
بغداد / 
أعلنت مديرية امل��رور العامة، امس األربعاء، 
عن س��عيها لنصب كامي��رات مراقبة على 
الط��رق الس��ريعة واخلارجي��ة الرابطة بني 
بغ��داد واحملافظات بع��د ان اثبت��ت جناحها 
في ش��وارع وتقاطع��ات بغداد.وق��ال مدير 
العاقات واالع��ام باملديري��ة العميد مؤيد 
خلي��ل س��لمان ، ان مديريت��ه “وم��ن خال 
قس��م املراقب��ة وبالتع��اون والتنس��يق مع 
محافظة بغ��داد، متكنت من وضع كاميرات 
مراقب��ة ف��ي اغل��ب تقاطع��ات الش��وارع 
الرئيسة والفرعية للعاصمة ملراقبة حركة 

سير املركبات على مدار 24 ساعة”.
وعل��ى صعي��د اخ��ر أفاد مص��در ف��ي وزارة 
التربي��ة، امس األربع��اء، بتش��كيل الوزارة 
جلنة الع��داد ضوابط وش��روط منح اجازات 
االمومة وبدون راتب واالج��راءات التقاعدية 
واالس��تقالة للراغبني بذلك.وقال املصدر إن 
“ال��وزارة ش��كلت جلنة لدراس��ة الضوابط 
الهيئ��ات  والتعليم��ات اخلاص��ة بأعض��اء 
التعليمي��ة ف��ي ض��وء املتغي��رات احلالية، 
وس��تقوم هذه اللجان بدراس��ة التعليمات 
واالموم��ة  رات��ب  ب��دون  باالج��ازة  اخلاص��ة 

والتقاعد واالستقالة”. 

تاكيدا ملعلومات )                                    ( .. عبد املهدي يكشف عن زيارة قريبة لروحاني للعراق

املرور تعتزم نصب كامريات يف الطرق السريعة والرتبية تشكل جلنة بشأن اجازات االمومة

الفياض يف موسكو ووفد نيابي كوييت يزور العراق لبحث ملفات مهمة
حتذير من خمطط دولي بشأن )الدواعش( والبصرة على صفيح ساخن  

احملكمة االحتادية العليا تصدر امراً والئيًا بايقاف اجراءات التصويت على وزير الدفاع

تثبي��ت موظف��ي العقود يف الكهرباء على املالك الدائم ووزير الصحة يعلن موافقة جملس الوزراء على رفع خمصصات اخلطورة بنس��بة ٣٠%
االعرجي : تسليم  العراق  عوائل داعش سيناريو عملت عليه واشنطن والكشف عن حتركات أمريكية إلحياء )اقليم األنبار(
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هل سيسحب ترامب قواته من العراق .. هذا ما قاله مقرب منه ؟

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 

نائب رئيس الربملان : مناطق بغداد مل حتظ باهتمام طوال فرتة امليزانيات االنفجارية!

أق��ر أح��د املقرب��ني م��ن الرئي��س 
األميركي دونال��د ترامب، بتصاعد 
املطالب الش��عبية والسياس��ية 
في العراق املطالبة مبغادرة القوات 
األميركي��ة، فيم��ا أك��د أن ترامب 
سيس��حب قواته من الع��راق اذا 
تقدمت احلكومة العراقية بطلب 

لنظيرتها األميركية.
في ش��أن آخر رفض��ت عضو جلنة 
العاق��ات اخلارجية ف��ي مجلس 
الن��واب ريح��ان حنا اي��وب، امس 
األربع��اء، ان يك��ون الع��راق وطناً 
“داعش”  تنظي��م  لعناصر  بدي��اً 
اإلجرام��ي، كاش��فة عن مخطط 
دول��ي بش��أن مصي��ر “الدواعش” 
الذي��ن تس��لمهم العراق.وقال��ت 
اي��وب ، إن “الع��راق مي��ر مبرحل��ة 
حساسة ومنعطف خطير جدا”، 
رافض��ًة “كل التبريرات عن دخول 
مجرم��ي “داع��ش” ال��ى االراضي 

العراقية”.
املفوضي��ة  أع��رب مكت��ب  كم��ا 
ف��ي  األنس��ان  حلق��وق  العلي��ا 
محافظة البصرة عن إس��تغرابه 
بش��دة لقرارات الكهرباء األخيرة 

ازاء احملافظة باعادة العمل بنظام 
اجلباية.وح��ذر البيان للمكتب من 
ه��ذه الق��رارات  التي من ش��أنها 
زيادة املعاناة والنفقات على اهلها 
الذي��ن يقدم��ون واليزال��ون مئات 
الضحاي��ا ضريب��ة انت��اج النفط 
والكهرب��اء وغيرها وماي��ؤدي الى 

تأجيج اوضاعها.
وعلى صعيد اخ��ر التقى املبعوث 
اخل��اص للرئيس الروس��ي لبلدان 
أفريقي��ا  ودول  األوس��ط  الش��رق 
نائ��ب وزي��ر اخلارجي��ة ميخائي��ل 
بوغدانوف، امس مستش��ار االمن 

الوطني فال��ح الفياض، الذي يزور 
روسيا حالًيا.وأفادت وزارة اخلارجية 
الروس��ية في بيانه��ا أن اجلانبني 
ناقش��ا قضايا الش��رق األوس��ط 
وس��وريا،  الع��راق  ف��ي  والوض��ع 
وعدًدا م��ن املواضيع ذات االهتمام 

املشترك.
من جانبه كشف مصدر نيابي، عن 
زيارة مرتقبة لوفد نيابي كبير من 
املصدر  العراق.وذكر  ال��ى  الكويت 
ان وف��داً نيابياً من دول��ة الكويت 
رئي��س مجل��س األم��ة  برئاس��ة 
الكويتي مرزوق علي الغامن، سيزور 

الع��راق الي��وم اخلميس.وأضاف ان 
الوفد سيلتقي بالرئاسات الثاث 
وقادة سياس��يني، ويبحث معهم 
مجمل القضايا بني البلدين وفتح 
آفاق التع��اون بني البرملان العراقي 
الكويتي.وب��ني  األم��ة  ومجل��س 
املص��در، ان الوف��د الكويتي كبير 

ويضم أكثر من 20 شخصية.
وفي الش��أن االمن��ي  اعتبر نائب 
رئيس مجلس الوزراء السابق بهاء 
االعرجي ، تس��ليم العراق عوائل 
عناصر تنظيم داعش هو سيناريو 
عمل��ت علي��ه الوالي��ات املتحدة 

اليج��اد مب��ررات بقائه��ا بالعراق 
وق��ال االعرجي إن تس��ليم عوائل 
داع��ش الى الع��راق هو س��يناريو 
عمل��ت علي��ه الوالي��ات املتحدة 
كي تك��ون هنال��ك مواجهات مع 
باملناطق  العراقية خاصة  القوات 
الرخ��وة واحلدودي��ة كي تس��تغل 
واش��نطن ه��ذا املوض��وع للبقاء 

بالعراق بحجة محاربة داعش.
كما كشف مدير مكتب منظمة 
“بدر” في محافظ��ة االنبار قصي 
األنباري، ام��س األربعاء، عن وجود 
حترك أمريكي لطرح قضية إقليم 

االنب��ار مج��ددا، مش��يرا إل��ى أن 
واشنطن بدأت تعمل على حتريك 
أجندتها من السياسيني وشيوخ 

عشائر الحياء القضية.
وف��ي الش��ان احملل��ي أعل��ن وزي��ر 
الكهرب��اء، لؤي اخلطي��ب، تثبيت 
امل��اك  عل��ى  العق��ود  موظف��ي 
الدائم. وكتب اخلطيب في تغريدة 
على موقع التواص��ل االجتماعي 
تويت��ر ش��كراً جله��ود زمائي في 
وزارة الكهرب��اء ومجل��س ال��وزراء 
لس��عيهم  الن��واب  ومجل��س 
ش��ركات  منتس��بي  دع��م  ف��ي 
ومديري��ات وزارة الكهرب��اء بصفة 
عقد عل��ى تثبيتهم عل��ى املِاك 
الدائ��م. كم��ا اعلن وزي��ر الصحة 
والبيئ��ة عاء الدي��ن العلوان، عن 
موافقة مجلس ال��وزراء على رفع 
مخصصات اخلطورة بنسبة ٣0%.

وقال العل��وان ، إن مجلس الوزراء 
وافق على توصية اللجنة الوزارية 
برفع التسكني وصوالً إلى للدرجة 
الثاني��ة اعتباراً م��ن تاريخ صدور 
الق��رار. وأض��اف وزي��ر الصحة أن 
اجمللس وافق على رفع مخصصات 

اخلطورة بنسبة ٣0%.

يف الهدفكتب املحرر السياسي

السياس��ة هي ف��ن املمكن والسياس��ي ال��ذي يتصدى 
لقضاي��ا الش��عب والوطن مطلوب من��ه ان يضحي بكل 
وقته وجه��ده وصحته من اجل ابناء ش��عبه وبناء وطنه 
العراق وان السياس��ي الش��جاع املقتدر هو الذي يتصدر 
املش��هد ويندفع بكل ما أوتي من قوة وحماسة لتحقيق 
كل مايريده الناس من قوانني وتشريعات ومشاريع وحركة 
اعمار وبناء واقتصاد متني يضمن العيش الكرمي وخدمات 
اساس��ية تش��عرهم بأن هناك حكوم��ة تعمل ألجلهم 
ولغرض اسعادهم.. لقد مرت اكثر من )15( عاماً على ذلك 
الس��قوط املروع العتى نظام استبدادي في الباد وطويت 
صفحات كلها مغمس��ة ببارود احل��روب والدمار واحلصار 

والظل��م والطغي��ان وظل 
الشعب مابعد عام )200٣( 
ملرحل��ة جدي��دة  يتطل��ع 
م��ن احلري��ة واالنعتاق من 
االنظمة  وج��ور  العبودية 
البائ��دة وعين��ه ترنو نحو 
افق جديد يكون فيه عراق 
الي��وم غير  ع��راق االمس 
لك��ن ما يحز ف��ي النفس 
يتس��لل  ب��دأ  الي��أس  ان 
لنف��وس الش��عب وهاهو 

يش��عر باخليبة ألن االحام الوردية التي كان ينسجها في 
خياله لم تتحق��ق بعد ألن بعض القوى السياس��ية لم 
تضع في حس��ابها وال في اولوياتها بناء الوطن والنهوض 
مبس��توى الش��عب ليكون في مصاف شعوب العالم وما 
يدم��ي القلب اكثر ان خيراتنا كثيرة وميزانياتنا انفجارية 
لكن لم يوظف املال بالشكل الصحيح واخذ طريقه الى 
جيوب اللصوص والفاس��دين واملتاجرين بآالم املس��اكني 
بس��بب استش��راء الفس��اد االداري واملال��ي.. وعليه فأن 
الش��عب اليوم يريد حلوالً واليريد ان يسمع تبريرات تعلق 
فش��ل البعض على ش��ماعة االمن واحل��رب على داعش.. 
الش��عب يطالبكم ياساس��ة بتقدمي منجزات له.. فماذا 

انتم فاعلون اثابكم اهلل؟.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

الشعب اليوم يريد 
حلواًل واليريد ان يسمع 
تربيرات تعلق فشل 
البعض على شماعة 
االمن والحرب على 
داعش
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بغداد / 
اف��اد مص��در مطل��ع، ب��أن رئي��س ال��وزراء ع��ادل عبد 
امله��دي امر بتخصيص دي��وان رجال االعم��ال مبكتبه 
في العاوي، مش��يراً الى أن الديوان س��يكون مفتوحا 

جلميع العاملني في قطاع االعمال.
وقال املص��در ، إن رئيس الوزراء ام��ر بتخصيص )ديوان 
رج��ال االعم��ال( ف��ي مكتب��ه ف��ي العاوي وه��و قيد 

التاثيث بعد ان مت االنتهاء من صيانته بالكامل.وأضاف 
املص��در، أن الديوان س��يكون مفتوحا جلميع العاملني 
في قط��اع االعمال من القطاع اخلاص العراقي جلميع 
تخصصاته وقطاعاته، مش��يراً الى أنه يشكل فرصة 
دائمة للتواصل مع رئيس الوزراء الذي س��يزور الديوان 
كلما س��مح وقته بذلك وكذل��ك التواصل مع جميع 

الوزراء  .

مصدر مطلع : عبد املهدي امر بتخصيص ديوان لرجال االعمال مبكتبه يف العالوي

  بغداد / 
أعربت كتل��ة س��ائرون النيابية، امس 
األربع��اء، ع��ن صدمتها بس��بب أنباء 
العثور على مقبرة جماعية في مدينة 
الباغوز الس��ورية تضم رؤوس 50 امرأة 
من املك��ون اإليزيدي، داعي��ًة احلكومة 
إل��ى تكثي��ف اجلهد االس��تخباري من 

أج��ل الكش��ف ع��ن حت��ركات داعش 
األخيرة.

وقال املتحدث باس��م الكتل��ة النائب 
حم��د اهلل الركاب��ي ، تع��رب الكتل��ة 
النيابية لتحالف سائرون عن صدمتها 
وحزنها الشديد للجرمية البشعة التي 
مت الكشف عنها من خال العثور على 

مقب��رة جماعية في منطق��ة الباغوز 
الس��ورية ضمت رؤوس خمسني امرأة 

من املكون العراقي االيزيدي الكرمي.
وأضاف الركابي، أن هذه اجلرمية تكشف 
بكل وضوح ع��ن حجم ما تعرضت له 
الطائف��ة االيزيدية الكرمي��ة من ظلم 
وعدوان على يد هذا التنظيم االرهابي.

سائرون تبدي صدمتها ألنباء اكتشاف مقربة مجاعية إيزيدية

بغداد / 
اك��د رئي��س مجل��س 
عب��د  ع��ادل  ال��وزراء 
الع��راق  ان  امله��دي، 
تسلم 250 عنصرا من 
على  مش��ددا  داعش، 
ان العراق لن يستقبل 
الذي��ن  االجان��ب 

رفضتهم الدول.
امله��دي  عب��د  وق��ال 
عل��ى هام��ش املؤمت��ر 
بش��أن  االس��بوعي 
تنظيم  م��ن  االس��رى 
داعش الذين تسلمهم 
العراق من س��وريا، إن 
الع��راق تس��لم قرابة 
250 مقات��ا داعش��يا 

ان  مبين��ا  عراقي��ا، 
العم��ل  س��ياقات 
وزارة  اختص��اص 
واجله��ات  الداخلي��ة 
وضعهم  ف��ي  االخرى 
الس��جون  بحس��ب 

املناسبة لهم.
واضاف عبد املهدي، اما 
فينقسمون  العوائل، 
ال��ى قس��مني، االولى 
محاصرته��م  مت 
واجباره��م م��ن قب��ل 
داع��ش واالخ��رى م��ن 
داع��ش،  م��ع  ذهب��ت 
مبينا سيتم التعامل 
عائل��ة  كل  معه��م 

حسب وضعها.

رئيس الوزراء : العراق تسلم 
25٠ داعشيًا ولن نستقبل 

االجانب الذين رفضتهم الدول

                   / خاص
 هددت نائبة حتتفظ »البينة اجلديدة« باسمها مصرف الرشيد 
على خلفية اجراءات ادارية بنقل موظف من قس��م الى قسم 
آخر في املصرف حيث علمت »البينة اجلديدة« عن طريق كتاب 
املص��رف حتت عنوان )اب��اغ ( مرف��وع الى وزير املالي��ة من لدن 
املدي��ر العام للمصرف يش��رح في��ه احلالة القانوني��ة واالدارية 
املتبعة ف��ي املصرف حي��ث ان النائبة فاجأت اجله��ة املذكورة 
باتص��ال هاتفي وبصيغة االمر طالبة  الغاء االمر االداري اخلاص 
باملوظف واعادته الى قس��مه الس��ابق حيث قام املصرف بالرد 
وبكل ش��فافية وش��رح آلية العمل وبالتفصي��ل للنائبة التي 
قامت بالتهديد والوعيد للمصرف. »البينة اجلديدة« تتس��اءل 
ع��ن الصلة التي جتمع بني املوظ��ف والنائبة ؟ ومن جهة أخرى 
هل يحق للنائبة التدخل في عمل املصرف وهل هذا من صميم 
عملها ؟نرجو من رئيس مجلس الوزراء والس��يد رئيس مجلس 
النواب التدخل الفوري وكش��ف مابسات القضية والتحقيق 

العاجل فهذا أمر ال يجب السكوت عنه.

بالوثيقة .. نائبة تدعي االصالح  تهدد وتتوعد مدير مصرف الرشيد

طهران / وكاالت / 
اك��د قائد فيل��ق الق��دس االيراني قاس��م 
س��ليماني، امس االربعاء، ان وزير اخلارجية 

محمد جواد ظريف ال يزال في منصبه.
ونقلت وسائل اعامية عن سليماني قوله 
ان وزي��ر اخلارجية محمد جواد ظريف ال يزال 
في منصب��ه، مبينا ان كبار القادة االيرانيني 
يدعمونه.واضاف ان ظريف هو املسؤول عن 
السياس��ة اخلارجي��ة للب��اد. وكان ظريف 
قد قدم اس��تقالته من منصبه، مؤخرا عبر 

صفحته الرسمية على إنستغرام.
وعزا ظريف، استقالته إلى الدفاع عن مكانة 

وموقع الوزارة في العاقات اخلارجية.

سليماني : ظريف ال 
يزال يف منصبه

بغداد / 
اعتب��ر النائب الس��ابق عبد 
ام��س   ، اللوي��زي  الرحم��ن 
الع��راق  تس��لم  األربع��اء، 
“داعش”  عناص��ر  ملعتقل��ي 
االجرام��ي ف��ي س��وريا جزء 
م��ن اتف��اق أميرك��ي أوروبي، 
مش��يرا الى ان العراق ميتلك 
الوالية القانونية على جميع 
العناص��ر حتى في س��وريا.
وق��ال اللوي��زي ، إن “تنظيم 
يع��د  اإلجرام��ي  داع��ش 
تنظيم��ا مترابط��ا وجمي��ع 

املنتمني له سواء  في العراق 
او س��وريا ه��م حت��ت الوالية 
بحسب  العراقية  القانونية 
القان��ون الدول��ي فض��ا عن 
تراب��ط العملي��ات االرهابية 
ان  البلدين”.واض��اف  ف��ي 
“العراق تسلم تلك العناصر 
اإلرهابية بعد صفقة أوروبية 
أميركية لتعذر محاسبتهم 
تل��ك  ف��ي  ومحاكمته��م 
البل��دان لعدم وجود نصوص 
باالرهاب  تتهمه��م  قانونية 

في تلك البلدان”.

اللويزي : العراق ميتلك الوالية 
القانونية على دواعش سوريا
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الكناني: أمريكا تعيد خمطط الدولة السنية بني العراق وسورية مستهدفًة اهلالل الشيعي

NO.3137.THU.28.FEB.2019

بغداد / البينة الجديدة
أعل��ن مكتب رئيس الوزراء عادل عب��د املهدي، امس االربع��اء، عن ترؤس االخير 
اجتماع الهيئة العليا للتنس��يق بني احملافظات، مبينا ان االجتماع س��يبحث 
توزيع الطاقة الكهربائية وخدمات الطرق واجلس��ور وتعيينات مديريات التربية.

وق��ال املكت��ب ان الهيئة العليا للتنس��يق ب��ني احملافظات عق��دت اجتماعها 
الثاني الدورة الثالثة في بغداد برئاس��ة رئي��س مجلس الوزراء عادل عبداملهدي 
وحضور احملافظني واعضاء مجالس احملافظات، ووزيري املالية واالعمار واالسكان 
وعدد من املدراء العامني واملستش��ارين. واضاف ان االجتماع س��يبحث بجدول 
اعماله العديد من القضايا االساس��ية في مقدمتها توزيع الطاقة الكهربائية 
وخدمات الطرق واجلس��ور، وتعيينات مديريات التربي��ة، واملنافذ احلدودية، ودعم 

جهود االستقرار وتطوير املشاريع اخلدمية في احملافظات.

بغداد / البينة الجديدة
دع��ا نائب رئيس ال��وزراء الس��ابق بهاء 
األعرجي، امس االربعاء، بدر وسائرون الى 
إحت��واء اآلخرين في حتالفهم املنش��ود 
من أجل ُمعاجلة األزمات واملشاكل. وقال 
االعرجي، نتمنى على التحالف املنشود 
بني بدر وس��ائرون أن يحتوي اآلخرين من 

أجل معاجلة األزمات واملش��اكل. وشدد 
االعرجي على أال يك��ون حتالفاً من أجل 
حتقيق مكاس��ب سياس��ية ينتج عنه 
خالفات مع كتل أخرى مما يزيد اخلالفات 
في وق��ت ال يتحمل الظرف احلالي ذلك، 
بل إن زيادتها وتفاقمها سيجعلنا أمام 
أزمة حقيقية. وكان زعيم التيار الصدري 

السيد مقتدى الصدر، أعلن خالل مؤمتر 
صحفي م��ع رئيس حتال��ف الفتح امني 
عام منظمة ب��در هادي العامري، حتالف 
فتح مع س��ائرون في الفض��اء الوطني 
م��ع احملافظ��ة عل��ى التحال��ف الثالثي 
)س��ائرون وتيار احلكمة الوطني وإئتالف 

الوطنية(.

بغداد / البينة الجديدة
رأى اخلبير االمني، حس��ني الكناني، امس االربعاء، ان اميركا 
تعتقد انها تس��تهدف الهالل الشيعي بني سورية والعراق 
ولبنان وايران من خالل السيطرة على املنطقة الغربية، ظنا 
منها اع��ادة مخطط الدولة الس��نية الفاصلة بني البلدان 
املذكورة. وق��ال الكنان��ي ان “منطقة وادي ح��وران والكثير 
م��ن املناطق االخ��رى متثل م��الذا آمن��ا لالرهابي��ني وخاصة 
بع��د عملي��ات التحرير التي حدثت في االنب��ار، حيث هناك 
قواعد اميركية ف��ي تلك املناطق منعت القوات االمنية من 
اس��تهداف الدواعش”. واضاف ان “الق��وات االمنية وطيران 
اجليش اصبحوا عاجزين عن اس��تهداف داعش في املنطقة 
الغربية، الن اميركا تعتقد انه يجب قطع احلدود بني العراق 
وسورية كونه ميثل امتداد للهالل الشيعي وبالتالي البد من 
س��يطرة الق��وات االميركية او بخلق مك��ون او جهة تكون 
ضمان لع��دم اختراقها من الطرفني”، مبين��ا أن “االميركان 
يثقفون عل��ى ان هناك دولة ذات طابع س��ني، عندما كانت 
هناك نظرية لتقس��يم العراق، واعتب��رت املنطقة الغربية 

الفاصل من اجل قطع احلدود بني سورية والعراق”.

لبحث توزيع الكهرباء وخدمات الطرق .. عبد املهدي يرتأس اجتماع هيئة التنسيق بني احملافظات

نائب: أربعة ملفات مهمة ستتصدر أولويات عمل الربملان يف فصله التشريعي املقبل

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
كشف رئيس مجلس الوزراء عادل 
عب��د امله��دي، ع��ن زي��ارة مرتقبة 
للرئي��س االيران��ي حس��ن روحاني 
الى الع��راق، مبينا ان هناك دعوات 

متبادلة لزيارات رسمية بني العراق 
ومصر.وقال عبد املهدي في كلمة 
له خالل املؤمتر االسبوعي، عازمون 
على حس��م ملفات استراتيجية 
مع الرئيس االيراني الذي يعتزم زيارة 

العراق قريب��ا. واضاف عبد املهدي، 
أن هن��اك دعوات متبادل��ة لزيارات 
رس��مية ب��ني الع��راق ومصر.وتابع 
عب��د املهدي، أن الق��وات االجنبية 
ف��ي الع��راق مح��دودة ومهتمه��ا 

مختصرة ف��ي التدريب ومكافحة 
داعش ال غير. وش��دد عبد املهدي، 
منفتحون امام اي تطورات ايجابية 
حلل ازمة الوزارات الشاغرة من قبل 
الكتل السياسية. وكانت »البينة 

اجلدي��دة« قد نش��رت ف��ي عددها 
املرق��م )3105( بتاري��خ 2019/1/15 
خب��راً حت��ت عن��وان: زي��ارة قريبة 
روحاني(  االيراني )حس��ن  للرئيس 

الى العراق.

بغداد / البينة الجديدة
أعلن��ت وزارة الزراعة، ان مجل��س الوزراء، أقر 
مبن��ح اخملصصات الهندس��ية للمهندس��ني 
الزراعي��ني العامل��ني في مؤسس��ات الدولة.
وذكر بي��ان لل��وزارة نظرا للطل��ب املقدم من 
قبل وزير الزراعة صالح احلسني الى مجلس 

الوزراء بجلس��ته املنعقدة هذا اليوم بش��أن 
مخصص��ات  الزراعي��ني  املهندس��ني  من��ح 
ف��ي تطوي��ر  تثمين��ا جلهوده��م  هندس��ية 
القطاع الزراعي، اقر اجمللس مبنح اخملصصات 
الهندسية للمهندس��ني الزراعيني العاملني 
في مؤسس��ات الدولة كافة لدورهم الفاعل 

في النهوض بالواقع الزراعي ملا ميتلكونه من 
خبرات وكفاءات علمية.وأضاف البيان ان وزير 
الزراعة كان قد قدم التماسا مرفقا بالقوانني 
النافذة بشأن منح املهندسني الزراعيني إمياناً 
منه بدور هذه الش��ريحة في تطوير القطاع 

الزراعي بشقيه النباتي واحليواني.

وكاالت / البينة الجديدة
احلكوم��ة  ان  خليجي��ة،  صحيف��ة  ذك��رت 
م��ع  للتحقي��ق  جلان��ا  ش��كلت  العراقي��ة 
الدواعش الذين تس��لمتهم من قوات سوريا 
الدميقراطي��ة قس��د، فيما بين��ت ان الكثير 
منه��م يدع��ون انه��م مدني��ون وموظف��ون 
بالدول��ة. ونقل��ت الصحيف��ة عن مس��ؤول 
حكوم��ي في بغ��داد، ان احلكوم��ة العراقية 
ش��ّكلت جلاناً مؤلّفة من قض��اة ومحققني 

ومس��ؤولي أمن وضباط اس��تخبارات، للبدء 
بالتحقي��ق م��ع املئ��ات م��ن عناص��ر داعش 
م��ن الذي��ن مت تس��لمهم م��ن قوات س��وريا 
الدميقراطي��ة )قس��د(، مبين��ا ان من حقهم 
توكي��ل محامني عنه��م. واض��اف ان أياً من 
الذين مت تس��لمهم لم يصل أحد من أقربائه 
لبحث مصيره، أو يطالب برؤيته، مشيرا الى 
انه مت إطعامه��م، وهم حالياً في معس��كر 
احتج��از كبير باألنبار حتت حماية مش��ددة.

وتابع أن كثيرين من الذين مت تسلمهم، قالوا 
إنهم لم يكونوا م��ع داعش، إمنا هم مدنيون 
أجبرهم التنظيم مع عائالتهم على املغادرة 
مع��ه، بعد انكس��اره في القائ��م وحصيبة 
ك��دروع  واس��تخدمهم  والبع��اج،  وربيع��ة 
بش��رية، موضح��ا ان من بينهم أش��خاص 
ادعوا أنهم موظفون ب الدولة العراقية. واكد 
ان التحقيق��ات س��تتكفل بالكش��ف عن 

مالبسات ملف كل شخص منهم.

صحيفة خليجية: أغلب الدواعش الذين تسّلمهم العراق 
يّدعون أنهم مدنيون وموظفون بالدولة

جملس الوزراء يقر منح املخصصات اهلندسية للمهندسني الزراعيني

تأكيدًا ملعلومات »                         « .. عبد املهدي يكشف عن زيارة قريبة لروحاني إىل العراق

بغداد / البينة الجديدة
اكد نائب ع��ن محافظة نينوى، امس االربع��اء، أن نواب احملافظة 
يرفضون جملة وتفصيال في هذه املرحلة  املضي بأي خطوة العالن 
اقلي��م نينوى، فيما اش��ار ال��ى ان من يقف خلف ه��ذه الدعوات 
جهات غير معلومة لدينا.وقال منصور املرعيد، ان من يقف خلف 
الدع��وات القامة اقلي��م نينوى هي جهات غي��ر معروفة لنا، ولم 
يتم التعرف من قبلنا على اي ش��خصية نادت بهذا االمر في هذا 
الوق��ت، مرجحا أن تكون هناك جهة سياس��ية تبتغي مصلحة 
خاص��ة من وراء ه��ذه الدعوة. واضاف املرعيد، ان تش��كيل اقليم 
نينوى من الناحية العملي��ة بالوقت احلاضر هي فكرة غير قابلة 
للتطبيق، مش��ددا عل��ى اننا كممثل��ني للمحافظة في مجلس 
الن��واب فإننا بهذه املرحلة ضد ه��ذا التوجه جملة وتفصيال ولن 

نسمح باملضي باي خطوة عملية جتاه اعالن االقليم.

بغداد / البينة الجديدة
نه��ا من إعادة  كش��فت هيئة النزاه��ة، امس االربع��اء، عن متكُّ
ملكيَّ��ة قطعة أرض تق��ع في مركز محافظة باب��ل إلى ملكية 
مديريَّة بلديَّات احملافظة، مبينة ان ذلك جاء بعد أن متَّ بيعها مببلٍغ 
تصل نس��بته إلى 10% فقط من قيمتها احلقيقية. وقالت دائرة 
التحقيقات بالهيئة أش��ارت في مع��رض حديثها عن تفاصيل 
عمليَّ��ة إع��ادة القطع��ة، إل��ى ورود معلوماٍت تفيد بتس��جيل 
القطعة الواقعة في مدينة احللة البالغة مس��احتها )1100م2( 
باس��م إح��دى املواطن��ات إلنش��اء دار حضانة، الفت��ة إلى قيام 
مالكات مكتب حتقيق بابل التابع للهيئة بضبط أوليات عملية 
البيع كافة املتمثلة بأصل محاضر تقدير سعر القطعة، وكتاب 
دي��وان احملافظة - مكت��ب احملافظ، وكتاب بلدي��ة احللة، ومذكرة 
تقدي��ر اللجن��ة األولى، ونس��خة م��ن معاملة القطع��ة؛ كون 
األصل مرس��اًل إلى وزارة اإلعمار واإلس��كان والبلديات. واضافت 
ان اإلجراءات التحقيقية قادت إلى إعادة تسجيل قطعة األرض 
باس��م بلدية احللة بعد قيام ديوان محافظة بابل ببيعها مببلغ 
)165,000,000( ملي��ون دين��اٍر؛ إذ إن ه��ذا املبلغ أق��لُّ من القيمة 
احلقيقية ل��أرض، التي تصل إل��ى )1,650,000,000( مليار دينار، 
فض��الً عن مصادرة أكثر من أربعني مليون ديناٍر تش��كل 25% من 
قيمة بيع القطعة إلى خزينة الدولة، حسب ضوابط وتعليمات 

القرار )251 لسنة 1986(.

نائب عنها: املنادون بإقليم 
نينوى جهات غري معروفة

النزاهة تعيد إىل الدولة ملكية قطعة أرض 
يف بابل بيعت بـ)10%( من قيمتها احلقيقية

أخبار موجزة
مخطط .. أفاد مصدر أمني، امس األربعاء، بأن قوات 
الشرطة متكنت من تصفية زعيم مسلحني بتبادل 
إطالق الن��ار معه خالل عملي��ة ملكافحة اإلرهاب 
مبدينة نالتشيك عاصمة جمهورية قباردين-بلقار 
جنوبي روسيا. ونقلت وكالة نوفوستي عن املصدر 
قوله، إنه “داهمت ق��وة أمنية أحد املنازل اخلاصة 
في منطقة أليكس��اندروفكا الصغيرة حيث كان 
قط��اع الط��رق يختبئون، إال أنه��م فتحوا النار عل��ى ضباط تنفيذ 

القانون عندما عرضوا عليهم االستسالم”.
محاكم ..  قرر الس��ودان تش��كيل نيابات ومحاكم طوارئ في أنحاء 
البالد وذلك بعد يوم من إعالن الرئيس عمر البشير 
عن س��لطات واس��عة جدي��دة للش��رطة بهدف 
التص��دي لالحتجاج��ات املس��تمرة منذ أش��هر.

وذكرت وكالة السودان لالنباء أن ”البشير كان قد 
اعلن حالة الطوارئ في البالد منذ اجلمعة املاضية 
وأق��ال حكام الواليات وعني بدال عنهم مس��ؤولني 

من اجليش واألجهزة األمنية”.

تجسس ..  متارس شركة غوغل األمريكية العامة 
املتخصص��ة في مجال اإلع��الن املرتبط بخدمات 
البح��ث عل��ى اإلنترن��ت رقابة غير ش��رعية على 
املواطنني ال��روس. جاء ذلك ف��ي معلومات حصل 
عليها صحفي��ون من الوكال��ة الفدرالية لأنباء، 
ف��ي فبراير اجلاري، حيث أش��ار الصحفيون إلى أن 
الشركة تراقب حسابات بعض العاملني بوسائل 
اإلع��الم الروس��ية، وتنق��ل معلوماته��م إلى جه��ات حكومية في 

الواليات املتحدة األمريكية، مثل وزارة العدل.
تحط��م ..  لقي طياران هندي��ان ومدني مصرعهم، امس األربعاء، إثر 
حتطم مقاتلة س��قطت في الش��طر الهندي من 
إقليم كش��مير. وأن 3 مقاتالت باكس��تانية على 
األق��ل اخترقت األج��واء في الش��طر الهندي من 
إقليم كش��مير، قبل أن تعترضها مقاتالت هندية 
وجتبره��ا عل��ى العودة.وأف��ادت مص��ادر أمنية بأن 
الس��لطات الهندية أغلقت مطار س��رينجار في 
كشمير ملدة 3 ساعات بعد حادث حتطم املقاتلة.

نووي .. صرح مصدر في الصناعة احلربية الروسية 
 ”Mil.Press FlotProm“ ف��ي حديث أدلى به ملوق��ع
ب��أن إزاحة مدمرة “ليدر” الروس��ية الواعدة ازدادت 
حت��ى 19 ألف طن، مش��يرا إلى إمكاني��ة تزويدها 
مبح��رك نووي. وقال املصدر إن مس��ألة بناء املدمرة 
النووية املس��تقبلية بعيدة امل��دى بحثت، في 21 
فبراير اجلاري، في شركة السفن الروسية املوحدة.

مع ذلك فإن موعد انطالق العمل على تصميم املدمرة لم يحدد بعد. 
فيما يرجح أن تبدأ الشركة العمل على بنائها بعد عام 2023.

تصعيد .. قال املتحدث باسم اخلارجية الباكستانية محمد فيصل، 
امس األربعاء، إن بالده ال تأمل في تصعيد األوضاع 
على احلدود مع الهند لكنها مس��تعدة في حالة 
اضطرت إلى ذلك، مؤكدا أن الغارات التي ش��نتها 
القوات املس��لحة الهندية هي ممارسة للحق في 
الدفاع ع��ن النفس.وكتب فيضل في تغريدة على 
حسابه مبوقع توتير، إن “الغارات مت شنها في اجملال 

اجلوي الباكستاني لها«.

بغداد / البينة الجديدة
أك��د النائب عن حتالف الفت��ح فاضل الفتالوي، ام��س األربعاء، 
أن أربعة ملفات »مهمة« س��وف تتص��در أولويات عمل مجلس 
النواب خالل الفصل التش��ريعي املقبل، موضحاً أن من بني تلك 
امللفات اس��تكمال الكابينة الوزارية وإصدار قرار بشأن القوات 
األجنبية في البالد. وقال الفتالوي، إن »هناك عدة ملفات مهمة 
جعلها مجل��س النواب ضمن أولويات عمله باجللس��ات األولى 
من الفصل التش��ريعي املقبل«، مبيناً أن »هناك توافقاً واتفاقاً 
كامل��ني بني الفتح وس��ائرون ورؤية واضحة حول حس��م ملف 
الوزارات املتبقية كجزء أس��اس من االهتم��ام في بداية الفصل 
التشريعي املقبل وفي اجللس��ة الثانية منه«.وأضاف الفتالوي، 
أن »امللف اآلخر الذي س��يتصدى له مجلس النواب بجلس��اته 
األولى هو إصدار قرار إلخراج القوات األجنبية، إضافة إلى حسم 
قضية رئاس��ة اللج��ان البرملانية بغية مض��ي البرملان باملرحلة 
الالحق��ة في املض��ي بواجباته األساس��ية واملتمثل��ة بالدورين 

الرقابي والتشريعي«. 

بغداد / البينة الجديدة
اعلن احلشد الش��عبي، عن تفكيك خلية إرهابية مسؤولة عن 
تنفيذ مجزرة بحق اطفال ونس��اء وش��باب جنوب املوصل. وقال 
احلش��د، إن قوات احلش��د الش��عبي متكنت م��ن تفكيك خلية 
إرهابي��ة مرتبط��ة بتنظيم داعش اإلرهابي مس��ؤولة عن تنفيذ 
مجزرة بحق عدد من االطفال والنس��اء والشباب جنوب املوصل.

وأضاف أن قوة من اللواء 44 في احلش��د الشعبي قامت بعملية 
أمني��ة اس��تخبارية دقيق��ة متكن��ت خاللها من الق��اء القبض 
عل��ى اخللية االرهابية املنفذة لعملية اغتيال عدد من الش��باب 
واالطف��ال والنس��اء قب��ل ثمانية ايام ف��ي قرية الثاي��ة بناحية 
القيارة. ولفت الى أن اخللية اإلرهابية التي مت القاء القبض عليها 
مكونة من ستة إرهابيني ينتمون لتنظيم داعش اإلرهابي، مبينا 

أنه مت اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم.

بغداد / البينة الجديدة
أعلن��ت املفوضي��ة العليا حلقوق اإلنس��ان، ام��س األربعاء، أنها 
تابع��ت ب�قلق بال��غ اإلحصائيات اخلطيرة بش��أن ظاهرة هجرة 
األطب��اء، وفيما اعتبر أن الطبيب العراق هو األقدر على التعامل 
م��ع اجملتمع العراق��ي وال ميك��ن التفكير باس��تبداله، دعت إلى 
تفعيل قان��ون حماية األطباء. وقال عض��و املفوضية علي أكرم 
البيات��ي ، تابعن��ا بقلق بالغ م��ا أعلنته وزارة الصح��ة من أرقام 
وإحصائي��ات خطي��رة ح��ول ظاهرة هج��رة األطباء، وه��ذا األمر 
يتطل��ب وقفة حقيقي��ة من قبل مؤسس��ات الدول��ة واجملتمع 
للح��د من هذه الظاهرة، إذ ال ميكن أن تعمل املؤسس��ة الطبية 
دون وجود الطبيب كونه األس��اس باإلضافة إلى الكوادر املهمة 
األخرى أيضاً. وأضاف البياتي، أن الطبيب العراقي هو األقدر على 
التعام��ل مع اجملتمع العراقي الذي م��رَّ بأزمات كثيرة وكبيرة وما 
ي��زال وال ميكن التفكير باس��تبداله بجلب أطب��اء من دول أخرى 
مع ضرورة االس��تفادة من اخلبرات الدولية، مشيراً إلى أن الوضع 
العراق��ي الداخل��ي يحتم عل��ى الدولة احلفاظ عل��ى الطاقات 

العراقية في جميع االختصاصات.

احلشد الشعيب يعلن تفكيك خلية 
إرهابية مسؤولة عن تنفيذ جمزرة

مفوضية حقوق اإلنسان:
ال بد من تفعيل قانون 

محاية األطباء



احلشد الشعيب يدمر نفقا 
لـ”داعش” يف دياىل

احملكمة االحتادية العليا تصدر امراً والئيًا
 بايقاف اجراءات التصويت على وزير الدفاع

  بغداد / البينة اجلديدة
دعا رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، امس االربعاء، الى التعاون حلل املشاكل 
اعطاء  على  والعمل  االقتصاد  تنشط  التي  باخلطط  واالستمرار  املتداخلة 
أن مستوى  مؤكدا  الفقيرة،  واملناطق  للمواطنني  الكهرباء  توفير  في  اولوية 

انتاج الطاقة سيصل الى اكثر من 18 الف ميكاواط.
وقال عبد املهدي في كلمة له خالل ترؤسه اجتماع الهيئة العليا للتنسيق 
واحملافظات  االحتادية  احلكومة  في  كمسؤولني  جميعا  »اننا  احملافظات  بني 
شركاء في النجاح واالجناز، والبديل عن التعاون والتنسيق لتحقيق االفضل 
وجتاوز جميع املشاكل والتحديات«، داعا الى التعاون حلل املشاكل املتداخلة 
واالستمرار باخلطط التي تنشط االقتصاد وحتقق املصلحة العامة والعمل 
الفقيرة«.واكد  واملناطق  للمواطنني  الكهرباء  توفير  في  اولوية  اعطاء  على 
الطاقة  جلنة  خالل  ومن  الطاقة  لشؤون  املستمرة  »متابعته  املهدي،  عبد 
االنتاج«،  في  زيادة  حتقيق  على  واحلث  االستعدادات  على  والتعرف  الوزارية 
مشيرا الى أن »مستوى انتاج الطاقة سيصل الى اكثر من 18 الف ميكاواط 
محطات  عشر  وهناك  الطاقة  في  زيادة  لتحقيق  الالزمة  االموال  وفرنا  وقد 
جديدة،  تطوير  عقود  ابرام  جانب  الى  املقبلة  املرحلة  في  افتتاحها  سيتم 
الوضع في الصيف املقبل افضل من  واذا تضافرت جميع اجلهود فسيكون 

السابق«.

 بغداد / البينة اجلديدة
 بح��ث وفد من أعضاء جلنة اخلدم��ات واإلعمار البرملانية، ف��ي العاصمة اليابانية 
طوكيو، عروض حلل مش��اكل السكن في العاصمة بغداد.وقال عضو الوفد الزائر 
النائب جاس��م البخات��ي انه »تلبية للدع��وة املقدمة لنا من احلكوم��ة اليابانية 
قمن��ا مع وفد نيابي بزيارة العاصمة طوكيو حيث مت اللقاء مع نائب وزير اخلارجية 
الياباني والس��فير العراقي في اليابان وعدد من املس��ؤولني في القطاع اخلدمي«.

وأضاف انه »قد جرى طرح ألبرز املش��اريع اخلدمية والفرص األس��تثمارية من قبل 
اجلانب الياباني التي من ش��أنها أن ترتقي بواقع اخلدمات وحل مش��اكل السكن 
داخ��ل العاصمة بغداد وبقية احملافظات«.وتابع البخاتي »كما تضمن اللقاء تعزيز 
العالقات اخلارجية بني البلدين ونقل كافة املقترحات والعروض اليابانية الى رئيس 
الوزراء لدراس��تها وتنفيذها بأس��رع وقت عبر إدخال الش��ركات اليابانية الكبرى 

للعمل تزامناً مع اإلستتباب األمني الذي تشهده جميع احملافظات العراقية«.
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قائد عمليات نينوى : حتركات بعض اإلرهابيني يف أطراف احملافظة )فردية( وغري مؤثرة

عبد املهدي: مستوى انتاج الطاقة سيصل اىل اكثر من )18( الف ميكاواط
رئيس اجلمهورية : نرغب بانتهاج سياسة إقليمية متوازنة شعارها )العراق أواًل(

بغداد / البينة اجلديدة
أك��د قائد عمليات نين��وى اللواء جنم 
اجلب��وري, ام��س األربع��اء، أن حتركات 
بعض اإلرهابيني في أطراف محافظة 
نين��وى ح��االت “فردية” وغي��ر مؤثرة.

وق��ال اجلب��وري إن “الوض��ع األمن��ي 
ف��ي احملافظ��ة مس��تقر، وان حتركات 
بعض اإلرهابي��ني في أطراف احملافظة 
وفي الصحراء مس��يطر عليها وهي 
ح��االت “فردي��ة” وغي��ر مؤث��رة على 
األم��ن الداخل��ي واحلرك��ة طبيعي��ة 
واألسواق تش��هد اس��تقرارا وحركة 
يومية ومتأخ��رة ليالً”. ولف��ت إلى أن 
ماس��كة  العس��كرية  “القطع��ات 
للملف األمني ومسيطرة على املنافذ 
للمحافظ��ة  واخلارجي��ة  الداخلي��ة 
وبتنسيق عال املستوى مع القيادات 
العس��كرية وباق��ي صن��وف القوات 

األمنية األخرى”.

)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
أك��د رئي��س اجلمهورية الدكت��ور برهم 
صالح إن االنتصار على عصابات داعش 
اإلرهابية لم يكن س��هالً، مشيراً إلى أن 
املعركة كانت ش��اقة، دفع فيها العراق 
ثمناً باهظ��اً وعان��ت مكوناته من هذه 
احملن��ة املروع��ة، حيث حق��ق العراقيون 
مبختل��ف طوائفه��م انتص��اراً مهم��اً 
وكبيراً.وق��ال ف��ي محاض��رة ألقاها في 
املعه��د الفرنس��ي للعالق��ات الدولية، 
الت��ي  زيارت��ه لباري��س،  عل��ى هام��ش 
اختتمها مؤخراً، »ان إصالح الوضع في 
العرق س��يكون مهماً، واعني الش��روع 
في مبادرات سياس��ية رئيسية للتأكد 
ان مكوناتن��ا ممثل��ة متثي��الً كام��الً في 
نظامن��ا وتش��جيع املصاحل��ة وجم��ع 
املعتدلني في انحاء العراق في مواجهة 
املتطرفني، س��تكون ه��ذه العملية في 
عراقية«.وأش��ار  عملي��ة  األول  املق��ام 

صالح إل��ى ان »النذير بش��كل عام في 
البالد نذير ايجابي ومشجع ، مبيناً ان« 
هن��اك انتقال للس��لطة رغم اخلالفات 
في بغداد ورغم ان الصعوبات في العراق 
كبيرة، لقد حتسنت العالقات بني بغداد 

واربيل بش��كل كبير«، معرب��اً عن أمله 
في »بن��اء اجواء ايجابي��ة مع احلكومة 
اجلديدة حتى تتمكن من معاجلة بعض 
ه��ذه  لوض��ع  الدس��تورية  املتطلب��ات 

العالقة في اطار حل دائم .

وفد نيابي يبحث يف طوكيو عروض يابانية حلل مشاكل السكن يف العراق

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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 بغداد/ البينة اجلديدة
أصدرت احملكمة االحتادية العليا امرا والئيا 
يقض��ي بإيق��اف اج��راءات التصويت على 
منص��ب وزي��ر الدف��اع حلني حس��م دعوى 
الس��يد فيص��ل فنر فيص��ل اجلرب��ا. وقال 
املتح��دث الرس��مي للمحكم��ة االحتادية 
العلي��ا اي��اس الس��اموك في بي��ان تلقت 
»البينة اجلديدة« نس��خة منه ان »احملكمة 
االحتادية عقدت جلس��تها ام��س االربعاء 
برئاس��ة القاضي مدحت احملمود وعضوية 
القض��اة االعض��اء كاف��ة ونظ��رت دع��وى 
اقامه��ا الس��يد فيصل فنر فيص��ل اجلربا 
للطع��ن بجلس��ة مجل��س الن��واب التي 

كانت مخصصة للتصويت عليه مرشحاً 
ل��وزارة الدفاع ف��ي 24/ 12/ 2018«. واضاف 
ان »وكي��ل املدعي  قدم طلب��ا الى احملكمة 
االحتادية العلي��ا يطلب اصدار حكم والئي 
بإيقاف اج��راءات التصوي��ت على منصب 
وزي��ر الدف��اع حل��ني حس��م الدعوى«.وبني 
الس��اموك ان »احملكم��ة دقق��ت الطل��ب 
وق��ررت االس��تجابه ل��ه وذلك بق��رار والئي 
بايق��اف اج��راءات التصويت حلني حس��م 
هذه الدعوى«. وبني الس��اموك ان »احملكمة 
كلف��ت ثالثة خب��راء م��ن االدل��ة اجلنائية 
لكي ي��ؤدوا خبرته��م في الدع��وى لتقدمي 
تقريره��م بخصوص الدعوى«، مش��يرا ان 

»احملكمة حلفت اخلبراء اليمني القانونية«.
وذك��ر املتحدث الرس��مي ان »وكالء املدعي 
بينوا ان اخلبرة املطلوبة هي احتساب عدد 
النواب احلاضرين في اجللس��ة واحتس��اب 
عدد االصوات التي حصل عليها املدعي في 
تلك اجللس��ة باإلضافة الى مدة احتساب 
االصوات مقارنة مع حرك��ة الكاميرا وهل 
قام مقررو اجللس��ة بتبليغ الرئاس��ة بعدد 

االصوات ام لم يقوموا بذلك؟«.
وب��ني ان الدعوى اجلت الى ي��وم 2019/3/4 
ملن��ح للخبراء الوقت لتق��دمي تقريرهم الى 
احملكمة عل��ى ان يقدموا اخلبرة قبل املوعد 

بيوم في االقل«.

 وكاالت / البينة اجلديدة
 التق��ى الرئيس األميركي دونال��د ترامب والزعيم الكوري الش��مالي كيم 
جونغ أون في هانوي، امس األربعاء، في مس��تهل قمة هي الثانية بينهما 
بعد س��تة أشهر على لقائهما التاريخي في سنغافورة. وتصافح الرجالن 
أمام وس��ائل اإلع��الم األميركية والكورية الش��مالية املتراصفة في فندق 
فاخ��ر في العاصمة الفيتنامية. وخ��الل تصريحات مقتضبة لإلعالم، قال 

ترام��ب إنه يتوقع أن تك��ون القمة ناجحة جدا، علم��اً أنها تركز على نزع 
الس��الح النووي للنظام الكوري الش��مالي، مضيفاً بأنها ستكون مماثلة 
أو حت��ى أفضل من القم��ة األولى.وأعلن كيم من جهت��ه متوجهاً لترامب 
أنا متأكد من أننا س��نخرج بنتيجة هذه املرة يرح��ب بها اجلميع، مضيفاً 

سأفعل ما بوسعي لتحقيق ذلك.

  بغداد / البينة اجلديدة
أعلن جهاز مكافحة االرهاب، امس االربعاء، عن مقتل س��بعة من 
عناص��ر تنظيم داعش في جزيرة الصيني��ة بضربة جوية لطائرات 
التحالف الدولي.وقال اجلهاز ، إن عملية نوعية اس��تباقية واسعة 
النط��اق البطال قوات جهاز مكافحة اإلره��اب الفوج الثاني قيادة 
العمليات اخلاصة االولى ومبعلومات وحدة املراقبة وبإسناد طائرات 
التحال��ف الدولي بدأت من صحراء األنبار دخوال من صحراء زنكورة 
مرورا غرب بحيرة الثرثار وص��وال إلى صحراء الصينية والى صحراء 

احلض.
وأوضح، أنه مت مس��ح وتفتيش كل املناط��ق ورفع عدد من العبوات 
الناس��فة والعث��ور عل��ى أكداس م��ن العب��وات في انف��اق تابعة 
للتنظيم والعثور على بنايات مفخخة وتوجد فيها فتحات إلخفاء 
العج��الت بداخلها، فت��م تفجير األكداس ورف��ع العبوات وتطهير 
املناط��ق أعاله، باالضافة الى قتل ٧ من عناصر التنظيم داخل نفق 
عب��ارة عن كرفان مدفون حتت األرض اس��تهدفته طائرات التحالف 

بضربة جوية.

مفتشية الداخلية تصدر توضيحا بشأن جواز السفر الصادر بوثائق مزورة
 بغداد / البينة اجلديدة

اصدر مكتب املفتش العام لوزارة الداخلية، امس 
الصادر  السفر  جواز  بشأن  توضيحا  االربعاء، 
فيما  ب السويد،  العراق  سفارة  في  مزورة  بوثائق 
اخلارجية  وزارة  تبذلها  التي  الكبيرة  اجلهود  ثمن 
في رعاية مصالح العراقيني املقيمني في اخلارج.

خبرا  تناقلت  اإلعالم  وسائل  ان  املكتب  وقال 
حول  الرسمي  اإللكتروني  موقعنا  عن  صادرا 
احدى  من  مزورة  بوثائق  إصدار جواز سفر  ضبط 
نود  الصدد  بهذا  انه  مبينا  العراقية،  السفارات 
أن نوضح أنه قد حصل خطأ وسوء فهم لفحوى 
اخلبر الذي مت نشره حول ضبط إصدار جواز سفر 
ملواطن من سفارة العراق في ستوكهولم بوثائق 

مزورة.
وجود  عن  يتحدث  كان  اخلبر  أصل  ان  واضاف 

للجواز  االصدار  حالة  في  مزورة  مستمسكات 
باالعتماد على البيانات املقدمة من املواطن الى 
اجلوازات  شؤون  مديرية  الى  واملرسلة  السفارة 
البيانات  تدقيق  املديرية  اي  شأنها  من  والتي 

الواردة اليها .
وزارة  تبذلها  التي  الكبيرة  اجلهود  املكتب  وثمن 
املقيمني  العراقيني  مصالح  رعاية  في  اخلارجية 
البالد في احملافل  والدفاع عن سمعة  في اخلارج 
والتنسيق  التعاون  من  املزيد  الى  داعيا  الدولية، 

املشترك خدمة للصالح العام.
الداخلية في  لوزارة  العام  واعلن مكتب املفتش 
عن  واإلقامة،  واجلوازات  املدنية  األحوال  مديرية 
اصدار جواز سفر ملواطن عراقي مقيم في السويد 
ستوكهولم  في  العراقية  السفارة  قبل  من 

مبستمسكات ثبوتية مزورة.

ديالى / البينة اجلديدة
أفاد مصدر أمني ،امس االربعاء، بان قوات 
نفق  تدمير  الشعبي متكنت من  احلشد 
لتنظيم “داعش” اإلجرامي قرب حمرين 
قوة   ” ان  املصدر  وقال  ديالى.  مبحافظة 
تدمير  من  متكنت  الشعبي  احلشد  من 
قرب  اإلجرامي  “داعش”  لتنظيم  نفق 

عناصره  لنقل  يستخدم  كان  حمرين 
االجرامية في صحراء محافظة ديالى”.

واضاف املصدر أن “العمليات العسكرية 
اإلجرامي  “داعش”  تنظيم  بؤر  ملالحقة 
وناحية  اخمليسة  قرى  في  مستمرة 
العمليات  عن  فضال  والعظيم  هبهب 

االستباقية في حمرين”.

 بغداد / البينة اجلدبدة
أعلن النائب عن حتالف الفتح حسني عرب، امس االربعاء، عن ارسال 111 
مش��روع قانون من احلكومة الى مجلس النواب خالل الفترة السابقة، 
الفتا الى أن قوانني اخلدمة االحتادية وجرائم املعلومات واحملكمة االحتادية 
والنفط والغاز تعتبر من القوانني املهمة التي س��يكون اجمللس حريص 

على استكمالها.
وقال عرب ان هناك 111 مش��روع قانون ارسل من احلكومة الى مجلس 
الن��واب خ��الل الفترة الس��ابقة، مبينا ان مجلس النواب ارس��ل كتاب 
ال��ى احلكومة جلدولة تلك القوانني بحس��ب اهميتها بغية املضي في 
تش��ريعها واستكمال التصويت عليها تباعا خالل الفصل التشريعي 
املقبل. وأضاف عرب، ان هناك تفاهمات متقدمة مع احلكومة بشان اقرار 
القوانني املهمة وصياغتها بالش��كل الذي يدعم العلمية السياسية 
واملواطن على حد سواء، اضافة الى االهتمام بتفعيل القوانني املشرعة 
وع��دم تركه��ا دون تطبيق فعل��ي، الفتا ال��ى أن البرملان س��يعمل على 
التركي��ز بتش��ريع القوانني التي تنس��جم مع املنه��اج احلكومي الذي 
قدمته احلكومة حني تشكيلها، ومت التصويت عليه داخل قبة البرملان.

نائب : احلكومة ارسلت 111 مشروع قانون 
جمللس النواب خالل الفرتة السابقة

كيم لرتامب يف القمة الثانية : سأفعل ما بوسعي

جهاز مكافحة االرهاب يعلن قتل 7 عناصر من داعش يف جزيرة الصينية

  بغداد / البينة اجلديدة
اعتبر نائب رئيس البرملان حسن كرمي الكعبي، أن مناطق 
االنفجارية،  امليزانيات  فترة  باهتمام طوال  لم حتظ  بغداد 
فيما تعهد مبراقبة اجناز جميع املشاريع اخلدمية في جانب 

الكرخ املتلكئة منها.
وقال الكعبي ، على هامش زيارته لبلدية الرشيد جنوبي 
في  اخلدمية  املشاريع  جميع  اجناز  مبراقبة  نتعهد  بغداد، 
باملدارس  املرتبطة  سواء  منها  املتلكئة   - الكرخ  جانب 
تشمل  التي  منها  العاجلة  او  والكهرباء،  واملستشفى 
للشرب  صاحلة  مياه  توفير   - ارصفة  وتاهيل  طرق  إكساء 
األمطار  شبكات  وتاهيل  املتخصصة  االليات  وتوفير 

والصرف الصحي. 
فترة  طوال  باهتمام  حتظ  لم  بغداد  مناطق  أن  وأضاف 
امليزانيات االنفجارية وحان الوقت الحداث نقلة خدماتية 
خالل  ومباشر  عملي  بشكل  املواطن  سيلمسها  كبرى 

الفترة املقبلة وطوال الدورة البرملانية احلالية.

