير اكثر من 90% من ايرادات موازنة الدولة بحسب قانون املوازنة 
واض��اف الغضب��ان في حواره مع »البينة اجلديدة«  ان املطل��وب منا كوزارة ان نصّدر هذا 
الع��ام اكثر م��ن ) 3,5 مليون برميل نفط يوميا( من ضمنه��ا 250 الف برميل من اقليم 
كردستان وان كان هذا لم يتحقق بعد لكن االجواء بني بغداد واالقليم هي ودية وايجابية 
ونأم��ل ان نتوصل الى آلي��ات بهذا اخلصوص في حوار قريب، مع افتراض س��عر البرميل 
الواح��د في املوازنة ب���) 56( دوالرا وان اجمالي ايرادات الدولة املالية املتحققة من تصدير 
النفط تقدر ب� )133( مليار دوالر س��نويا م��ع عجز يقدر ب� )20%( في املوازنة وهذا العجز 
الش��ك يؤثر على امليزانية االستثمارية للبالد وما يس��تتبع ذلك من تفاصيل. واكد وزير 

النفط اننا نطمح لتش��كيل شركتي نفط وطنية للغاز والتصفية ولدينا كذلك اربعة 
مش��اريع للغ��از مطروحة للنقاش عل��ى الطاولة كما نطمح لطرح مش��روع متكامل 
للغاز مركزه البصرة. واكد الغضبان انه في الس��نوات املقبلة يجب ان تكون عندنا رؤية 
جديدة ملوضوع التنمية وهل نبقى نعتمد فقط على ما يتأتى من واردات النفط لتأمني 
ما يسمى بالكلفة االجتماعية ام ان هناك رؤية جديدة لتوجيه جزء اكبر من هذه املوارد 
نحو برامج التنمية وعندما نتكلم عن التنمية امنا نتكلم عن النمو االقتصادي الذي ال 
ميك��ن ان يتحقق بالكامل ما لم تكن هناك آليات جديدة والبد من اطالق قدرات القطاع 
اخلاص وما يؤسف له اننا لم نحقق اشياء ملموسة وهنا ال نريد ان نذكر مبررات او القاء 
اللوم على ش��ماعة اجلان��ب االمني او غيره بل هو يتعلق ب��االرث املتراكم من مجموعة 
القوان��ني والتش��ريعات البالية وكذلك احملددات في اطالق االس��تثمار االجنبي املباش��ر 
س��واء اكان على املس��توى الوطني او احمللي والبد  من اعادة نظر بالكامل، واملعروف من 
خالل االدبيات والكالم املباشر مع املستثمرين كلهم يقولون: )اذا لم جند بيئة جاذبة في 
العراق او جند عقودا او فرصا اس��تثمارية جاذبة فيه  نذهب الى اماكن اخرى فلدينا نحن 

جدول لالستثمارات وجدول بالفرص حتى على مستوى العقود النفطية(.
وهنا نس��أل كيف يستطيع املش��رع العراقي ممثال مبجلس النواب والسلطة التنفيذية 
على حد س��واء ان يعمال سوية لتطوير البيئة االس��تثمارية وبيئة العمل بحيث تكون 
جاذبة وصديقة للقطاع اخلاص احمللي واالجنبي وبحكم جتربتي العملية امليدانية وجدت 
صراح��ة ان هناك خلال في نظرتنا للمس��تثمر فالبعض خالل املمارس��ات يتعامل معه 
كبقرة حلوب وما اعرفه على مس��توى احلياة احمللية ان يكون الطرف املس��تفيد )خادما( 
للمستثمر وليس )مبتزا( واحلقيقة كان لدينا موضوع النافذة الواحدة التي سبقتنا اليها 
دول كثيرة وحلت هذه االشكالية وصارت ترى بان الفرصة االستثمارية ممكن ان تطلق في 
يوم او يومني مع آليات اخرى.. على س��بيل املثال في دولة ما  كمصر عندما تدخل على 
املوقع االلكتروني لهيئة وطنية او محلية في دولة جنح فيها االس��تثمار جتد معلومات 
غزيرة عن الفرص االستثمارية مثل وصف املشروع وحجمه والكلفة التخمينية وااليدي 
العاملة ..هل هي متوفرة ام ال؟ وغير ذلك من االمور التي يبحث عنها املستثمر الذي ما 
ان يجد كل االمور في الهيئة الوطنية متاحة في بلد يرغب باالس��تثمار ويجد كّما من 

املعلوم��ات التي تفيده 
ف��ي اتخاذ الق��رار وال يأتي ليجرب حظه وهذا يحتاج الى سلس��لة اج��راءات بعيدة عن 
البيروقراطي��ة والروتني ما بعد االجازة والتي تضمن للمس��تثمر املواد واملعدات الداخلة 
ف��ي تنفيذ املش��روع املس��تهدف اضافة ال��ى موضوع االج��راءات الكمركي��ة واالدخال 
واالخ��راج ولذلك عندما ننظ��ر بإمعان الى خطط التنمية الوطني��ة الثالث جند اننا لم 
نحقق نش��اطا او اجنازا كبيرا على املس��توى احمللي جللب االستثمار ولردم الفجوة مابني 
املوارد واالس��تثمار طيلة الس��نوات املاضي��ة حتى عندما كان س��عر البرميل في اعلى 
ارتفاع��ه ورغم حتقق وفرة في املوارد املالي��ة ولكن من ناحية كان هناك عجز في املوازنة 
ومن ناحية اخرى ان الذين توفرت لديهم االموال س��واء على مستوى احلكومة االحتادية 
او احملافظات لم تكن لديهم الطاقة االس��تيعابية لصرف هذه املبالغ وانا اعرف ومتأكد 
ان وزارات ومحافظات اعادت مبالغ مخصصة لها الى اخلزانة وهذا س��ببه سلسلة من 
العوام��ل من بينه��ا الروتني والبيروقراطي��ة وتأثيرات منظومات القوانني والتش��ريعات 

املكبلة الطالق العمل .

نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان يؤكد يف حوار صريح وموسع لـ )                                (:

نطمح لتشكيل شركيت نفط وطنية للغاز والتصفية ولدينا)4(مشاريع للغاز تناقش على الطاولة وسوف ينتهي حرق الغاز ومل نعد نستورد السائل منه 
لدينا مشروع كبري جدا على املستوى العاملي يف املنطقة اجلنوبية يتكون من جمموعة مشاريع كربى بكلفة كلية )42 (مليار دوالر وحنن يف دور التفاوض ويف اللمسات االخرية 

صناعتنا النفطية عريقة لكنها تعرضت للتصدع بسبب احلروب وداعش وإن الواجب يتطلب النهوض بها وال خيار سوى تطوير البيئة االستثمارية وجذب املستثمرين 
هناك خلل يف نظرتنا للمستثمر فالبعض  يتعامل معه كبقرة حلوب وآن لنا مغادرة االساليب البريوقراطية والروتني والتشريعات املكّبلة الطالق العمل 
عندما يأتي وزير الستالم مهامه يف وزارة النفط البد ان ينظر اىل موضوع ردم الفجوة ما بني العرض والطلب واستنهاض كل الطاقات البشرية املتاحة 

حاوره – رئيس التحرير التنفيذي عبد الزهرة البياتي 
وحسني السومري 

جنحنا يف استحداث مشروع استخدام الغاز السائل كمنظومة جديدة لوقود السيارات وهناك )1800(
سيارة اضيفت هلا املنظومة ولدينا مشروعات ملحقة بها 

التعاون بني الدول اجملاورة بشأن احلقول النفطية املشرتكة يعطي مثاره للطرفني 
والبد من بناء الثقة ومد اجلسور 
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احملرر حسني السومري مع وزير النفط

وزير النفط يلتقي عددا من الصحفيني 

رئيس التحرير التنفيذي مع وزير النفط

السيد ثامر الغضبان 
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• الصناعة النفطية 
واك��د الغضب��ان ان الصناعة النفطي��ة العراقية 
عريقة وكانت في الس��ابق مرتكزة باالساس على 
النفط اخلام انتاجا وتصديرا وان النقلة االساسية 
التي حصلت في التنويع عندما توجهت احلكومة 
نح��و املزيد من االس��تثمار وش��يدت مش��روع غاز 
الش��مال وغ��از اجلن��وب ومنظوم��ة االنابيب لنقل 
املنتج��ات النفطي��ة والغاز وكذلك بناء سلس��لة 
م��ن املصافي كمصفى البصرة ث��م مصفى بيجي 
اضاف��ة الى مصفى الدورة ببغداد وهو اقدم مجمع 
صناعي نفطي متكامل حيث بدأ تش��غيله سنة 
1955 حت��ى صار عندنا ما نس��ميه الثالثي )انتاج 
وتصدي��ر النف��ط بع��د االس��تخراج( والثان��ي هو 
القطاع التحويلي والذي يش��مل التصفية والغاز 
والثال��ث ه��و قط��اع التوزي��ع يضاف ال��ى ذلك ان 
ش��ركة النفط الوطنية ووزارة النفط كانت واعية 
لنش��اطات اخرى والتي فيها جهد هندس��ي مثل 
اخلدمات النفطية لذلك على سبيل املثال ال احلصر 
اسس��ت املؤسس��ة العامة للمش��اريع النفطية 
والت��ي فيها عقل هندس��ي وذراع تنفي��ذي للفرق 
الزلزالية ومعها اسس��ت ش��ركة احلفر ثم شركة 
احلفر العراقية والتي هي ذراع تنفيذي للوزارة حلفر 
االبار وهنا حصل تكامل وايضا نظروا الى موضوع 
اخ��ر هو املوارد البش��رية لذلك اسس��ت املنش��أة 
العام��ة للتدري��ب النفط��ي والت��ي تض��م معهد 
التدريب النفط��ي ببغداد ثم توس��عنا ليكون في 
البص��رة وبيجي وكركوك كان ه��ذا في املاضي اما 
االن وبغض النظر عن املوقف جتاه جوالت التراخيص 
وحص��ول زي��ادات كبيرة حدث��ت منذ الع��ام 2010 
فأننا اليوم لدين��ا طاقة انتاجية ولكننا مضطرون  
خلفض االنتاج النفطي وخفض التصدير لنحافظ 
على السعر وبالفعل جنحنا كمنظمة اوبك والدول 
اخلارج��ة او املتضامنة معها في ق��رار اتخذ العام 
املاضي عندما قررنا س��وية خفض االنتاج النفطي 
مبع��دل )1.200( مليون برميل يوميا وقد اس��تطعنا 
بفض��ل ذل��ك ايقاف الهبوط املتس��ارع لالس��عار 

حيث وصل االن سعر البرميل الى)66( دوالرا .

لخ��راب   تتع��رض  النفطي��ة  منش��آتنا   •
ومطلوب النهوض بها

واكد وزير النفط ان التصفية والغاز من املش��اكل 
الت��ي عان��ى منه��ا العراق رغ��م عراق��ة الصناعة 
النفطي��ة وقدمه��ا فيه وه��ي اننا خ��الل الثالثني 
س��نة املاضية بقينا نعمر ما دم��ر ولم ننب. وخالل 
احل��رب العراقي��ة- االيراني��ة )1980 -1988( تأث��رت 
الكثير من املنش��آت النفطية العراقية بتداعيات 
تل��ك احلرب ث��م تلته��ا ح��رب اخلليج ف��ي مطلع 
عقد التس��عينات من الق��رن املاضي حيث تضررت 
املنش��آت النفطية اكثر وهكذا احل��ال في مرحلة 
احلصار وما حصل في عام 2003 حيث طال النهب 
واخل��راب املنش��آت النفطي��ة وعليه فب��دال من ان 
تنمو تلك املنشآت وتكبر وتتطور صرنا نصرف كل 
جهدن��ا واموالنا العادة احلي��اة لها ولعل ما حصل 
م��ن خراب في مصفى بيجي بعد س��يطرة تنظيم 
داعش االرهابي عليه لفت��رة من الزمن صورة اخرى 

لصور الدم��ار حيث كان هذا املصف��ى قبل وقوعه 
ف��ي قبضة داعش م��ن املصافي الت��ي حتتوي على 
منش��آت اضافية اخرى كمصفى الدهون ووحدات 
كان��ت طاقته��ا االنتاجية تش��كل 55% من طاقة 
التكري��ر ف��ي العراق لك��ن ه��ذه املنظومة خرجت 
بالكامل عن اخلدمة فاضطر العراق لالعتماد على 
مزي��د من االس��تيرادات م��ن اخلارج مثل اس��تيراد 
زي��ت الغ��از والبنزي��ن وغيرها من مش��تقات. وقال 
الغضبان انه عندما يأتي وزير الس��تالم مهامه في 
وزارة النف��ط البد ان ينظر الى موضوع ردم الفجوة 

ما ب��ني العرض والطل��ب حيث الحظن��ا في العام 
املاض��ي زيادة االس��تهالك في م��ادة البانزين وزيت 
الغاز اذ بلغ معدل االس��تهالك )2( مليون لتر يوميا 
ج��راء عودة احلي��اة الطبيعية ف��ي احملافظات التي 
كان��ت خارج س��لطة الدولة اضافة الى النش��اط 
االقتص��ادي املتنامي الذي يتحرك صعودا ومؤش��ر 
ذلك زيادة الطلب عل��ى املنتجات النفطية كوقود 

للس��يارات والش��احنات لذلك نحن نتحوط لهذه 
الظاه��رة   ولدينا اجتماع قيادي اس��بوعي يضاف 
الى ذلك التحدي حول بقاء هذه الشعالت من الغاز 
املصاحب للنفظ كثروة حتترق وتهدر يوميا ومعظم 
محطات الكهرباء اجلديدة تعتمد على التوربينات 
الغازية ونحن نستورد لها الغاز ؟ فهل   يجوز هذا؟ 
بالتأكيد هذا خلل كبير وألكون منصفا انه عندما 
توليت مهمتي في الوزارة قبل اربعة اش��هر وجدت 

انه رغم وجود املشاريع القائمة سواء في احلكومة 
الس��ابقة والت��ي قبله��ا الب��د من انش��اء مصاف 
جديدة وتطوي��ر احلالي منها بهدف زيادة س��عتها 
وانشاء وتشييد منشآت معاجلة الغازات فبدال من 
ان حتترق تذهب الى ه��ذه اجملمعات من خالل فصل 
الس��وائل وبذلك نس��تطيع من ناحية توفير الغاز 
والوقود الى محطات الكهرباء وتوفير الغاز كوقود 
ومادة مغذية للبتروكيمياويات واالس��مدة السيما 
في اجلنوب حيث لدينا خطان من االس��مدة تعتمد 
على الغاز النتاج س��ماد اليوريا وان هذه املش��اريع 
والتي تتمثل ب� )5( مصاف استثمارية و )5( منشآت 
كبرى ملعاجلة الغازات ان متت وان شاء اهلل بهمتنا 
ودعم اجلهات املعنية واملواطنني س��وف تعالج اوال 
نقص املنتجات النفطي��ة ومعاجلة وتقليص الغاز 

امله��دور )احملروق( الى احلد االدن��ى ثانيا  زيادة املتوفر 
من الغاز للصناعة وايضا ما ينتج عنه من سوائل 
ومكثف��ات للتصدير ثالثا . وحققن��ا العام املاضي 
زيادة في التصدير منها عما س��بقه بنسبة )%43( 
وان العراق اكتفى االن واحلمد هلل من الغاز الس��ائل 

ولم نعد نستورده

• مصفى كربالء

وهناك مصفى كربالء الذي يعد من احدث املصافي 
على املس��توى العامل��ي لكن تأخر اجنازه لالس��ف 
بسبب هبوط اسعار النفط بعد عام 2014 وتوجه 
الدول��ة حملاربة تنظيم داع��ش االرهابي وما يتطلب 
ذلك من ام��وال تخص��ص لقضايا االم��ن والدفاع 
فتوقف املقاول الذي هو مجموعة ش��ركات كورية 
برئاس��ة هونداي لكنه لم ينسحب وعندما جئت 
للوزارة ش��رعت مبتابعة االمر حي��ث وجدنا انه في 

الع��ام املاضي ح��دث تقصير وانهم ب��دأوا ينجزون 
ما نس��بته 2% ش��هريا وان اخملطط هذه السنة هو 
3% اي اضاف��ة 36% م��ن اجناز املش��روع وعليه فان 
منتص��ف ع��ام )2021( يكون املصف��ى جاهزا ومن 
مزاي��اه ان طاقته تبلغ 140 ال��ف برميل من النفط 
اخلام وسوف ينتج االقل من النفط االسود بخالف 
معظم مصافينا احلالية التي تنتج ما بني )%55-50( 
نفط اس��ود بينما املصفى احلال��ي الينتج من هذه 
املادة س��وى 18%  والباقي كله��ا مقطرات خفيفة 
كبنزين وزيت الغاز ونفط ابيض والش��يء االخر هو 
ان البنزي��ن املنتج في هذا املصفى س��يكون عالي 
االوكت��ني بواقع 94 درجة والش��يء امله��م االخر ان 
زيت الغاز والنفط االبيض ستكون نسبة الكبريت 
املواصف��ات  وبأح��دث  ج��دا  منخفض��ة  فيهم��ا 

وس��تكون نس��بة البنزين عالية الن نسبة النفط 
االس��ود س��تكون قليلة ومن ش��أن ذل��ك ان يوفر 
لن��ا كميات كبيرة من البنزي��ن لتلبية الزيادات في 

الطلب وتقليص االستيراد .

• البنى التحتية 
ام��ا ما يخ��ص البنى التحتي��ة فقال وزي��ر النفط 
انه��ا في غاية االهمية اذ كان عندنا اليوم اجتماع 

مطول اسميناه االجتماع القيادي ملتابعة املشاريع 
النفطية حيث نوقش��ت امور عدي��دة من ضمنها 
حقل عكاس الغازي الذي كان يعمل فيه الكوريون 
لكنهم خرجوا منه بسبب سيطرة داعش وكذلك 
احلال في حقل املنصورية الغازي الذي انسحب منه 
املقاول لذات الظروف واالن نبذل كل جهودنا العادة 
اس��تثمار هذين احلقلني الغازيني املستقل فيهما 
انتاج الغاز عن النفط وهذا من شأنه ان يوفر لوزارة 

النف��ط املرونة اضافة الى ذلك مش��روع كبير جدا 
على املس��توى العاملي واملتكام��ل للبنى التحتية 
في املنطقة اجلنوبية وهو يتكون من مجموعة من 
املش��اريع الكبرى كلفتها الكلي��ة )42 مليار( دوالر 
وهو مشروع ضخم جدا ونحن في دور التفاوض وفي 
اللمس��ات االخيرة حيث يتضمن تطوير منظومة 
اخلزن والنقل والتحميل والتصدير في البحر وزيادة 
طاقتنا من خالل مد انابي��ب وزيادة طاقة التصدير 
ال��ى )6,5( مليون برمي��ل من اخللي��ج العربي وفيه 
منظومة كاملة جديدة حلقن املاء من اجل  دميومة 
احلقول النفطية وسوف يكون على مرحلتني يصل 
ف��ي البداية الى )4,5( مليون برميل ماء نقي ونتوقع 
اجن��ازه س��نة 2022 وه��و االن في مراح��ل متقدمة 
كما اننا نعمل االن عل��ى تطوير حقلي) ابن عمر و 

رطاوي( وهناك منظومة انابيب الغاز التي هي جزء 
مهم من البنية التحتية حيث ان ش��بكة االنابيب 
احلالي��ة قدمية ومحدودة وان النمو ف��ي انتاج الغاز 
وبعد اجناز هذه املش��اريع س��يتوفر مبعدالت عالية 
وعليه البد من منظومة جديدة اضافة للمنظومة 
احلالية من خالل ش��بكة جديدة من االنابيب تربط 
املنطق��ة اجلنوبية ببعضه��ا وتربطه��ا باملنطقة 
الوس��طى وصوال للتاجي الن بغداد منطقة كبرى 
الس��تهالك الغاز وهناك محطات كبرى للكهرباء 
توجد ح��ول العاصمة ونح��ن االن ماضون في هذا 

االجتاه لتوسيع منظومة الغاز.

• الغاز وقود للسيارات
واض��اف الغضبان ان هناك مش��روعا الس��تخدام 
الغ��از الس��ائل الفائض كمنظوم��ة جديدة لوقود 
الس��يارات وهنالك حوالي )1800 س��يارة( اضيفت 
له��ا هذه املنظوم��ة احلديثة ج��دا واملطمئنة وفي 
هذه الورش��ة املنظمة تدخل السيارات تباعا على 
ش��كل )9( خط��وط وبواق��ع )3( س��يارات ف��ي كل 
خ��ط وهناك فنيون ومهندس��ون يضيف��ون اخلزان 
وباحجام مختلفة تتناس��ب وحجم السيارة لكي 
ال يؤث��ر على ش��كلها وهو مرتب م��ع انبوب يذهب 
ال��ى )الكابريتر( وبعد س��اعتني م��ن العمل تخرج 
الس��يارة من الورشة وفيها وقودان )البانزين والغاز 
الس��ائل( وفيها عقل الكتروني ومبجرد ان يش��غل 
الس��ائق عل��ى البانزي��ن تتح��ول على الغ��از بعد 
حلظ��ات وفي التعبئة او )التفويلة( الواحدة تس��ير 
الس��يارة بواقع )480 كليو متر( داخ��ل املدن وعلى 
الطرق اخلارجية وس��تكون سرعة التعجيل عالية 
)100-150( كيل��و مترا /س��اعة وان اس��تهالك هذا 
الوق��ود نظيف وصديق للبيئ��ة وان كلفة الصيانة 
للمركب��ة اق��ل الن االحت��راق هن��ا لي��س كما هو 
احت��راق البانزين والش��يء االخر ان س��ائق املركبة 
يحصل على قدرة حرارية مكافئة للبانزين بنصف 
س��عره اما س��عر التحوير او اضافة هذه املنظومة 
التي هي صناع��ة ايطالية مس��توردة فهو بحدود 
)500 ال��ف دينار( وهن��اك ورش لهذا الغرض في كل 
احملافظ��ات ونحن االن ن��روج له��ذه املنظومة التي 

ممك��ن ان تك��ون للباصات والكيات والتكس��يات و 
قريبا س��نطلق واحد من بديل��ني وهو انه في نفس 
محط��ة توزيع البانزين تك��ون هناك مضخة اخرى 
للغاز الس��ائل اضافة الى ذلك كله فان الس��المة 
مضمونة جدا الن سمك احلديد املستخدم للخزان 
من نوعيات جيدة ولم تسجل حلد االن اي حالة لها 
عالقة بالس��المة ونحن على استعداد الستضافة 
الصحاف��ة بجولة في هذه ال��ورش لالطالع عليها 
لبي��ان الفوائ��د املترتبة على هذه املنظومة س��واء 

على صعيد الفرد واجملتمع والبيئة .

• ليس لدينا بحبوحة من املال
واض��اف الس��يد الوزي��ر ان ال ش��أن ل��وزارة النفط 
باالنف��اق بل هي مس��ؤولة ع��ن امل��وارد املالية وان 
ميزانية الوزارة ش��أنها ش��أن اي وزارة اخرى وليس 

هناك محاباة بل لدينا تخصيص في قانون املوازنة 
يق��ر من قبل وزارتي املالية والتخطيط فيما يخص 
االس��تثمارية لذلك نحن االن نعان��ي  فليس لدينا 
بحبوحة من املال لتنفيذ كل مشاريعنا وان قسما 
من تلك املشاريع نقوم بتمويلها من خالل مبيعات 

النفط االسود .

• الحقول املشرتكة 
وبصدد احلقول النفطية املشتركة بني العراق ودول 
اجل��وار وحتدي��دا الكويت واي��ران ق��ال الغضبان انه 
فيما يخص احلقول املش��تركة مع الكويت فهناك 
حقالن هما حقل امتداد الرميلة اجلنوبي والتي هي 
منطقة اس��مها )الرتقة( ويطلق عليها العراقيون 
الرميلة وقد انشأت الكويت منذ عقد السبعينات 
من القرن املاضي محطة ونحن فعلنا ذلك وان كال 
الطرفني صارا يس��تنزفان النفط من هذه الطبقة 
واالن عالقتنا طيبة واالج��واء ايجابية مع الكويت 
وتبل��ور رأي ل��دى احلكومة العراقية الس��ابقة بان 
يتم استئجار استشاري اجنبي ومستقل الغراض 

التحكي��م وبالفعل ف��ان اللجنة املش��كلة لهذا 
الغرض باش��رت مهماتها ما ب��ني اجلانبني العراقي 
والكويتي واقرت اس��تئجار استش��اري مس��تقل 
ي��درس االنت��اج النفطي س��واء داخ��ل الكويت ام 
داخ��ل العراق في منطقة مكافئ��ة ملعرفة كم هو 
االنت��اج وه��ل هناك هج��رة للخام م��ن جانب الى 
اخر وهل ان االنتاج غير صحيح لضمان اس��تفادة 
الطرفني وهكذا بالنس��بة للحقل املشترك االخر 
اما بالنس��بة للحقول املش��تركة مع اجل��ارة ايران 
فله��ا طريقة اخ��رى فهم ال يفضل��ون  ان جنلب او 
ه��م يجلبون طرفا ثالثا للتقيي��م وامنا الطرفان اي 
نحن وهم يدرسان االمر سوية وهذا هو ما متفقني 

عليه وباملناس��بة فان احلقول النفطية املشتركة 
مع ايران ه��ي اكثر بكثير منها مع الكويت فهناك 
حقل الفكة داخل احلدود املش��تركة بسبب تعرج 
جغرافي��ة االرض وتداخل احلدود املش��تركة كذلك 
حق��ل نف��ط خان��ة وان كان قليل االنت��اج وهناك 

حقول اخ��رى مثل دهلران الذي متت��د نهايته داخل 
الع��راق ونحن نس��ميه )اب��و غراب الش��مالي( وان 
انتاجه قليل وعليه فان احلقول النفطية املشتركة 
موج��ودة واالن عالقتن��ا طيبة م��ع جمهورية ايران 
االس��المية وق��د حتدثن��ا مع وزي��ر النف��ط االيراني 
عندما زار بغداد مؤخرا واتفقنا على تفعيل اللجنة 
املش��تركة لكي ندرس س��وية هذا االمر وقد اختار 
االيرانيون حقلني ونحن كذلك لدراستها مبا يصب 
ف��ي مصلحة البلدين وباملناس��بة وبحكم جتربتي 
العملية الس��ابقة وبحكم االختصاص  والتعامل 
مع املعلومات واالطالع الكامل على موضوع حقل 
الرميلة او الرتقة ما بينن��ا وبني الكويت واخلالفات 

الت��ي حصلت حوله فانا اعتق��د وال اقول جازما ان 
التع��اون بني الدول اجملاورة بش��أن احلقول النفطية  
املش��تركة يعطي ثماره للطرفني بغض النظر عن 
الكمية وبعكسه قد يؤدي الى االحتراب ومشاكل 
وتص��ورات وخيال وصعوبات اما عندما يكون هناك 

تبادل في املعلومات وبناء للثقة فان ذلك من شأنه 
مد اجلس��ور ب��ني الدول اجمل��اورة لذا اعتق��د ان تلك 

احلقول نعمة وليست نقمة. 