نائب رئيس الربملان : مناطق بغداد مل حتظ باهتمام طوال 
فرتة امليزانيات االنفجارية



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

التقدم الصيين السريع يف اجملال العسكري يقوض بشكل 
كبري موقع الواليات املتحدة كقوة مهيمنة على العامل 

هل الحرب حتمية بين الواليات المتحدة والصين

وقبييل كل شيييء، هييل فعييا الصيين 
قييوة صاعدة ترعييب الدوليية املهيمنة 
عامليييا وهييي الواليات املتحييدة؟ هناك 
عدة معطيييات ال تدع شييكاً في هذه 
احلقيقة. فان النيياجت اإلجمالي للصن 
مبعادليية القييوة الشييرائية قييد جتيياوز 
الواليييات املتحدة في العام 2014. ومن 
املتوقييع أن تتجيياوز الصيين الواليييات 
املتحييدة فييي 2024 مبرة ونصييف. كما 
أن الصيين جتيياوزت الواليييات املتحييدة 
في إنتاج »السييفن، احلديد، األملونيوم، 
األثاث، املابييس، األقمشيية، الهواتف 
اخللوية، واحلواسيب« مما يجعل الصن 
قييوة اقتصادييية عظمييى. واألدهييى أن 
الصينين أصبحوا األكثر شراء للسلع 
االسييتهاكية. وعلى سبيل املثال فان 
الصن هي أكبر منتج للسيارات وأكبر 
مستهلك لهذه السلعة.أما من ناحية 
بناء وتطوير البنية التحتية فحدث وال 
حرج: فالصن بيين 2011 و2013 فقط 
انتجييت واسييتخدمت من السييمنت 
مييا فعلته الواليييات املتحدة في القرن 
العشييرين بأكمله. استطاعت الصن 
خال عقد من الزمن أن تعبد 2.6 مليون 
ميل من الشييوارع والطرق السييريعة 
والتييي ربطييت أنحيياء الصيين ببعض 

تقريبا. وبنت في خييال العقد املاضي 
12,000 ميييل ميين السييكك احلديدية 
والتي تقييل الركاب بن املدن بسييرعة 
فائقة. واليوم متتلك الصن ما يزيد عن 
ضعييف ما ميتلكه العالييم جميعا من 
سييكك احلديد ذات السييرعة الفائقة.

وميين ناحييية التعليم فقييدت تفوقت 
الصن عن كثير من منافسيييها. ففي 
معييدالت التحصيييل فييي الرياضيات 
تصنييف الصن السادسيية بينما تقع 
الواليات املتحدة في املرتبة التاسييعة 
والثاثن. وفي املواضيع األهم في تطور 
التكنلوجيييا، أي الرياضيييات والعلوم 

الصيين  فييان  والهندسيية،  والتقنييية 
تخييرج ما يزيد على أربعيية أضعاف ما 
تخرجييه اجلامعييات األمريكية كما أن 
درجة الدكتييوراه في هييذه اجملاالت من 
اجلامعات الصينية أكثر من نظيراتها 
األميركية.وينعكييس هييذا التقدم في 
اجملال العسكري. ففي تقرير عن امليزان 
العسكري بن الواليات املتحدة والصن، 
يوضح أن األخيرة سيكون لها تفوق أو 
تعادل في ستة مجاالت من تسعة في 
القييدرات العسييكرية التقليدية مثل 
التفوق اجلييوي أو اسييتهداف القواعد 
اجلوييية أو األرضية. فالتقييدم الصيني 
السييريع في اجملال العسييكري يقوض 
بشييكل كبير موقع الواليييات املتحدة 
كقوة مهيمنة على العالم.ولكن ملاذا 
يلجأ املتنافسييان إلى احلييرب بدال من 
التعايش. هييذا السييؤال الكبير الذي 
يحاول الكتيياب اإلجابة عنه. ولإلجابة 
علييى السييؤال ال بد من شييرح النمط 
السييائد فييي العاقييات الدولييية بن 
القوة املتسييلطة على إقليييم والقوة 
الصاعدة في نفس اإلقليم. والسييبب 
يرجع إلى التخوف من القوة الصاعدة 
والذي يدفع القوة السائدة إلى محاولة 
حتجيييم القييوة الصاعييدة بخطييوات 

اسييتباقية تطيح بها.هناك خمسيية 
أمثلة للحروب التي نشبت بن اليابان 
والواليييات املتحدة فييي منصف القرن 
املاضييي ومسييرحها احمليييط الهييادي 
والتنافييس علييى السيييطرة على هذا 
اإلقليم. وكذلك احلييرب بن اليابان من 

طرف وروسيييا والصن في أواخر القرن 
التاسييع عشيير وأوائل القرن العشرين 
للسيييطرة على شييمال شييرق آسيا. 
واحلرب بن أملانيا وفرنسا في منتصف 
القرن التاسييع عشيير حول السيطرة 
علييى أوروبييا. واحلييرب على السيييطرة 
على البحييار بن إجنلتييرا وهوالندا في 
منتصف وأواخر القرن السييابع عشر. 
وأخيرا، احلرب بن هابسييبورغ وفرنسا 

في املنتصف األول من القرن السييادس 
عشر للسيادة على أوروبا.وليس هناك 
مثييال ابلغ من »فخ ثوسيييديدس« من 
والييذي  البريطاني-األملانييي  التنافييس 
آل إلييى احلييرب العاملييية األولييى. وكان 
للتقييدم التييي بييدأت حتييرزه أملانيا في 

ميادييين علمية وصناعييية واقتصادية 
األثر األكبيير في جموح أملانيييا لتغيير 
مكانتهييا الدولية. وقد دفييع الطموح 
التوسييعي ألملانيا والسعي للحصول 
على مسييتعمرات لها، بعد أن تقاسم 
األوروبيون العالم، إلى زيادة تسلحها، 
خاصة فييي القوة البحرية ملييوازاة، بل 
والتغلب، على األسيياطيل البريطانية 
التي كانت تراها حجر عثرة في سبيل 
حتقيق مآربهييا. وقد أخاف لنييدن نوايا 
أملانيييا والقيصر التي كانت تييراه نزقا 
جتاهها. ويقول الكاتب رغم أن القيصر 
فيلهلييم الثاني إمبراطييور أملانيا، كان 
حفيد امللكة فكتوريا من ناحية والدته 
إال أن الصييراع اجليوسياسييي العاملي 
لم مينييع القيصر من الدخول في حرب 
دموية مع أقاربه. وهكذا انزلق الطرفان 
في حرب ضروس راح ضحيتها املاين 
وغيرت مامح أوروبييا إلى األبد.وانطلق 
با شك   من مركزية-أوروبية-أميركية 
حيث تاريخ بروز الواليات املتحدة كقوة 
دولييية في بداية القرن العشييرين. وقد 
قيياد هذا الطمييوح الرئيييس األمريكي 
تيدي روزفلت، والذي سييعى إلى حتقيق 
تقويض  والييى  أميركييية  إمبراطورييية 
النفييوذ األوروبييي فييي األميركتن.ماذا 
تريد الصن؟ وماذا يريد قائدها الرئيس 
شييي جن بينغ؟ يتوق البعييض إلى أن 
يكونوا أغنياء، أقوياء ومحل االحترام« 
وعندما تولى هنري كيسيينجر منصب 
وزارة اخلارجية سييأل عميد الدراسات 
الصينية، جون فيربنك، عن سياسيية 
أن  عليييه  فييرد  اخلارجييية.  الصيين 
السياسيية الصينية تقييوم على ثاثة 
أسس: 1. السعي إلى هيمنة إقليمية، 
2. اإلصييرار على اعتراف إقليمي بتفوق 
الصن وإعطائهييا قدرها من االحترام، 
3. وإرادة السييتخدام الهيمنة والتفوق 

خللق عاقات متناغمة مع اجليران .
ويبييدو ان الصن تختلييف في ذلك من 
القييوى األوروبية الصاعييدة في القرون 
السييابقة. وبذلك قد يكون مسييارها 
يشييابه ويختلييف ميين جتييارب تفاعل 
القوى العظمى عبر التاريخ. فتوسييع 
قييوة عظمييى مثييل الواليييات املتحدة 
كان واليييزال قائما على واجب الواليات 
والقيييم  احلضييارة  لنشيير  املتحييدة 
املسيييحية بيين السييكان األصلييين 
أو شييعوب العالييم اخملتلييف. وأن قييدر 
الواليييات املتحييدة هييي القيييام بهذه 
املهميية احلضارية. والتوجييه الصيني 
فرغييم  مختلفيية.  رؤييية  عيين  يشييي 
سييعي الصن للتفوق فغاييية التفوق 
مختلفة عن تلييك التي كانت تتبناها 
الييدول األوروبية أو أميييركا. وكما يقول 
كيسيينجر أن الصيين تييرى أن لها دورا 

خاصييا، ولكن بعكس أميييركا ال تؤمن 
بعاملية دورها أو سييعيها لنشر قيمها 
في أركان املعمورة. والصن مهووسيية 

بصييد ما حولهييا من مخاطيير وترغب 
في تكوييين توابييع لها فييي إقليميها 
ومنحهم منافع جتارية. ولكن التوسع 
وليس  التناضييح،  »أساسييه  الصيني 

احلماسة التبشيرية« .
ال  الثقافييي  االختيياف  هييذا  ولكيين 
يعنييي اختافا في املييأالت التاريخية. 
فاالختاف قد يبشر بصراع احلضارات 
هنتنغتييون.  صموئيييل  يقييول.  كمييا 

االثنان يريييان النظام العاملي بشييكل 
مختلف. فالصن ترى العالم بطريقة 
تراتبييية حيث يعرف اجلميع مواقعهم 
حيث ينجييم عنه نظييام متناغم بن 
األطراف. الواليييات املتحدة ترى العالم 
بنفييس نسييق ثقافتهييا السياسييية 
حكييم  أن  تييرى  والتييي  الدميقراطييية 
القانون يجب أن يسود، وان هذا يضمن 
التغيير  الدولين.هييل  واألمن  السييلم 
البنيوي للنظام العاملي بسبب صعود 
الصن، واالختاف احلضاري بن القوتن 
الدوليتن سييببان كافيان للدخول في 
حييرب بينهمييا؟ بالطبييع ال. ولكن قد 
ينجييرا إلى حرب رغما عنهما بسييبب 
أحييداث بسيييطة أو شييرارة صغيييرة 
تتصاعد إلى حرب كونية. فحادثة في 
بحر جنوب الصن والتي تعتبره الصن 
بحيرة تابعة لها، قد تتفاقم إلى صدام. 
أو قييد يجر طرف ثالييث العماقن إلى 
مواجهة حقيقية. ويستعرض الكاتب 
سيييناريو أخر حول انهيييار النظام في 
كوريا الشمالية وتداعيات ذاك االنهيار 
والذي قد يييؤدي إلى تدخييل ومواجهة 
بن كوريا اجلنوبييية والواليات املتحدة 
من ناحييية والصن من ناحييية أخرى.

والسييؤال الذي سيدور في ذهن القارئ 
أن االحتيياد السييوفياتي كان فييي عداء 
أيديولوجي مع أميركا ويختلف ثقافيا 
عنها وميثل القطب املنافس دوليا لها، 
ومع ذلك استطاعا أن يديرا خافاتهما 
دون مواجهة مباشرة. وكانت حروبهما 
بالوكالة وحسييب. آال ميكن للعماقن 
احلالين أن يفعا نفس الشيييء؟!.بلى 
ميكيين للصيين والواليييات املتحييدة أن 
تتفاديا احلرب. فهناك سييوابق شواهد 
من التاريخ يوضح انتقاال سييلميا من 
قوة مهيمنة إلييى أخرى صاعدة. وكما 
سبق وان أشار الكاتب إلى أربع حاالت 
من سييت عشييرة حالة انتهت بتحول 
سييلمي. ويؤكد الكاتب أن هناك اثني 
عشر مؤشرا إلى إمكانية حدوث ذلك. 
ولعل اهم هذه املؤشرات مقدار الدمار 
الييذي ميكيين أن يلحق بالقوتيين إذا ما 
تطييور األمر إلييى مواجهة عسييكرية 
النووييية.  الترسييانة  باسييتخدام 
فالساح النووي مينع كا من الطرفن 
ميين دفع األمييور إلى حافيية الهاوية.إذاً 
ماذا بعييد كل هذا؟ أن على واشيينطن 
مراجعة كافة اخليييارات حتى القبيح 
منهييا. فاخليييارات كمييا يراهييا هييي: 
التكيف مع الصيين أو تقويض صعود 
الصيين أو التفيياوض مييع الصن حول 
سياسات بعيدة املدى أو إعادة صياغة 
العاقيية بن العماقيين. وعلى االثنن 
أن يعيا ماهي مصاحلهما احليوية؟ وما 
هي مصاحلهم املهمة؟ وفي الفارق بن 
هذا وذاك تكمن املساومة املمكنة بن 

القوتن العظمين.

* أستاذ العالقات الدولية
 يف جامعة هارفرد 

الصني ترى أن لها 
دورا خاصا ولكن 
بعكس أمريكا ال 
تؤمن بعاملية دورها 
أو سعيها لنشر قيمها 
يف أركان املعمورة

الناتج اإلجمالي للصني بمعادلة القوة الشرائية قد تجاوز امريكا يف العام 
2014 ومن املتوقع أن تتجاوز الصني الواليات املتحدة يف 2024 بمرة ونصف

ترامب

تيدي

شي جني

  في ست عشرة 
حالة حن صعدت 
دولة وأرادت أن تزيح 
الدولة املهيمنة، 
اثنتا عشرة منها 
انتهت إلى حرب. 
ولعل اهم هذه 
احلروب هي احلرب 
العاملية األولى 
والتي كانت نتيجة 
صعود أملانيا 
وحتديها لبريطانيا 
كقوة عاملية. رغم 
أن مآل التنافس بن 
القوة املسيطرة 
والدولة الصاعدة 
في مجمل األحوال 
هي احلرب إال انه ال 
ينبغي بالضرورة 
أن يكون كذلك 
إذا ما استطاعتا 
القوتان إدارة 
صراعهما بطريقة 
تؤول إلى تنافس 
سلمي. واحذر من 
سذاجة البعض 
والذي يعتقد أن 
احلرب مستبعدة 
بن الصن وأميركا، 
واألخرون الذين 
يرون أن احلرب قدر 
محتوم.

* الربوفيسور غراهم أليسون 

    رحييل الدكتور حيدر العبادي وكأنه لم يكن فهذه حال 
الزميين منييذ اوانه االول لكن التقشييف لييم يذهب بل مت 
ربطييه بإحكام على الشييعب الكلمات ال تهم الكثيرين 
بل االفعال هي األهم فلماذا لم يتطرق أحد الى مسييألة 
التقشييف؟ هل هييو كذبة ؟ هل ان املوضوع ال يسييتحق 
؟ بالعكييس متاما التقشييف الذي عضنا ميين قلوبنا لم 
يزل مسييتمرا بالنهش حتى مييع بقايانا وظال حوائطنا 
املقصييية تعييدى اجليييوب الى القلييوب فهل ميين خطة 
حكومييية النقاذنييا؟ عبد املهدي رجييل كان يكتب كثيرا 
في جريدته الزميلة العدالة الغراء وبسييبب مسؤولياته 
الكبيرة ال يستطيع الكتابة ولهذا ترى مقاله االفتتاحي 

اخلزييين  ميين  يعيياد 
القييدمي  الكتابييي 
بأن يكتب  فهل فكر 
مكانه شخص آخر ؟ 
على االخ عبد املهدي 
الى خطورة  ينتبه  أن 
)التقشييفي(  املوقف 
الييذي قصييم ظهرنا 
ويحيياول ايجيياد طرق 
ومدروسيية  سييريعة 
للتخفيف عن كاهل 
املواطن . نعم انه في 
وضييع حييرج ومنزلق 
تاريخييي لكيين عليه 
ان يفكيير جيدا حتى 
يبقييى فييي الذاكييرة 

بالصييورة احلسيينة التي نأمل ان يجسييدها علييى أمت ما 
يكون . االحزاب التي اخذت امكنتها لم جند لها تصريحا 
عن محاولة إقصاء التقشف ورميه مع االسماك النافقة 
لتتم عملية اخلاص منه بالشكل االمثل فهل ستستمر 
عملية تفعيل التقشف ورفده بآليات ومناهج لتوسعته 
أم ان هناك شيييء آخر ؟ نأمل من االخوة املسؤولن طرح 
معاجلييات حقيقييية جتنبا لألسييوأ من االمييور وان تتخذ 
إجييراءات فعلية وبانفاس وطنية حتى يشييعر الشييعب 
بالراحة التي افتقدها طويا . االمراض مشييخصة متاما 
واآلن ال بييد من أخييذ العاج فمن هو الرجييل اجلريء الذي 
يقييول : ال بييد من أخييذ الدواء فلقييد طال االنتظييار ايها 

السادة الذين ال يشكون من مرض.

كيف حال التقشف؟

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

نأمل من االخوة 
املسؤولني طرح 
معالجات حقيقية 
تجنبا لألسوأ من 
االمور وان تتخذ 
إجراءات فعلية 
وبانفاس وطنية حتى 
يشعر الشعب بالراحة 
التي افتقدها طويال
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اتق��دم بجزي��ل الش��كر واالمتنان الس��رة 
اجلدي��دة( جري��دة  )البين��ة  حتري��ر جري��دة 
الفق��راء واملس��تضعفني والناطقة بصوت 
احلق والع��دل جلهودهم املبذول��ة في تبني 
مشكلتي واجناز معاملتي مع دائرة كهرباء 
الرصاف��ة الذي��ن س��ارعوا باجنازه��ا بوقت 
قياس��ي واخ��ص بالذكر منه��م املهندس 
عم��ار عباس/ مدير كهرباء الرصافة ورئيس 
مهندسني رغد عبد الرزاق / مدير التخطيط 
واالس��تاذ احمد احللفي/ مس��ؤول قس��م 
االع��ام الذي س��اندني ووق��ف معي وقفة 
رجل وكان مع��ي خطوة بخطوة حتى اجناز 
املعاملة.ومما جتدر االشارة اليه انني تقدمت 
بشكوى للس��يد وزير الكهرباء نشرت في 

جري��دة )البين��ة اجلدي��دة( بعدده��ا املرقم 
)3133( في 2019/2/24 والتي كان مضمونها 
انه طلبت مني )شركة النور الثاقب( بوضع 
محطة وبناء غرفة لها في بنايتي الواقعة 
في ش��ارع فلسطني محلة /506 شارع/14 
دار/69 والتي حتتوي على )10( شقق صغيرة 
وبعد ان نفذت م��ا مت طلبه مني والذي كان 
مطابقا للمواصفات.. اال انه رغم مرور اكثر 
من اربعة اشهر على التنفيذ لم يصدر امر 
بذلك ب��ارك اهلل بكل جهد مخلص ووطني 
ووفق اهلل اجلميع خلدمة العراق والعراقيني.

املواطن 

عبد العزيز احمد فرحان 
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 بغداد / البينة اجلديدة
االستراتيجي  اإلطار  مع  متاشياً 
هيئة  وضعتها  التي  والرؤى  لألهداف 
كافة  دعم  على  ركزت  بغداد  إستثمار 
لتحفيز  واملهمة  احليوية  القطاعات 
أبرز  ومن  العاصمة  في  اإلستثمارات 
والتجاري(  )السياحي  القطاعات  هذه 
الذي يعنى بتنفيذ املنشآت السياحية 

تأهيل  إعادة  أو  صنوفها  إختاف  على 
وتطوير املنشآت القدمية بشكل يتائم 
التي  العمرانية  التطورات  حجم  مع 
تشهدها بغداد .وقد ركزت الهيئة بكافة 
ماكاتها الهندسية والفنية واإلعامية 
شاكر  املهندس  رئيسها  وبإشراف 
لتشجيع  القطاع  هذا  على  الزاملي 
ودعم املستثمرين ورجال األعمال لتنفيذ 

بعد  العراق  في  املتنوعة  اإلستثمارات 
الى  يؤدي  مما  لهم  جاذبة  بيئة  توفير 
تنمية وإنعاش اإلقتصاد في العاصمة 
والتي أصبحت اليوم واجهة إستثمارية 
هذه  حظيت  حيث   ، واعدة  سياحية 
مستمرة  ومساندة  بإهتمام  املشاريع 
املوارد  أحد  بإعتبارها  الهيئة  قبل  من 
التي تعتمد عليها  الباد .هذا وقدمت 

هيئة إستثمار بغداد على مدى سنوات 
الداعمة  التسهيات  كافة  عملها 
اإلستثمار  لقانون  وفقاً  للمستثمرين 
حيث  املعدل   2006 لسنة   13 رقم 
منحت العديد من اإلجازات اإلستثمارية 
لتأهيل وتنفيذ بعض املرافق السياحية 
احلصر   ال  املثال  سبيل  على  منها  نذكر 
  ، اجلادرية  منطقة  في  كورال  فندق    :

  ، القادسية  الدولي في منطقة  الفندق 
تأهيل وتطوير فندق بغداد في السعدون 
،  تأهيل وتطوير فندق )V_HOTEL( في 
اجلادرية ،  تأهيل وتطوير فندق بابل في 
الهيئة  مشاريع  متيزت  وقد   . اجلادرية 
قيد  زالت  ال  والتي  املنجزة  السياحية 
احلديثة  العمرانية  بتصاميمها  اإلجناز 

وفق املواصفات املعتمدة عاملياً .

شكر وتقدير

بغداد / البينة اجلديدة 
اكدت وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة ان صندوق االسكان يواصل 
وبصورة طبيعية  واحملافظات  بغداد  من  واملقترضني  للمواطنني  استقباله 
احلريق  بسبب  ضرر  ألي  الدائرة  واقسام  االقراضية  املعامات  تتعرض  ولم 
الذي وقع ظهر امس وامنا كانت هناك اضرار بسيطة حلقت فقط في قاعة 
الدائرة حصرا، وبتكاتف املوظفني وشعورهم العالي باملسؤولية وتعاونهم 
عن  ينتج  ولم  عليه  والسيطرة  املوقف  احتواء  مت  املدني  الدفاع  فرق  مع 
للمواطنني.واوضح  االقراضية  املعامات  في  او  بشرية  اضرار  اي  احلادث 
في  االجتماعات  قاعة  في  حصل  احلريق  حادث  ان  للوزارة  اإلعامي  املركز 
قبل  من  احتواؤه  ومت  كهربائي  متاس  بسبب  وكان  للدائرة  األرضي  الطابق 
موظفي الصندوق املدربني على أساليب الدفاع املدني )فرق احلماية الذاتية( 

وبالتعاون مع فرق مديرية الدفاع املدني.

بغداد / البينة اجلديدة 
الدين محمد  املهندس سعد  زار 
حمورابي  شركة  عام  مدير  امني 
احدى  للمقاوالت  العامة 
تشكيات وزارة االعمارواالسكان 
والبلديات واالشغال العامة عدد 
من مشاريع الشركة في الفرات 
املعاون  االوسط بصحبة السيد 
والسيد مديراالعام والزيارة اتت 
-من اجل تعزيز ورفع روح العمل 
ومضاعفة  واالخاص  والتفاني 
شركة  كوادر  لدى  اجلهود 
حمورابي العاملة في املشاريع ، 
وكانت الزيارة للوقوف على واقع 
املشاريع  من  لعدد  عمل  سير 
مفرق  طريق  ملشروع  حتديدا 

الشرقي  احلمزة  باجتاه  غماس 
مفرق  طريق  اكساء  مشروع 
الشرقي  احلمزة  باجتاه  غماس 
طرق  دائرة  لصالح  كم   7 بطول 
ان  علمأ  الديوانية  وجسور 
بسبب  متوقفا  كان  املشروع 
اعادة  ومت  االقتصادية  الظروف 
له  املالية  التخصيصات  اطاق 
العام  لهذا  3ملياردينار  مببلغ 
الظروف  هذه  حتسنت  ان  بعد 
لغرض اجناز 7كم من اصل 40كم 
العمل  الشركة  باشرت  وقد   ،
في مقطع الكيلو13 الى الكيلو 
بتاريخ  املشروع  20+050في 
تهيئة  خال  من   2019  /  2  /  26
الكوادر  من  العمل  مستلزمات 

التي  االولية  واملواد  املتخصصة 
وباشرت  العمل  تنفيذ  يتطلبها 
اخلابط  احلصى  فرش  باعمال 
مع  جديدة  وبطبقات  واحلدل 
اجناز  ومت  كما  قناطر,  اعمال 
أعمال حفر القناطر بواقع 147م 
حيث  و75سم  وبأقطار60سم 
جتهيز  في  الشركة  استخدمت 
االنابيب  معمل  من  االنابيب 
العمل  ويشمل  للشركة  التابع 
الترابية,  اعمال  املشروع  في 
االعمال  95%من  اجناز  مت  حيث 
اعمال  90%من  واجناز  الترابية 
احلصى اخلابط كمية ومت اكساء 
القيري  االساس  من  طبقة 
واكساء  41,000م2  بكمية 

10,000م2  بكمية  رابطة  طبقة 
كما مت حتقيق نسبة اجناز جلسر 
موجد  ال  وجسر   %65 الكليبي 
مستمر  والعمل   %55 نسبة 
بوتيرة وهمة عالية ليل نهار ، هذا 
ما اوضحه املهندس سعد الدين 
شركة  عام  مدير  امني  محمد 
للمقاوالت  العامة  حمورابي 
ان  قائا   اضاف  االنشائيةالذي 
في  مختصة  حمورابي  شركة 
ولديها  واجلسور  الطرق  مشاريع 
من االعمال الكثيرة في رصيدها 
باالعتماد على كوادرها املنتشرة 
مستمرة  وهي  احملافظات  بأغلب 
العراق  خدمة  في  نهجها  على 

وابناء شعبنا الكرمي .         

مدير عام شركة محورابي يزور مشروع طريق غماس 

سامراء / البينة اجلديدة
تشارف الشركة العامة لصناعة 
الطبية  واملستلزمات  االدوية 
وزارة  شركات  احدى  سامراء  في 
اجناز  على  واملعادن  الصناعة 
الكهربائية  احملطة  مشروع 
بطاقة )8( ميكاواط. كشف عن 

السيد  الشركة  عام  مدير  ذلك 
ليث العزاوي في تصريح للمكتب 
عن  معلنا  الوزارة  في  االعامي 
املدنية  االعمال  معظم  اجناز 
والكهربائية  وامليكانيكية 
الكهربائية  احملطة  ملشروع 
انشاؤها  يتم  التي  اجلديدة 

العامة  الشركة  مع  بالتعاون 
الكهربائية  للصناعات  العامة 
باكثر  تقدر  بكلفة  وااللكترونية 
الى  مشيرا   ، دينار  مليار   12 من 
شملت  املنجزة  االعمال  ان 
كونكريتية  قواعد  صب  اعمال 
الكهربائية  واملولدة  للمحولة 
املمرات  مع  الهواء  ودافعات 
عمل  من  واالنتهاء  لها  اجلانبية 
اخملزن الذي يضم غرفة السيطرة 
واحملركات والعوازل ، مضيفا بأنه 
قد مت جتهيز احملطة مبرجل بخاري 
انابيب  ومد  ملحقاته  كافة  مع 
وعمل  البخار  ملنظومة  معدنية 
اخلدمة  النفاق  حديدية  اغطية 
وجتهيزها بخزانات للماء والوقود 

مستمرة  االعمال  ان  الى  الفتا   ،
في  الداخلية  القابلوات  لربط 
غرفة السيطرة مع التأسيسات 
عمل  مع  الداخلية  الكهربائية 
البخاري.واكد  للمرجل  سقيفة 
الكهربائية  احملطة  ان  العزاوي 
اجلديدة متتاز مبواصفاتها العالية 
والتي  االملاني  االصلي  ومبنشئها 
تغذية  في  كثيرا  عليها  يعول 
بالطاقة  االنتاجية  االقسام 
مستمر  بشكل  الكهربائية 
الى  انقطاعها  عدم  وضمان 
جانب احلفاظ على املواد اخملزونة 
من  مصنعة  او  اولية  مواد  من 
التعرض الى التلف بسبب سوء 

التخزين.

 ادوية سامراء تكشف عن قرب اجناز مشروع احملطة الكهربائية 
بطاقة )8( ميكاواط

البينة اجلديدة /  علي شريف
دعا رئيس مجلس محافظة بابل رعد حمزة 
علوان اجلبوري الى حتقيق مطالب املوظفني 
اسوة  احملافظة  في  الزراعيني  واملهندسني 
الزراعة0وقال  وزارة  في  العاملني  باقرانهم 
رئيس اجمللس اجلبوري خال لقائه بعدد من 
التي  االحتجاجية  الوقفة  في  املشاركني 
وزارة  بابل: ندعو  زراعة  نظموها في مديرية 
الزراعة واحلكومة احمللية في بابل الى حتقيق 
الزراعيني  واملهندسني  املوظفني  مطالب 
وزارة  في  العاملني  باقرانهم  اسوة  بابل  في 
صرف  تضمنت  املطالب  الزراعة0واضاف:ان 
الهندسية  واخملصصات  املهنية  اخملصصات 
وصرف   2013 عام  ومنذ  سابقا  اقرت  التي 
مخصصات مهنية لكل املوظفني العاملني 

عمل  فرص  وايجاد  الزراعية  القطاعات  في 
للمهندسني الزراعيني العاطلني عن العمل 
وشمولهم  الزراعي  التفرغ  قانون  وتعديل 
بالشرائح  اسوة  السكنية  القطع  بتوزيع 

القرى  النشاء  االراضي  وايجاد  االخرى 
العصرية وتفعيل قانون حماية املنتج احمللي 
املنتوجات  على  الكمركية  التعريفة  وزيادة 

الزراعية0

حكومة بابل تدعو لتحقيق مطالب املوظفني واملهندسني الزراعيني

بغداد / البينة اجلديدة
  استقبل وزير الزراعة الدكتور صالح احلسني 
وف��د جلن��ة الزراعة واملي��اه النيابية  برئاس��ة 
النائ��ب وحي��د عب��ود العيس��اوي وبحض��ور 
مستش��ار اللجنة الس��يد عادل اخملتار.وجرى 
خ��ال اللق��اء مناقش��ة ع��دد م��ن املواضيع 
املتعلق��ة بالواقع الزراعي في العراق، وحماية 
املنت��ج احملل��ي ودع��م الفاح��ني واملزارع��ني 
باملس��تلزمات الزراعي��ة الازم��ة، واس��تيراد 
االسمدة من مناشىء رصينة وطرق تخزينها 
وتوزيعه��ا حس��ب املس��احات املزروع��ة من 

قب��ل الفاحني واملزارعني..وتس��هيل اجراءات 
جتدي��د والتنازل عن العق��ود الزراعي��ة، وآلية 
ص��رف مس��تحقات الفاحني ف��ي احملافظة.
واكد احلس��ني خال اللقاء ان ال��وزارة تعمل 
على توفير االس��مدة للفاحني واملزارعني ومن 
مناش��ىء رصينة وبأس��عار مدعومة وحسب 
املساحات املزروعة وانتاجية كل فاح ومزارع، 
فضا عن انش��اء وتأهيل اخملارن لغرض تخزين 
االسمدة واملعدات الزراعية ومراقبة اسعارها 
ف��ي االس��واق احمللي��ة لع��دم اثق��ال كاه��ل 

الفاحني واملزارعني.

وزير الزراعة يستقبل وفد جلنة الزراعة 
واملياه واالهوار النيابية لبحث عدد من املواضيع 

املتعلقة بالقطاع الزراعي

استثمار بغداد تدعم اإلستثمارات السياحية للعاصمة باعتبارها أحد أهم موارد البالد  

االعمار واإلسكان والبلديات العامة تؤكد عدم تعرض 
البينة اجلديدة / عبد الستار محسناملعامالت االقراضية للمواطنني ألي ضرر   

االستاذ  وكالة  السكك  عام  مدير  تفقد 
معامل  وخطوط  ورش  كاظم  جواد  طالب 
الشاجلية لاطاع على اهم مراحل األعمال 
والقطارات  العربات  تصليح  تخص  التي 
بتصليح  املتعلقة   املتحركة  والوحدات 
والشاحنات  والعربات  القطارات  وادامة  
اللجنة  بيان  لترجمة  التام  لاستعداد 
االقتصادية الوزارية  بالزام احلكومة للجهات 
ملا  وطنيا  ناقا  السكك  باعتماد  الرسمية 
.السيما  النقل  مزايا  كافة  من  به   تتمتع 
الكوادر  جميع  مع  التقى  العام  املدير  أن 
تصليح  ورش  داخل  والفنية  الهندسية 
الذاتية  والصيانة  والعربات  )القاطرات 
األعمال  طبيعة  على  واطلع   ) والعجات  
وقد  الورش  بعض  في  املتحققة  واالجنازات 
من  قدموه  ملا  البعض  جهود  على  أثنى 
اجنازات رائعة بتصليح جهاز الكرين االرضي 
وتصليح  سنوات  منذ  العمل  عن  املتوقف 
عن  فضا  كبيرة  أرضية   جكات  أربعة 

تصليح العبارة الكهربائية وذلك من خال 
اجلهود الذاتية واحلمات التطوعية .واجلدير 
مقترحات  إلى  سيادته  استمع  بالذكر 
الضوابط  وفق  بحلها  وقام  العاملني  
الن  اإلنسانية  اجلوانب  ومراعاة  واألصول 
كل  واستثمار  العمل  ومضاعفة  زيادة 
كفاءة  برفع  تصب  االنتاج  في  الطاقات 
التأهيل واالبداع املثمر..كما وجه على بذل 

احلاصلة  التطورات  ملواكبة  اجلهود  قصارى 
املفاصل  بكافة  العاجل  القريب  في 
الستثمار الدعم احلكومي باعتماد الشركة 
عبر  بالنقل  املؤسسات  وإلزام  وطنيا  ناقا 
معالي  ومتابعة  دعم  إلى  إضافة  السكك 
في  السكك  بواقع  بالنهوض  النقل  وزير 
املالية   مواردها  لتعظيم  كافة  املفاصل 

لتكون بني مصافي الشركات الرابحة .

مدير عام السكك يقوم جبولة تفقدية شاملة لورش معامل الشاجلية

بغداد / البينة اجلديدة
اطلق مص��رف الرافدين وجبة جديدة من س��لفة 
موظفي دوائر الدولة التي تراوحت مابني اخلمس��ة 
والعش��رة ماي��ني دين��ار ع��ن طري��ق أدوات الدفع 
االلكتروني.وق��ال املكتب االعام��ي للمصرف في 
بيان انه مت صرف دفعة جديدة من س��لف موظفي 
دوائ��ر الدولة ألكثر من 455 موظفا الذين مت توطني 
رواتبه��م ل��دى املص��رف وحصلوا عل��ى البطاقة 
االلكترونية وأوضح البيان ان صرف تلك الس��لفة 
مت ع��ن طريق اب��اغ املوظ��ف عبر  رس��الة نصية 
تخطره مبنحه الس��لفة وذلك بعد ان اس��تكمل 
كافة اإلج��راءات القانونية ملنح��ه اياها وصرفها 
عن طريق أدوات الدفع االلكتروني والتي متت تعبئة 

الرصيد املالي اليها .

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

النجف / البينة اجلديدة / حيدر االسدي
 وصل وفد من محافظة االنبار، الى محافظة األشرف.
يترأسه  »الوفد  ان  اجلديدة{  ل�}البينة  مصدر  وذكر 
محافظ االنبار، ويضم شيوخ عشائر برفتهم املواطن 
}حمزة كاظم اجلبوري{ الذي حرر نفسه من عصابات 
داعش االرهابية من بني اخملتطفني في حادثة النخيب«.
ان  احلادثة.يذكر  في  املغدورين  عوائل  االنبار  وفد  وزار 
اجلبوري كان مختطفا لدى عصابات داعش االرهابية 
أحد  قتل  من  ومتكن  أيام،  قبل  النخيب  صحراء  في 

االرهابيني والنجاة بنفسه من اخلطف.
قد  كانت  االرهابية  داعش  عصابات  ان  الى  يشار 
عددا  وقتلت  املاضي  األسبوع  شخصاً   12 اختطفت 
منهم، وبعد أيام اختطفت مجدداً سبعة من الصيادين 

في بحيرة الثرثار واعدمتهم في جرمية شنعاء.

وفد من األنبار يزور النجف 
االشرف برفقة املواطن احملرر

بغداد / البينة اجلديدة
ناقش النائب األول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، مجموعة 
والعليا،  األولية  الشهادات  بحملة  املتعلقة  واملعوقات  التحديات 
أبرزها موضوع تخصيص الدرجات الوظيفية.وذكر بيان ملكتبه تلقت 
ان الكعبي »ترأس أجتماعاً مع جتمع  البينة اجلديدة« نسخة منه،   «
الشهادات  اصحاب  من  عددا  ضم  الذي  العراقية  والكفاءات  النخب 
يسرى  السيدة  النيابية  اإلنسان  حقوق  جلنة  عضو  بحضور  العليا 
تقدميه  االجتماع  مستهل  في  الكعبي  واملستشارين«.وأكد  رجب، 
»مقترحاً لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد املهدي من شانه توفير اكثر 
من 20 الف درجة وظيفية حلملة الشهادات االولية و العليا«.وطالب 
»الوزارات كافة السيما التعليم العالي بجامعاتها احلكومية واألهلية 
باستيعاب اكبر عدد ممكن من اصحاب الشهادات، وانهاء معاناتهم 
داخل  تواجدهم  »ضرورة  الى  الفتا  سابقة«  لسنوات  امتدت  التي 
الشبابية  والطاقات  واإلمكانيات  اخلبرات  واإلستفادة من  املؤسسات 

املوجودة في ادارة الدولة «.

رئاسة الربملان تقدم مقرتحًا لعبد املهدي 
لتعيني 20 الف من محلة الشهادات العليا

بغداد / البينة اجلديدة
احلماية  هيئة  رئيس  العمل  وزير  اعلن 
الزمان  عبد  باسم  الدكتور  االجتماعية 
رواتب  من   2019 لعام  االولى  الدفعة  اطاق 
مليون  من  الكثر  اليوم  االجتماعية  االعانة 
ومئتي الف اسرة في بغداد واحملافظات عدا 
اقليم كردستان ، منها )91832( اسرة شمول 
 ) والرابعة  )الثالثة  الوجبتني  ضمن  جديد 
مببلغ اجمالي يصل الى اكثر من )335( مليار 
مراجعة  الى  املستفيدة  االسر  داعيا  دينار، 
مدير  وذكر  رواتبها.  الستام  الدفع  مراكز 
املعلومات في هيئة احلماية  عام تكنلوجيا 
املهندس جمال عبد الرسول ان مجموع االسر 

 )786302( بلغ  رجل  يعينها  التي  املشمولة 
تعينها  التي  االسر  مجموع  بلغ  حني  في 

االولى  الدفعة  ان  مضيفا   ،  )440944( امرأة 
ضمن  اسرة   )91832( رواتب  اطاق  شهدت 
وجبتي الشمول اجلديدة )الثالثة والرابعة( . 
من جانبها ذكرت مدير عام صندوق احلماية 
االجتماعية جاكلني صليوا ان مجموع مبلغ 
االعانة  رواتب  لعام 2019 من  االولى  الدفعة 
دينار  مليار   )335518459( بلغ  االجتماعية 
االسر  لفئة  دينار  مليار   )234330257( بواقع 
املعالة من الرجال ، اما مجموع مبلغ االسر 
التي تعليلها امرأة فبلغ)101188202( مليار 
لديه  ممن  املواطنني  تدعو  العمل  وزارة  دينار. 
اخلط  على  االتصال  شكوى  او  استفسار 

الساخن بالرقم )1018( . 

وزير العمل يعلن اطالق الدفعة االوىل من رواتب االعانة 
االجتماعية لعام 2019 الكثر من مليون ومئيت الف اسرة  

البينة اجلديدة / شريف هاشم
الدراسي  للعام  برنامجها  ضمن 
الثاني  الدراسي  الفصل   2019-2018
في  املستمر  التعليم  شعبة  أقامت 
املستنصرية  اجلامعة   / الطب  كلية 
متازمة   ( بعنوان  العلمية  احملاضرة 
هيلب HELLP syndrome( وقد ألقتها 
املدرس الدكتورة سرى باسل كوركيس 
فرع  في  التدريسية  الهيئة  عضو   (
وعلى  الكلية(  في  والتوليد  النسائية 
قاعة الكلية ، وبينت احملاضرة خالها 
 HELLP syndrome هيلب  متازمة  ان 

هي أحد مضاعفات احلمل وتعد نوعاً 
أو أحد مضاعفاته  من  تسمم احلمل 
احلمل  من  األخيرة  املراحل  في  وحتدث 
انحال  وتشمل   ، الوالدة  بعد   أو 
نقص   ، الكبد  انزميات  ارتفاع   ، الدم 
الى  وتطرقت   ، الدموية   الصفائح 
ما  غالباً  حيث  والعامات  األعراض 
تظهر املتازمة في املرحلة الثالثة من 
نادرة فقط حدثت قبل  احلمل وحاالت 
األسبوع 21 من احلمل و8% من احلاالت 
تبدو  ال  ما  وغالباً   ، الوالدة   بعد  حتدث 
ألم  واألعراض  للغاية  مريضة  املصابة 

في املنطقة فوق املعدية أو الربع العلوي 
األمين من البطن واعياء وتوعك وغثيان 
وقيء وصداع شديد واضطرابات الرؤية 
وارتفاع  األطراف  في  وتنميل  ووخز 
ضغط الدم قد يكون بسيطاً وانفجار 
يتبعها  وما  بالكبد   احمليطة  احلافظة 
صرع  بنوبات  واإلصابة  دموي  ورم  من 
باالرجتاج  اإلصابة  يعني  الغيبوبة   أو 
والتخثر   داخل األوعية  وقصور كلوي 
حاد ووذمة الرئة والقصور الكلوي احلاد 

كأحد مضاعفات املرض.

حماضرة علمية يف كلية طب املستنصرية حول متالزمة هيلب عند النساء احلوامل
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عندي للقارئ العربي أخبار مهمة أعتقد أنه سيجدها مفيدة.
- العالقات ب��ن الواليات املتحدة وحلفائها ف��ي اوروبا وصلت الى 

احلضيض.
كل دول اوروب��ا ملتزم��ة اتف��اق املن��اخ ال��ذي عق��د ف��ي باري��س، 
ومستش��ارة املاني��ا انغيال م��ركل قالت إن بالدها س��تتوقف عن 

استعمال الفحم في انتاج الكهرباء سنة 2038.
في مؤمت��ر األمن في ميوني��خ دافع نائب الرئي��س االميركي مايك 
بنس عن انسحاب الواليات املتحدة من اتفاق املناخ ودعا بريطانيا 
وفرنس��ا واملانيا الى االنس��حاب من االتفاق الن��ووي مع ايران كما 

فعلت بالده. دول أوروبا رفضت ذلك.
هو أيضاً طلب من االوروبين االعتراف بخوان غويدو رئيساً لفنزويال 
وداف��ع عن الضرائب التي فرضتها ب��الده على الواردات من الصن. 
املفاوضات بن الواليات املتحدة والصن مس��تمرة، إال أن اخلالفات 

بن إدارة ترامب وحلفائها في الشرق والغرب تتزايد.
- النائب العمالي البريطاني جوان ريان انسحبت من حزب العمال 
وانضمت الى أعضاء انس��حبوا قبلها وأصبحوا يش��كلون فريقاً 
مس��تقالً داخل البرملان. تبعها ايان اوس��ن فكان النائب التاسع 
ال��ذي انس��حب من حزب العم��ال، لكنه قرر ع��دم االنضمام الى 

الفريق املستقل اجلديد.
ري��ان قال��ت إنها صدم��ت بفش��ل حزب العم��ال ف��ي مكافحة 
الالس��امّية، وأضاف��ت أن أعضاء احل��زب يهاجمون اليه��ود وال رد 
عليه��م. هي هاجمت رئيس احلزب جيرمي��ي كوربن وقالت إنها لم 

تفز مبقعدها في مجلس العموم بفضل تأييده لها.
ه��ي زادت أن كوربن ال يصلح لقي��ادة البالد، وأنه محاط مبجموعة 
م��ن »الس��تالينين« وال يق��ود معارضة حقيقية ف��ي زمن تواجه 
في��ه بريطانيا مش��اكل عدة. هل يصبح النواب الذين اس��تقالوا 
من حزب العمال قبل أيام مثل النواب األربعة الذين استقالوا من 
احلزب س��نة 1981 وأسس��وا احلزب الدميوقراطي االجتماعي؟ رمبا 
فاألربعة كانوا ضد سير احلزب نحو اليسار، والنواب احلاليون لهم 

اعتراضات كثيرة منها طريقة اخلروج من االحتاد االوروبي.
- أغرب خبر قرأته أخيراً هو عن أسرة طالب في والية كنتكي رفعت 
قضية في احملاكم على »واشنطن بوست« وطالبت بتعويض قدره 
250 مليون دوالر ألن اجلريدة، كما تزعم األس��رة، أهانت ابنها الذي 
ارتدى قبعة عليها ش��عار دونالد ترامب »اجعلوا اميركا عظيمة 
مرة أخرى.« االبن ذهب مع أصدقاء له الى مركز تس��وق ورأوا هندياً 
اميركياً أهانوه. اخلبر لم يقتصر على جريدة العاصمة واش��نطن 
بل نشرته وسائل أخرى من امليديا لذلك أرى أن القضية تخلو من 

قاعدة ثابتة ضد اجلريدة. 
- في غرابة اخلبر الس��ابق أن مقاالً وقِّع بإسم رئيسة وزراء سابقة 
ف��ي نيوزلندا هي جيني ش��يبلي نش��رته جريدة »بيبول��ز ديلي« 
الصيني��ة. املقال نقل عن مقابلة مع ش��يبلي في جريدة صينية 
في كانون األول )ديسمبر( املاضي، وكان هذا قبل زيادة التخوف من 

مواجهة اقتصادية بن الصن والواليات املتحدة.
ش��يبلي قالت جلريدة في بالده��ا إنها لم تكتب املق��ال، واجلريدة 

التي نشرته لم تعلق على نفيها.

جهاد الخازن

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
في احلقائب واألكياس التي حملتها 
نس��اء خارجات م��ن اجلي��ب األخير 
لتنظي��م داعش في ش��رق س��وريا، 
وس��كاكن  ومسدس��ات  رص��اص 
وحليب أطفال ومالب��س، وصلن بها 
إلى املناط��ق الواقعة حتت س��يطرة 
ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة بعد أن 
ترك��ن خلفه��ّن إرهابي��ن يصع��ب 

التنبؤ مبصيرهم.
األي��ام األخي��رة آالف  وخ��رج خ��الل 
األشخاص من احملاصرين في البقعة 
األخيرة الواقعة حتت سيطرة تنظيم 
داعش في بلدة الباغوز مبحاذاة احلدود 
العراقي��ة، معظمه��م من النس��اء 
واألطفال، وبينه��م العديد من أفراد 

عائالت اإلرهابين.
ف��ي نقطة ف��رز اخلارج��ن على بعد 
نحو عش��رين كيلومترا من الباغوز، 

ينهمك مقاتلون ومقاتالت من قوات 
س��وريا الدميقراطي��ة ف��ي تفتي��ش 
اخلارج��ن. وتق��ول ن��وال كوباني )18 
عام��ا(، املقاتل��ة الش��قراء صاحبة 
العين��ن اخلضراوي��ن »أكث��ر ما جنده 
وأدوات  كومبيوت��رات  النس��اء  م��ع 
إلكتروني��ة«، مضيفة »الرفاق وجدوا 
أيضا مسدسات، ورصاصا وسكاكن 
وخناجر، فضال ع��ن قطع نقدية من 
ذهب«. وتخبئ النساء األسلحة بن 
عباءاتهن الس��وداء أو في حقائبهن 
وب��ن أغ��راض أطفاله��ن القليل��ة، 
وفق كوبان��ي التي تضي��ف »الرجال 
ال يحمل��ون ش��يئا، ه��ذه األغ��راض 
جنده��ا مع النس��اء فق��ط«.  وهو ما 
أكده أيضا املقاتل زكريا قائال »جلنب 
معهن طلق��ات رصاص وس��كاكن 
وت��ي ان ت��ي... وجدن��ا ه��ذا فقط مع 
النس��اء اللواتي خبأن هذه األش��ياء 

في أغراضهن«. وكانت دفعة جديدة 
من اخلارجن وصلت مؤخرا عند غروب 
الشمس في أكثر من أربعن شاحنة 
شقت طريقها وسط غبار الصحراء 
إلى منطقة الف��رز التي تعمل فيها 
قوات س��وريا الدميقراطية على متييز 

املدنين من املش��تبه بانتمائهم إلى 
التنظيم املتطرف.

وف��ي الظ��الم احلال��ك، ع��ال ص��راخ 
األطفال، فيما جلست مجموعة من 
النساء خضعن للتفتيش على األرض 
ينتظرن توزيع م��واد غذائية عليهن. 

وبن اجلموع، كان طفل غطى شعره 
الناعم جبينه يتجّول حامال حقيبة 
بي��ده ويبحث عن والدت��ه. في املكان 
أيضا، ام��رأة حتضر احلليب لرضيعها 
وأخ��رى تنظر حولها م��ن دون القيام 

بأي حركة وكأنها في حالة صدمة.
ووس��ط الظالم، تفت��ح عبير محمد 
)35 عام��ا( املتح��درة م��ن ريف حلب 
وتُخ��رج منها  حقيبته��ا الصغيرة، 
علب��ة بالس��تيكية متس��خة م��ن 
اخلارج في داخلها القليل من حليب 

البودرة.
ويجلس أطفالها الثالثة إلى جانبها 
ولم يتجاوز أصغرهم الثالث سنوات. 
وتق��ول امل��رأة املنقب��ة كم��ا جميع 
النس��اء من حولها »ل��م أخرج معي 
ش��يئا س��وى لباس وخ��رق وحليب 
للصغي��ر. ل��م يب��ق لدينا أي ش��يء 

أساسا«.

وكاالت / البينة الجديدة
ق��ال الرئيس الترك��ي رجب طيب 
أردوغان مؤخرا إن��ه يأمل بأن تغير 
الوالي��ات املتح��دة موقفه��ا جتاه 
ش��راء تركي��ا منظوم��ة إس-400 
الروسية للدفاع اجلوي مضيفا أنه 

ال عودة عن االتفاق مع روسيا.
)إن.تي.في(  لقن��اة  أردوغ��ان  وق��ال 
»جُت��ري  التركي��ة  التلفزيوني��ة 
احملادث��ات  املعني��ة  املؤسس��ات 
الالزم��ة حالي��ا، وس��وف تواص��ل 
ذل��ك س��وف تتح��دث أيض��ا إلى 
الكونغ��رس. آم��ل أن يتغي��ر ه��ذا 

املوقف )األميركي( اخلاطئ«.
الوالي��ات  م��ن  مس��ؤولون  وأبل��غ 
املتحدة وحلف ش��مال األطلسي 
أنقرة بأن��ه ال ميكن دمج املنظومة 
الروس��ية ف��ي منظوم��ة احلل��ف 
وأن  والصاروخ��ي  اجل��وي  للدف��اع 
ش��راء نظ��ام إس-400 س��يعرض 

للخطر شراء تركيا للمقاتلة إف-
35 التي تنتجها ش��ركة لوكهيد 
مارتن ورمبا يؤدي إلى فرض عقوبات 

أميركية.

األميركي��ون  املس��ؤولون  ووض��ع 
مهل��ة غير رس��مية ألنق��رة حتى 
ي��وم 15 فبراير ش��باط لل��رد على 
وقالوا  املنافس  األميرك��ي  العرض 

إن��ه إذا مض��ت تركي��ا قدم��ا ف��ي 
صفق��ة إس-400 ف��إن واش��نطن 
ستس��حب عرضها بي��ع صواريخ 
من ط��راز باتري��وت الت��ي تنتجها 
ش��ركة رايثيون بقيم��ة 3.5 مليار 

دوالر لتركيا.
الصناع��ات  إدارة  رئي��س  وق��ال 
الدفاعية التركي انه من املستحيل 
أن تقب��ل تركيا عرض��ا قدمته لها 
أنظمة  املتحدة لش��راء  الوالي��ات 
باتريوت الدفاعية بصيغته احلالية 
مضيفا أن احملادثات مستمرة بهذا 

الشأن.
وأض��اف إس��ماعيل دمي��ر حملط��ة 
)إن.تي.ف��ي( أن تركي��ا ستتس��لم 
مقاتلت��ن م��ن ط��راز إف-35 م��ن 
ش��ركة لوكهي��د مارت��ن الش��هر 

املقبل.
ونقلت قن��اة )إن.تي.ف��ي( التركية 
عن الرئي��س رجب طي��ب أردوغان 

قوله الس��بت إن ب��الده لن تتراجع 
عن صفقتها لش��راء أنظمة إس- 
400 الصاروخية من روس��يا وذلك 
بعد من انقضاء مهلة غير رسمية 
وضعتها واشنطن ألنقرة للرد على 

عرض آخر.
وقال��ت تركي��ا العضو ف��ي حلف 
شمال األطلسي مرارا إنها ملتزمة 
بشراء النظام الدفاعي الصاروخي 
الروس��ي رغم حتذي��رات من احللف 
الذي تقوده الواليات املتحدة من أن 
أنظم��ة إس-400 ال ميكن أن تدخل 
في نظام الدفاع اجلوي التابع حللف 
ش��مال األطلسي. وفي تصريحات 
أثناء عودته من منتجع سوتش��ي 
الروس��ي حيث عقدت قمة ثالثية 
لبح��ث قضية س��وريا ب��ن تركيا 
وروسيا وإيران، شهر فبراير/شباط 
اجلاري قال أردوغان إن أنقرة ماضية 

في شراء أنظمة إس-400.

مسدسات وسكاكني ومواد متفجرة يف حقائب الفاّرات من الباغوز

تركيا حتسم صفقة أس-400 الروسية

وكاالت / البينة الجديدة
أس��قطت باكس��تان طائرتن تابعتن 
لس��الح اجلو الهن��دي داخ��ل مجالها 
اجل��وي في كش��مير ام��س األربعاء ومت 
توقي��ف طيار هندي م��ا يهدد بتصعيد 

إضافي للتوتر بن الدولتن النوويتن.
وق��د دع��ت الوالي��ات املتح��دة واالحتاد 
األوروب��ي والصن القوت��ن إلى »ضبط 
النفس واحلوار« بعدما أعلنت نيودلهي 
ع��ن ض��رب معس��كر تدري��ب جلماعة 
»جيش محمد« اإلسالمية املتمردة في 

باكستان.
وكت��ب املتحدث باس��م اجليش اجلنرال 
آصف غف��ور في تغريدة »لقد أس��قط 
س��الح اجلو طائرتن هنديتن في اجملال 
اجلوي الباكس��تاني« مضيفا أن طائرة 
س��قطت ف��ي القس��م الباكس��تاني 
من كش��مير فيما حتطمت األخرى في 

اجلانب الهندي.
وق��ال »لقد مت توقيف طي��ار هندي على 

األرض من قبل العسكرين«.
وكان��ت مقات��الت باكس��تانية خرقت 
اجمل��ال اجلوي ف��ي الش��طر الهندي من 
كش��مير األربعاء قب��ل أن يتم إرغامها 
على الع��ودة أدراجها فوق خط املراقبة 

الذي يفصل ش��طري اإلقلي��م املتنازع 
عليه.

وقال مسؤول حكومي كبير في الشطر 
املقات��الت  إن  كش��مير  م��ن  الهن��دي 
الباكس��تان عبرت لفترة وجيزة احلدود 
لكن س��الح اجلو الهندي أرغمها على 
الع��ودة. وذك��رت وكال��ة برس تراس��ت 
باكس��تانية  مقات��الت  إن  اندي��ا  اوف 
عب��رت األج��واء ف��ي بونش ونوش��يرا، 
وهما موقع��ان على اجلانب الهندي من 

خ��ط املراقب��ة، لك��ن مت إرغامه��ا على 
الع��ودة. وقال��ت الوكال��ة إن الطائرات 
الباكس��تانية أس��قطت قناب��ل أثناء 
عودتها لك��ن دون أن يتضح على الفور 
م��ا إذا كان ذلك أدى إل��ى وقوع أضرار أو 
إصابات. وهي أول أزمة دبلوماسية كبرى 
لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان 
الذي تولى مهامه الصيف املاضي وكان 
يدعو حتى االن الى احلوار مع نيودلهي.
وأعل��ن اجلي��ش أن اجتماع��ا للهيئ��ة 

الوطنية للقيادة املكلفة اإلشراف على 
الترس��انة النووي��ة س��يعقد األربعاء. 
ودعا خان الى جلسة مشتركة للبرملان 

اخلميس كما أعلن مكتبه.
وجددت وزارة اخلارجية الصينية األربعاء 
وباكس��تان بضب��ط  للهن��د  دعوته��ا 

النفس.
جاء ذلك خ��الل مؤمتر صحفي اعتيادي 
للمتحدث باس��م الوزارة ل��و كانغ في 

بكن.
وكان��ت الهند حاولت في وقت س��ابق 

األربعاء تهدئة الوضع.
وأّكدت وزيرة اخلارجية الهندية شوشما 
س��واراج خالل زيارة إلى الصن األربعاء 
أّن بالدها ال تري��د »مزيداً من التصعيد« 

مع باكستان.
وقالت الوزي��رة إن بالدها ضربت الثالثاء 
هدف��اً »محدوداً« هو معس��كر تدريبي 
لتنظي��م »جي��ش محمد« اإلس��المي 
املتش��ّدد ال��ذي تبّن��ى قبل أس��بوعن 
هجوماً انتحارياً قتل فيه 41 عسكرياً 
هندياً في الشطر الهندي من كشمير، 
مشيرة إلى أّن »الهند ال تريد تصعيداً« 
مبس��ؤولية  التص��ّرف  و«س��تواصل 

وبضبط النفس«.

وحرصت س��واراج على اإلش��ارة إلى أّن 
الغارات التي شّنتها املقاتالت الهندية 
الثالث��اء ف��ي األراض��ي الباكس��تانية 
ل��م تك��ن عملي��ة »عس��كرية« ألنّها 
»لم تس��تهدف منش��آت عس��كرية« 

باكستانية.
وأخ��ذت الوزي��رة الهندية على إس��الم 
أب��اد جتاهلها دعوات اجملتمع الدولي لها 
للتح��رك ض��ّد جماعة جي��ش محمد. 
وقال��ت »في مواجهة رفض باكس��تان 
ض��ّد  والتص��ّرف  االعت��راف  املس��تمر 
احلكومة  ق��ّررت  اإلرهابي��ة  اجلماع��ات 

الهندية العمل بشكل وقائي«.
وأثار التصعيد قلقا دوليا واسعا.

وق��ال وزي��ر اخلارجي��ة األميرك��ي مايك 
الهن��د  »نح��ّض  بي��ان  ف��ي  بومبي��و 
وباكس��تان على ممارسة ضبط النفس 
وجتّنب التصعيد بأي ثمن«، مشيراً إلى 
أنه تباح��ث هاتفيا مع نظيريه الهندي 
والباكستاني في التصعيد العسكري 

األخير بن دولتيهما.
ال��ى  أدت  أن عملي��ة  الهن��د  وأعلن��ت 
»مقتل ع��دد كبير جدا« م��ن املقاتلن 
الذي��ن كانوا يتدرّب��ون لتنفيذ هجمات 

انتحارية في الهند.

االحتجاجات ضد الوالية اخلامسة 
تنتقل إىل جامعات اجلزائر

باكستان تسقط طائرتني هنديتني وتأسر طيارًا

وكاالت / البينة الجديدة
البريطان��ي  األمي��ر  اختت��م 
هاري وزوجته ميغان زيارتهما 
للمغرب مؤخرا بحفل شاي 
أقامه امللك محمد السادس 
بالقصر امللكي في سال قرب 

الرباط.
العاهل  هاري  األمير  وس��لم 
املغرب��ي رس��الة م��ن جدته 
امللكة إليزابي��ث قبل احلفل 
ال��ذي ظه��رت في��ه ميغان، 
الت��ي تنتظر مولوده��ا األول 
أزرق  الربي��ع، بفس��تان  ف��ي 

فضفاض.
وف��ي وقت س��ابق اس��تبدل 
احلف��الت  مالب��س  الزوج��ان 

القط��ن واجلينز  بأخرى م��ن 
للفروس��ية  مرك��ز  لزي��ارة 

وفعالية للطهي.

وكان هاري ممسكا بيد ميغان 
ميزحان وهما يقفان مع شبان 
اللتق��اط الص��ور ويتذوق��ان 

بعض املأك��والت مثل فطائر 
بسطيلة الشهيرة باملغرب.

احلش��ود  ميغ��ان  وأبه��رت 

الليلة قبل املاضية بفستان 
أني��ق خالل حفل اس��تقبال 

أقامه السفير البريطاني.
وخرجت ميغان صباح االثنن 
برفقة هاري مرتدية س��رواال 
وقميص��ا  اجلين��ز  م��ن  أزرق 
بالل��ون  وس��ترة  مقلم��ا 

الكاكي.
وجت��ول االثن��ان ف��ي الن��ادي 
دار  للفروس��ية-  امللك��ي 
للقص��ر  اجمل��اور  الس��الم 
امللك��ي، حيث تدي��ر الدولة 
األطفال  ملس��اعدة  برنامجا 
الذين يعانون التوحد وحاالت 

أخرى.
التالي��ة  الوجه��ة  وكان��ت 
فعالي��ة للطهي ف��ي فندق 

ق��دم  ديزامباس��ادور  في��ال 
خاللها الطاهي موها فيدال، 
النسخة  يس��تضيف  الذي 
البرنام��ج  م��ن  املغربي��ة 
الش��هير )ماس��تر ش��يف(، 
األطعم��ة وكذل��ك أطف��ال 
يتلقون مساعدات من خالل 

عدة مشروعات.
وف��ي وقت الح��ق، ع��اد دوق 
للتأنق،  ساس��كس  ودوق��ة 
إذ ارت��دت ميغان ثوبا أس��ود 
وس��ترة فاحتة اللون، وارتدى 
ه��اري س��ترة بالل��ون البيج 
أصح��اب  يلتقي��ان  وهم��ا 
الش��بان  م��ن  مش��روعات 
لألعم��ال  س��وقا  وي��زوران 

اليدوية.

ملك املغرب يقيم حفل شاي على شرف األمري الربيطاني وزوجته يف ختام زيارتهما للمملكة

وكاالت / البينة الجديدة
الط��الب مؤخرا  مئ��ات  تظاه��ر 
داخ��ل ح��رم جامعة في وس��ط 
اجلزائ��ر ض��ّد والي��ة  العاصم��ة 
خامس��ة للرئي��س عب��د العزيز 
دعوات  متجاهل��ن  بوتفليق��ة، 
رئي��س ال��وزراء للمحتج��ن بأن 
يعبروا ع��ن رأيهم ف��ي صناديق 
االقت��راع ف��ي ي��وم االنتخاب��ات 

الرئاسية في 18 نيسان/أبريل.
ووض��ع بوتفليق��ة املوج��ود في 
احلك��م من��ذ ع��ام 1999، ح��داً 
ألش��هر طويل��ة م��ن التكهنات 
مع إعالنه في 10 ش��باط/فبراير 
قراره الس��عي لوالية خامس��ة. 
احتجاجية  القرار حركة  وأطلق 
ل��م تش��هد مثلها اجلزائ��ر منذ 
بالنس��بة  س��يما  ال  س��نوات، 
التي  انتشارها وش��عاراتها  إلى 
الرئي��س  مباش��رًة  تس��تهدف 

ومحيطه.
داخ��ل  طال��ب   500 وجتّم��ع 
مرددي��ن  املركزي��ة«،  »الكلي��ة 
عب��ارات »ال للعهدة اخلامس��ة« 
و«بوتفليقة ارحل« و«اجلزائر حرة 

ودميقراطية«.
وأقف��ل عناص��ر أم��ن اجلامع��ة 
بواباتها ملنع الطالب من اخلروج، 
بحس��ب ما ش��اهد صحافيون 

من وكالة فرانس برس.
ورّدد الط��الب »رج��ال الش��رطة 
إلى  والطالب أخ��وة«، متوجهن 
عناصر حفظ األمن الذين حملوا 

معدات مكافحة الش��غب أثناء 
انتش��ار عدد كبي��ر منهم على 
الطري��ق املقاب��ل لبواب��ة احل��رم 

اجلامعي.
وأكد رؤوف، وهو طالب ماجستير 
صحافة لم يقل اسمه الكامل، 
»تفادي��اً  أن��ه  ب��رس  لفران��س 
الش��رطة،  م��ع  للمواجه��ة 
ق��ّرر ط��الب كلي��ات عدي��دة في 
العاصم��ة أن يتجّمع��وا داخ��ل 

احلرم اجلامعي«.
الش��رطة  »رج��ال  أن  وأوض��ح 
ال ميلك��ون احل��ق بالدخ��ول إلى 

اجلامعة«.
وم��ن املتوقع أن تعق��د جتمعات 
مماثل��ة ف��ي جامع��ات مختلفة 
ف��ي البالد. ال للعهدة اخلامس��ة 
وبوتفليق��ة ارح��ل اجلزائ��ر حرة 

ودميقراطية »ليس باسمي«
ولم يسمح ألي صحفي بالدخول 
إلى حرم »الكلية املركزية«، كما 
قال مسؤول أمني لوكالة فرانس 

برس.
 ونش��ر ع��دد كبي��ر م��ن رج��ال 
الش��رطة في وس��ط العاصمة، 
كما ركنت العديد من س��يارات 
الط��رق اجمل��اورة  الش��رطة ف��ي 

للجامعة. 
الثالثاء  وأح��د ش��عارات حت��ّرك 
الذي أطلق على مواقع التواصل 
االجتماعي، هو »ليس باسمي«، 
ويأتي بعد إعالن 11 رابطة طالبية 

دعمها لترشح بوتفليقة.



فاهم حسن فتاح

الي��وم بتن��ا نعي��ش وكأننا في 
غابة وفيها احم��ق  يتوهم بأنه 
اسد مفترس وجائع يريد التهام 
الكل مبجرد الش��عور باجلوع انه 
االمريكي الذي ال يرى اال نفس��ه 
لكن��ه ينس��ى ان ه��ذا العال��م 
لي��س بعالم االم��س فهو عالم 
الغابة ف��ي خيال��ه املريض وهو 
يختلف باختالف الرؤى وان لكل 
ام��ة ودولة تقع ضم��ن الوحدات 
السياس��ية الدولي��ة حيث لها 
من احلق��وق الدولي��ة ومنظمات 
حقوق االنسان واحملاكم الدولية 
وله��ؤالء قانون يعم��ل به حتت 
وميثاقه��ا  املتح��دة  االمم  قب��ة 
الذي ش��رع بعد احلرب العاملية 
لثمانية  امت��دت  التي  الثاني��ة 
س��نوات راح ضحيته��ا مائ��ة 
مليون انس��ان وكل هذا ال تعير 
ل��ه امري��كا اي اهمي��ة بق��در 
اخلاصة  اهتمامه��ا مبصاحله��ا 
بها ورغم انه��ا تعتبر من اوائل 
املتحدة  االمم  لهيئة  املؤسسني 
وضع فقراته وتع��رف امريكا ان 
لكل دول��ة دورا وياتي فهم هذا 
الدور من خالل سياس��ة الدول 
الى  النظر  اخلارجي��ة وكيفي��ة 
الدولي��ة  والقضاي��ا  املش��اكل 
التي تبني سياستها  واملواقف 

اخلارجي��ة عليه��ا واالدوار الت��ي 
محيطه��ا  ف��ي  س��واء  تليه��ا 
او في س��تراتيجتها  االقليم��ي 
التي تس��ير عليه��ا او حتى ملن 
يضعه��ا ف��ي دور ان كانت العبا 
اساس��يا او اداة لتنفيذ برنامج 
سياس��ي مع��ني م��ن دول تع��د 
االقوى ضم��ن املنظومة الدولية 

وه��ي دول تس��خر امكانياته��ا 
البرنام��ج  حس��ب  وقواته��ا 
االمريكي لكن هنالك من يرفض 
البرام��ج االمريكي��ة وتس��خير 
انفسهم وقد تكون هذه الدولة 
او تل��ك منفردة في الرفض وذلك 
م��ن منط��ق الس��يادة والعيش 
بس��الم ورف��ض منط��ق الق��وة 
واجلب��روت وهذا م��ا ال تطيقه وال 
تري��د س��ماعه امري��كا والي��وم 
مج��ال  ف��ي  احلاص��ل  التط��ور 
التكنولوجيا واالتصاالت لم يعد 
هناك حديث ع��ن دول صغيرة او 
كبيرة من حيث املساحة او عدد 
السكان ومن خالل القراءات التي 
نتذكره��ا قول اس��تاذ االقتصاد 
االش��تراكي كارل ماركس ومفاد 
قول��ه بان رأس امل��ال الفكري هو 
وسيلة االنتاج الباقية والدائمة 
اال  ال��زوال  له��ا  ال ميك��ن  الت��ي 
البش��رية وهن��ا يقصد  بانتهاء 
بها قدرة االنس��ان على املعرفة 

وه��و صانعه��ا ومبدعها ولوقت 
قري��ب ولي��س بغافل عن��ا وعن 
تفكيرنا ونتحدث عنه باستمرار 
في مجالس��نا حيث من االمثلة 
الكثي��ر ل��و فتش��نا وبحثنا في 
قط��ر  فه��ذه  العال��م  خرائ��ط 
والتي ل��م تكن اال دولة خليجية 
ال يعرفه��ا اح��د على مس��توى 

العال��م وحت��ى على املس��توى 
العربي وقد استخدمت معرفتها 
ورأس ماله��ا الفكري في حالتني 
بناء وتهدمي لالخري��ن ومن موقع 
الضعيف جعل��ت ارضها مكانا 
لضرب االخرين مما جعلها تعيش 
في عزلة من محيطها اخلليجي 
وكذلك شكوك حتوم حولها غير 
نافعة وهنالك بجوارها سلطنة 
عمان له��ا من املكان��ة احملترمة 
عند العالم وهذا يرجع ايضا الى 
تناول العقل الفكري في مكانه 
الصحيح حي��ث لم يكن العرب 
حتى عام املقاطعة 1977 يعرف 
من هي قطر لكنها ذكرت في ذلك 
العام في خطاب الرئيس الراحل 
ان��ور الس��ادات بع��د مقاطع��ة 
ال��دول العربي��ة له اثن��اء زيارته 
العالق��ات  وتطبي��ع  الس��رائيل 
وفتح الس��فارة االسرائيلية في 
القاه��رة بالقول )قط��ر بتحتج.. 
قطر ايه؟ معزتني وخيمة( هذا ما 
قاله ان��ذاك ثم فجأة اصبحت 
دول��ة ومحور حقيق��ي وقطب 
الرح��ى في الش��رق االوس��ط 
وكل ذلك يجري االن في اخلليج 
العربي يدار باي��اٍد امريكية من 
البيت االبي��ض والبنتاغون من 
البالد  ابت��الع  اج��ل تس��هيل 
العربية وحتى االسالمية لفم 
االس��د ولعيون��ه الزرق��اء وكل 
الذين يتعاون��ون مع االمريكان 
هم ف��ي خ��وف دائ��م حفاظا 
على كراسيهم اما من يتبعها 
فله��م  االوربي��ة  ال��دول  م��ن 
حص��ة م��ن احت��الل البل��دان 
وتقس��يمها وكذل��ك من اجل 
بيع وتصريف اسلحتهم للدول 
الت��ي يدخلونه��ا غازي��ن وليس 
فاحت��ني لكن في املقابل س��وف 
القادرة  الش��عوب وحدها  تبقى 
والقاه��رة للعقلي��ة االمريكي��ة 
ال  الت��ي  وسياس��تها  املريض��ة 
والالمعقول في  املعق��ول  تعرف 
االخالق ومبادئ احترام االخرين .

     

*محمد مهدى عبد النبي

على الرئيس ترامب أن يستبدل هاتفه 
آيف��ون األميرك��ي بهاتفن��ا الصين��ي 
م��ن نوعية هواوي« هك��ذا جاء رد وزارة 
اخلارجية الصينية، في أكتوبر املاضي، 
عل��ى املزاع��م الت��ي أوردته��ا جري��دة 
نيوي��ورك تامي��ز، باس��تخدام مع��دات 
االتص��االت التابعة له��واوي الصينية 
واملوردة للشركات األميركية في أعمال 
جتسس ضد مواطني الواليات املتحدة، 
لم تكن تلك الدعابة الصينية س��وى 
ج��زءا من مش��هد كبير ج��اٍر حتضيره 
عل��ى ش��رف احل��رب التجاري��ة خلف 

الكواليس.
ففي أغس��طس 2018 خرج��ت تقارير 
إعالمية ع��ن امتالك الرئيس األميركي 
دونال��د ترامب لثالث��ة هواتف، تضمن 
وكال��ة األم��ن القوم��ي متام��اً حماية 
هاتف��ني منه��ا، غي��ر أن ترامب يفضل 
اس��تخدام هاتفه الش��خصي  كثيراً 
الثال��ث آيف��ون ال��ذي تس��مح نقاط 
ضعف��ه التقنية باعت��راض االتصاالت 

والتجسس على املكاملات.
نصح��ت تقاري��ر اخملاب��رات األميركية 
وقته��ا الرئي��س ترام��ب باس��تخدام 
اخل��ط األرض��ي اآلمن للبي��ت األبيض، 
وحذرته من تكرار استخدام آيفون في 
محادثات��ه السياس��ية والتجارية مع 
زعماء العالم، لسهولة جتسس عمالء 

الصني وروسيا على تلك املكاملات.
وبنهاية العام 2018 وفي خضم الشد 
واجل��ذب التجاري ب��ني الندين الصيني 
واألميرك��ي كان ال ب��د من اس��تكمال 

خي��وط املش��هد ضد كبرى ش��ركات 
االتص��االت الصيني��ة، حي��ث افتت��ح 
ديس��مبر  بداي��ة  ف��ي  األول  النص��ف 
بخب��ر اعتق��ال »من��ج وان��زو«، ابن��ة 
مؤس��س ه��واوي الصيني��ة، وعض��وة 
مجلس اإلدارة واملديرة املالية لش��ركة 
هواوي ف��ي كندا، بناء عل��ى طلب من 
الس��لطات األميركية، وهو األمر الذي 
أث��ار غضب الص��ني بش��دة، وردت في 
إثره باعتقال مس��ؤوليني كنديني على 
أراضيه��ا، لم تف��رج عنهما حتى بعد 
االفراج املؤقت عن وانزو بضمان س��ير 
التحقيقيات، وهو اإلفراج الذي وصفه 
ترام��ب بأنه جزء من صفقة جتارية بني 
بالده والصني !، جدي��ر بالذكر أن ملف 
وانزو ل��م يغلق كامال حي��ث التأجيل 
االخير حملاكمتها في كندا من 6 فبراير 
اجل��اري إل��ى 6 م��ارس املقب��ل اي بعد 
انته��اء مهل��ة الهدن��ة التجارية بني 

الواليات املتحدة والصني.
حت��ى ج��اء النص��ف الثان��ي بنهاية 
ديس��مبر 2018 من وكالة رويترز، التي 
نقل��ت ع��ن مص��ادر مطلعة دراس��ة 
ترام��ب إصدار أم��ر تنفيذي، ف��ي يناير 
2019، مين��ع الش��ركات األميركية من 
اس��تخدام معدات االتص��ال املنتجة 
إي«  ت��ي  »زد  و  ه��واوي  م��ن ش��ركتي 
الصينيت��ني، مل��ا متثل��ه م��ن أخط��ار 
محققة على األمن القومي األميركي، 
األميركية  الس��لطات  اش��تباه  بع��د 
في توجيه اخملاب��رات الصينية ألعمال 

هواوي وزد تي إي.
طار خبر رويترز من غرب األطلنطي إلى 
شرقه، حيث لقي تأييداً ضمنياً من وزير 
الدفاع البريطاني جافن ويليامس��ون 
ال��ذي أع��رب عن قلق��ه الش��ديد من 
توس��ع ش��ركة ه��واوي الصينية في 
اس��تخدام ونش��ر تكنولوجي��ا اجليل 
اخلامس في بريطانيا، وذلك بعد تخلي 
شبكات مجموعة بي تي البريطانية، 
في س��بتمبر املاضي، عن اس��تعمال 

معدات ه��واوي الصينية في أعمالها، 
باإلضاف��ة لتراجع بعض األس��واق في 

أملانيا وفرنس��ا وأس��تراليا ونيوزيلندا، 
عن التعامل مع منتجات هواوي خالل 
الربع األخير م��ن 2018، وهو األمر الذي 
عزز من خسائر سهم هواوي السنوية 
إل��ى ما يزيد عن 54 فى املائة خالل عام 

.2018
تع��د ه��واوي العمود الفق��ري التقني 
الصين��ي  املش��روع  ف��ي  األساس��ي 
العم��الق مب��ادرة طري��ق احلري��ر الذي 
يغزو أكثر م��ن 56 دولة، متثل إيران أحد 

احملطات الرئيسة فيه
وعل��ى جانب آخر هناك من الش��واهد 
املوثقة فى املاضي ما يعزز تلك الصورة 
الس��لبية له��واوي حي��ث اعترافه��ا 
في عام 2010 بنس��خ أجزاء مش��فرة 
ألجه��زة االتصاالت الهوائية لش��ركة 
سيسكو سستمز إنك، التي خاضت 
مس��ارا قضائيا ضد هواوى الصينية، 
باإلضاف��ة للدعاوى الت��ي ربحتها كال 
م��ن »موتوروال سولوش��نز إنك » و« تي 
موبايل يو إس إيه إنك » و« تي موبايل« 
لتثبت تلك الش��ركات ان هواوي سارق 
ق��دمي لألس��رار التجاري��ة وناق��ل غير 
ش��رعي للتقني��ات بعيدا ع��ن مراعاة 

حقوق امللكية الفكرية.
باالضافة لتش��ابكات أخ��رى متعلقة 
ببي��ع هواوي ملع��دات أميركية لصالح 
إي��ران الت��ي تواجه عقوب��ات أميركية 

قاس��ية منذ نوفمبر املاض��ي، هذا من 
جان��ب، وم��ن جان��ب آخر تع��د هواوي 
العمود الفقري التقني األساس��ي في 
املشروع الصيني العمالق مبادرة طريق 
احلرير الذي يغزو أكثر من 56 دولة، متثل 
إيران أحد احملطات الرئيس��ة فيه، وهو 
األم��ر الذي تنظر إلية الواليات املتحدة 
بالكثير من القلق حاليا وحتاول توجيه 
ضربات اس��تباقية له��واوي حتاصرها 
بها ومتنعها مستقبال من منو تواجدها 

فى تلك األسواق.
الكاش��فة  املعطي��ات  كل  ورغ��م 
الس��ابقة لم ي��أت اي تعليق رس��مي 
م��ن البي��ت االبيض عل��ى كل ما يدور، 
إال أن اخلارجية الصينية التي س��خرت 
من ترام��ب في بداية املق��ال دعت في 
ردها على اعتزام منع ترامب لشركات 
بالده من اس��تخدام مع��دات االتصال 
الصيني��ة، إل��ى االنتظار حت��ى يتأكد 
األمر رس��مياً، فحقائق الصني تتحدث 

عن نفسه.
أخيراً، يب��دو أن هواوي تلع��ب بالفعل 
دور الضحية اجليوسياسية في احلرب 
التجارية التي ال نهاية لها، وال تسعها 
مهل��ة التس��عني يوماً املتف��ق عليها 
في مجموعة العش��رين بني اجلانبني، 
للخ��روج بحل��ول جزئي��ة مطمئن��ة 
لألس��واق في نهاية فبراي��ر 2019 بعد 
لق��اء مرتقب بني الرئيس��ني االمريكي 
والصيني، فكل ملف جتاري يتفرع ويرتد 
إل��ى أصوله السياس��ية واالقتصادية 
والتاريخية، لتنم��و القضايا بالتراكم 
في وجه االقتصاد العاملي الذي ينتظر 
عل��ى أقل قدر م��ن التف��اؤل أن يتبادل 
الفيل األميركي والتنني الصيني األدوار 
في تناول املطرقة والسندان، للتلويح 

فقط، دون االحتكاك املباشر بينهما.

    *خبري اسواق املال

دافوس 2019 خميبًا لآلمال

*د. رائد الهاشمي

ف��ي كل عام تتجه أنظار العالم الى قرية 
دافوس السويس��رية وتتحول هذه القرية 
الصغيرة وملدة خمس��ة أيام ال��ى داينمو 
سياس��ي واقتصادي يرسم خارطة طريق 
االقتصاد العاملي  وساحة مهمة ومفضلة 
لقادة العالم للكش��ف عن سياساتهم 
الدولية واحمللية وللقاء نظرائهم بش��كل 
مباش��ر وعق��د الصفق��ات امللياري��ة مع 
كب��رى ش��ركات العالم، وع��ادة مايحضر 
املؤمتر معظم زعماء العالم وخاصة الدول 
الكبي��رة وكب��ار رجال األعم��ال وأصحاب 
العمالقة وكذل��ك محافظي  الش��ركات 
البن��وك املركزي��ة في ال��دول الكبرى وفي 
كل ع��ام يترق��ب العالم كل��ه نتائج هذا 
التجمع العاملي الكبير وماسيسفر عنه 
من قرارات وتوجهات عاملية وماس��تطرح 
م��ن حل��ول أله��م املش��اكل االقتصادية 
العاملية، وس��بق انعقاد مؤمت��ر هذا العام 
اهتم��ام عاملي أكبر من األعوام الس��ابقة 
بس��بب التغي��رات السياس��ية الكبيرة 
الت��ي  الكبي��رة  االقتصادي��ة  واملش��اكل 

تواجه العالم.

شعار بعيد عن الواقع: 
جاء ش��عار املؤمتر هذا الع��ام حتت عنوان 
)تش��كيل العالم ملرحلة م��ا بعد االزمة( 
ولكن الش��عار كان بعيداً ع��ن الواقع ألن 
املؤمتر لم يتوصل الى أية حلول وامنا مجرد 
نقاشات للمش��اكل االقتصادية والدوران 
حولها دون اخلروج بنتيجة وحلول فّعالة، 
فق��د ناق��ش املش��اركون قضاي��ا عديدة 
أهمها قضية تباطؤ منو االقتصاد العاملي 
وتباطؤ منو االقتصاد الصيني وازمة النظام 
الرأس��مالي وتأثير االزم��ة املالية العاملية 
على االقتصاد العاملي ومخاطر تغير املناخ 
هذا العام ووضع البنوك املركزية الس��يئ 
في مواجهة الركود، إضافة إلى التحديات 

التي تطرحها التغيرات التكنولوجية.

الصني هي األبرز يف املؤتمر:
كانت مشاركة بكني في فعاليات دافوس 
هي األبرز هذا العام، بفضل تقاطع عوامل 
عديدة منه��ا تأثير تباطؤ منوها على األداء 
االقتص��ادي العاملي ومواجهتها التجارية 
املس��تمرة مع أكب��ر اقتصاد ف��ي العالم 
واالنتق��ادات الغربي��ة احمليط��ة بعمالقي 
االتصاالت )هواوي( و)زي تي إي(، وفيما حمل 
نائب الرئيس الصين��ي وانغ ووفده الكبير 
رسالة تفاؤل وحتدٍّ للتوقعات اإلقتصادية 
املتش��ائمة وجددت ثقتها في اس��تمرار 
منوه��ا ومنو العالم، ش��ريطة احلفاظ على 
جتارة عاملية حرة، ولم يتردد مشاركون في 
انتقاد سياسات الصني املتعلقة بامللكية 
الفكرية ومزاعم التجسس عبر شركات 
االتصال، وعمليات التجسس اإللكتروني 

الت��ي اتهم الغرب بك��ني بالوقوف وراءها، 
امللياردي��ر ج��ورج  املنتقدي��ن  آخ��ر  وكان 
س��وروس، الذي هاجم الرئي��س الصيني 
ش��ي جينبينغ، معتبًرا إياه »أخطر عدو« 
وأوضح  والدميقراطية،  احلرة  للمجتمعات 
سوروس في خطابه التقليدي على هامش 
أعمال »دافوس«، أن الصني ليَسْت النظام 
املس��تبد الوحيد في العال��م، لكنها بال 
ش��ك األغنى واألق��وى واألكثر تط��ورًا في 
مجال الذكاء االصطناعي، مضيًفا، »هذا 
يجعل ش��ي جينبينغ أخطر ع��دو للذين 
يؤمن��ون باجملتمع��ات احل��رة، فيم��ا بعث 
نائ��ب الرئيس الصيني رس��الة تطمينية 
ال��ى العالم حيث وض��ح إن اقتصاد بالده 
ال يدخ��ل نهاية دورت��ه التوس��عية، وأنه 
سيواصل حتقيق منو مستدام على الرغم 
من الش��كوك العاملية، ووجه وانغ رسالة 
مبطن��ة إل��ى واش��نطن بتأكي��ده عل��ى 
التراب��ط العضوي لإلقتصادي��ن الصيني 
واألميركي، مشيراً إلى أن أي مواجهة بني 

البلدين ستلحق ضرراً مبصالح اجلانبني.

إنقسامات أوربية:
ف��ي  الكبي��ر  التباي��ن  واق��ع  انعك��س 
السياسات األوربية داخل أروقة املؤمتر ، ال 
سيما فيما يتعلق مبستقبل االحتاد األوربي 
والتعاون الدولي واتفاقيات التجارة احلرة. 
ففي الوقت الذي دافعت فيه املستشارة 
األملاني��ة ميركل ع��ن التعددية واإلصالح 
ملواجه��ة تفاق��م اإلخت��الالت العاملي��ة، 
هاج��م رئيس الوزراء اإليطالي، جوس��بي 
كونتي��ه، املش��روع األوربي والي��ورو حيث 
ذكر بأنهما الذين تسببا في تنامي الدين 

الع��ام وتباطؤ منو الن��اجت احمللي اإلجمالي، 
وحت��دث كونت��ي ع��ن حاج��ة ملح��ة إلى 
رؤية جديدة تركز على اإلنس��ان والعائلة 

واجملتمع.
كم��ا فرض��ت قضية خ��روج بريطانيا من 
االحتاد االوربي نفسها بقوة على فعاليات 
املنت��دى بالرغم من غياب رئيس��ة الوزراء 
أعض��اء  جه��ود  وقوبل��ت  البريطاني��ة، 

الوفد، الذي ضم وزير اخلزانة ووزيرالتجارة 
الدوليني  الدولي��ة، لطمأنة املس��تثمرين 

بكثير من التشكيك وعدم املباالة.

مشاركة عربية غري مؤثرة:
خصص املنت��دى االقتصادي العاملي عدداً 
من اجللس��ات حول الوضع العربي وآفاقه 
األمنية واالقتصادية، وأجمع املش��اركون 
فيه��ا على أن اإلس��تقرار السياس��ي هو 

مفت��اح  التنمي��ة واالزده��ار، وبحث��ت 
اجللس��ات ح��ول املس��تقبل األمن��ي 
للشرق األوسط سبل إرساء اإلستقرار 
وحظ��ي  املنطق��ة،  ف��ي  السياس��ي 
الوضع السوري بإهتمام خاص في هذا 
الس��ياق، واعتبر وزير اخلارجية األردني، 
أمين الصف��دي، أنه ينبغي التعامل مع 
األزمة الس��ورية عبر مقاربات واقعية 
تقدم مصلحة سوريا والسوريني على 
ص��راع األجندات الدولي��ة واإلقليمية، 
وبرزت الس��عودية كنم��وذج إصالحي 
مه��م في املنطق��ة ويج��ب أن يقتدى 
ب��ه حيث أن��ه يرس��م الطري��ق جلذب 
رؤوس األم��وال األجنبي��ة إلى املنطقة، 
حيث أكدت الري��اض التزامها باملضي 

اإلجتماعي��ة  اإلصالح��ات  برنام��ج  ف��ي 
واإلقتصادية واملالية متاش��ياً مع رؤية عام 

.2023

نتائج مخيبة لآلمال:
دورة داف��وس ه��ذا الع��ام ج��اءت بنكهة 
مختلف��ة ع��ن األع��وام الس��ابقة حيث 
س��ادت أروقته أج��واء من التوتر الس��ائد 
في مجتمع األعمال خاصة بعد سلسلة 
التقلب��ات السياس��ية املتواصل��ة من��ذ 
أشهر، ولم ينجح حضور جنوم مجتمعات 
امل��ال واألعمال الذين جت��اوز عددهم 2000 
ش��خصية وندواتهم الكثي��رة في إخفاء 
أجواء الفشل والضعف للمؤمتر والذي يرى 
الكثير م��ن املتابعني ان الغي��اب الصارخ 
ألب��رز قادة العال��م هو م��ن كان وراء ذلك، 
وكان من أهم املقاطعني الرئيس األمريكي 
دونال��د ترامب ال��ذي كان ضيف الش��رف 

وتبعه كل من الرئيس الصيني ش��ي جني 
بينغ، والفرنسي إميانويل ماكرون ورئيسة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس الوزراء 
الهن��دي نارين��درا مودي،بينم��ا حضر من 
قادة العالم رئيس الوزراء الياباني، شينزو 
آبي، والرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، 

واملستشارة األملانية، أجنيال ميركل.
ج��اءت نتائج دافوس 2019 مخيبة لآلمال 
حي��ث لم يخ��رج بأي��ة نتائج ملموس��ة 
والق��رارات مهمة حيث اقتصر على بعض 
التوصي��ات مث��ل )الدعوة الى اع��ادة بناء 
النظام االقتصادي العاملي( و)عن تأسيس 
مبادرة اعادة الهيكلة العاملية الهادفة الى 
اصالح النظام املصرفي العاملي وترش��يد 
نشاطات قطاع االعمال والتجارة عموما( 
ومناقش��ة مقترح تخفيض أي��ام العمل 
الى أربعة أيام بدالً من خمس��ة أيام حيث 
طرح��ت آراء عدي��دة بأن خفض س��اعات 

العمل أس��بوعيا، يجع��ل املوظفني أكثر 
إنتاج��ا وأكثر تركيزاً ف��ي العمل والنتائج 
س��تكون ايجابية للطرف��ني أرباب العمل 
والعامل��ني ،حي��ث تظهر أرق��ام منظمة 
التع��اون االقتص��ادي والتنمي��ة، أن الدول 
التي لديها ثقافة العمل لساعات طويلة 
غالبا ما تسجل نتائج ضعيفة في الناجت 

احمللي اإلجمالي لكل ساعة عمل.
ومن أه��م التجارب الناجح��ة في العالم 
في هذا الش��أن هي التجربة النيوزلندية 
التي مت تطبيقها على احدى املؤسس��ات 
الكبي��رة وأثبتت جناحها وم��ن احملتمل أن 
تطبق هذه التجربة على كل املؤسس��ات 

في البالد.

*باحث وخبري اقتصادي

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

جاء شعار املؤتمر هذا 
العام تحت عنوان 
)تشكيل العالم ملرحلة ما 
بعد االزمة( ولكن الشعار 
كان بعيدًا عن الواقع
 

كل الذين يتعاونون 
مع امريكا هم يف 
خوف دائم حفاظا على 
كراسيهم اما من يتبعها 
من الدول االوربية 
فلهم حصة من احتالل 
البلدان

تعد هواوي العمود الفقري 
التقني األساسي يف املشروع 
الصيني العمالق مبادرة 
طريق الحرير الذي يغزو 
أكثر من 56 دولة
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كالش��نيكوف  طائ��رة  التايم��ز: 
املسرية س��تضع القنابل الجوية 
الجماع��ات  أي��دي  يف  الذكي��ة 

املسلحة

صحيفة التاميز نشرت تقريرا ملراسلتها 
لش��ؤون الدف��اع لوس��ي فيش��ر ح��ول 
التقني��ة اجلدي��دة التي قدمتها ش��ركة 
للطائ��رات  الروس��ية  كالش��نيكوف 
املس��يرة رخيصة الثم��ن وعالية اجلودة 

والقادرة على العمل كقنابل ذكية .
واي  )ك��ي  طائ��رات  إن  فيش��ر  وتق��ول 
ب��ي( املس��يرة الت��ي عرضتها الش��ركة 
في مع��رض أبوظب��ي لتقني��ات الدفاع 
ستنتشر بسرعة كبيرة وتصبح متاحة 
أو  نظامي��ة  جي��وش  س��واء  للجمي��ع 
جماعات متطرفة أو مجموعات ثورية أو 
انفصالي��ة متاما كما حدث مع البندقية 
الت��ي  الطلق��ات  س��ريعة  الهجومي��ة 
قدمتها الش��ركة نفس��ها في السابق 
حتت مس��مى “أي��ه ك��ي- 47” واملعروفة 

باسم كالشنيكوف . 
وتوضح فيش��ر أن الطائرة املسيرة التي 
تعرف أيضا باس��م “املكعبة” تستطيع 
أن حتمل نح��و 3 كيلوغرام��ات من املواد 

عالي��ة  بكف��اءة  وتعم��ل  املتفج��رة 
وبإمكانه��ا تدمي��ر مواق��ع محصن��ة 
بنفس األسلوب الذي انتهجه تنظيم 
أن  إال  والع��راق،  س��وريا  ف��ي  داع��ش 
الطائرات املس��يرة التي استخدموها 
ق��درة  وذات  الصن��ع  محلي��ة  كان��ت 
ضعيفة على حمل املتفجرات وأقل دقة 
اما هذه املسيرة فتقدم إمكانيات أكبر 
إمكانيات  فيش��ر  بكثير.وتس��تعرض 
الطائرة مشيرة إلى أن عرضها يبلغ 90 
س��نتيمترا و طولها أق��ل من متر و 22 
س��نتيمترا، وميكنها الطيران بسرعة 
130 كيلومت��را في الس��اعة لنحو 30 
دقيق��ة متصلة، مضيفة أن الش��ركة 
املصنعة لم تعلن سعرها بعد لكنها 

قال��ت إن “الطائرة تع��د نقلة نوعية في 
مجال احلروب احلديثة”.

التنفي��ذي  املدي��ر  وتنق��ل فيش��ر ع��ن 
لش��ركة “روستيك” الروس��ية لصناعة 
األس��ل�حة والت��ي متتلك حص��ة كبرى 
في ش��ركة كالش��نيكوف قوله إن “هذا 
س��الح صغير وش��ديد الدقة، وسيكون 
من الصعب جدا مواجهته باس��تخدام 
انظمة الدفاع اجل��وي املعتادة” مضيفا 
ان تقنية “أطلق واس��ترح” التي تتعرف 
على األهداف وتنفجر ذاتيا عند االقتراب 

منها قد مت اختبارها بنجاح.

الغاردي��ان :  ه��ل ُأغل��ق “ملف 
التغيري” يف العالم العربي؟

نش��رت الغارديان تقريرا ملراسل الشؤون 
السياسية بيتر ووكر حول آخر التطورات 
االح��زاب  بع��ض  تصني��ف  مل��ف  ف��ي 

كمنظمة إرهابية في بريطانيا.
ويركز ووكر على استجابة حزب العمال 
البريطاني املع��ارض ملقترحات احلكومة 
مكافح��ة  قان��ون  عل��ى  البريطاني��ة 
اإلره��اب، والت��ي أعلنها وزي��ر الداخلية 

س��اجد جويد مش��يرا إل��ى أن احلزب لن 
يع��ارض التعديالت.ويوضح ووك أن حزب 
العم��ال رغ��م ذلك يش��كك ف��ي دوافع 
جويد القتراح هذه التعديالت متهما إياه 
بأنه اقترحها دعما لطموحه السياسي 
ولي��س به��دف القض��اء عل��ى اإلره��اب 
فعلي��ا. ويقول ووك��ر إن التعديالت أيضا 
تش��مل حظر جماعتني أخريني في غرب 
أفريقي��ا هم��ا “جماعة نصرة اإلس��الم 
واملس��لمني” وجماعة “أنصار اإلس��الم” 

لكن اجلماعتني.

اإلندبندنت : ظريف وتصدعات 
النظام اإليراني

اإلندبندن��ت نش��رت حتلي��ال ملراس��لها 
الدول��ي ب��ورزو دراغ��ي يتن��اول في��ه آثار 
اس��تقالة وزير اخلارجية اإليراني محمد 

جواد ظريف على احلكومة االيرانية.
ويعتبر دراغ��ي أن ظريف هو الوجه األبرز 
اليران مضيفا أن استقالته لم تكن لتمر 

بشكل سلس بأي حال من األحوال.
ويشير دراغي إلى أن االستقالة أوضحت 
إلى أي مدى تلقى اخلالفات السياس��ية 

داخل النظام بظاللها حتى فيما يختص 
بالعالقات اخلارجية والدولية وهو ما أدى 
في النهاية بظريف إلى اعالن استقالته 
على حسابه في موقع إنستغرام بعد 6 

أعوام ونصف من توليه املنصب.
ورغم أن الرئي��س اإليراني رفض في وقت 
الح��ق قب��ول اس��تقالة ظري��ف يلق��ي 
دراغي الض��وء على أن الديبلوماس��يني 
عبر العالم تس��اءلوا بش��كل مركز عن 
آثار اس��تقالة ظريف عل��ى خطط إيران 
االس��تراتيجية وعلى االتفاق النووي بني 
إيران والقوى الكبرى الذي انسحبت منه 
الواليات املتحدة قبل أشهر تاركة إيران و 
القوى األخ��رى املوقعة عليه في مرحلة 

كفاح مرير إلبقاءه قيد التنفيذ.
ويضيف دراغي ان محمود فائزي مساعد 
الرئي��س اإليراني نش��ر على إنس��تغرام 
ص��ورة لروحان��ي و ظريف يعم��الن معا، 
مؤك��دا أن الرئيس يش��عر بالرضى التام 

عن أداء ظريف ملهام وظيفته.

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

ترامب املريض يريد التهام العاململاذا يشن ترامب حربا على شركة هواوي؟



باقر مهدي 

لطامل��ا كتب��ت عش��رات البح��وث 
واملؤلف��ات والدراس��ات، ع��ن قي��ام 
دول��ة عريق��ة، يرتقي فيه��ا العلم 
والعقل، ويكون فيها اإلنسان سيد 
القوانني وهذه الدولة أرقى وأس��مى 
م��ن كل القوانني، وجوانب املوضوع 
األول  واجلان��ب  عدي��دة،  وتفرعات��ه 
م��ن هذا احلدي��ث ومن قوان��ني دولة 
اإلنسان، هو االنس��انوية كما يُعبر 
عنها فلسفياً وأخالقيا، حيث يركز 
هذا النموذج على كفاءة اإلنس��ان 
االختالف��ات  وتقب��ل  واحترام��ه، 
والفكري��ة،  والعرقي��ة،  املذهبي��ة، 
الطبيع��ة  أيديولوجي��ة  واحت��رام 
البشرية التي نشأت مع والدة الفرد 
أو اجلماع��ة، أن تقدي��س اإلنس��ان 
لإلنسان واحترام العقلية الفكرية 
سواء أكانت ذات نزعة دينية أو غير 
دينية هي السمة العظمى في دولة 
اإلنسانية  وتش��ير  القومي،  اإلنسان 
في الفلسفة والعلوم االجتماعية 
إلى اجتاه يؤكد بش��كل خاص على 
فكرة الطبيعة البشرية )خالفاً لال 

إنسانية(. 

وق��د أصبحت العديد م��ن احلركات 
اإلنس��انية ف��ي العص��ر احلدي��ث 
منحازة بقوة إلى العلمانية كونها 
فك��ر ينحاز نحو خلق ش��خصية 
إنس��انية ح��رة ومتمدنة حس��ب 
أفكارهم، وه��ذا الفكر لم يأت عن 
فراغ، وإمنا اخذ من مبادئ إس��المية 
متطورة، كان هدفها وهدف اإلسالم 
منها هو االرتقاء باإلنسان، وتعميق 
واإلنس��ان  اإلنس��انية  مفه��وم 
الك��رمي، حيث يس��تخدم مصطلح 
اإلنسانية عادًة كمرادف لالعتقادات 
غير التوحيدية، فيما يتعلق بأفكار 
مثل املعنى والهدف، ومع ذلك فقد 
كان اإلنس��انيون األوائ��ل متدينني ، 
مث��ل أولريش فون هوت��ن الذي كان 
مؤي��داً قوي��اً ملارتن لوث��ر واإلصالح 
الكنس��ية  ض��د  البروتس��تانتي 
الكاثوليكي��ة في ع��ام 1517. وبعد 
الث��ورة الفرنس��ية، ب��دأ مصطلح 
اإلنس��انية يش��ير إلى الفلسفات 
واألخالق التي ترتبط باإلنسان، دون 
االهتمام بأية مفاهيم إلهية، وبهذا 
تعتبر االنسانوية هي القانون األول 
االقوم في قائمة قوانني بناء الدولة 
اإلنس��انية العادلة، التي كانت وما 
زالت هي الصفة العظمى واالسمى 
لقي��ام أي حرك��ة ناجح��ة وهادفة، 
من اج��ل رقي اجملتمع��ات والوصول 
لبناء دول��ة عميقة وعريقة، يعتمد 
قيامها على احترام ذات اإلنس��ان، 

وتقديس اإلنسان لالسنان.

ابراهيم الدهش

من املواضيع املهمة والرئيسة 
الع��ام  ال��رأي  ش��غلت  الت��ي 
وخاص��ة فيم��ا الحظن��اه عبر 
صفحات التواصل االجتماعي 
من هجمة عنيفة ومركزة على 
نقي��ب املعلمني ف��ي الرصافة 
اح��دى  عب��ر  ب��ه  وعماحت��دث 
الفضائيات العراقية في لقائه 
األخير بخصوص اإلضراب الذي 
قامت به الهيئ��ات التعليمية 
والتدريس��ية واملظاهرات التي 
طالبت بحقوقهم الش��رعية، 
.. ف��كان  وه��ي فع��ال كذل��ك 
من ب��ني املطاليب هو حتس��ني 
البناي��ات  وتوفي��ر  املناه��ج 
املدرس��ية للقضاء على الدوام 
املعلم��ني  وحماي��ة  الثالث��ي  
واملدرس��ني بعد م��ا لوحظ في 
الفترات األخيرة من جتاوز بعض 
أولي��اء األمور عل��ى املعلمني او 
املدرس��ني وكذلك اإلساءة وقد 
وصل��ت ايض��ا لتج��اوز بعض 
التالمي��ذ او الطلب��ة عليه��م 
لس��بب او آلخ��ر بحي��ث فقد 
املعل��م مركزيته في املدرس��ة 
م��ا أدى الى هشاش��ة التربية 

والتعليم ، إضافة الى مطالب 
أخرى مهمة تس��تحق اإلشارة 
واإلعالن عنها لغرض حتقيقها 
وتنفيذها من اجلهات احلكومية 
القرار  أصح��اب  ومن  واملركزية 
.. ام��ا أبرز النق��اط التي كانت 
هي س��بب االضراب عن الدوام 
ملدة يومني بعد نهاية العطلة 
الربيعية او ما تس��مى عطلة 
) نصف الس��نة( هي حتس��ني 
واملدرس��ني   املعلم��ني  روات��ب 
والتعلي��م  التربي��ة  وزارة  و 
ومقارنته��م ببقي��ة ال��وزارات 
علم��ا ان رات��ب املعل��م احلالي 
اذا ما ق��ورن ببقي��ة أقرانه من 
الوزارات كافة فهو  منتس��بي 
تقريب��ا اق��ل رات��ب يس��تلم ، 
علما انه يؤدي أنبل رسالة في 

احلياة ..
ولذلك قيل عنه 

كاد املعلم ان يكونوا رسوال ..
ال نري��د أن نبتع��د ع��ن صل��ب 
رأي الش��ارع  املوض��وع  وع��ن 
ممث��ل  حدي��ث  ف��ي  العراق��ي 
املعلم��ني او نقي��ب املعلم��ني 
الذي اثار غضب اجلميع عندما 
قارن راتب املعلم مع الش��رطي 
وهن��ا فلنتوقف قليال لتوضيح 
معال��م اه��م قطب��ني يعمالن 
في منظوم��ة دميومة احلياة في 
الع��راق .. هم��ا س��لك اجليش 
األمني��ة  والق��وات  والش��رطة 
واملس��لحة عموم��ا حيث كان 

األول  الفض��ل  له��ا  زال  وم��ا 
واالخي��ر ف��ي إس��تتاب األم��ن 
و اس��تقرار الوض��ع الع��ام في 
البل��د مبا فيه اس��تقرار الوضع 
األمني والسياسي واالقتصادي 
واجملتمع��ي وخاص��ة كان لهم 
الدور الفاعل ف��ي تطهير أرض 
اإلره��اب..  دن��س  م��ن  الع��راق 

ام��ا القط��ب اآلخ��ر ف��ي هذه 
اجمل��رة  ه��و التربي��ة والتعليم 
والت��ي تقوده��ا اهم ش��ريحة 
الذين  واملدرس��ني  املعلمني  من 
يؤدون رسالتهم بأمانة و نزاهة 
وبضمي��ر حي رغم كل الظروف 
الصعبة واملريرة التي يعيشها 
املعلم من واسطة نقل وخاصة 
املناطق النائي��ة و النائية جدا 
وبعض من األبنية القدمية وعدم 
توفر وس��ائل الراحة من أجهزة 
تبري��د و تدفئ��ة  اضاف��ة ال��ى 

كثاف��ة عدد التالمي��ذ وخاصة 
ف��ي الدوام الثالث��ي لبعض من 
املدارس وخاصة في مراكز املدن 

اضافة للراتب ؟؟
اذاً املطالب��ة مش��روعة وح��ق 
البد من حتقيقه أسوة بالبقية 
من الذين يؤدون رس��التهم في 
بقي��ة ال��وزارات ولك��ن عندما 
االنتق��اص  ش��خص  يح��اول 
من الس��لك اآلخر ال��ذي قورن 
بس��لك التعلي��م و ال��ذي ل��ه 
الدور املشروف في احلفاظ على 
أم��ن واس��تقرار الع��راق ، ه��ذا 
غي��ر مقبول .. نع��م .. ومتأكدة 
ليس��ت الغاية م��ن كالمه هو 
الش��رطي او رجل األمن نفسه 
او ع��ن رس��الته الش��ريفة إمنا 
كان��ت ه��ي م��ا يتقاض��وه في 
نهاية الش��هر وعن ما يقدموه 
م��ن جه��د اجت��اه جه��د واجناز 
املعلم ولكن احل��ق يقال أنهما 

توأم استقرار العراق وتقدمه ..
ام��ا م��ن اجلانب اآلخ��ر وأقصد 
به اجلمه��ور فلكل فارس كبوة 
وممكن تصي��ح املوقف من قبل 
النقيب باالعتذار امام اجلمهور 
عن كالمه الذي لم يكن يقصد  
به اإلهان��ة او االس��تفزاز و رمبا 
االنتق��اص من رجل الش��رطة 
ورجل األمن ولكن كانت الغاية 
هو التشبيه بالدخل الشهري 
ك��رام  الع��ذر عن��د  ويبق��ى   ..

مقبوال.

صالح الحسن

ثقاف��ة اجملتمع بح��د ذاتها ككلمة موس��وعة 
تتش��ابك فيه��ا م��ا اليحص��ى م��ن املفارقات 
والتناقض��ات ، وتتداخ��ل في بعضه��ا البعض 
الع��ادات واألعراف والس��لوكيات التي تختلف 
مفاهيمه��ا وقيمها ، رفضه��ا أو التأقلم معها 
من مجتم��ع ذي طابع تقليدي مك��ون من عرق 
واح��د وخصوصي��ات معينة يقط��ن في بقعة 
أرض محددة ومجتمع اخر مركب من عدة أعراق 
وأجناس وخصوصيات متع��ددة في بقعة ارض 
محددة أو متفرقة كما يختلف مفهوم وهضم 
وتقبل تل��ك املفارقات والتناقضات من مجتمع 

الى آخر.
ثقاف��ة اجملتم��ع لها دور مه��م ومتميز ليس في 
تط��ور وازده��ار اجملتمع فحس��ب ، بل ال ش��يء 
يضاه��ي دور الثقاف��ة كأفضل وس��يلة عملية 
وحضارية غي��ر مقيدة بزمن معني وحلقة وصل 
والدميوم��ة للتقارب ب��ني افراد اجملتم��ع الواحد 
ذي خصوصي��ات مش��تركة ومجتمع  متعددي 

اخللفيات العقائدية والعرفية واللغوية  ..الخ.
مم��ا الري��ب في��ه ان االنس��ان يحتاج ال��ى املاء ، 
والهواء ، والغذاء لكي يس��تمر ف��ي احلياة، ألن 
التفاه��م والتواصل بني الن��اس على الرغم من 
كل االختالفات في الس��لوك والتفكير بحاجة 
الى أرضية ثقافية مشتركة او قريبة من غيرها. 
كم��ا أن الثقاف��ة تعتب��ر اهم وس��يلة ومفتاح 
لفتح كل األبواب من اجل الدخول والتقرب الى 

عالم االخرين.
الثقافة جتدد نفسها مع مرور الزمن ، في الوقت 
نفسه حتافظ او تخترق وتنقل نفسها بشكل 
الق��دمي واجلديد من جبل ال��ى اخر محتويا على 
التفاصي��ل اجلزئية والكبيرة التي تعبر عن منط 
وس��لوك وطريقة احلي��اة اليومية للف��رد الذي 
بدوره يش��كل اجملتم��ع امثلة قليلة وبس��يطة 
ع��ن تاثير الثقافة على س��لوك الفرد في احلياة 

اليومية :
أس��لوب احل��وار للف��رد م��ع االخرين ، أس��لوب 

االحترام وعدم فرض النفس و تهميش االخرين 
على الرغم من اخلالفات وعدم االنسجام.

سلوك االنس��ان في املنزل مع نفسه ، اسرته.. 
هل هو منفت��ح عليهم ويتب��ادل اآلراء ويحترم 
كل فرد في العائلة حسب تفكيره او هو الناهي 
واملسيطر على زمام كل األمور التي تتعلق بكل 

افراد االسرة.
س��لوك الفرد في كيفية التصرف مع الوسائل 
الت��ي تس��تعمل في احلي��اة اليومي��ة كاملاء 
والكهرب��اء واحلف��اظ على نظافة الش��وارع 
واحلدائ��ق. ثقاف��ة الف��رد في اجملتمع أس��اس 
ثقافة اجملتمع بأكمل��ه ، والفرد بدوره ثقافته 
تك��ون ام��ا موروث��ة م��ن االبوين واألق��ارب أو 
مكتس��بة من الغير ،أي م��ن افراد اخرين في 
اجملتم��ع ، كم��ا ميك��ن للثقاف��ة ان تولد مع 
ارتق��اء وتط��ور احلياة اليومية لالنس��ان . مع 
ديناميكي��ة النمو الفك��ري واحلركة الدائمة 
ف��ي اكتس��اب املعلوم��ات اجلدي��دة للف��رد 
يخلق منه الشخص املثقف الذي ميتلك من 
التج��ارب واملعلومات ف��ي مختلف مجاالت 
احلي��اة ما جتعل��ه مهيأً ومؤه��ال ليكون مميزا 
وان يتف��وق عل��ى االخري��ن بخبرات��ه وجتاربه 
ومعلوماته بالتالي تسخير كل تلك التجارب 
واملعلومات في خدمة االنس��ان وذلك من خالل 
س��لوكه وتصرفات��ه ، ألن��ه ال أهمي��ة وال فائدة 
للمثقف الذي ميتلك مواهب عديدة ومعلومات 
كثيفة في مختلف اجملاالت واحملاور نظريا ، ولكن 
ب��دون فعل او تطبيقها في س��لوكه وتصرفاته 

مع احمليط الذي يعيش فيه.

والثقاف��ة ليس حك��را على احد دون س��واه أو 
صنف مع��ني من االنس��ان ، ل��ذا املثقف ميكن 
ان يك��ون الش��اعر ، األديب ، املعل��م ، الطبيب 
،احملام��ي ، املهن��دس ، السياس��ي ألنه��ا تثري 
الشعر والألدب والبحث والعلم مثلما كل هذه 
النم��اذج تش��كل الثقافة األش��خاص ماهرون 
واالذكي��اء الى درجة انه��م يبدعون في مجاالت 
أعمالهم هم أناس ،مثقفون ولكن هذا ال يعني 
ان يك��ون كل مثق��ف مب��دع كم��ا ان الثقافة 
تختلف من ش��خص الى اخر أي من مثقف الى 

اخر.
ف��ي واقعنا اليومي هذا والظ��رف احلالي يعتقد 
الكثيرون بان االقتصاد هو س��الح العصر الذي 
ميكن ان يس��يطر به على العال��م ، وفي وجهة 
نظ��ر اخري��ن التكنولوجيا هو الس��الح األهم، 
وان��ا أرى ان ثقاف��ة اجملتمع اقوى األس��لحة في 
املس��تقبل القري��ب  وانها س��الح للدفاع عن 
ال��ذات واجملتم��ع والبيئة واحلفاظ عل��ى الكون 
وليس س��الحا فت��اكا لقت��ل ومح��و االخر بل 
االندماج والتعايش السلمي والتاقلم مع الغير 
واخيراً الشعوب تذكر وتوصف وتعرف لالخرين 

عن طريق ثقافتها .