• صناعة البرتوكيمياويات
وق��ال الغضب��ان انه بحك��م القانون ف��أن صناعة 
البتروكيمياويات هي من مس��ؤولية وزارة الصناعة 
واملع��ادن وعلي��ه ال اس��تطيع ان ادخل واس��تحوذ 
على نش��اط وزارة اخ��رى ولكن هن��اك تعاون فيما 
بيننا وهذا ما نحونا نحوه وان اي مشروع لصناعة 
البتروكيمياوي��ات ال ميك��ن ان يق��ام اال عل��ى احد 
نوع��ني من املنتجات النفطي��ة او الغاز اي اما على 

غ��از امليثان االثيلني وهو االرخ��ص او على منتجات 
م��ن املصاف��ي )البانزي��ن الثقي��ل( وان وزارة النفط 
ه��ي املنتج��ة ل��كال املادتني س��واء اكان الغ��از ام 
النف��ط وهك��ذا جاءت فك��رة التعاقد مع ش��ركة 
ش��ل قبل عدة س��نوات لبن��اء مش��روع )النبراس( 

للبتروكيمياوي��ات في البصرة والذي صوت مجلس 
الوزراء على تنفيذه س��ابقا وقد دار جدل طويل في 
حكومة البصرة احمللية حول املشروع اذ دعت جلنة 
النفط والغاز في مجلس احملافظة وزارة النفط الى 
تبني هذا املش��روع بدال م��ن وزارة الصناعة في ما 
ترى جلن��ة الصناعة في اجمللس ان مقومات النجاح 
تعتم��د عل��ى سياس��ة التموي��ل وامله��م ان هذه 
االجته��ادات واخلالف��ات حلت في حينه��ا في زمن 
السيد رئيس الوزراء االسبق نوري املالكي وان سبب 
تعطيل املش��روع هو االنشغال في محاربة داعش 
وقلة املوارد املالية لكننا االن نعمل على تنش��يط 
املش��روع وكدليل على اهتم��ام وزارة النفط فانها 

س��تمضي باملش��روع قدما وقد اخترنا الن نشارك 
في الرأس��مال بنس��بة مكافئة ل��وزارة الصناعة 
بواقع 25% ل��كل وزارة وقد راس��لنا مجلس الوزراء 
ال��ذي اقر بان تدخل وزارة النفط كش��ريك مع وزارة 
الصناع��ة وان كال الوزارتني س��وية ميلكان 50% وان 

املقاول االجنبي للمش��روع هي شركة شل الرائدة 
على مستوى العالم في صناعة البتروكيمياويات 
وهي املس��اهم االكبر فيه وهناك اتفاقية او مذكرة 

مبادئ موقعة بني االطراف املذكورة .

• مشروع الفاو االستثماري
واش��ار الوزير ان لدينا مش��روع الفاو االس��تثماري 
بطاق��ة )300( ال��ف برمي��ل يومي��ا ونح��ن االن في 
طور املراس��الت واس��تدراج عروض من الش��ركات 
االس��تثمارية النه مشروع مكلف وال نريد ان جنهد 
موازن��ة الدولة فاملعروف ان املش��اريع هذه عادة ما 
حتت��اج الى رأس��مال كبير لكننا ف��ي نفس الوقت 

نعمل وقلنا طيب لننش��ئ هذا املصفى عن طريق 
االستثمار وننشئ الى جانبه معمل بتروكيمياويات 
ونحن مس��تعدون ان نتش��ارك م��ع وزارة الصناعة 
ف��ي نس��ب س��واء اكان��ت متقارب��ة ام متكافئة 
مع املس��تثمر االجنبي وهذا املش��روع وغيره يوفر 
غرضني اولهما تأمني ف��رص كبيرة لاليدي العاملة 
وثانيهم��ا يوفر لنا صناعات الحقة من بولي اثيلني 
واحلبيب��ات والبالس��تك وان��واع الصناعات االخرى 

التي م��ن املمكن ان تق��ام عل��ى البتروكيمياويات 
لذلك نحن ماضون في هذا االجتاه بهدف زيادة فرص 
العمل وزي��ادة احملتوى الوطني وتعظيم املورد املالي 
م��ن البرميل او م��ن املتر املكعب م��ن الغاز وهناك 
توج��ه اخر وهو اننا ال نري��د ان يبقى العراق مصدرا 
للنفط اخلام فقط وهذا ما سعت اليه  دول عدة في 
اخلليج العربي كالسعودية واالمارات والكويت كأن 
نتفق مع شركة صينية على سبيل املثال وننشئ 
مصف��ى نفطي��ا في الص��ني يعتمد عل��ى النفط 
العربي وعليه نحن نعط��ي النفط ويكون لنا جزء 
م��ن الرأس��مال في املصف��ى وهنا نضمن ش��يئني 
اولهما ان هناك س��وقا للنفط العراقي س��يكون 
موجودا طيلة مدة العقد كأن يكون )50( سنة على 
س��بيل املثال كما يوفر مردودات مالية وفرص عمل 
ول��و جزئية مثلما يوفر لنا اخلبرة للعمل في اخلارج 
في اس��واق فيها تنافس وخبرة اجنبية ورجال مال 
واعم��ال وصناعة ورجال نف��ط يتعاملون معنا في 
البورصات وفي االس��هم وفي ادارة الدين والس��داد 

وهذه اخلبرات متاحة االن في العراق. 

• بعثات للخارج 
وتأسيس��ا عل��ى ذلك فنح��ن االن نفك��ر بتفعيل 
نظ��ام بعث��ات وزارة النف��ط للخارج وق��د اطلقت 
ه��ذا التوجه الى دائرة التدريب والتطوير في الوزارة 
للعمل مع الشركات النفطية بهدف وضع برنامج 
ابتعاث او ارس��ال بعث��ات الى انكلت��را او الواليات 
املتحدة او غيرها الش��خاص بأعمار مناس��بة ممن 
لديهم اخلب��رة والطم��وح الكبي��ر للحصول على 
مه��ارات ومعلومات او نرس��ل اخلريج��ني اجلدد من 
مس��توى الكليات او الثانويات م��ع زمالئهم الذين 
هم ف��ي الوظيفة مع مالحظ��ة ان العراقيني  رغم 
الظ��روف الصعبة التي مروا بها س��واء في مرحلة 
احلصار او عدم االستقرار ما بعد 2003 ظلوا قادرين 
على العطاء واالبتكار ويستحقون ان يحتفى بهم 
حيث ارس��لنا بع��ض الك��وادر الى امري��كا وعادوا 
يحمل��ون ش��هادات الدكتوراه وبتف��وق وهناك من 
قدم اختراع��ات في مجال الصناعة النفطية واننا 
نسعى الحتضان هذه الطاقات واخلبرات واملهارات 
وتشجيع اصحابها الن سياسة وزارة النفط تهدف 
لبناء تلك القدرات البشرية لتنهض من جديد وان 
واجبن��ا االن ردم الفج��وة بني ما ه��و تقليدي وغير 

تقليدي.

احل��وار مع نائب رئيس الوزراء لش��ؤون الطاقة وزير النفط )ثام��ر عباس الغضبان( ليس 
عاديا او س��هال والبد لك ان تكون مستعدا ومتحفزا ومتتلك ارضية من املعلومات النك 
س��تكون الش��ك امام ش��خصية لها حضورها الالفت على املس��تويني احمللي والعربي 
وحتى العاملي ملا ميتلكه من خبرة وجتربة وسعة افق ونظرة صائبة في مجال اختصاصه 
) النف��ط( .. وكي��ف ال وهو الذي عمل في ه��ذه الوزارة العريقة من��ذ العام 1973 حتى 
ليقال انه )ابن النفط( بكل جدارة واس��تحقاق وتش��ير املعلومات انه اعتقل في العام 
1992 م��ن قب��ل النظام الس��ابق النه انتقد م��ا كان يعتقد انها ممارس��ات خاطئة في 
القط��اع النفطي يوم��ذاك وكان ثمن ذلك ازاحته من منصبه بعد اطالق س��راحه بعد 
ذلك بثالثة اش��هر.. كان الرجل جديرا بكل املناصب التي توالها في هذه الوزارة او خارج 
اس��وارها وكان يت��رك بصمة واضحة حيثما وجد، وما س��اعد عل��ى جناحه في مهماته 
وادارة املس��ؤوليات التي انيطت به بجدارة هو خبرته وجتربته وحتصيله الدراس��ي كونه 
حاصال على البكالوريوس في اجليولوجيا من الكلية اجلامعة في لندن واملاجس��تير في 
هندس��ة خزانات النفط من الكلية الفنية امللكية في جامع��ة لندن  وتدرج باملناصب    

في مرحلة ما بعد 2003 حيث ش��غل منصب وزي��ر النفط في حكومة اياد عالوي وكان 
عضوا في جلنة كتابة الدس��تور العراقي واجلمعية الوطني��ة االنتقالية وعضو اللجنة 
االقتصادي��ة فيها ورئيس هيئة املستش��ارين في مجلس الوزراء ورُّش��ح ملنصب االمني 
الع��ام ملنظمة اوبك من قب��ل احلكومة العراقية في عام 2012 وكان مستش��ارا لنائب 
رئيس اجلمهورية لش��ؤون الطاقة ومستش��ارا لوزير النف��ط يومذاك كما تولى منصب 
رئاسة جهاز التخطيط في وزارة النفط ومديرا مؤقتا لشؤون وزارة النفط ورغم تسنمه 
ملنصبه احلالي وزيرا للنفط في احلكومة احلالية منذ اربعة اش��هر فقط اال ان الغضبان 
يخطط الحداث نقالت نوعية في عمل الوزارة وخططها ومش��اريعها املس��تقبلية لذا 
فه��و دائب احلرك��ة وال يتوقف برهة من الزمن اللتقاط انفاس��ه وديدنه حتقيق منجزات 
نفطي��ة يريده��ا كبيرة وترتقي الى حجم العراق وتليق بش��عبه لكن ما يؤس��ف له ان 
البعض من املغرضني واالنتهازيني يحاولون اطالق سهامهم بدوافع مريضة او حقد دفني  
متأصل في النفوس ناسني او متناسني  ان قامة عراقية مثل وزير النفط  لن يهتز لعواء 
تطلقه ذئاب جريحة هنا او هناك.. »البينة اجلديدة« التقت الغضبان ظهيرة يوم االثنني، 

اخلامس والعشرين من شباط احلالي فكان هذا احلوار الصريح واملوسع فشكرا له الفراده 
مساحة من زمنه املزدحم ل� »البينة اجلديدة«.

ق��ال نائب رئيس الوزراء لش��ؤون الطاقة وزير النفط )ثامر عباس الغضبان( اننا نس��عى 
وفق منظور ورؤية مبنية على اس��س ومعايير مهنية مدروسة لالرتقاء بواقع عمل وزارة 
النفط والنهوض بدوره��ا الكبير مبا يجعلها قادرة على االيفاء بكامل التزاماتها كونها 
الوزارة  املسؤولة عن توفير اكثر من 90% من ايرادات موازنة الدولة بحسب قانون املوازنة 
واض��اف الغضب��ان في حواره مع »البينة اجلديدة«  ان املطل��وب منا كوزارة ان نصّدر هذا 
الع��ام اكثر م��ن ) 3,5 مليون برميل نفط يوميا( من ضمنه��ا 250 الف برميل من اقليم 
كردستان وان كان هذا لم يتحقق بعد لكن االجواء بني بغداد واالقليم هي ودية وايجابية 
ونأم��ل ان نتوصل الى آلي��ات بهذا اخلصوص في حوار قريب، مع افتراض س��عر البرميل 
الواح��د في املوازنة ب���) 56( دوالرا وان اجمالي ايرادات الدولة املالية املتحققة من تصدير 
النفط تقدر ب� )133( مليار دوالر س��نويا م��ع عجز يقدر ب� )20%( في املوازنة وهذا العجز 
الش��ك يؤثر على امليزانية االستثمارية للبالد وما يس��تتبع ذلك من تفاصيل. واكد وزير 

النفط اننا نطمح لتش��كيل شركتي نفط وطنية للغاز والتصفية ولدينا كذلك اربعة 
مش��اريع للغ��از مطروحة للنقاش عل��ى الطاولة كما نطمح لطرح مش��روع متكامل 
للغاز مركزه البصرة. واكد الغضبان انه في الس��نوات املقبلة يجب ان تكون عندنا رؤية 
جديدة ملوضوع التنمية وهل نبقى نعتمد فقط على ما يتأتى من واردات النفط لتأمني 
ما يسمى بالكلفة االجتماعية ام ان هناك رؤية جديدة لتوجيه جزء اكبر من هذه املوارد 
نحو برامج التنمية وعندما نتكلم عن التنمية امنا نتكلم عن النمو االقتصادي الذي ال 
ميك��ن ان يتحقق بالكامل ما لم تكن هناك آليات جديدة والبد من اطالق قدرات القطاع 
اخلاص وما يؤسف له اننا لم نحقق اشياء ملموسة وهنا ال نريد ان نذكر مبررات او القاء 
اللوم على ش��ماعة اجلان��ب االمني او غيره بل هو يتعلق ب��االرث املتراكم من مجموعة 
القوان��ني والتش��ريعات البالية وكذلك احملددات في اطالق االس��تثمار االجنبي املباش��ر 
س��واء اكان على املس��توى الوطني او احمللي والبد  من اعادة نظر بالكامل، واملعروف من 
خالل االدبيات والكالم املباشر مع املستثمرين كلهم يقولون: )اذا لم جند بيئة جاذبة في 
العراق او جند عقودا او فرصا اس��تثمارية جاذبة فيه  نذهب الى اماكن اخرى فلدينا نحن 

جدول لالستثمارات وجدول بالفرص حتى على مستوى العقود النفطية(.
وهنا نس��أل كيف يستطيع املش��رع العراقي ممثال مبجلس النواب والسلطة التنفيذية 
على حد س��واء ان يعمال سوية لتطوير البيئة االس��تثمارية وبيئة العمل بحيث تكون 
جاذبة وصديقة للقطاع اخلاص احمللي واالجنبي وبحكم جتربتي العملية امليدانية وجدت 
صراح��ة ان هناك خلال في نظرتنا للمس��تثمر فالبعض خالل املمارس��ات يتعامل معه 
كبقرة حلوب وما اعرفه على مس��توى احلياة احمللية ان يكون الطرف املس��تفيد )خادما( 
للمستثمر وليس )مبتزا( واحلقيقة كان لدينا موضوع النافذة الواحدة التي سبقتنا اليها 
دول كثيرة وحلت هذه االشكالية وصارت ترى بان الفرصة االستثمارية ممكن ان تطلق في 
يوم او يومني مع آليات اخرى.. على س��بيل املثال في دولة ما  كمصر عندما تدخل على 
املوقع االلكتروني لهيئة وطنية او محلية في دولة جنح فيها االس��تثمار جتد معلومات 
غزيرة عن الفرص االستثمارية مثل وصف املشروع وحجمه والكلفة التخمينية وااليدي 
العاملة ..هل هي متوفرة ام ال؟ وغير ذلك من االمور التي يبحث عنها املستثمر الذي ما 
ان يجد كل االمور في الهيئة الوطنية متاحة في بلد يرغب باالس��تثمار ويجد كّما من 

املعلوم��ات التي تفيده 
ف��ي اتخاذ الق��رار وال يأتي ليجرب حظه وهذا يحتاج الى سلس��لة اج��راءات بعيدة عن 
البيروقراطي��ة والروتني ما بعد االجازة والتي تضمن للمس��تثمر املواد واملعدات الداخلة 
ف��ي تنفيذ املش��روع املس��تهدف اضافة ال��ى موضوع االج��راءات الكمركي��ة واالدخال 
واالخ��راج ولذلك عندما ننظ��ر بإمعان الى خطط التنمية الوطني��ة الثالث جند اننا لم 
نحقق نش��اطا او اجنازا كبيرا على املس��توى احمللي جللب االستثمار ولردم الفجوة مابني 
املوارد واالس��تثمار طيلة الس��نوات املاضي��ة حتى عندما كان س��عر البرميل في اعلى 
ارتفاع��ه ورغم حتقق وفرة في املوارد املالي��ة ولكن من ناحية كان هناك عجز في املوازنة 
ومن ناحية اخرى ان الذين توفرت لديهم االموال س��واء على مستوى احلكومة االحتادية 
او احملافظات لم تكن لديهم الطاقة االس��تيعابية لصرف هذه املبالغ وانا اعرف ومتأكد 
ان وزارات ومحافظات اعادت مبالغ مخصصة لها الى اخلزانة وهذا س��ببه سلسلة من 
العوام��ل من بينه��ا الروتني والبيروقراطي��ة وتأثيرات منظومات القوانني والتش��ريعات 

املكبلة الطالق العمل .

نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان يؤكد يف حوار صريح وموسع لـ )                                (:

نطمح لتشكيل شركيت نفط وطنية للغاز والتصفية ولدينا)4(مشاريع للغاز تناقش على الطاولة وسوف ينتهي حرق الغاز ومل نعد نستورد السائل منه 
لدينا مشروع كبري جدا على املستوى العاملي يف املنطقة اجلنوبية يتكون من جمموعة مشاريع كربى بكلفة كلية )42 (مليار دوالر وحنن يف دور التفاوض ويف اللمسات االخرية 

صناعتنا النفطية عريقة لكنها تعرضت للتصدع بسبب احلروب وداعش وإن الواجب يتطلب النهوض بها وال خيار سوى تطوير البيئة االستثمارية وجذب املستثمرين 
هناك خلل يف نظرتنا للمستثمر فالبعض  يتعامل معه كبقرة حلوب وآن لنا مغادرة االساليب البريوقراطية والروتني والتشريعات املكّبلة الطالق العمل 
عندما يأتي وزير الستالم مهامه يف وزارة النفط البد ان ينظر اىل موضوع ردم الفجوة ما بني العرض والطلب واستنهاض كل الطاقات البشرية املتاحة 

حاوره – رئيس التحرير التنفيذي عبد الزهرة البياتي 
وحسني السومري 

جنحنا يف استحداث مشروع استخدام الغاز السائل كمنظومة جديدة لوقود السيارات وهناك )1800(
سيارة اضيفت هلا املنظومة ولدينا مشروعات ملحقة بها 

التعاون بني الدول اجملاورة بشأن احلقول النفطية املشرتكة يعطي مثاره للطرفني 
والبد من بناء الثقة ومد اجلسور 
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احملرر حسني السومري مع وزير النفط

وزير النفط يلتقي عددا من الصحفيني 

رئيس التحرير التنفيذي مع وزير النفط

السيد ثامر الغضبان 



اكدت اللجن��ة القانونية النيابية امس 
الثالث��اء، أحقي��ة الع��راق في اس��تالم 
جمي��ع الدواعش العراقي��ني املعتقلني 
في جميع الدول وف��ق القانون الدولي، 
مش��يرا الى ان العراق منع اعادة تدوير 
تلك العناص��ر االرهابية في املعتقالت 

االجنبية.
وقال عض��و اللجنة حس��ني العقابي 
ف��ي تصريح ان “اجراء اس��تالم جميع 
حمل��ة  م��ن  الداعش��ية  العناص��ر 
اجلنس��ية العراقي��ة ه��و أصول��ي من 
حيث القان��ون الدولي الذي ينص على 
استالم جميع املطلوبني ومحاكمتهم 

في بلدانهم”.
وأض��اف العقابي، ان “جميع املعتقلني 

س��يتم إحالتهم إلى القضاء بتهم 
ارت��كاب جرائ��م إرهابية ف��ي العراق 
فيما سيتم تسوية احوال عوائلهم 
احملتجزي��ن وف��ق اج��راءات حكومية 

ستعلن عنها الحقا”.
واش��ار العقابي ال��ى ان “العراق منع 
اعادة تدوير تلك اجملاميع االرهابية في 
حال سجنهم في معتقالت اجنبية 
العادة تنظيمهم مجددا كما حصل 
في معتقل “بوكا” وبعض املعتقالت 
والتلوي��ح باطالق س��راحهم كورقة 

ضغط على احلكومة العراقية”.
وس��لمت قوات س��وريا الدميقراطية 
“قس��د” الق��وات العراقي��ة االح��د 
املاض��ي نح��و 280 داعش��يا عراقيا 
استس��لموا خالل املعارك في  على 

احلدود السورية العراقية.
كما بني اخلبير االمن��ي كاظم احلاج 
الثالث��اء، ان الدواع��ش دخل��وا م��ن 

س��وريا الى الع��راق بأمر م��ن الرئيس 
االميرك��ي دونال��د ترام��ب موضح��اً ان 
ترامب هدد بادخال داعش املوجودين في 

سجون قس��د الى اراضي دول املنطقة 
واحدها العراق.

وق��ال احل��اج ف��ي تصري��ح ان “دخ��ول 
االراض��ي  ال��ى  العراقي��ني  الدواع��ش 
العراقي��ة ج��اء بأمر م��ن ترام��ب وهذا 

ماص��رح به س��ابقاً من خ��الل تهديده 
بفتح س��جون قس��د الى جميع الدول 

والعراق من ضمنها، وتنفيذا او رضوخاً 
من قبل بعض املس��ؤولني في احلكومة 
فأنه��م اس��تقبلوا الدواع��ش وما يثير 
الريب��ة انهم كانوا م��ع جهات حليفة 

الميركا”.

واض��اف ان “اخلطر يكمن في تنش��يط 
الدواع��ش املوجودي��ن في الع��راق، من 
خالل اجله��ات التي س��لمت الدواعش 

في س��وريا الى الع��راق، خاصة ان لهم 
ارتباط وثي��ق بأميركا”، مبينا أن “دخول 
الدواعش جاء بالتزامن مع ارتفاع وتيرة 
االعمال االرهابية بدفع اميركي من اجل 
الضغط على مجلس النواب واحلكومة 
بهدف ع��دم اق��رار قانون ط��رد القوات 

االميركية واالجنبية بصورة عامة”.
واش��ار احلاج إل��ى أن “الدواع��ش الذين 
تس��لمهم الع��راق يج��ب ان يحج��زوا 
بصورة مس��تقلة في سجون بعيدا عن 
اي مجامي��ع ارهابي��ة اخ��رى، وبالتالي 
ينبغي ان يك��ون هناك تعامل جدي مع 
الدواعش واخضاعهم لقاعدة البيانات 
الرصين��ة لدى اجله��ات االمنية ومن ثم 
التعامل معهم وفقاً للقانون العراقي”

كم��ا ح��ذر النائ��ب ع��ن حتال��ف البناء 
منص��ور البعيج��ي امس الثالث��اء، من 
ع��ودة تنظي��م “داع��ش” اإلجرامي الى 
االراضي العراقية من االراضي السورية 
مبباركة أميركي��ة، داعيا رئي��س الوزراء 
ع��ادل عب��د املهدي ال��ى ع��دم الوقوف 

مكتوف االيدي ازاء ذلك.
وق��ال البعيج��ي ف��ي بي��ان إن “عل��ى 
احلكوم��ة العراقي��ة ان التاخ��ذ موقف 
املتفرج عما يحصل من قبل االمريكان 
وه��ي توف��ر الغط��اء له��ذه العصابات 
اراضينا  وتس��اعدها بدخول  االجرامية 
وماحصل م��ن مفاوض��ات أميركية مع 

ه��ؤالء اجل��رذان باالراض��ي الس��ورية 
وتركوه��م يخرج��ون دون قت��ال ام��ر 
خطير ينبغي على احلكومة العراقية 
ان تتدخل سريعا للحفاظ على امن 

البلد”.
وح��ذر البعيجي رئيس ال��وزراء عادل 
عب��د امله��دي م��ن “ع��دم الوق��وف 
مكتوف��ا وحتصني احلدود ملنع تس��لل 
هذه العصاب��ات الى اراضينا النه من 
غير املمكن الس��كوت عن هذا االمر 
ال��ذي يرتب��ط به ام��ن البل��د وابنائة 

بصورة مباشرة”.

وش��دد على ض��رورة “التحرك س��ريعا 
لتامني الوضع االمني ومنع التسلل الى 
االراض��ي العراقية واال انها س��تتحمل 
املسؤولية الكاملة ملا يجري ألي انتهاك 
البناء الش��عب من قبل هذه العصابات 
التكفيرية والقوات االجنبية املنتش��رة 

في البلد
الى ذلك اكدت النائب عن حتالف الفتح 
ان  الثالث��اء،  ام��س  املوس��وي،  س��هام 
التقارب بني الفتح وسائرون جاء من اجل 
حل اخلالف على منصب وزير الداخلية، 
مبين��ة ان الكت��ل االخرى ف��ي االصالح 
والبناء حصلت على استحقاقاتها في 

التشكيلة احلكومية.
وقالت املوسوي في تصريح ان “التقارب 
بني الفتح وسائرون اليعني ابعاد الكتل 
االخرى، وامنا كان هناك خالف معني بني 
الكتلت��ني بخص��وص وزارة الداخلي��ة، 
الكت��ل  متث��الن  الكتلت��ني  ان  وايض��ا 

الرئيسة لتحالفي البناء واالصالح”.
واضاف��ت املوس��وي، ان “اتف��اق الفتح 
وس��ائرون نتج عن��ه اختي��ار احلكومة، 
ومايحدث من اتفاقات في االيام احلالية 
التعني االبتعاد ع��ن االخر او الغاء دوره، 
والكتل االخرى في التحالفني لن تعارض 

ماسيتفق عليه الفتح وسائرون”.
ان “الكت��ل ف��ي حتالف��ي  واوضح��ت 
عل��ى  حصل��ت  والبن��اء  االص��الح 
اس��تحقاقاتها ولم يبق غي��ر االتفاق 
وخاص��ة  املتبقي��ة  ال��وزارات  عل��ى 
امره��ا  سيحس��م  الت��ي  الداخلي��ة 

الفتح وس��ائرون، والدفاع والتربية التي 
من املنتظر حسم امرهما من قبل احملور 
والقرار، والعدل التي يجب ان يحسمها 
االك��راد بالتش��اور مع باق��ي الكتل في 

حتالفي البناء واالصالح”
كم��ا اعتبر عض��و احل��زب الدميقراطي 
الكردس��تاني ماج��د ش��نكالي ام��س 
الثالث��اء، ان تصريح��ات رئي��س حرك��ة 
اجلي��ل اجلدي��د شاس��وار عب��د الواحد 
تهدف الى الش��هرة االعالمية وكسب 

الش��ارع املعارض في كردس��تان، الفتاً 
الى ان عبد الواحد اختار طريق املعارضة 
بع��د ان قالت صناديق االقتراع كلمتها 

في كردستان.
ان  تصري��ح  ف��ي  ش��نكالي  وق��ال 
“التصريحات التي اطلقها رئيس حركة 
اجليل اجلديد شاس��وار عبد الواحد ضد 
احلزب��ني االحت��اد الوطن��ي والدميقراطي 
التنس��جم مع التوجهات الدميقراطية 

التي ينادي بها”.
قانوني��ة  جه��ات  “هن��اك  ان  واض��اف 
ورسمية بامكانه اللجوء اليها بدال من 
اطالق التصريحات ضد احلزبني، خاصة 
انه اخت��ار طريق املعارض��ة ولكن ليس 
بهذا االسلوب”، مبينا أن “اجليل اجلديد 
حص��ل عل��ى ثماني��ة مقاع��د نيابي��ة 
ويش��ارك بالبرملان في االقليم واعضائه 
ترش��حوا لثالثة مناصب ولم يحصلوا 

اال على اصوات املنتمني للحزب”.
واشار شنكالي إلى أن “ما صرح به عبد 
الواحد هو مجرد كالم من اجل الشهرة 
االعالمي��ة وكس��ب الش��ارع املعارض، 
وصناديق االقتراع قالت كلمتها، حيث 
الدميقراط��ي عل��ى 45  حص��ل احل��زب 
مقعداً واالحت��اد الوطني حصل على 21 

مقعداً.
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الحاج

العقابي

البعيجي

الصدر والعامري

توقعت مص��ادر في »اللق��اء النيابي 
الدميقراط��ي« وفي تيار »املس��تقبل« 
أن تنتظ��م العالقة ب��ني اجلانبني بعد 
اخلالف��ات الت��ي ظه��رت مطل��ع هذا 
الش��هر بني رئي��س احلكومة س��عد 
التقدم��ي  »احل��زب  ورئي��س  احلري��ري 
االشتراكي« وليد جنبالط، واستدعت 
لقائ��ي مصارح��ة األول كان ب��ني وفد 
وزاري - نياب��ي التقى احلريري قبل زهاء 
أسبوعني، والثاني خالل العشاء الذي 
جمع احلريري وجنبالط في منزل األول 
اخلمي��س املاضي ف��ي حض��ور وزيري 
»اللق��اء الدميقرط��ي« أكرم ش��هيب 
ووائل أبو فاعور والوزير السابق غطاس 
خ��وري، جرت خالل��ه مصارحة هادئة 
بالعمق بينهم��ا تخللها عرض ملآخذ 

جنبالط على مواقف احلريري جتاهه.
وعلم��ت مصادر أن هناك توجها أيضا 
م��ن جنبالط وم��ن رئي��س اجلمهورية 
العماد ميشال عون لتنظيم العالقة 
بني العهد وبني األول، إثر لقاء الوزيرين 
رئي��س  م��ع  فاع��ور  وأب��و  ش��هيب 
اجلمهورية في س��ياق جولة »اللقاء 
الدمقراطي« على رؤس��اء اجلمهورية 
والبرملان واحلكومة إثر تأليف احلكومة 
وم��ا رافقها من تباينات وخالفات في 
ش��أن توزيع احلقائب والضغوط التي 
مورس��ت على »احلزب االش��تراكي« 
في منطق��ة اجلبل والتي بدا فيها أن 
»التيار الوطني احلر« يس��اند خصوم 
جنبالط املدعومني م��ن قبل القيادة 
الس��ورية و«حزب اهلل«. وهي سببت 
قبل أسابيع حمالت إعالمية ما لبث 
الفريق��ان أن وضعا ح��دا لها، مثلما 
س��عى احلري��ري وجنب��الط لتهدئ��ة 

السجال بينهما حني اندلع اخلالف.
وجتل��ت املس��اعي م��ن أج��ل ترتيب 
العالق��ة ب��ني الرئيس ع��ون والزعيم 
وزي��ري  م��ن  كل  بزي��ارة  اجلنبالط��ي 
م��ن  أول  جريصات��ي  ف��ادي  البيئ��ة 
أم��س، واملهجري��ن غس��ان عطا اهلل 
أمس، جلنبالط، بن��اء لتوجيهات من 
الرئي��س عون من أجل التنس��يق مع 
رئي��س »االش��تراكي« ف��ي املواضيع 
الت��ي تخص وزارتيهما، والتي له دوره 
ف��ي املهمات املطروح��ة عليهما، وال 

س��يما ما تبقى من ملفات املهجرين 
فالوزي��ران  اجلب��ل.  ف��ي  واملصاحل��ات 

ينتمي��ان إل��ى »تكتل لبن��ان القوي« 
والتيار الوطني احلر«. ووصف جنبالط 
لقاءه م��ع عطا اهلل بأنه »ودي وصريح 
وكم��ا س��بق وذك��رت فانن��ي واحلزب 
االش��تراكي نعل��ن ع��ن اس��تعدادنا 

الكام��ل لكل تعاون معه خلتم هذا 
املل��ف وفت��ح صفحة امن��اء اجلبل 

بشتى اجملاالت«.
أم��ا الوزي��ر عط��ااهلل فأوض��ح أنه 
»م��ن الض��روري التعاون م��ع احلزب 
النائب  رأس��ه  وعل��ى  االش��تراكي 
الس��ابق ولي��د جنب��الط ومختلف 

األفرقاء لطي ملف املهجرين«.
وكان جنبالط اس��تقبل الس��فيرة 
األميركية إلزابيت ريتش��ارد وبحث 

معها أوضاع لبنان واملنطقة.
»اللق��اء  ف��ي  مص��ادر  وأوضح��ت 
ج��رت  مثلم��ا  إن��ه  الدميقرط��ي« 
مصارح��ة م��ع احلريري، ف��إن وزيري 
»اللق��اء« كانا عرض��ا للرئيس عون 
ف��ي حينه��ا، م��ا يجري ف��ي اجلبل 

من افتع��ال حلوادث أمنية وخصومات 
يعتب��ر جنبالط أن مص��در التحريض 

عليها دمشق، وأن رئيس »التيار احلر« 
الوزير جبران باس��يل يتص��در الدعم 
لكل م��ن رئيس »احل��زب الدميقرطي« 
ط��الل أرس��الن، والوزير الس��ابق وئام 
وه��اب، عل��ى رغ��م أن تط��ور األم��ور 

نتيج��ة اخلصومات يهدد االس��تقرار 
ف��ي اجلب��ل، ولذلك يس��عى جنبالط 
إل��ى أن تأخذ الدول��ة وأجهزتها دورها 
الكام��ل في معاجل��ة أي حادث ضمن 
القانون. وشددا على احلرص املتواصل 
ل��دى فريقهما عل��ى صيانة مصاحلة 
اجلب��ل. وتط��رق البحث إلى ما ش��اب 
تأليف احلكومة من ضغوط، بالتزامن 

مع التطورات في اجلبل.
وقال��ت مص��ادر واس��عة االط��الع إن 
النقاش مع عون كان مفيدا للجانبني، 
وأن رئي��س اجلمهوري��ة أك��د لوزي��ري 
»اللق��اء الدمقراط��ي« أن��ه يتفه��م 
موقف جنبالط وتشديده على أهمية 

مصاحلة اجلبل بني املسيحيني والدروز 
معتبرا أن رئيس »االش��تراكي« ركيزة 
أساس��ية في حتقيقها وفي صونها. 
حت��ى أن ع��ون عّلق عل��ى االنتقادات 
الت��ي وجهه��ا »اللقاء« ح��ول دعوة 
دوائر القصر الرئاس��ي ش��يخ العقل 
)نصر الدين الغري��ب( املعني من قبل 
النائ��ب أرس��الن، إلى افتت��اح القمة 
العربي��ة التنموي��ة الت��ي انعق��دت 
في بيروت الش��هر املاض��ي باعتباره 
غير قانوني )ألن ش��يخ العقل نعيم 
حسن منتخب وفق القانون(، فأقر أن 
هذه الدع��وة كانت خاطئة. واعتبرت 
مصادر »اللق��اء الدميقراطي« ان عون 
كان منفتحا على النقاط التي أثارها 
ش��هيب وأبو فاع��ور، وأن هناك متييزا 
ب��ني إيجابية عون وس��لوك باس��يل 
باخلصومة وتشجيعه  يتس��م  الذي 

اخلالفات في اجلبل.
أما عل��ى صعيد لقائي املصارحة بني 
احلري��ري وجنب��الط، ف��إن مصادرهما 
نهاي��ة  ف��ي  اتفق��ا  أنهم��ا  قال��ت 
اجتماعهم��ا األخير، بع��د عرض كل 
املواق��ف اخلالفية وتل��ك التي يتقارب 
موقفهما منها، على مناقشة جملة 
م��ن النق��اط الت��ي ميكن أن تش��هد 
تباينا ف��ي املرحلة املقبلة، ال س��يما 
ف��ي مجل��س ال��وزراء، ومنه��ا مل��ف 
الكهرب��اء الذي يعتبران أن له األولوية 
في معاجلته في املرحلة املقبلة. كما 
أن وفدا من نواب »اللقاء الدميقراطي« 
ومعه فنيني مختصني مبلف الكهرباء 
س��يلتقيان قريب��ا م��ع وف��د نياب��ي 
وفن��ي من جهة احلري��ري، للبحث في 
مالحظات »احلزب االش��تراكي« على 
اخلط��ط املطروحة في ش��أن معاجلة 
أزم��ة الكهرباء، ف��ي محاولة لتوحيد 

وجهتي النظر.
جاء التوافق على ذلك بعد أن شملت 
املصارحة بني اجلانبني كافة املواضيع 
به��دوء فع��رض فري��ق جنب��الط ث��م 
جنبالط نفسه التباينات التي ظهرت 
بينهم��ا، ب��دءا م��ن قان��ون االنتخاب 
وتقس��يم الدوائ��ر، إل��ى التجالف��ات 
االنتخابي��ة، وصوال إلى مرحلة تأليف 
احلكوم��ة وما ش��ابها من في ش��أن 
توزي��ع احلقائ��ب واحلص��ص، والطلب 
إل��ى جنب��الط التخل��ي ع��ن حقيبة 

الصناعة.. وصوال إلى ما يعتبره الفريق 
اجلنبالط��ي تركيب الصيغة النهائية 
للحكوم��ة ف��ي لق��اءات عق��دت في 
باري��س مع الوزير باس��يل، وانتقاداته 
لتس��اهل احلري��ري في ذلك بش��كل 
ميس بصالحيات رئاسة احلكومة كما 
ن��ص عليها اتف��اق الطائ��ف. وأكدت 
مصادر »املستقبل« أن احلريري رد على 
هذه املالحظات ومنها تنطح باسيل 
لتحديد برنامج احلكومة قبل بيانها 

الوزاري، مؤكدا متسكه بالطائف وأنه 
لم يس��مح بتجاوزه، ب��ل أصر على أن 
يلعب كرئي��س للحكوم��ة دوره وفق 
الدستور. كما نفى أن تكون احلكومة 
صيغت في لق��اءات باري��س، وخفف 
م��ن وقع ضغوط باس��يل ف��ي بعض 
األجوبة، وانتقد س��لوكه في بعضها 
اآلخر. كما أنه رد بعض أسباب التباين 

السابق إلى سوء حسابات عند بعض 
مسؤولي »املستقبل«.

الدميقرط��ي«  »اللق��اء  ف��ي  مص��ادر 
كل  أن  إل��ى  أش��ارت  و«املس��تقبل« 
املواضيع العالقة طرحت، بال استثناء. 
بعضها حصل حوله��ا عتاب متبادل 
ث��م مت جتاوزه��ا، وأخرى ج��رى توضيح 
موق��ف كل فريق حيالها مع متس��ك 

كل منهما بنظرته إليها.
إال أن لق��اء احلري��ري - جنب��الط، الذي 

مت بن��اء على مبادرة م��ن األول بقدر ما 
س��ادته الصراح��ة كان حميم��ا في 
ج��زء منه أكد في��ه األول أنه ال يرضى 
مبحاصرة الثاني في اجلبل وأن العالقة 
معه تق��وم على احملبة واالحترام نظرا 
إل��ى مواقف��ه التاريخي��ة وألنه قيمة 
سياسية تاريخية ورفيق درب من بداية 
الطري��ق. ونقل عن احلريري تأكيده في 

االجتماعني اللذين عقدا إنه هو أيضا 
يتعرض لهجمة تستهدفه، وبالتالي 
عليهم��ا أن يتفاهم��ا، وأن��ه خالل 15 
س��نة من العالقة مع جنبالط لم يرد 
عل��ى انتقاداته له إال ن��ادرا النزعاجه. 
أم��ا جنب��الط فاس��تذكر بلحظ��ات 
وجدانية الش��هيد رفيق احلريري وعاد 
بالذاكرة إلى بعض محطات التعاون.

وأش��ارت معلوم��ات اجلانب��ني إلى أنه 
بع��د اس��تعراض املاض��ي انتقال إلى 
املرحلة املقبلة، وال س��يما ما ينتظر 
تتعل��ق  اس��تحقاقات،  م��ن  البل��د 
بأزم��ة الكهرب��اء والنفاي��ات والعجز 
ف��ي املوازنة والنازح��ني... حيث عرض 
جنب��الط حتفظاته عل��ى خصخصة 
القطاع العام والشفافية في تنفيذ 
املش��اريع الت��ي طالب به��ا جنبالط 
وأكد اإلصرار عليها احلريري ال س��يما 
الت��ي  الدولي��ة  الرقاب��ة  م��ن خ��الل 
ستكون لها آليتها في إطار »سيدر«.. 
واتفق على مناقش��ة املشاريع حيث 
هن��اك خالف في وجهات النظر، فيما 
أكدت مصادر »اللقاء الدميقراطي« أن 
نواب��ه ووزراءه س��يدلون مبالحظاتهم 

»من دون مسايرة«.

القانونية النيابية: الحكومة تسلمت الدواعش وفق اإلجراءات الدولية

العقابي : اجراء استالم مجيع العناصر الداعشية من محلة اجلنسية 
العراقية هو أصولي من حيث القانون الدولي

الحاج : هدد ترامب بادخال 
داعش املوجودين يف سجون قسد 
اىل اراضي دول املنطقة واحدها 

العراق

العراق منع اعادة تدوير 
تلك املجاميع االرهابية يف 
حال سجنهم يف معتقالت 
اجنبية العادة تنظيمهم 

مجددا كما حصل يف 
معتقل بوكا

من الضروري التعاون 
مع الحزب االشرتاكي 
وعلى رأسه النائب 
السابق وليد جنبالط 
ومختلف الفرقاء لطي 
ملف املهجرين

تنظيم العالقة بين جنبالط وكل من عون والحريري لحصر الخالف 

جاء التوافق االخري لبعض االحزاب اللبنانية على ذلك بعد أن مشلت 
املصارحة بني اجلانبني كافة املواضيع بهدوء

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

شهيب

عرض رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي جنبالطالحريري
جنبالط حتفظاته على خصخصة القطاع 

العام والشفافية يف تنفيذ املشاريع



كيف تسبب »داعش« في زيادة أعداد »البدون« حول العالم؟

لقد عانت باكس��تان م��ن عقود من 
والسياسات  املستش��ري  الفس��اد 
الب��اد  أوصل��ت  الت��ي  اإلقطاعي��ة 
إل��ى حاف��ة اخل��راب االقتص��ادي. إًذا 
مل��اذا ينظ��ر إل��ى رحلة ول��ي العهد 
الس��عودي األمير محمد بن سلمان 
التي اختتمت مؤخًرا على أنها زيارة 
إس��تراتيجية  دالالت  ذات  تاريخي��ة 
لي��س فق��ط لعاقاتهم��ا الثنائية، 
ولكن أيًضا لدور باكستان في الشرق 

األوسط؟
أركان  رئي��س  ف��ي  اجل��واب  يكم��ن 
اجلي��ش الباكس��تاني اجلن��رال قمر 
جاوي��د باج��وا، ال��ذي أع��اد به��دوء 
عاقات اجليش مع الش��رق األوسط، 
ب��دًءا باململكة العربية الس��عودية 

واإلمارات العربية املتحدة.
لطاملا كانت الرياض مشارًكا نشًطا 
في الشؤون الداخلية الباكستانية، 
وفًقا ملا قاله عادل اجلبير، وزير الدولة 

السعودي للشؤون اخلارجية.
فعلى م��دى عق��ود، كت��ب احملللون 
وصناع الق��رار عن الدور الس��عودي 
ف��ي باكس��تان، م��ع التركي��ز على 
ووص��ف  العس��كرية.  ش��راكتهما 
الس��عودي  االس��تخبارات  رئي��س 
الس��ابق األمي��ر ترك��ي ب��ن فيصل 
عاقتهما الثنائي��ة بأنها رمبا تكون 
واحدة من أقرب العاقات في العالم 

»دون أي معاهدة رسمية«.
وهنا تكمن املش��كلة ف��ي املاضي: 
فلقد اس��تفاد القادة العس��كريون 
لفت��رة  الباكس��تانيون  واملدني��ون 
طويلة من الس��خاء السعودي. وقد 
اعترف الرئيس السابق برويز مشرف 
بحصول��ه عل��ى منافع ش��خصية 

ومكاف��آت مالي��ة، ولطامل��ا تغاضى 
الس��عوديون ع��ن فس��اد الزعم��اء 

الباكستانيني.
ولهذا الس��بب يفضل الس��عوديون 
ف��ي  العس��كري  احلك��م  دائًم��ا 
باكستان في الوقت الذي يُزعم فيه 
أن اجلنراالت السابقني قد استفادوا 
مس��اعدة  ع��ن  ب��داًل  ش��خصًيا، 
باكس��تان. قال مش��رف إنه في ظل 
الضغ��وط الس��عودية، ت��رك رئيس 
ال��وزراء الس��ابق نواز ش��ريف يرحل 
به��دوء، عل��ى الرغم م��ن اإلجراءات 
االس��تفهام  وعام��ات  القضائي��ة 

حول حكمه.
اجلي��ش  أركان  رئي��س  تعي��ني  أث��ار 
السابق اجلنرال رحيل شريف كرئيس 
التي  ملنظم��ة »النات��و اإلس��امي« 
متولها الس��عودية دهشة كبيرة في 
باكس��تان، نظًرا للطبيعة املتحيزة 
للتحال��ف وغياب الدول اإلس��امية 
الرئيس��ة، مب��ا في ذلك إندونيس��يا، 

وإيران، واجلزائر، والعراق.
م��ا ال��ذي يجع��ل الزي��ارة األخي��رة 

مختلفة؟
حملم��د  األخي��رة  الزي��ارة  صاحب��ت 
ب��ن س��لمان إلى إس��ام أب��اد أجواء 

صاخبة، م��ع إعان عطلة رس��مية 
ف��ي العاصم��ة وتوق��ف احلي��اة في 
املدينة مع وصول الوفد الس��عودي. 
ل��م يح��دث م��ن قب��ل أن اس��تثمر 
الس��عوديون بكثافة في باكس��تان 
على مستوى الدولة، دون أن يستفيد 

سياسي أو جنرال معني.
كان العنص��ر الرئي��س املفق��ود من 
الزي��ارات الس��ابقة ه��و مصطل��ح 
»االس��تراتيجية«. ف��ي ه��ذه الزيارة 
األخي��رة، أكد اجلبير بش��كل قاطع 
أن أيً��ا م��ن الهب��ات الس��عودية لم 
تك��ن عطاي��ا، ب��ل اس��تثمارًا. ميثل 

هذا النهج التقدم��ي ذو التوجهات 
التجارية حتواًل ملحوًظا عن العاقات 

السابقة.
كما اض��اف التقرير: قب��ل زيارة ابن 
سلمان، قاد اخلبير السعودي الكبير 

محمد السلمي وفًدا يضم ألول مرة 
أكادمييني، وسفراء سابقني، وجنراالت، 
وس��عوديني يتمتعون بخبرة نشطة 
فيم��ا يتعل��ق بباكس��تان؛ ما أوحى 
بأن العاقات االستراتيجية ستحل 

محل العاقات الشخصية.
كما كتب احملل��ل إبراهيم العثيمني 
قائ��ًا:  املاض��ي،  الع��ام  ه��ذا  ع��ن 
 – الباكس��تانية  العاق��ات  »إن 
تدريجًيا  تتح��رك  بدأت  الس��عودية 
وتأخ��ذ  الش��خصي  اجمل��ال  خ��ارج 
طابًعا استراتيجًيا«. وأحد األسباب 
الرئيسة لهذه الدفعة االستراتيجية 

هو دبلوماسية الدفاع التي يتبناها 
جاويد باجوا، كما يشير السلمي.

تغيري املعادلة
دق رف��ض باكس��تان في ع��ام 2015 
املش��اركة ف��ي الصراع ف��ي اليمن، 

الس��عودية  ف��ي  اإلن��ذار  أج��راس 
واإلمارات. وقد ذهبت اإلمارات إلى حد 
القول: إن باكستان س��تدفع »ثمًنا 
باهًظا بس��بب موقفه��ا الغامض«، 
وقادت حملة إعامية ضد باكستان 
عندم��ا صوتت إس��ام آب��اد لصالح 
تركيا الس��تضافة معرض إكس��بو 

.2020
ف��ي الس��نوات التي س��بقت تولي 
باج��وا مه��ام منصبه ف��ي نوفمبر 
اجته��ت   ،2016 الثان��ي(  )تش��رين 
اإلم��ارات نح��و الهند، لدرج��ة أنها 
أرس��لت جنوده��ا للمش��اركة ف��ي 
عرض عسكري هندي. كان املنطق 
في اإلمارات والس��عودية هو »نحن 
ندفع للباكس��تانيني، لذا يجب أن 
نحصل على املقابل«. وهذا يعكس 
عق��وًدا من التبعية الباكس��تانية 
للحكام السعوديني، ويثبت قشل 
باكستان في وضع مصالح الدولة 
أواًل. في عام 2015، قال مس��ؤولون 
س��عوديون: »إن باكس��تان فشلت 
في توفير مبرر مناس��ب لقرارها في 
اليمن. بعد ذلك باش��ر باجوا مهمة 
موضًح��ا  محموم��ة،  دبلوماس��ية 
للرياض وأبوظبي أن باكس��تان على 
استعداد للمس��اعدة، ولكن لديها 

قيوًدا استراتيجية«.
وقال إنه في الوقت الذي ستس��اعد 
فيه باكستان دولتني خليجيتني في 
مجال الدفاع، فإنها لن تأخذ جانًبا 
في حرب الوكالة مع إيران أو احلصار 

الذي تفرضه الدولتان على قطر.
وحت��ت قيادة باجوا، ش��كر أمير قطر 
عانية اجليش الباكس��تاني لدعمه 
اجليش القط��ري ولع��ب دور إيجابي 

ف��ي القضايا اإلقليمي��ة. كان األمير 
يتح��دث بوض��وح عن احلص��ار الذي 
تقوده الس��عودية، وكذل��ك التعاون 
الس��ام  محادث��ات  ف��ي  الثنائ��ي 

األفغانية.
شريك اسرتاتيجي وند

املعّل��م  دور  تولي��ه  إل��ى  باإلضاف��ة 
للعديد من اجليوش اخلليجية، أصبح 
باجوا أول قائد للجيش الباكستاني 
من��ذ عق��ود يق��وم بزي��ارة رس��مية 
إليران، حيث دعا إل��ى إقامة عاقات 
دفاعية استراتيجية مع طهران. في 
الدوائر الدبلوماس��ية والعس��كرية 
وراء الكوالي��س، ووفًقا ملصادري، قال 
باجوا إن محمد بن س��لمان يحتاج 
إلى وقت، وأنه، باجوا، س��يلعب دورًا 

في احلد من التوترات اخلليجية.
لذا، بينما ركزت العناوين الرئيس��ة 
عل��ى اس��تقبال عم��ران خ��ان البن 
سلمان، فإن الرجل الذي أعاد العاقة 
ب��ني باكس��تان واململك��ة العربي��ة 
الس��عودية – وباكس��تان واإلمارات 
العربي��ة املتح��دة – كان باجوا. لقد 
جعل باكستان شريًكا استراتيجًيا 
ونًدا، بداًل عن كونها وكيًا في صراع 

في الشرق األوسط.
وحت��ى عندم��ا هاجم الس��عوديون 
إيران من إس��ام آباد، كانت رس��الة 
باكس��تان هي التعاون م��ع طهران. 
 – الباكس��تانية  العاق��ات  تأخ��ذ 
السعودية بعًدا استراتيجًيا، ولكن 
دون التخل��ي عن عاقات باكس��تان 
مع الدول األخ��رى في املنطقة. على 
عك��س املاض��ي، تنظر الري��اض إلى 
باج��وا وخ��ان على أنهم��ا نّدين بداًل 

عن دميتني .