د كاظم املقدادي

لم يك��ن الرئيس االمريكي ترام��ب ، اال تركيبة  
جديدة من العقل الباطني اجلمعي للمخابرات 
والسياس��ة االمريكية ، فالرج��ل ال يفهم في 
السياس��ة وال ف��ي الدبلوماس��ية ، ان��ه يعبأ 
و يتف��وه ب��كل ما يوح��ى له من  مستش��اريه 

ومقربيه. 
  انه عقل  فارغ  يزخر بالتناقضات ، ويكش��ف  
احيان��ا بس��ذاجة ع��ن املس��تور ، ف��ي عقول 
احلمائم  والصقور ، و كثيرا ما تتوج تصريحاته 
بق��رارات عجيبة وغريبة . ترس��يخ فك��رة .. ان 
اي��ران )الع��دو( اجلدي��د والوحيد ف��ي املنطقة، 
ل��م تك��ن موجودة ف��ي عهد ش��اه اي��ران ، الن 
الش��اه كان صديق��ا  المريكا واس��رائيل .لقد 
درج��ت  االدارة االمريكية في حروبها الباردة  ان 
تصنع عدوا وهميا  لها كان االحتاد الس��وفيتي 
والش��يوعية ، وكاسترو  وكوبا والعراق ، و كيم 
ج��ون اون وكوريا الش��مالية ، واليوم الصواريخ 
االيراني��ة ، ومعه��ا  يت��م اعداد بيئ��ة و حاالت 
نفسية ، واجواء عدائية ، وتبدا معها انتعاشة  
لسوق الس��الح االمريكي ، وصفقات باملليارات 

و امللوك والرؤس��اء  ،  ف��ي أحالف .. الى ان تعلن لهذه الدولة وتلك ، ويدخل  االصدقاء من األمراء 
احلرب ضد هذا )العدو( املفتعل اجلديد ، وحتاصره 
س��نني عجاف ..  وه��ذا ما فعلته س��ابقا.. مع 
الع��راق ودمرت��ه تدمي��را كامال ، والي��وم تطلب 
من الع��رب والعال��م ، ترغيبا وترهيب��ا الوقوف 
ض��د ايران ، لك��ن االدارة االمريكي��ة ،  لم تعلن 
يوما احتجاجا  واحدا ضد سياسة  )اسرائيل( 
العدواني��ة  ف��ي املنطق��ة العربي��ة، وهي التي  
تعب��ث في املكان والزم��ان ، وال متتثل للقيم وال 
للق��رارات الدولي��ة ان ما يدور الي��وم  في االفق 
السياسي العربي الضيق  من حمالت اعالمية، 
ولق��اءات  واس��تعراضات ، ومح��اور وجتمعات ،  
والتي توج��ت اخيرا مبؤمتر )وارش��و( تبني لنا  ان 
العقل السياس��ي العربي قد ربط بعقال متني 
، فض��اق افقا واتس��اعا ، وفطن��ة و جتربة ،  واال 

كيف يتم  تتويج االس��رائيلي )نتنياهو( زعيما 
ومدافعا عن العرب و حاميا ألمن  املنطقة !.

انها سابقة خطيرة  تستدعي التدبر والتعقل، 
و مبوقف سياسي وأخالقي جديد، والبدء بحوار 
ج��دي مع  اي��ران ، ه��ذا التحدي املف��رط ، كان 
س��ببا عربيا مؤمل��ا لطلب احلماي��ة االمريكية 
اإلسرائيلية ، و قبل ان يجد األمراء حال اقليميا 
سياس��يا مش��رفا مع ايران ..ان العقل يصبح 
تقدميا بتش��ييد جدار ع��ال للمعرفة  ، وليس 
ببناء األبراج العالية ، فامراء دول اخلليج العربي 
، نسوا  ان حروبنا مع اسرائيل ، البعيدة والقريبة 
، كانت تشن   بتأييد و دعم امريكي اوربي سافر 

وغير محدود فما الذي تغير وتبدل؟. 
ه��ل  تصاحلت اس��رائيل مع الفلس��طينيني ، 
واوقف��ت  عدوانها عليهم ، وه��ل امتنعت عن  

بن��اء املس��توطنات ، وقتل العلم��اء العرب في 
الش��تات ..فلم��اذا  ترمتي  األنظم��ة اخلليجية 
العربية مرة  واحدة بحضن اس��رائيل ، وتطلب  
احلماية منها ، وتعلن التطبيع  العلني من دون 
شروط وال قيود ، ومن دون مؤمترات ، وال مباحثات 
، فمن اين جاء هذا الود ، وتلك العالقة احلميمة 

مع دولة غاصبة  وخطيرة.
حق��ا اننا نعي��ش مرحل��ة صعب��ة ، ومخاضا 
عس��يرا ، بع��د ان أصبحن��ا لعب��ة  س��هلة ، 
وعجين��ة رخوة ، بي��د امريكا واس��رائيل   ورمبا 
سنكون يوما صاغرين خانعني ، لدولة لم تكن 
يوما في احلس��بان .كان أرسطو يقول  االنسان 
يولد ومعه العق��ل ويبدو ان عرب اليوم  يولدون 

بعقال ، من دون عقل.

هل التفكير في السعادة يقود الى االستقرار، ام ان االستقرار هو 
الذي يقود الى الس��عادة، ام ان الشقاء يدفع بالبشر للبحث عن 
الس��الم ام العكس، وهل العنف نتيجة عوامل اساسية واخرى 
ثانوية، جتعل حياة االفراد واجلماعات واالمم مضطربة، ام انه يحدث 
كي ينتج سلسلة من االس��باب بتراكماتها، وبعدم معاجلتها او 
اغفاله��ا تؤدي الى خلط املقدمات بنتائجه��ا، والنهايات بعزلها 

عن مقدماتها...؟ 
فإذا كان التفكير املنطقي املتوازن الس��ليم غير املتطرف واملبني 
عل��ى اخلب��رة والرؤي��ة واحلكمة يؤكد اس��تحالة ان يخت��ار الفرد 
- او اجلماع��ات- تدمي��ر حيات��ه اال عندما ال يس��تطيع ان مييز بني 
النافع والض��ار او بينما يقود الى احلياة االمنة او احلياة الش��قية 

واملضطربة ..؟ 
لكن ماهو التفكير املنطقي الس��ليم ..؟ س��ؤال يفرض حضوره 
عندم��ا نعد قراءة واقعنا وتعقيداته واوراقه املبعثرة، وعندما تبدو 
مح��اوالت اخلروج من املأزق ليس��ت س��وى ادامة له��ا كي تصبح 

مح��اوالت النجاح محض 
كلمات و وعود وسراب ! 

ام ان ه��ذه االس��ئلة غي��ر 
مناس��بة او ليس��ت ف��ي 
رمب��ا  او  املناس��ب  وقته��ا 
زائدة عندما جن��د االطراف 
املش��هد  في  االساس��ية 
الدول��ي االقليم��ي واحمللي 
متناغم��ة ح��د التجانس 
ف��ي دميومة ما ت��ؤدي اليه 

من  
والتعثر في  -هدم للفساد 

التنمية البشرية 
املمتل��كات  -وتدمي��ر 
واشاعة اخلراب والفوضى 

-وقت��ل لألطف��ال والنس��اء وتلوي��ث البيئ��ة وزرع الكراهية والى 
التهجير .. -وظهور دعوات متطرفة في االش��ياء كلها باس��تثناء 
تطرف في العنف وس��فك دماء االبرياء وه��دم البيوت على رؤوس 

ساكنيها .. الخ 
هل هذه عالمات حضارية ..؟ وال نريد ان نذهب ابعد كي نتس��اءل 
اين هي احلكمة واين هو املنطق واين هو الش��رف الشخصي واين 
هي املنظمات االنسانية في عاملنا عندما يزدهر الفساد واالرهاب 
وعندما يزدهر في االشياء كلها لكن ليس في مواجهته واجتثاث 

مصادره واسبابه . 
ان احلتمية الوحيدة املعترف بها من قبل اجلميع هي حتمية املوت 
لكن هل اخلراب واالذى واالس��ى وسفك الدماء هو الطريق الوحيد 
حلل املنازع��ات واالختالفات بني االفراد او بني اجلماعات او بني االمم، 
علم��ا ان هن��اك حكمة تق��ول  على املنتصر وحده ان ميش��ي في 

جنازته !.

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

 من خيرب عاملنا ومن
يسعى اىل بنائه ؟
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لن تنجلي مشس العراق .. حكايا ابطال جهاز مكافحة اإلرهاب 

*د . حسني عالوي 

قد تك��ون الكلم��ات قليلة بحقه��م ، وال 
تف��ي بحق كل من ضحى من اف��راد قواتنا 
املسلحة البطلة والقوات األمنية العراقية 
فهم قصة الصمود ، وهنا البد ان نذكر في 
ريادة القوات العراقية املش��تركة للتحرير 

جهاز مكافحة اإلرهاب .
في الزمان القدمي كنا نستمع الى احلكايات 
واالساطير للسومريني والبابليني واالكديني 
واالشوريني فهم تراث وأرث كبير في مجال 
احلمالت العسكرية والتنمية وبناء البالد ، 
بنوا ذاتهم من البداي��ة وحموا حضارتهم 
وه��م يعلمون انه��م في حتٍد ، م��رت مئات 
الس��نني على ارض الرافدي��ن لتذكرنا بهم 
مدنهم الشامخة في تراث حضارتنا التي 
اشعت اش��عاعاً حضارياً على العالم دون 
ته��اون مع الع��دو أينما ح��ل ومهما كان ، 
وهاه��م الوارثون لتراث عملهم الذي خلده 
التاريخ ويخل��د معاركهم التاريخ والعالم 
والعراقي��ني انه��م ابطال جه��از مكافحة 
اإلرهاب فكانوا خير الوارثني ملس��يرة البناء 
احلضاري للحف��اظ على الدول��ة العراقية 

نظاماً وشعباً وحكومة وأرض الوطن  .
وم��ن ذل��ك الت��راث جند ف��ي وقتن��ا احلالي 
حم��اة الب��الد ، مقاتل��ي جه��از مكافحة 
اإلره��اب، قائ��داً وقيادات ، ضباط��اً ومراتب 
فرسان شامخني ضربوا أروع صور البطولة 
العراقي��ة الوطنية بامتي��از في قهر أجيال 
اإلره��اب الصعب��ة واملعق��دة م��ن تنظيم 
القاع��دة اإلرهاب��ي ال��ى تنظي��م الدول��ة 
الالس��المية ال��ى كي��ان داعش امله��زوم ، 
كل ه��ذه التنظيمات كان��ت حتاول االزدهار 
ف��ي ارض الرافدين لكنهم توهم��وا فزالوا 
مكافح��ة  جه��از  ان  ونس��وا   ، وخس��روا 
اإلره��اب ممثالً بقي��ادة الفري��ق األول الركن 
الدكت��ور طالب ش��غاتي الكنان��ي رئيس 
جهاز مكافحة اإلرهاب كان لهم باملرصاد، 
وال��ذي ق��اد العمليات املش��تركة آبان عام 
2014 – 2015 مع قادته االبطال االش��اوس 
ضباطاً ومقاتلني ، الذين كان لهم دور كبير 
في دح��ر التنظيمات اإلرهابية وس��حقها 
وتعوي��ق حركته��ا وصيده��م ف��ي معارك 
الشرف الكبيرة على اسوار بغداد وسامراء 
وديالى وتكريت وبيجي والرمادي والفلوجة 
والرطبة وكبيسة وهيت والقيارة واحلويجة 
ومعرك��ة املوص��ل وتلعف��ر ، تل��ك املعارك 
الكبيرة التي انهار به��ا التنظيم اإلرهابي 
داعش املهزوم انهياراً تاماً ، وقد اجنلت ارض 
التمك��ني الكب��رى للتنظي��م اإلرهابي في 

معركة املوصل الكبيرة  .
ان جه��از مكافح��ة اإلره��اب ه��و جه��از 

عراق��ي بامتي��از  فهو يحصل عل��ى اوامره 
م��ن القائد العام للقوات املس��لحة رئيس 
مجلس الوزراء األس��تاذ ع��ادل عبد املهدي 
وفقاً لقان��ون جهاز مكافحة اإلرهاب الذي 
اقره البرمل��ان العراقي ، وبالتالي هنالك من 
يح��اول صناعة االس��اطير واالوه��ام حول 
جهاز مكافحة اإلرهاب من اجل التشويش 
على النصر واالنتصار واستراتيجية الدفاع 
عن الب��الد ودورهم الري��ادي املعهود ، فهم 
اقس��موا قس��م الصمود والنصر واالقتدار 
بان يحافظوا على الب��الد وأهلها الطيبني 
مهم��ا كان الثم��ن ويحم��وا الدميقراطية 
وكل   ، اجلدي��د  الدميقراط��ي  والنظ��ام 
العراقيني يدرك��ون وطنية جهاز مكافحة 

اإلرهاب فهم أبناء هذا البلد األمني  .
ان جهاز مكافحة اإلرهاب جنح باستقاللية 
توظيفه وادارته احملترفة  وسر جناحه الكبير 
ان مقاتليه قادة وضباطا ومراتب ال ينتمون 
ال��ى حزب او جهة سياس��ية وامنا مقاتلوه 
ميثلون العراق بكافة أطياف اجملتمع العراقي 
ووالئهم للعراق ، فجهاز مكافحة االرهاب 
يحمي العراقيني جميعاً  ومقاتليه أصدقاء 
اجملتمع العراقي ، ويخطئ من يظن ان جلهاز 
مكافح��ة اإلره��اب اجن��دة خارجية فهو 
متوه��م ، وامنا اجندته األساس��ية حماية 
الوطن واملواطن العراق��ي، وصلب عقيدته 
األمنية واالستخبارية هو مكافحة اإلرهاب 
ف��ي الع��راق ، ومنع قوى التط��رف العنيف 
م��ن صناعة بيئة لالره��اب واإلرهابيني عبر 

مطاردة اإلرهاب واإلرهابيني.
انن��ا اليوم جند ان جه��از مكافحة اإلرهاب 
يعمل مبهنية عالية ووفق توجيهات القيادة 
السياس��ية واملتمثل��ة برئي��س مجل��س 
الوزراء األس��تاذ عادل عب��د املهدي حلماية 

الدولة العراقية ونظامها الدميقراطي .
بعد االنتص��ارات التي حتقق��ت على كيان 
داعش اإلرهابي 2014- 2017 وحترير وتطهير 
املدن وحترير أهلها وناس��ها من العراقيني ، 
ب��دأت أصوات متضررة م��ن التحرير ولديها 
خ��وف من ع��ودة هيبة الدولة ف��ي املناطق 
احمل��ررة ، ويب��دو انه��ا مدعوم��ة م��ن ممثلي 
واجله��ات  اإلرهابي��ة  واجلماع��ات  داع��ش 
املعادية للعراق لتعمل على بث س��مومها 

ورسائلها الس��لبية في وسائل التواصل 
االجتماعي جتاه انتص��ار جهاز مكافحة 
اإلرهاب ، وحتاول التقليل من قدرات اجلهاز 
عبر صناعة االخبار املفبركة والتي تهدف 
ال��ى التقليل من ش��أن الدم��اء العراقية 
الزكية الطاه��رة ملقاتلي جهاز مكافحة 
اإلره��اب والت��ي نزفت من اج��ل االنتصار 

ودحر اإلرهابيني حلفظ كرامة العراقيني .
فكم��ا عهدناه��م ومن��ذ األي��ام األول��ى 

لتأس��يس جه��از مكافحة اإلره��اب في 1 
ش��باط 2007 ان يس��تمروا بعملهم الذي 
اسس��وا به جهاز مكافح��ة اإلرهاب على 
أس��اس مب��دأ املهنية والوطني��ة ، وهذا ما 
جعل الشعب العراقي يطمئن أينما حلوا 
ويه��رب اإلرهابي��ني واالعداء أينم��ا اقتربوا 
منهم يصيبهم اخلوف والهلع من ابطالنا 
االش��اوس ف��ي جه��از مكافح��ة اإلرهاب، 
وأثبت��ت عملي��ات حتري��ر امل��دن ذل��ك بعد 
س��قوط املوصل وصوالً الى اعالن احلكومة 
العراقية لتحرير األراضي العراقية كاملة .

وم��ن يالح��ظ الي��وم يج��د ان اخملطط��ات 
املعادية للنيل من حماة النظام الدميقراطي 
بدأت تس��تمر جتاه جهاز مكافحة اإلرهاب 
من حمالت إعالمية نستغرب ان صفحات 
ومواقع الكترونية حتاول ان تسير باجتاهات 
غريب��ة وخارج الس��ياقات العام��ة وتكون 
قريب��ة م��ن مخطط��ات األع��داء لتجربة 
النظ��ام الدميقراطي اجلديد بعد 9 نيس��ان 
2003 وتس��وق الدعاية الصفراء جتاه عمل 

جهاز مكافحة اإلرهاب .
وهن��ا الب��د ان نش��ير ال��ى ان دع��م جهاز 
ورعايت��ه  وحمايت��ه  اإلره��اب  مكافح��ة 
واالشادة بدوره وااللتفاف حوله باتت مهمة 
وطنية واملهمة النبيلة لكل مواطن محب 
ألرضه وش��عبه ووطنه العراق من اجل رفع 
ال��روح املعنوي��ة ملقاتلي اجلهاز االش��اوس 
، فكلماتك��م الوطنية بحقهم س��تكون 
امانة وشرفا وطنيا يطوق اعناق املنتصرين 
ويزي��د م��ن همته��م العالي��ة ف��ي معارك 
االس��تقرار ومواجهة االرهابي��ني والذين ما 
لبثت ان انتهت املعارك الكبرى بعد كس��ر 
مراك��ز ثقل اإلره��اب وقدراته العس��كرية 
رئي��س جه��از مكافح��ة  اطل��ق  ، حت��ى 
اإلرهاب الفري��ق األول الركن الدكتور طالب 
شغاتي استراتيجية املطاردة للتنظيمات 
موجع��ة  ضرب��ات  فكان��ت  اإلرهابي��ة، 
حلرك��ة فل��ول داع��ش اإلرهابي��ة الهارب��ة 
ف��ي ج��زر وصح��اري احملافظ��ات واخره��ا 
العملية الكبرى في تدمير ش��بكة الراوي 
املالي��ة اإلرهابي��ة بالتع��اون م��ع األجهزة 

االستخبارية االحتادية وضرب اوكار عميقة 
في مطيبيجة بعملية نوعية مؤخراً.

ان جه��از مكافح��ة اإلره��اب وق��ف ام��ام 
الهوي��ات الفرعي��ة وعزز الهوي��ة الوطنية 
العراقي��ة ، فه��و نبذ الطائفي��ة والعرقية 
والقومية واالثنية في بناء مقاتليه االبطال 
وهيكل القيادات واالف��واج القتالية ، وعزز 
في عقيدت��ه األمنية واالس��تخبارية حب 
الوطن واملواطن ، وقيادته تؤمن بدون عالقات 
فعال��ة م��ع املواطن��ني ل��ن تندح��ر أجيال 
اإلره��اب اجلدي��دة ، لكن بعزمي��ة املقاتلني 
االبطال في جهاز مكافحة اإلرهاب رئاسة 
وق��ادة وامرين وضباطاً ومقاتلني س��يندحر 
اإلرهاب دوماً أينما يحل ، وسيبقى مقاتلوه 
حزمة م��ن االبطال يضرب��ون اإلرهاب أينما 
وج��د ويتواجد والتاريخ املعاصر س��يكتب 
ع��ن جتربتهم بأحرف من ذه��ب ،  هم أبناء 
العراق أبناء البالد أبناء احلضارات العراقية 

العتيدة .

*أستاذ االمن الوطني 

جهاز مكافحة اإلرهاب يعمل 
بمهنية عالية ووفق توجيهات 
القيادة السياسية واملتمثلة 
برئيس مجلس الوزراء األستاذ 
عادل عبد املهدي لحماية 
الدولة العراقية ونظامها 
الديمقراطي

االدارة االمريكية لم تعلن 
يوما احتجاجا  واحدا ضد 
سياسة اسرائيل العدوانية  
يف املنطقة العربية  وهي 
التي  تعبث يف املكان والزمان

ثقافة املجتمع اقوى األسلحة 
يف املستقبل القريب  وهي 
سالح  للدفاع عن الذات 
واملجتمع والبيئة والحفاظ

املطالبة مشروعة وحق البد 
من تحقيقه أسوة بالبقية 
من الذين يؤدون رسالتهم 
يف بقية الوزارات ولكن عندما 
يحاول شخص االنتقاص من 
السلك اآلخر هذا غري مقبول

هل الخراب واالذى 
واالسى وسفك الدماء 
هو الطريق الوحيد لحل 
املنازعات واالختالفات 
بني االفراد او بني 
الجماعات او بني االمم؟

 العقل والعقال

ثقافة اجملتمع

االعتذار أنبل رد  دولة اإلنسان أقوم

ماجد اسد



ب��دا احمليط��ون بالثنائ��ي حقاً 
خائف��ن اكث��ر فأكث��ر مم��ا قد 
يح��دث إن اغضب��وا احمليط��ن 
ببنانون. ب��دوا خائفن حقاً من 
ان يكون انصار بانون مجرمن.

ف��ي الرحلة الى الرياض حتدثت 
دين��ا ب��اول ال��ى بانون بش��أن 
تس��ريب يخصه��ا ال��ى موقع 
اخبار يس��اري. قالت ل��ه انها 
تعل��م ب��أن التس��ريب قد جاء 
عبر جوليا هان احدى مناصرات 
بانون وكاتبة سابقة في موقع 

بريتبارت.
فق��ال بانون الذي س��ره اخلبر: 
»يجب ان تكلميها هي لكنها 
وس��تهاجمك.  مفترس��ة 

واعلميني باملستجدات«.
اصبحت باول هدفاً مفضالً بن 
اهداف بان��ون املعتادة الكثيرة 
غالباً ما أُش��ير اليها على انها 
نائب مستش��ار االمن القومي 
؛ حتى في صحيفة النيويورك 
تامي��ز احياناً ف��ي الواقع كانت 
نائب مستش��ار االمن القومي 
االس��تراتيجية.  الش��ؤون  في 
وقد اش��ار بانون ال��ى ان الفرق 
بن الوظيفتن اشبه بن مدير 
عملي��ات في سلس��لة فنادق 

وبن البواب.
بعد عودة باول من رحلتها الى 
اخلارج وراحت تخبر اصدقاءها 
بصراحة عن موعد رحيلها من 
البي��ت االبيض كي تع��ود الى 
اخلاص.  القط��اع  ف��ي  وظيفة 
قالت ان شاريل سانبورغ مثل 

اعلى لها.
فعلق بانون: »رباه!«.

في 26 اي��ار/ ماي��و اي قبل يوم 
عل��ى ع��ودة الوف��د الرئاس��ي 
م��ن رحل��ٍة خارجي��ة اعلن��ت 
الواش��نطن بوس��ت انه خالل 
انتقال السلطة ناقش كوشنر 
والس��فير الروس��ي س��يرجي 
م��ن  بتحري��ض  كيس��لياك 
كوش��نر احتمال اقامة الروس 
محط��ة اتص��االت خاصة بن 
والكرملين��ز  اجلدي��د  الفري��ق 
»أُعِل��م  الصحيف��ة:  وذك��رت 
مسؤولون اميركيون عن وجود 
واعتقدت  مخابراتي��ة«.  تقارير 
جبهة جارفان��كا ان بانون هو 

املصدر.
يكم��ن جزء م��ن الع��داء الذي 
اصب��ح اآلن عميقاً ب��ن ثنائي 
وحلفائهم��ا  االول��ى  االس��رة 
وبن بانون وفريق��ه في اقتناع 
جارفان��كا بأن كان ل��ه دور في 
كثي��ر م��ن التقاري��ر املتعلقة 
باتصال كوشنر بالروس. بعبارة 
اخرى لم تكن هذه مجرد حرب 
سياس��ية داخلية ب��ل مبارزة 
حت��ى املوت. ك��ي يعيش بانون 
يج��ب تكذي��ب كوش��نر كلياً 
والتش��هير به والتحقيق معه 

بل سجنه.
اك��د اجلمي��ع لبان��ون ان م��ن 
املستحيل ان ينتصر على اسرة 
ترامب فلم يحاول اخفاء اميانه 
الراسخ بأنه سيتغلب عليها. 
وق��د عمد بان��ون ف��ي املكتب 
ابنة  ال��ى مهاجمة  البيضاوي 

الرئي��س ام��ام والدها مش��يراً 
اليه��ا على م��رأى من��ه قائالً: 
»أن��ت كاذب��ة لعين��ة«. لك��ن 
تذمرايفانكا املرير لوالدها الذي 
قلل من قدر بانون في الس��ابق 
لم يحظ باهتمام ترامب الذي 
خاطبها قائالً: قلُت لك ان هذا 

عمل صعب يا حبيبتي«.
لقد عاد لكن معنى عودته لم 
يكن واضحاً بتاتاً بعد. ذلك ان 
ترامب غي��ر متوقعة  تصرفات 
وترامب ه��و ترامب فهل تعني 
هذه العودة اعادة تأهيل فعلية 

ل��ه؟ أم ان��ه ش��عر بضغين��ة 
اعمق حيال بانون بعد تخطيه 
نيته االولية بالقضاء عليه؟ ال 
يعتقد احد ان ترامب قد نسي 
ب��ل عل��ى العكس فق��د اطال 
ترام��ب التفكير في املس��ألة. 
وق��د فس��ر االمر س��ام نانبرغ 
الذي كان م��ن قبل ضمن دائرة 
ترام��ب الداخلي��ة ث��م ُط��رح 
اس��وأ  »اح��د  قائ��الً:  خارج��اً 
االم��ور ان يعتق��د ترامب انكم 
جنحتم على حسابه. إن اعتبر 
نصركم خسارًة له فليكن اهلل 

بعونكم«.
ام��ا بان��ون فاعتق��د ان��ه عاد 
افض��ل  ب��دت  نصائح��ه  ألن 
»العباقرة«  من نصائ��ح  كثيراً 
ف��ي نقط��ة محوري��ة. ذلك ان 
جبه��ة جارفانكا الت��ي تّدعي 
قد  املش��كالت جميع��اً  ح��ل 
طرح��ت حالً بط��رد كومي ادى 
العواقب  م��ن  ال��ى سلس��لٍة 

الوخيمة.
جارفان��كا  جبه��ة  اعتق��دت 
ان بان��ون يبت��ز الرئي��س. فمع 
رحي��ل بانون رح��ل معه خبث 
اليمين��ي.  الرقم��ي  االع��الم 
الرئيس  م��ن ه��وس  وبالرغ��م 

امللفق��ة«  الظاه��ر »باالخب��ار 
تاميز  النيويورك  التي نش��رتها 
والواشنطن بوست والسي. أن. 
أن اال ان خط��ر االخبار امللفقة 
احلقيق��ي كان اكب��ر من جهة 
اليمن. ومع انه لم يتهم يوماً 
فوك��س وبريتب��ارت ومحطات 
اخب��اراً  تنش��ر  بأنه��ا  اخ��رى 
ملفقة فقد اعتق��د انها اكثر 
مثيالتها  م��ن  بكثير  خط��ورًة 
اليس��ارية ذلك انها قد تنشر 
اخباراً ع��ن مؤامراٍت يبدو فيها 
ترامب ضعيفاً وقد باع نفسه 

للنظام القوي.
اعُتب��ر بانون ايض��اً انه يُصلح 
خطأ بيروقراطياً س��ابقاً. فقد 
كان ف��ي البدء راضياً بأن يكون 

ه��و ال��رأس املدب��ر للعملي��ة. 
وواثق��اً بأنه اذكى م��ن الباقن 
)وبالفع��ل، قالئ��ل م��ن حاولوا 
حتدي��ه على ه��ذا اللق��ب( من 
دون فريق عم��ل حوله. اما اآلن 
فراح يرس��خ مكانة منظماته 
طاق��م  فش��كل  وموالي��ه. 
اتصاالته الذي ال تدخل نفقاته 
ف��ي ميزانية مح��ددة واملؤلف 
وليفاندوس��كي،  بوس��ي،  من 
وجايس��ون ميلر، وسام نانبرغ 
)مع انه كان خارج دائرة ترامب 
من��ذ وقٍت طويل( والكس��ندرا 
بريت جيش��اً خاصاً ج��داً من 
املسربن واملدافعن. عالوًة على 
هذا انتهى انقط��اع العالقات 
الودي��ة ب��ن بان��ون وبريب��وس 
بفضل كرههما املتبادل جلاريد 
وايفانكا. فاحتد البيت االبيض 

احملترف بوجه هواة اسرة البيت 
االبيض.

ومما زاد  من افضلية البيروقراطية 
اجلدي��دة لبان��ون التأثير االكبر 
الذي كان من حصته في طاقم 
اجلدار الناري اجلديد املؤلف من 
احملامن وفريق االتصاالت الذين 
مبثابة  مجتمعن  سيصبحون 
الني ديفي��س ف��ي الدفاع عن 
ترامب. عجز بانون عن توظيف 
مواهب راقي��ة فلجأ الى واحد 
م��ن محامي الرئي��س البارعن 
القدم��اء هو مارك كاس��ويتز. 

كان بانون قد تقرب سابقاً من 
كاس��ويتز عندما اهتم احملامي 
املش��كالت  م��ن  بسلس��لة 
مب��ا  احلمل��ة  املنهك��ة خ��الل 

فيه��ا التعامل مع ع��دد هائل 
والتهدي��دات  االدع��اءات  م��ن 
الفتاكة من الئحة متزايدة بن 

النس��اء اللواتي اتهمن ترامب 
بالتحرش بهن.

في 31 ايار/ مايو، سرى مفعول 
خط��ة بان��ون الناري. م��ن اآلن 

فريق كاس��ويتز  راح  فصاعداً 
النقاش��ات  ب��كل  يهت��م 
املتعلقة بروسيا ومولر وحتقيق 
الكونغرس واملسائل القانونية 
االخرى. فوص��ف بانون اخلطة 
بأنها لن ت��دع الرئيس يعالج 
اياً م��ن ه��ذه املوضوعات وقد 
ح��ث بانون عل��ى االبتعاد عن 
ه��ذه القضاي��ا. كان ه��ذا من 
آِخر املساعي لدفع ترامب كي 

يتحلى بسلوك رئاسي.
بع��د ذل��ك ع��ن بان��ون مارك 
كورال��و وه��و ف��رد م��ن طاقم 

كناط��ق  االعالم��ي  روف  كارل 
باس��م ج��دار احلماي��ة الناري. 
كان ينوي ايضاً تعين بوس��ي 
وليفاندوفس��كي ضم��ن فريق 

ادارة االزمات. وبتشجيع حثيث 
بان��ون ح��اول كاس��ويتز  م��ن 
عزل الرئيس اكث��ر عبر اعطاء 

عميل��ه نصيح��ة مهمة هي: 
ابعاد الطفلن عنه.

ع��اد بان��ون بالفع��ل. كان ذاك 
هو فريقه. فريقه الذي ش��كل 

جداراً حول الرئيس. جداراً كان 
يأمل ان مينع دخول جارفانكا.

بان��ون  ع��ودة  حلظ��ة  تع��ززت 
الرس��مية باجن��از عظي��م. في 
1 حزي��ران/ يوني��و وبعد نقاش 
داخل��ي مري��ر ومط��ول اعل��ن 
باالنس��حاب  ق��راره  الرئي��س 
للمن��اخ.  باري��س  اتف��اق  م��ن 
كان ه��ذا بنظر بان��ون صفعًة 
ُمرضيًة على وجه االس��تقامة 
الليبرالية حيث استقال ايلون 
ماسك وبوب ايغر فوراً من فريق 
ترام��ب؛  اعم��ال  مستش��اري 

كم��ا اعتبر بان��ون ان ما حدث 
تأكيدا لغرائز ترامب احلقيقية 

والداعمة آلراء بانون.
كانت هذه كذلك اكثر اخلطوات 
التي حاربت ايفانكا ضدها في 

البيت االبيض.
فق��ال بان��ون: »لق��د جنح��ُت، 

وماتت الساقطة«.
م��ا م��ن متغيرات سياس��ية 
حديث��ة اكث��ر تعطي��الً م��ن 
مّدٍع عام متف��اٍن. انه العامل 

املفاجئ االقصى.
يعني وجود املدع��ي العام ان 
املس��ألة اخلاضعة للتحقيق 
الت��ي  املس��ائل  والس��يما 
س��وف  احداثه��ا  تتصاع��د 
االع��الم  تركي��ز  تس��تقطب 
عليها بشكل متواصل. ويعد 
العامون مس��رحهم  املدعون 

الع��ام اخلاص به��م ويقومون 
مقام مسربن اكيدين.

م��ا يعني ان عل��ى اجلميع في 
حلق��ة متوس��عة ان يوكلوا 
الت��ورط  فحت��ى  محام��ن 
العرض��ي ق��د يكل��ف مئات 
اآلالف م��ن ال��دوالرات ؛ بينما 
املركزي  الت��ورط  تبلغ نفقات 

املالين.
في مطل��ع الصيف احتدمت 
اجلنائي��ن  احملام��ن  س��وق 
البارزين في واشنطن. وبينما 
سرى حتقيق مولر هرع طاقم 
البيت االبيض مذعوراً لتوكيل 
ش��ركة احملاماة الفضلى قبل 
ان يوكله��ا ش��خص غيرهم 

ويخلق نزاعاً.
بعد ثالثة اش��هر على طردها 
وبنصيحة  االبيض  البيت  من 
اجلديد صرحت  من محاميها 
كايت��ي والش: »ال اس��تطيع 
الكالم على روس��يا ، ال شيء 
ال اس��تطيع التطرق الى هذا 

املوضوع«.
ق��د تعرضك��م أي مقابالت او 
احملقق  الى  ش��هادات مقدمة 
الى هذا  باالضاف��ة  للخط��ر. 
يتراف��ق كل ي��وم ف��ي البيت 
االبيض م��ع اخط��ار جديدة: 
فقد تُكش��فون اكث��ر في أي 

اجتماع عشوائي حتضرونه.
اس��تمر بان��ون ف��ي االص��رار 
عل��ى االهمي��ة البالغة لهذه 
النقطة بشكل عام واهميتها 
فإذا  بنظ��ره.  االس��تراتيجية 
الكونغ��رس  يحق��ق  اال  اردمت 
معكم واال تتع��رض مهنكم 
واموالك��م للخط��ر فاحذروا 
الكالم من أي يكن. واالهم من 
ذل��ك: اياك��م ان تتكلموا مع 
جاري��د وايفان��كا مهما تكن 
الظروف فهما س��م روس��ي. 
كان��ت ه��ذه فضيل��ة بان��ون 
وافضليته اللتن اعلن عنهما 
بش��كل واس��ع: »لم ازُر يوماً 
روسيا. ال اعرف أي شخص من 
روسيا. لم اكلم أي اشخاص 
روس ق��ط. وافض��ل اال اتكلم 

مع شخص يعرف الروس«.
راقب بانون مايك بنس البائس 
ف��ي ع��دد م��ن »االجتماعات 
اخلاطئة« واس��هم في تعين 
العمي��ل اجلمه��وري نيك ايرز 
ككبير مستش��اري بنس كي 
املرغوب  يخرج »الش��اب غير 
االبي��ض  البي��ت  م��ن  في��ه« 
و»يج��ول العالم ويب��دو فعالً 

كنائب رئيس«.
بعد اخملاوف والتعطيل اصبح 
اجلمي��ع مقتنع��اً بالنتيج��ة 
ش��به املؤك��دة الت��ي تفي��د 
ب��أن مدعي��اً مح��دداً م��وكالً 
بايجاد جرمية س��يجد حتماً 
جرميًة وعل��ى االرجح اكثر من 
جرمية. اصب��ح اجلميع عمالء 
سياس��ين لتوري��ط اآلخرين 
عل��ى ام��ل ان تته��اوى قطع 

الدومينو وتنهار االهداف.

ملف

اكد اجلميع لبانون ان من املستحيل ان ينتصر على اسرة ترامب فلم حياول اخفاء اميانه الراسخ بأنه سيتغلب عليها

لم تكن املنافسة مجرد حرب سياسية 
داخلية بل مبارزة حتى املوت وكي يعيش 
بانون يجب تكذيب كوشنر كليًا والتشهري 

به والتحقيق معه بل سجنه

احللقة )57(

اصبحت باول هدفًا مفضاًل بني اهداف بانون 
املعتادة الكثرية وغالبًا ما ُأشري اليها على انها 

نائب مستشار االمن القومي

بانون
هان

باول

هيئة التحرير

تستعرض كتاب نار وغضب الذي كشف فضائح البيت االبيض والذي سعى دونالد ترامب جاهدا ملنعه
ظل وسيظل هاجسنا وديدننا هو البحث عن اجلديد وعن املعلومة واالسرار واالشياء املثيرة والساخنة والتي نرى 
ضرورة اطالع القارئ العزيز عليها وتلك هي احدى مهمات الصحافة ..  البينة اجلديدة ومن منطلق هذه احلقيقة 
تس��لط الض��وء على الكتاب الذي كش��ف فضائح البيت االبيض والذي س��عى الرئيس االمريك��ي دونالد ترامب 
جاه��دا ملنع��ه بكل ما اوتي من دهاء وقوة انه كتاب » نار وغضب » البيت االبيض في عهد ترامب » ملؤلفة الباحث 
والصحف��ي االمريك��ي » مايكل وولف » وهو من مواليد )1953( والذي حاز عل��ى جوائز تقديرية عدة في الصحافة 
وع��رف بكون��ه يكتب عمودا في صحف امريكي��ة عديدة ابرزها » نيويورك » و » فايني فير » و » يو اس اي تودي » و« 
الغارديان » وش��ارك وولف في تاس��يس موقع » نيوزر » جلمعه االخبار وله عدة كت��ب في مجالي االعالم واالعمال 
السياس��ية باختص��ار هذا الكتب هز العال��م وحاول ترامب منعه بش��تى الطرق واعتبر قنبل��ة القيت في وجه 
الرئيس االمريكي اخلامس واالربعن في الكتاب تس��ليط ضوء س��اطع على صراعات عنيفة ودسائس وتسريبات 

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

NO.3137 . thu . 28 .FEB .2019 العدد )3137(  الخميس 28 /2/ 2019

مايكل وولف

9



كشف النجم الدولي السابق ورئيس 
جلنة الالعبني الدوليني في احتاد الكرة 
يونس محمود،امس  األربعاء، عن لقاء 
له مع رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، 

ستشهد  املقبلة  األيام  أن  مبيناً 
»أنباء سارة« بشأن مراقبة أموال احتاد 

الكرة.
التقى  إنه  حديث    في  محمود  وقال 
عبد  عادل  الوزراء  »رئيس  امس  ظهر  
متويل  مسألة  بحث  أجل  من  املهدي، 

االحتاد  منها  يعاني  التي  واملشاكل 
العراقي لكرة القدم«.

وأوضح بالقول، »قدمت عدة مقترحات 
الوزراء من أجل مراقبة أموال  لرئاسة 
ستشهد  املقبلة  واأليام  الكرة،  احتاد 

أنباًء سارة في هذا الصدد«.

ينتظر  فريقه  أن  املاضي،  الثالثاء  حسن،  فالح  الزوراء،  نادي  رئيس  أكد 
منحة وزارة النقل والتي تقدر بـ200 مليون دينار قبل التوجه الى طهران 
توقيع  مؤمتر  خالل  حسن  آسيا.وقال  أبطال  دوري  في  آهن  ذوب  ملواجهة 
التعاقد  الزوراء حرصت على  نادي  إن »إدارة   ، عقد املدرب حكيم شاكر  
الفريق  انتشال  وباستطاعته  املدرب حكيم شاكر، النه مدرب قدير  مع 

من ازمته احلالية«.
واوضح أن »منحة وزارة النقل حتتاج من خمسة ايام الى اسبوع واحد، 
كي تَُسَلم الى الكادر التدريبي والالعبني، وسننتظر احلصول عليها قبل 

التوجه الى طهران ملواجهة ذوب آهن في دوري أبطال آسيا«.
حكومة  قبل  من  حقيقياً  دعماً  تنتظر  الزوراء،  »ادارة  أن  حسن،  واضاف 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، ففي السابق دعم رئيس الوزراء السابق 

نوري املالكي فريق اربيل وفعل مثله حيدر العبادي مع القوة اجلوية«.

فاحتت وزارة الشباب والرياضة 
ــي  املاض ــبوع  االس ــة  نهاي
ــوزراء بكتاب  ــس ال مكتب رئي
ــمي متعدد املبررات بشأن  رس
ــرف املالي  ــدم قانونية التص ع
واالداري لرئيس واعضاء ملكتب 
ــة  االوملبي ــة  للجن ــذي  التنفي
أن  ــدر،  مص ــر  العراقية.وذك
»كتاب وزارة الشباب والرياضة 
ــوزراء مبناقلة  طالب مجلس ال
املنحة املالية البالغة اكثر من 

ثالثني مليار دينار  الى الوزارة 
ــة  قانوني ــارج  مخ ــاد  وايج
ــة طبقا  ــذه املنح لصرف ه
ــاطات االحتادات بعد ان  لنش
ــرار احملكمة االحتادية  قطع ق
العليا الطريق على شرعية 
ــند  ــة بعدم وجود س االوملبي

قانوني لكيانها«.
ــن املؤمل ان  ــاف، أن »م واض
مجلس  ــات  توجيه ــدر  تص
الوزراء خالل اليومني املقبلني 
لصالح الوزارة وعلى حساب 

اللجنة االوملبية العراقية«.

يشار الى ان احلكومة العراقية 
ــب  ــت املكت ــد طالب ــت ق كان
ــة  االوملبي ــة  للجن ــذي  التنفي
بتأجيل انتخاباته التي اقيمت 
ــهر شباط اجلاري،  منتصف ش
اال ان االخير اقامها ونتج عنها 
ــد الربع  ــذي جدي ــب تنفي مكت

سنوات مقبلة.

قريبا .. منعطف سياسي بنكهة رياضية من اجل املستقبل

ــب الوطني  ــزوراء واملنتخ ــادي ال ــدرب ن ــق م عل
ــى االزمة التي يعاني  ــابق، عدنان حمد، عل الس
ــق »النوارس« في الوقت احلالي.وتلقى  منها فري
ــي آخر مواجهتني  ــبعة اهداف ف نادي الزوراء س
له في الدوري املمتاز، بعد تعداله مع الديوانية 
ــدت إدارة  ــام اربيل 4-0.وتعاق ــارته ام 3-3 وخس
ــابه النوارس، مع املدرب حكيم شاكر لقيادة الفريق  ــرد حمد عبر حس ــم اجلاري.وغ ــي املوس ف

ــمي على »تويتر«، »في ظل الوضع احلالي  الرس
ــى من مشاركة مخيبة في  لنادي الزوراء، اخش
ــود اليها بعد غيبة  ــيا الذي يع دوري أبطال آس
ــادي الكبير..  ــيء لتاريخ الن ــة ونتائج تس طويل
ــى تكاتف اجلميع من اجل اخراج الزوراء من  امتن
ــم  ــبق وان قاد النوارس موس محنته«.حمد س
ــل ان يتوجه لتدريب املنتخبات  2002- 2003، قب
الوطنية، ويعمل حمد حالياً محلالً في قنوات 

بني سبورت القطرية.

تايكواندو الشرطة حيصد املرتبة الثالثة يف بطولة أندية أسيا للمتقدمني

ــرطة  ــق تايكواندو الش ــد فري حص
ــات املميزة  ــذي أصبح من العالم ال
في الرياضة احمللية والدولية املرتبة 
ــيا  ــة أندية أس ــي بطول ــة ف الثالث
ــتار  ــدل الس للمتقدمني ، التي إس
ــاتها ،   الثالثاء املاضي  عن منافس
ــة طهران  ــة اإليراني ــي العاصم ، ف
األندية  ــر  ــعة ألكب ــاركة واس مبش
ــراء . وأحرز أبطال  ــي القارة الصف ف
القيثارة اخلضراء املركز الثالث بعد 
ــه شرسه حامية الوطيس  منافس
ــي القارة  ــة ف ــة اللعب ــع عمالق م
ــيما األندية اإليرانية  ــيوية س األس
ــر باملركزين  ــي متكنت من الظف الت

ــي على الترتيب ، ليحل  األول والثان
ــز الثالث  ــرطة في املرك ــق الش فري
ــات ملونة  ــده )6( ميدالي بعد حص

توزعت بني فضية وبروزنية.
وأعرب املدير الفني لفريق الشرطة 
ــم  ــي نبيل قاس ــب الوطن واملنتخ
ــرة  ــعادته الغام ــن س ــي، ع العقاب
ــد  ــديد بع ــر الش ــعوره بالفخ وش
ــى املركز الثالث  ــول فريقه عل حص
ــارع بها كبار األندية  في بطولة يق
ــه  أن ــي،  العقاب ــال  .وق ــيوية  األس
ــعر  ــع ، إذ نش ــم ورائ ــج مه »تتوي
ــر مبا  ــر كبي ــة وفخ ــعادة بالغ بس
ــوا  ــن عمل الذي ــون  الالعب ــه  حقق
ــرة املاضية في  ــة الفت بجهد طيل
ــمه  ــق إجناز يليق بس ــبيل حتقي س

وتاريخ نادي الشرطة الرياضي«
ــار العقابي الى ان »هذا اإلجناز  وأش
ما كان ليتحقق لوال تضافر جميع 
ــيما الدعم  ــة ، س ــود اخمللص اجله
املادي واملعنوي الكبيرين املقدم من 
قبل الهيئة اإلدارية لنادي الشرطة 

ــي حرصت على تذليل  الرياضي الت
ــاخ  املن ــة  وتهيئ ــات  العقب ــة  كاف
ــب لتحقيق هذا اإلجناز، في  املناس
ــاركة  ــهدت مش التي ش البطولة 
ــرز جنوم اللعبة  ــة المعة من أب نخب

في القارة الصفراء«.

ــق طريقه بنجاح،  مهاجم بارع، ش
ــد اهم  ــه كأح ــدم نفس ــد ان ق بع
ــي  ف ــي  العراق ــدوري  ال ــي  مهاجم
ــرعة  بس ــزغ  ب ــرة،  االخي ــوام  االع
ــا نال  ــرخ عندم ــع الك ــاروخ م الص
ــة االولى  ــداف دوري الدرج ــب ه لق
ــك، وفي  ــا، بعد ذل ــد 32 هدف برصي
ــي دوري الكبار، حاز  اول ظهور له ف
ــدوري،  ــث هدافي ال ــب ثال على لق
قبل ان ينتقل للطلبة حاصال على 
ــدوري ايضا..  ــث هدافي ال ــب ثال لق
ــاه عديدة ، منها اجادته العاب  مزاي
ــي، ناهيك عن  ــكل مثال الهواء بش
ــماني املتناسق، اضف  بنائه اجلس
ــي والذي  ــه التهديف الى ذلك حس
ــا للعديد من االندية  جعله مطمع
ــم، لكن هذا املوسم  في كل موس
ــزه الى  ــع تغيير مرك ــظ اجلمي الح
ــب رغبة املدرب،  العب وسط، حس
ما جعله صانعا لألهداف اكثر منه 
ــب الطلبة،  ــجال، ذلك هو الع مس
ــذي حتدث عن  ــادر طارق، ال عبد الق
ــياء اخرى جتدونها  مستقبله، واش

بني السطور اآلتية: 
ــك  ــن فريق ــا ع ــدء حدثن ــي الب * ف
الطلبة هذا املوسم، وسر التفاوت 

في النتائج ؟ 
ــم بني  ــم ض ــذا املوس ــة ه - الطلب
ــني  الالعب ــن  م ــد  العدي ــه  صفوف
ــم  املوس ــا  بدأن ــث  حي ــني،  املهم
ــدة، اضافة الى  بتحقيق نتائج جي
ــي  ــف النهائ ــن دور نص ــا م اقترابن
ــراق، لكن في  ــن بطولة كأس الع م

ــاءت نتائجنا  ــات االخيرة س املباري
ــاب  وغي ــات  املباري ــط  ضغ ــراء  ج
ــى اننا نتحمل  ــق، اضافة ال التوفي
ــج  ــردي النتائ ــن ت ــرا م ــزءا كبي ج
ــي املباريات  ــة عدم التركيز ف نتيج
ــدار الذي حصل  ، ناهيك عن االنح
للفريق  بسبب مباراتي الصناعات 
ــني  اللت ــاء  والكهرب ــة  الكهربائي
ــي  ــب التاج ــى ملع ــا عل لعبناهم
الذي ال يصلح للعب، كل ذلك كان 
سببا في تردي النتائج في املباريات 

االخيرة.
ــكان العودة  ــه باإلم ــرى ان ــل ت * وه

للمنافسة من جديد ؟ 
ــري وكبير،  ــة فريق جماهي - الطلب
ــي الفريق ممتازة  ونوعية الالعبني ف
ــاز  ــود جه ــى وج ــة ال ــدا، اضاف ج
ــه  ان ارى  ــك  لذل ــك،  ــي محن تدريب
ــة خالل  باإلمكان العودة للمنافس
مباريات املرحلة الثانية، السيما ان 
جميع الفرق معرضة لالنتكاسات، 

وبالتالي امر العودة للتنافس ليس 
صعبا. 

*عبدالقادر طارق بعيد عن املنافسة 
ــم، ما  على لقب الهداف هذا املوس

سر ذلك؟
ــة ال يعرفها اجلميع،  - هناك حقيق
ــط  وهي ان مركزي اصبح العب وس
ــا، حيث مت تغيير  اكثر منه مهاجم
ــل  ــن قب ــم م ــذا املوس ــزي ه مرك
ــدرب يحيى علوان الذي نصحني  امل
ــع االلعاب،  ــي مركز صان باللعب ف
ــة كبيرة،  ــك متتلك رؤي ــال لي: ان قائ
ــف املهاجم او  ــك اللعب خل وميكن
ــا لعبت جميع  ــط.. وحق في الوس
ــب، وهذا  ــط امللع املباريات في وس
ــة  ــات دفاعي ــب واجب ــز يتطل املرك
ــد  اجله ــى  ال ــة  اضاف ــة،  وهجومي
ــاهمت  ــي، كل تلك االمور س العال

في نضوب اهدافي هذا املوسم. 
ــرطة  ــد اهم العبي الش * كنت اح
ــي، لكن فجأة  ــم املاض خالل املوس

طالبت بكتاب االستغناء ؟ 

ــت  ــرطة كن ــع الش - م
ــز  مرك ــي  ف ــب  الع

الهجوم، وقد كنت 
ــق  الفري ــداف  ه
في املوسم قبل 
برصيد  ــي  املاض
10 اهداف، لكن 

ــيء  مج ــد  عن
البرازيلي  ــدرب  امل

ــي  طالبن ــا  باكيت
ــز  مرك ــي  ف ــب  باللع

ــم اتعود  ــني، وهذا املركز ل جناح مي
ــت منه  ــه وطلب ــد قابلت ــه، وق علي
ــي الهجوم، لكنه  اعادتي ملركزي ف
ــت بكتاب  ــد ذلك طالب ــض، وعن رف

االستغناء. 
ــال للعب  ــك مؤه ــرى نفس *وهل ت

للمنتخب الوطني ؟ 
- املنتخب الوطني طموح مشروع 

ــا الالعب  ــب، وحقيقة ان لكل الع
ــل على  ــم احص ــذي ل ــد ال الوحي
ــوة بأقراني املهاجمني  الفرصة اس
ــث لم احصل على  جميعهم، حي
ــدرب راضي  ــوى مع امل ــة س الفرص
ــل في مباراة دولية واحدة  شنيش

امام اوزبكستان 
ا  ــر حتضيــــ

ــات  لنهائي
ـــــــيا  س ا
وقد   ،2015

ــت فيها  كن
ما 

ــباب، بعد ذلك  ــت في ريعان الش زل
ــد الفرصة من اغلب املدربني  لم اج
الذين اشرفوا على تدريب املنتخب 
الوطني، لكن حاليا اجد ان الفرصة 
ــل وجود  ــي ظ ــة ف ــت مؤاتي اصبح
ــأجتهد  ــدرب االجنبي، حيث س امل
ــة متثيل  ــول على فرص بغية احلص

املنتخب الوطني. 
ــب  املنتخ اداء  ــدت  وج ــف  وكي  *
ــيا االخيرة  الوطني في بطولة اس

حتت قيادة كاتانيتش؟ 
ــوظ للمنتخب  ــاك تطور ملح - هن
الوطني حتت قيادة املدرب كاتانيتش، 
ان  ــخصي  الش ــادي  باعتق ــن  لك
املنتخب كان بإمكانه الوصول الى 
ابعد من ذلك لو ابتعدنا عن مالقاة 
ــي دور الـ 16 ،  ــب القطري ف املنتخ
ــك ارى ان املدرب يحتاج  لذل
ــل احلكم  ــن اج ــت م للوق

على عمله. 
* االسطر االخيرة لك، ماذا 

تود ان تقول فيها؟ 
ان  ــى  امتن  -

ــد  اجـــــ
ــة  فرصــــــ

ــي واحدة مع املنتخب  الوطنـــــ
ــن قدراتي،  ــل التعبير ع من اج
ــر مركزي  ــيما بعد تغيي الس
ــث  ــب، حي لع ــع  ــى صان ال
ــي مؤهال لذلك،  اجد نفس
ــن نعاني  ــا ونح خصوص
غياب صانع االلعاب مع 

املنتخب الوطني.
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احتاد الكرة يوافق على مقررات جلنة تقصي احلقائق
صادق االحتاد العراقي لكرة القدم على توصيات اللجنة املشكلة بتقصي 
احلقائق حول مشاركة املنتخب الوطني في بطولة اسيا والتي جاءت كما 

يلي :
1- معاقبة الالعبني علي فائز ووليد سالم ملدة سنة واحدة من اللعب مع 

املنتخبات الوطنية.
2- حرمان االعالمي عمر رياض ملدة سنة من مرافقة الوفود الرياضية. 

3- معاقبة الالعب علي عدنان ملدة 6 اشهر من اللعب مع املنتخب الوطني 
للتاثير السلبي من قبل وكيله اخلاص على بقية الالعبني. 

4- معاقبة الالعب علي حصني من متثيل املنتخب الوطني ملدة 4 اشهر 

5-  توجيه انذار نهائي لالعبني محمد حميد وصفاء هادي بسبب اجراء 
لقاءات صحفية دون علم الوفد االعالمي.

6- منع تواجد السماسرة في مقرات املنتخب الوطني.
انتخابات  واجراء  الوطني  باملنتخب  مشجعي  برابطة  النظر  اعادة   -7

باسرع وقت .
8- تشذيب اي وفد مستقبالً وزيادة عدد االداريني .

9- اصدار الئحة جديدة للوفود الرياضية ومنها اقامة الالعبني في طابق 
واحد .

املنتخبات  بالعبي  التشهير  عن  االعالمية  الوفود  ابتعاد  ضرورة   -10
الوطنية.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

عبد القادر طارق: كاتانيتش حيتـاج للوقـت.. واألنيق سيعود للمنافسـة بقوة

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

ــات  بعد ان ودع ممثل الكرة العراقية االول فريق القوة اجلوية منافس
بطولة دوري ابطال آسيا من اول منازلة له في الدور التمهيدي بعد 
ــال معقودة على  ــور االوزبكي اصبحت االم ــارته امام باختاك خس
ــيوي على  ممثلنا الثاني فريق الزوراء حلمل لواء كرتنا في احملفل االس
ــن صعوبة مهمته بعد ان اوقعته القرعة الى جانب اندية  الرغم م

النصر السعودي والوصل االماراتي وذوب اهن االيراني.
ــة املهمة للفريق الزورائي التي نتحدث عنها تكمن في امور  صعوب
ــني حسب بل ان البيت االبيض مير  عدة وال تنحصر في قوة املنافس
ــبب الضائقة املالية التي  ــيئ للغاية بس ــي س حاليا بوضع نفس
ــفي الغليل برغم مناشدات رئيس  يعانيها النادي من دون حل يش
النادي فالح حسن للمسؤولني في وزارة النقل الذين اكتفوا بحلول 
ــكة االنتصارات ليترتب  ــات ال تكفي لوضع الفريق على س ومعاجل
ــو للبيت الزورائي بعد  ــادرة مدرب الفريق ايوب اوديش على ذلك مغ
ــص امل  في أفق االزمة الزورائية،  ــعر بانه ليس هناك اي بصي ان ش
ــوة  ــتحقاتهم املالية أس ــني ملس ــلم الالعب ــى عدم تس ــة ال اضاف
ــع اداء الفريق وهذا ما  ــر ذلك في تراج ــي االندية االخرى ما اث بالعب
ــالل االدوار الثالثة االخيرة  ــج املتواضعة خ ــر واضحا في النتائ ظه
ــني في الثواني  ــق االنفس على فريق احلس ــد فوزه الصعب وبش بع
ــق الديوانية ان يفجر  ــرة من الوقت بدل الضائع، كما كاد فري االخي
ــبوقة امامه لوال حسن احلظ الذي ابتسم له في  مفاجأة غير مس
ــة، ثم اكملها  ــارة غير متوقع ــات االخيرة لينقذه من خس اللحظ
ــية امام مضيفه فريق اربيل برباعية هزت اركان الفريق  بهزمية قاس

واحزنت عشاقه ومحبيه.
ــخيص  ــروي احمللي بخصوص تش ــأن الك ــون للش ــف املتابع اختل
ــن حمل ادارة  ــل اللقب فمنهم م ــع في النتائج حلام ــة التراج حال
ــؤولية تدني املستوى الفني والنتائج، لعدم متكنها من  النادي مس
ــية امور الفريق كعقود الالعبني او  ــيولة النقدية لتمش ايجاد الس
ــتويات فنية عالية )محترفني ام محليني(،  ــتقطاب العبني مبس اس
ومنهم من رمى الكرة في ملعب املدرب اوديشو نتيجة ابعاده لعدد 
ــا صب البعض  ــني، فيم ــن الالعبني وابرزهم املهاجم مروان حس م
ــؤولية  االخر جام غضبه على بعض عناصر الفريق وحتميلهم مس
ــاض  ــبب انخف ــلبية بس ــه الس ــق ونتائج ــتوى الفري ــع مس تراج
مستوياتهم الفنية.اذن املشكلة تكمن في االفتقار الى املال، وهو 
ــال كرة القدم فقط،  ــيء وليس في مج العصب الرئيس في كل ش
فبوجوده تستطيع ادارة النادي ان تستقطب افضل املدربني محليا 
ــن الالعبني  ــكان املدرب اختيار احس ــيكون بام او خارجيا، كما س
ــهم في بث روح العطاء واالبداع والتألق بنفوس  واحلال نفسه يس
عناصر الفريق لتحقيق االجنازات التي تليق بكرة الزوراء, وهي مهمة 
ومسؤولية اجلميع اي بالتكاتف والهمة العالية يستطيعون اعادة 

سرب النوارس للتحليق مجددا في سماء الدوري احمللي.
ــادر جديدة  ــى اليجاد مص ــادي ان حتث اخلط ــى ادارة الن ــرا عل واخي
ــن توفير  ــتثمار كي تتمكن م ــوزارة او االس ــق ال ــل عن طري للتموي
ــا على اقل تقدير ان لم نقل  ــال العادة ترتيب اوراق فريقها محلي امل
ــر صديقا وال عدوا, ونحن  خارجيا، الن ما مير به البيت الزورائي ال يس
ــرة العراقية في  ــفير للك ــون كرة الزوراء خير س ــع الى ان تك نتطل
املسابقة القارية للذهاب الى ابعد نقطة في البطولة، على الرغم 
من امياننا املطلق بان مشوار الفريق اسيويا محفوف باخملاطر ان لم 

نقل محليا ايضا.

النوارس يف خطر 
وقفة 

حسني الشمري

عدنان محد عن ازمة الزوراء: اخشى مشاركة خميبة يف دوري أبطال آسيا

فالح حسن: ننتظر الـ200 مليون قبل املغادرة ملواجهة ذوب آهن االيراني

املنتخب  مرمى  حارس  استغرب 
الرسائل  من  حسن  جالل  الوطني 
التواصل  مواقع  في  انتشرت  التي 
مدرب  بها  يتحدث  والتي  االجتماعي 
عن  ابراهيم  غامن  الزوراء  مرمى  احلراس 
امام  املشاركة  رفض  حسن  جالل  ان 
اربيل في املباراة التي انتهت بخسارة 

االبيض برباعية بيضاء !. 
املدرب غامن  ان  وقال حسن في تصريح   
 ، ذكره  ما  في  صادقا  يكن  لم  ابراهيم 
وعلى ما يبدو انه ) تورط ( وحاول الهروب 

من املسؤولية . 
  واضاف :  بعد مباراة الديوانية وقبل ان 
 ، استقالته  اوديشو  ايوب  املدرب  يقدم 
طلبت من املدرب غامن ابراهيم ان مينحني 

التفكير  وعدم  اربيل  مباراة  في  راحة 
باشراكي، فوافق على ذلك على ان ادخل 
املباراة،  يوم  صباح  تدريبية  وحدة  في 
فاتفقنا على ذلك، وعند السفر الى اربيل 
املباراة  صبيحة  في  املدرب  مني  طلب 
ان  يجب  لي  وقال  متفق،  كما  اتدرب  ان 
بالتالي  املباراة،  تلعب  لن  ألنك  تتدرب 
اللياقي،  اخملزون  على  حتافظ  ان  يجب 

فأمترت لذلك، وتدربنا سويا في صبيحة 
قبل  وحتى  توجيهاته،  حسب  املباراة 
لتدريبات  سويتا  دخلنا  املباراة  انطالق 
بشكل  يسير  شيء  كل  وكان  االحماء 
طبيعي، لكن ما صدمني هو الكالم الذي 
وقد  املباراة،  بعد  اجلمهور  مع  به  حتدث 
حاولت مواجهته، لكني وجدته منحرج 
فتركته  وجهي،  في  النظر  يستطع  ولم 

وسلمت امري الى اهلل !.
غامن  الزوراء  مرمى  حراس  مدرب  ان  يذكر 
تصريحات  في  حتدث  قد  كان  ابراهيم 
امام  للزوراء  حصل  ما  واصفا  صحفية 
الالعبني  باملؤامرة من بعض  اربيل اشبه 
حسن  جالل  احلارس  رفض  حيث   ،
وفي  الديوانية،  مباراة  في  املشاركة 
مباراة اربيل طلب ان يتدرب في صبيحة 

 ، املشاركة  عن  يعتذر  لكي  املباراة  يوم 
باملشاركة  نقنعه  ان  حاولنا  ذلك  بعد 
، والسبب من  ، لكنه اعتذر  املباراة  قبل 
ذلك الضغوطات التي مورست عليه بعد 
الى  اضافة  الوطني  املنتخب  من  العودة 
السب والشتم الذي يتعرض له في كل 

مكان .

جالل حسن يستغرب تصرحيات ابراهيم .. واالخري حمرج 

»السفاح« يلتقي عبد املهدي ويتحدث عن »أنباء سارة« يف األيام املقبلة

كلوب يبحث عن طريقة لوقف نزيف النقاط يف 
املصنف الدوري اإلنكليزي نيشيكوري  كي  الياباني  تأهل 

أوال الى الدور الثاني لدورة دبي الدولية في 
بونوا  الفرنسي  على  بفوزه  املضرب  كرة 
بير 6-4 و6-3 في ساعة و21 دقيقة، بينما 
أقصى الفرنسي غايل مونفيس الكرواتي 

مارين تشيليتش الثالث.
واملصنف  آسيا  في  العب  أفضل  ويلتقي 
مع  املقبل  الدور  في  عامليا  سادسا 
على  الفائز  هوركاتش  هوبرت  البولندي 
من  الصاعد  موتيه  كورنتان  الفرنسي 

التصفيات 6-3 و5-7.
املشاركة  فضل  الذي  نيشيكوري  وقال 
للمرة األولى في دورة دبي بدال من رحلته 
من  الفترة  هذه  في  املعتادة  األميركية 
)ألغيت(  دورتي ممفيس  في  العام السيما 
أن  السهل  من  »ليس  بيتش،  وديلراي 
تلعب ضد بونوا بالتأكيد. بتمتع بإرسال 

ممتاز وميتاز بالكرات اخللفية«.
اجملموعة  في  الثالث  »الشوط  وأضاف 
األولى )الذي استغرق 8 دقائق( كان مفتاح 
أصبحت  كسبته،  أن  وبعد  فيها.  فوزي 
وكسر  عاد  أنه  رغم  بالنفس  ثقة  أكثر 
متابعا  يحدث«،  قد  شيء  كل  إرسالي. 
»كانت مباراة جيدة، واللعب ليس سهال 
مع هبوب رياح شديدة. أعتقد بأني لعبت 
نيشيكوري  اليوم«.وجنح  جيد  بشكل 

إنقاذ ثماني فرص لكسر إرساله في  في 
منافسه  إرسال  وكسر  األولى،  اجملموعة 
طريقه  في  الثانية  اجملموعة  في  مرتني 
 10 في  بير  الثامن على  الفوز  الى حتقيق 
وفي  بينهما.  جمعت  مباشرة  مواجهات 
مونفيس  حقق  األول،  الدور  مباريات  أبرز 
رابع  في  سيليتش  على  الرابع  فوزه 
مواجهة بينهما، وذلك بنتيجة 6-3 و6-4 
ويعاني  دقيقة.  و45  ساعة  في  و6-صفر 
سيليتش املتوج عام 2014، بلقب بطولة 
األربع  البطوالت  آخر  املفتوحة،  الواليات 
ويخوض  املوسم  هذا  بداية  في  الكبرى، 
من  عودته  بعد  فقط  له  الثانية  الدورة 
إصابة في الركبة. أما مونفيس، فيواصل 
البناء على أدائه اجليد في الفترة املاضية، 

والذي توجه بلقب روتردام الهولندية في 
17 شباط/فبراير، األول له منذ نحو عام.

أن  »اعتقدت  فوزه  بعد  الفرنسي  وقال 
القرعة لم تسعفني، ألن مارين هو لقاء 
صعب جدا في الدور األول .. لكنني كنت 
التي  الطريقة  عن  راض  أنا  مستعدا. 
خسارة  بعد  عودتي  السيما  بها،  لعبت 
مونفيس  الثانية«.ويلتقي  اجملموعة 
ماركوس  القبرصي  مع  الثاني  الدور  في 
محمد  املصري  على  الفائز  بغداديس 

صفوت 4-6 و6-3 و4-6.
برديتش  توماس  التشيكي  وتخطى 
ايفاشكا  إيليا  البيالروسيي  بصعوبة 
بثالث مجموعات وشوط فاصل 6-4 و6-4 

و6-7 )4-7(.

طواف  صدارة  في  روغليك  السلوفاكي  يحاصر  فالفيردي  اإلسباني 
املركز  )موفيستار(  فالفيردي  أليخاندرو  االسباني  الدراج  أحرز  اإلمارات 
للدراجات  اإلمارات  األصعب في طواف  اجلبلية  الثالثة  املرحلة  في  األول 
الهوائية ليتقدم الى املركز الثاني في الترتيب العام خلف السلوفاكي 
برميوز روغليك )جامبو فيسما( الذي احتفظ بالصدارة والقميص األحمر.
ووضع فالفيردي )38 عاما(، بطل العالم، كل خبرته إلحراز املركز األول في 
هذه املرحلة التي تخللها الصعود الى جبل حفيت البالغ ارتفاعه 1240 
م، مكررا ما فعله في 2018 عندما فاز باملرحلة ذاتها في طريقه الحراز 
لقب طواف أبوظبي. وتفوق فالفيردي الذي قطع مسافة املرحلة البالغة 
النهائية  السرعة  بفارق  ثانية،  و50  دقيقة  و44  4 ساعات  177 كلم في 
على روغليك والفرنسي دافيد غودو )غروباما-اف دي دجي(. وانتظر الدراج 

اإلسباني حتى آخر 900 م من أصل 11 كلم من الصعود الى جبل حفيت 
ليضغط بقوة على روغليك وغودو واألملاني إميانويل بوخمان ثم يتقدم الى 
خط النهاية وسط فرحة عارمة له بالفوز بأول مرحلة هذا املوسم. وقال 
األمتار  في  تقدمت  ممتعا،  بالفوز، كان سباقا  »أنا سعيد جدا  فالفيردي 
العام  هنا  شاركت  أن  لي  وسبق  املنطقة  طبيعة  أعرف  ألني  األخيرة، 
املاضي ونلت املركز االول«. وما يزال روغليك يحتفظ باملركز األول للمرحلة 
ثانية   14 بفارق  ثوان،  و5  دقيقة  و38  ساعات  تسع  بزمن  تواليا  الثالثة 
أمام فالفيردي، و31 امام غودو.وبعد ثالثة ايام من املنافسات في مدينتي 

ابوظبي والعني، تقام املرحلة الرابعة في دبي ملسافة 205 كلم .
بعد دمج  األولى  للمرة  يقام  الهوائية  للدراجات  االمارات  ان طواف  يذكر 
سباقي أبوظبي ودبي، ويتألف من سبع مراحل تختتم في الثاني من آذار/
مارس ملسافة إجمالية 1090 كلم تعبر اإلمارات السبع املكونة للدولة 

اخلليجية.

طالب نادي اخلليج، األمير عبد العزيز بن 
اللجنة  رئيس  الفيصل، بصفته  تركي 
األوملبية السعودية، بفتح حتقيق عاجل 
حلساب  الوحدة،  مواجهة  أحداث  في 
بن  سلطان  األمير  كأس  نهائي  نصف 
الكأس،  لنهائي  الوحدة  وتأهل  فهد. 
في   )23/26( اخلليج  على  تغلبه  عقب 

مكة املكرمة.

»نبدي  بيان:  في  اخلليج،  إدارة  وقالت 
اليد  كرة  إليه  آلت  ملا  استيائنا،  شديد 
حقيقية  أزمة  تعيش  التي  السعودية، 
في الوقت احلالي، تسيرها نحو اجملهول«.
وتابع البيان: »وإننا إذ نعبر عن سخطنا، 
ملا آلت إليه أحداث املباراة، فإننا نحمل 
ملصلحة  النتيجة  تغيير  اللعبة  احتاد 
من  املباراة،  أثناء  جرى  مبا  الوحدة، 
أخطاء إدارية فادحة، وأخطاء حتكيمية 

فاضحة، واستفزازات رسمية مثبتة«.
االحتاد  مخالفة  ذلك  »ومن  وواصل: 
الرياضية،  واألعراف  القوانني  لكافة 
مجتبي  النور،  نادي  لالعب  بالسماح 
السالم، باملشاركة مع الوحدة، وهو ما 
مختلفني،  فريقني  مع  املشاركة  يعني 
أي  إلى  االستناد  دون  البطولة،  ذات  في 

الئحة تقر ذلك«.

جديدة،  لطمة  ناجتس  دينفر  وجه 
عندما  ثاندر،  أوكالهوما سيتي  إلى 
دوري  في   ،)112/121( عليه  تغلب 

السلة األمريكي للمحترفني.
على  الثانية  الهزمية  ثاندر  وتلقى 
 4 آخر  في  له  الثالثة  وهي  التوالي، 

مباريات باملسابقة.
دينيس  األملاني،  الالعب  وسجل 
شرودر، 11 نقطة فقط، إضافة لـ7 

و5  حاسمة،  متريرات 
ليفشل  متابعات، 

فريقه  إنقاذ  في 

رصيده  جمدت  التي  الهزمية،  من 
الثالث  املركز  في  نقطة،   98 عند 

مبجموعة الغرب.
دينفر  وكان نيكوال يوكيتش، العب 
املسجلني  أفضل  هو  ناجتس، 
و10  نقطة،   36 برصيد  املباراة،  في 

متريرات حاسمة.
تورنتو  فاز  املسابقة،  نفس  وفي 
سيلتيكس  بوسطن  على  رابتورز 
على  نيكس  ونيويورك   ،)95/118(

أورالندو ماجيك )103/108(.

قاد األرجنتيني أنخل دي ماريا فريقه 
لقب  حامل  جرمان  سان  باريس 
لبلوغ  املاضية،  األربعة  املواسم 
كأس  ملسابقة  النهائي  نصف  الدور 
بتسجيله  القدم،  كرة  في  فرنسا 
ديجون  ضيفه  على  الفوز  في  هدفني 
األرجنتيني  اجلناح  وشكل  3-صفر. 
محور احلركة في مباراة هيمن عليها 
وحسم  الفرنسية،  العاصمة  فريق 
األول  الشوط  من  عمليا  نتيجتها 
يضيف  أن  قبل  و28(،   8( بهدفيه 
 ،)77( الثالث  مونييه  توما  البلجيكي 
ديجون  من  قليلة  محاوالت  ظل  في 
قبل  عشر  التاسع  املركز  صاحب 
األخير في الدوري، بفارق 48 نقطة عن 
ومتصدر  اللقب  حامل  جرمان  سان 
األملاني  املدرب  حاليا.وخاض  الترتيب 
بتشكيلة  املباراة  توخل  توماس 
عمادها العبون أساسيون مثل حارس 
بوفون  جانلويجي  اإليطالي  املرمى 
تياغو  البرازيلي  الدفاع  قلب  والقائد 
ماركو  الوسط  خط  والعب  سيلفا 
املهاجم  النجم  أبقى  بينما  فيراتي، 
البدالء،  مقاعد  على  مبابي  كيليان 
في ظل تواصل غياب زميليه في خط 
واألوروغوياني  نيمار  البرازيلي  الهجوم 
اإلصابة. بسبب  كافاني  إدينسون 
البداية  من  جرمان  سان  وضغط 
وافتتح  برانس،  دي  بارك  ملعبه  على 
الدقائق  انقضاء  قبل  التسجيل 
ماريا  دي  انفرد  عندما  األولى،  العشر 
بعد متريرة متقنة في العمق من وسط 
دراكسلر،  يوليان  األملاني  عبر  امللعب 
خط  عبوره  قبل  ورفعها  بها،  فتقدم 

رائعة  »لوب«  ساقطة  اجلزاء،  منطقة 
حارس  ملرمى  البعيدة  الزاوية  في 
رونارسون.  رونار  اإليسلندي  ديجون 
بعد  الضغط  جرمان  سان  وواصل 
الهدف، وأتيحت له فرصة عبر تسديدة 
إريك  الكاميروني  مهاجمه  من  قوية 
في   ،)20( تشوبو-موتينغ  مكسيم 
مقابل فرصة لديجون عبر رأسية رومان 
أمالفيتانو )22( عالية عن املرمى. وبعد 
سجل  احملاولة،  هذه  من  دقائق  ست 
هجمة  بعد  الثاني  الهدف  ماريا  دي 
الى  الكرة  خاللها  مرر  بنفسه،  قادها 
لكن  املنطقة،  داخل  تشوبو-موتينغ 
الى  وصولها  قبل  قطعها  أمالفيتانو 
األرجنتيني  الى  لتعود  الكاميروني، 
اخلالي  املرمى  في  بسهولة  فيودعها 
قد  كان  الذي  رونارسون  حارسه  من 

األولى.وفي  التمريرة  خرج حملاولة قطع 
أخطر  لديجون  أتيحت   ،32 الدقيقة 
فرصه في الشوط األول، عندما انسل 
جوليو تافاريش )من الرأس األخضر( في 
جرمان،  سان  ملنطقة  اليسرى  اجلهة 
تخطي  من  واحدة  مبراوغة  ومتكن 
واحلارس  كيمبيمبي  بريسنل  املدافع 
ضيقة  زاوية  من  الكرة  وحول  بوفون، 
اخلط،  الى جانب  املرمى  بعرض  لتعبر 
قبل أن ترتد من القائم األيسر البعيد.

وكاد دي ماريا يكمل الـ«هاتريك« قبل 
سدد  عندما  األول،  الشوط  نهاية 
املنطقة  داخل  من  قوية  كرة  مونييه 
رونارسون، فعادت لألرجنتيني  أبعدها 
لكنها  املرمى  نحو  سددها  الذي 
أبعدت عن اخلط )43(. وبحسب موقع 
ساهم  الرياضية،  لالحصاءات  »أوبتا« 

املباريات  في  أهداف  بعشرة  ماريا  دي 
مختلف  في  لفريقه  األخيرة  التسع 
املسابقات )سجل 6 وصنع أربع متريرات 

حاسمة(.
الثاني  شوطها  في  املباراة  وبقيت 

مفتوحة من الفريقني.
ونفذ األرجنتيني ليناردو باريديس ركلة 
رونارسون  أبعدها  قوية  بعيدة  حرة 
بأعجوبة قبل اختراقها الزاوية العليا 
)46(، قبل فرصة أخرى  اليسرى ملرماه 
في  الكرة  قطع  عندما  لتافاريش 
منتصف ملعب سان جرمان بعد خطأ 
من املدافع األملاني ثيلو كيهرر، وتقدم 
قوية  كرة  وسدد  اجلزاء  منطقة  الى 
تصدى لها بوفون )57(. اختتم مونييه 
بدأها  هجمة  اثر  األهداف  سلسلة 
بنفسه عن اجلهة اليمنى ومرر الكرة 

داخل  راوغ  الذي  تشوبو-موتينغ  الى 
للبلجيكي  إعادتها  قبل  املنطقة، 
الى  مدافعني  ثالثة  بني  من  فسددها 
مباريات  وتستكمل  رونارسون.  شباك 
ربع النهائي بلقاء رين وضيفه أورليان 
كاين،  وضيفه  وليون  ثانية(،  )درجة 
هذا  في  األخيرة  املباراة  تقام  أن  على 
ونانت  رابعة(  )درجة  فيتريه  بني  الدور 

في السادس من آذار/مارس.
تعادل التسيو وضيفه  اخر  من جانب 
ميالن سلبا بعدما قدما الثالثاء عرضا 
متواضعا على امللعب األوملبي في روما 
في ذهاب الدور نصف النهائي ملسابقة 
وفشل  القدم.  كرة  في  إيطاليا  كأس 
األرض  عاملي  استغالل  في  التسيو 
واجلمهور لتحقيق أفضلية قبل مباراة 
اللومباردي،  الفريق  أرض  على  اإلياب 
بني  الذهاب  مباراة  نتيجة  لتتكرر 
لنسخة  ذاته  الدور  في  الفريقني 
املوسم املاضي. وتبادل التسيو وميالن 
السلبي  التعادل  املاضي  املوسم  في 
ميالن  يحجز  أن  قبل  وإيابا  ذهابا 
بطاقته بركالت الترجيح على امللعب 
ملباراة  األول  الشوط  وشهد  األوملبي. 
الثالثاء ثالث محاوالت لالتسيو، سادس 
الدوري احمللي والذي خرج من مسابقة 
يد  على  ليغ«  »يوروبا  األوربي  الدوري 
فشل  بينما  اإلسباني،  أشبيلية 
العبو ميالن الذين كانوا األفضل جلهة 
واحدة  كرة  تسديد  في  االستحواذ، 
دقيقة.   45 خالل  املضيف  مرمى  على 
استقبل  بعدما  األولى  احملاولة  وكانت 
عند  كرة على صدره  رومولو  البرازيلي 
نقطة اجلزاء، أبعدها الدفاع لتصل الى 
بتسرع  تابعها  الذي  إميوبيلي  تشيرو 

أما   .)26( املرمى  ميني  على 
تسديدة  من  فكانت  الثانية 
سيرغي  للصربي  خطرة 

ميلينكوفيتش سافيتش 
القائم  بجانب  مرت 
ميالن  حلارس  األمين 
دوناروما  جانلويجي 
سيطر  الذي   )37(
كرة  على  الثالثة  في 
لوكاس  البرازيلي 
وكان   .)40( ليفا 
الشوط الثاني مماثال 
أفضلية  مع  لألول 
أكبر ألصحاب األرض 
في  واضح  وتراجع 
لم  الذي  ميالن  أداء 
يتخط دور اجملموعات 
ليغ«،  »يوروبا  في 

ميلك  يزال  ما  لكنه 
أبطال  دوري  في  املشاركة  فرصة 

باحتالله  املقبل  املوسم  اوربا 
حاليا املركز الرابع في الدوري )45 
من  قوية  منافسة  مع  نقطة( 
روما،  للعاصمة،  الثاني  القطب 
الذي يتخلف عنه بفارق نقطة.

وكسر إميوبيلي مصيدة التسلل 
وتقدم  امللعب  منتصف  في 

دوناروما  يواجه  أن  قبل  بالكرة 
فأرسل  انفراده  لقطع  خرج  الذي 

الكرة من حافة املنطقة ارتدت من 
أبرز  التسيو  ليفقد  األمين،  القائم 
فرصه في هذا الشوط )80(. و يلعب 
أتاالنتا،  مع  فيورنتينا  الذهاب  في 

 24 في  اإلياب  مباراتا  تقام  أن  على 
نيسان/أبريل املقبل.
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لم يكتف اإلسباني كيبا أريزاباالجا، حارس تشيلسي، 
ــيو  ــه اإليطالي ماوريس ــذ تعليمات مدرب ــض تنفي برف
ــيتي، األحد  ــتر س ــاراة البلوز ومانشس ــاري، في مب س
ــه ارتكب واقعة  ــي، بنهائي كأس الرابطة، ولكن املاض

مسيئة أخرى.
ــال لطلب مدربه  ــباني رفض االمتث ــارس اإلس وكان احل
ــه  ــماح لزميل ــب، والس ــن امللع ــروج م ــي باخل اإليطال
ــزول للتصدي لركالت  ــي كاباييرو، بالن األرجنتيني ويل

الترجيح.

ــتبك  ووفًقا لصحيفة »صن« البريطانية، فإن كيبا اش
ــرف املالبس، عقب  ــرو في غ ــع زميله كابايي ــا م لفظًي

انتهاء اللقاء.
ــي: »أنا احلارس األول في  وقال كيبا للحارس األرجنتين
تشيلسي، ولذلك كان يجب أن أستمر مع الفريق أثناء 

تنفيذ ركالت الترجيح«.
ــا أغضبت  ــات كيب ــى أن كلم ــة إل ــارت الصحيف وأش
كاباييرو الذي كان من املفترض أن يشارك بداًل منه في 

املباراة.
ــبوع  ــي بخصم أس وتعرض كيبا لعقوبة من تشيلس

ــتبعاده من املشاركة أساسًيا  من راتبه، كما أنه مت اس
مع فريقه،  ضد توتنهام، ضمن منافسات اجلولة الـ28 

من البرمييرليج.
ــب املباراة  ــاري عق ــذار كيبا وتصريحات س ــم اعت ورغ
ــت بينه وبني  ــوء الفهم التي حدث ــه أدرك حالة س بأن
ــدرب اإليطالي عاد بتصريحات مغايرة  احلارس، إال أن امل
ــيًرا إلى أن  ــبيرز، مش خالل املؤمتر الصحفي ملباراة الس

اإلسباني ارتكب خطأ وعليه حتمل العواقب.

كيبا يزيد الطني بلة بعد صدامه مع ساري
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سان جرمان على بعد خطوتني من لقب كأس فرنسا و تعادل خميب بني التسيو وميالن يف كأس إيطاليا

اخلليج يطالب بتحقيق عاجل حول نصف نهائي كأس اليدناجتس يتجاوز ثاندر يف دوري السلة األمريكي

اإلسباني فالفريدي حياصر السلوفاكي روغليك يف صدارة طواف اإلمارات

كلوب  يورغن  األملاني  ليفربول  مدرب  على  يتعني   
في  مستواهم  تراجع  الذين  العبيه  همة  شحذ 
اآلونة األخيرة عندما يستقبل واتفورد في وقت بدأت 
كتيبته تعاني من الضغوطات النفسية في األمتار 
يلهث  الذي  احمللي  اللقب  نحو  السباق  من  األخيرة 
وراءه الفريق االحمر منذ عام 1990. وسقط ليفربول 
مباريات  أربع  آخر  في  مرات  ثالث  التعادل  فخ  في 
يونايتد  ومانشستر  هام  ووست  سيتي  ليستر  مع 
ما رسم عالمة استفهام حول قدرة أفراد الفريق في 
التعامل مع الضغوطات ال سيما بأن معظم العبيه 
ألن  األخيرة  السنوات  في  التجربة  هذه  يعيشوا  لم 
فريقهم لم يكن في صلب املنافسة على اللقب.بيد ان 
الظهير األيسر االسكتلندي أندرو روبرتسون يؤكد قدرة 
»إنها جزء  بقوله  الضغوطات  التعامل مع  فريقه على 
فارق  ألن  أكبر  الضغوطات  احلال،  بطبيعة  اللعبة.  من 
يتعني  لكن  متقارب  سيتي  ومانشستر  بيننا  النقاط 
علينا التعامل مع هذا األمر. إذا أردت إحراز لقب الدوري 
ويتصدر  اآلخرين«.  على  تتفوق  ان  عليك  يجب  احمللي 
سيتي  مانشستر  عن  واحدة  نقطة  بفارق  ليفربول 

التقليدي  الغرمي  التعادل مع  بعد  املاضي  املوسم  بطل 
أولدترافورد،  ملعب  على  سلبا  يونايتد  مانشستر 
نقطتني  فقد  األحمر  الفريق  بان  اعتبروا  كثيرين  لكن 
التي عانى منها  الصعوبات  ثمينتني ال سيما في ظل 
منافسه الذي خسر ثالثة العبني بنهاية الشوط األول 
بداعي االصابة وهم اإلسبانيان أندير هيريرا وخوان ماتا 
على  ليفربول  يضغط  ان  من  وبدال  لينغارد.  وجيسي 
منافسه مستغال احلالة املعنوية الصعبة التي مير بها 
لم يجازف بالهجوم ولم يهدد مرمى احلارس اإلسباني 

دافيد دي خيا إطالقا في الشوط الثاني.
وحافظ روبرتسون على تفاؤله بقوله »لو قدمتم الى كل 
من له عالقة بليفربول ان نكون متقدمني في الصدارة 
ذلك«.لكنه  على  وافقنا  لكنا  واحدة  نقطة  بفارق 
اعترف بتراجع مستوى فريقه في اآلونة األخيرة بقوله 
)ضد  السلبي  بالتعادل  انتهتا  لنا  األخيرتان  »املباراتان 
بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا( وبالتالي من السهل 
القول بان الفريق يفتقد الى الشرارة. لقد افتقدنا الى 
هذه الشرارة في مواجهة مانشستر يونايتد، لكن في 
وتقول   املباريات  هذه  الى  بالوراء  تعود  األحيان  بعض 
جيدة  نتيجة  انتزاع  في  جنحنا  لكننا  جيدا  نلعب  لم 

سمحت لنا بالفوز بلقب الدوري«

نيشيكوري ومونفيس اىل الدور الثاني يف دورة دبي



كلوب يبحث عن طريقة لوقف نزيف النقاط يف 
املصنف الدوري اإلنكليزي نيشيكوري  كي  الياباني  تأهل 

أوال الى الدور الثاني لدورة دبي الدولية في 
بونوا  الفرنسي  على  بفوزه  املضرب  كرة 
بير 6-4 و6-3 في ساعة و21 دقيقة، بينما 
أقصى الفرنسي غايل مونفيس الكرواتي 

مارين تشيليتش الثالث.
واملصنف  آسيا  في  العب  أفضل  ويلتقي 
مع  املقبل  الدور  في  عامليا  سادسا 
على  الفائز  هوركاتش  هوبرت  البولندي 
من  الصاعد  موتيه  كورنتان  الفرنسي 

التصفيات 6-3 و5-7.
املشاركة  فضل  الذي  نيشيكوري  وقال 
للمرة األولى في دورة دبي بدال من رحلته 
من  الفترة  هذه  في  املعتادة  األميركية 
)ألغيت(  دورتي ممفيس  في  العام السيما 
أن  السهل  من  »ليس  بيتش،  وديلراي 
تلعب ضد بونوا بالتأكيد. بتمتع بإرسال 

ممتاز وميتاز بالكرات اخللفية«.
اجملموعة  في  الثالث  »الشوط  وأضاف 
األولى )الذي استغرق 8 دقائق( كان مفتاح 
أصبحت  كسبته،  أن  وبعد  فيها.  فوزي 
وكسر  عاد  أنه  رغم  بالنفس  ثقة  أكثر 
متابعا  يحدث«،  قد  شيء  كل  إرسالي. 
»كانت مباراة جيدة، واللعب ليس سهال 
مع هبوب رياح شديدة. أعتقد بأني لعبت 
نيشيكوري  اليوم«.وجنح  جيد  بشكل 

إنقاذ ثماني فرص لكسر إرساله في  في 
منافسه  إرسال  وكسر  األولى،  اجملموعة 
طريقه  في  الثانية  اجملموعة  في  مرتني 
 10 في  بير  الثامن على  الفوز  الى حتقيق 
وفي  بينهما.  جمعت  مباشرة  مواجهات 
مونفيس  حقق  األول،  الدور  مباريات  أبرز 
رابع  في  سيليتش  على  الرابع  فوزه 
مواجهة بينهما، وذلك بنتيجة 6-3 و6-4 
ويعاني  دقيقة.  و45  ساعة  في  و6-صفر 
سيليتش املتوج عام 2014، بلقب بطولة 
األربع  البطوالت  آخر  املفتوحة،  الواليات 
ويخوض  املوسم  هذا  بداية  في  الكبرى، 
من  عودته  بعد  فقط  له  الثانية  الدورة 
إصابة في الركبة. أما مونفيس، فيواصل 
البناء على أدائه اجليد في الفترة املاضية، 

والذي توجه بلقب روتردام الهولندية في 
17 شباط/فبراير، األول له منذ نحو عام.
أن  »اعتقدت  فوزه  بعد  الفرنسي  وقال 
القرعة لم تسعفني، ألن مارين هو لقاء 
صعب جدا في الدور األول .. لكنني كنت 
التي  الطريقة  عن  راض  أنا  مستعدا. 
خسارة  بعد  عودتي  السيما  بها،  لعبت 
مونفيس  الثانية«.ويلتقي  اجملموعة 
ماركوس  القبرصي  مع  الثاني  الدور  في 
محمد  املصري  على  الفائز  بغداديس 

صفوت 4-6 و6-3 و4-6.
برديتش  توماس  التشيكي  وتخطى 
ايفاشكا  إيليا  البيالروسيي  بصعوبة 
بثالث مجموعات وشوط فاصل 6-4 و6-4 

و6-7 )4-7(.

طواف  صدارة  في  روغليك  السلوفاكي  يحاصر  فالفيردي  اإلسباني 
املركز  )موفيستار(  فالفيردي  أليخاندرو  االسباني  الدراج  أحرز  اإلمارات 
للدراجات  اإلمارات  األصعب في طواف  اجلبلية  الثالثة  املرحلة  في  األول 
الهوائية ليتقدم الى املركز الثاني في الترتيب العام خلف السلوفاكي 
برميوز روغليك )جامبو فيسما( الذي احتفظ بالصدارة والقميص األحمر.
ووضع فالفيردي )38 عاما(، بطل العالم، كل خبرته إلحراز املركز األول في 
هذه املرحلة التي تخللها الصعود الى جبل حفيت البالغ ارتفاعه 1240 
م، مكررا ما فعله في 2018 عندما فاز باملرحلة ذاتها في طريقه الحراز 
لقب طواف أبوظبي. وتفوق فالفيردي الذي قطع مسافة املرحلة البالغة 
النهائية  السرعة  بفارق  ثانية،  و50  دقيقة  و44  4 ساعات  177 كلم في 
على روغليك والفرنسي دافيد غودو )غروباما-اف دي دجي(. وانتظر الدراج 

اإلسباني حتى آخر 900 م من أصل 11 كلم من الصعود الى جبل حفيت 
ليضغط بقوة على روغليك وغودو واألملاني إميانويل بوخمان ثم يتقدم الى 
خط النهاية وسط فرحة عارمة له بالفوز بأول مرحلة هذا املوسم. وقال 
األمتار  في  تقدمت  ممتعا،  بالفوز، كان سباقا  »أنا سعيد جدا  فالفيردي 
العام  هنا  شاركت  أن  لي  وسبق  املنطقة  طبيعة  أعرف  ألني  األخيرة، 
املاضي ونلت املركز االول«. وما يزال روغليك يحتفظ باملركز األول للمرحلة 
ثانية   14 بفارق  ثوان،  و5  دقيقة  و38  ساعات  تسع  بزمن  تواليا  الثالثة 
أمام فالفيردي، و31 امام غودو.وبعد ثالثة ايام من املنافسات في مدينتي 

ابوظبي والعني، تقام املرحلة الرابعة في دبي ملسافة 205 كلم .
بعد دمج  األولى  للمرة  يقام  الهوائية  للدراجات  االمارات  ان طواف  يذكر 
سباقي أبوظبي ودبي، ويتألف من سبع مراحل تختتم في الثاني من آذار/
مارس ملسافة إجمالية 1090 كلم تعبر اإلمارات السبع املكونة للدولة 

اخلليجية.

طالب نادي اخلليج، األمير عبد العزيز بن 
اللجنة  رئيس  الفيصل، بصفته  تركي 
األوملبية السعودية، بفتح حتقيق عاجل 
حلساب  الوحدة،  مواجهة  أحداث  في 
بن  سلطان  األمير  كأس  نهائي  نصف 
الكأس،  لنهائي  الوحدة  وتأهل  فهد. 
في   )23/26( اخلليج  على  تغلبه  عقب 

مكة املكرمة.

»نبدي  بيان:  في  اخلليج،  إدارة  وقالت 
اليد  كرة  إليه  آلت  ملا  استيائنا،  شديد 
حقيقية  أزمة  تعيش  التي  السعودية، 
في الوقت احلالي، تسيرها نحو اجملهول«.
وتابع البيان: »وإننا إذ نعبر عن سخطنا، 
ملا آلت إليه أحداث املباراة، فإننا نحمل 
ملصلحة  النتيجة  تغيير  اللعبة  احتاد 
من  املباراة،  أثناء  جرى  مبا  الوحدة، 
أخطاء إدارية فادحة، وأخطاء حتكيمية 

فاضحة، واستفزازات رسمية مثبتة«.
االحتاد  مخالفة  ذلك  »ومن  وواصل: 
الرياضية،  واألعراف  القوانني  لكافة 
مجتبي  النور،  نادي  لالعب  بالسماح 
السالم، باملشاركة مع الوحدة، وهو ما 
مختلفني،  فريقني  مع  املشاركة  يعني 
أي  إلى  االستناد  دون  البطولة،  ذات  في 

الئحة تقر ذلك«.

جديدة،  لطمة  ناجتس  دينفر  وجه 
عندما  ثاندر،  أوكالهوما سيتي  إلى 
دوري  في   ،)112/121( عليه  تغلب 

السلة األمريكي للمحترفني.
على  الثانية  الهزمية  ثاندر  وتلقى 
 4 آخر  في  له  الثالثة  وهي  التوالي، 

مباريات باملسابقة.
دينيس  األملاني،  الالعب  وسجل 
شرودر، 11 نقطة فقط، إضافة لـ7 

و5  حاسمة،  متريرات 
ليفشل  متابعات، 

فريقه  إنقاذ  في 

رصيده  جمدت  التي  الهزمية،  من 
الثالث  املركز  في  نقطة،   98 عند 

مبجموعة الغرب.
دينفر  وكان نيكوال يوكيتش، العب 
املسجلني  أفضل  هو  ناجتس، 
و10  نقطة،   36 برصيد  املباراة،  في 

متريرات حاسمة.
تورنتو  فاز  املسابقة،  نفس  وفي 
سيلتيكس  بوسطن  على  رابتورز 
على  نيكس  ونيويورك   ،)95/118(

أورالندو ماجيك )103/108(.

قاد األرجنتيني أنخل دي ماريا فريقه 
لقب  حامل  جرمان  سان  باريس 
لبلوغ  املاضية،  األربعة  املواسم 
كأس  ملسابقة  النهائي  نصف  الدور 
بتسجيله  القدم،  كرة  في  فرنسا 
ديجون  ضيفه  على  الفوز  في  هدفني 
األرجنتيني  اجلناح  وشكل  3-صفر. 
محور احلركة في مباراة هيمن عليها 
وحسم  الفرنسية،  العاصمة  فريق 
األول  الشوط  من  عمليا  نتيجتها 
يضيف  أن  قبل  و28(،   8( بهدفيه 
 ،)77( الثالث  مونييه  توما  البلجيكي 
ديجون  من  قليلة  محاوالت  ظل  في 
قبل  عشر  التاسع  املركز  صاحب 
األخير في الدوري، بفارق 48 نقطة عن 
ومتصدر  اللقب  حامل  جرمان  سان 
األملاني  املدرب  حاليا.وخاض  الترتيب 
بتشكيلة  املباراة  توخل  توماس 
عمادها العبون أساسيون مثل حارس 
بوفون  جانلويجي  اإليطالي  املرمى 
تياغو  البرازيلي  الدفاع  قلب  والقائد 
ماركو  الوسط  خط  والعب  سيلفا 
املهاجم  النجم  أبقى  بينما  فيراتي، 
البدالء،  مقاعد  على  مبابي  كيليان 
في ظل تواصل غياب زميليه في خط 
واألوروغوياني  نيمار  البرازيلي  الهجوم 
اإلصابة. بسبب  كافاني  إدينسون 

البداية  من  جرمان  سان  وضغط 
وافتتح  برانس،  دي  بارك  ملعبه  على 
الدقائق  انقضاء  قبل  التسجيل 
ماريا  دي  انفرد  عندما  األولى،  العشر 
بعد متريرة متقنة في العمق من وسط 
دراكسلر،  يوليان  األملاني  عبر  امللعب 
خط  عبوره  قبل  ورفعها  بها،  فتقدم 

رائعة  »لوب«  ساقطة  اجلزاء،  منطقة 
حارس  ملرمى  البعيدة  الزاوية  في 
رونارسون.  رونار  اإليسلندي  ديجون 
بعد  الضغط  جرمان  سان  وواصل 
الهدف، وأتيحت له فرصة عبر تسديدة 
إريك  الكاميروني  مهاجمه  من  قوية 
في   ،)20( تشوبو-موتينغ  مكسيم 
مقابل فرصة لديجون عبر رأسية رومان 
أمالفيتانو )22( عالية عن املرمى. وبعد 
سجل  احملاولة،  هذه  من  دقائق  ست 
هجمة  بعد  الثاني  الهدف  ماريا  دي 
الى  الكرة  خاللها  مرر  بنفسه،  قادها 
لكن  املنطقة،  داخل  تشوبو-موتينغ 
الى  وصولها  قبل  قطعها  أمالفيتانو 
األرجنتيني  الى  لتعود  الكاميروني، 
اخلالي  املرمى  في  بسهولة  فيودعها 
قد  كان  الذي  رونارسون  حارسه  من 

األولى.وفي  التمريرة  خرج حملاولة قطع 
أخطر  لديجون  أتيحت   ،32 الدقيقة 
فرصه في الشوط األول، عندما انسل 
جوليو تافاريش )من الرأس األخضر( في 
جرمان،  سان  ملنطقة  اليسرى  اجلهة 
تخطي  من  واحدة  مبراوغة  ومتكن 
واحلارس  كيمبيمبي  بريسنل  املدافع 
ضيقة  زاوية  من  الكرة  وحول  بوفون، 
اخلط،  الى جانب  املرمى  بعرض  لتعبر 
قبل أن ترتد من القائم األيسر البعيد.

وكاد دي ماريا يكمل الـ«هاتريك« قبل 
سدد  عندما  األول،  الشوط  نهاية 
املنطقة  داخل  من  قوية  كرة  مونييه 
رونارسون، فعادت لألرجنتيني  أبعدها 
لكنها  املرمى  نحو  سددها  الذي 
أبعدت عن اخلط )43(. وبحسب موقع 
ساهم  الرياضية،  لالحصاءات  »أوبتا« 

املباريات  في  أهداف  بعشرة  ماريا  دي 
مختلف  في  لفريقه  األخيرة  التسع 
املسابقات )سجل 6 وصنع أربع متريرات 

حاسمة(.
الثاني  شوطها  في  املباراة  وبقيت 

مفتوحة من الفريقني.
ونفذ األرجنتيني ليناردو باريديس ركلة 
رونارسون  أبعدها  قوية  بعيدة  حرة 
بأعجوبة قبل اختراقها الزاوية العليا 
)46(، قبل فرصة أخرى  اليسرى ملرماه 
في  الكرة  قطع  عندما  لتافاريش 
منتصف ملعب سان جرمان بعد خطأ 
من املدافع األملاني ثيلو كيهرر، وتقدم 
قوية  كرة  وسدد  اجلزاء  منطقة  الى 
تصدى لها بوفون )57(. اختتم مونييه 
بدأها  هجمة  اثر  األهداف  سلسلة 
بنفسه عن اجلهة اليمنى ومرر الكرة 

داخل  راوغ  الذي  تشوبو-موتينغ  الى 
للبلجيكي  إعادتها  قبل  املنطقة، 
الى  مدافعني  ثالثة  بني  من  فسددها 
مباريات  وتستكمل  رونارسون.  شباك 
ربع النهائي بلقاء رين وضيفه أورليان 
كاين،  وضيفه  وليون  ثانية(،  )درجة 
هذا  في  األخيرة  املباراة  تقام  أن  على 
ونانت  رابعة(  )درجة  فيتريه  بني  الدور 

في السادس من آذار/مارس.
تعادل التسيو وضيفه  اخر  من جانب 
ميالن سلبا بعدما قدما الثالثاء عرضا 
متواضعا على امللعب األوملبي في روما 
في ذهاب الدور نصف النهائي ملسابقة 
وفشل  القدم.  كرة  في  إيطاليا  كأس 
األرض  عاملي  استغالل  في  التسيو 
واجلمهور لتحقيق أفضلية قبل مباراة 
اللومباردي،  الفريق  أرض  على  اإلياب 
بني  الذهاب  مباراة  نتيجة  لتتكرر 
لنسخة  ذاته  الدور  في  الفريقني 
املوسم املاضي. وتبادل التسيو وميالن 
السلبي  التعادل  املاضي  املوسم  في 
ميالن  يحجز  أن  قبل  وإيابا  ذهابا 
بطاقته بركالت الترجيح على امللعب 
ملباراة  األول  الشوط  وشهد  األوملبي. 
الثالثاء ثالث محاوالت لالتسيو، سادس 
الدوري احمللي والذي خرج من مسابقة 
يد  على  ليغ«  »يوروبا  األوربي  الدوري 
فشل  بينما  اإلسباني،  أشبيلية 
العبو ميالن الذين كانوا األفضل جلهة 
واحدة  كرة  تسديد  في  االستحواذ، 
دقيقة.   45 خالل  املضيف  مرمى  على 
استقبل  بعدما  األولى  احملاولة  وكانت 
عند  كرة على صدره  رومولو  البرازيلي 
نقطة اجلزاء، أبعدها الدفاع لتصل الى 
بتسرع  تابعها  الذي  إميوبيلي  تشيرو 

أما   .)26( املرمى  ميني  على 
تسديدة  من  فكانت  الثانية 
سيرغي  للصربي  خطرة 

ميلينكوفيتش سافيتش 
القائم  بجانب  مرت 
ميالن  حلارس  األمين 
دوناروما  جانلويجي 
سيطر  الذي   )37(
كرة  على  الثالثة  في 
لوكاس  البرازيلي 
وكان   .)40( ليفا 
الشوط الثاني مماثال 
أفضلية  مع  لألول 
أكبر ألصحاب األرض 
في  واضح  وتراجع 
لم  الذي  ميالن  أداء 
يتخط دور اجملموعات 
ليغ«،  »يوروبا  في 

ميلك  يزال  ما  لكنه 
أبطال  دوري  في  املشاركة  فرصة 

باحتالله  املقبل  املوسم  اوربا 
حاليا املركز الرابع في الدوري )45 
من  قوية  منافسة  مع  نقطة( 
روما،  للعاصمة،  الثاني  القطب 
الذي يتخلف عنه بفارق نقطة.
وكسر إميوبيلي مصيدة التسلل 
وتقدم  امللعب  منتصف  في 

دوناروما  يواجه  أن  قبل  بالكرة 
فأرسل  انفراده  لقطع  خرج  الذي 

الكرة من حافة املنطقة ارتدت من 
أبرز  التسيو  ليفقد  األمين،  القائم 
فرصه في هذا الشوط )80(. و يلعب 
أتاالنتا،  مع  فيورنتينا  الذهاب  في 

 24 في  اإلياب  مباراتا  تقام  أن  على 
نيسان/أبريل املقبل.
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لم يكتف اإلسباني كيبا أريزاباالجا، حارس تشيلسي، 
ــيو  ــه اإليطالي ماوريس ــذ تعليمات مدرب ــض تنفي برف
ــيتي، األحد  ــتر س ــاراة البلوز ومانشس ــاري، في مب س
ــه ارتكب واقعة  ــي، بنهائي كأس الرابطة، ولكن املاض

مسيئة أخرى.
ــال لطلب مدربه  ــباني رفض االمتث ــارس اإلس وكان احل
ــه  ــماح لزميل ــب، والس ــن امللع ــروج م ــي باخل اإليطال
ــزول للتصدي لركالت  ــي كاباييرو، بالن األرجنتيني ويل

الترجيح.

ــتبك  ووفًقا لصحيفة »صن« البريطانية، فإن كيبا اش
ــرف املالبس، عقب  ــرو في غ ــع زميله كابايي ــا م لفظًي

انتهاء اللقاء.
ــي: »أنا احلارس األول في  وقال كيبا للحارس األرجنتين
تشيلسي، ولذلك كان يجب أن أستمر مع الفريق أثناء 

تنفيذ ركالت الترجيح«.
ــا أغضبت  ــات كيب ــى أن كلم ــة إل ــارت الصحيف وأش
كاباييرو الذي كان من املفترض أن يشارك بداًل منه في 

املباراة.
ــبوع  ــي بخصم أس وتعرض كيبا لعقوبة من تشيلس

ــتبعاده من املشاركة أساسًيا  من راتبه، كما أنه مت اس
مع فريقه،  ضد توتنهام، ضمن منافسات اجلولة الـ28 

من البرمييرليج.
ــب املباراة  ــاري عق ــذار كيبا وتصريحات س ــم اعت ورغ
ــت بينه وبني  ــوء الفهم التي حدث ــه أدرك حالة س بأن
ــدرب اإليطالي عاد بتصريحات مغايرة  احلارس، إال أن امل
ــيًرا إلى أن  ــبيرز، مش خالل املؤمتر الصحفي ملباراة الس

اإلسباني ارتكب خطأ وعليه حتمل العواقب.

كيبا يزيد الطني بلة بعد صدامه مع ساري
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سان جرمان على بعد خطوتني من لقب كأس فرنسا و تعادل خميب بني التسيو وميالن يف كأس إيطاليا

اخلليج يطالب بتحقيق عاجل حول نصف نهائي كأس اليدناجتس يتجاوز ثاندر يف دوري السلة األمريكي

اإلسباني فالفريدي حياصر السلوفاكي روغليك يف صدارة طواف اإلمارات

كلوب  يورغن  األملاني  ليفربول  مدرب  على  يتعني   
في  مستواهم  تراجع  الذين  العبيه  همة  شحذ 
اآلونة األخيرة عندما يستقبل واتفورد في وقت بدأت 
كتيبته تعاني من الضغوطات النفسية في األمتار 
يلهث  الذي  احمللي  اللقب  نحو  السباق  من  األخيرة 
وراءه الفريق االحمر منذ عام 1990. وسقط ليفربول 
مباريات  أربع  آخر  في  مرات  ثالث  التعادل  فخ  في 
يونايتد  ومانشستر  هام  ووست  سيتي  ليستر  مع 
ما رسم عالمة استفهام حول قدرة أفراد الفريق في 
التعامل مع الضغوطات ال سيما بأن معظم العبيه 
ألن  األخيرة  السنوات  في  التجربة  هذه  يعيشوا  لم 
فريقهم لم يكن في صلب املنافسة على اللقب.بيد ان 
الظهير األيسر االسكتلندي أندرو روبرتسون يؤكد قدرة 
»إنها جزء  بقوله  الضغوطات  التعامل مع  فريقه على 
فارق  ألن  أكبر  الضغوطات  احلال،  بطبيعة  اللعبة.  من 
يتعني  لكن  متقارب  سيتي  ومانشستر  بيننا  النقاط 
علينا التعامل مع هذا األمر. إذا أردت إحراز لقب الدوري 
ويتصدر  اآلخرين«.  على  تتفوق  ان  عليك  يجب  احمللي 
سيتي  مانشستر  عن  واحدة  نقطة  بفارق  ليفربول 

التقليدي  الغرمي  التعادل مع  بعد  املاضي  املوسم  بطل 
أولدترافورد،  ملعب  على  سلبا  يونايتد  مانشستر 
نقطتني  فقد  األحمر  الفريق  بان  اعتبروا  كثيرين  لكن 
التي عانى منها  الصعوبات  ثمينتني ال سيما في ظل 
منافسه الذي خسر ثالثة العبني بنهاية الشوط األول 
بداعي االصابة وهم اإلسبانيان أندير هيريرا وخوان ماتا 
على  ليفربول  يضغط  ان  من  وبدال  لينغارد.  وجيسي 
منافسه مستغال احلالة املعنوية الصعبة التي مير بها 
لم يجازف بالهجوم ولم يهدد مرمى احلارس اإلسباني 

دافيد دي خيا إطالقا في الشوط الثاني.
وحافظ روبرتسون على تفاؤله بقوله »لو قدمتم الى كل 
من له عالقة بليفربول ان نكون متقدمني في الصدارة 
ذلك«.لكنه  على  وافقنا  لكنا  واحدة  نقطة  بفارق 
اعترف بتراجع مستوى فريقه في اآلونة األخيرة بقوله 
)ضد  السلبي  بالتعادل  انتهتا  لنا  األخيرتان  »املباراتان 
بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا( وبالتالي من السهل 
القول بان الفريق يفتقد الى الشرارة. لقد افتقدنا الى 
هذه الشرارة في مواجهة مانشستر يونايتد، لكن في 
وتقول   املباريات  هذه  الى  بالوراء  تعود  األحيان  بعض 
جيدة  نتيجة  انتزاع  في  جنحنا  لكننا  جيدا  نلعب  لم 

سمحت لنا بالفوز بلقب الدوري«

نيشيكوري ومونفيس اىل الدور الثاني يف دورة دبي



كش��ف تقرير ملوقع “عربي بوس��ت” 
األميرك��ي ام��س األربع��اء ع��ن قيام 
بتدريب  األميركية  املتح��دة  الواليات 
أكثر من الف مس��لح ف��ي قاعدتي 
ع��ن األس��د واحلبانية ف��ي محاولة 
حتاك��ي جتربة “الصحوات”، مش��يرا 
إل��ى أن الق��وة اطل��ق عليها اس��م 

“اشباح الصحراء”.
ونق��ل التقري��ر ع��ن مص��در قري��ب 
م��ن الق��وات األميركي��ة قول��ه، إن 
“الواليات املتحدة حت��اول إعادة فتح 
ملف الصحوات م��ن جديد”، مبينا 
أن “الصح��وات جنحت ف��ي محاربة 
مناوئ��ة  كان��ت  الت��ي  الفصائ��ل 

ألميركا”.
وأض��اف املصدر، ان “عناصر أش��باح 

الصحراء يتجاوز عددهم ألف مقاتل 
يخضع��ون حالي��اً للتدري��ب على يد 
األمريكي��ن ف��ي قاعدة عن األس��د 

وقاعدة احلبانية في غربي العراق”.
واش��ار إل��ى أن��ه “س��يتم جتهيزهم 
العس��كرية  واآللي��ات  بالس��يارات 
واألس��لحة املتوس��طة واخلفيف��ة”، 
مؤك��دا “إنه��م لي��س له��م عالق��ة 
بالقوات األمنية بالعراق، بل سيكون 
ارتباطهم بش��كل مباش��ر بالقيادة 

األمريكية في العراق”.
وبحسب التقرير فإن “عناصر أشباح 
الصحراء هم خاليا داعش وَمن عملوا 
معه��م، وم��ن كان ف��ي الصحوات”، 
مبين��ا أن “الق��وات األمريكية قامت 
بتس��ليمهم ما يقرب م��ن 200 عربة 
مدنية وعس��كرية، إضافة إلى جتهيز 
اخلفيف��ة  باألس��لحة  عنص��ر   500
واملتوس��طة التي كان يس��تخدمها 
داعش سابقاً وهذه املعلومات مثبتة 

لدى االستخبارات العراقية”.

ورفضت عضو جلنة العالقات اخلارجية 
في مجل��س النواب ريحان حنا ايوب، 
امس األربعاء، ان يك��ون العراق وطناً 
“داع��ش”  تنظي��م  لعناص��ر  بدي��الً 
اإلجرام��ي، كاش��فة ع��ن مخط��ط 

دولي بش��أن مصير “الدواعش” الذين 
تسلمهم العراق.