وتق��ول احلكوم��ة إنها تتص��رَّف حلماية 
الش��عب البريطان��ي ف��ي املق��ام األول، 
بحس��ب تقرير »نيوي��ورك تامي��ز«. لكن 
ُمحامي ش��ميمة، التي أجنبت رضيعها 
األول مؤخًرا يقول إن هذه اخلطوة ستترك 

املرأة بريطانية املولد دون جنسية.
وتقول الصحيف��ة إن ُمعضلة التصرُّف 
الس��ليم حيال مواطني ال��دول الغربية 
الذين ألقوا بأرواحهم على عتبة تنظيم 
داعش قبل طرده من س��وريا، أثارت جداًل 
كبي��ًرا حول أوض��اع املواطن��ة، وانعدام 
اجلنسية الناجمة عن سحب اجلنسية 
منهم، مش��يرة إلى أن ش��ميمة ليست 

الوحيدة التي تُعاني هذه األزمة.

هدى يف أمريكا
ترى صحيفة »نيويورك تاميز« أن الواليات 
املتحدة ستحذو حذو بريطانيا، إذ أصدر 
مايك بومبي��و، وزير اخلارجي��ة، بيانًا يوم 
األربعاء املاض��ي، قال فيه إن هدى املثنى 
-ش��ابة أمريكية املولد تركت دراس��تها 
في أالباما لانضمام إلى داعش- »ليست 
مواطن��ًة أمريكية«، معلًنا أن هدى ليس 

بإمكانها العودة إلى أرض الوطن.
وتقول الصحيفة إنه رغم اجلاذبية التي 
تتمت��ع بها فك��رة أن تبع��ث احلكومات 
برسالٍة ش��ديدة اللهجة إلى مواطنيها 
الذي��ن ينقلبون ض��د وطنه��م، فخبراء 
القانون يُحذِّرون م��ن العواقب الوخيمة 
على املدى البعيد ف��ي حال انتهى األمر 
بأعض��اء تنظي��م داع��ش العالقني دون 

جنسية.
ونقلت ع��ن كليف بالدوين، املستش��ار 
القانون��ي الب��ارز في منظم��ة »هيومن 
رايتس ووت��ش« قوله: إن »هذا يعني ترك 
الن��اس دون وط��ٍن يُؤويه��م ودون حماية، 
مما يُدمِّر أي ش��كٍل من أش��كال التعاون 

الدولي«.
ل��أمم  الس��امية  املفوضي��ة  وتُع��رِّف 
الش��خص  الاجئني  املتح��دة لش��ؤون 

معدوم اجلنس��ية بأنه شخٌص ال يحمل 
جنس��ية أي دولة . ويُولد بعض األطفال 
معدومي اجلنس��ية نتيجة الثغرات في 
وبالتالي يس��قطون  قوانني اجلنس��ية؛ 
ف��ي الهاوي��ة، في حني يصب��ح البعض 
معدومي اجلنس��ية في ظ��ل ظهور دوٍل 
��ر احلدود. وفي الوقت ذاته،  جديدٍة أو تغيُّ
تُسحب جنسية البعض اآلخر وفًقا ملا 

أوردته الصحيفة.
ويق��ول ديفي��د بال��وارت، خبي��ر انعدام 
اجلنس��ية وأس��تاذ القان��ون بجامع��ة 
واش��نطن ولي، بحس��ب الصحيفة: إن 
ذلك يعني العيش في غياهب النسيان 
إلى األبد، مضيًفا: »يعيش��ون في الظل 
باس��تمرار، وس��ط مطاردات مس��ؤولي 

األم��ن.  وق��وات  الهج��رة 
ويعيش��ون واق��ع حياتهم حت��ت تهديد 
االحتجاز بدائرة الهجرة، أو الترحيل إلى 

بلٍد آخر«.
وذكرت »نيويورك تاميز« أن عدد معدومي 
اجلنسية حول العالم تخطى 10 مايني 
ش��خص، وغالبيته��م -أكثر م��ن %75- 
هم ج��زٌء من األقلي��ات في الب��اد التي 
يقطنونه��ا. ويَُعدُّ الروهينجا في ميامنار، 
والنوبيون في كيني��ا، والدومينيكانيون 

من أصٍل هايتي، والبدون في الس��عودية 
مث��ااًل عل��ى األقلي��ات الت��ي ُحِرَمت من 

اجلنسية.

وأض��اف بال��وارت: »م��ن الش��ائع ل��دى 
د جماعًة منبوذًة على  احلكومات أن حُت��دِّ
وا  أساٍس عرقي أو عنصري أو ديني ويُسنُّ

القوانني التي جُترِّد أفرادها من حقوقهم 
األساسية بشكٍل ممنهٍج لأسف«.

مـُناهضة انعدام الجنسية
بحس��ب تقري��ر »نيوي��ورك تامي��ز« فقد 
رت القوانني الدولي��ة بنوًدا حلماية  س��طَّ
حق��وق معدومي اجلنس��ية من��ذ نهاية 
احل��رب العاملي��ة الثانية -نوًع��ا من الرد 
على أملانيا النازي��ة وجتريدها لليهود من 
جنسيتهم قبل جمعهم وشحنهم إلى 

أحياء الغيتو، ثم معسكرات االعتقال.
وأرس��ت اتفاقيتان لأمم املتحدة بش��أن 
انعدام اجلنس��ية، عام��ي 1954 و1961، 
اإلنس��ان  حلق��وق  األساس��ية  املب��ادئ 
اخلاص��ة باألف��راد الذي��ن ال يحمل��ون أي 
جنس��ية. وس��عت كذلك إل��ى احلد من 
ح��االت احلرم��ان من اجلنس��ية في حال 
كان��ت س��تؤدي إل��ى جعل الش��خص 
معدوم اجلنس��ية، ووقعت 61 دولًة على 
هذه االتفاقي��ات، ومن بينه��ا بريطانيا، 

بحسب الصحيفة األمريكية.
وق��ال بال��وارت: »ُوِضع��ت ه��ذه احلماية 
القانوني��ة لتجع��ل ال��دول الت��ي جُت��رِّد 
مواطنيه��ا من اجلنس��ية وتتركهم دون 

جنسيٍة دواًل تخرق القانون«.
وذك��رت الصحيفة أن الوالي��ات املتحدة 
لها س��ابقٌة خاصٌة به��ا أيًضا. إذ قضت 
احملكم��ة العلي��ا، في قضي��ة »تروب في 
دوليس« عام 1958، بعدم دستورية إلغاء 
اجلنس��ية عقوبة على ارت��كاب اجلرائم 
في حال كان ذلك س��ُيؤدِّي إلى حالٍة من 

انعدام اجلنسية.
وتابع بالوارت: »الحظت الدول املتحضرة 
ف��ي أعقاب احلرب العاملي��ة الثانية مدى 
��فية فكرة التجريد م��ن املواطنة  تعسُّ
لدرجٍة جتعل الشخص معدوم اجلنسية. 
لكننا نعود بأنفس��نا إل��ى الوراء بعد أن 
نسينا مدى بُؤس حالة انعدام اجلنسية 
في الس��ابق. وتُثير ه��ذه املوجة اجلديدة 
من النفي ذي الدوافع السياسية القلق 

بشدة«.
وإل��ى جانب تلك اجله��ود، دعت منظمة 

األمم املتحدة للطفولة )يونيسيف( الدول 
إلى وضع مصال��ح األطفال العليا بعني 
االعتبار عن��د النظر في جتري��د ُمجنَّدي 
داع��ش -الذي��ن ميتلك��ون أطف��ااًل- م��ن 
جنسياتهم. وقالت املنظمة في بيانها: 
»م��ن ح��ق كل طف��ٍل أن يحمل اس��ًما 

وهويًة وجنسية«، بحسب الصحيفة.
وينتهج س��اجد جاويد، وزي��ر الداخلية 
ا ُمتش��دًِّدا في ما يتعلَّق  البريطاني، خطًّ
بقضية املواطنة، لك��ن »نيويورك تاميز« 
ت��رى أن حديثه أم��ام البرمل��ان أظهر أنه 
يقت��رح اإلبق��اء عل��ى جنس��ية طف��ل 
ش��ميمة الرضي��ع. وق��ال: »ال يج��ب أن 
يُعان��ي األطف��ال. وف��ي حال ُج��رِّد اآلباء 
ِّ��ر ذلك في حقوق  من اجلنس��ية، فلن يُؤث

أطفالهم«.

خطورة عودة أعضاء داعش
وتعه��د جاوي��د أم��ام البرملان بحس��ب 
الذي��ن  األش��خاص  مبن��ع  الصحيف��ة، 
انضموا إلى تنظيم داعش من العودة إلى 
بريطانيا، وقال إن وزارة الداخلية مُيكنها 
منع دخ��ول املواطنني غي��ر البريطانيني 
إلى الباد، أو جتريد »األفراد اخلطرين« من 

جنسيتهم البريطانية.
وأض��اف جاوي��د: »لقد عق��دت العزم 
على فعل كل ما تس��مح به سلطتي 
ملنعه��م م��ن الع��ودة في ح��ال كانوا 
لون أي تهدي��ٍد عل��ى ه��ذه  سُيش��كِّ
الباد. لقد تخلُّوا عن هذه الباد لدعم 
جماعٍة ذبحت وقتلت املدنيني الُعزَّل، 
وم��ن بينه��م مواطن��ون بريطاني��ون 

أيًضا«.
وقال��ت وزارة الداخلي��ة إن جاويد ميتلك 
س��لطة حرمان األفراد من جنس��يتهم 
البريطانية في ح��ال لم يُؤد هذا اإلجراء 
إل��ى حتويلهم إل��ى معدومي جنس��ية، 
األمريكية، لكنها  الصحيفة  بحس��ب 
لم تُعلِّق على حالة شميمة حتديًدا، في 
حني أش��ارت التقارير إلى أن الس��لطات 
البريطانية تعتقد أن بإمكانها التحرُّك 
ضد ش��ميمة؛ ألن والدته��ا متتلك جواز 

د تسنيم أكنجي،  ا. وأكَّ سفٍر بنجاديشيًّ
محام��ي عائل��ة ش��ميمة، أن الش��ابة 
ليس��ت مواطنًة بنجاديشية، وأن تلك 
الدولة قالت إنها لن تسمح لها بدخول 
أراضيها؛ ما يعني أن ذلك سُيحوِّلها إلى 

معدومة جنسية.
وفي ح��ني ي��رى بالدوي��ن أن جتريدها من 
ل  اجلنسية »حسب أهواء وزيٍر ما« يُشكِّ
سابقة س��يئًة، تقول الصحيفة إنه رمبا 
تُ��ؤدي مثل تلك اإلج��راءات إلى تصعيب 
األش��خاص مس��ؤولية  مهم��ة حتميل 
أفعالهم. وقال بالدوين: »إذ كنت تبحث 

عن العدالة، فس��تجدها عل��ى األرجح 
حني يعود أولئك األش��خاص إلى بادهم 
في أورب��ا وتونس -أكث��ر منطقتني تعود 
إليهما أصول األش��خاص الذين انضموا 
إلى داع��ش-، حينها س��تزيد احتمالية 

تطبيق العدالة«.
وف��ي حالة ه��دى، املُتطوَّع��ة في داعش 
من أالباما، ترى الصحيفة أن تصريحات 
بومبيو بأنها ليس��ت مواطنًة أمريكيًة 

تناقض املعلوم��ات التي أفصحت عنها 
عائلتها ومحاميها.

إذ قال حس��ن ش��بلي، ُمحامي مجلس 
العاق��ات األمريكي��ة اإلس��امية الذي 
يُق��دِّم خدمات��ه لعائل��ة ه��دى، إن هدى 
م ش��هادة  ليس��ت مواطن��ًة ميني��ة. وقدَّ
مياده��ا الت��ي تُظِه��ُر أنه��ا ُوِل��َدت في 
هاكنس��اك بوالي��ة ني��و جيرس��ي عام 

1994، بحسب الصحيفة.
وق��ال بالدوين إنه في حال انضمت هدى 
إلى صفوف معدومي اجلنسية، سُيمثِّل 
ذل��ك خطًرا أكب��ر من إعادته��ا إلى أرض 

الوطن والتحقيق معها بش��أن تورُّطها 
لوا  مع تنظي��م داعش، مضيًف��ا: »إذ حتوَّ
إلى أش��خاٍص معدومي اجلنسية، فأين 
س��يذهبون؟ لن تك��ون أي دول��ٍة ُمجبرًة 
على اس��تقبالهم. وليست هذه أفضل 
وصف��ٍة الس��تقرار احلكوم��ات. ب��ل هي 

د«. أشبه بوصفٍة لتوطيد التشدُّ

13 ما وراء الحدث 

يَّم الجئني مشالي سوريا ت مشيمة اليت تبلغ من العمر 19 عاًما إىل مخُ مع تراخي قبضة داعش فرَّ
انه��ارت اخلافة التي أعلنها تنظيم )داعش( في العراق والش��ام، ليترك اآلالف من أعضائه من كل أنح��اء العالم دون بلٍد يُؤويهم في ظل رغبة بادهم األم في جتريدهم 

من جنسياتهم. في تقريرها تسرد صحيفة »نيويورك تاميز« األمريكية قصة حالتني من احلاالت التي تُواجه خطر انعدام اجلنسية. 
ش��ميمة في بريطانيا وتعود احلالة األولى لش��ميمة بيجوم التي كانت تبلغ من العمر 15 عاًما حني أصبحت ُمتش��دِّدًة، وغادرت منزلها في لندن ُمتَّجهًة إلى س��وريا، 
وانضمت إلى تنظيم داعش، وتزوَّجت واحًدا من مقاتليه. ومع تراخي قبضة داعش عن آخر األراضي التي كان يُسيطر عليها، فرَّت شميمة -احُلبلى التي تبلغ من العمر 
19 عاًما- إلى ُمخيَّم الجئني ش��مالي س��وريا، حيث التقت مبُراس��ٍل بريطاني هناك، وأوضحت له أنها ال ترغب س��وى في العودة إلى أرض الوطن، بحس��ب الصحيفة 

ا بنيَّتها سحب اجلنسية منها. األمريكية. لكن وزارة الداخلية البريطانية أعلمت عائلتها خطابيًّ

منذ وصوله إىل السلطة جعل خان اإلمارات والسعودية حمور 
االسرتاتيجية اليت تصفها حكومته بالدبلوماسية االقتصادية

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

قال كمال عام في تقرير 
له إن رئيس أركان اجليش 

الباكستاني – اجلنرال 
قمر جاويد باجوا – 

متكن من إعادة صياغة 
عاقة باده مع كل من 

السعودية واإلمارات 
فمنذ وصوله إلى 

السلطة، جعل رئيس 
الوزراء الباكستاني عمران 

خان اإلمارات والسعودية 
محور االستراتيجية 

التي تصفها حكومته 
ب�»الدبلوماسية 

االقتصادية«.

عدد معدومي اجلنسية حول العامل ختطى 10 
ماليني شخص وغالبيتهم أكثر من 75% هم جزٌء من 

األقليات يف البالد اليت يقطنونها

مـُعضلة التصرُّف 
السليم حيال مواطني 
الدول الغربية الذين ألقوا 
بأرواحهم على عتبة 
تنظيم داعش أثارت 
جدلاً كبرًيا حول أوضاع 
املواطنة

عانت باكستان من عقود من الفساد املستشري 
والسياسات اإلقطاعية اليت أوصلت البالد إىل 

حافة اخلراب االقتصادي
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ابن سلمانعمران خان باجوا

من هو الجنرال الباكستاني الذي »روَّض« محمد بن سلمان ؟

هدى

بومبيو

شميمة
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 حكاية غري معقولة    

العشاق

عّشاُق الشاميِة العظماء 
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وعند دوّار الشعر المس فن المذكرات أدب الطريق
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    تنظر إلى عواصم بلدان الدنيا القريبة والبعيدة املزدهية بثقافتها ـ حقاً، 

ــك مكتباتها بطرازها وهندستها، ومحتوياتها... ومبباهاة  أو ادعاء ـ  فتدهش

ــئ الرأس خجالً منه  ــك إلى بلدك وعاصمته، فتطأط ــا بها. تعود أدراج أهله

ــه، واالعتزاز بعلمه وعلمائه،  ــن تاريخه احلافل الذي لم نعد نصلح لوراثت وم

ــخصي  ــه. فغير أننا لم نحفظ تراثهم الش ــه وأدبائه، وثقافته ومثقفي وأدب

واملعرفي واإلبداعي، ولم نوجد متحفاً يوثق ما كان ألي منهم، فإن بلدنا ليس 

ــه وأدبائه...  ــمه وبتاريخه وحتفظ إرث علمائ ــة وطنية( تليق باس فيه )مكتب

ــى، وللبعيد )اآلخر( أن  ــعر باألس وتكون محط مباهاة ألبنائه. نعم لك أن تش

ــألك: كيف يا )هؤالء(، وأنتم تدعون أنكم من علم الدنيا احلرف  يتفاجأ فيس

ــرية أنشأها )آشور بانيبال(. وكان  والكتابة. وأن في ماضيكم أول مكتبة بش

ــمي في عصر بغدادكم الذهبي بـ)بيت  لكم في بالدكم أول بيت للمعرفة س

ــراً من  ــن احتلوا بغداد صنعوا ـ كما تزعمون ـ جس ــة(. وأن املغول ح احلكم

ــمعك القريب من  ــب مكتباتكم تنّقلوا فيه بن رصافتها وكرخها؟ ويس كت

أبناء بلدك، فيلومك: لم تنكر وجود مكتبتنا الوطنية،  وفي بغداد تنزوي في 

ــمها )دار الوثائق  ــن باب املعظم وامليدان بناية اس ــة )الصابوجنية(، وب منطق

ــمي تلك مكتبة وطنية، تليق بالعراق  ــاك: أتس والكتب(؟؟ فترد منفعالً بأس

وأهله؟!

ــتاذنا  ــيخ النقاد العراقين أس ــنة كتب ش        قبل أكثر من أربع وأربعن س

ــداد عاصمة من  ــل عنوانها: )بغ ــر( مقالة جع ــواد الطاه ــور )علي ج الدكت

ــن عواصم الدنيا  ــا قوله: »في كل عاصمة م ــة وطنية(، أورد فيه ــر مكتب غي

ــبه املتحضرة مكتبة وطنية )عامة( ضخمة تضم املالين من  املتحضرة وش

ــرة  ــقة مجلدة، ميس ــد واجملالت والدوريات واخملطوطات، منس ــب واجلرائ الكت

ــون متحضرة... مكتبة ضخمة  ــل في بغداد التي تطمح أن تك للطالب، فه

ــاها،  ــتغرابها وأس ــاؤله بـ)ال( طويلة في اس ــم املالين؟«. وأجاب عن تس تض

ــاء مكتبة  ليردف حديثه مبا متثله من خطوات إجرائية حصيفة من أجل إنش

ــه... ومرت عقود من  ــا وحضارة البلد التي هي عاصمت ــق ببغداد وتاريخه تلي

ــي أدراج مقالته  ــيراً ف ــنن، ولم يصغ ملناداته أحد، وانزوى ما كتبه حس الس

ــد 2003مـ  وفيها من ادعى  ــآل الظن باحلكومات التي جاءت بع ــك! وكاد م تل

انتسابه إلى أفق الثقافة العراقية وقال بها ـ يذهب بك إلى التيقن أن مبنى 

تلك املكتبة منجز ال ريب في أمره. وحن سورت منطقة )الكرنتينة( الواسعة 

ــابقاً ـ قلت متفائالً: علهم  ـ املمتدة من )دار اجلماهير( وحتى وزارة األوقاف س

ــدون أن يبنوا عليها املكتبة الوطنية الكبرى فاملكان أجدر بها.. وخاب ما  يري

ــاً من أعمال املصممة العاملية  ــك به. اختاروا تصميماً مدهش ــرت نفس بش

ــون بناية للبنك املركزي العراقي، فقلت مبتهجاً :  العراقية )زها حديد( ليك

ما شاء اهلل، ولعل القادم على يديها من تصميم أن يكون للمكتبة الوطنية 

العراقية الكبرى.. ورحلت )زها حديد( إلى عالم األبدية، ورحل معها ما متنيته. 

ــبق مبشهد  وأنت حتلم باملكتبة الوطنية فاجأك وزير ثقافة )ودفاع معاً؟!( أس

ــك وسواك مستغرباً: أما  ــاس لبناء )دار أوبرا(، وحدثت نفس وضع احلجر األس

ــن  ــاس ذاك؟! وبعد... وبعد كل حس كانت املكتبة الوطنية أولى باحلجر األس

ــك عنها، ليس  ــنوات مباعدة ب ــج أمانيك الذي تراكضت الس ظنك، وضجي

ــوك عنده: إن اجلماعة ـ كل  ــاً، تعايش يقينك الذي أوقف لك إال أن تعود يائس

ــات األهلية املربحة،  ــيس اجلامع ــغولون ببناء )املوالت(، وتأس اجلماعة ـ مش

ــراء العمارات واملباني في أوربا وإعمارها، وبناء املدارس واملستشفيات في  وش

ــمعوك وانت تقول:  ــوار والصرف عليها، وليس لديهم من وقت، ليس دول اجل

العراق.. بال مكتبة وطنية!!

*  *  *  *                              

من أوسع الحلم أو من أضيق الّظن
يطّل صحوك بني اليأس والحزن

ومن حواليك رغوا ضاع قائله
وكل ما ظل أضغاث بال متن

يا أيها الوطن الصايف كأغنية 
شجية البوح ال تلتذ باللحن

كم تستجري بأمس ما استحال غدًا
وحاضر ضيع األسالف واالبن

العراق ..
 بال مكتبة وطنية

a

ضوع ثقايف 

د. علي حداد

ــنا، ال فرق في األمر بن ذكر وأنثى،  ــه ما ال نراه، ويرى فينا ما ال نرى في أنفس ــأن هو بالغه، نرى فيه ما ال يرى، ويرى في نفس لكل امرئ في هذه الدنيا ش
ــريف ووضيع، قائد ومقود، مقلَّد ومقلِّد، حر وعبد، فلكل نظرته إلى احلياة، ولكل جتاربه قصرت أقطار دوائرها او طالت،  كبير وصغير، عالم ومتعلم، ش
وكل امرئ يرى في جتاربه عبرة له أو لغيره، وال تقتصر دائرة اإلعتبار على جتارب الكبير والعظيم واملشهور، فللفقير جتاربه وللغني جتاربه، للعالم جتاربه 
وللجاهل جتاربه، للرجل جتاربه وللمرأة جتاربها، وعندما تخرج التجارب من عنق زجاجة الذات إلى الفضاء املفتوح صارت متاحة لكل من يطلع عليها 
سماعا أو قراءة، وقبل ذلك من رآها عيانا، وقد اعتاد أرباب القلم ورجال السياسة واإلقتصاد واإلجتماع وأمثالهم أن يستخدموا أدوات الكتابة ومصل 

املال في نشر جتاربهم على املأل وسرد ذكرياتهم، وال ميلك اآلخر احليلة في النشر فال قلم يساعده وال جيب يعينه..

قصة قصرية

العشُق 
الشاميُّ نبيل

 مكسوٌّ باخلجِل 
األسمر 

والعّشاُق عالماٌت 
في ُجرِف الذاكرِة 

الشريف 
ذكراُهم تبقى 
مزهوَة الضياء 
القصُص التي 
صارْت بيوتاً 
أبوابُها احملبُة 

ورواُقها 
كلماٌت فتحْت 
مغالَق القلوب 

فنتاُجها 
أوالٌد وبناٌت 
يعيشوَن 

قصصاً أخرى 
ترويها الناُس 

بشيٍء من 
ريِش التبجيل 

العشاُق الشاميوَن
شعراُء 
فنانوَن 
بسطاُء 

حتّبُهم الشوارُع 
التي تقابُل 

أبواَب احلبيبات
حيُث الزمُن 

املتوقُف
على نصِف فتحِة 

باٍب 
يخفي خلَفُه 

أحلى االبتسامات 
دوَن أْن يلتفتوا

أنَّ اإلقداَم 
تورَُمْت من 

طوِل االنتظار 
لعلَّ احلبيبَة

تخطُئ متعمدًة
في غلِق الباب 

لكنَّ 
حدائَق متوز 

وسياَجها احلديدي 

أرأُف بهم
ِمنُهم

فيتكؤوَن 
كخصِر وردٍة 

أتعَبها العطُر    
واجلسُر محطُة انتظار 

ألحِدهم
وهو يرتدي نظارتَُه 

الزئبقيَة ليالً 
لكي يُخفي نفَسُه 

عن العيوِن 
فيعرُفُه اجلميُع    

أما مقهى
 علوان عبيد* 
فهي عرٌش 

للذيَن يعشقوَن 
من طرٍف واحد 

فالطبيباُت
القادماُت 

كالنصوِص اجلميلِة
سرعاَن ما يغادرَْن

املدينَة 
قبَل أْن تَِصَلُهنَّ

َنظراُت اإلعجاِب
فيكتبوَن

فيهن
قصاِئَدُهم النقيَة 

في الشامية 
ال يحتاُج القوُل 

الى قسٍم 
بأوَِّل الدهشاِت 

حيُث النهُر 
والليُل

والعّشاُق
والتاريخ 

 أنَّ خلَف كلِّ باٍب 
قصٌة جميلٌة 

ِلعاِشقَن
َمَلؤوا البيوَت 
بأحلى األوالد

* مقهى املرحوم علوان 
عبيد تقابل املركز 

الصحي سابقا الذي هو 
االن بلدية الشامية.

د. نضري الخزرجي / لندن

ــجها على منوال  وذكرياته التي نس

ــك الدعك،  ــي من نتاج ذل النظم ه

ــوجة من  ــات منس ــى أن الذكري عل

ــوال النثر في مجلدين  قبل على من

ــه  ــرك الفقي ــن، ت ــن منضدي كبيري

ــد احلياة  ــرها ملا بع ــي نش الكرباس

ــوان على بحر  ــا، وقد جاء الدي الدني

ــتفعلن × 6(  ــدس )مس ــز املس الرج

ــاعر  ــات، كما اعتمد الش دون زحاف

ل( في أرشفة تاريخ كل  )تاريخ اجُلمَّ

ــون النظم  ــدة، وهو فن من فن قصي

ــعراء  ــن الش ــا م ــن يجيده ــل م يق

ــه، وأحلق  ــتهر ب ويخطأ فيه من اش

باأللفن »شذى القرنن« نسبة إلى 

القرنن الرابع عشر واخلامس عشر 

ــا من قرن  ــا يقابلهم ــن وم الهجري

ــرن بداية  ــن الثانية وق نهاية األلف

األلفية الثالثة امليالدين.

ــوان 112  ــزء األول من الدي ــم اجل وض

ــث  حي ــا  بيت  2373 ــي  ف ــدة  قصي

ــاعة صفر،  ــاعر بالس استهل الش

وختمها بقصيدة عن إنشاء »مركز 

ــات والبحوث« سنة  كربالء للدراس

1995م حيث كنت مقرر اجتماعات 

ــاته ومحرر ومعد  التأسيس وجلس

ــات حول كربالء ودورها  كتاب »دراس

ــة 34  ــو حصيل ــذي ه ــاري« ال احلض

ــة قدمت للمؤمتر الدولي الذي  دراس

ــي لندن يومي  ــده مركز كربالء ف عق

ــدر  وص 1996م،  ــارس  م آذار  و31   30

سنة 1998م. 

ــد يدخل على اجلاهلية  ومن التمهي

األولى للفترة )1366- 1391هـ(، وهي 

ــى الهجرة  ــأة إل ــي »من النش تغط

ــل  ــران«، أي كام ــراق- إي ــى، الع األول

ــد  ــث القصائ ــي حي ــل الثان الفص

التالية: الوالدة والنشأة، سفرُة احلج، 

ــاطة، كرم الضيافة،  ذكريات، البس

تسلية األطفال، الشقيقة، الشيخ 

ــران، اإللتحاق  ــفر إلى اي واملُلَّة، الس

ــبط، أجواء الدراسة،  ــة الس مبدرس

ــام الصادق،  ــة اإلم ــيس مدرس تأس

ــورة 14 متوز، ال  ــوزة، ث ــاق باحل اإللتح

ــوم القدمية،  ــاة، العل ــة في احلي راح

ــاطات، جراح عام الثمانن، ثورة  نش

ــرس القومي، ظهور  ــان، احل 14 رمض

ــو العاقبة، ضعف  ــرق ه ام، احل صدَّ

ــائر وتخوف  احلكم، محاوالت العش

ــفر  املرجعية، حكومة البعث، الس

إلى الشام، كربالء والنجف، الزواج، 

بطش البعث، والدة عالء.وفي الفترة 

ــة  اجلاهلي ــدأ  تب ـــ(  1416ه  -1391(

ــة  ــى اململك ــران إل ــن إي ــة »م الثاني

املتحدة: إيران، لبنان، سوريا، قبرص، 

ــة الفصول،  ــا«، ضمت بقي بريطاني

ــل الثالث )في  حيث نقرأ في الفص

إيران( القصائد التالية: الهجرة إلى 

ــة في طهران، طغيان  ايران، الدراس

ــفرة  ــى قم، س ــرة إل ــاه، الهج الش

ــفرة إلى بيروت، في  إلى الداخل، س

ــام، في طهران، رفقة الهجرة،  الش

الوداع، في دمشق.ونقرأ في الفصل 

ــي لبنان( القصائد التالية:  الرابع )ف

ــرى الوالدة، املشاريع  في بيروت، بش

ــات الفصل  ــطة.وتأتي ذكري واألنش

ــوريا( عبر قصيدتن  اخلامس )في س

هما: العلويّون، سوريا امللجأ. 

ــه  ــاعر أحوال ــتذكر الش ــن يس وح

ــي )الفصل  ــاء ف ــان كما ج ــي لبن ف

ــادس( يأخذنا نحو التالي: إلى  الس

ــران، طاغية  ــى إي ــفرات إل مصر، س

ــة، العامليون  ــراق، احلرب األهلي الع

ــى  إل ــم،  العال ــالد  ب ــى  إل ــاه،  والش

ــى تركيا، الصدر  ــة، إل س الديار املقدَّ

ــيرازي، إلى األردن، نظام إيران،  والش

ــتان،  ــة الُغربة، نظام أفغانس محن

ــات  املؤسس ــرف،  املتعج ــفير  الس

واملنشآت، نهايات العمل املشترك، 

ــفارة، مرض  إلى باريس، إقتحام الس

ــداد،  ــدة بغ ــه، مصي ــد ورحيل الوال

ــاة، أربعون الوالد،  النجاة من الطغ

ــات وثورة  ــروت، عرف ــى بي ــودة إل الع

، طغيان البعث،  ــمِّ ــران، رحيل الع إي

إغتيال الشيرازي. 

ــه ثانية في  ــاعر بذكريات ويعود الش

ــابع( إلى سوريا ونقرأ  )الفصل الس

ــودة إلى  ــام، الع ــى الش ــي: إل التال

ــودة من  ــى الكويت، الع ــام، إل الش

ــروع  ــوم املوعود، مش ــت، الي الكوي

ــم، البدء  ــروع التعلي التمويل، مش

ــاعر  الش ــود  يع ــم  ث بالعمل. 

ــل الثامن(  ــي )الفص ــرى ف ــرة أخ م

ــا بذكرياته عن:  ــان ويخبرن ــى لبن إل

ــتان،  باكس إلى  ــعودية،  الس ُطغاة 

ــوط، إلى قبرص،  ــد، الضغ إلى الهن

ــام  الفوضى والغدر.وبن أجواء الش

ــي  وجزيرة الضباب ياخذنا الكرباس

ــع( إلى اململكة  في )الفصل التاس

ــدن اخليار،  ــدة ويخبرنا عن: لن املتح

ــرب  الغ ــكنى،  والس ــدن  لن ــواء  أج

ــراءات، محاوالت، احلياة،  والُغربة، إغ

ــراغ القاتل، اإلعتزال  فجر لندن، الف

ــينية،  حس ــة  كرام ــر،  املهج ــي  ف

ــراء،  ــوعة، والدة زه ــة املوس انطالق

ــلمت، عناية حسينية،  أرمينيَّة أس

ندوة عن العراق، فراق الوالدة، املركز 

ــيني، أميركية أسلمت، والدة  احلس

ــالء. وال ينتهي  ــن، ومركز كرب حس

الفصل التاسع بالقصيدة األخيرة، 

ــم اجلزء األول،  ــا أنهى بها الناظ وإمن

ــي األجزاء  ــا ف ــة تباع ــي البقي وتأت

ــد حملت الذكريات في  القادمة. لق

ــارب الناظم،  ــا الكثير من جت رحمه

ــه  ــت في ــن بي ــدة م ــو قصي وال تخل

ــك قوله من  ــرة، من ذل ــة وعب حكم

قصيدة بعنوان »في دمشق .. سنة 

1393هـ«:

هذه هي الدنيا فال عزٌّ يَُدْم

ال رفقٌة في قولها صدٌق يَُتْم

ــدة بعنوان: »ثورة  أو قوله من قصي

14 رمضان .. سنة 1382هـ«:

هذا هو الذل الذي فيه النََّدْم
خيُر الورى َمن يتقي حمل الذَِّمْ

ــش الزوجية  ــه عن دخوله ع أو قول

سنة 1389هـ بعنوان: »الزواج«:

ا وإن شاء الزَمْن ليس الهوى حبًّ
فاحرز من اإليقاع في صعب الفَتْ

أو قوله عن »رفقة الهجرة« للفترة 

)1392- 1393هـ(:

الديُن صنٌو العقل يا َمن َحبَّذا

ذا َفْهًما دقيًقا يرَعوي َمن َنفَّ

ــاريع واألنشطة«  أو قوله عن »املش

في سنة 1393هـ:

ُكن للمعالي طالبا مهما َصُعْب

فاملرُء ال يَرقى إذا ريٌب َوَقْب

ــذه املذكرات  ــل ه ــع متث ــي الواق ف

ــن الفترة  ــن املعلومات ع ــا م خزين

ــم  الناظ ــها  ــي عاش الت ــة  الزمني

ــي العراق  ــرت ف ــي ج ــوادث الت واحل

ــطن  ولبنان وفلس ــوريا  وإيران وس

ــكرية  ــن إنقالبات عس واخلليج، م

ــعبية، فضال عن حوادث  وثورات ش

ــر نوافذ  ــرأ تفاصيلها عب ــة نق جم

ــا  صدوره ــتطلعن  مس ــات  األبي

وأعجازها وهي متوج في بحر الرجز 

ــة إلى  ــلم قافي ــى س ــة عل متنقل

أخرى، وال أزيد عما ختم به الشاعر 

اجلزائري الدكتور عبد العزيز شبن 

عر واإلنسانيَّة  تقدميه: )هنيئاً للشِّ

ــاناً دوََّن  ــاعراً وإنَْس ــيِّ ش بالكرباس

ــزاِن في أدب  ــَة األفراِح واألح َمْلحم

ــيرَة  ــرأ فيه س ــاً، نق ــِق ديوان الطري

ــيئُة كن  مبدٍع فنَّاٍن، قالْت له املش

فكاَن(.

تبقى ملذكرات أصحاب الشأن من عامل أو سياسي
أو تربوي أو رجل مال وأعمال أو مثقف خصوصيتها 

ومرجعيتها عند التدوين أو االستشهاد بها

سليم مطر 
   في كوكب بعيد اسمه )احللم(، 
ــطة احلال،  ــة متوس ــك عائل هنال
ــل  ــادل( ويعم ــمه )ع ــل واس الرج
ــرأة  وامل ــر،  الصغي ــره  متج ــي  ف

اسمها )حنونة( تعتني باالطفال 
اخلمسة، بنتن وثالثة اوالد، وتربي 
ــاج وخياطة الثياب.  معهم الدج
ــة  ــتقرة متحاب ــة مس وكان عائل
بينها ومحبوبة من اجليران. وكان 
ــادل احلنون  ــوان بطبعهما الع االب
ــة املعروفة  منعا الغيرة واملنافس
ــجعا بينهم احملبة  بن االبناء، وش
االوالد  ــر  ان كب ــد  بع ــن.  والتضام
ــوا عوائل  ــوا وكون ــات تزوج والبن
ــوا جميعهم في نفس البلدة  وبق

ويتعاونون  ــون  ويجتمع ــزاورون  يت
ــذه العائلة  ــاكل. ه في حل املش
ــي عوائل )بلدة  ال تختلف عن باق
األمل( اجلميلة التي تقطنها منذ 
ــكانها طيبون  حقب منسية. س
ــالم.  ــا مبحبة وس ــون دائم يعيش
ــطة  ــم متوس ــم حياته جميعه
ــراء،  فق وال  ــاء  إغني ال  ــة  مقبول
ــن والعاملن  ــن املالك والفروق ب
ــود التضامن بن  غير كبيرة  ويس
ــاكلهم  مش ــون  ويحل ــن  الطرف

ال  ــطى.  الوس ــول  واحلل ــوار  باحل
احقاد وال منافسات، وال حروب وال 
ــات أو فيضانات.  ــة وال مجاع اوبئ
ــتمر حال )بلدة األمل(  وهكذا يس
ــالم ومحبة. جميع الناس  في س
ــي  ف ــا  عمره ــي  متض ــل  والعوائ
ــراح ويخلفون اجياال  مباهج واف
ــالفة  الس ــا  اجياله ــن  ع ــرث  ت
احوالها املستقرة. وهي محاطة 
ــا. وكلها  ــبهها متام ببلدات تش
ــا جميال  ــون وطن ــة تك مجتمع

مستقرا اسمه )اخليال(، احلكام 
واحملكومون يتعاونون ويتشاورون 
ــن  ــذا الوط ــور. وه ــي كل االم ف
ــبهه متاما،  ــان تش ــاط باوط مح
ــالف لغاتها وعقائدها،  رغم اخت
ــدوان والتآمر وحترص  ــض الع ترف
على التضامن مع جميع االوطان. 
ــب احللم(،  ــال  )كوك ــذا هو ح ه
واوطانه  ــه  وبلدات جميع عوائله 
ــالم، وأمل  تعيش في محبة وس

وخيال دائم.
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....

متسعُ القلِب 
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برحاِبِه 
اطمئناٍن

لروٍح حتلق 

البينة الجديدة /  علي شريف
صدر حديثا للدكتور علي جميل املوسوي 
ــي في رؤية  ــاب )كتاب الفكر السياس كت
ــالم(  ــام علي بن ابي طالب عليه الس االم
ــوم نهج  ــة عل ــع على نفقة مؤسس طب
ــينية املقدسة.  البالغة في العتبة احلس
ــى مقدمة وعدة  ــوى الكتاب عل وقد احت
ــوي  ــاول املؤلف الدكتور املوس فصول: تن
ــي املقدمة تاريخ تطور مصطلح الفكر  ف
ــي  ــوئه ف ــات نش ــذ بداي ــي من السياس

ــا دور االنبياء في  ــارات القدمية مبين احلض
ــارة والتقدم  ــة احلكم نحو احلض ادارة دف
ــرية من  ــار البش ــم في اصالح مس ودوره
ــور النظريات  ــم الدكت االنحراف. ثم قس
ــك  تل ــي  ف ــم  احلك ادارة  ــي  ف ــرية  البش
ــى حضارة  ــة وصوال ال ــارات القدمي احلض
ــالم. اما في الفصل االول فقد تناول  االس
ــي احلضارة  ــي ف ــم الفكر السياس معال
ــود التي بذلها  ــالمية. موضحا اجله االس
ــول االكرم صلى اهلل عليه واله. في  الرس

تاسيس اول دولة تدار على ضوء االحكام 
ــالمية ذاكرا البنود الدستورية التي  االس
انشأها احلبيب املصطفى صلى اهلل عليه 
ــلمن في  ــه الدارة وتنظيم حياة املس وال
املدينة املنورة. اما في الفصل الثاني: فقد 
ــي  تناول الدكتور معالم الفكر السياس
ــالم موضحا  ــام علي عليه الس عند االم
ــة البناءة وكيف  ــاء فترة املعارض دوره اثن
ــالمية من  ــار الدولة االس كان يعالج مس

االنحراف.

هادي عباس حسني 
والصحفي  ــب  للكات ــا  ــدر حديث ص
شاكر اجلتاوي كتاب بعنوان )العراق 
ــة فهم العراق( لغز العالم .. محاول
ــه منهجا يختلف  انتهج املؤلف في
ــن العراق  ــوا ع ــج من كتب ــن منه ع
ــي  ــي واجتماع ــور سياس ــن منظ م
ــن محاولة فهم  ــدال م ــي.. فب ونفس
ــي واجملتمع  ــخصية الفرد العراق ش
ــم احداث   ــة فه ــعب ومحاول والش
واوضاع وظواهر العراق ذهب املؤلف 
ــى محاولة  ــرة الى التركيز عل مباش
ــراق  الع ــة  طبيع ــص  خصائ ــم  فه
ــراق اوالً معتقدا  ــم الع ــاوالً فه مح
ــاعد  ــول ان فهم العراق يس كما يق

ــعب  على فهم الفرد واجملتمع والش
ــاع  واوض ــداث  اح ــم  وفه ــي  العراق
ــرج بفهم ورؤية  ــر العراق وخ وظواه
ــراق اخملفية..  ــدة الحد وجوه الع جدي
ــذا  ــح ه ــارئ مالم ــرى الق ــوف ي وس
ــراق موزعا على  ــي للع ــه اخملف الوج
فصور الكتاب، ومن اهم مالمح اجله 
اخملفي للعراق في الكتاب : ان العراق 
ــه وظواهره  ــه واوضاع ــع احداث يصن
ــي, واثبت  ــن ح ــه كائ ــه وكأن بنفس
ــن ووقائع  ــك بأدلة وبراه الكتاب ذل
ــها  ــها ويعرفها وما زال يعيش عاش
ــن املالمح  ــم .. وم ــون والعال العراقي
ــتحالة  ــا : صعوبة واس ــة ايض امله
ــراق فهما صحيحا وكامال   فهم الع

ــراق بلغز  ــب الع ــف الكات لهذا وص
ــح املهمة ايضا  ــم.. ومن املالم العال
ــا من  ــب انه ــا الكات ــي اعتبره والت

عجائب وغرائب العراق ان في العراق 
ــل وارقى  ــة افض ــات اقام كل مقوم
ــوى دولة في العالم ولكن  واغنى واق
ارض العراق ال توفر عوامل اقامتها.. 
ــاؤالت كثيرة  ــا طرح الكاتب تس كم
ــددة , منها مثال  ــوه العراق املتع لوج
ــة القدمية في  كيف اصبحت املقول
ــهورة عن العراق والتي  التاريخ واملش
ــطورة او خرافة  كان يعتقد انها اس
ان  ــي:  وه ــة  حقيق االن  ــت  واصبح
ــم العالم,  ــم العراق يحك من يحك
ــل على ذلك وهو  وذكر الكاتب الدلي
ــاحة ومركز  ان العراق اصبح االن س
اساسي ورئيسي لصراعات السيطرة 
ــوذ والهيمنة على العالم رغم  والنف

ان ال احد جنح في حكم العراق طوال 
ــاؤالت املهمة  ــن التس ــه . وم تاريخ
ــار العراقيون يرددوها  ايضا والتي ص
ــي احاديثهم اليومية قولهم: ملاذا  ف
ــن ك مناطق العالم لم  العراق من ب
ــتقرة وامنة  يرى حياة طبيعية ومس
ــرق  ــه..؟ وتط ــوال تاريخ ــة ط ومريح
الكاتب في كتابه الى اتصاف تاريخ 
ــوة  والقس الدموي  بالعنف  ــراق  الع
ــروب  واحل ــل  والقت ــية  والوحش
ــة  ــوارث الطبيعي ــالالت والك واالحت
ــت  ــى اصبح ــة حت ــر الطبيعي وغي
ــتدامة  مس ــرة  ظاه ــة  الصف ــذه  ه
وسماها الكاتب بالظاهرة العراقية 
ــه للعراق  ــن رؤيته وفهم وانطالقا م

التي تضمنها الكاتب فقد عزا هذه 
ــرازت ارض  ــى انها من اف ــرة ال الظاه
العراق ومن خصائص طبيعته معلال 
ــؤولية البشر عنها الى  من دور ومس
ــراق حكاما  ــكان الع حد قوله ان س
ومحكومن هم ضحية ارض العراق. 
ــات كثيرة  ــب مبعلوم ــل الكات ويحف
ــدا  ــة ج ــالت مهم ــم وحتلي ومفاهي
ــن منطلقات  ــراق والعالم م عن الع
ــانية منصفة ومحايدة  فكرية وانس
ــاب  ــرض للكت ــذا الع ــا ه ال يغطيه
ــاء  واقتن ــراءة  الق ــاء  عن ــتحق  وتس
ــن رغم  ــص الثم ــو رخي ــاب وه الكت
ــة والثقافية العالية  قيمته الفكري

جدا.

معن غالب سباح

قصيدة

الروائي والقاص هو خري من يلتقط مشاهد حياة مثل هؤالء فيقدمها للقراء
 أو املشاهدين عرب رواية أو قصة طويلة أو قصرية

احللقة االخيرة

ومضات 

نصيف علي وهيب

اصدار

الفكر السياسي يف رؤية اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم



متابعة / البينة اجلديدة
خ��ال االحتف��ال املفاج��ئ ال��ذي اقي��م لها 
مبناس��بة يوم ميادها ال��� 42 في دبي، حتدثت 
الفنانة س��يرين عب��د النور ع��ن تقدمها في 
العم��ر وهدي��ة زوجها فريد رحم��ة لها بهذه 
املناس��بة. واك��دت ف��ي حدي��ث م��ع برنامج 
mbctrending انه��ا ال تخاف م��ن التقدم في 
العمر، الفتة ال��ى انها »حتب ان متثل املرأة في 
كاف��ة املراح��ل العمرية«. وحتدث��ت ايضا عن 
الهدي��ة التي قدمه��ا لها زوجه��ا مليادها، 
مؤكدة ان��ه اعطاه��ا عائلة لطامل��ا كانت 
حتل��م بها ف��ي طفولته��ا ووف��اء واحترام، 
الفت��ة ال��ى ان ه��ذه الهدايا ه��ي االغلى في 
العالم بالنسبة لها. واكدت انه »يحضر لها 
الهدي��ة التي حتتاجها«، الفت��ة الى انه يهتم 
جداً ف��ي التفاصيل ويراق��ب ادق االمور خال 
تواجدهم��ا معاً في الس��وق، وغاال ما يحضر 
لها ما تري��ده كمفاجأة لها. وتلقت س��يرين 
التهاني مبيادها من األصدقاء الذين تواجدوا 

في احلفل ملشاركتها هذه املناسبة اخلاصة.

مفارقة غريبة 
يعتبر املقام من أهم الفنون املوس��يقية 
القدمي��ة الت��ي نش��أت في الع��راق قبل 
4000 س��نة، وقد ورد في كت��اب )الطرب 
ان   ،1963 ع��ام  الص��ادر  الع��رب(  عن��د 
املق��ام العراق��ي ه��و ن��وع م��ن الغن��اء 
املوس��يقية،  اآلالت  تصاحب��ه  الق��دمي 
وهو ت��راث موس��يقي يتس��م بصفة أو 
طبيع��ة ارجتالية في الغناء والعزف على 
مختلف السالم املوسيقية التقليدية 
بطريق��ة مضبوطة اذا كانت املناس��بة 
دنيوي��ة ام��ا اذا كان��ت ديني��ة فيقتصر 
على اس��تخدام اجلزء الغنائي بدون آالت 
موس��يقية كما ف��ي املوال��د والتهاليل 
يش��به  وه��و  والتحمي��د،  والتواش��يح 
املق��ام االذربيجان��ي وااليران��ي وكذل��ك 
الطاجيكي واالوزبكي لكنه يختلف عن 
كل ه��ذه املقامات بصف��ات أخرى هو ان 

املقام العراقي يقتصر وجوده في العراق 
فقط وه��و ميثل الف��ن الغنائ��ي اخلاص 
باملوس��يقى احلضري��ة للم��دن. وتتفرع 
املقامات  حسب قارئ املقام والتدريسي 
في معهد الدراس��ات املوسيقية صباح 
هاش��م – الى رئيس��ة ويصل عددها الى 
54 نوع��ا تقريب��ا، وتس��تخدم ف��ي غناء 
املق��ام اربع آالت رئيس��ة هي الس��نطور 
واجل��وزة والطبلة والرق، ومن أش��هر قراء 
املق��ام ف��ي الع��راق، رش��يد القندرجي 
القبنج��ي  ومحم��د  خيوك��ه  وحس��ن 
ويوس��ف عم��ر وناظ��م الغزال��ي، وم��ن 
النساء س��ليمة مراد وسلطانة يوسف 
وصديق��ة املاي��ة، وق��د رحل��وا جميعا 
ومن بقي من ق��راء املقام فيقدم حفاته 
ف��ي اخل��ارج غالبا مثل حامد الس��عدي 
وحس��ن االعظمي وفريدة محمد علي. 
ام��ا ع��ن تراجع املق��ام واختفائ��ه فيرى 

هاش��م ان املق��ام لم ينق��رض ألن هناك 
جي��ا الزال يؤدي��ه ويتلق��ى دروس��ا عنه 
وعن آالته في معهد الدراسات النغمية 
التابع لوزارة الثقافة ومعهد الدراس��ات 
املوسيقية، كما توجد انشطة مقامية 
في املركز الثقافي البغ��دادي وفي قاعة 
الرباط يؤديها ق��راء من مختلف االعمار 
القن��وات  ألن  مح��دود  اجلمه��ور  لك��ن 
الفضائي��ة واالذاع��ات ال تب��ث املقام وال 
تروج له، مش��يرا الى حقيق��ة ان املقام 
هو ف��ن النخبة لكنه يج��د قبوال كبيرا 
عندما يؤديه املطرب��ون في اخلارج، وهذه 
مفارق��ة تدع��و لاس��تغراب، ألن املقام 
هوية للفن العراق��ي لكنه يجد ترحيبا 
واهتماما اكبر في اخلارج بينما يعاني من 
االهمال في العراق بعد ان تقلص نشاط 
بيت املقام العراقي، أما عن ظاهرة تقدمي 
املقام في املطاعم والنوادي فيرى هاشم 
انها تعود للقط��اع اخلاص بينما ينبغي 
عل��ى وزارة الثقاف��ة ان تقدم��ه ضم��ن 
مهرجان��ات وبرام��ج تعيد الي��ه قيمته 
احلقيقي��ة وحتاف��ظ عل��ى اس��تمراريته 
وحب��ذا لو يت��م توثيق��ه عبر تس��جيل 
جمي��ع احلف��ات املوس��يقية املقامي��ة 
وبثها للجمهور. ويقول مخرج املنوعات 
التلفزيوني جمال محمد ان ظاهرة عودة 
غناء املقام العراقي في املطاعم والنوادي 
الترفيهية واالمسيات الثقافية تشكل 
منفع��ة مادية للفنانن في مجال املقام 
العراق��ي ليس��تمر عطاؤه��م، غير انها 