وقالت اي��وب في بي��ان إن “العراق مير 
مبرحل��ة حساس��ة ومنعطف خطير 
ج��دا”، رافض��ًة “كل التبري��رات عن 
دخول مجرم��ي “داعش” الى االراضي 

العراقية”.
وأضاف��ت، ان “ابن��اء ش��عبنا متتعوا 
باالمن واالم��ان منذ حتري��ر محافظة 
نين��وى ولغاي��ة االن واس��تطاعوا ان 
يتحرك��وا بحريته��م ف��ي كل مكان 
بالعراق فال ميكن لنا ان نعيد مأس��ي 
التفجي��رات والقت��ل عل��ى الهوي��ة 
والعرق والدين،من خالل جعل العراق 
وطناً بدي��الً له��والء “الدواعش”عرباً 
كان��وا او اجان��ب الذي��ن ل��م يرحموا 

طفال او شابا او كبير سن او امرأة”.
وش��ددت ايوب على “ضرورة التفكير 
م��ن قب��ل املس��رولن العراقي��ن بأن 
وجوده��م قنبل��ة موقوت��ة ميك��ن ان 
تنفج��ر في اي��ة حلظة ليع��ودوا الى 

احت��الل احملافظ��ات وارتكاب ابش��ع 
اجلرائم بحق جميع ابناء شعبنا.

وح��ذرت ايوب م��ن “وج��ود مخطط 
لتهريبه��م وابقاء الع��راق في دوامة 
خوض احلروب بالنيابة عن كل العالم 
ليذه��ب ضحيتها ابناؤه ومدنه وبناه 
التحتي��ة دون ان تدف��ع اي دول��ة من 
الدول التي يأت��ي منها هؤالء اجملرمون 

اية مبالغ العادة اعماره بعد ذلك
كما حذر  النائب عن حتالف اإلصالح 
واالعمار س��تار جب��ار العتابي، امس 
األربع��اء، من أن التواجد العس��كري 
األميركي ف��ي العراق يس��هم بزيادة 
اإلرهابية في  والتحركات  النشاطات 

محافظة األنبار.
وق��ال العتابي في تصري��ح إن “حترك 
الق��وات األمريكية داخ��ل محافظة 
االنبار زاد م��ن التحرك اإلرهابي خالل 
األس��ابيع املاضي��ة”، مش��يرا إلى أن 
“األم��ر يتطلب حتريك ق��وات إضافية 
ملسك الش��ريط احلدودي ملنع تسلل 

اإلرهابين”.
ودع��ا العتاب��ي احلكوم��ة العراقي��ة 
إل��ى “إج��راء تنس��يق مش��ترك م��ع 
اجلانب السوري للحد من التحركات 
اإلرهابي��ة على الش��ريط احل��دودي”، 
مش��ددا على ضرورة “اجراء عمليات 
الس��ورية  األراضي  داخل  عس��كرية 

ملن��ع تس��لل اإلرهابي��ن اذا تطل��ب 
األمر”.

وكان مدي��ر مكت��ب منظم��ة “ب��در” 
في محافظ��ة االنبار قص��ي األنباري 
كشف في تصريح س��ابق عن وجود 
حت��رك أمريك��ي لطرح قضي��ة إقليم 
االنبار مجددا، مشيرا إلى أن واشنطن 
ب��دأت تعمل على حتريك أجندتها من 
السياسين وش��يوخ عشائر الحياء 

القضية مجددا
كما اكدت النائ��ب عن حتالف الفتح 
س��هام املوس��وي، امس االربع��اء، ان 
مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض 
الفت��ح  حس��ابات  خ��ارج  اصب��ح 
وسائرون، مرجحة اجمليء بشخصيات 
والعس��كري  االمن��ي  الس��لك  م��ن 

لوزارتي الداخلية والدفاع.
ان  تصري��ح  ف��ي  املوس��وي  وقال��ت 
“املعلوم��ات االخي��رة تفي��د بتن��ازل 
الفياض عن الترشح والتمسك بوزارة 
الداخلية، وهناك اس��ماء مرش��حة 
جديدة م��ن املمك��ن ان يت��م اختيار 

احدها من قبل البرملان”.
سيحس��م  “البرمل��ان  ان  واضاف��ت 
التصويت على اي ش��خصية تطرح 
م��ن قبل الكتل السياس��ية، كما ان 
االكراد سيحس��مون امر مرشحهم 
لوزارة العدل، حيث تش��هد الساحة 

السياس��ية تقارب بهذا الش��أن”، 
مبين��ة أن “البرمل��ان م��ازال ينتظر 
احمل��ور الوطن��ي حلس��م مرش��حه 
لوزارة التربية، وسيش��هد الفصل 
التش��ريعي املقبل للبرملان حسم 

ملف الكابينة الوزارية”.
واش��ارت املوسوي إلى أن “االسماء 
س��تقدم  اجلدي��دة  املرش��حة 
للمس��اءلة والعدال��ة، وس��يجري 
الذاتية  ملفاتهم وسيرهم  تدقيق 
لعدم الوقوع بنفس اخلطأ السابق، 
حيث ان املرشحن قد اليكونوا من 

خارج العملية السياسية”.
وزارت��ي  “من��ح  املوس��وي  ورجح��ت 
الداخلي��ة والدفاع الى ش��خصيات 
امنية وعسكرية لها خبرة طويلة في 
هذا اجملال، خاصة بعد تنازل الفياض 

عن الترشح للداخلية
الى ذل��ك اكد رئيس الوزراء عادل عبد 
امله��دي، ان الع��راق يتعامل بحذر مع 
مل��ف الدواعش في س��وريا من اجل 

امن العراق.
امله��دي خ��الل مؤمت��ره  وق��ال عب��د 
الصحف��ي االس��بوعي، ان “الع��راق 
يتعام��ل بح��ذر م��ع مل��ف عوائ��ل 

الدواعش في س��وريا وف��ق مايضمن 
امن البالد”.

واضاف ان “العمل جارِ على الفرز بن 
العوائ��ل احملاصرة في س��وريا وعوائل 

داعش من عراقيي اجلنسية”.
واوضح ان “الع��راق حريص على منع 
تس��لل اي داعشي الى اجملتمع حرصاً 

على امنه
كم��ا دعت عض��و مفوضي��ة حقوق 
االنس��ان فات��ن احللف��ي، احلكوم��ة 
املركزية الى التحقي��ق مع الدواعش 
الذين تسلمتهم القوات االمنية، في 

جرائم ذبح الفتيات االيزيديات.
وقال احللفي في بي��ان ان “احلكومة 
العراقية مدعوة الى تش��كيل فريق 
مختص ومن اعلى القيادات االمنية 
التحقي��ق  لغ��رض  واالس��تخبارية 
م��ع العناص��ر الداعش��ية الذين مت 

تس��ليمهم للق��وات العراقية خالل 
االيام املاضي��ة ومعرفة من قام بذبح 

النساء االيزيديات”.
واضاف��ت ان “العم��ل االجرامي الذي 
قامت ب��ه تلك العصاب��ات بتصفية 
)50( ام��راة ايزيدية في ش��رق س��وريا 
يجب ان ال مير مرور الكرام وان الفرصة 
االن مؤاتية اكثر من غيرها لكش��ف 
اجلن��اة احلقيقين واتخ��اذ القصاص 

العادل بحقهم”.

ودعت احللفي ايض��ا “اجملتمع الدولي 
وكرمي خان املعني بالتحقيق بجرائم 
داع��ش حتدي��دا بالوقوف ال��ى جانب 
الش��عب العراق��ي في محنت��ه، من 
خ��الل مس��اعدة ذوي الضحاي��ا في 
العث��ور على اوالده��م وبناتهم الذين 
خطفه��م داعش ونقله��م الى اكثر 
من دولة مبساعدة جهات عملت على 
ه��دم الفسيفس��اء العراقية وتركه 
فريسة بيد العصابات االرهابية التي 
ما زالت تنش��ط بن احلن واالخر في 
مناطق عدة داخل الع��راق ومحيطه 

الغربي”.
وكانت محادثات س��رية قد انتشرت 
خ��الل اليوم��ن املاضي��ن ع��ن قيام 
العصاب��ات االرهابية بذب��ح الفتيات 
العراقي��ات م��ن املكون االيزي��دي ردا 
على القصف العنيف الذي تعرضت 

ل��ه مناط��ق ش��رق س��وريا م��ن قبل 
الدول��ي وباوامر مباش��رة  التحال��ف 
من قادة داع��ش خوفا من حتريرهن ملا 
ميتلكون��ه من معلوم��ات مهمة عن 
العناص��ر التي جعلت منهن س��بايا 
وس��ط س��وق النخاس��ة والذي اعاد 

املنطقة الى زمن اجلاهلية .
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حنا

عبد املهدي

الفياض

أعلنت رئيس��ة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي أمس أنها ستترك جمللس 
)البرمل��ان( خيار التصويت  العموم 
في 14 آذار )مارس( املقبل في شأن 
إرجاء وجيز خلروج اململكة املتحدة 
من االحتاد األوروب��ي )بريكزيت(، اذا 
رفض النواب اتفاق��اً توصلت اليه 
مع التكتل واحتمال »الطالق« من 

دون اتفاق.
وزراء   3 ه��دد  بعدم��ا  ذل��ك  ج��اء 
باالس��تقالة، ف��ي حال ل��م تعمل 
م��اي إلرج��اء موع��د« بريكزي��ت«، 
كما طال��ب 3 وزراء آخري��ن بإرجاء 
نتيج��ة غياب  االنس��حاب  موعد 
اتفاق أقّره البرملان، بدل »اخلروج في 
حال فوض��ى«. وكان حزب العمال 
اس��تراتيجيته  ع��ّدل  املع��ارض 
أيض��اً وأعل��ن االثن��ن اس��تعداده 
لدع��م تعدي��ل يتضّم��ن تنظي��م 
استفتاء ثاٍن في ش��أن »الطالق«، 
لتفادي خروج »مدّمر« يريده حزب 

احملافظن احلاكم .
وقال��ت م��اي إن��ه في ح��ال رفض 
مجلس العموم اخليارين »ستطرح 
احلكومة في 14 آذار مذكرة ملعرفة 
ه��ل يري��د البرمل��ان متدي��داً وجيزاً 
ومح��دوداً للم��ادة 50«، مضيف��ة 
أن أي إرج��اء س��يكون فقط حتى 

نهاية حزيران )يونيو( املقبل.
واضاف��ت أم��ام البرمل��ان: »ألكون 
واضحة، ال أري��د متديداً للمادة 50. 
يج��ب أن ينص��ّب تركيزنا املطلق 
عل��ى العمل للتوصل إل��ى اتفاق 
واخلروج في 29 مارس. أعتقد بأنه، 
في حال اضطررنا، س��نجعل في 
النهاية من خ��روج من دون اتفاق، 

جناحاً«.
وك��ررت تعهده��ا إج��راء تصويت 
في البرمل��ان على االتف��اق في 12 
م��ارس. وف��ي حال رف��ض االتفاق، 
كما حصل الش��هر املاضي، جتري 
احلكومة تصويتاً في 13 آذار حول 

ما إذا كان النواب يريدون خروجاً من 
االحتاد م��ن دون اتف��اق. والتصويت 

عل��ى إرجاء محتمل س��يكون في 
الي��وم التالي. ولفتت م��اي الى ان 
تس��تجيب  اجلدي��دة  التزاماته��ا 
لن��واب أعربوا عن »قل��ق جدي في 

شأن نفاد الوقت«.
جاء ذلك بعدما هدد وزراء التجارة 
والصناعات  هارينغتون  ريتشارد 
الرقمية مارغو جيمس والطاقة 
كلير بيري باالستقالة، في حال 
ل��م تعم��ل م��اي إلرج��اء موعد 
»بريكزيت« من دون اتفاق. وقالت 
جيمس: »مع اقتراب يوم اخلروج، 
نرى أن من واجبنا أن نفعل شيئاً 

للمساعدة على منع كارثة«.
وكتب الوزراء املؤيّدون للبقاء في 
االحتاد، في صحيفة »ديلي ميل«: 
»ه��ذا االلت��زام س��يكون محّط 
ترحيب وارتياح من غالبية كبيرة 
من النواب والشركات والعاملن 

فيها«.

وأوردت الصحيفة أن 23 »منشقاً« 
عن حزب احملافظن اجتمعوا س��راً 

لتحدي��د اس��تراتيجيتهم كما أن 
15 وزي��راً مس��تعدون لالس��تقالة 

ملنع خروج »من دون اتفاق«.
وزراء األعم��ال غري��غ كالرك  وكان 
والعمل آمبر راد والعدل ديفيد غوغ 

بإرجاء  املاض��ي  األس��بوع  طالبوا 
موع��د »الط��الق«، نتيج��ة غياب 
اتفاق أقّره البرملان، بدل »اخلروج في 
ح��ال فوضى«، ما ق��د يلحق ضرراً 
البريطان��ي  باالقتص��اد  »خط��راً« 
ويه��دد »وحدة« اململك��ة املتحدة 
و»سالمتها«، مع إعادة فرض حدود 

برية بن شطري إيرلندا.
محكم��ة  أم��رت  ذل��ك  ال��ى 
أم��س  اللندني��ة  ويستمينس��تر 
األعمال  رج��ل  فرنس��ا  بتس��ليم 
الكس��ندر جوهري أح��د األطراف 

الرئيسين في التحقيق الفرنسي 
ح��ول التموي��ل الليب��ي املفترض 
حلمل��ة الرئي��س األس��بق نيكوال 
الرئاسية  لالنتخابات  س��اركوزي 

عام 2007.
ال��ذي  )60 س��نة(  وكان جوه��ري 
استدعاه القضاء الفرنسي مرات 
عدة، أوقف في كانون الثاني )يناير( 
2018 ف��ي مط��ار هيث��رو اللندني 
آتي��اً م��ن جنيف، مبوج��ب مذكرة 
توقيف أوربية صدرت عن القضاء 
بتهمت��ي  خصوص��اً  الفرنس��ي، 
»اختالس أموال عامة« و«فس��اد«. 
الوس��يط  ه��ذا  اس��م  وظه��ر 
خصوصاً خالل عملية مش��بوهة 
لبي��ع فيال في موج��ان في الكوت 
داوزر ع��ام 2009، إلى صندوق ليبي 
يدي��ره مس��ؤول في نظ��ام معمر 

القذافي.
وق��ال القاض��ي: »آم��ر بتس��ليم 
جوه��ري إلى فرنس��ا«، موضحاً أن 
أم��ام جوه��ري 7 أي��ام الس��تئناف 
القرار قبل تنفيذ حكم التسليم«، 
بينما أعلن جوهري على الفور أنه 

سيطلب ذلك.
وقبل دخوله احملكمة، قال جوهري: 
»نصبوا لي فخاً قضائياً، ومن غير 
الوارد أن أه��رب، فلدي مكان إقامة 
وأعيش في سويسرا وأدفع ضرائبي، 
لقد نصب��وا فخ��اً لتوقيفي هنا«. 
ويش��تبه بأن جوه��ري القريب من 
ش��بكات اليمن ومن األمن العام 
السابق لقصر االليزيه كلود غيان، 
وعلى رغم استخدامه أسماء عدة، 
املالك احلقيقي للفيال وبأنع باعها 
بثمن مضخم، ما س��مح على ما 

يبدو بإخفاء دفعات سرية.
مغادرت��ه  عن��د  جوه��ري  وأك��د 
محكمة ويستمينس��تر في لندن 
في 22 كانون الثاني )يناير( املاضي 
بعد جلس��ة للبت في تس��ليمه 
أرجئت م��رات عدة: »أش��عر بثقة 
كبيرة«. وق��ال للقاضية فانيس��ا 
باريتس��ير إنه »ضحي��ة لقاضين 

فرنسين« ذكر اس��ميهما قاضي 
التحقي��ق س��يرج تورني��ر ومدعي 
باتريك  العام��ة  الوطنية  النياب��ة 

أمار.
»النياب��ة  إن  ق��ال  ذل��ك  وقبي��ل 
الوطنية املالية وبإيهامها القضاء 
قام��ت  ف��ار،  بأنن��ي  البريطان��ي 
بالتضلي��ل لذلك ه��ي عاجزة عن 
تبرير مذكرة التوقيف« التي صدرت 

بحقه. وأعلن��ت هيئة الدفاع عنه 
أنه استدعي بطريقة غير رسمية 
في اتصال هاتفي من قبل احملققن 
وأنه اقترح بنفس��ه عقد لقاء في 
جني��ف م��ن دون ج��دوى. ويؤك��د 
محام��وه أن القانون السويس��ري 
ال يلزم��ه بتلبية ه��ذه الطلبات أو 

التوجه إلى فرنسا.
وصرح أحد محامي��ه ايريك دوبون 
موريتي أن »مذكرة التوقيف تصدر 
بحق ف��ار ويجب توصي��ف الفرار، 
ولكن جوه��ري ليس ف��اراً ألنه لم 
يواجه أي طلب اس��تدعاء حسب 
األص��ول«. وف��ي احمل��ور الثان��ي من 
الدف��اع عنه، يش��ير محاموه إلى 
»الطابع السياسي القوي« لطلب 

التس��ليم هذا، مذكري��ن بقضية 
التموي��ل الليبي املفت��رض حلملة 

ساركوزي عام 2007.
وكان الرئي��س األس��بق اته��م في 
اط��ار هذه القضي��ة »بغض النظر 
غي��ر  و«التموي��ل  الفس��اد«  ع��ن 
القانوني حلمة انتخابية« و«إخفاء 

اختالس أم��وال عام��ة ليبية«. وال 
يحق للرئيس األس��بق التوجه إلى 
ليبي��ا أو االجتماع بأط��راف امللف 
الس��نة مبن فيهم جوهري. وكانت 
هيئ��ة الدفاع عن جوهري أش��ارت 
ف��ي آخ��ر حججه��ا إل��ى وضع��ه 
لالعت��راض على  اله��ش  الصحي 

طلب القضاء الفرنسي تسلمه.
وكان جوهري خضع للعالج مرتن 
في الس��جن مبنظ��م للنبض كما 
أجري��ت ل��ه عملية ل��زرع منظم. 
وبع��د توقيف��ه في كان��ون الثاني 
2018، أف��رج ع��ن جوه��ري للمرة 
األولى بعد دفع��ه كفالة قيمتها 

مليون جنيه )1.13 مليون يورو(.
وفي ش��باط )فبراير( 2018 أخضع 
للتوقيف املوقت بعد صدور مذكرة 
توقي��ف ثانية مببادرة من فرنس��ا. 
لكن ف��ي آذار )م��ارس( املاضي قرر 
القضاء البريطاني من جديد إطالق 
س��راحه بكفالة بسبب مشاكل 
في القلب، وُفرضت عليه سلسلة 

طويلة من القيود .

“اشباح الصحراء”.. صحوة أميركية جديدة من الف مسلح 

حنا ايوب : نرفض ان يكون العراق وطنًا بدياًل لعناصر 
تنظيم داعش اإلجرامي

عناصر أشباح الصحراء يتجاوز عددهم 
ألف مقاتل يخضعون حاليًا للتدريب 

على يد األمريكيني يف قاعدة عني األسد 
وقاعدة الحبانية 

قامت القوات األمريكية 
بتسليمهم ما يقرب من 
200 عربة مدنية وعسكرية 

إضافة إىل تجهيز 500 
عنصر باألسلحة الخفيفة 

واملتوسطة

)23( منشقًا عن 
حزب املحافظني 
اجتمعوا سرًا لتحديد 
اسرتاتيجيتهم كما أن 
)15( وزيرًا مستعدون 
لالستقالة ملنع خروج 
من دون اتفاق

ماي تتيح للبرلمان إرجاء »طالق« من دون اتفاق

طالب 3 وزراء يف احلكومة الربيطانية إرجاء موعد االنسحاب نتيجة 
غياب اتفاق أقّره الربملان بدل اخلروج يف حال فوضى

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

ماي

هدد وزراء التجارة والصناعات الرقمية ريتشاردجوهري
والطاقة باالستقالة يف حال مل تعمل ماي 

إلرجاء موعد »بريكزيت« من دون اتفاق



روسيا تتهم أميركا باإلعداد لغزو فنزويال و»مجموعة ليما« تخشى قتل غوايدو

ولد الشيخ علي بلحاج يوم 16 ديسمبر 
)كانون األول( عام 1956 في تونس التي 
هاج��رت إليها عائلته قادم��ًة من والية 
أدرار باجلن��وب اجلزائري بع��د أن ضاقت 
ذرًعا من ممارس��ات االحتالل الفرنسي، 
ووال��ده هو محم��د احلبيب ب��ن محمد 
الطيب ب��ن حاج أح��د مقاتلي »جيش 
التحرير الوطني« أثناء الثورة اجلزائرية؛ 

والتي استشهد خاللها سنة 1961.
واضافت التقارير بعمر السابعة وطأت 
قدمي الشيخ علي بلحاج تراب اجلزائر 
ألّول مرة بعد أن اس��تقرت عائلته أخيًرا 
باجلزائر س��نة 1963، ليب��دأ رحلته في 
طل��ب العل��م مبس��جد أب��ي حنيف��ة 
الش��عبية  األحي��اء  بأح��د  النعم��ان 
بالعاصم��ة اجلزائري��ة؛ ث��ّم التنقل إلى 
املدرس��ة الرس��مية حيث حتصل على 
ش��هادة البكالوريا ف��ي معهد تكوين 
األس��اتذة واملعلمني باجلزائر العاصمة، 

واختص في فرع اللغة واألدب العربي.
كان علي بلحاج سنة 1976 على موعٍد 
م��ع حلظ��ٍة فارقٍة ف��ي حيات��ه، متثلت 
ف��ي تعرفه عل��ى الش��يخ الراحل عمر 
العرباوي أحد أعضاء »جمعية العلماء 
املس��لمني«، ال��ذي درس عل��ى يده في 
حلقات علمية التوحيد وأصول الفقه، 
والفقه املق��ارن، ومن خالل��ه بدأ يهتم 
علي بلحاج بكتب »ش��يخ اإلس��الم« 
اب��ن تيمي��ة وتلميذه ابن قي��م اجلوزية، 
كما تعرف عل��ى علماء ودعاة جزائريني 
مثل عبد اللطيف س��لطاني والشيخ 
الراح��ل أحمد س��حنون، باإلضافة إلى 
تأثره بأشرطة الش��يخ املصري الراحل 

عبد احلميد كشك.
بدأ صيت الش��يخ علي بلحاج يش��يع 
في أوساط الشباب اجلزائري، من خالل 
الدروس التي كان يلقيها داخل املساجد 
واملصليات املنتشرة بالعاصمة اجلزائر؛ 
وهو األم��ر الذي جعل الش��يخ بلحاج 
في مرمى القبض��ة األمنية التي كانت 

تعيشها اجلزائر س��نوات الثمانينيات؛ 
ليت��م اعتقاله في 30 أغس��طس )آب( 
1983، م��ن طرف الس��لطة في قضية 
بويعل��ي الش��هيرة والتي اته��م فيها 
بلح��اج بتهمة تكوين جماعة أش��رار 
وحكم عليه بالسجن خلمس سنوات.

واضافت التقارير ومع تعديل الدس��تور 
بضغ��ط الش��ارع فيما ع��رف بأحداث 
انتقل��ت  أول( 1988؛  )تش��رين  أكتوب��ر 
اجلزائ��ر إلى عه��د التعددية؛ إذ س��ارع 
إل��ى  ورفاق��ه  بلح��اج  عل��ي  الش��يخ 
 يك��ون ن��ًدا 

ٍ
تأس��يس ح��زٍب سياس��ي

للس��لطة، ويس��عى إلى إقام��ة نظام 
حكم مدن��ي تعددي يرتك��ز على مبدأ 
للش��عب،  والس��لطة  هلل  احلاكمي��ة 
وإقامة دولة مستقلة عادلة على أسس 
اإلس��الم. كان اإلعالن ع��ن ميالد احلزب 
يوم 18 فبراير )ش��باط( 1989، واعترفت 
السلطة به رسمًيا بعد ثمانية أشهر.

اإلس��المية  »اجلبه��ة  تأس��يس  بع��د 
لإلنق��اذ«؛ أخ��ذ الش��يخ عل��ي بلحاج 
عل��ى عاتق��ه مهم��ة احلش��د للحزب 
املواعي��د االنتخابي��ة والتجمعات  في 

الشعبية؛ وهنا ظهرت موهبة الشيخ 
بلح��اج في اخلطابة واحلش��د، إذ كانت 
جتمعات احلزب التي ينش��طها الشيخ 
بلح��اج حاش��دة، وكان أنص��ار اجلبهة 
اإلس��المية لإلنقاذ يتنقلون ملس��افات 
طويلة للحضور إلى جتمعاته، وما يزال 

اجلزائريون يحتفظون مبشاهد التجمع 
الذي نشطه علي بلحاج داخل ملعب 
»5 جويلي��ة« األوملبي في الس��ادس من 
يوليو )متوز( 1990، تضامًنا مع القضية 
الفلس��طينية وس��ط مئات اآلالف من 
أنص��اره، حي��ث اس��تعرضت »اجلبهة 

اإلسالمية« قوتها أمام السلطة.
مع تزايد أنصار اإلس��الميني في مطلع 
التسعينيات؛ رأى الشيخ علي بلحاج 
-الرج��ل الثاني في اجلبهة اإلس��المية 
لإلنقاذ- الدخول في االنتخابات احمللية 
املزمع تنظيمها يوني��و )حزيران( 1990، 
إذ اكتس��ح احل��زب اجلدي��د االنتخابات 
بفوزه ب���853 بلدية من بني 1539 بلدية 

و32 والي��ة من ب��ني 48 والي��ة. مما جعل 
حزب »جبهة التحرير الوطني« احلاكم 
ف��ي البالد، يش��عر بخطر منافس��تها 
القوية له على احلكم، فاتخذ إجراءات 
للحد من تعاظم اجلبهة من بينها منع 

احلمالت االنتخابية في املساجد.

رّدت »اجلبهة اإلس��المية لإلنقاذ« على 
تضييقات السلطة بإعالن النفير العام 
لقواعده��ا، ودعوتهم في الش��روع في 
تنظيم إضراب ومسيرات وجتمعات في 
الساحات العامة للمطالبة باإلصالح، 
واالحتجاج على التضييقات املمارسة 

من السلطة.
ومع اقت��راب موعد النزال احلاس��م بني 
حزبي »اجلبهة اإلس��المية« و»التحرير 
االنتخاب��ات  ف��ي  املتمث��ل  الوطن��ي« 
البرملاني��ة املق��رر عقدها نهاية س��نة 
1992، كان��ت كّل املؤش��رات توحي إلى 
اكتس��اٍح رهي��ٍب حل��زب عل��ي بلحاج 
للتش��ريعات ودخول البرملان بقوة وهو 

األم��ر الذي حدث فعاًل في اجلولة األولى 
من تل��ك االنتخاب��ات؛ بف��وز )الفيس( 

بغالبية املقاعد.
اإلس��المية  اجلبه��ة  كان��ت  وبينم��ا 
تستعد للجولة الثانية من االنتخابات 
مفاج��ئ،  مش��هٍد  وف��ي  البرملاني��ة؛ 

وبضغ��ٍط م��ن اجلي��ش اجلزائ��ري أعلن 
الرئيس الش��اذلي بن جديد استقالته، 
وإلغاء االنتخابات البرملانية، وتس��ليم 
احلك��م جملل��ٍس الدول��ة م��ن جن��راالٍت 
باجليش لتس��يير املرحل��ة والذي بدوره 
أعلن ع��ن حالٍة للط��وارئ بالبالد في 9 
فبراير 1992، وحّل »اجلبهة اإلس��المية 
لإلنق��اذ« وأودع اآلالف من أنصار اجلبهة 
بالصح��راء  أقيم��ت  معتق��الت  ف��ي 

اجلزائرية.
واكمل��ت التقاري��ر : ث��م ب��دأت حملة 
مطاردة واس��عة ملن بقي م��ن كوادرها 
خ��ارج االعتق��ال؛ وظ��ّل عل��ي بلحاج 
أكب��ر املطلوب��ني للجي��ش للح��ّد من 
تأثي��ره عل��ى مناصري اجلبه��ة؛ ليتّم 
اعتقاله ف��ي الثالثني من يونيو 1992، 
بع��د أن اس��تدعي من ط��رف اجليش 
ليلق��ي كلمًة ف��ي التليفزي��ون يدعو 
م��ن خاللها أنصاره بالتعقل والهدوء، 
غي��ر أّن تل��ك الدعوة كان��ت فًخا من 
الس��لطة العتقال��ه ليمك��ث داخل 
الس��جن طيل��ة فترة احل��رب األهلية 
التي ش��هدتها البالد والتي اشتهرت 

ب�»العشرية السوداء«.
جتدر اإلشارة إلى أّن الشيخ علي بلحاج 
صّرح س��نة 2013 أن: »العمل املسلح 
ل��م يكن في ذه��ن اجلبهة اإلس��المية 
لإلنق��اذ أصالً، نحن كنا من��ارس العمل 
السياس��ي«، وذلك بع��د أن اتهم خالل 
»العش��رية الس��وداء« بإث��ارة الفتن��ة 

والدعوة حلمل السالح.
انته��ت »العش��رية« وبق��ي التضييق 

على بلحاج
مع انتخاب عبد العزيز بوتفليقة سنة 
1999 رئيًس��ا جديًدا للبالد؛ كانت بوادر 
املطالب��ات بإنه��اء احل��رب األهلية في 
تصاعٍد وه��و األمر الذي دف��ع بالرئيس 
اجلديد إلى إصدار قانون »الوئام املدني« 
لفائدة أنصار وقادة »اجلبهة اإلسالمية 
لإلنقاذ«؛ وهو األمر الذي دفع الكثير من 

املس��لحني إل��ى إلقاء الس��الح مقابل 
العف��و، ف��ي الوقت الذي كان الش��يخ 
بلحاج يقضي س��نواته األخيرة بعد أن 

حكم عليه بالسجن ملدة 12 سنة.
وفي الثال��ث من يولي��و 2003؛ أطلقت 
الس��لطات اجلزائرية الرجل الثاني في 
»جبهة اإلنقاذ« املنحلة، بشروٍط، كان 
أبرزها أن يحظر عليه ممارسة أي نشاط 
سياسي أو إلقاء خطب أو املشاركة بأي 
جتمع سياسي أو اجتماعي أو ثقافي أو 
ديني، وهي الشروط التي رفض الشيخ 

بلحاج التوقيع عليها.
لم يطل عهد علي بلحاج باحلرية كثيًرا 
إذ س��رعان ما أعيد اعتقاله سنة 2005 
بعد ظهوره في إحدى القنوات العربية 
ومطالبت��ه »تنظي��م القاع��دة في بالد 
الدبلوماس��يني  باإلفراج عن  الرافدين« 
اجلزائري��ني اخملتطف��ني م��ن التنظي��م؛ 
ليطلق س��راحه في ما بعد، واستمرت 
سلس��لة االعتق��االت والتضييق على 
الشيخ بلحاج طيلة الفترات الرئاسية 

الثالث للرئيس بوتفليقة.
ومع انطالق ش��رارة الربيع العربي خرج 
الشيخ علي بلحاج متضامًنا ومدافًعا 
عن الشعوب املنتفضة، وظهر الشيخ 
عل��ي بلحاج ف��ي إح��دى الفيديوهات 
التواص��ل  مواق��ع  عل��ى  املنتش��رة 
االجتماع��ي خ��الل أحد ال��دروس التي 
كان يلقيها مدافًعا عن الربيع العربي، 
ومتهًم��ا ح��كام ال��دول التي ش��هدت 
ح��كام  بأنه��م  ش��عبية  انتفاض��ات 

جائرون وجب اخلروج عليهم.
ولم تكن اجلزائ��ر مبنأى عما كان يحدث 
في اجلوار بداية س��نة 2011، إذ اندلعت 
احتجاجات واسعة ضّد غالء األسعار، 
ف��ي  دورٌ  بلح��اج  عل��ي  للش��يخ  كان 
التعبئ��ة واملش��اركة فيه��ا، إذ تعرض 

لالعتقال عدة مرات.

جاءت تصريحاتها بعد اجتماع 
عقدت��ه »مجموع��ة ليم��ا« في 
للبح��ث في  ُخِص��ص  بوغوت��ا، 
األزمة الفنزويلية. اجملموعة التي 
تض��ّم 13 دول��ة أميركية التينية 
بالتنّحي  وكندا، طالبت م��ادورو 
فوراً، إلتاحة »انتق��ال دميقراطي 
من دون استخدام القوة«، يشمل 

انتخابات حرة.
الكولومبي  اخلارجي��ة  وزير  وقال 
كارل��وس أوملز تروخي��و، متحدثاً 
نياب��ة ع��ن اجملموع��ة، إن هناك 
معلوم��ات جدية ع��ن تهديدات 
يواجهها م��ادورو وعائلته وتابع: 
»نريد حتميل مغتصب السلطة 
مادورو املس��ؤولية ع��ن أي إجراء 
وزوجت��ه  غواي��دو  ض��د  عني��ف 

وأقاربهما«.
ف��ي  التأم��ت  الت��ي  اجملموع��ة 
حض��ور غواي��دو ونائ��ب الرئيس 
األميرك��ي ماي��ك بن��س، أعلنت 
أنها »ق��ّررت اللجوء إلى احملكمة 
اجلنائية الدولي��ة، كي تأخذ في 
االعتبار الوضع اإلنس��اني اخلطر 
ف��ي فنزوي��ال والعن��ف اإلجرامي 
ض��د  م��ادورو  ميارس��ه  ال��ذي 
الس��كان املدنيني ورفضه إدخال 
املس��اعدات الدولي��ة«. واعتبرت 
أن هذه املمارس��ات ه��ي »أفعال 

تشّكل جرمية ضّد اإلنسانية«.
بن��س  اتف��ق  االجتم��اع  وقب��ل 
اس��تراتيجية  عل��ى  وغواي��دو 
إلح��كام الط��وق ح��ول م��ادورو 
وأعل��ن الرئي��س األميركي فرض 
مزيد من العقوبات على فنزويال، 

وتق��دمي مس��اعدات قيمتها 56 
ملي��ون دوالر للدول اجمل��اورة لها، 
ملواجه��ة تدف��ق الفاري��ن منها، 
وبينهم 167 عس��كرياً فنزويلياً 
هرب��وا إلى كولومبي��ا، بعضهم 

مع عائالتهم.
وش��دد غواي��دو عل��ى »أهمي��ة 
إلى فنزويال،  الدميقراطي��ة  إعادة 
باغتص��اب  الس��ماح  ألن 
)ملادورو(  السلطة وإطالق العنان 
سيشّكل تهديداً لكل أميركا«. 
الزعي��م املعارض الذي توّجه إلى 
كولومبي��ا على رغم أمر قضائي 
مينع��ه من مغ��ادرة ب��الده، أعلن 

أن��ه س��يعود »ه��ذا 
األسبوع« إلى فنزويال.

لش��بكة  قائ��الً  م��ادورو  وعّل��ق 
»اي ب��ي س��ي« األميركي��ة، في 
»ميكن��ه  غواي��دو:  ال��ى  اش��ارة 
وس��يواجه  ويع��ود  يذه��ب  أن 
القض��اء إذ مينع��ه م��ن مغ��ادرة 
الب��الد«. واتهم »مجموعة ليما« 
بالعمل إلقام��ة حكومة موازية 

ف��ي ك��راكاس، وزاد: »يحاول��ون 
فبرك��ة أزم��ة لتبري��ر التصعيد 
وتدخل عسكري في  السياسي 

فنزويال إلشعال حرب في أميركا 
اجلنوبية«. ووص��ف إدارة الرئيس 

األميرك��ي دونال��د ترام��ب بأنها 
»حكومة متطرف��ة ل� )منظمة( 
العنصرية،  كو كلوك��س كالن« 
معتبراً أن واش��نطن »تريد نفط 
فنزويال ومس��تعدة خلوض حرب 

من أجله«.
وُعقد اجتماع »مجموعة ليما« 
بعد عن��ف أوقع 4 قتل��ى ومئات 
اجلرحى على احل��دود الفنزويلية 
والبرازي��ل، حيث  مع كولومبي��ا 
م��ا زالت مكدس��ة مس��اعدات 
أميركية طلبها غوايدو ملواجهة 
ف��ي  طاحن��ة  معيش��ية  أزم��ة 
بالده. وفرض��ت الواليات املتحدة 
عقوب��ات عل��ى ح��كام 4 واليات 
فنزويلية مؤيّدة ملادورو لعرقلتهم 
إدخال املساعدات، في ما اعتبره 
وزي��ر اخلزانة األميركي س��تيفن 

منوشني »معيباً«.
الى ذلك اتخذ بعض الفنزويليني 
عدة ط��رق جدي��دة للوصول إلى 
اجل��ارة كولومبي��ا، بعد  الدول��ة 
إغالق احلكومة الفنزويلية املعابر 

القانونية بني البلدين.
واضط��ر الفنزويلي��ون عبور تلك 
األوضاع  ت��ردي  نتيج��ة  الط��رق 
املعيش��ية، بعد إع��الن حكومة 
البالد يوم 22 شباط/ فبراير إغالق 
املعاب��ر القانونية وفق��اً لوكالة 

"األناضول" التركية. 
وجاء إع��الن حكوم��ة كاراكاس 
اإلغ��الق قبل الي��وم الذي أعلنت 
في��ه املعارض��ة املدعوم��ة م��ن 
الوالي��ات املتح��دة األمريكية أن 
املساعدات س��تدخل إلى البالد 

من كولومبيا. 
واعتبرت نائبة الرئيس الفنزويلي 

ديلسي رودريغيز إغالق املعابر هو 
للحف��اظ عل��ى س��يادة فنزويال 
وحماية أمنها وس��المها، مبينة 
أن تل��ك املعاب��ر تش��كل خطراً 
وتهديداً في الوقت الراهن نتيجة 
األزمة احلالية التي متر بها البالد. 

وقال��ت ديلس��ي عب��ر مواق��ع 
وس��ائل التواص��ل االجتماعي 
البوليفاري��ة  احلكوم��ة  "إن 
قراره��ا  الس��كان  أبلغ��ت 
بإغالقها بشكل كامل وبصورة 
مؤقتة جسور سيمون بوليفار 
وس��انتاندر وأونيون، وذلك على 
اخلطيرة  التهدي��دات  خلفي��ة 

وغير القانونية من قبل احلكومة 
الكولومبية ضد سالمة وسيادة 

فنزويال". 
وقال الرئيس الفنزويلي نيكوالس 
مادورو في وقت سابق "إن الواليات 
تتخ��ذ م��ن املس��اعدات ذريع��ة 
وجزءاً من استراتيجيتها لتدخل 
عسكري في فنزويال واحتاللها". 

املس��اعدات  موض��وع  ويعتب��ر 
نقطة خالف كبيرة بني احلكومة 
واملعارضة التي قالت إن 300 ألف 
للمساعدات،  بحاجة  ش��خص 
وأن 2 مليون سيواجهون مشاكل 

صحية في حال عدم دخولها. 

الت��ي  احلالي��ة  األزم��ة  وب��دأت 
تش��هدها فنزويال عندم��ا أعلن 
رئي��س البرمل��ان الفنزويلي خوان 
غوايدو نفسه رئيساً للبالد لفترة 
مؤقتة يوم 23 كانون الثاني/ يناير 

حلني إجراء انتخابات جديدة. 
ويشكل اجليش الفنزويلي نقطة 
احلس��م في األزم��ة، حيث يقف 

في ص��ف الرئي��س م��ادورو رغم 
التهدي��دات األمريكي��ة، معتبراً 
غواي��دو دمي��ة ف��ي ي��د الواليات 

املتحدة األمريكية. 
املتح��دة  الوالي��ات  وس��ارعت 
بغوايدو  االعتراف  إلى  األمريكية 

مطالبة مادورو بعدم اس��تخدام 
العن��ف ض��د املعارض��ة، بينما 
أي��دت كل م��ن روس��يا والص��ني 
واملكس��يك  وتركيا وكوبا  وإيران 
وبوليفيا شرعية الرئيس مادورو.  

13 ما وراء الحدث 

مادورو يف اشارة اىل غوايدو: ميكنه أن يذهب ويعود وسيواجه القضاء إذ مينعه من مغادرة البالد
اتهمت روس��يا الواليات املتحدة باإلعداد لغزو فنزويال، فيما أعربت »مجموعة ليما« عن خش��يتها من مخطط لقتل زعيم املعارضة خوان غوايدو.وقال أمني 
مجلس األمن الروسي نيكوالي باتروشيف: »عرض األميركيون إجراء مشاورات منفصلة في شأن املشاكل الفنزويلية. واتفقنا على ذلك. لكنهم تنّصلوا من 
إجرائها حتت ذرائع واهية، إذ يؤجلون مواعيد نهائية متفقاً عليها في كل مرة«. وأضاف: »من خالل إظهار غطرسة واستعالء جتاه الشعب الفنزويلي، تستعد 
الواليات املتحدة لغزو عس��كري لدولة مس��تقلة، وحتّضر لذلك من خالل نقل قوات عسكرية إلى بورتوريكو وكولومبيا«.أما وزيرة اخلارجية الكندية كريستيا 
فريالند فأشارت الى »وضع قياديني بارزين كثيرين في نظام )الرئيس الفنزويلي نيكوالس( مادورو على الئحة العقوبات«، وزادت: »نناقش مع شركائنا اآلن سبل 

توسيع العقوبات، كي تكون أكثر تأثيراً«.

استمرت سلسلة االعتقاالت والتضييق على الشيخ بلحاج طيلة 
الفرتات الرئاسية الثالث للرئيس بوتفليقة

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

اكدت تقارير اعالمية ان شهر 
أكتوبر )تشرين األول( 1988 

لم يكن شهًرا عاديًا باجلزائر، 
إذ شهدت بدايته مظاهراٍت؛ 

خرج على إثرها اجلزائريون 
إلى الشوارع احتجاًجا على 

واقعهم، ومطالبني بإصالحات 
اجتماعية وسياسية 

واقتصادية، انتهت تلك 
األحداث برضوخ الرئيس 

اجلزائري وقتها، الشاذلي بن 
جديد، ملطالب اجلزائريني بإقرار 

دستوٍر جديِد للبالد؛ أنهى 
مرحلة األحادية احلزبية وفتح 

باب التعددية السياسية 
واإلعالمية. كان الشيخ علي 
بلحاج البالغ من عمر حينها 

32 سنة أحد أبرز قادة تلك 
املظاهرات عبر تأثيره الكبير 

على شباب العاصمة ونداءاته 
للنزول إلى املظاهرات.

اتفق بنس وغوايدو على اسرتاتيجية إلحكام الطوق 
حول مادورو وأعلن الرئيس األمريكي فرض مزيد من 

العقوبات على فنزويال

فرضت امريكا عقوبات 
على حكام 4 واليات 
فنزويلية مؤيدة ملادورو 
االمر الذي  اعتربه 
وزير الخزانة األمريكي 
ستيفن منوشني معيبًا

بعد تأسيس »اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ« 
أخذ الشيخ علي بلحاج على عاتقه مهمة 

احلشد للحزب يف املواعيد االنتخابية 
والتجمعات الشعبية
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بوتفليقةالشاذلي بلحاج

ماهي قصة املعارض الذي ما زال يخيف النظام بعد 20 سنة من العشرية السوداء؟

نيكوالي

غوايدو

مادورو
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بالضرورة أن يكون الفيلس��وف مثقفاً، وليس بالضرورة أن يكون 
املثقف فيلس��وفاً؛ فالفيلس��وف يحمل هوي��ة املثقف، وقد ال 
يحم��ل املثقف هوية الفيلس��وف. وعل��ى اعتب��ار أن عمانويل 
كانط فيلس��وف من الطراز االول، بل ش��يخ الفلسفة احلديثة 
كما وصفه أحد الكّتاب املعاصرين، وهو رائد الفلسفة النقدية 
في العالم، بال منازع، ال يزال الكانطيون مؤمنني بكل ما طرحه 
كان��ط من رؤي��ة فلس��فية للكون وللوج��ود ولألخ��الق والدين 
وامليتافيزيقا والسياس��ية، وقد اعتبر كانط االخالق هي أساس 
كل ش��يء، يعني: إن االخالق هي معيار االنسان املستقيم، وهو 
يفضل االخالق على الدين، ويرى أن االنس��ان الذي ميتلك أخالقاً 
بالض��رورة أن ميتل��ك ديناً ويصبح إنس��اناً متديّن��اً )بالدين الذي 
ي��راه هو صحيحاً( بعكس االنس��ان الذي ميتل��ك ديناً وال ميتلك 
أخالقاً، فالدين ال يصنع أخالقاً، واالخالق تصنع ديناً، إذ باحملصلة 
النهائي��ة: االخ��الق ه��ي ف��وق الكل، وه��ي القيم��ة احلقيقية 
لإلنسان السوي. والثقافة، بالنسبة لكانط، التزام أكثر مما هي 
معيار ذي قيمة معرفية. الثقافة سلوك سوي يرتبط بقدسية 
االنس��ان والتزامه بس��لوكه جتاه اآلخرين، وجتاه نفسه كذلك، 
وبالتال��ي جتاه مجتمع��ه )اجملتمع ال��ذي يعيش ف��ي أحضانه(. 
وتنطلق ثقافة كانط من كونه يراقب كل األحداث السياس��ية 
واالجتماعي��ة والثقافي��ة واالقتصادي��ة احمليطة به، س��واء في 
داخ��ل بلده أم خارج��ه، وكانط يحلل األمور ويفلس��فها برؤية 
ناقد بارع غير متحذلق، مطلع على كل ش��اردة وواردة، من خالل 
رؤيتني: رؤية فلس��فية )فلسفة النقد التي ش��ّيد أركانها ودق 
أوتادها بأرض الفلس��فة احلديثة( ورؤية ثقافية شاملة، وهاتان 
م��ا جعلتا منه أن يك��ون كذلك مثقفاً من الط��راز االول، أي إنه 
بذلك يكون مثقفاً ش��مولياً، يستوعب جميع األطر التي تطرأ 
في الساحة الثقافية والفلسفية معاً، وليس هذا فحسب، بل 
إن كان��ط كان عاملاً اجتماعياً أيضاً، ذلك حينما كان يجلس مع 
كافة ش��رائح اجملتمع، ويش��اركهم أفراحهم وأتراحهم آنذاك، 
ويحدثهم ويس��تمع إليهم ويدرس مشاكلهم ويحاول أن يضع 
لها احللول املناس��بة، بعكس ما اتهمه بعضهم: من أنَّ كانط 
كان منطوياً على نفس��ه ومنعزالً عن اجملتمع، بهدف االنتقاص 
من ش��خصيته والتقليل من ش��أنه ومن فلسفته التي طغت 
على كافة الفلسفات األخرى التي كانت سائدة في ذلك الوقت، 
وص��ار حديث الناس يدور حول فلس��فته. املثقف، وعلى اعتبار 
أنه عقل فاعل في مجتمعه يقيم أود احلياة بكل أشكالها، فإن 
كانط، ومن هذا املنطلق، كان املس��اهم األكثر فاعلية وحراكاً، 
إذ تتج��ه إلي��ه االنظ��ار أكثر من س��واه في الس��احة الثقافية 
والفلسفية معاً، حتى إنه مأل اخلافقني في أطروحاته ونظرياته 
التي أثارت من حوله كثيراً من الش��كوك والتهم، حتى أن رجال 
الكنيسة )وهذا هو ديدنهم( اتهموه باإلحلاد، رغم أنهم  ال يعون 
أس��لوبه في الطرح، وادعوا أن أس��لوبه صع��ب، وهو ما جعله 
يطلق العنان لقلمه وأن يعطي مس��احة واسعة لتفكيره احلّر، 
حتى أنتج فكراً ال يزال الى يومنا هذا محط نظر وتفكر من قبل 

املعنيني في هذا الشأن.

كانط مثقفًا
a

فنارات

داود السلمان

 

نخلتي كظلي 

تزين مخيلتي 

احاورها حتاورني

اطيل معها حديث الغرام

تغرس الود في البستان

دانيه للفقير والغني وأهل الصيام

كثيرون من تغزلوا بها

اجلواهري والرفاه 

النظر اليها

راحة في الوجدان 

استلهم منها صبري 

ال تهتز لعواصف الزمان

تلملم ذكرياتي

وتنهي معاناتي

فأرجع مسرعا من غربتي 

اتناثر شوقا امامها

ال أحد

يجرؤ أن يطول عفتها

النها غالية االثمان 

يطاردونني في كل مكان

يسألونني عنها

فأجبتهم

انها من عراق االفنان

حيدر السالمي 
 ف��ي قصص��ه القصي��رة جداً 
واملعنون��ة )قبضة م��ن ضباب( 
يضعن��ا محمد امليالي بني يدي 
محكمة وجودي��ة ممتدة عابثة 
التي  واخلط��وط  اخلي��وط  بكل 
الزمكاني��ة  اخلرائ��ط  تش��كل 
الالمح��دود  إل��ى  فيحيله��ا 
والالمعهود دفعة واحدة كاملة، 
أول ما يس��أل فيها عن اجلسد، 
هل س��بق ماهيته وجودا؟! ثم 
ينعطف إلى األظلة املستوحاة 
الكتلة اجلس��مانية  تل��ك  من 
صغ��رت أم كب��رت ف��ي نس��ق 
سردي ال مباشرة فيه إال مبقدار 
ما يفتح الش��هية لتلقي زخم 
أكبر من املعاني املبتكرة والصور 
املتس��ّورة بال��ذات املتلقية مبا 
يش��به الهذيان ولكن��ه هذيان 

متوق��ع  وغي��ر  ومقص��ود  واٍع 
ف��ي آن مع��اً. يه��ذي ليحاكي 
ويحاك��ي ليتخيل م��ا يجب أن 
يك��ون عليه الواقع فيس��قط 
التاري��خ ب��كل تفاصيل��ه على 
الواق��ع ت��ارة، ويرمي بش��باكه 
ليستش��رف مس��تقبالً يع��اد 
فيه رس��م املالمح بشيء أكثر 
توهج��اً م��ن آنية احل��دث. وفي 
انحناءات نصوصه يس��تحضر 
الشخوص كالً أو جزءاً بوصفها 
كتالً ألقت بظاللها على مسار 
اإلنس��انية بتراكمي��ة عجيبة 
تكاد متحو الفاصلة فيما بيننا 
وبينها، بل تتجوهر الكينونات 
وتزول األنويات مبا يش��ي بوحدة 
الس��ردية  إن  تام��ة.  وجودي��ة 
العالية الرمز تكاد تسيطر على 
ذهنية امليالي وهي بدورها تقود 

قلمه ليس��بر األغ��وار البعيدة 
املس��كونة  البش��رية  للنفس 
واملس��حورة  والش��ر  باخلي��ر 
مش��رقة. ش��فيفة  بظاللي��ة 

وحني يسقط األمس التاريخي 
عل��ى حاض��ر الورق��ة ال ن��كاد 

جنده حت��ى يحملنا على جناح 
بعوض��ة قرم��زي يختل��ط فيه 
الوش��م مع الدم فيبهرنا مبرأى 
ال نهاي��ة خلالبته األس��طورية 
وكأن امليالي مبحاولته تلك يريد 
لن��ا أن نعيش الوه��م حقيقة. 

يريدن��ا أن نثق��ب الظ��ل فنرى 
واألفع��ى نهراً  احلج��ر ش��جراً 
والتفاحة قمراً والنار شمس��اً،  
إن��ه يري��د أن يح��ول مآمتنا إلى 
أع��راس. ل��م يك��ذِب الدكت��ور 
حمد حاجي الذي قدم لقبضة 
م��ن ضب��اب إذ وص��ف القاص 
أو  الفانتاس��تيكي(  ب�)األدي��ب 
لعل��ه نق��ل ذل��ك الوصف عن 
بع��ض أصدقائه. فه��و كذلك 
فعالً.. متورط بالفانتازيا وغارق 
فيها إلى أذنيه. وإذا كان حاجي 
ق��د متث��ل ب�)ول��ٌه( و)التمث��ال( 
فإن��ي أجد ضالتي ف��ي )حتوير( 
و)تطهي��ر( و)عن��اق( بل )قبضة 
م��ن ضب��اب( ل��م تس��لم هي 
األخ��رى من ه��ذا الفخ.كما أن 
حاج��ي لم يغفل ع��ن تأثيرات 
املس��رح  وتقنيات  الس��يناريو 

ول��م  الق��اص  ف��ي ضبابي��ات 
يذهب بعي��داً في املقاربة بينه 
وبني االس��باني )خوان خوسيه 
مي��اس( فكالهما طرقا بل وجلا 
من بوابة الظ��ل إلى ماورائياته 
التخييلية وإن حتول األخير إلى 
الضباب لدى امليالي في بعض 
قبضة  استحقت  األحيان.لقد 
م��ن ضب��اب أن تك��ون باك��ورة 
أعماله الس��ردية واس��تأهلت 
أن تع��د إضف��اًء مخملياً على 
املع��روف  الس��ردي  الض��رب 
ونق��اده اختصاراً  ب��ني كتاب��ه 
ب�)القق��ج( وأمتن��ى أن تتبعه��ا 
أخريات تثري املش��هد الثقافي 
العربي��ة  الذائق��ة  وتغ��ذي 
والعراقي��ة مبزيٍد م��ن التخييل 
العجائبي ألن��ه الوحيد القادر 

على الهروب بها إلى أمام.

عبد الهادي الزعر
نحن أم��ام تكوينات لغوية غير 
مطروقة فل��و تفحصنا املذهب 
الس��يمولوجي لوجدنا كتابات 
مهدي علي ازبني هي استجابة 
ملا مت��ور به حياتنا من��ذ التغيير 
وإلى اآلن م��ن فواعل وإرهاصات 
وإبداعات وخيبات متواترة حتمل 
ا في  ا جماليًّ ب��ني طياته��ا س��رًّ
وف��ي اجلمل��ة! ممزوجة  الكلمة 
بشعرية شفيفة مزدانة بصدق 
ال غب��ار علي��ه. نصوصه تنبض 
بدف��ق احلي��اة فنحن الش��عب 
الوحيد لعالم الذي يبدع أبناؤه 
من شعراء وناثرين وفنانني رغم 
الفواج��ع ومفردات املوت الزؤام! 
فاحملب��ة واألمل لغة عصرنا رغم 
املأس��اة! أراه ف��ي كل صفح��ة 
وراء  املس��تتر  قم��ره  يناج��ي 
الغي��وم يترج��اه بالب��زوغ لعله 
يبّدد الظالم! الظ��الم الذي عّم 
حياتن��ا! فأمس��ينا في��ه عماء 
ال لذن��ب اقترفن��اه ولكنه القدر 
األهوج الذي ابتلين��ا به.لن جتد 
في نصوص��ه داالً وال مدلوالً ولو 
أتعبت نفسك ثم أنك ال حتظى 
ولكن��ك  تنتظ��ر ح��الً  بعق��دة 

ستجد الكثافة اللغوية املدافة 
له��ا بالغة  باملفارق��ة مضاًف��ا 
الترميز  )نادرتني(، كذلك  ومجازًا 
اقرأ  بالشطحات  املزدان  الهائل 
ه��ذه الفقرة بتمع��ن: ]بومضة 
تكّون األجساد املتوثّبة جدارين 
مائل��ني إل��ى الداخ��ل مبناك��ب 
متزاحمة؛ إخطبوطني متقابلني، 
املتع��ّددة  مجّس��اتهما  مي��ّدان 
أيادي تعب��ث في ثناي��ا اللوحة 
املفروش��ة؛ فتختف��ي األل��وان، 
لتس��فر عن  وتتداخل اخلطوط 
بقايا ش��وهاء.[، ماذا نستشّف 
من هذا النص؟ أجساد متوثّبة/ 

بقوة  متي��ل  متزاحمة/  مناك��ب 
نح��و الداخل؟ وإخطبوطان مدا 
أذرعهما الت��ي ال تعّد! ماذا تريد 
أن تفت��رس؟ صدقون��ي فهو في 
ه��ذه اللوح��ة ينقل لن��ا وقائع 
)وليم��ة( كي��ف تك��ون األوان��ي 
ومنس��قة  مرتب��ة  والصح��ون 
عن��د إعداده��ا عل��ى املناضد أو 
عل��ى الس��ماط وكيف متس��ي 
بع��د الهج��وم عليه��ا من قبل 
اآلكلني، ثم العتبة األولى للنص 
وهو العن��وان يق��ول: بياض ثم 
يش��فعه بقامت إذن املفارقة من 

املنت األول.