رمبا تقود الى االس��فاف اذا ما جرى غناء 
املقام أمام جمهور ال يحب هذا النوع من 
الغناء، ومع ذلك فهي ظاهرة جيدة ألنها 
تدمي بقاء املقام العراق��ي باعتباره فنا ال 
يندث��ر وقد تؤدي الى خلق قاعدة متذوقة 
للفن االصيل، مشيرا الى انه من عشاق 
املق��ام العراقي الن��ه ينحدر م��ن عائلة 

بغدادي��ة اصيل��ة، وكانت ل��ه محاوالت 
في اخراج برامج ع��ن املقام العراقي مع 
الراحل هاشم الرجب وقارئ املقام خالد 
السامرائي اذ قدموا برنامجا فيه توضيح 
صوري ملقاطع املقام العراقي واالنتقاالت 
والوصات بحيث يرى املشاهد ويقرأ عن 

االنتقاالت في املقام العراقي..
هوية للبلد

ف��ي أح��د املطاع��م، كان التفاع��ل مع 
املق��ام العراق��ي واضح��ا ل��دى احلضور 
ومنهم حس��ن ابراهيم الذي بدا متلذذا 

بس��ماع املقام على الرغم من اعتراضه 
عل��ى تقدميه ف��ي املطاعم فق��ط ألنها 
غالية الثمن وال يرتادها اجلميع مش��يرا 
ال��ى اهمال وزارة الثقافة لهذا النوع من 
الغن��اء ال��ذي ميثل هوية الف��ن العراقي 
فلو كانت هناك جدية في نش��ر ثقافة 
املق��ام العراقي لعمدت اجلهات اخملتصة 
ال��ى اقام��ة مهرجانات ربحي��ة ريعية 
يش��ارك فيها الش��باب ايض��ا الحياء 
التراث العراق��ي.. في الوقت الذي يجد 
فيه امللحن محس��ن فرح��ان في هذه 
الظاهرة فرصة العادة الروح الى املقام 
العراقي س��يما وان��ه كان يقدم اصا 
ف��ي املقاه��ي قب��ل نش��وء االذاعة ثم 
التلفزيون الذي خصص له برامج حتيي 
ذكراه كم��ا اقام��ت وزارة الثقافة بيت 
املقام العراقي بتدريب الشباب وتقدمي 
انش��طة مقامية، لكن كل شيء تغير 
بعد عام 2003 وتراجع دور املؤسس��ات 
التي كانت تدعم الفن والثقافة، اما عن 
عودته اآلن بهذا الشكل فيعتبر فرحان 
ذل��ك حنينا ال��ى املاضي ألننا الش��عب 
الوحي��د ال��ذي يعيش حنين��ا دائما الى 
املاض��ي لرفض��ه لواقعه املري��ر وهو ما 
اع��اد املق��ام العراقي واالغان��ي التراثية 
القدمية ال��ى املطاعم واملقاهي والنوادي 
الترفيهية، فضا ع��ن املهرجانات التي 
تق��ام غالبا بجهود ش��خصية النعاش 
الف��ن العراقي. م��ن جهته، ي��روي قارئ 
املق��ام قي��س االعظمي مفارق��ة اخرى 

حدثت خال س��فره م��ع الوفد العراقي 
الى باريس ضم��ن فرقة )انغام الرافدين( 
اذ صرح��ت منظم��ة  ف��ي ع��ام 2007، 
اليونس��كو قبل بدء احلفل��ة بان املقام 
العراق��ي مه��دد باالنق��راض، أم��ا بعد 
احلفل��ة فقد كان��ت ردود الفع��ل رائعة 
وصرحت املنظمة بان املقام مستمر الى 
ما ال نهاي��ة كما مت اضافة صورة الفرقة 

على جدار املنظمة مع الصور التي متثل 
تراث العديد من ال��دول. في الوقت الذي 
يؤك��د فيه قارئ املقام حامد الس��عدي 
ان املق��ام هو هوي��ة البل��د ويحتاج الى 

االهتم��ام م��ن الدولة ومن املؤسس��ات 
الثقافي��ة، ففي املاض��ي كان التلفزيون 
يق��دم برنام��ج )س��هرة مع املق��ام( من 
اع��داد الراح��ل هاش��م الرج��ب وتقدمي 
يحيى ادريس وكان يس��لط الضوء على 
املقام وتش��اهده كل العوائل العراقية، 
لك��ن االع��ام حالي��ا مقصر ج��دا جتاه 
املقام العراقي ألنه يحتاج الى تس��ويق 

جيد كما تفعل الدول االخرى مع تراثها 
الغنائ��ي، داعي��ا اجلهات املس��ؤولة الى 
احلفاظ على هوية الف��ن العراقي ممثلة 

باملقام العراقي.
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ال أخشى التقدم يف العمر

ظاهرة الغناء في المطاعم والنوادي الترفيهية هل تعيد للمقام العراقي هيبته؟
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كان املقام العراقي من ضمن الفنون التي اضافتها منظمة اليونسكو الى قائمة )150 حتفة من تراث البشرية الثقافي الشفهي غير املادي( وفق معاهدتها 
للعام 2003 حول احملافظة على التراث غير املادي، لكنها عادت بعدها لتصرح بان املقام العراقي من الفنون االنسانية املهددة بالزوال بسبب انعدام االستقرار 
السياس��ي واهماله من قبل وزارة الثقافة ووس��ائل االعام. لكن هذا الفن االصيل والذي ميثل هوية الفن العراقي يواجه اهماال في داخل العراق لكنه يلقى 

قب��وال واستحس��انا في اخلارج ويفخر املطربون بادائه في املس��ابقات الغنائية، فهل س��يندثر حقا؟.. وما وجهات النظر حول ع��ودة )اجلالغي البغدادي( الى 
املطاعم والنوادي الترفيهية ليقدم املقام العراقي من جديد في ظاهرة تقاوم النسيان واالهمال؟

ال

صباح هاشم: املقام مل 
ينقرض ألن هناك جياًل مازال 

يؤديه ويتلقى دروسًا فيه 
ويف آالته مبعهد الدراسات 

النغمية التابع لوزارة الثقافة 
ومعهد الدراسات املوسيقية

البينة الجديدة / عدوية الهاللي 

بغداد / البينة اجلديدة
افتت��ح وزي��ر الثقاف��ة والس��ياحة واالثار 
الدكت��ور عب��د االمي��ر احلمدان��ي مؤخرا 
مع��رض الفنان ش��وقي عب��د األمير على 
قاع��ة ح��وار والذي حم��ل عن��وان »رقائم 

شوقي عبد األمير«، حيث امتاز املعرض في 
اجلمع بن )الفن التش��كيلي والشعر في 
احملتوى والرقائم الطينية السومرية(.وقال 
احلمداني الذي رافقة الس��فير الفرنسي 
في العراق برونو اوبير »ان املعرض بلوحاته 
الفني��ة الرائع��ة وتنس��يق الوانه��ا وم��ا 
حملته من أفكار مدرس��ة جديدة للفنان 
عب��د األمير ح��ري بها ان ت��درس«. وأضاف 
ان »الفنان اس��تطاع ان مي��زج بن املوروث 
املس��مارية  والكتاب��ة  الق��دمي  العراق��ي 
وتش��كيل لوح��ات م��ن احل��رف والتاريخ 
والش��عر والصورة«، وتابع احلمداني »انها 
محاولة فريدة قام به��ا فنان عراقي كبير 

ترقي الى االعمال العاملية«.

البينة اجلديدة / عادل صادق
تصوير / علي صبحي

املب��دع  الفن��ان  ق��ال 
ط��ال ه��ادي للموق��ع 
لدائ��رة  الرس��مي 
ان  واملسرح  الس��ينما 
مس��تمرة  التدريب��ات 
على فصول املسرحية 
الكوميدية  الش��عبية 
للفرقة  الظه��ر(  )جنوم 
الوطنية للتمثيل وهي 
م��ن تأليف��ي وإخراجي 
وبطولة النجوم )كاظم 
القريشي.. مياد سري.. 
نزار علوان.. عبير فريد..
أسيل عادل..( باإلضافة 

م��ن  مجموع��ة  إل��ى 
الش��باب  الفنان��ن 
من  ومنه��م  املبدع��ن 
اخلش��بة  س��يعتلي 
ألول م��رة.. وتأت��ي هذه 
استكماال  املس��رحية 
ملش��روع الدائرة بتبني 
املس��رحيات  انت��اج 
الكوميدية  الش��عبية 
اجلهد  على  باالعتم��اد 
الذاتي و اعتماد معايير 
الئق��ة  مس��رحية 
باجلمهور العراقي.. ومن 
املؤمل عرض املسرحية 
اذار من  مطل��ع ش��هر 

العام اجلاري.

طالل هادي: التدريبات مستمرة على فصول )جنوم الظهر(

املقامات الرئيسة عددها 54 نوعًا تقريبًا
وتستخدم يف غناء املقام أربع آالت رئيسة هي السنطور واجلوزة والطبلة والرق

البينة اجلديدة / وسام قصي
قب��ل الول��وج ف��ي اس��تقراء أي 
نح��دد  أن  علين��ا  فن��ي،  عم��ل 
الدواف��ع النفس��ية الت��ي قادت 
الفن��ان لتنفيذ العم��ل، إضافة 
إل��ى اجلان��ب الفن��ي ف��ي جتديد 
مكان��ة  ومنحه��ا  األس��اليب 
العق��ل  عل��ى  قائم��ة  خاص��ة 
النفس��ي في  والنق��د، فالدافع 
لبناء  جوهره يش��كل محاول��ة 
الش��خصية، فض��اً ع��ن كونه 
فع��ل ثقاف��ي معاص��ر ، وجتربة 
الفنان العراق��ي غنية بالدالالت 
الس��ايكولوجية  التي تنقسم 
إلى قسمن األول ارتبط بالتعبير 
العفوي، والثان��ي ارتبط بالوعي 

الثقافي لداللة البعد النفسي. 
الفنان التشكيلي ماهر الطائي 
وم��ن خ��ال مش��اركته مبعرض 

فني ضم 16 عماً ، ضمن معرض 
س��وق الس��فر العراق��ي بدورته 
الثاني��ة والذي أقي��م في معرض 
بغ��داد الدولية منتصف ش��هر 
شباط احلالي، بعنوان نوافذ، نفذ 
أعماله بطريقة معاصرة، إذ جّرد 
أفكاره بطريقة جديدة بعيدا عن 
التعبيري في محاكاة  اس��لوبه 
االثر/ من خال استخدام تقنية 
ثاثية األبعاد في النحت البارز ) 
الرلي��ف( ومعاجلة الفيكرات مباء 
الذهب وتعتيق��ه بطرق خاصة، 
ومليء الف��راغ باللونن األخضر 
واألزرق وتدرجاتهما، ملا يحمانه 
من رموز ودالالت تشير الى الوفرة 
والث��راء والنم��اء واخلصب.يخلق 
الطائي مناخ��اً في عمله الفني 
يس��عى من خاله إل��ى حتطيم 
خواص العمل التقليدي، ويقودنا 

من التقاليد املعترف بها رسمياً 
إلى األعماق األخرى التي تشكل 
بح��د ذاته��ا صدمة للمش��اهد 
ولألعراف الشائعة ، وينقلنا من 
العادي إلى السحري ، من الواقع 
إل��ى الف��ن ، فن��رى ش��خصيته 
ب��رزت م��ن خل��ل ديناميكي��ة – 

الاوع��ي – األصال��ة – ف��ي منح 
العم��ل الفن��ي مناخ��اً يرتب��ط 
وبغايات��ه  احلض��اري  بتكوين��ه 
املعاصرة.يس��تلهم  الفكري��ة 
النفس��ية  احل��االت  الطائ��ي 
ويربطها مبكون��ات عمله الفني 
، وهذا االجتاه يرتبط بش��خصية 

الفن��ان الكتوم��ة الت��ي تنتهج 
نه��ج الصانع املاه��ر الذي يترك 
ذات��ه تظه��ر بخفاء ف��ي العمل 
الفن��ي : اي الفن��ان ل��م يفصح 
ع��ن أف��كاره بصورة مباش��رة أو 
مقص��ودة، فناح��ظ إن جتربت��ه 
غنية بالدالالت الس��يكولوجية 
التي تنقس��م الى قسمن االول 
ارتبط بالتعبير العفوي، والثاني 
ارتب��ط بالوعي الثقاف��ي لداللة 
البعد النفسي.حاول الطائي ان 
يعمق رؤيته الذاتية وان يتحرر من 
االبعاد الواقعية السابقة . اي ان 
يقوم برحلة الكتشاف مكونات 
الذات ووضعه��ا الداخلي املعبر 
عن وضع الواق��ع اخلارجي غالبا، 
وعن مترد الفنان ضد االس��اليب 
الس��ائدة  الفكري��ة  واملواق��ف 

لصالح رؤية فنية جديدة.

مبعرض نوافذ .. ماهر الطائي يتمرد على األساليب والتجارب

احلمداني يفتتح معرضًا تشكيليًا لشوقي عبد األمري
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البينة الجديدة / وكاالت
ان  األردن،  صناع��ة  غرف��ة  أعلن��ت 
صادرات األردن الى العراق خالل العام 
٢٠١٨ بلغ��ت نح��و ٥٩٤ ملي��ون دوالر، 
متوقعا زي��ادة حجم التبادل التجاري 
ب��ن البلدي��ن ف��ي ظ��ل االتفاقي��ات 
التجارية املوقع��ة حديثا.وقال رئيس 
غرف��ة صناع��ة األردن فتحي اجلغبير 
ف��ي تصريحات صحفي��ة  ان اجلهود 
متواصل��ة  ب��ن اجلانب��ن لتس��هيل 
حركة النقل والتبادل التجاري وإزالة 
اي معوقات حتول دون انسياب السلع 
م��ن كال اجلانب��ن للبن��اء عل��ى ما مت 
حتقيق��ه ومواصل��ة الس��عي إلعادة 
حجم التب��ادل التجاري إل��ى ما كان 
عليه س��ابقاً، وزيادته إلى املس��توى 
الذي يلب��ي الطموحات.وذكر اجلغبير 
أن ص��ادرات األردن إل��ى الع��راق بلغت 
خالل ١١ ش��هراً من العام ٢٠١٨ نحو 
٥٩٤ ملي��ون دوالر مقابل مليوني دوالر 
مستوردات، موضحا أن القطاع اخلاص 
األردني يس��عى إلى تعزيز عالقاته مع 
نظرائه من أصحاب األعمال العراقين 
لتعظيم االس��تفادة م��ن االتفاقيات 
التي وقعت ب��ن البلدين أخيراً، وزيادة 
حجم التبادل التجاري وتلبية الطلب 
باألس��واق م��ن مختل��ف املنتج��ات 

واالس��تهالكية.وعبر  الصناعي��ة 
اجلغبير عن أمله بتعزيز التواصل بن 
أصح��اب االعمال في كال البلدين من 
خالل العم��ل على مواصل��ة تنظيم 

والفعاليات  االقتصادي��ة  امللتقي��ات 
الترويجي��ة لتمكن أصحاب األعمال 
الش��راكات  وعق��د  التواص��ل  م��ن 
االس��تثمارية  الف��رص  واس��تغالل 

املتاحة ال سيما في ضوء االتفاقيات 
البلدي��ن  ب��ن  املوقع��ة  الثنائي��ة 
واتفاقي��ات التعاون الت��ي ترتبط بها 

الغرف الصناعية والتجارية.

594 مليون دوالر صادرات األردن إىل العراق خالل العام 2018

البصرة / البينة الجديدة
اعل��ن محاف��ظ البص��رة اس��عد العيدان��ي » 
ان احلكوم��ة احمللي��ة اع��دت خطة لع��ام ٢٠١٩ 
للنهوض بكاف��ة القطاعات اخلدمية في عموم 
مناطق احملافظ��ة« .وقال العيدان��ي في تصريح 
صحف��ي » ان قطاع الصحة س��ينال االهتمام 
األكبر ملا يعانيه م��ن النقص الواضح في البنى 
التحتي��ة والك��وادر إضاف��ة ال��ى املس��تلزمات 
الطبية »، الفتا ال��ى تخصيص )٣٠ مليار دينار(، 
لدع��م ع��دد من املستش��فيات خص��ص منها 
)١٥ مليار( لش��راء أجهزة السونار.واضاف: نحن 
ماض��ون بش��أن االنتهاء م��ن وض��ع التصاميم 
النهائي��ة لع��دد من املستش��فيات ف��ي قضاء 
القرنة وناحية الدير وغيره��ا من املناطق ».وفي 
مل��ف البلدي��ة، اوض��ح محافظ البص��رة :« ان 
مديرية البلدية انتهت من اعداد خطة ملشاريع 
البنى التحتية جلمي��ع املناطق اخملدومة، تضاف 
إليها االف��رازات غير املكتمل��ة ».وبن العيداني 
:« ان اخلط��ة األكبر تتعلق بالطريق احلولي الذي 
سيس��هل حركة س��ير البضائ��ع التجارية من 
املوان��ئ واملناف��ذ احلدودية واالبتع��اد عن الزخم 
املروري داخ��ل مدينة البصرة ».وف��ي ملفي املاء 
والكهرب��اء، قال محافظ البصرة :« س��نناقش 
اخلطة مع خلية األزم��ة لقطاع الكهرباء خالل 

األي��ام القليلة القادم��ة، وفي ه��ذا الصدد فإن 
مجلس ال��وزراء واحلكومة احمللي��ة عازمان على 
جتاوز أزمة الصيف.واشار الى ان احملافظة قطعت 
مش��وارا طويال في قطاع امل��اء من حيث تأهيل 
أغلب احملط��ات وصيانتها مع إضافة العديد من 
مشاريع حتلية املياه التي أحيلت مؤخراً، اضافة 
الى مش��روع القرض الياباني الذي س��يرى النور 
صي��ف هذا العام، األمر الذي من ش��أنه أن يحد 

من أزمة املياه في احملافظة.

حمافظ البصرة:خصصنا)٣0( مليار دينار 
لدعم عدد من مستشفيات احملافظة

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني العام
املحكمة العسكرية الخامسة

اعالن حكم 3
اىل املحكومني الغائبني املدرجة اسماؤهم ادناه ملا كنتم محكومني غيابيًا وفق املواد من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 املعدل وبما ان محل اقامتكم 
مجهول لذا اقتضى تبليغكم يف الصحف املحلية على ان تحضروا  امام املحكمة العسكرية الخامسة خالل مدة ) ثالثة اشهر ( من تاريخ نشر هذا االعالن وعند عدم 

حضوركم سوف يكتسب الحكم الدرجة القطعة استنادا الحكام املادة 243 من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل.

اعالن مناقصة
اىل: الشركات املسجلة رسميا داخل العراق او خارجه ومن ذوي الخربة واالختصاص

م/ املناقصة )ت/2019/9(
خط شرق الرصافة /بلديات 132 ك.ف )2+1(

يس��ر)وزارة الكهرب��اء/ املديرية العامة لنق��ل الطاقة الكهربائي��ة/ املنطقة الوس��طى( بدعوة مقدمي 
العط��اءات املؤهلني و ذوي الخ��ربة لتقديم عطاءاتهم ل� ) للمناقصة اع��اله ( وبكلفة تخمينية مقدارها 
)4,942,850,000( دين��ار عراق��ي )اربعة مليارات وتس��عمائة واثنان واربع��ون مليون وثمانمائة 

وخمسون الف دينار عراقي( وعلى حساب املوازنة االستثمارية مع مالحظة ما يأتي:�
1.على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول على معلومات اضافية االتصال )بمقر املديرية 
العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ املنطقة الوس��طى( خالل )ايام الدوام الرس��مي ومن الس��اعة الثامنة 

صباحًا اىل الساعة الثانية بعد الظهر(.
2.متطلب��ات التأهي��ل املطلوبة : على الراغبني تقدي��م عطاءاتهم بعرضني فن��ي وتجاري يوضعان يف 
ظرف��ني منفصلني )موقعني ومختوم��ني( للمناقصة املذكورة اعاله والتي يمك��ن الحصول على كمياتها 
ومواصفاتها وش��روطها من قس��م الش��ؤون التجارية يف مقر املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ 
املنطقة الوس��طى( على ان يرفق م��ع العطاء كافة الوثائق املطلوبة يف ورق��ة بيانات العطاء وبضمنها 
خط��اب ضم��ان )التأمينات االولية( البالغ��ة )2%( من مبلغ الكلفة التخميني��ة املعلنة وتوضع جميعا  
داخل ظرف مغلق ومختوم ومؤشر عليه رقم املناقصة وموعد الغلق وعنوان الشركة ويوضع يف صندوق 

املناقصات وتكون طريقة الدفع )بالدينار العراقي(.
3.بامكان مقدمي العطاء املهتمني ش��راء وثائق املناقصة بعد  تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد 
يف ورق��ة بيانات العط��اء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغ��ة )1,000,000( دينار عراقي مليون 

دينار عراقي غري قابل للرد يسلم اىل امانة الصندوق. 
4.يتم تس��ليم العط��اءات اىل العنوان االتي )مقر املديري��ة العامة لنقل الطاق��ة الكهربائية/ املنطقة 
الوس��طى/ بغداد منطقة الوزيرية – شارع صفي الدين الحلي- محلة 309 –زقاق 14- رقم القطعة 

482/3(, يف املوعد املحدد )قبل الساعة 11:00 صباحا ليوم )الخميس( املوافق 2019/3/7(.
العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 

بالحضور يف العنوان االتي )مقر املديرية اعاله( يف نفس يوم الغلق.
املهندس فاضل عباس حسن
املدير العام وكالة

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرصافة
رقم االضبارة:  2014/2382

التاريخ:   2019/2/25 

اىل/ املنفذ عليه 
غفران هادي عبد االمري

االعظمية م/312  ز/8   دار/24
لقد تحقق لهذه املديرية من  كتاب مركز شرطة االعظمية بالعدد/997 يف 2019/1/24  انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار, يمكن 
اجراء التبليغ عليه, واستنادا للمادة)27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الرصافة خالل خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر 

ملباشرة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستباشر هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي فوق القانون:
املنفذ العدل
نضال درويش كاظم

أوصاف املحرر:�
ق��رار محكم��ة االحوال الش��خصية يف الش��عب بالع��دد 4483/ش /2018 يف 2018/9/2 واملتضم��ن الحكم بتغيري مكان املش��اهدة الوارد يف ق��رار الحكم املرقم 
2950/ش/2014 والزام املدعية )غفران هادي عبد االمري( بتمكني املدعى عليه )محمد كاظم علوان( من مش��اهدة الطفل )الحس��ن محمد كاظم( يف مكتب الباحث 
االجتماعي بمقر محكمة االحوال الشخصية يف الشعب وملرتني يف الشهر يف اول خميس من بداية الشهر واملرة الثانية يف  يوم الخميس يف منتصف الشهر من الساعة 

العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا واذا صادف يوم املشاهدة عطلة رسمية فيكون اول يوم عمل يلي العطلة موعدا للمشاهدة وتحميل املدعى عليه الرسوم.

فقدان هوية
فقدت الهوية الجامعية بأس��م الطالب )محمد اديب عناد( و الصادرة عن كلية دجلة الجامعة فالرجاء 

على من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار.
مع التقدير.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الحي 
رقم االضبارة :   2016/453 
التاريخ: 2019/2/26

إعالن 
استنادَا ألحكام املادة71/ثالثًا   

تبيع مديرية تنفيذ الحي السيارةاملرقمة )90884/بغداد( والعائدة للمدين  )قاسم كاظم العيبي (املحجوزة لقاء طلب الدائن )غضبان بنيه الزم وكرار 
جعاز مهدي ( والبالغ )23,741,500( مليون فعلى الراغب بالش��راء مراجعة مديرية تنفيذ الحي خالل مدة )10 أيام( تبدأ من اليوم التالي للنش��ر 

مستصحبني معهم التأمينات القانونية عشرة  من املئة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل
حوراء عبد الحسني سلمان
مديرية تنفيذ الحي

املواصفات:�
1-رقم السيارة : 90884 

2-نوع وموديل السيارة : هونداي /النرتة / 2016
3-اللون : ذبذاب الون  ابيض 

4-القيمه املقدرة : ستة عشر مليون دينار

إع��������الن
بن��اء على الدع��وى املقامة من قب��ل املدعي )جبري 
كاظ��م س��اير مطل��ك( يطل��ب )تبديل لقب��ه( من 
)املنتفك��ي( اىل )البدي��ري( فم��ن لدي��ه اع��رتاض 
مراجعة ه��ذه املديرية خالل م��دة اقصاها )15( 
يوم��ا وبعكس��ه س��وف تنظ��ر ه��ذه املديري��ة يف 
الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم )3( لسنة 2016.
اللواء 

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة

إع��������الن
بناء على الدعوى املقامة من قبل املدعي )حس��ون 
كاظم س��اير مطل��ك(  يطل��ب )تبديل لقب��ه ( من 
)املنتفك��ي( اىل )البدي��ري( فم��ن لدي��ه اع��رتاض 
مراجعة ه��ذه املديرية خالل م��دة اقصاها )15( 
يوم��ا وبعكس��ه س��وف تنظ��ر ه��ذه املديري��ة يف 
الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم )3( لسنة 2016.
اللواء 

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة

إع��������الن
بناء عل��ى الدعوى املقامة من قب��ل املدعي )مليعه 
كاظ��م س��اير مطل��ك(  يطل��ب )تبدي��ل لقبه( من 
)املنتفك��ي( اىل )البدي��ري( فم��ن لدي��ه اع��رتاض 
مراجعة ه��ذه املديرية خالل م��دة اقصاها )15( 
يوم��ا وبعكس��ه س��وف تنظ��ر ه��ذه املديري��ة يف 
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بدا ان حماسة الرئيس قد نبعت 
جزئياً من مبالغة كبيرة، بش��أن 
م��ا ج��رى االتف��اق علي��ه خالل 
املفاوض��ات قب��ل الرحل��ة )وق��د 
تكون هذه احلماسة قد تسببت 
بتلك املبالغة(. وف��ي االيام التي 
س��بقت مغادرته ق��ال للناس ان 
الس��عوديني س��يمولون حضوراً 
عس��كرياً جدي��داً بالكام��ل في 
اململكة وس��يحلون محل مركز 
القي��ادة االميركية في قطر. وانه 
سيكون هناك »اجنازٌ هو االعظم 
عل��ى االط��الق ف��ي املفاوض��ات 
االس��رائيلية – الفلس��طينية«. 
»وس��يغير ذلك اللعبة بش��كل 

كبير لم نشهده من قبل«.
في الواقع، كانت رؤيته ملا سُينجز 
قفزًة كمية ً ابعد ما جرى االتفاق 
عليه لكن لم يبُد ان هذا قد بدل 

مشاعر احلماسة والغبطة.
سيشتري الس��عوديون اسلحًة 
اميركي��ًة بقيم��ة 110 ملي��ارات 
دوالر وبقيم��ة اجمالية تبلغ 350 
مليار دوالر على مر عشر سنوات. 
الرئي��س: »اس��تثمارات  فأعل��ن 
بقيمة عشرات مليارات الدوالرات 
ف��ي الوالي��ات املتح��دة والكثير 
الكثير م��ن الوظائف«. باالضافة 
االميركيون  ذل��ك س��يعمل  الى 
»ملواجه��ة  مع��اً  والس��عوديون 
رسائل التطرف العنيف وتعطيل 
متوي��ل االره��اب وتعزي��ز التعاون 
الدفاع��ي«. وس��يقيمون مرك��زاً 
في الري��اض ملناهض��ة التطرف. 
وان ل��م يكن ه��ذا مرادفاً الحالل 
الس��الم ف��ي الش��رق االوس��ط 
فبحسب وزير اخلارجية، »يشعر 
الرئيس ب��أن هذه حلظة تاريخية. 
س��يتكلم الرئيس م��ع نتنياهو 
املس��تقبلية.  العملي��ة  بش��أن 
الرئي��س عباس  س��يتكلم م��ع 
بش��أن ما يعتبره ضرورياً لنجاح 

الفلسطينيني«.
كان��ت ه��ذه صفق��ة ترامبوي��ة 
كبي��رة ف��ي الوقت عين��ه كانت 
تُنقل االسرة االولى اسرة الرئيس 
االميركي على منت عربات غولف 
مذهبة واقام الس��عوديون حفالً 
بلغ��ت كلفت��ه 75 ملي��ون دوالر 
على ش��رف ترام��ب ال��ذي اتيح 
له اجللوس على كرس��ي ش��بيه 
بع��رش. )خ��الل تلق��ي الرئي��س 
تكرمي��اً من امللك الس��عودي، بدا 
ف��ي ص��ورة ان��ه ينحني م��ا اثار 

سخط اليمني(.
واستدعى السعوديون ممثلني عن 
خمس��ني دولًة عربيًة ومس��لمًة 
للت��ودد الى الرئي��س الذي اتصل 
الخبار اصدقائه ف��ي الوطن كم 
كانت العملية طبيعيًة وسهلًة 
وكي��ف اخف��ق اوبام��ا بش��كل 
غري��ب ومري��ب. فأك��د الرئي��س 
ملل��ك البحرين حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة: »كان هن��اك بع��ض 
التوتر، لكنه س��يختفي مع هذه 

االدارة«.
جامل الزعيم املصري عبد الفتاح 
الرئيس مبهارة قائالً:  السيس��ي 
»أنت شخصية فريدة قادرة على 
فع��ل املس��تحيل«. )ف��رّد ترامب 
عل��ى السيس��ي قائ��الً: »أح��ب 

حذاءك، رباه، يا لهذا احلذاء...«(.
موق��ف  ف��ي  تغيي��راً  ه��ذا  كان 
واالس��تراتيجية  السياس��ة 
دراماتيكية.  بطريقة  اخلارجيتني 
وكان��ت آثار ه��ذا التغيير ش��به 
فورية. إذ جتاهل الرئيس بل حتدى 
اخلارجي��ة  السياس��ة  نصائ��ح 
واعطى اش��ارة االنط��الق لتنمر 
السعودية على قطر. رأى ترامب 
ان قط��ر تزود اجملموعات االرهابية 
الطرف  املال��ي، غاض��اً  بالدع��م 
التاريخ الس��عودي املشابه.  عن 
)فبحسب حجته لم يقدم سوى 

افراد قالئ��ل من االس��رة املالكة 
لإلرهاب(. بعد  الس��عودية دعماً 
اسابيع من الرحلة اعتقل محمد 
بن سلمان محمد بن نايف بغتة 
واجبره على التخلي عن منصبه 
ب��ه  للعه��د، فاضطل��ع  كول��ي 

محمد بن سلمان.
فقال ترام��ب الصدقائ��ه انه هو 
وجاريد قد دبرا انقالباً س��عودياً. 
فق��ال: »وضعن��ا حليفن��ا ف��ي 

القمّة!«.
من الرياض انتقل الوفد الرئاسي 
الى القدس حيث التقى الرئيس 
نتنياه��و وف��ي بيت حل��م التقى 
عب��اس معبراً عن تأكي��د متزايد 
ومس��تخدماً ضمير الغائب فوق 
قوله: »ترامب س��ُيحل السالم«. 
ثم انتقل الى روما للقاء البابا ثم 
الى بروكسيل حيث عاد الرئيس 
الى شخصيته ورسم احلدود بني 
السياسة اخلارجية املرتكزة على 
التحالف الغربي والتي رُس��خت 
منذ احلرب العاملي��ة الثانية وبني 

شعار اميركا اوالً.
اعتب��ر ترام��ب ان م��ا ج��رى كان 
فت��رة  يص��وغ  عام��ل  مبثاب��ة 
رئاس��ته. ولم يص��دق ان اجنازاته 
الضخمة لم تُعط العظمة التي 

توقعه��ا. فكان في حال��ة انكار 
بكل بس��اطة بحس��ب ما اشار 
بان��ون وبريبوس وغيرهما بش��أن 
العناوي��ن الصحفي��ة املترجحة 

بني قضيتي كومي ومولر.
ترام��ب  فه��م  ع��دم  ويش��كل 
والنتيج��ة  للس��بب  الكام��ل 
ثابت��ة من ثواب��ت احلملة وثوابت 
اح��د  ان��ه  اآلن  الرئاس��ة حت��ى 
عي��وب ترامب. وحت��ى اآلن حلت 
اح��داث جدي��دة بش��كل موثوق 
محل املش��اكل التي سببها في 
املاضي م��ا اعطاه الثق��ة ان في 

وسعه ان يستبدل بقصة سيئة 
اخرى افضل واكث��ر دراماتيكيًة. 
بوس��عه دائم��اً تغيي��ر احلديث. 
الس��عودية  بالرحل��ة  فيج��در 

وحملت��ه اجلريئة لقل��ب النظام 
العاملي للسياس��ة اخلارجية بأن 
تنج��ز هذا. لك��ن الرئي��س وجد 
نفسه محاصراً بشكل متواصل 
لدهشته بقضيتي كومي ومولر. 
ب��دا امن كل ش��يء عالق��ا عند 

هذين احلدثني.
أُنهك بانون وبريبوس من التقرب 
الشديد الى الرئيس واسرته على 
اث��ر زيارة الس��عودية فع��ادا الى 
واش��نطن وتوج��ب عليهما في 
غياب الطاقم الرئاسي التعامل 
مع ما اصب��ح االزم��ة احلقيقية 
لتش��كيل  القص��وى،  حت��ى  او 

الرئاسة.
م��ا كان رأي احمليطني بترامب به؟ 
لي��س ه��ذا مجرد س��ؤال صائب 
بل انه الس��ؤال االكثر طرحاً بني 
احمليط��ني بترام��ب. فق��د كافح 

رأيهم  لتحديد  باس��تمرار  هؤالء 
ورأي اآلخرين به.

عموماً، ل��م يطلعوا اح��داً على 
اجاباتهم لك��ن في حالة كومي 
ومول��ر وبعد كل التهرب واختالق 
احلجج املعتادة لم يبق ش��خص 
لم يلِق اللوح بوضوح على ترامب 

سوى اسرته.
وفي ه��ذه املرحل��ة، ج��رى عبور 
غي��ر  الرئي��س  تباه��ي  عتب��ة 
اآلن  ميك��ن  وب��ات  العقالن��ي. 
وبصراحة التش��كيك بحرية في 
ُحكم��ه وفطنته واالهم من ذلك 

في الُنصح الذي تلقاه.
اعلن توم باراك لصديق له: »ليس 

مجنوناً فحسب، بل احمق«.
لكن بانون وبريبوس عارضا بشدة 

طرد كومي بينما لم يؤيده جاريد 
وايفانكا فحسب بل اصرا عليه. 
وح��ث هذا احل��دث املزل��زل بانون 

ال��ى التوص��ل الى خالص��ة راح 
يكررها باستمرار ومفادها ان كل 
نصيحة قادمة م��ن هذا الثنائي 

نصيحة رديئة.

لم يعتقد احد اآلن ان طرد كومي 
فكرة س��ديدة؛ حتى الرئيس بدا 
محرجاً. ورأى بان��ون، بالتالي ان 
دوره اجلديد يتمثل بانقاذ ترامب. 
وس��وف يحت��اج ترام��ب دائم��اً 
ال��ى االنق��اذ. فق��د يك��ون ممثالً 
بارع��اً لكنه غير ق��ادر على ادارة 

مسيرته.
التح��دي اجلديد  وش��كل ه��ذا 
لبانون فائ��دًة واضح��ًة: عندما 

يفشل ترامب ينتصر بانون.
واهت��م بان��ون باالعم��ال اثن��اء 
الرحل��ة الى الش��رق االوس��ط. 

فركز على شخصية الني ديفيس 
اح��د محام��ي اته��ام كلينتون. 
فف��ي غالبية العام��ني االخيرين 
كان ناطقاً باس��م ادارة كلينتون 

ومدافعاً علنياً عنه��ا على مدار 
الساعة. واعتبر بانون ان مسألة 
كومي ومولر تهدد البيت االبيض 

ف��ي عه��د ترام��ب بق��در تهديد 
مونيكا لوينس��كي وكني س��تار 
للبيت االبيض في عهد كلينتون 
فرأى منوذج��اً للهرب م��ن مصير 

مهلك في رد كلينتون.
ففس��ر قائ��الً: »حتض��رت اس��رة 
كلينتون للمعركة بسلوك ممتاز. 
بدآ اعم��االً خارج البلد ولم يذكر 
بي��ل وهيالري احلادث��ة من جديد. 
وصم��دا بوجه االزم��ة. لقد اثبت 
لكنهما تخطيا  ذنبهما.  س��تار 

املسألة«.
وع��رف بان��ون م��ا علي��ه فعل��ه 
حتديداً: عزل اجلناح الغربي واقامة 
طاقم ش��ؤون قانونية واتصاالت 
منفص��ل للدف��اع ع��ن الرئيس. 
وف��ي هذا الس��يناريو س��يحتل 

الرئيس واقعاً متوازياً ولن يتورط 
فيم��ا س��يصبح رياض��ًة دمويًة 
لها انصارها كما جرى في منوذج 
كلينتون. فُتنفى السياسية الى 
زاويتها القذرة وسيتصرف ترامب 

كالرئيس والقائد االعلى.
وحيوي��ة:  بجن��ون  بان��ون  اص��ر 
»س��نتبع الطريقة التي اتبعوها 
باعتم��اد مرك��ز قي��ادة منفصل 
وناطقني  منفصل��ني  ومحام��ني 
منفصل��ني. فُنبقي صراعاً بعيداً 
ك��ي نش��ن اآلخ��ر هن��ا. يفه��م 
اجلميع هذا. رمبا ال يفهمه ترامب 
جي��داً. لي��س ه��ذا واضح��اً. رمبا 

قليالً. ليس هذا ما تخيله«.
ه��رع بانون متحمس��اً وبريبوس 
ممتن��اً اليجاد حج��ة لالبتعاد عن 
الرئيس الى اجلن��اح الغربي لبدء 

التخطيط.

لم يَُف��ت بريب��وس ان بانون نوى 
اقامة مجموعة مدافعني خلفية 
مكونة من ديفيد بوسي، وكوري 
ميلر،  وجايسون  ليفاندوفسكي 
س��يكونون ناطق��ني خارجي��ني 
باسم الرئيس وسوف تكون هذه 
اجملموع��ة وفيًة له بش��كل عام. 
االه��م انه ل��م يَُف��ت بريبوس ان 
بان��ون طلب من الرئيس تأدية دور 
ليس من ِش��يمه بتات��اً: الرئيس 
التنفيذي البارد املتزن الذي عانى 

منذ وقت طويل .
وم��ازاد الط��ني بلًة انهم��ا عجزا 
ع��ن توظي��ف ش��ركة محام��اة 
لها مكتب حكوم��ي اداري ممتاز. 
وعندما عاد بان��ون وبريبوس الى 
واش��نطن كان��ت ثالث ش��ركات 
كبرى ق��د رفضت العرض. خافت 
كله��ا من مواجه��ة عصيان من 
طاقمها الشاب ان مثلت ترامب 
وخش��يت م��ن ان يذله��ا ترامب 
علناً ان س��اءت الظ��روف ومن اال 

يسدد فاتورته.
في النهاية ردت تس��ع ش��ركات 

كبيرة طلبهم. 
الفصل الثامن عشر

عودة بانون
عاد بانون، بحسب جماعته. وقد 
قال بانون بنفسه: »أنا بخير، أنا 
بخير. لقد عدت. قلت له اال يطرد 
رئيس الشرطة الفيدرالية. لكن 

العباقرة هنا عارضوني الرأي«.
ه��ل ع��اد بان��ون؟ هذا ما س��أله 
القس��م القلق اآلخ��ر من البيت 
االبي��ض: جاري��د وايفان��كا، دينا 
باول، غاري كوهن، هوب هيكس، 

ه�. ر. ماكماستر.
إن ع��اد، فه��ذا يعن��ي انه جنح 
في حتدي ش��عار فري��ق ترامب 
تنتصر  باالس��رة  التنظيم��ي: 
دائماً. لم يوقف س��تيف بانون 
هجومه الشفهي العلني على 
جاريد وايفان��كا حتى وهو في 
منفاه الداخلي. فأصبح كالمه 
غير الرس��مي رس��مياً وفعاالً. 
ومن ب��ني بعض االس��تنكارات 
املرة واملضحكة احياناً لفطنة 
الثنائي وذكائهما وحوافزهما« 
يدافع��ان  انهم��ا  »يعتق��دان 
عن��ه، لكنهم��ا يدافع��ان عن 

انفسهما«.
اعل��ن اآلن ان امرهما قد انتهى 
كمركز الس��لطة فقد ُدمرا. ان 
لم يكن كذلك فسوف يدمران 
املريعة  بنصائحهم��ا  الرئيس 
الت��ي تخدم مصاحلهما. كانت 
ايفانكا اس��وأ من جاريد فقال 
بانون: »ان ل��م يكن لها اثر في 
احلمل��ة. اصبح��ت م��ن طاقم 
البي��ت االبيض ف��أدرك الناس 
عندها انه��ا حمقاء. هي متلك 
بع��ض اخلب��رة في التس��ويف 
وق��د نش��رت كتاب��اً لكنها ال 
تعرف شيئاً عن املناخ العملي 

وماهية السياسة ومعناها.
عندما تكتش��فون هذا، سوف 
تفق��دون الثقة به��ا. وباملقابل 
قلي��الً  يهت��م  جاري��د  ف��إن 
بالسياس��ة ويتاب��ع الش��ؤون 

العربية«.

ملف

كانت رؤية ترامب ملا سُينجز قفزًة كمية ً ابعد مما جرى االتفاق عليه لكن مل يبُد ان هذا قد بدل مشاعر احلماسة والغبطة

انتقل الوفد الرئاسي من الرياض اىل 
القدس حيث التقى نتنياهو ويف بيت 

لحم والتقى عباس معربًا عن تأكيد متزايد 
ومستخدمًا ضمري الغائب فوق قوله: 

ترامب سيـحل السالم

احللقة )56(

يشكل عدم فهم ترامب الكامل للسبب 
والنتيجة ثابتة من ثوابت الحملة وثوابت 

الرئاسة حتى اآلن.. انه احد عيوبه

متيم
ابن سلمان

نتنياهو

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« 
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في مقابل تش��ديد البي��ان على “تعزيز 
النظامي��ة،  غي��ر  الهج��رة  مكافح��ة 
وزيادة اجلهود املشتركة ملنع ومكافحة 
القم��ة،  وتُظه��ر  الالجئ��ن”.  تهري��ب 
بحس��ب اخلبراء، أن أوروبا لم تعد تهتم 
بالتجاوزات حلقوق اإلنس��ان، خاصة أن 
مصر ش��هدت، الش��هر اجل��اري، إعدام 
15 معارض��ا، وهو م��ا واجهه األوروبيون 
بالصمت، في مقاب��ل دعوات حقوقية 
لهم إل��ى عدم املش��اركة ف��ي القمة؛ 

بسبب اإلعدامات.

أنظمة ديكتاتورية
نظي��ر  العراق��ي،  والباح��ث  الكات��ب 
الكندوري، قال إن “االس��تفادة الوحيدة 
للغرب من ه��ذه القمة هو العمل على 
إبق��اء حال ال��دول العربي��ة على ما هو 
علي��ه من انعدام احلري��ة والدميقراطية 
التداول الس��لمي للس��لطة،  وغي��اب 

شرط بقاء مصالح الغرب محمية”.
وأض��اف الكن��دوري أن أوروب��ا “تريد من 
تل��ك األنظم��ة )العربي��ة( العمل على 
منع الهج��رة إلى الدول األوروبية، حيث 
يهاج��ر الش��اب على أم��ل اخلالص من 
االضطه��اد ف��ي بلدانه��م، لك��ن هذا 
بزي��ادة  عليه��م  س��ينعكس  العم��ل 
للسياسة  العربية  الش��عوب  كراهية 
ب��أن  عام��ة”.وزاد  والغربي��ة  األوروبي��ة 
“اس��تجابة زعماء أوروبا كانت سريعة 
حلضور القم��ة، رغم علمهم بس��جل 
الرئيس )املصري( عبد الفتاح السيسي 
املأس��اوي، وامللط��خ بالدم��اء ف��ي م��ا 
يتعلق بحقوق اإلنسان”. وأردف: “بل إن 
تلك االس��تجابة )من القادة األوروبين( 
لم تتأثر كثيرا رغ��م أن النظام املصري 

أعدم )قبل أيام( مجموعة من الش��باب 
بتهم��ة ملفق��ة، ولرفع احل��رج عنهم 
فضلوا عدم إدراج ملف حقوق اإلنسان 
ف��ي ج��دول أعمالهم”. وش��دد على أن 
الزعم��اء األوروبي��ن “ميارس��ون النفاق 
السياسي بأعلى صوره، حينما يكيلون 

مبكيالن في القضايا الدولية املتعلقة 
بحق��وق اإلنس��ان، وكما ق��ال الرئيس 
التركي، رج��ب طيب أردوغ��ان: )عندما 
نس��جن أحدا في تركيا يقيمون الدنيا 

في الغ��رب علين��ا، لكن عندم��ا أعدم 
النظ��ام املصري تس��عة ش��باب لم نر 
للغرب موقف إدان��ة(”. وتابع الكندوري 
أن “املش��اركة األوروبية في القمة تدل 
على أن أوروبا ال يضرها أن تدعم أنظمة 
دكتاتوري��ة، م��ا دام��ت تل��ك األنظمة 

تعمل على حف��ظ املصال��ح األوروبية 
ومصالح الكيان الصهيوني”. وردا على 
سؤال بش��أن تفضيل أوروبا العمل مع 
األنظمة على حس��اب احلقوق واحلريات 

العامة، أج��اب بأنه “م��ن الطبيعي أن 
تتعامل أوروب��ا بنفاق سياس��ي إزاء ما 
يحدث في الشرق األوسط، حيث تدعم 
أنظمة ديكتاتورية، كاألنظمة العربية، 
وتفض��ل االس��تثمار بتل��ك األنظم��ة، 
على االستثمار بشعوبها احلية املليئة 

بالطاقات”.
وزاد بقول��ه: “جن��د ذل��ك ف��ي دعمه��ا 
للنظام املصري، وإع��ادة تأهيل النظام 
الس��وري، وحتى دعمه��ا خلليفة حفتر 
في ليبيا من أجل املزيد من سفك دماء 
الشعب الليبي، واحليلولة دون أن متسك 
الشعوب زمام األمور في بلدانها، وكذلك 
الس��كوت ع��ن ما يح��دث ف��ي العراق 
م��ن عملية سياس��ية فاس��دة ونظام 
سياس��ي غير شرعي”. وش��دد على أن 
كل ما س��بق “يدخل في هذا الباب من 
دع��م س��يطرة األنظم��ة املرفوضة من 
شعوبها، فحسب ظنهم أن الشعوب 
العربي��ة إذا س��يطرت عل��ى مق��درات 
بلدانه��ا وتنفس��ت احلرية، فس��يكون 

ذلك ض��د مصالح أوروب��ا االقتصادية”.
وأردف أن��ه “في مخرج��ات القمة يعلو 
ص��وت املال واملصالح عل��ى أنن وآهات 
الش��عوب  آالم  بتجاه��ل  املظلوم��ن، 

العربية وتطلعاته��ا إلى احلرية”. وحذر 
من أن هذا الوضع “س��ُيدخل الشعوب 
العربي��ة في حال��ة يأس م��ن إمكانية 
تغيير األوضاع س��لميا، وسيشجعها 
عل��ى أن العن��ف مع تل��ك األنظمة هو 

السبيل للخالص منها”.

روسيا والتسليح
الدكتور عمار قحف، مدير مركز عمران 
للدرسات في إسطنبول، رأى أن “سبب 
االندفاع األوروبي نحو الدول العربية هو 
تسيُّد روسيا اجليوسياسي واالقتصادي 
واألمني والعسكري في الشرق األوسط، 
وخاصة سوريا، وكذلك عقود التسليح 
مع مصر ودول اخللي��ج”. وأضاف قحف 
أن “االحتاد األوروبي يبحث عن مس��احة 
متبقية بعد أن أهمله األمريكيون وفقد 
عمليا فاعليته السياس��ية في سوريا 
مث��ال، إال م��ن حي��ث التموي��ل املالي”.
وأردف: “سياسيا يوجد فصل مع حالة 
حق��وق اإلنس��ان، وتص��ور ل��دى االحتاد 
األوروبي بتمويل خطوط دفاعية حتميه 

م��ن أزمتي اللج��وء واإلره��اب، متغافال 
وأس��بابهما  الظاهرت��ن  ج��ذور  ع��ن 
احلقيقية”.وذه��ب قح��ف إل��ى أنه “مت 
اخت��زال وتقلي��ص املس��احة املتاح��ة 
ل��دول االحتاد ف��ي حماي��ة حدودها من 

تدفق جديد لالجئ��ن، وخطر اإلرهاب”. 
وش��دد عل��ى أن تل��ك ال��دول “تفض��ل 
دعم��ا مش��روطا )لألنظم��ة العربي��ة( 
يراعي مطلب حماية حقوق اإلنس��ان، 
واس��تخدام قدرتها التمويلية إلحداث 
تعدي��ل ف��ي س��لوك ه��ذه األنظم��ة، 
بالقدر الذي يخدم مصاحلها في إرساء 
اس��تقرار بالق��در الذي يخف��ف تدفق 
الالجئن”. واعتبر أنه “ال فائدة مباشرة 
م��ن هذه القمة، فهي أقرب إلى تش��اور 
وحوار إعالمي وسياس��ي حول القضايا 
األهم واألولويات، لكنها تبقى منعدمة 
اخملالب إلحداث تغيير في مجال حقوق 
اإلنسان والسياس��ة، فأغلب األنظمة 
العربي��ة حتاول تعري��ف اإلرهاب وقوننة 
إعداماته��ا وحروبه��ا ض��د ش��عوبها، 
م��ن خ��الل عقد هك��ذا قم��م إعالمية 

خطابية”.

رسوب أوروبي
اعتبر الدكتور مصطف��ى حامد أوغلو، 
اخلبي��ر السياس��ي، أن “القم��ة مهمة 

بالنس��بة للحوار ب��ن الطرفن العربي 
واألوروبي”. واس��تدرك: “لك��ن أن تُعقد 
القم��ة في ظ��ل ت��ردي أوض��اع حقوق 
اإلنس��ان )في ال��دول العربي��ة(، وغياب 
الدور األوروبي في املنطقة خالل السنن 

األخي��رة، فهذا يدل عل��ى أن دول االحتاد 
تبح��ث ع��ن دور جدي��د، حتى ل��و على 
حس��اب تردي حقوق اإلنسان«. وأضاف 
أن “الدول األوروبية رسبت في اختبارات 
كثي��رة مرت بها املنطق��ة خالل الفترة 
األخي��رة، ولم يك��ن له��ا دور كبير قوي 
رغ��م ادعائها حماية حقوق اإلنس��ان، 
والدف��اع عن احلري��ات”. وزاد بأن “الدول 
األوروبية أغفلت ملف حقوق اإلنس��ان 
واحلري��ات، ومتتلك ال��دول العربية التي 
ش��اركت في القمة سجالت سيئة في 
حقوق اإلنس��ان، فضال عن االعتقاالت 
واألنظم��ة  الدميقراطي��ة،  وغي��اب 
العسكرية احلاكمة”. ورأى أن “كل هذا 
يفيد بوجود ش��رخ ب��ن وجهات النظر 
األوروبي��ة والواق��ع العرب��ي.. كان يجب 
مناقش��ة أمور حساسة ومهمة، لكن 
أوروبا تريد جتاوز حقوق اإلنسان، والنظر 
إل��ى أمور أخ��رى”. وانتقد حام��د أوغلو 
“رفع ش��عار االس��تثمار في االستقرار، 
دون بح��ث أس��باب ع��دم االس��تقرار، 
وه��ي غي��اب احلري��ات، والتضييق على 
املواطن��ن، وعدم وج��ود انتخابات حرة 
نزيه��ة، وعدم ت��داول الس��لطة.. إن لم 
يك��ن التش��خيص صحيحا س��يكون 
بأن��ه “عندما  ناقصا”.وخت��م  الع��الج 
يوج��د اعتق��ال للش��باب، وإعدام��ات، 
وإجبار على اخلن��وع والقبول باألنظمة 
املوج��ودة، ف��ي مقاب��ل رؤي��ة احلري��ات 
وت��داول الس��لطة ف��ي ال��دول األخرى، 
فه��ذا يحدث تناقضات ب��ن متطلبات 
الش��باب ومواقف الدول األوروبية، وهي 
مواقف لم تعد تخدع الشباب العربي، 

مما يولد خيبة أمل لديهم«.