البينة الجديدة / حاتم القريشي 
أحتض��ن البيت الثقافي في واس��ط 
التاب��ع لدائ��رة العالق��ات الثقافي��ة 
العامة في وزارة الثقافة والس��ياحة 
واآلث��ار بالتع��اون م��ع احت��اد األدب��اء 
والكت��اب في واس��ط حف��ل توقيع 
اجملموعة الش��عرية للش��اعر حميد 
ش��غيدل الش��مري حمل��ت عن��وان 
ع��دد  وحضره��ا  مخم��ورة(  )أنام��ل 
كبير من املثقفني والش��عراء واألدباء 
ورؤس��اء الروابط الش��عرية واألدبية.
استهلت اجللسة التي أدارها الباحث 
ف��ي التاريخ والتراث األس��تاذ صالح 
هادي الربيعي، بكلمة ترحيبية ملدير 
البي��ت الثقاف��ي في واس��ط مناف 
س��عدون العتابي، متمنيا للش��اعر 
التوفي��ق واإلب��داع مبناس��بة إصدار 
مجموعته الش��عرية األول��ى والتي 
تضمن��ت عدد من القصائ��د الرائعة 
واجلميل��ة، وأضاف العتابي، نس��عى 
إلى تنفي��ذ توجيهات دائرة العالقات 
الثقافي��ة العامة ف��ي وزارة الثقافة  
وم��ن اجل تفعي��ل اجلان��ب الثقافي 
ف��ي احملافظة من خالل ه��ذا الصرح 
املتنف��س  أصب��ح  ال��ذي  الثقاف��ي 
احلقيقي لكل األوساط الثقافية، ثم 
قدم مدير اجللسة نبذه مختصره عن 
بدايات الش��اعر احملتفى به وكتاباته 

الش��عرية التي تناول فيها الش��عر 
العم��ودي والقريض وغيره��ا وإصدار 
مجموعت��ه الش��عرية األول��ى . من 
جانبه قال الش��اعر حميد شغيدل 
الش��مري: أتق��دم بجزي��ل الش��كر 
والتقدي��ر إل��ى البي��ت الثقافي والى 
جمي��ع املثقفني جلهوده��م املتميزة 
في إقام��ة حفل التوقي��ع جملموعتي 
الش��عرية األول��ى، والبي��ت الثقافي 
الواس��طي ه��و حلق��ة الوص��ل بني 
جميع األوس��اط الثقافية من خالل 
إقامة األنشطة والفعاليات والندوات 
واحل��وارات واس��تضافة املبدعني في 
والفنية  والثقافي��ة  األدبي��ة  اجملاالت 
كافة، والعمل عل��ى تنمية الثقافة 
واالهتم��ام بها، ث��م  ألقى الش��اعر 

ع��ددآ م��ن القصائ��د الش��عرية من 
ديوان��ه األول أنام��ل مخم��ورة الذي 
أب��دع ف��ي إلقائها كم��ا قدمت عدد 
من مداخالت األدباء والشعراء الذين 
أش��ادوا بكلمات الش��اعر ونتاجاته 
واألدبي��ة كان��ت مح��ط  الش��عرية 

أعجاب اجلميع. 
في ختام اجللس��ة مت تكرمي الش��اعر 
حمي��د الش��مري والباح��ث صال��ح 
الربيعي بش��هادات تقديرية ووشاح 
عل��م العراق، وبدوره��م ثمن احلضور 
جهود العاملني ف��ي البيت الثقافي 
الفعالي��ات  جمي��ع  واحتضانه��م 
تس��هم  الت��ي  واألدبي��ة  الثقافي��ة 
بشكل كبير بتفعيل احلراك الثقافي 

في محافظة واسط.

البينة الجديدة /  علي شريف
شارك البيت الثقافي في محافظة 
النج��ف االش��رف ف��ي الن��دوة التي 
أقامته��ا املكتب��ة األدبي��ة اخملتصة 
واملوس��ومة ب�)فه��م الق��رآن - قراءة 
وحتليل ف��ي القصة القرآني��ة وآيات 
احلك��م( الت��ي حاضر فيه��ا كل من 
الدكتور جبار املال والدكتورة سكينة 
الفتلي من جامع��ة بابل. وقد تناول 

الباحثان القص��ة القرآنية وصلتها 
مبصادر االستنباط إضافة إلى الفرق 
بني التفس��ير والفهم ف��ي احملاضرة 
التي تخللت مبجموعة من مداخالت 
األكادميي��ني واملثقف��ني احلضور التي 
أغنت اجللسة باملزيد من اآلراء. وجتدر 
االش��ارة أن البيت الثقافي النجفي 
عل��ى تواصل مس��تمر مع أنش��طة 

وفعاليات املكتبة األدبية اخملتصة.

جابر السوداني

حشٌد يقفوَن بباِبِك
مأخوذيَن بلوِن الذهِب 

املتماوِج حتَت الضوِء 
شعاعاً ومرايا 

كانْت مثَل صغارِ املاعِز 
عاريٌة سوءاُت بنيهم

إال من أسماِل الباالِت 
ميدوَن اكفَّ ضراع�ِتهم 

عبَر الليِل إليَك دموعاً ورزايا 

ويالُه ع�ل�يٌّ 
نحُن جياٌع منُذ ولدنا 

لم نشبْع من برِّ الكوفِة يوماً 
لم نسرْق من ريِع النفِط 

املتدفِق سنتاً 
لم مينُحنا أمناُء األمِة 

من أمواِل اخلمِس املتراكم ِ 
أكداساً تأكُلها األرضُة 

في أقبيِة النَّجِف األشرِف 
)درهْم(.

ويالُه ع�ل�يٌّ 
وألن�َّ�َك محُض جراٍح فينا 

موغلٍة حدَّ النَّزِف 
نقيُم لها الصلواَت ِح�داداً 

الليل��َة م��ن  ه��ل س��تجيُء 
علينْي. 

نلوُذ بظِلِك يا ظَل اهلِل
سئمنا البعَث كثيراً 
ومواعَظ أمناِء األمِة 

والتَّجواَل على أرصفِة املنفى
وكاالِت  عط��َف  نس��تجدي 

الغوِث 
جياعاً ال مَن وال سلوى

ريم البازي

قصيدة

وجوديات اجلسد وظالله قراءة يف السرديات القصرية جداً حملمد امليالي

البيت الثقايف النجفي
يشارك يف ندوة فهم القرآن باملكتبة األدبية املختصة

توقيع اجملموعة الشعريةمهدي علي ازبني وجمموعته القصصية )بياض قامت(
حلميد شغيدل يف الثقايف الواسطي

وقفة مع علي بن أبي طالب )ع( قصيدة

الفلوجة / البينة الجديدة 
الدولية  برعاية منظمة الهج��رة 
الدوائ��ر  مدي��ري  وبحض��ور   ،IOM
ف��ي املدينة ونخبة م��ن املثقفني 
واحملام��ني واملرك��ز النس��وي ف��ي 
الثقاف��ي  البي��ت  أق��ام  املدين��ة، 
ف��ي الفلوجة بالتع��اون مع قائم 
مقامية الفلوجة وقطاع الصحة  
ندوة توعوية حول العنف األسري.  
تناولت الندوة ثالثة محاور، حيث 
عرف مس��ؤول الصحة النفسية 
في قطاع صحة الفلوجة يوسف 
عبد الهادي العنف األس��ري: هو 
واملعنوية  املادية  القوة  استخدام 
إلحل��اق الضرر األس��ري التي تهدد 
اجملتمع العراقي والتي تفرز سلوك 
عدوان��ي لدى األس��رة، أم��ا احملور 
الباح��ث االجتماعي  الثاني ب��ني 

س��الم عطي��ة أس��باب العن��ف، 
منها ذاتية وسياسية واقتصادية 
أثرت  والتي  واجتماعي��ة  وثقافية 
س��لباً عل��ى الفرد واألس��رة، وفي 
الثال��ث أش��ارت احملامي��ة  احمل��ور 
لين��ا مزهر إل��ى حلول مش��اكل 
العنف األس��ري  مثل نشر الوعي 
الثقاف��ي وإنش��اء مراك��ز توعية 
وخصوص��اَ  الدوائ��ر  كاف��ة  ف��ي 
املدارس، وتخللت الندوة مداخالت 
وتوصي��ات حلل مش��كلة العنف 
األسري من خالل األئمة واخلطباء 
ودور املس��اجد ف��ي ه��ذا اجلان��ب 
الن��اس باإلضافة  امله��م لتوعية 
لنشر بوسترات  ونشرات تثقيفية 
في األزقة والشوارع العامة وسن 
قوان��ني صارم��ة حتد م��ن ظاهرة 

العنف األسري.

رجاء الربيعي 

اإلجهاد ووهن القلب وضعف النظر، 
وعن��اء عم��ر م��ن الروتني القس��ري 
ف��ي توزيع��ه األلعاب ح��ول العالم، 
اال تعد ه��ذه مس��وغات مللل عجوز 
خ��رف ع��ن تنفي��ذه ه��ذه املهم��ة، 
ناهي��ك أن الن��اس ل��م تع��د تتمتع 
بروحي��ة عي��د املي��الد مثلم��ا كانت 
تتمتع به في الس��ابق بسبب عوملة 
آليات حياة الف��رد منهم، حتى بدت 

األحالم واآلمال كفراش��ات مضرجة 
بنيران ش��موع اليأس واإلحباط في 
دواخلهم، لكن ش��ريكة س��انتا في 
رحلت��ه العجائبية حول بلورة العيد 
أفضت بس��ر اهتم��ام خليلها بهبة 
وانش��غاله  الواف��دة،  التكنلوجي��ا 
ف��ي االطالع على صفح��ات مؤازريه 
عليه��م  للتع��رف  الفيس��بوكية 
بش��كل أفض��ل وإع��ادة تصنيفهم 
ضم��ن الفئات احملددة لدي��ه )جيدين 
وس��يئني(، جعلت��ه يدم��ن الس��فر 

والتوغ��ل في داخل عواملها العائمة، 
حتى أنس��ته موعد مهمته القادمة 
لهذه السنة القاس��ية، اال أن القزم 
تي��دي تف��ّرد بذكر نهم س��انتا على 
الطع��ام، والذي بات يالزمه منذ فترة 
ليست بالطويلة قد يكون أوقعه في 
البح��ث عن كعكات العيد وأنس��اه 
عن موعد إمتام مهمته املقدسة، أما 
الغزال كرس��بي، فقد ت��ردد في ذكر 
حكاية عجائبية اس��تفزت مشاعر 
صاحب��ه س��انتا وجعلت��ه يخرجه 

خارج دائ��رة الضوء في توزيع الهدايا 
لهذا الع��ام، من حي��ث ارتياده على 
مش��رب يوزع املش��اريب الكحولية 
مجانا تيمنا بهذه املناس��بة اجمليدة 
وانغماسه مع بائعة الهوى كارولني 
والغمازت��ني  اجملع��د  الش��عر  ذات 
الناعستني، كل هذا الكالم وأكثر، مت 
تعاطيه من قبل أقزام القطب ورنته 
بعد إعالن قزم الس��اعة عن انقضاء 
االفتراضي��ة  الكريس��مس  مهل��ة 

بثالث دقائق فقط.

ندوة عن العنف األسري
يف بيت الفلوجة الثقايف

عندما دقت ساعة الكريسمس ..!
قصة قصرية

أمس األول الثالثاء غادرنا الش��اعر والناقد خالد علي مصطفى إلى 
الرفيق االعلى، هذا اإلنس��ان العذب الذي ال متل مجالس��ته، تركنا 
نتخب��ط باحل��زن واأللم. جن��د أنفس��نا عاجزين عن قول أي ش��يء، 
ألننا لم جند الكلمات املناس��بة للرثاء.. لروحك الرحمة أيها الرائع 
النبيل وأسكنك البارئ فسيح جناته. وألهم ذويك ومحبيك الصبر 

والسلوان.

خالد علي مصطفى يف ذمة اخللود تعزية



متابعة / البينة اجلديدة
انتق��ادات  انتص��ار  الفنان��ة  وجه��ت 
ش��ديدة إل��ى الفن��ان محم��د رمض��ان 
خ��ال اس��تضافتها في برنام��ج »واحد 
من الناس« ال��ذي يقدمه اإلعامي عمرو 
الليثي على قناة »النهار«. وقالت انتصار 
أنه يجب على محمد رمضان أن يتوقف 
عن الكام عن حياته الشخصية وعليه 
أن يك��ون غامض��اً وأن يغل��ق فمه قلياً 
)يقفل بقه ش��وية( فهو ليس »منبر وان« 
كما يحاول أن يروج لنفسه بأغانيه، وأن 
تل��ك األغاني صنعت ج��واً من البهجة 
ولك��ن هذا لي��س معناه أن��ه رقم واحد 
كم��ا يدعي. وأك��دت أن ع��ادل إمام هو 
الرق��م واحد على مدار كل العصور ألنه 
استمر على القمة طوال 40 سنة، ألنه 
يتمت��ع بال��ذكاء واس��تطاع أن يطوع 
ذكاءه لفنه، وأنه سوف يظل الرقم واحد 
حتى بعد ممات��ه ألنه ال يوجد فنان ميكن 
ان يظل على القمة 30 سنة. وأضافت أن 
الفنان سمير غامن »منبر وان« في املسرح، 
ومحمد جنم في املسرح التجاري، وتامر 
حس��ني »منبر وان« كمط��رب اجته إلى 
الس��ينما وعمرو دياب ه��و »منبر وان« 
في الغناء، وهناك أحمد السقا وكرمي 
عبد العزيز وأحمد عز في الس��ينما، 
وياس��ر ج��ال وأمي��ر ك��رارة اللذان 

تأخرت جنوميتهما.

*كلمات تختصر للقارئ سيرتك الذاتية؟
�  علي عبد احلس��ن الشيباني من كرباء 
مواليد 1958، بكالوريوس أكادميية الفنون 
اجلميل��ة – جامع��ة بغداد- قس��م الفنون 
املس��رحية فرع اإلخراج، ماجس��تير فنون 
مس��رحية كلية الفنون اجلميلة – جامعة 
باب��ل، دكت��وراه إخ��راج مس��رحي جامعة 
بابل – كلي��ة الفنون، حصلت على الكثير 
م��ن اجلوائ��ز منه��ا، -جائ��زة أفض��ل ممثل 

ش��اب املركز العراقي للمس��رح. للموسم 
املس��رحي 1982 ع��ن دوره ف��ي مس��رحية 
)الزن��وج( جل��ان جينيه اخراج س��امي عبد 
احلميد. -جائزة اإلبداع من أكادميية الفنون 
اجلميلة. -شهادة تقدير من نقابة الفنانن 
العراقين عن اخراج مسرحية )النمور في 
اليوم العاش��ر( ع��ام 1985. -جائزة اإلبداع 
من مهرجان املس��رح العراق��ي عن اخراج 
-ش��هادة  العمل��ة(.  )قطع��ة  مس��رحية 

اإلب��داع من دائرة الس��ينما واملس��رح في 
مهرج��ان املس��رح العراق��ي ع��ن اخ��راج 
مس��رحية )امللياردي��ر(. -جوائز وش��هادات 
التربي��ة   – )الثقاف��ة  وزارات  م��ن  تقدي��ر 
والتعليم – العمل والش��ؤون االجتماعية( 
في جمهورية اليمن، ومنظمتي )اوكسفام 
البريطاني��ة، ورادا بران��ر الس��ويدية( ف��ي 
مجال العمل الفني واألدبي والصحفي مع 
ذوي االحتياجات اخلاصة )املعاقن( لألعوام 
ة  ئز جا 1991- ولغاية عام 1998. - 
اإلبداع م��ن االحتاد العام لألدب��اء والكتاب 
اليمنين – صنعاء عن مس��رحية )آه أيتها 

العاصفة(.
* العرض املسرحي بن غياب احلس الدرامي 

وانزالق الدمى املتحركة ما تعليقكم؟
� ان فعالية املس��رح تعتمد باألساس على 
مفه��وم الدرام��ا مبعن��ى أن لي��س هنالك 
مسرح ما لم تتوفر الدراما بوصفها عنصرا 
أساس��ا ف��ي تق��دمي أي عرض مس��رحي أو 
نص مس��رحي. فغياب الدراما يعني غياب 
الصراع وغي��اب تصادم الرغب��ات وبالتالي 
يتح��ول املس��رح ب��كل عناصره م��ن ممثل 

وديك��ور وإضاءة وازياء إلى دمى جامدة. ولذا 
فإني أرى أن املس��رحية س��واء كانت نصا 

مكتوب��ا او عرضا يتجس��د على خش��بة 
املس��رح البد لها أن ال تقع في هذا االنزالق 
بهدف حتقيق الدهش��ة واإلمتاع والفائدة، 
ه��ذا اذا ان عرفنا املتلق��ي املتفرج هو اهم 
العناصر التي يعتمد عليها املسرح فبدون 
اجلمه��ور ال ميك��ن أن نقدم اي مس��رحية، 
واجلمه��ور بالعادة يس��عى إن ي��رى إحداث 

ومفاهيم تتحرك بإرادة وعفوية وجتعل من 
الصراع سبيا أساسيا ينهض في العمل 
االدائ��ي إل��ى ذروت��ه وبخاف ذل��ك يكون 
املنت��ج املس��رحي ب��ا قيمة تذك��ر كما 
هو احل��ال بالدمى اجلام��دة التي ال تصنع 
احلي��اة. وال حتفز خيال املتلق��ي الن يفكر 

ويتأمل ويتخذ موقفا مما يجري.
*  م��اذا يعني املس��رح ل��ك؟ وكيف عرف 

املسرح طريقه اليك؟
� املس��رح يعني لي الكثير فأنا شخصيا 
منذ طفولتي عملت في املس��رح وكانت 
البداي��ة من املدرس��ة يوم كان��ت املدارس 
تعتني به��ذه الفعالي��ة إذ كانت معظم 
مدارسنا فيها قاعات تخصص للمسرح 
واملوس��يقى فض��ا ع��ن وج��ود معلمن 
مختص��ن يعلمون التامي��ذ كافة الفنون 
وهذا م��ا جعلني أش��عر أن املس��رح بيتي 
ومس��تقبلي وعلى ذلك صار يعني لي بأنه 
حياة سوية كاملة. اما كيف عرف املسرح 
طريقه الي ان في داخل كل إنسان على وجه 
األرض ثمة مسرح هذا اذا عرفنا أن اإلنسان 
محاك بطبعه واملس��رح ه��و محاكاة على 

ال��دوام والفارق هنا ان احملاكاة في املس��رح 
تس��تند بطبيعتها إل��ى اجلان��ب اجلمالي 
واملعرفي ومن هذا فإن كل البش��ر محاكون 
بطبعهم ومنهم من تتوفر لهم الفرصة ألن 
يدخل حقل املسرح برغبته وبإرادته ليكون 
ضمن جوقة املس��رحين. وبقدر تعلق األمر 
بذاتي فأنا منذ طفولتي كانت تستهويني 
مش��اهدة العروض املس��رحية ومتابعة ما 
يجري من أحداث يجسدها بعض املمثلون 
أثناء ش��هر محرم وما يحصل من جتس��يد 
لواقع��ة الط��ف األليم��ة ومن خ��ال ذلك 
عرف��ت املس��رح وجنذبت روح��ي اليه للحد 
ال��ذي قررت ان أدرس واجتهد في هذا احلقل 

اإلنساني املهم.
* ه��ل لن��ا أن نع��رف كي��ف يح��دد عل��ي 

الشيباني تقنيته في اإلخراج؟
� املس��رح كما ذكرت هو مجموعة عناصر 
منه��ا )الديك��ور، االزي��اء، اإلض��اءة، النص 
واجلمه��ور واملمث��ل( ان��ا أرى أن اه��م هذه 
العناصر هو املمثل ألن جميع هذه العناصر 
تس��عى خلدمة املمثل وجعل��ه اكثر قيمة 
جمالي��ة ادائية، هذا إذا عرفنا أن املمثل هو 

بح��د ذاته يعد تقنية مهمة جدا مبا ميلكه 
من تقنيات صوتية وحركية وعلى اخملرج ان 

يستثمر هذه التقنيات في املمثل.
ام��ا باقي التقني��ات التي هي ف��ي الغالب 
م��واد مصنوع��ة ف��إن أهميتها بالنس��بة 
لي ش��خصيا تس��اعد على خل��ق األجواء 
املناخي��ة للع��رض املس��رحي مبعنى خلق 
املن��اخ عبر اللون وامللم��س واملؤثر الصوتي 
وحتديد املكان والزمان املناس��بن للمشهد 

املسرحي.
* م��ا األعم��ال الت��ي جس��دتها وتعتبرها 

تركت بصمة لدى املشاهد؟
� كثيرة هي األعمال التي س��جلت معروفا 
في ذاكرة الناس، وانا دائما ما كنت أسعى 
إلى تقدمي عروض مسرحية تقرب من وجدان 
الناس وتام��س همومه��م ومتطلباتهم، 
وألن التراجيدي��ا اكث��ر صدقا ف��إن معظم 
وم��ن  االجت��اه  به��ذه  كان��ت  اش��تغاالتي 
األعمال املس��رحية التي نالت استحسان 
اجلمهور أذكر منها مسرحية ظال الطف 
و امللياردي��ر وس��فير الن��ور وعمل��ي األخير 

للمكفوفن اوفر بروفه.

انتصار تفتح النار
على حممد رمضان

المخرج المسرحي علي الشيباني لـ)                          (: المسرح سبيل حقيقي لخلق حياة سوية

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  
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مخرج ال يتوقف عند الصعوبات التي تعترضه، بل يزيح جانباً كل ما من شأن أن يؤدي إلى عرقلة العمل وتواصل 
رس��الته واس��تمرارها، كما يدفعه إصراره على إجناز العمل أحياناً إلى التخّلي عما يعتبره آخرون من الضروريات. 

التقينا به وأجرينا معه احلوار التالي الذي يعّرف بتجربته الرائدة ويلقي الضوء على بعض اجلوانب 
األخرى من الواقع الثقافي والفني..

ال

املسرح يعين لي الكثري 
فمنذ طفوليت عملت يف 

املسرح وكانت البداية من 
املدرسة يوم كانت املدارس 

تعتين بهذه الفعالية

حاوره / منار قاسم

متابعة / البينة اجلديدة
اختت��م فجر ي��وم االثن��ن املاضي ف��ي لوس 
أجنلي��س، حف��ل توزي��ع جوائ��ز أوس��كار في 
نس��خته ال�91، وفيما يلي القائمة الكاملة 
للفائزين بجوائز األكادميية األميركية للعلوم 
والفنون أوسكار: - جائزة أفضل فيلم: »جرين 

بوك«.
- جائزة أفضل ممثلة: أوليفيا كوملان عن دورها 

في فيلم »ذا فيفوريت«.
- جائ��زة أفضل ممثل: رام��ي مالك عن دوره في 

فيلم »بوهيميان رابسودي«.
- جائ��زة أفضل مخرج: ألفونس��و كوارون عن 

فيلم »روما«.
- جائزة أفضل ممثل مس��اعد: ماهرشاال علي 

عن دوره في فيلم »جرين بوك«.
- جائزة أفضل ممثلة مس��اعدة: ريجينا كينج 
عن دوره��ا في فيلم »إف بيلي اس��تريت كود 

توك«.

الفيل��م  أجنب��ي:  فيل��م  أفض��ل  جائ��زة   -
املكسيكي »روما«.

- جائزة أفضل سيناريو أصلي: »جرين بوك«.
- جائ��زة أفض��ل س��يناريو مقتب��س: »ب��اك 

كانسمان«.
- جائ��زة أفضل مونت��اج ص��وت: »بوهيميان 

رابسودي«.
- جائ��زة أفض��ل م��زج صوت��ي: »بوهيمي��ان 

رابسودي«.
- جائزة أفضل تصميم إنتاج: »باك بانثر«.

- جائزة أفضل مؤثرات بصرية: »فرست مان«.
»بوهيمي��ان  مونت��اج:  أفض��ل  جائ��زة   -

رابسودي«.
- جائزة أفضل تصوير سينمائي: »روما«.

- جائ��زة أفضل موس��يقى تصويري��ة: »باك 
بانثر«.

- جائزة أفضل أغنية: »ش��الو« من فيلم »إيه 
ستار إيز بورن«.

- جائزة أفضل تصميم أزياء: »باك بانثر«.
- جائزة أفضل فيلم رس��وم متحركة طويل: 

»سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس«.
- جائزة أفضل فيلم رس��وم متحركة قصير: 

»باو«.
- جائ��زة أفض��ل فيل��م وثائقي طوي��ل: »فري 

سولو«.
- جائزة أفضل فيلم وثائق��ي قصير: »بيريود. 

إيند أوف سينتينس«.
- أفضل فيلم روائي قصير: »سكن«.

- جائ��زة أفض��ل ماكي��اج وتصفيف ش��عر: 
»فايس«.

تعّرف على القائمة الكاملة للفائزين جبوائز األوسكار يف النسخة الـ91

متابعة / البينة اجلديدة
رغم أن النجمة نيللي كرمي اعتادت 
ف��ي  التواج��د  عل��ى 

س��باق الدراما الرمضاني كل عام، 
ولكن يب��دو أنه��ا مه��ددة باخلروج 
من س��باق هذا العام. فرغم تصوير 
نيلل��ي ع��دداً م��ن مش��اهدها في 
مسلس��ل »النصابن«، والذي كان 
من املقرر عرضه قي رمضان املقبل، 
ويش��اركها بطولت��ه النجم آس��ر 
توق��ف  املسلس��ل  أن  إال  ياس��ن، 
تصويره بشكل مفاجئ ودون إعان 
اجله��ة املنتجة األس��باب ليصبح 
مصي��ر تواج��د نيللي في املوس��م 
الرمضان��ي الق��ادم مجه��والً حتى 
اآلن. وكان��ت نيللي كرمي قد خاضت 
سباق الدراما الرمضاني املاضي من 

خال مسلسل »اختفاء«.

نيللي كريم تواجه مصرياً جمهواًل

فعالية املسرح تعتمد باألساس على مفهوم الدراما مبعنى أن ليس هنالك 
مسرح ما مل تتوفر الدراما بوصفها عنصراً أساسًا يف تقديم أي عرض مسرحي

بغداد / البينة اجلديدة
افتت��ح مدير عام دار الثقافة والنش��ر 
حس��ن  آوات  ال��وزارة  ف��ي  الكردي��ة 
أم��ن املع��رض الش��خصي التاس��ع 
عش��ر للفنان محمد فتاح ,املوس��وم 
)خطاب اجلس��د(, يوم الثاثاء املاضي 
2019/2/26, الذي نظم��ه مركز باليت 
للفنون برعاية ال��دار العراقية لألزياء 
التابع��ة  الواس��طي  غالي��ري  ف��ي 
لل��دار وبحضور مديره��ا العام عقيل 
املندالوي.وأك��د أمن: إن املعرض يعتبر 
فاحتة خير وب��ادره للتعاون املش��ترك 
مع فناني كردستان فنحن محتاجون 
للتب��ادل الثقافي والفن��ي واألدبي بن 
املركز وكردس��تان. وقال املندالوي عن 
املع��رض: تفاج��أت ف��ي ك��م اإلبداع 
املبث��وث في لوح��ات الفن��ان محمد 
فت��اح الس��بع والثاثن ف��ي معرض 
)خط��اب اجلس��د(, فه��و ينقلن��ا من 

لوحاته إل��ى موضوع وفك��رة معينة 
وجدي��دة ولدي��ه توظي��ف جميل جد 
لأللوان خصوصا الل��ون األبيض الذي 
خفف من قتامه املش��هد الذي حاول 
إن يوصل��ه ع��ن معان��اة هذا اجلس��د 
وأيضا أحببت اللون البنفسجي الذي 
أطره باللون األصفر ليعطي االنطباع 

املتفائل ليبرز جترب��ة متكاملة ونحن 
فعا مس��رورون الستضافته في الدار 
حيث تولت الدار وكاليري الواس��طي 
رعاية املعرض رعاية تامة بالتعاون مع 
مرك��ز باليت. وبن رئي��س مركز باليت 
للفنون الناقد ناصر الربيعي إن الفنان 
محم��د فتاح صاحب جتربة كبيرة في 

اجملال الفني كونه خريج كلية الفنون 
وعمل فت��رة طويلة ف��ي إدارة الفنون 
التش��كيلية في السليمانية كمدير 
ع��ام ل��وزارة الثقاف��ة في كردس��تان 
وله مش��اركات متع��دد وتواصل فني 
دائ��م مع فناني بغداد, ومثلت لوحاته 
الهم اإلنس��اني بكثير من التفاصيل 
الفكرية والفلس��فية جنح بتحويلها 
إل��ى قص��ة م��ن خ��ال لوحات��ه عبر 
األعم��ق  مبعن��اه  اجلس��دي  خطاب��ه 
ولي��س مبعناه الظاه��ر. مضيفا: نحن 
في مركز باليت لدينا مش��روع إلقامة 
مع��رض ش��امل لنخب��ة م��ن فناني 
الع��راق م��ن مختلف احملافظ��ات من 
الش��مال إلى اجلن��وب ليقدموا صورة 
عن ما وصل له الفن التش��كيلي في 
العراق. من جانبه شكر الفنان محمد 
فت��اح القائم��ن على املع��رض قائا: 
يسعدني ويشرفني أن أكون في بغداد 

في أول معرض خاص لي في العاصمة 
واع��رض 37 لوح��ة من آخ��ر نتاجاتي 
وآم��ل أن نس��عد املش��اهد العراق��ي 
ف��ي بغ��داد احلبيبة وان نس��هم برفد 
احلركة الفنية. بدورها ذكرت رئيس��ة 
جلنة متك��ن املرأة في ال��وزارة الفنانة 
مليعة اجل��واري إن لوحات الفنان فيها 
تقني��ة جدي��دة وألوان مفرح��ة ومبواد 
مختلف��ة متن��اوال فيها جان��ب املرأة 
بصور ومواض��ع مختلفة فيما تتنوع 
لوحات��ه األخرى مبواضيعها لتش��مل 
معان��اة اجملتم��ع, الصرخ��ة, واألم��ل 
موثق��ة بش��كل جمي��ل وبأس��اليب 
وقياس��ات مختلف��ة. وكم��ا حض��ر 
افتتاحي��ة املعرض مع��اون مدير عام 
دائرة الفنون املوسيقية عماد جاسم 
ومدي��ر املتحف الوطن��ي العراقي في 
ال��وزارة الدكتور عل��ي الدليمي وعدد 

من الفنانن واملثقفن.

أوات حسن أمني يفتتح معرض )خطاب اجلسد( للفنان حممد فتاح

املخرج علي الشيباني 

متابعة / البينة اجلديدة
اس��تضافت اإلعامي��ة إس��عاد يونس ف��ي برنامجها 
»صاحبة الس��عادة« امل��ذاع على قن��اة dmc، الفنانة 
الكبيرة صفي��ة العمري التي حتدثت عن الصدفة التي 
ادخلتها إلى عالم التمثيل وغيرت من االجتاه الذي كانت 
تريد أن تس��ير فيه. قال��ت إنها لم تكن حتل��م أبداً بأن 

تكون ممثلة وأن حلم حياتها كان أن تكون عازفة كمان، 
وأنها دخلت إلى عالم اإلعام وعملت في بداية حياتها 
مذيعة ف��ي التلفزيون. وأضاف��ت أن الصحافي الراحل 
أحمد صالح هو الس��بب في دخوله��ا عالم التمثيل، 
عندما نشر صورة لها ورآها املنتج رمسيس جنيب وقال 
لها إن مكانها على الشاشة الكبيرة وليس الصغيرة، 

وقدمه��ا في فيلم »العذاب فوق ش��فاه تبتس��م« مع 
الفنان محمود ياس��ن واإلعامية جن��وى إبراهيم، ومن 
هنا كان��ت انطاقتها إلى عالم الف��ن. وكان آخر عمل 
قدمته الفنانة الكبيرة صفية العمري اجلزء الس��ادس 
من مسلس��ل »ليالي احللمية« منذ 3 س��نوات وُعرض 

في رمضان 2016.

صفية العمري: مل أكن أحلم بالتمثيل وهذا ما كنت أمتنى العمل فيه
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بغداد / البينة الجديدة
للبورص��ة  التنفيذي��ة  االدارة  اعلن��ت 
العراقية، امس االربعاء، ان 32 ش��ركة من 
اص��ل 104 قامت بتوزيع مقس��وم االرباح 
عل��ى املس��اهمني، وفيما اش��ارت الى ان 
هن��اك ع��ددا م��ن املقترحات لتنش��يط 
االس��تثمار باالس��هم، حتدثت عن خطط 
الس��وق لعام 2019. وقال املدير التنفيذي 
للبورص��ة العراقية طه عبد الس��ام في 
حدي��ث ل�«البينة اجلدي��دة«، بالتعاون مع 
مرك��ز االقتصادي السياس��ي، إن »س��وق 
العراق لاوراق املالية يعمل مبوجب اهداف 
وضعها القانون رقم 74 لسنة 2004، ومن 
ب��ني املعايير التي حدده��ا القانون هي ان 
يعمل على ان تكون سوقا ناشئة وتعمل 
على جذب االستثمارات، وايضا من خال 
التعامات الش��فافة والعادلة والكفوءة، 
س��واء كان املس��تثمر عراقي او اجنبي«، 
الفتا الى ان »املستثمر االجنبي والعراقي 
في س��وق العراق ل��اوراق املالية يتعامل 
بنف��س ن��وع الف��رص املتاح��ة والبديلة 
لاس��تثمار وايضا يتعامل وف��ق املعايير 
واملب��ادئ ذاتها ع��دا املواضيع التي تخص 
انتق��ال االم��وال ب��ني املص��ارف العراقية 
واالجنبي��ة«. واض��اف عب��د الس��ام، ان 
»هن��اك مجموع��ة عوام��ل تؤث��ر عل��ى 
التداول باالوراق املالية واس��عار االس��هم 
املتداول��ة، وم��ن اهمها ارباح الش��ركات 
املس��اهمة املوزع��ة«، الفتا ال��ى انه »من 
خ��ال املؤش��رات املتحقق��ة ف��ي س��وق 
الع��راق ل��اوراق املالي��ة لع��ام 2018، فإن 
من اصل 104 ش��ركات مساهمة مدرجة 

في س��وق الع��راق ل��اوراق املالي��ة قامت 
32 ش��ركة منه��ا فقط بتوزيع مقس��وم 
االرباح على املس��اهمني، وهذه التوزيعات 
تكون جاذب��ة للتعامل باس��همها، على 
عك��س الش��ركات التي لم تق��م بتوزيع 
ارباح«.وتاب��ع عب��د الس��ام، ان »هن��اك 
عددا من املقترحات لتنش��يط االستثمار 
باالسهم، قس��م منها يخص الشركات 
املساهمة والقسم االخر يخص القوانني 
والتعليمات اجلاذبة لاستثمار«، مبينا ان 

للتداول  املنظمة  والتعليم��ات  »القوانني 
وج��ذب االس��تثمار وايجاد آلي��ات جديدة 
للتعام��ل قاصرة وغير متط��ورة«. واوضح 
عب��د الس��ام، ان »خطط س��وق العراق 
لاوراق املالي��ة لعام 2019 ان يقوم بتقدمي 
دراس��ات الى هيئة االوراق املالية واجلهات 
الرس��مية ف��ي الدولة العراقي��ة تتضمن 
اصدار تعليمات تخص التداول بالهامش، 
االس��تثمارية  احملاف��ظ  ادارة  وتعليم��ات 
وتعليمات صناديق االستثمار، وتعليمات 

اس��هم اخلزين��ة وتعليم��ات احلوكم��ة«، 
مبينا ان »هذه االمور من ش��أنها ان جتذب 
مستثمرين عراقيني واجانب وايضا هناك 
خطط للتواصل م��ع اجلامعات العراقية 
م��ن اج��ل اع��داد دراس��ة ش��املة تكون 
وضيفته��ا وتخصصه��ا تقييم اس��هم 
الشركات املساهمة وربط اسعار االسهم 
باالرب��اح املتحققة واملوزعة م��ن اجل ان 
نعطي قيمة الس��هم واظه��اره باملظهر 

والقيمة احلقيقية التي يستحقها«.

بغداد / البينة الجديدة
أعلن��ت مديرية اإلحص��اء الزراعي، ام��س األربعاء، أن 
انت��اج البطاطا في الع��راق انخفض بنس��بة %37.9 
عام 2018، مبينة أن متوس��ط غلة الدومن من احملصول 
بل��غ 6744 كغ��م. وقال��ت املديري��ة التابع��ة للجهاز 
املركزي لاحصاء في تقرير لها اطلعت عليه »البينة 
اجلدي��دة«، ان »انت��اج البطاط��ا للعروت��ني الربيعي��ة 
واخلريفية لسنة 2018 بلغ 165.6 الف طن بانخفاض 
قدرت نسبته 37.9% عن الس��نة التي سبقتها الذي 

ق��در االنت��اج فيه��ا 266.8 ال��ف ط��ن«. وأضاف��ت، أن 
»إجمالي املساحة املزروعة باحملصول بلغت 24.6 الف 
دومن بانخفاض قدرت نس��بته 36.1%، عما كانت عليه 
في السنة التي سبقتها التي قدرت املساحة املزروعة 
في��ه ب��� 38.4 ال��ف دومن«، مش��يرة الى ان »متوس��ط 
غل��ة الدومن الواح��د من محص��ول البطاطا للعروتني 
الربيعية واخلريفية بلغت 6744.4 كغم على اس��اس 
املس��احة املزروعة بانخفاض قدرت نسبته 2.8% عن 

املوسم املاضي الذي قدر 6939.4 كغم«.

بغداد / البينة الجديدة
أطلق��ت وزارة النق��ل، خدم��ة اس��عار التذاكر 
حس��ب اس��بقية احلج��ز عل��ى م��ن طائرات 
الش��ركة العام��ة للخطوط اجلوي��ة العراقية، 
اذ س��تتم املباش��رة بأول��ى رحاته��ا ف��ي ال� 1 
من الش��هر املقبل. وقال مدير اعام الش��ركة، 
»الش��ركة  إن  تصري��ح:  ف��ي  الربيع��ي،  لي��ث 
اطلقت خدمة تخفيض س��عر التذاكر حسب 
االس��بقية باحلج��ز«، مش��يرا الى ان��ه »كلما 
كان احلج��ز مبك��را ع��ن موعده احمل��دد، خفض 
س��عر التذاك��ر اكثر«. واش��ار الربيع��ي إلى ان 
»احلد االدنى للتخفيض يبلغ 75 دوالرا، وس��تتم 
املباشرة به في االول من شهر اذار املقبل«، الفتاً 
إلى ان »هذه اخلدمة اجلديدة سوف توفر اسعارا 

تنافس��ية عند قطع التذاكر حس��ب اسبقية 
احلجز وه��ي مقتصرة على اخلط��وط الداخلية 
فق��ط ف��ي الوق��ت احلال��ي«. وب��ني الربيعي ان 
اس��عار الرحات »س��تبدأ من 75 دوالرا لقطاع 
بغ��داد – البص��رة، و121 دوالراً لقط��اع بغداد – 
اربيل، و114 دوالرا لقطاع بغداد � الس��ليمانية، 
اضافة الى 101 دوالر لقطاع بغداد – الناصرية، 
و121 دوالرا لقط��اع البص��رة – اربيل، فضا عن 
114 دوالرا لقطاع البصرة – السليمانية، و112 
دوالرا لقط��اع النج��ف – اربي��ل، واخي��را 105 
دوالرات لقط��اع النجف – الس��ليمانية«، الفتاً 
إلى أن »هذه االس��عار تتضم��ن الضرائب ايضا، 
عدا ضريبة مط�ار النج�ف االشرف الدولي، الن 

ضريبته خاصة به«.

خدمة تنافسية لتخفيض أسعار الرحالت الداخلية

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت شركة تسويق النفط العراقية »سومو«، امس األربعاء، أن 
الش��ركات النفطية الهندية كانت األكثر عدداً في شراء للنفط 
العراق خال ش��هر كانون الثاني. وذكرت »سومو« في احصائية 
نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها »البينة اجلديدة«، 
أن »الش��ركات الهندي��ة كان��ت األكثر ع��دداً من بني الش��ركات 
العاملي��ة األخرى ش��راء للنف��ط العراقي وبواقع 8 ش��ركات من 
أصل 33 شركة قامت بش��راء النفط خال شهر كانون الثاني«.

وأضافت، أن »الشركات الصينية جاءت باملرتبة الثانية وبواقع 6 
ش��ركات، تليها الش��ركات األميركية وبواقع 4 شركات«، مبينة 
أن »البقي��ة توزعت على ش��ركات بريطاني��ة وايطالية وماليزية 
وتركية وفرنسية وكوريا اجلنوبية واس��بانية وروسية ويونانية«.
وكانت وزارة النفط قد وضعت نهاية عام 2018 اليات تس��ويقية 
لعام 2019 والتي اعتمدت على اساس اهمية كل سوق من حيث 
حج��م الطلب والعائ��د املتحقق للبرميل الواح��د والتي حتددت 

بتخصيص 67% السيا و20% الوربا و17% المريكا.

سومو: الشركات اهلندية هي األكثر 
شراء للنفط العراقي خالل كانون الثاني

اإلحصاء الزراعي: اخنفاض إنتاج البطاطا 
يف العراق بنسبة 37.9% عام 2018

البورصة: 32 شركة وزعت مقسوم األرباح على املساهمني

متابعة / البينة الجديدة
شارك املصرف العراقي للتجارة في مؤمتر »غلوبال 
تريد ريفي��و GTR« للتمويل التجاري في منطقة 
الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقي��ا 2019 والذي 
عقد ف��ي إمارة دبي مؤخراً، وق��دم خبراء املصرف 
مجموعة من االستشارات املالية واالستراتيجية 
ملواكبة التطورات احمللي��ة واإلقليمية، ومواجهة 
التحدي��ات االقتصادي��ة العاملية املتغي��رة. وركز 
املؤمت��ر على فرص االس��تثمار في العراق وس��بل 
تعزيز التنمية االقتصادية املستدامة مبا ينسجم 
مع أفضل املمارس��ات العاملي��ة. وتضمن برنامج 
املؤمت��ر ط��رح مجموعة م��ن املواضي��ع املتعلقة 
باالقتص��اد وأبرز التحديات امللحة، وتخلل احلدث 
حلق��ة نقاش جمع��ت أبرز مؤسس��ات التمويل 
الرئيس��ية في املنطقة برئاس��ة جيرمي ش��او، 
الرئي��س الدول��ي لتموي��ل الص��ادرات والرئي��س 
اإلقليمي ملنطقة أوروبا والشرق األوسط وافريقيا 
لبن��ك جي ب��ي مورغان ف��ي مؤمتر »غلوب��ال تريد 
ريفي��و GTR« للتموي��ل التج��اري ف��ي منطق��ة 
الشرق األوس��ط وش��مال أفريقيا، تناول خالها 
سبل االستثمار في البنية التحتية في املنطقة 
والدور ال��ذي تلعبه وكاالت التصدي��ر االئتمانية 
العاملي��ة في متوي��ل هذه املش��اريع. وكان من بني 
ضي��وف حلق��ات النقاش حبي��ب بيط��ار، مدير 
املكت��ب التمثيل��ي للمصرف العراق��ي للتجارة 
ف��ي أبوظبي. وس��رعان م��ا تتطرق النق��اش إلى 
الف��رص االس��تثمارية احملتمل��ة في الع��راق في 
ظل النمو االقتصادي وإع��ادة اإلعمار في العراق.
وف��ي تصريح له قال حبيب بيطار: »نس��عى إلى 
التوسع في عملية التنويع االقتصادي، إذ يحتل 
قطاع الطاقة األس��بقية ما بع��د قطاع النفط 
ويوفر فرص استثمارية هائلة للشركات العاملية 
وكذلك قطاع التشييد والبناء. وتتطلب عملية 
التوس��ع الكثي��ر من اإلنف��اق كج��زء من خطة 
إعادة إعم��ار العراق، وس��تلعب وكاالت التصدير 
االئتمانية العاملية دوراً بالغ األهمية في س��بيل 
تطوي��ر مختلف القطاعات«. تش��ير اإلحصاءات 
إلى أن منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي للعراق 
ق��د بل��غ 1.7% ف��ي 2018 ومن املتوقع أن يش��هد 
من��واً مبعدل 3.1% ب��ني عام��ي 2019 و2023 مع منو 
متنامي في الناجت احملل��ي اإلجمالي غير النفطي 
نتيجة جهود الدولة إلعادة اإلعمار. وجنح املصرف 
العراقي للتجارة مؤخراً في توقيع عدة ش��راكات 
م��ع ش��ركات ومؤسس��ات مالي��ة عاملي��ة مثل 

ش��ركة جنرال إلكتريك وبنك س��تاندرد تشارترد 
ومص��رف كومي��رز األملاني وبنك املش��رق لتنفيذ 
مجموعة من املش��اريع التي تساهم في عملية 
إع��ادة اإلعمار في العراق وتوفير املزيد من الفرص 
االستثمارية لهم في الداخل العراقي. باإلضافة 
إلى قي��ام املصرف العراقي للتج��ارة بافتتاح أول 
مكتب متثيلي له في العاصمة اإلماراتية أبوظبي 
ع��ام 2017 به��دف تعزيز ف��رص االس��تثمار في 
العراق واملس��اعدة في إقامة عاقات وش��راكات 
جتارية مماثل��ة مع كبرى املؤسس��ات الدولية في 
القطاع��ات املصرفي��ة واملالية. وأض��اف حبيب: 
»نعم��ل على بن��اء منص��ة واس��عة النطاق من 
الش��راكات الت��ي من ش��أنها أن جتل��ب الفرص 
واالس��تثمارات لتعزي��ز مكانة املص��رف العراقي 
للتج��ارة، وليك��ون منوذج��اً ف��ي توفي��ر احلل��ول 
االئتمانية التجارية اخملصصة ألنشطة االستيراد 
لدعم جهود إعادة إعمار العراق«. وأكد حبيب في 
خت��ام كلمته ح��رص املصرف العراق��ي للتجارة 
على تعزيز وجوده خ��ارج العراق على الصعيدين 
اإلقليمي والدولي، وأن مشاركة املصرف في مؤمتر 
التجارة الدولي يعد دلياً على ذلك. كما أشار إلى 
املكان��ة العاملية املتميزة لدول��ة اإلمارات وكيف 
تشكل موقًعا اس��تراتيجًيا للمؤسسات املالية 
العاملي��ة التي تعتم��د عليها كوجهة رئيس��ية 
ألعمالها التجارية ف��ي املنطقة، وجناح اإلمارات 
في استضافة وتنظيم املؤمترات واملعارض الدولية 
التي تش��كل أهمية قصوى بالنسبة للمصرف 

لتحقيق أهدافه.

البينة الجديدة / وكاالت
ق��ال رئي��س ال��وزراء األردني عم��ر ال��رزاز إن اقتص��اد باده 
بدأ يتحس��ن بع��د أقل من عام على الش��روع ف��ي تنفيذ 
إصاح��ات مالية صعبة مطلوبة خلفض الدين وحاس��مة 
لتحفيز النمو الذي تضرر بالصراعات في املنطقة، مؤكدا 
أن صادرات��ه م��ع العراق بدأت تزداد ش��هرا بع��د اخر.وقبل 
انعقاد مؤمتر رئيس��ي للمانحني في لن��دن اليوم اخلميس، 
قال الرزاز: إن باده س��تعرض خطواته��ا والتزامها بتنفيذ 
اإلصاح��ات املالي��ة والهيكلي��ة الت��ي يدعمه��ا صندوق 
النقد الدولي واحلاس��مة لتحفيز االقتصاد.كان امللك عبد 
اهلل ق��د عني الرزاز ف��ي يونيو حزيران املاض��ي لتهدئة أكبر 
احتجاجات تش��هدها الباد منذ س��نوات بعد زيادات في 
الضرائ��ب بتوجيه من صن��دوق النقد الدولي خلفض الدين 
العام الضخم. وجنح الرزاز، الذي كانت مهمته األساسية 

استعادة الثقة، في دفع البرملان في نوفمبر تشرين الثاني 
املاضي إلق��رار قانون ضريبي جديد مبثابة دعامة رئيس��ية 
في إجراءات تقشفية لتخفيف األزمة املالية وحتفيز النمو 
الراك��د الذي ظل يحوم حول اثنني في املئة في الس��نوات 
األخيرة. وق��ال ال��رزاز إن القاعدة الضريبية املوس��عة إلى 
جانب خفض اإلنفاق العام زادت من إيرادات الدولة وقلصت 
الضغوط عل��ى موارد الدولة التي تكاف��ح لكبح دين عام 
يبل��غ نحو 40 ملي��ار دوالر. وأضاف الرزاز الذي س��يقود وفد 
باده في مؤمتر لندن ”أساس��ات االقتصاد بدأت تتحس��ن 
كلها.. املؤش��رات املالي��ة واالقتصادية الش��املة أفضل“.
وج��اء في بيان صدر عن صندوق النقد الدولي هذا الش��هر 
في ختام آخر مهام الصن��دوق ملراجعة برنامج مدته ثاث 
سنوات لدعم اإلصاح املالي واالقتصادي باألردن أن املشهد 

االقتصادي يظهر ”جتدد قوة الدفع رغم بقاء التحديات«.

األردن: صادراتنا مع العراق تزداد شهراً بعد آخر

مصرف التجارة يرّوج من دبي
لفرص استثمارية هائلة يف العراق
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جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: 2019/106
التاريخ: 2019/2/27

إعــــــــــالن 
ــن يف االرض الزراعية املرقمة 8/1 م 46 نصف  ــع مديرية تنفيذ الكوت حصة املدي تبي
ــد( املحجوزة لقاء طلب  ــوت العائدة للمدينة )منتهى محمد مزي ــي الواقعة يف الك الدجيل
ــتة ماليني دينار، فعلى الراغب بالشراء  الدائن )كرار علي خلف( البالغ )6000000( س
ــتصحبا معه  ــر مس مراجعة هذه املديرية خالل مدة )30 يومًا( تبدأ من اليوم التالي للنش
ــية العراقية وان  ــهادة الجنس ــرة من املائة من القيمة املقدرة وش التأمينات القانونية عش

رسم التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل

سعد كاظم حايف 
املواصفات:ـ 

1-موقعه ورقمه:- حصة املدين من االرض الزراعية املرقمة 8/1 م 46 نصف الدجيلي 
ــقى بالواسطة مشيد عليها بعض الدور  ــه ونوعه:- الكارضية ارض زراعية تس 2- جنس

السكنية املتناثرة قرب نهر دجلة. 
3-حدوده واوصافه 

4-مشتمالته :- 
5-درجة العمران: 

6-مساحته:-  1 دونم و  6 أولك
7- الشاغل :-للشركاء   

8-القيمة املقدرة:- 3,760000 ثالثة ماليني وسبعة وستون الف دينار.

فقدان هوية
فقد هوية باسم )ابراهيم محمد نجيب عبد 
ــي( صادرة من معهد اإلدارة يف بغداد،  الباق
ــليمها اىل جهة  ــا تس ــر عليه ــى من يعث عل

االصدار.
مع التقدير

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: 2013/1154
التاريخ: 2019/2/27

إعــــالن 
ــوت حصة املدين يف العقار املرقم 3926/2 م38 الخاجية الواقع  تبيع مديرية تنفيذ الك
ــب الدائن )نعيم كاظم  ــان( محجوزة لقاء طل ــدة للمدين )لطيف علوان كط ــوت العائ يف الك
ــراء مراجعة هذه املديرية  ــون دينار فعلى الراغب بالش ــنون( البالغ )40750000( ملي ش
خالل مدة )30 يومًا( تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة 
ــية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على  ــهادة الجنس من املائة من القيمة املقدرة وش

املشرتي.
املنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرسان

املواصفات:ـ 
1-موقعه ورقمه:- حصة املدين يف العقار املرقم 3926/2 م 38 الخاجية 

ــم املدين )لطيف  ــجل باس ــارع اربعني ملك صرف مس ــه ونوعه:- كوت الخاجية ش 2-جنس
ــارع اربعني من طابق واحد يتكون مع اربعة محالت على  علوان كطان( عمارة تقع على ش
ــلح  ــمنت كونكريت مس ــارع اربعني ثالثة محالت من الطابوق واالس ــة االمامية لش الواجهي

مساحتها 256,50 م2 
3-حدوده واوصافه 

4-مشتمالته :- 
5-درجة العمران : 

6-مساحتة :-  
7- الشاغل :- للمستأجرين   

ــمائة الف  ــة املقدرة:- 333,500,000  ثالثمائة وثالثة وثالثون مليونًا وخمس 8-القيم
دينار.



راتب رعاية اجتماعية
ثامر  عمار   ( املواطن  االلكتروني  البريد  عبر  برسالة  جلريدتنا  بعث 
محسن( وذكر بانه مصاب بداء الصدفية ولديه  اثنان من ابنائه مصابني 
أي  لديه  وليس  أفراد   )٧( يعيل  حيث  مريضة  وزوجته  دماغي  بضمور 
مصدر وال سكن  وهو من سكنة محافظة كربالء املقدسة يناشدكم 
براتب  ولديه  الرعاية وشمول   براتب  يتم شموله  ان  االنسانية  باسم 

املعني املتفرغ. 
موبايل / 0٧٧18086988

هموم الناس

احلدائق العامة 
متنفس يبعث األمل

من النافذة

م��ذ تعرف اإلنس��ان على جمالي��ات الطبيعة وما تكتنزه من س��حر 
، مري��ح لبصره وممت��ع لبصيرته كونها متثل فضاء ندي��اً له، دأب على 
رصدها والبحث عن أكثرها متظهراً وتألقاً وتأثيراً، يلجأ االنس��ان الى 
احلدائق العامة كي يغسل أحاسيسه بها، ومن خاللها، كلما ازدادت 
احلصارات حول روحه او هد التعب جسده وتكلست عواطفه، بفعل 
الروتني اليومي القاتل.لم يقتصر اهتمام اإلنس��ان، في البداية، على 
رصد اجلماليات الطبيعّية التي كونتها الطبيعة نفس��ها، وهي خير 
املكونني وابرع الفنانني في ابتكار هذه اجلماليات، ليرحل إليها كلما 
ش��عر باالختناق. ثم نقلها إلى حيث يسكن ويعيش، ليستمتع بها 
في غ��دوه ورواحه. فأدخلها إل��ى بيته، من خالل النباتات واألش��جار 
واألزاهير.واعتنى بتنسيقها ضمن حدائق متنوعة األشكال والصيغ 
واملكونات، صغيرة خاصة مبس��كنه، ث��م بحيه ، ثم ببلدته ومدينته. 
فكانت احلدائق اخلاصة، ثم العامة، يس��وق لنا التاريخ جملة قصص 
عن حدائق مش��هورة، ك��»باب��ل املعلقة«. في تنظي��م احلدائق التي 
ربطوها وزينوها بالتماثيل املتنوعة.و مراعاة التناظر والتوازن والتوزيع 
امل��دروس للظ��الل واألضواء التي تتش��كل م��ن عملي��ة التنويع في 
أل��وان وحج��وم ومتوض��ع العناصر النباتّي��ة أو املعماريّة ، بني جنبات 
احلديقة، س��واء ف��ي النهار، بتأثير ض��وء الش��مس الطبيعي، أو في 

اللي��ل، فيج��ب أن تُ��درس 
بش��كل  وت��وزع  اإلض��اءة 
يب��رز جمالي��ة عناصره��ا 
ويؤكدها.ويزي��د من بهائها 
وتأثير هذا البهاء في عيون 
وأحاس��يس الن��اس الذين 
يؤمونه��ا لالس��تراحة من 
أو قض��اء  مس��ير طوي��ل، 
لالس��تمتاع  الفراغ،  وقت 
بظالل أش��جارها، وأصوات 

طيورها، ومش��اهد نباتاتها، وزهورها ومياهها وما تضم من جماليات 
أخرى، طبيعّية وصناعّية، اس��هم في تكوينه��ا وتأليفها: الطبيعة 
واملهن��دس والفن��ان والزراع��ي. وألن احلدائ��ق رئات املدن وأب��رز مظاهر 
جمالياته��ا، ورموز حتضره���ا ورقيها، واملتنف����س الرئيس لفقرائها 
الذي��ن ليس مبقدورهم امتالك حديقة خاصة، أو الوصول إلى األماكن 
التي تكتنز على اجلماليات التي كونتها الطبيعة في الغابات واجلبال 
وشواطئ األنهار والبحار. وصارت احلدائق العامة، محط اهتمام الناس 
، البد ان حترص الدولة على جع��ل ه���دف انشاء احلدائق، وتصميمها 
بشكل مثالي فريد ومنوذجية، تتيح فرصة التنزه واحلصول على املتعة 
الكاملة خملتلف افراد اجملتمع ، عالوة على اعتنائها بتقدمي كافة ادوات 
ومنافذ الترفيه املثالي اله��ادف لألطفال.لقد ارتبط نزار قباني بعطر 
احلديقة الدمشقية، فكانت تفوح بعطرها وتتالق ببهائها في دوحة 
قصائده��ا التي ج��دل فيها الفة وس��حر. حبذا ل��و التفتت اجلهات 
املس��ؤولة واولت اهتماما اكثر بانشاء احلدائق العامة واملتنزهات كي 

جتعل مناطقنا مخضّرة ويانعة!.