البينة الجديدة / القسم السياسي

البينة الجديدة / عدوية الهاللي

انتقد خبراء سياس��يون القمة العربية األوروبية األولى، التي اختتمت أعمالها في منتجع ش��رم الش��يخ املصري مس��اء االثنن 
املاضي. اخلبراء رأوا أن أوروبا كثيرا ما وجهت سهام النقد إلى بقية دول العالم، مدعية أنها حامية للقيم واحلريات واحلقوق، لكنها 
فضل��ت مصاحلها، عبر املش��اركة في تل��ك القمة، لتخنق حقوق الش��عوب العربية.وباقتضاب، حتدث البي��ان اخلتامي للقمة عن 

“احترام كافة جوانب حقوق اإلنسان، وإدانة كافة أشكال التحريض على الكراهية، وكراهية األجانب«..

في العام املاضي، نشر موقع كاونتر باجن االمريكي تقريرا ذكر فيه ان سبب انتشار مرض السرطان في العراق وتزايد االصابة به سنويا يعود الى القصف االمريكي 
للعراق عام 1991، اذ تزايد التلوث احلربي واالش��عاعي لتتراوح االصابة باملرض س��نويا ما بن 3500-4000 اصابة س��نويا بعد ان قصف العراق باكثر من 970 قنبلة 
وصاروخ امريكي مشبع باليورانيوم املنضب ما رفع نسبة االصابة بالسرطان الى 600%. ومع تواصل العمليات احلربية في العراق واالسباب االخرى التي تؤدي الى 
االصابة بالس��رطان، حتول املرض الفتاك الى ش��بح يالحق العوائل العراقية ويفتك بافرادها خاصة وان اغلبهم يعجزون عن مواصلة العالج بسبب غالء اسعاره 
وعدم توفره في املستش��فيات العراقية.. ومع حلول اليوم العاملي للس��رطان في مطلع الشهر اجلاري، حاولت بعض املؤسسات الطبية ومنظمات اجملتمع املدني 

مساعدة مرضى السرطان بتقدمي الدعم املادي واملعنوي فهل يكفي هذا الدعم النقاذ العراقين من تهديد االصابة باملرض او شفائهم منه؟..

نظري الكندوري: االستفادة الوحيدة للغرب من هذه القمة 
هي العمل على إبقاء حال الدول العربية على ما هو عليه

قوائم انتظار
يكت��ظ مستش��فى الطف��ل املركزي 
بالس��رطان في  املصاب��ن  باالطف��ال 
منظ��ر مؤلم فه��م ينتظ��رون دورهم 
في احلص��ول على العالج؟ ومنهم من 
ال يج��د عالج��ا ألن طاقة اس��تيعاب 
لعالجه��م  تكف��ي  ال  املستش��فى 
جميع��ا فيضط��ر الى ش��راء العالج 
باس��عار باهظ��ة، وم��ن ال ميل��ك ثمن 
العالج فعليه ان يتدبر امره – حس��ب 
املواطنة علياء راضي – التي امت طفلها 
العالج الكيمياوي في املسستشفى، 
وعندما حان موعد العالج باالش��عاع 
قال له��ا الطبيب: »تدب��ري أمرك« فال 
تكفي االجهزة القليلة املتوفرة لعالج 
اجلمي��ع، وهكذا اضطرت الى الس��فر 
الى دولة مجاورة بعد ان جمعت مبلغ 
الع��الج بصعوب��ة وها هي تع��ود الى 
ابنها  املذكور ليخض��ع  املستش��فى 
للفحص ال��دوري. واذا كانت املواطنة 
الس��ابقة قد متكنت من الس��فر الى 
اخل��ارج فه��ذه )أم روان( تنتظ��ر دورها 
في احلصول على عالج البنتها وتقول 
انها تضط��ر غالبا الى ش��راء اجلرعة 
اذا لم حتصل عليها في املستش��فى 
ويتراوح س��عرها ما بن 500- 900 الف 
دين��ار، ويتحتم عل��ى املريض احلصول 
عليها كل 21 يوما، مش��يرة الى خلو 
املستشفى من حقنة التقيؤ وحقنة 
املناعة التي تكل��ف املريض 500 الف 
دين��ار اذا م��ا اضط��ر الى ش��رائها.اما 
ف��ي مستش��فى االمل لع��الج االورام 
الس��رطانية فهنال��ك مرضى من كل 
االعمار وهم يعانون من نفس املشكلة 
فق��د ال يصلهم الدور احيانا في تلقي 
العالج ويجبرهم امل��رض اخلطير على 
ش��رائه كما يقول املواطن ستار جبار، 
مؤكدا على اعتذار املستشفى احيانا 

لوج��ود عطل في االجه��زة علما انها 
قليل��ة وال تس��د حاج��ة كل املرضى. 
مدير مستشفى االمل الدكتور حتسن 
الربيعي اوضح قائال ان »االزمة املالية 

تقف وراء ش��حة االدوي��ة واالجهزة«، 
مش��يرا الى ان »املسستشفى يجري 
مخاطبات مع وزارة الصحة باستمرار 
حلث رئيس ال��وزراء على توقيع العقود 
الس��رطانية  باالم��راض  اخلاص��ة 
بالس��رعة املمكن��ة لتس��تفاد منها 

اكبر شريحة من مرضى السرطان«.

عقول بال إمكانيات

من جهتها، ترى الدكتورة س��ارة وليد 
اختصاصية أشعة عالجية واورام في 
مستشفى األمل ان »االجهزة احلديثة 
بطاقته��ا  تعم��ل  املستش��فى  ف��ي 

القص��وى لك��ن املش��كلة تكمن في 
نقص العالج الكيمياوي الن اس��عاره 
كل  يس��تطيع  وال  خيالي��ة  خارج��ا 
املرضى ش��راءه، ولدين��ا العقول ولكن 
تنقصنا االمكانيات، فاملريض العراقي 
يضطر احيانا ال��ى انفاق ما يقرب من 
6000دوالر لغ��رض اخلض��وع لفح��ص 
التشخيص بالنظائر املشعة ألن جهاز 

)البتس��كان( للفح��ص املتط��ور غير 
موج��ود لدينا، كما ان مستش��فياتنا 
تخل��و م��ن قس��م للعالج النفس��ي 
ملريض الس��رطان الذي تسهم حالته 

النفس��ية ف��ي التخفيف م��ن آالمه 
واستجابته للعالج«. وتنصح الدكتورة 
ولي��د املرض��ى الذي��ن يق��ررون اكمال 
عالجهم ف��ي اخلارج بأن يستش��يروا 
ليتحرك��وا  اوال  املعال��ج  الطبي��ب 
حسب توجيهاته وال يصبحوا ضحية 
للمترجمن وغالء االسعار كما تنصح 
املواطنن باجراء الفحص املبكر سواء 

بالنسبة للنساء للكشف املبكر عن 
سرطان الثدي او لالطفال وكبار السن 
والش��باب فالفح��ص االحت��رازي رمبا 
يس��اعد املريض على اكتشاف املرض 

مبك��را في حالة وجوده لالس��راع في 
عالجه. وتتنوع اسباب االصابة مبرض 
الس��رطان بن اس��باب بيئي��ة واخرى 
وراثية لكن لالس��باب البيئي��ة تأثيرا 
أكب��ر كما يرى اخلبير في وزارة الصحة 
الدكتور صب��اح محمد عل��ي اذ يركز 
على انتشار س��رطان القولون بسبب 
تل��وث امل��واد الغذائي��ة والوق��ود ف��ي 

العراق مؤكدا وجود اصابات باملرض في 
مصاف��ي النفط بس��بب تلوث الوقود 
واالماك��ن الت��ي كانت تتواج��د فيها 
مواد مشعة مثل النعيرية، فضال عن 

تأثي��ر اس��تخدام اللحوم املس��توردة 
املعاجل��ة بأش��عة غام��ا ومش��تقات 
حفظه��ا  تتحم��ل  ال  الت��ي  االلب��ان 
املكش��وفة  واالجب��ان  طويل��ة  مل��دة 
والبتروكيمياوي��ات وم��ا ينت��ج عنها 
ما يجعلن��ا بامس احلاج��ة الى وجود 
مختب��ر للس��يطرة النوعية لفحص 
املواد الغذائية واالس��تهالكية احمللية 

واملس��توردة. من جهته، يؤكد الدكتور 
وئ��ام عب��د الفتاح مدير املستش��فى 
التعليم��ي ل��الورام ف��ي مدينة الطب 
ان »توفي��ر ادوية الس��رطان س��يكون 
ممكن��ا في الفت��رة املقبل��ة الن مدينة 
الطب س��تلجأ الى اسلوب املناقلة او 
الشراء املباشر للحصول على االدوية 
من دون الرجوع الى الوزارة وبش��رط ان 
تكون االدوية مفحوصة ومرخصة في 
محاول��ة للتخفيف عن كاهل مرضى 
السرطان، فضال عن فتح مركز بغداد 
لالورام السرطانية في منطقة القناة 
وجتهي��زه باح��دث االجه��زة واملالكات 
الكف��وءة وتوفي��ر جه��از )بتس��كان( 
للتش��خيص«. في الوقت الذي يؤكد 
فيه مص��در- يرفض ذكر اس��مه - في 
وزارة الصح��ة ان االزم��ة املالي��ة التي 
عصفت بالبل��د لم تؤثر عل��ى الوزارة 
تخصيصاته��ا  ألن  كام��ل  بش��كل 
ش��به كاملة، كم��ا ان احلف��اظ على 
ارواح الن��اس يقع على عاتق احلكومة 
احلكوم��ة  عل��ى  ينبغ��ي  وبالتال��ي 
توفي��ر الع��الج النق��اذ حي��اة املرضى 
ألن قط��اع الصح��ة أهم م��ن جميع 
القطاع��ات االخ��رى وحياة االنس��ان 
أهم من تعليمه و رفاهيته. حتى هذه 
اللحظ��ة، ومع وجود محاوالت لس��د 
النقص احلاصل ف��ي االدوية واالجهزة 
اخلاصة بعالج مرض الس��رطان، اال ان 
هنالك من باع منزله او س��يارته ومن 
يضط��ر لالنتظار بال طائ��ل في قوائم 
تزدح��م باعداد ال تنته��ي من املرضى، 
لذا يحت��اج االمر الى جه��د حكومي 
واضح الستيعاب كل املرضى عبر بناء 
مراكز للعالج وتوقيع عقود الس��تيراد 
االدوي��ة فضال ع��ن معاجلة االس��باب 
البيئية التي تس��هم في زيادة انتشار 

مرض السرطان في العراق.

مدير مستشفى األمل د. حتسني الربيعي: األزمة املالية تقف وراء شحة األدوية واألجهزة
في اليوم العالمي للسرطان .. إنقاذ مرضاه أولوية حكومية وإنسانية

د.سارة وليد: األجهزة احلديثة يف املستشفى تعمل بطاقتها القصوى لكن املشكلة تكمن 
يف نقص العالج الكيمياوي ألن أسعاره خارجًا خيالية وال يستطيع كل املرضى شراءه

الزعماء األوروبيون ميارسون النفاق السياسي بأعلى صوره حينما 
يكيلون مبكيالني يف القضايا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

القمة العربية األوروبية .. المصالح تخنق الشعوب
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ه��ذا ما ميكن قوله عن زيارات ولق��اءات وتصريحات وقرارات 
ص��درت من فخامة الرئيس ومعالي الرئي��س ونائبيه والتي 
كان بعضه��ا غمطا في صالحيات رئي��س الوزراء املقررة له 
مبوجب الدس��تور وخاصة صالحيته ال��واردة باملادة )78( من 
الدستور التي اعتبرته املسؤول التنفيذي عن الدولة وليس 
احلكومة فقط وامنا مصطلح دول��ة بالتحديد القانوني أي 
ارض الدولة وما عليها من ش��عب واجه��زة حكومية وغير 
حكومية من س��لطات ث��الث ووزارات واقلي��م ومحافظات 
ودوائر مرتبطة بوزارة وغير مرتبطة بوزارة وكذلك تدخل في 
صالحيات اجمللس الذي يرأس��ه رئيس ال��وزراء املقررة باملادة 
)80( من الدس��تور بخصوص تنفيذ هذا اجمللس وليس غيره 
للسياس��ة العام��ة للدول��ة وليس احلكوم��ة  فقط نطاق 
مس��ؤولية وس��لطة واختصاص رئي��س ال��وزراء ومجلس 
الوزراء ولم مينح الدستور 
حكومي��ة  ش��خصية 
اخ��رى ه��ذه الصالحي��ة 
واالختصاص  والس��لطة 
حيث لم مينح الدس��تور 
لفخامة  الس��لطة  هذه 
رئيس اجلمهورية ومعالي 
رئي��س مجل��س الن��واب 
ونائبي��ه وبالتال��ي فإن��ه 
طوبى ملن كان بالدستور 
مخالفته  وعن  ش��غوفا 
اتخ��ذ  وم��ن  مصروف��ا 
الدس��تور جلاما س��يده الناس اماما والناس ف��ي نعماء ما 
عظموا الدس��تور والقضاء. وال ننس��ى ان دستورنا يقرر ان 
العراق دولة برملانية كبريطانيا واملانيا فنحن نعرف رئيسة 
وزراء املانيا ميركل وال نعرف اسم رئيس اجلمهورية والبرملان 
االملان��ي ونحن نع��رف تيريزا م��اي وال نعرف رئي��س البرملان 
البريطان��ي وقليل ممن يعرفون اس��م امللكة على الرغم من 

انها ملكة منذ أكثر من نصف قرن!

في اجتماع مش��ترك مع مدير عام العالقات واالعالم في امانة 
بغداد الس��يد حكيم عبد الزهرة واملهندس علي جار اهلل مدير 
عام بلدية املنصور، تطرقن��ا ألهمية دور االعالم والصحافة في 
توعية املواطنني في احلد من التجاوزات على االرصفة والشوارع 
واألراض��ي املتج��اوز عليه��ا ف��ي بغداد بش��كل ع��ام والرقعة 
اجلغرافية لبلدية املنصور بش��كل خاص كون منطقة املنصور 

من املناطق املهمة في بغداد وتضم 28 محلة سكنية.
ومن خ��الل مرافقتنا في جول��ة ميدانية مع الس��يد مدير عام 
البلدية لهذه الرقعة اجلغرافية الواسعة التي تشمل الغزالية 
والعامرية والوشاش واإلسكان واملنصور واليرموك وحي اجلامعة 
والعدل ش��اهدنا التجاوزات الكثيرة واألكث��ر منها عدم تفهم 
املواطن��ني لعمل اإلمانة وكادرها ال ب��ل االعتداء عليهم احيانا 
بالسب والش��تم واالعتداء اجلسدي اثناء ازالة التجاوزات التي 
حتتاج جلهد خاص معزز بقوة خاصة من الشرطة لغرض ازالتها 

والتي سرعان ما تعود الى وضعها الطبيعي بعد احلملة.
والتجاوز عل��ى كادر األمانة من قبل املتجاوزي��ن امر متكرر ولن 
تقن��ع كل البيان��ات والنداءات الت��ي تصدره��ا األمانة اجلهات 
اخملتص��ة إليقافه��ا أو منعها فه��ي حتتاج الى تش��ريع قانوني 
خاص إليقافها أسوة بالدكة العشائرية التي تقلصت بشكل 
كبير وه��ذه احلالة موجودة ف��ي بلدية املنص��ور وبلديات بغداد 

االخرى.
َّا يفرح القلب ان حماس��ة الش��باب والتواجد امليداني ملدير  َومممِ
البلدية قد اس��هم وبشكل فعال في حل الكثير  من املعوقات 
لعم��ل البلدية م��ع األخذ باالعتب��ار اجلانب اإلنس��اني لكنها 
تبقى بحاجة ماس��ة للتعاون اإليجابي من االعالم لغرض نشر 
الوعي باهمي��ة عمل البلدية خلدمة أهالي بغداد وتعاونهم مع 
كوادره��ا ك��ون بغداد حتتاج من��ا جميعا الى جه��ود مضاعفة 
خلدمتها وخصوصا مع حملة رفع الصبات عن وجهها املش��رق 
وال��ذي يحتاج جلهد مضاعف م��ن األمانة الزال��ة آالف االطنان 
م��ن اخمللفات التي كانت متروكة خلفه��ا  فبغداد حتتاج لهمة 
الش��باب وحماس��تهم خصوصا من الكادر املتق��دم في امانة 
بغ��داد ممن يتحملون املس��ؤولية بقي��ادة مديرياته��ا مع كامل 
احترامن��ا وتقديرنا جلهود العاملني ف��ي فيها بكافة مفاصلها 

ودوائرها.
إذاً هي دعوة مخلصة لدعم جهود امانة بغداد من قبل املواطنني 
ي نفس الوقت تقدمي اي شكوى من قبلهم عندما يتعرضون  وفمِ
البت��زاز او تلكؤ في اجناز اعماله��م في دوائر البلدية وتقدمي تلك 
الش��كاوى بشكل ميداني ومباش��ر من خالل مراجعة السادة 
املديرين العامني بش��كل مباش��ر وهذا ما حصل امامي عندما 
ق��ام الس��يد مدير ع��ام بلدية املنص��ور بحل كل االش��كاالت 
والشكاوى التي اس��تمع اليها او شاهدها بشكل عياني اثناء 
جولتن��ا امليدانية ضمن الرقعة اجلغرافية لبلدية املنصور، بارك 

اهلل بكل جهد مخلص يخدم العراق والعراقيني.
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

كاريكاتري
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ال ننسى أن دستورنا 
يقرر أن العراق دولة 

برملانية كربيطانيا  
وأملانيا فنحن نعرف 
رئيسة وزراء أملانيا 

مريكل وال نعرف اسم 
رئيس الجمهورية 

والربملان األملاني

خاص ب�)                    (

الدكتور ناظم الربيعي

 *خبري قانوني

بغداد تنهض
 بشبابها

صالحيات رئيس الوزراء
الدستورية والواقع العراقي

وقفة

 طارق حرب *  

متابعة / البينة الجديدة
طلب األطباء من األم احلامل 5 مرات أن جتهض 
نفس��ها، ألن اجلنني الذي حتمله ف��ي بطنها، 
يعان��ي من خلل يتمثل بعدم وج��ود دماغ له، 
لكنها رفضت. اس��تمرت شيلي وول، مبوافقة 
زوجها، في احلمل إلى أن وضعت ذكرا بال دماغ، 
بحسب ما ذكرت صحيفة ذي صن البريطانية.

ح��دث هذا األمر قبل 6 س��نوات، أي أن الطفل 
واس��مه نواه، أو نوح كما يعرف عندنا، أصبح 
عمره 6 س��نوات. لكن األمر الغريب واإلعجاز، 
الذي حي��ر العلماء واألطباء ه��و أن دماغ نوح 
بدأ يكبر، رغ��م أنهم حذروا الوالدين من أنه ال 
توج��د فرصة للطفل أن يعيش، لكنه فاق كل 

التوقعات العلمية والطبية. 

وكاالت / البينة الجديدة 
البيئ��ة  علم��اء  يتاب��ع 
االحتب��اس  تداعي��ات 
احلراري بالقطب اجلنوبي 
عن كثب، وسط توقعات 
جب��ل  انش��قاق  بق��رب 
جلي��دي ضخ��م يناه��ز 
حجمه مساحة منطقة 

مانهات��ن ف��ي نيوي��ورك 30 
م��رة. وأظه��رت ص��ور جرى 
التقاطها عن طريق األقمار 
الصناعية، ف��ي أواخر يناير 
املاض��ي، أن اجلب��ل اجلليدي 
ينش��ق ش��يئا فش��يئا عن 
اجل��رف اجلليدي ف��ي القارة 
املتجم��دة اجلنوبي��ة. وحني 

يص��ل ه��ذا التص��دع إل��ى 
1700 كيلومت��ر مرب��ع، فإن 
هذه املساحة تعادل خمس 
مناطق من مدينة نيويورك، 
وفق ما نقلت صحيفة ديلي 
ميل، كما أن انشقاق اجلبل 
اجللي��دي س��يغير خارط��ة 

القارة املتجمدة اجلنوبية.

طفل بال دمـــــاغ !

أكرب تصدع على األرض !

متابعة / البينة الجديدة
اإلسبانية،  الش��رطة  كشفت 
إث��ر  مروع��ة،  جرمي��ة  مؤخ��را، 
اعتراف شاب في مقتبل العمر 
إلى  وتقطيعها  والدت��ه  بقت��ل 
نح��و 1000 ج��زء دون أي رأفة أو 
ش��فقة. وبحس��ب م��ا نقلت 
صحيف��ة إملون��دو اإلس��بانية، 
ف��إن ألبرت��و سانش��يز غوميز، 
البال��غ م��ن العم��ر 26 عام��ا، 
قط��ع جث��ة والدته ث��م قدمها 
للكلب الذي يقوم بتربيته. وأقر 

املته��م اخلطير به��ذه اجلرمية 
أمام احملققني بعدم��ا أحلوا في 
الس��ؤال ع��ن والدت��ه اخملتفية 

التي تبلغ م��ن العمر 66 عاما 
وج��رى العثور على قطع من 
جثته��ا داخ��ل البي��ت في 
العاصم��ة مدريد. ولم تقف 

الفظاعة عند هذا احلد إذ قام 
الشاب املتهم بطبخ أجزاء من 
والدته في البيت بينما تخلص 
من األمعاء في أكياس القمامة، 

وفق ما نقلت صحيفة ميرور.

إسباني يقتل والدته 
ويطعمها لكلبه!

مقاولون عراقيون يطالبون احلكومة بتسديد مستحقاتهم املالية املرتتبة بذمة اجلهات الرمسية

 
 ص��ادف امس ذك��رى وفاة وال��د الفنانة 
إليسا الش��اعر زكرياء اخلوري، بدورها 
قامت ابنته مبش��اركة فيديو نش��ره 
أحد املعجبني على إحدى صفحاتها 
اخلاصة عبر مواقع التواصل 
تعديل��ه  مت  االجتماع��ي 
م��ن قبله��م. عب��ارة عن 
ألعم��ال  مقتطف��ات 
أغني��ة  م��ع  إليس��ا، 
التي س��بق  »زكريا« 
وغنتها له. ومن بني 
التي  املؤث��رة  اجلمل 
الفيديو:  ف��ي  وردت 
»عاطفة من غير نوع 
بتك��ون عاطفة البي ما 

في شي بيعوضها«.

ماذا قالت إليسا
يف ذكرى 
رحيل 

والدها؟

وكاالت / البينة الجديدة
قامت إحدى ساكنات اإلمارات 
بطل��ب  املتح��دة  العربي��ة 
الط��الق ألن زوجها نس��ي أن 
سندويتش��ة  له��ا  يحض��ر 
برغر ووفقا لصحيفة اخلليج 
تاميز اإلماراتية، انتظرت املرأة 
التي تبلغ من العمر 20 عاماً 
زوجها في املن��زل بينما كان 

يقضي وقتا م��ع أصدقاء في 
الصح��راء. وقب��ل مغادرت��ه، 
طلب��ت من��ه أن يحض��ر لها 
برغر م��ن مطع��م للوجبات 
الس��ريعة، لكن��ه ع��اد ف��ي 
الس��اعة الثالثة صباحا دون 
الطع��ام املوع��ود، األمر الذي 
دفع الزوجة إلى مغادرة منزل 

زوجها وطلب الطالق.

امرأة تطلب الطالق 
والسبب سندويتش  متابعة / البينة الجديدة

عث��ر عل��ى صغير ح��وت أحدب 
طوله حوالي 11 مترا وعرضه نحو 
مترين، نافقا في غابة باألمازون، 
عل��ى بعد ع��دة كيلومترات عن 
أماكن تواجده املعتادة، بحسب 
تقارير صحفي��ة. وأصاب العثور 

عل��ى عجل احل��وت ف��ي الغابة 
حيرة خبراء في البرازيل بش��أن 
كيفية وصوله على بعد مسافة 
15 مترا على األقل عن ش��اطئ 
البحر، بحس��ب صحيفة ديلي 
وكان خبراء  البريطاني��ة.  مي��ل 
الثديي��ات البحري��ة اكتش��فوا 
صغي��ر احل��وت، البالغ وزنه 
10 أطنان، اجلمعة املاضية 
وس��ط منطق��ة حرجي��ة 
في جزي��رة ماراخو القريبة 
م��ن ش��اطئ أرارون��ا عن��د 
مصب نهر األمازون شمالي 

البرازيل.

!حوت ضخم داخل غابة!

شكراً جلهودكم
ــرة حترير جريدة  ــكراً تقوهلا أس ش
البينة اجلديدة للسيد )عباس ستار 
أمحد( سكرتري معاون املدير العام 
ــمنت العراقية  للشركة العامة للس
لتعاونه مع وسائل اإلعالم، وهو ما  
يؤكد حرصه على املصلحة الوطنية 
ــعبه،  وش ــراق  للع ــًة  خدم ــا  العلي
ــوده ووفقه اهلل وأعانه  فبوركت جه

يف أداء مهماته.