الحدائق رئات املدن 
وأبرز مظاهر جمالياتها 

ورموز تحضرهـــا ورقيها 
واملتنفــس الرئيس 

لفقرائها

18

أحمد البياتي

ماهر املوسوي
كان��ت  مراجعات��ي  ان  رغ��م 
اغلبه��ا ف��ي املستش��فيات 
يت��م  ل��م  ان��ه  اال  االهلي��ة 
تش��خيص حالت��ي بش��كل 
صحيح ، راجعت مستشقى 
اخليال ثم بعدها مستش��فى 
مستش��فى  ث��م  البن��وك 
الراهب��ات وفيه��ا طل��ب مني 
الدكتور اعادة اجراء التحاليل 
ماطل��ب  نف��ذت  وبالفع��ل 
ال��ى  فطل��ب من��ي الذه��اب 
اخ��ر في املستش��فى  دكتور 
نفسه لكي يوجه اما بتداخل 
جراح��ي  او يكت��ب ل��ي عالج 
وكان الدكتور يوسف مسافر 
ال��ى لبنان فرجع��ت له وقلت 
له انت ارس��لتني ال��ى دكتور 
مس��افر وانت تعلم بس��فره 
الباع��ث  وم��ا  اجل��دوى  فم��ا 
من ذل��ك فقال ل��ي بعصبية 
انتظر عودته من الس��فر ولم 
يعطن��ي دكت��ور اخ��ر اقصده 

قلت له هل هذه مستش��فى 
ام مصل��خ؟ وانت��م ال تأبهون 
وتتراقص��ون  الن��اس  حلي��اة 
عل��ى جراحه��م ث��م تركت��ه 
للبحث ع��ن طبيب  وغ��ادرت 
اكثر انس��انية وخبرة بعد ان 
عجزت وال ابالغ حني اقول بان 

كل ما تسمعه عن مكافحة 
الفساد في املستشفيات لم 
يكن له اث��ر فالفوضى ضاربة 
اطنابه��ا واملري��ض ال يجد من 
يفهم��ه وال يجد م��ن يعاجله 
ويش��خص حالته واملس��ؤول 
يحضر خمسة دقائق ويغيب 

س��اعات وخالصة القول انها 
مراجعات عثرت  وبعد  فوضى 
على طبيب انس��ان لم يفقد 
وانت  بال��ك  فم��ا  انس��انيته 
تدخ��ل مستش��فى حكومي 
االطب��اء  م��ن  خالي��ا  وجت��ده 
تس��تنجد  ان  تري��د  وعندم��ا 

بطبيب للعالج او حالة طارئة 
فيجب ان تبحث عنه في كل 
الطواب��ق واذا ل��م تعثر علية 
س��وف جتده ف��ي دار االطباء ، 
اجله��از جتلبه ان��ت بيدك من 
اج��ل اج��راء الكش��ف على 
املري��ض ورمب��ا قب��ل ان يص��ل 
الطبي��ب يك��ون املري��ض قد 
فارق احلي��اة والذي كان بأمس 
احلاج��ة لالعتن��اء  والرعاي��ة 
ومعرف��ة التغيرات التي طرأت 
على حالته الصحية او اجراء 
العمليات املناسبة له وايقاف 
نزف ال��دم في بع��ض احلاالت  
وزدادت ه��ذة املعان��اة فكثي��ر 
بس��بب  توف��وا  الن��اس  م��ن 
والرعاي��ة  االهتم��ام  ع��دم 
فكانت املستش��فيات اشبه 
زرق  بالفارغ��ة. حت��ى طريقة 
االبر تت��م من قب��ل املمرضني 
بقسوة  وسرعة وليس برفق .. 
حجم الفساد شيء مفزع وال 

توجد رقابة. 

  الـطــــب مـهـنـــــــة انـسـانـيــــــــــــــة 

بع��ث جلريدتنا برس��الة عب��ر البري��د االلكتروني املوظ��ف املدني 
املس��تقيل ايه��اب عبد اجلبار عبد اجلليل س��عيد ذك��ر فيها انه 
استبش��ر خيرا م��ن خالل قرار رئي��س الوزراء الدكت��ور عادل عبد 
املهدي على التعيني ضمن حركة املالك ومن هنا وبدماء الشهداء 
يضع طلبه امام انظاركم الستحصال درجه وظيفية ضمن حركة 
املالك ونصرة  ذوي الشهداء وذكر انه  موظف مدني مستقيل في 
وزارة الدفاع ���� قيادة الدفاع اجلوي �� الدرجة الس��ابعة واملعرف 
بالرق��م االحصائ��ي ) 85284086 ( خري��ج كلية االع��الم  جامعة 
بغ��داد �� م��ن مواليد بغ��داد 1985 يلتم��س من دولتك��م   اعادة 
تعيينه بدال من ش��قيقه املالزم املهندس ) اسامة عبد اجلبار عبد 
اجلليل( الذي استشهد اثناء الواجب ومن جرائه . واضاف انه قدم 
اس��تقالته بتاريخ 4 / 8 / 2015 ألس��باب قاهرة وخارجة عن ارادته 
نتيجة اصابة والدته بجلطة دماغية و وفاة والده و ابنته املصابة 
بفتحتني بالقلب وبنفس الوقت وللعلم جميعها مثبتة بتقارير 
لدى الوزارة .. س��يدي وزي��ر الدفاع احملترم قدم��ت طلب اعادة الى 
اخلدم��ة باعتباري من ذوي الش��هداء فتم حتوي��ل طلبي من امانة 
الس��ر العام الى املستش��ار القانوني فأجاب : ان��ه ال يوجد مانع 
قانوي من اعادتي الى اخلدمة باعتباري من ذوي الش��هداء ش��رط 
توف��ر احلاجة والتخصيص املالي .. حيث حصلت على كتابني من 
قيادة الدفاع اجلوي يبني احلاج��ة الى خدماتي ولكن التخصيص 
املال��ي حال بني اعادت��ي للخدمة .. اس��تعطف جانبكم الوطني 
واالنس��اني على اعادتي للخدم��ة املدنية من خالل حركة املالك ) 
احلذف واالس��تحداث ( في وزارتكم املوقرة خاصة ونحن في وقت 
صع��ب اكراماً لدم الش��هداء وضم��ان حق ذويه��م .. وامركم مبا 

تنسبون سيدي .. مع التقدير.
ايهاب عبد الجبار عبد الجليل سعيد 

موظف مدني  الدرجة السابعة
موبايل /  07903448636

امام انظار رئيس جملس الوزراء 
ووزير الدفاع .. اعادة للخدمة

بطبيع��ة احل��ال اجملتم��ع العراق��ي 
ينقس��م َلقس��مني أحدهما قبلي 
من��ذ  حض��ري  واإلخ��ر  عش��ائري 
تأس��يس الدولة العراقي��ة احلديثة 
والتي بدأت من��ذ العام 1921 ولكل 
منهم��ا ظَروف��ه  املوضوعي��ة م��ن 
حيث البيئة وامل��كان واألجواء التي 
حتيط بَحياتهما َومعيش��تهما في 
ذل��ك العهد حيث كان��ت الكثافة 
الس��كانية داخ��ل امل��دن احلضرية 
أق��ل بكثير من اجملتمع��ات القبلية 

والعش��ائرية والت��ي كان��ت تقطن 
الق��رٰى واألرياف واملناط��ق الزراعية 
اجملتم��ع  لعم��وم  عالي��ة  بنس��بة 
ف��ي محافظات  العراق��ي خاص��ة 
الظ��روف  م��ن  وبالرغ��م  اجلن��وب  
السياسية واالجتماعية واملَعاشية  
غير املس��تقرة بوجود نظام ملكي 
رجعي مرتبط سياس��ياٌ وأقتصادياٌ 
بأمبراطوري��ة بريطاني��ا العظم��ٰى 
وفرض سياس��ة النظام االقطاعي  
للس��يطرة على غالبية املقاطعات 
الزراعية التي تقطنها تلك القبائل 
والت��ي متتهن  العربي��ة  والعش��ائر 
الزراع��ة مبعنٰى اخ��ر غالبية األيادي 
العامل��ة فيه��ا هم م��ن الفالحني 
احملترف��ني وبطبيع��ة احل��ال كان��ت 
لكل عش��يرة مس��توطنة خاصة 
به��م ) س��لف أو قري��ة ( ميارس��ون 
فيه��ا حياتهم  من فالح��ه َوتربية 
للمواش��ي وصيد السمك والطيور 

املهاجرة وكان لكل عش��يرة رئيس 
يسمٰى بالعرف العشائري ) گليط( 
وهو الشخص املسؤول املباشر على 
جميع افراد العش��يرة في الس��راء 
والضراء وهو الَكافل املباش��ر أمام 
رج��ل اإلقط��اع الذي يطل��ق عليه 
) الش��يخ ( ألبن��اء العش��يرة الذين 
يزرعونه��ا  الت��ي  األرض  يضمن��ون 
َويفلحونها  ألن أغل��ب املقاطعات 
الزراعية قد وزعت لهؤالء الش��يوخ 
االقطاع��ي  النظ��ام  قان��ون  وف��ق 
الس��طوة  ممارس��ة  م��ن  وبالرغ��م 
واالزدراء بحق رؤس��اء العشائر التي 
كان ميارس��ها الشيخ آنذاك أحياناٌ 
يكون هو الداعم واملدافع لس��لطة 
رئيس  العشيرة على ابناء العشيرة 
وهناك جتد بعض افراد العشيرة هم 
من املوال��ني واملَطيعني لَرئيس��هم 
وكانت هناك حالة ايجابية سائدة 
ه��ي الكثير م��ن الَبيوت��ات واالفراد 

املهاجري��ن م��ن دياره��م البعي��دة 
بس��بب الظ��روف الت��ي م��روا بها 
َكاملش��اكل واخلالفات العش��ائرية 
االنه��ر  جف��اف  او  والعائلي��ة   
والَش��طوط ف��ي مناطقه��م التي 
كانوا يَسكنونها جتدهم ينضمون 
لتلك العش��ائر َوينصه��رون معها 
بل وصل األم��ر بهم للَمصاهرة   مما 
جعل منهم  جزءا ال يَتجزأ من تلك 
العشائر َوظلت األمور سائدة لوقت 
متأخر م��ن حياتن��ا املعاصرة نحن 
ه��ذا اجليل ال��ذي يَتصدر املش��هد 
العش��ائري وخاص��ة بع��د ان غزت 
احلي��اة العش��ائرية امل��دن واالحياء 
احلضرية وتأصلت في سلوكياتهم 
اليومية واصب��ح الوضع ال يختلف 
الزراعي��ة  واملناط��ق  األري��اف  ب��ني 
واملدن واألحي��اء احلضرية من حيث 
التكوين االجتماعي وبعد التحوالت 

السياسية.

محمد جاسم الشمري 
م��ن االمور املهمة حلديث الس��اعة هذه االيام 

هي:� 
اوال: اكم��ال الكابينة الوزاري��ة للدكتور عادل  

عبد املهدي رئيس الوزراء.
ثانيا : الهيئ��ات واملديريات املس��تقلة ومنها 
منصب ام��ني بغداد لعاصمتن��ا احلبيبة فقد 
عانت ما عانت من االهم��ال والتدهور اخلدمي 
وغياب اجلانب االيجابي  وعدم تقدميه مبستوى 
س��ببها  لعاصمته��م  البغدادي��ني  طم��وح 
احملاصص��ة املقيتة  وصراع الكتل عليها رافق 

ذل��ك االختيار  غير املوفق لبعض االش��خاص 
الذين تولوا هذا املنصب ادى الى عدم تطويرها 
بع��د ان كانت اجمل عاصم��ة حتى اصبحت 
يؤش��ر عليها  ضم��ن العواص��م املتأخرة في 
االعم��ار والبن��اء  وهكذا س��ارت الري��اح مبا ال 
تش��تهي الس��فن.... واالن نتوخى خيرا بوضع 
بع��ض املواصف��ات الت��ي مت��أل على املرش��ح 
ملنصب امني بغداد واملقترح الذي قدمه النواب 
البغداديون لتولي ه��ذا املنصب املهم واالهم 
من��ه هو  املرش��ح  عل��ى ان يكون مهندس��ا 
واستشاريا او معماريا ويعمل مبهنية العطاء 

واالب��داع وله بصمته لالعمال او املس��ؤوليات 
التي تقلدها ونزاهت��ه بالعمل ومن محافظة 
بغ��داد وكله��ا تبش��ر باخلي��ر .وبع��د قراءتي 
لالح��داث  ومن املرش��حني االس��تاذ املهندس 
االستش��اري حس��نني معل��ة وه��و مع��روف 
على كل املس��تويات ومن العوائ��ل البغدادية 
املعروف��ة  بكرمه��ا واخالقه��ا وش��جاعتها 
بالقرار الشجاع واحلازم  ومن عائلة متواضعة 
رغ��م ثرائه��م وه��م م��ن العوائل الت��ي تقلد 
ابناؤه��ا مناصب عل��ى مدى عقود م��ن الزمن 
وكما عرفت عنه نزاهته ومحاربة الفاسدين . 

االهـــــــــم والـمـهــــــــــم ومـنـصـــــــب امـيــــــــن بـغــــــــــــــداد

العـشـائـــر  و الصـــراع فـــي الـســـــــــــــــراب
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* املحامي شهاب احمد العنبكي
   غالب��ا ما يعاني اطراف الدعوى اجلزائية 
م��ن االج��راءات الروتيني��ة الت��ي تطي��ل 
الس��قف الزمني ملثل ه��ذه الدعاوى منذ 
بداية تقدمي الش��كوى وحت��ى صدور قرار 
قاض��ي التحقي��ق فيها , ان بق��اء االوراق 
التحقيقية لدى احملقق ولفترة طويلة من 
الزمن ق��د تعرض بعض املستمس��كات 

املهمة في الدعوى للفق��دان او التغيير لصالح احد االطراف في 
الدعوى لس��بب او الخر, وام��ا عملية التبليغ��ات التي تقوم بها 
الش��رطة ف��ي الغالب لدوائر او الش��خاص ضروري��ني في الدعوى 
بطيئ��ة ومكلفة لطرف��ي الدعوى ارى ان تكون  ل��كل دعوى رقم 
خاص بها ومواعيد محددة منذ بداية تقدمي الش��كوى وصوال الى 
ع��دد املرافعات التي يق��وم بها قاضي التحقي��ق بحضور طرفي 
الدع��وى او محاميه��م املوكلني عنه��م كما يحدث ف��ي دعاوى 
البداءة او االحوال الشخصية ومهما اخذت من وقت وذلك حفاظا 
عل��ى متابعة الدعوى واملستمس��كات التي حتف��ظ في االضبارة 
واالج��راءات واملتغي��رات التي حت��دث على الدع��وى واملراحل التي 
وصل��ت اليها وهي حتت انظ��ار ذوي العالقة وبذلك تفوت الفرصة 
على االش��خاص الذي��ن يصطادون ف��ي املاء العكر وم��ا اكثرهم 
في ه��ذا الزمان مع االس��ف.ان غاية القضاء ه��و حتقيق العدالة 
وان تطبيق هذا االس��لوب في الدع��اوى اجلزائية كما هو احلال في 
الدع��اوى االخرى اكثر عدالة خالفا لالس��لوب املتبع حاليا وصوال 
الى القرار الذي يصدره قاضي التحقيق ، انها فكرة قانونية قابلة 

للمناقشة والتنفيذ.
* دكتوراه يف القانون الدولي العام

حض��رت الى مق��ر جريدتنا املواطنة وال��دة الطالب )احمد نعيم 
مع��واص( وذك��رت بان لديها ابنه��ا احمد خري��ج جامعة بغداد/ 
قس��م عل��وم بايولوجي للع��ام الدراس��ي 201٧ وه��و ايضا من 
ضحاي��ا جرحى االرهاب حيث جرح ف��ي االنفجار الذي حدث في 
جامعة القادس��ية عام 2013 عنما كان طالبا فيها ولديه تقارير 
طبية تثبت ذلك, وافادت بان زوجها طبيب حاليا في مركز املؤمل 
في منطقة الزعفرانية, وتناش��دكم باس��م االنسانية وملا عرف 
عنكم من وطنية واخالص في احتضان الطاقات التي من املمكن 
ان تق��دم خدماتها وف��ق اختصاصاته��ا البناء البل��د.و » البينة 
اجلدي��دة« اذ تضع هذا االمر امام انظارك��م لهي على ثقة اكيدة 
بان املوضوع س��يحظى باهتمامكم الش��خصي وجتدون له حال 
في التعيني في احدى مؤسسات وزارتكم كي ميارس اختصاصه. 

وفقكم الباري وسدد خطاكم ملا فيه خير البالد والعباد 

والدة الطالب
احمد نعيم معواص

بغداد الجديدة/ م/701 /زقاق/11 دار/5
موبايل/ 07713125178

 

افكار قانونية قابلة للمناقشة

 امام انظار وزير الصحة

  للعراقيني فرحة كبيرة س��تغير حالهم حتما عندما 
يرون الطبقة السياس��ية كاف��ة جتتمع يوميا من اجل 
الشعب وبكل تاكيد ستكون الفرحة الكبرى للفقراء 
واالرام��ل واملطلقات وعوائ��ل الش��هداء الذين ضحوا 
بابنائهم من اجل تربة الوطن الن وحدة الصف مطلب 
ش��عبي الكل يطال��ب الق��وى السياس��ية العراقية 
بتوحي��د خطابها م��ن اجل البالد والعب��اد ولكي نترك 
خلفنا كل الصراعات السلطوية التي ذهب على اثرها 
املئات من الشهداء واالطفال الن الصراع ال ياتي بنتيجة 
ب��ل يري��د البعض ان يحق��ق ما يريده م��ن مغريات غير 
ايجابي��ة لكننا نتفاءل اليوم في ظل  احلكومة احلالية 
التي اغلبها من م��دن الضيم ويعرفون جيدا مايعانيه 
ابن��اء ش��عبهم فاحلي��اة 
الي��وم تختل��ف عن امس 
وواقعها املرير الذي عاشه 
وس��ط  واجلياع  الفق��راء 
ص��راع دم��وي م��ن اج��ل 

عرش السلطة.
لي��س امام السياس��يني 
ينض��وي  ان  غي��ر  الي��وم 
اجلميع على طاولة احلوار 
ويخرج��وا بنتيجة واحدة 

حتت عنوان العراق اوال.
أخيراً:

سنصفق لكل من يخدم 
بلدنا الن الوطن يستحق 
اجل��ه  م��ن  يتع��ب  م��ن 
فالعراق امام اختبار وحتد 
كبي��ر ومن يجتاز االختبار 
س��يكون  واجهة للوطن 
وه��و من ميثله في الداخل واخلارج .. فالعراقيون يأملون 
خي��را.. واحلمد هلل الوضع االمني االن قد حتس��ن كثيرا 
ورفع��ت الصبات الكوكريتية الت��ي كانت جاثمة على 

صدور العراقيني.
فال تنسوا الش��عار ياسياسيينا ومسؤولينا ان العراق 
وش��عبه اوال .. وتبا لكل من يسرق بلده ويخون شعبه 

على حساب الفقراء واجلياع.

سنصفق لكل
 من خيدم بلده

حسني السومري

بــــوابـــــة

سنصفق لكل من 
يخدم بلدنا الن 
الوطن يستحق 

من يتعب من 
اجله فالعراق 

امام اختبار 
وتحد  كبري ومن 
يجتاز االختبار 

سيكون   واجهة 
للوطن

   املواط��ن املع��اق )عب��د اجللي��ل 
يناش��دكم  عريب��ي(  هاش��م 
للموافق��ة عل��ى مقابلته لطرح 
مشكلته التي تتطلب تدخلكم 
الش��خصي. »البين��ة اجلدي��دة« 
ام��ام  املناش��دة  ه��ذه  تض��ع  اذ 
انظاركم يحدوها االمل بان جتدوا 
حال النهاء معاناته متمنني لكم 
التوفي��ق والس��داد ف��ي عملكم 

واهلل ال يضيع اجر احملسنني.
موبايل 07733510631

امام انظار مدير عام نقل املسافرين والوفود
تفعيل بطاقة الماستر كارد

حرفيني    م.رئيس  املاس(  عباس  )حسن  املواطن  جريدتنا  مقر  الى  حضر 
استالمه  على  اشهر  خمسة  من  اكثر  مضى  بانه  وذكر  شركتكم  في 
كبيرة  عائلة  صاحب  انه  واضاف  كارد  املاستر  بطاقة  دون  يدويا  الراتب 
وبحاجة الى سلفة من قبل املصرف ولكن ال يتم منحه السلفة النه ال 
يستلم راتبه عن طريق بطاقة املاستر كارد التي مت تنظيمها لهم مقابل 
استقطاع مبلغ )25( الف دينار .عليه يرجو النظر في هذا االمر ومفاحتة 

اجلهات املعنية لتفعيلها من اجل احلصول على السلفة.
حسن عباس املاس 

بغداد/ البياع/ م817 ز25 د181
موبايل / 0772938438

   راجعن��ا املواط��ن )احملامي( حس��ني علي 
حي��در وذكر بانه س��بق وان نش��رت جريدة 
 )30٧2( املرق��م  البين��ة اجلدي��دة بعدده��ا 
ف��ي 2018/11/26 ش��كوى عن ه��دم عمارة 
جتارية في مدينة جميل��ة محلة 518 زقاق 
6 عمارة رقم 11 خلف مؤسس��ة الشهداء 
ملدين��ة الص��در دون احلص��ول عل��ى اجازة 
الهدم وتصفية حس��ابات امل��اء والكهرباء 

واجمل��اري ومت تقس��يم االرض ال��ى امت��ار ومت 
بن��اء مجموع��ات دور س��كنية والتج��اوز 
عل��ى الزقاق رقم6 الذي لم يش��هد صيانة 
والتبلي��ط من��ذ تأس��يس املدين��ة واليوم 
حتول الزقاق الى موقع للطابوق واالسمنت 
والش��يش وخباطات البناء ومت قطع طريق 
سيارات الروضة واملدارس واملوظفني نتيجة 
عدم قي��ام بلدية الص��در الثانية بالواجب 

ف��ي منع التجاوز ملن ال اجازة بناء وال س��ند 
ملكي��ة وال موافق��ة لتحوي��ل العمارة من 
التجاري الى السكني وسط فوضى وجتاوز  
عل��ى القانون راجيا تدخلكم الش��خصي 

وانهاء هذه الفوضى. 
املحامي حسني علي حيدر 

مؤسسة السجناء السياسيني 
موبايل / 07715203504

امـــام انـظـــار امـيـنــة بـغـــداد .. تــــجـــــــــــــاوز

امام انظار السيد رئيس الوزراء احملرتم 

امام انظار وزير العمل والشؤون االجتماعية

عباس كريم العلياوي

م/ تعيني

حضر ال��ى مقر جريدتن��ا املواطن )محمد 
خلي��ل داخ��ل( وهو معاق مص��اب باخلرس 
ذك��ر بانه مت ايق��اف راتب ش��بكة احلماية 
االجتماعية وقطع عنه وال يعلم الس��بب 
علما ان لدي��ه )3( اطفال وحالته ضعيفة 
ج��دا واضاف انه صدر ق��رار اللجنة العليا 
 /131 املرق��م  االجتماعي��ة  للحماي��ة 
اعت��راض/ 2018 بتاري��خ 2018/2/11 ال��ذي 
يوصي بانه فوق مس��توى خ��ط الفقر وال 
صحة العتراضه.. عليه يناش��دكم باسم 
االنسانية ان تش��ملوه برعايتكم االبوية 
وتتبنون موضوعه وتعينوه على زمانه.. وان 
اهلل ال يضيع اجر احملس��نني وفقكم الباري 

خلدمة العراق وابنائه.

 محمد خليل داخل
بغداد/ شارع فلسطني

م/502 ز/20 د/5

امام انظار وزير العمل 
والشؤون االجتماعية

م/ اعادة راتب



حترك مع��اون الس��راي فورا حس��ب 
االوام��ر وحني وصل ال��ى البالط دخل 
على رئيس الدي��وان فرحب به لوجود 
وش��رح  بينهم��ا،  س��ابقة  معرف��ة 
ل��ه تفاصي��ل س��رقة س��يف جاللة 
امللك م��ن مكتبه اخل��اص،  ثم طلب 
الگيالن��ي من��ه الذه��اب ال��ى غرفة 
جالل��ة املل��ك للس��الم واالس��تئذان 
مبباشرة التحقيق حول احلادث، وكان 
اللقاء س��ريعا بسبب إنشغال امللك 
مبوعد مقابلة مع السفير البريطاني 
في بغداد. ثم باش��ر املع��اون أعماله 
ومت تكلي��ف مالحظ رئاس��ة الديوان 
امللكي ملرافقته في حتقيقاته، وابتدأ 
املع��اون بتدوي��ن أق��وال العاملني في 
البالط وأخذ املعلومات التي يتطلبها 
ف��ي  وقع��ت  فالس��رقة  التحقي��ق. 
املكتب اخلاص جلاللة امللك، والسيف 
كان ف��ي دوالب خش��بي مثبت عليه 
زجاج شفاف، ولم يالحظ أية شدة أو 
عنف في كس��ر أو فتح الدوالب. ومن 
خالل تدوين األقوال، حول األشخاص 
الذين ميك��ن أن يت��رددوا على املكتب 

اخلاص بامللك، وإجراء الكش��ف على 
مح��ل احل��ادث، ف��إن املع��اون محيي 
الدين عبدالرحمن حصر شبهاته في 
شخصني فقط، هما: كل من املدعو 
)أبو ش��فيق( وهو س��وري اجلنس��ية، 
وال��ذي أنيط��ت ب��ه مهم��ة تنظيف 
مكت��ب املل��ك. واآلخ��ر هو )الش��يخ 
س��نداح( املس��ؤول عن إعداد القهوة 
للمل��ك وضيوفه وهو من احلجاز قدم 
ال��ى العراق م��ع امللك فيص��ل، وقبل 
ذلك كان مس��ؤوال عن إع��داد القهوة 
العربي��ة في بالط )امللك علي( عندما 
كان ملكا في احلج��از، قبل أن يعزله 
آل س��عود فقدم الى الع��راق للعيش 
ف��ي كنف املل��ك فيص��ل األول. وقام 
املع��اون محيي الدين بإبالغ الس��يد 

رشيد عالي رئيس الديوان مبا توصلت 
إلي��ه حتقيقاته، فأخبره الگيالني بأن 
األم��ر يتطل��ب إش��عار جالل��ة امللك 
بالنتائ��ج، وفع��ال دخل االثن��ان على 
املل��ك فيصل، ال��ذي رح��ب باملعاون 
وأم��ر بتقدمي القهوة ل��ه إكراما، وجاء 
الشيخ س��نداح وقدم القهوة، وحني 
خرج أخب��ر االثنان املل��ك مبا توصلت 
اليه حتقيقات املع��اون محيي الدين، 

فصعق املل��ك لهذا اخلبر، ألن آخر من 
يش��ك بهما هما خادم��اه اخمللصان، 
وب��دا عليه التأثر الش��ديد، وقال بعد 
صمت: يؤملني ان يحدث هذا األمر وال 
أكاد اص��دق ان هؤالء ميكن أن يس��يئا 
ل��ي يوما، وأني حني قدمت الى العراق 
قدم معي اتباع مخلصون من احلجاز 
ومن سوريا.. وعلى كل حال ارجو أن ال 
ينالهم أي  أذى! ثم استأذن املعاون من 
امللك، وخرج م��ع رئيس الديوان، وقال 
املع��اون لرئي��س الدي��وان: أرجو األذن 
لي بإس��تصحاب هذين الش��خصني 
معي الى مكتبي في معاونية شرطة 
الس��راي ملواصلة التحقيق معهما،.. 
فل��م ميانع رئيس الدي��وان. وفي مركز 
الش��رطة اختل��ى مع��اون الس��راي 

محي��ي م��ع الس��وري )أبو ش��فيق( 
وحني تعمق معه في التحقيق إنهار، 
وأخذ يبك��ي وقال له: يا س��يدي هل 
من املعق��ول أن أخون س��يدي جاللة 
امللك ال��ذي أكرمني غاي��ة اإلكرام؟..

وف��ي ه��ذه اإلثن��اء حضر ال��ى املركز 
ش��قيقه )احلاج خي��رو( وهو صاحب 
محل لبيع املرطبات في سوق األمانة 
بش��ارع الرش��يد، وه��و صدي��ق قدمي 

للمع��اون، فرج��ا من��ه أن يختلي مع 
ش��قيقه لوحدهما، فأذن له، واختلى 
مع��ه، ث��م خ��رج م��ن عن��ده واخبره 
أن ش��قيقه لي��س ه��و الس��ارق وهو 
متأكد من صدق��ه. وهنا رجع املعاون 
الى أبي ش��فيق وطلب من��ه أن يعود 
بذاكرته الى الوراء ويستعرض سلوك 
)الش��يخ س��نداح( وعادات��ه، فه��ل 
تغير شيء من س��لوكه بعد اختفاء 
السيف؟ فأطرق برأسه ليتذكر، وبعد 
صمت قليل أخبر املعاون أن الش��يخ 
س��نداح قد تغير س��لوكه فعال بعد 
اختفاء الس��يف، وأخذ يطيل البقاء 
في غرفته، وكان يحمل أكداس��ا من 
بتكديس��ها   ويقوم  الفح��م  أكياس 
في الغرفة.وحني أستفس��ر منه عن 
الس��بب، قال له أنه يحتاجها ملوقد 
القهوة!!.وهن��ا ق��ام املع��اون بتهيئة 
س��يارة املعاونية واصطحب معه أبو 
ش��فيق الى الب��الط امللك��ي، وتوجه 
مباش��رة الى غرفة الش��يخ سنداح 
فوج��ده فيه��ا ومل��ا رآه يدخ��ل عليه 
الغرفة فجأة، اضطرب واصفر وجهه، 
وقال للمعاون:� ماذا تريد؟ قال املعاون 
بهدوء: أريد سيف جاللة امللك! فأنت 
الس��ارق!! فخرج راكض��ا من الغرفة 
ليش��كو املعاون عند رئي��س الديوان، 
وفي إثن��اء غيابه ألق��ى املعاون نظرة 
فاحصة على الغرفة التي يس��كنها 
أكي��اس  فوج��د  س��نداح،  الش��يخ 

الفحم بصورة تكديس ليس له مبرر. 
فخط��رت ببال املع��اون قضية مماثلة 
س��بق أن أجرى التحقيق فيها حيث 
حصلت س��رقة في دار السيد شاكر 
البحراني وكانت املسروقات مصوغات 
ذهبي��ة تعود الى زوج��ة صاحب الدار 
حي��ث عثرت الش��رطة عل��ى الذهب 
في ال��دار املقابلة لداره��م مخبأ في 
)حف��رة( وضع��ت عليها أك��داس من 

احلطب، وقد اعترف صاحب الدار على 
السارق وكان يدعى )جليل( وهو لص 
محت��رف. وهنا حضر رئي��س الديوان 
ومعه الشيخ سنداح مكفهر الوجه 
وبدأ يتذمر م��ن اتهام املعاون له، فما 
كان من املع��اون إال أن يق��ول لرئيس 
الديوان: ارج��و أن تأمر باخراج جميع 
محتوي��ات الغرفة..وفع��ال مت تفري��غ 
محتوي��ات الغرف��ة، فلم��ا اصبحت 

أرضية الغرفة خالية من املواد، طلب 
املعاون إحضار ماء، وأمر بعض عمال 
القصر، أن يس��كب املاء على أرضية 
الغرف��ة املصفوف��ة  بالكاش��ي من 
النوع متوس��ط احلجم وان يسكبوه 
بتأن وبهدوء، وأخذ املاء ينتش��ر على 
أرضي��ة الغرفة فلما وص��ل املاء إلى 
زاوي��ة منها ظه��رت فقاع��ات داللة 
على حفر حديث ف��ي هذه املنطقة! 

فطل��ب إليه��م أن يحف��روا في هذه 
املنطق��ة وبحض��ور رئي��س الدي��وان 
والش��يخ س��نداح وبعد حف��ر قليل 
عثر عل��ى قطعة م��ن القماش فلما 
داخلها،  الس��يف  وج��دوا  أخرجوها 
فبه��ت رئيس الديوان م��ن ذلك وهنا 
التفت املعاون إلى )الش��يخ سنداح( 
وقال له: )ماذا تقول اآلن يا ش��يخ؟(.. 
ثم انتقلوا إلى مكتب رئيس الديوان، 

وهناك أدلى الشيخ سنداح باعترافه 
فقال: أن الباعث على فعلته س��ببه 
قي��ام املل��ك فيص��ل األول باإلط��راء 
عل��ى الس��يف أمام كل م��ن يحضر 
م��ن الضيوف، ويقول له��م انه هدية 
من امللك س��عود.. ول��م يخطر بباله 
أن املل��ك س��عود هو الذي ط��رد أخاه 
امللك عل��ي من احلج��از، وجعله دون 
م��أوى، فخط��رت للش��يخ س��نداح 

فك��رة إبع��اد هذا الس��يف عن امللك 
فيص��ل كي ال يق��وم باإلط��راء عليه 
ثانية أم��ام الضي��وف، وليس بقصد 
س��رقته. وهنا اس��تأذن املع��اون من 
رئي��س الديوان امللكي بي��ان ما يقرره 
ح��ول نتيجة التحقي��ق، وهل يرغب 
بإتخاذ اإلج��راءات  امللك��ي  الدي��وان 
القانوني��ة ض��د الش��يخ س��نداح.
فأجابه: أنه يفضل معاجلة املوضوع 
عن طريق رئاس��ة الديوان دون حاجة 
لإلجراءات القضائي��ة. وتوجه رئيس 
ملع��اون  اجلزي��ل  بالش��كر  الدي��وان 
شرطة السراي على جهوده ومهارته 
في كش��ف غموض هذه اجلرمية التي 
كان وقعها قاس��يا على جاللة امللك 
الذي ل��م يكن يتوق��ع أن الفاعل هو 
أح��د مقربي��ه وأقرب املؤمتن��ني لديه، 
واس��تأذن املع��اون باالنص��راف، وعاد 
الى مدير ش��رطة لواء بغداد فأخبره 
بنتيج��ة التحقيق��ات والعثور على 
الس��يف، وعدم رغبة البالط امللكي 
القانوني��ة  اإلج��راءات  اتخ��اذ  ف��ي 
الروتيني��ة ضد الس��ارق، ووجه مدير 
ش��رطة ل��واء بغداد ش��كره وتقديره 
للمعاون عل��ى براعته وجهوده وأمره 
باإلنص��راف والع��ودة ال��ى املعاونية 

ملزاولة واجباته املعتادة.

19من الماضي
معاون شرطة السراي كشف سر السرقة والسارق .. وامللك عفا عن الفاعل

عبدالرحمن  الدين  محيي  السراي  شرطة  معاون  كان   1932 عام  شتاء  في 
جالسا في مكتبه باملعاونية، حني استدعاه مدير شرطة لواء بغداد شخصيا 
للحضور الى مقره ألمر مهم وحني دخل عليه أخبره مدير اللواء بوجود إخبار 
عن حدوث سرقة في البالط امللكي، وأن املسروقات هي سيف امللك فيصل 
األول شخصيا، وملا يعهده في املعاون محيي الدين فقد أمره أن يتوجه على 
احلال وفورا الى البالط امللكي، ومقابلة رئيس الديوان امللكي آنذاك املرحوم 

رشيد عالي الگيالني، ألخذ التوجيهات واألستيضاحات منه عن احلادث..

د. أكرم عبد الرزاق املشهداني

من سـرق سيـف المـلك فيـصـل األول؟

حميي الدين قام بإبالغ السيد رشيد عالي رئيس الديوان مبا توصلت إليه 
حتقيقاته فأخربه الكيالني بأن األمر يتطلب إشعار جاللة امللك بالنتائج

اعداد / البينة الجديدة

عني وزيراً للمالية يوم 6 نيسان 1939م، 
واس��تمر في منصبه األخير حتى يوم 
22 كان��ون الثان��ي 1940م، وذل��ك في 
وزارة ن��وري الس��عيد الرابع��ة. وبينما 
كان رس��تم حيدر جالساً في مكتبه 
ف��ي وزارة املالية ي��وم 18 كانون الثاني 
1940م، اس��تأذن ف��ي الدخ��ول عليه 
ش��خص يدعى حس��ني ف��وزي توفيق 
وهو مفوض ش��رطة سابق، فصل من 
اخلدم��ة يوم 3 مت��وز 1935،لعدم قيامه 
بواجبات��ه بصورة صحيحة، ثم انتقل 
الى العمل بوزارة الدفاع باجور يومية، 
لكنه طرد بس��بب اتهامه بالفس��اد، 
ثم عمل وكيالً لتجار محليني، وسافر 
ال��ى عدة دول اوربية منه��ا املانيا التي 
تأث��ر بنظامه��ا الن��ازي، وحت��ول ال��ى 
داعي��ة ضد بريطانيا، وكان يكن الكره 
للسوريني وعدهم مفتقرين للوطنية 
احلقيقي��ة، وح��ني ح��اول التعيني في 
دوائ��ر ال��ري، رفض طلب��ه بدعوى عدم 
موافق��ة وزي��ر املالية عل��ى طلبه، مما 
دفعه للقيام بقتل وزير املالية رس��تم 
حيدر، وبعد أن سمح له بالدخول قدم 
أمام أنظار رس��تم حي��در كتاباً، وبعد 
أن قرأه رس��تم حيدر اجت��ه نحو الباب 
للخروج من مكتبه فيما قام حس��ني 
فوزي توفيق بإطالق رصاص مسدس��ه 
عليه م��ن اخللف، فأصاب��ه من اجلهة 
اليس��رى، ونفذت من األمام، وقد هرع 
املواطن��ون وأفراد الش��رطة إلى مكان 

احلادث، وقبضوا على اجلاني، فيما نقل 
رس��تم حيدر إلى املستشفى امللكي 
إلسعافه.دهش��ت األوساط الرسمية 
احلادثة  لتل��ك  واألجنبية  والش��عبية 
وعدتها ش��ؤما على البالد  وال س��يما 
ان اجملن��ي علي��ه كان مث��االً للكف��اءة 
والشجاعة واالستقامة.وبعد ان القي 
القبض على حسني فوزي توفيق نقل 
إلى مديرية شرطة بغداد، ومت التحقيق 
معه من قبل جميل االورفلي وبحضور 
املدعي العام ومدير شرطة بغداد،وقد 
اعترف حس��ني ف��وزي توفي��ق بقيامه 
باط��الق الرصاص على رس��تم حيدر، 
بس��بب ع��دم حصوله عل��ى وظيفة 
وعده��ا إي��اه بها وزي��ر املالية رس��تم 
حي��در، ومل��ا يأس م��ن احلص��ول على 
وظيف��ة اقدم على تل��ك العملية دون 
ان يحرض��ه اويعاونه او يش��ترك معه 
أي ش��خٍص آخر. بعد انتهاء التحقيق 

مع حس��ني فوزي توفيق يوم 18 كانون 
الثان��ي 1940م حض��ر رئي��س ال��وزراء 
نوري الس��عيد مس��اء ذلك اليوم وفي 
الي��وم الثان��ي العتقال حس��ني فوزي 
توفي��ق اتخذ إج��راء قانون��ي مفاجئ 
غّي��ر من مج��رى القضية، إذ أرس��لت 

إضبارة التحقيق إل��ى اجمللس العرفي 
العس��كري، بن��اًء عل��ى طل��ب رئيس 
اجملل��س العرفي، فقد كان��ت األحكام 
العرفي��ة معلنة ف��ي الب��الد في ذلك 
الوقت، وذلك على أث��ر معلومات أدلى 
بها اجلاني حس��ني ف��وزي توفيق، أدت 
الى تغيير مجرى التحقيق بعدما دون 
تلك املعلومات بخط يديه والتي أفادت 
أنه ق��د حرض من قب��ل مجموعة من 
األش��خاص، على ارتكاب تلك اجلرمية، 
وق��د مت توقي��ف احملرض��ني عل��ى تلك 
اجلرمي��ة بناًء على طل��ب رئيس اجمللس 
العرف��ي. واألش��خاص الذي��ن اتهموا 
بالتحري��ض على تل��ك العملية هم: 
جنيب ال��راوي، إبراهيم كم��ال، صبيح 
جنيب، ع��ارف قفط��ان، ش��فيق نوري 
السعيدي،حس��ن فهمي،وغيرهم من 
األش��خاص املعروف��ني بخصومته��م 
لن��وري الس��عيد.وفي اثناء م��ا كانت 

اللجنة التحقيقية ماضية في عملها، 
توفي رستم حيدر يوم 22كانون الثاني 
1940م، متأث��را بجراحة بعد أن قضى 
أربع��ة أيام ف��ي املستش��فى.اعترض 
بعض الوزراء مطالبني بحصر التحقيق 
مع اجلاني حس��ني فوزي توفيق وحده 

باالس��تقالة،  وه��ددوا 
ع��دد  التق��ى  كم��ا 
م��ن رؤس��اء ال��وزارات 
بالوص��ي  الس��ابقني 
عب��د االل��ه واحتج��وا 
على إجراءات الشرطة 
ف��ي عملي��ة توقي��ف 
الذي��ن  األش��خاص 
بالتحري��ض  اتهم��وا 
عل��ى ارت��كاب جرمي��ة 
حي��در. رس��تم  قت��ل 
ان  تق��دم  مما  ويتض��ح 
ح��ول  األرج��ح  ال��رأي 

دوافع قيام اجلاني حسني فوزي توفيق 
بعملية قتل رس��تم حيدر انها كانت 
بداف��ع حال��ة الي��أس النفس��ي التي 
انتابت اجلاني املذكور، فضالً عن ميوله 
وتأثره بالدعاي��ة األملانية، واتضح ذلك 
م��ن خالل الوصية التي كتبها املذكور 

ي��وم 11 كان��ون الثان��ي 1940م، )قبل 
أسبوع واحد من تلك العملية( والتي 
ج��اء فيه��ا: ))أن داعياً وطني��اً دعاني 
لهذه التجربة ما دمت قد صممت على 
االنتحار، وهي إن أنقذ أمتي وبالدي من 
شرور احد اخلونة على األقل، وانه ليس 

هناك من حرضني على هذا الواجب((. 
فضالً ع��ن ذلك ما تضمنه طلبه الذي 
قدمه إلى وزير املالية رستم حيدر يوم 
18 كانون الثاني1940م من تهجم على 
األملان  العراقية،كم��ا وصف  احلكومة 
فيه بأنه��م خير من البريطانيني.بدأت 
محاكمة اجلاني حس��ني فوزي توفيق 
وبقي��ة املتهم��ني، ف��ي مقتل رس��تم 
حي��در ي��وم 3 آذار 1940م، إذ ش��كلت 
هيئ��ة للمحكمة تكون��ت من رئيس 
للمحكم��ة وأربعة أعضاء آخرين، وقد 
أص��درت حكمها على اجلاني حس��ني 
فوزي توفيق باإلع��دام وفق املادة )214( 
من قانون العقوبات البغدادي , لكونه 
ق��د ارتك��ب جرمي��ة القتل مع س��بق 
اإلص��رار والتعم��د، وقد ع��دت عملية 
اغتيال رس��تم حيدر حدث��اً مهماً في 
عه��د الوص��ي عب��د اإلل��ه، وكإحدى 
جرائم االغتياالت السياسية في تلك 

احلقبة التاريخية.

دهشت األوساط الرمسية والشعبية واألجنبية لتلك احلادثة 
وال سيما أن اجملنى عليه كان مثااًل للكفاءة والشجاعة واالستقامة

أول حمل فالفل يف العراق 
حمل أبو مسري يف شارع اخليام

البينة الجديدة / محمد الفوادي
تعد الفالفل االكلة الشعبية الشهيرة  في الوطن العربي والعراق 
حيث دخلت هذه االكلة البس��يطة العراق عام )1948( وانتقلت 
إل��ى البلد عن طريق املهجرين الفلس��طينني الذين تعلموا هذه 
االكل��ة من اليهود وهي وجبة طعام بس��يطة وس��ريعة وخالية 
م��ن اللح��م وكان اول محل فالفل ف��ي العراق محل ابو س��مير 
الذي يقع ش��ارع اخليام قرب شارع الرشيد. وكذلك دخول الفول 
والطعمية الى العراق وكان مطعم فالفل ابو سمير يسمى )لفة 
عمبة وصمون(. والفلسطينون هم من افضل من يصنع الفالفل 
في العراق. وهي اكلة يتناولها الش��باب ويستذوقونها وفي ايام 
احلصار ق��ام أهل املطاع��م بخلط باقالء م��ع احلمص والطحني 
الرتفاع س��عر )احلمص املراكشي(. واس��تمرت هذه االكلة حتى 
دخ��ول العمالة املصرية للعراق. وس��اهم املصري��ون بنقل اكلة 
الفالفل من عام 19٧5 بش��كل واس��ع وفتح��ت مطاعم صغيرة 
لبيعها وعلى نطاق واسع في البلد ودخلت اكلة الفول والطعمية 
في عام 1980م.ودخلت الفالفل البيوت من أوسع أبوابها وبشكل 
الفت للنظر واصبحت وجبة رئيس��ية في ثمانيات القرن املاضي 
وخصوص��اً أيام احلص��ار. واقدم واهم مح��الت الفالفل في بغداد 
مثل فالفل فالح ابو العنبة العريق ومن اش��هرها فالفل حبايبنا 
ف��ي مدينة الصدر وباب الش��رقي وبغداد اجلدي��دة وفالفل ليالي 
احلري��ة في مدين��ة احلرية وف��ي مدينة الش��علة واقدمها فالفل 
ابو س��لوى ومحل فرحان في سوق الشعلة األولى وفالفل حمزة 
وهباوي. وحت��ى هذ اليوم الفالفل اكلة متج��ذرة عند العراقيني 

لسهولة طبخها وإعدادها وهي وجبة اقتصادية وغير مكلفة.

اعداد / البينة الجديدة
ولَد يوسُف ثروت عام 1921 في ديار بكر 
)تركي��ا( قبل ان تتش��قق اجلغرافيا الى 
دول، جاء الى العراق عام 1925 وس��كن 
بعقوبة ف��ي قرية الهوي��در، تخرج من 
دار املعلمني وصار نقيبا للمعلمني في 
م��دة حك��م عبدالكرمي قاس��م، توفي 
عام 1994.كان الفقيد انس��انا ش��ديد 
احلساسية بإنسانيته كان يرى االشياء 
دائم��ا مبنظور م��ا يخدم االنس��ان اوال 
واالنسان باملفهوم املطلق بعيدا عن اي 
اعتبارات طائفية او عرقية او سياسية 

او طبقي��ة، كان يحب الناس بش��كل 
عميق وحقيقي بعي��دا عن اي تزلف او 
تصنع، يجالس الناس جميعا، جتده في 
املقاهي في وقته اخملصص وحوله هالة 
من الناس، جمع جميل ومتباين احيانا 
في االعم��ار والثقاف��ات وكان يحبهم 
جميع��ا ب��ال اس��تثناء. يوس��ف عب��د 
املس��يح ثروت كان معلما في بعقوبة 
يحب مدرسته الى حد العشق ويحب 
تالمذته الى حد املوت، كان يتفانى في 
تدريس��هم، كان ش��ديداً ورقيقاً في آن 
واحد.. يوس��ف عبد املس��يح كان أحد 

رموز الثقافة العراقية، يا لألس��ى حني 
حلت سنوات التسعينيات بدا يوسف 
وكأن��ه يعي��ش ف��ي زم��ن غي��ر زمنه.. 
غير ع��راق احلداث��ة والوع��ود واختالط 
األعراق.. لم يعد قادرا على االنس��جام 
مع الواق��ع ال��ذي انتهت الي��ه البالد.. 
فاختار االنتحار عب��ر الكحول.. كان ال 
يصحو وهو الرجل العجوز وبات يهيم 
عل��ى وجه��ه في الش��وارع س��كرانا.
ترجم وألف كتب: »مس��رح الالمعقول 
وقضاي��ا اخ��رى« و »الطري��ق واحل��دود« 
و«معال��م الدراما ف��ي العصر احلديث» 

والفن« و«نظرية املس��رح»  و«املس��رح 
الري��ك بنتل��ي. كان يوس��ف مترجم��ا 
متمي��زا، وعصامي��ا ويذكرن��ا بالكاتب 
العربي عباس محمود العقاد الذي بدأ 
عصاميته ليخلق له مكانة في الثقافة 
املصري��ة، كان يوس��ف ميل��ك الكثي��ر 
من القدرات لكي يت��رك اثرا نحن بدأنا 
نعيده ونتلمسه داخل العقل العراقي 
والثقافة العراقية. أرخ لالستاذ يوسف 
عبد املس��يح ثروت، الكاتب املوسوعي 
االستاذ حميد املطبعي في موسوعة: 
»اعالم وعلماء العراق« قائال: ان االستاذ 

يوس��ف عبداملس��يح ث��روت مترج��م، 
وكات��ب ولد في دي��ار بكر س��نة 1921 
ونش��أ في قرية الهوي��در بديالى ودرس 
الثانوي��ة في بعقوب��ة مبحافظة ديالى 
وبعد تخرجه في دار املعلمني االبتدائية 
عني معلما فترة م��ن الزمن ثم احترف 
الترجم��ة والكتابة واول نش��ر له كان 
في مجلة »الرسالة» املصرية للدكتور 
احمد حس��ن الزيات س��نة 194٧ وكان 
م��ا كتبه عن الش��اعر االملاني »جوته« 
ق��د ترجمه عن توم��اس مان وهو عضو 
في االحت��اد العام لالدب��اء والكتاب في 

العراق.. حضر اكث��ر املؤمترات الثقافية 
ف��ي العراق من��ذ س��نة 1968-198٧ له 
اكث��ر م��ن 15 كتاب��ا مطبوع��ا تأليفا 
وترجمة منها: «القاعدة واالس��تثناء» 
لبريخت 1958 و«بني الفلس��فة املادية 
اجلدلي��ة واملثالي��ة البرجوازي��ة» وه��و 
كتاب مترجم نش��ره في بيروت س��نة 
1963 و«احللق��ة املفرغ��ة» مس��رحية 
ونشرت ببيروت س��نة 1963 وله اربعة 
كتب عن املسرح تأليفا وهي »الدراما» 
ومسرح الالمعقول و »الطريق واحلدود« 

و»دراسات في املسرح املعاصر«.

يوسف عبد المسيح ثروت .. المترجم الذي انتخب نقيبًا للمعلمين في عهد عبد الكريم قاسم

كان الراحل إنسانًا شديد احلساسية بإنسانيته وكان يرى األشياء دائمًا مبنظور خيدم اإلنسان أواًل

اغتيال رستم حيدر .. أسرار وحقائقاألكلة الشعبية المفضلة 
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بدأت حماكمة حسني فوزي وبقية املتهمني يف مقتل رستم حيدر إذ 
شكلت هيئة للمحكمة تكونت من رئيس للمحكمة وأربعة أعضاء آخرين



ه��ذا ليس عمودنا األول وليس األخير إن ش��اء اهلل بش��أن ما 
نحن بص��دده اآلن، فقد تناولنا -كما فع��ل غيرنا من اإلخوة 
الكّت��اب والصحفي��ن اآلخري��ن- قضي��ة األع��داد الكبي��رة 
من الن��اس ومن مختل��ف األعمار واألجن��اس الذين يذهبون 
ضحية حوادث الدهس باملركبات في طرق يتم الس��ير فيها 
ب�)الدفرات(، س��واء أكانت طرق��اً خارجية أم فرعية، فمنهم 
م��ن يتوف��اه اهلل باحل��ال وال تنفع مع��ه كل تعوي��ذات قارئ 
الفنجان وفت��اح الفال، ومنهم من يعاق أو يصبح مش��لوالً 
وهو يكابد احلياة ويجهد نفسه والعيال، ومنهم من يتعافى 

بعد حن من الزمن..
اإلحصائي��ة التي س��بق أن أش��رت إليها بعمود س��ابق في 
ه��ذه الزاوية كان��ت صادمة حقاً، حتى ليق��ال بعد التدقيق 
في أرقامه��ا، إننا قد دخلنا معركة م��ن نوع خاص.. معركة 
لي��س فيه��ا رص��اص وال قذائف مدفعي��ة أو هاون��ات وليس 

فيه��ا دباب��ات وطائرات 
صواريخ  فيه��ا  ولي��س 
تش��ويش  مع��دات  أو 
إلكتروني��ة أو تق��دم أو 
أو  تراجع��ي  انس��حاب 
معركة  إنها  تكتيكي.. 
تدور رحاها فوق خارطة 
من االس��فلت املتقعر.. 
ل��كل  أن  واملش��كلة 
وش��رارة  بداي��ة  ح��رب 
وله��ا نهاي��ة وبش��ارة، 
ولكن هذه احل��رب يبدو 
مفتوحة  أنه��ا  واضحاً 

على مفاجآت غير محسوبة وإلى ما شاء من الزمن ما دامت 
هناك س��يارات وماطورات وتكتكات وقطارات، وما دام هناك 
أناس يسلكون الطرق أو يرومون عبورها مشياً على األقدام..

باختص��ار، إن حوادث الس��ير بات��ت خارج الس��يطرة، لكن 
التس��اؤال التي أود إثارته��ا اآلن هي: متى نضم��ن لعباد اهلل 
عبور الشارع بأمان؟.. ومتى يشعر الناس بأن أرواحهم أمانة 
بيد أصحاب القرار مصانة وأن هناك من يبذل قصارى جهوده 
حلمايتهم وتأمن كل املس��تلزمات ألجل ذلك؟.. أين جس��ور 
املش��اة؟.. أين األماكن اخملصصة للعب��ور؟.. ملاذا أهملنا وضع 
املطبات قبالة أبنية الش��وارع؟.. وأين اختفى ش��رطي املرور 
الذي كان يش��رف على عب��ور التالميذ؟!.. ومل��اذا يتطلب من 
املواط��ن الذي يروم العبور صوب إحدى الوزارات الواقعة على 
ش��ارع بورس��عيد االنتظار أكثر من ربع ساعة ليعبر بعد أن 

)يتشاهد(؟!
مطل��وب التحرك حلس��م هذا األم��ر وعدم ت��رك احلبل على 

الغارب.. وأكرر: إن أرواح الناس أمانة يا مسؤولن!
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

كاريكاتري

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3137( - الخميس - 28 - شباط - 2019

خاص ب�)                    (
عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

َأْرَواُح النَّاِس ..
َأَماَنٌة

وفد كوري يّطلع على منتجع احلبانية إلنشاء )املدينة الذكية(

حت��رص كل حكومات العالم، وحتديداً اجلهات املس��ؤولة 
عن اجلان��ب الصحي، على وضع القوانن والتش��ريعات 
وتبني أجهزة رقابية مزودة بأحدث واملعدات واخملتبرات من 
أجل س��المة األغذية واألدوي��ة والبيئة وكل ما له عالقة 
بحياة املواطن��ن، وإن دوالً عديدة وضعت خطوطاً حمراً 
ال يج��وز ألحد أن يتجاوزها، عندما يتعلق األمر بس��المة 
وصح��ة املواطن فيه��ا، ألنها تعده قيم��ة عليا يجب أن 
توفر ل��ه كل احتياجاته وتضمن له حياة آمنة مطمئنة 
ورعاية صحية مضمونة وبيئة صاحلة بعيداً عن التلوث 
وتتصدى لألمراض وتضع اخلطط الالزمة والفورية للحد 

منها..
لق��د أثارن��ي، صراحًة، 
ه��ذا  ع��ن  للكتاب��ة 
املوض��وع ولو بش��يء 
إع��الن  اإليج��از،  م��ن 
بغ��داد  صح��ة  دائ��رة 
الرصاف��ة قب��ل يومن  
إت��الف أكثر م��ن )223( 
طناً من املواد الغذائية 
الس��ائلة  أو  الصلب��ة 
وذلك لعدم صالحيتها 
البشري  لالس��تهالك 
واح��د  ش��هر  خ��الل 
فقط. ويق��ول مدير ش��عبة الرقابة الصحي��ة في دائرة  
صح��ة بغداد الرصاف��ة )رعد محمد الطائ��ي( إن دائرته، 
بالتعاون مع جهاز األمن الوطني، قامت بحمالت منفردة 
ومش��تركة على احمل��ال التجاري��ة ومخ��ازن اجلملة في 
جانب الرصافة أس��فرت عن إتالف )216012( كيلوغراماً 

من املواد الصلبة و)7329( لتراً من املواد السائلة.
إننا نشد على أيدي كل العاملن من أجل صحة املواطن 
ونقول لهم بارك اهلل بكم ومبسعاكم من أجل إشعار كل 
من تسول له نفسه بيع مواد غذائية تالفة أو )إكسباير( 
بأن الرقاب��ة الصحية موجودة وعيونها مفتوحة، وأملنا 
أيضاً أن يتعاون اجلميع، ابتداًء من أصحاب احملال واألسواق 
واملواط��ن واألجهزة الرقابية، ألجل منع وصول الس��موم 
إلى بطون املواطنن الذي��ن يدفعون الثمن من صحتهم 

وحياتهم..
نك��رر الرجاء تلو اآلخ��ر أن توضع خط��ط أمنية ورقابية 
لضم��ان ع��دم وص��ول كل م��ا ه��و تال��ف وغي��ر صالح 
لالس��تهالك البشري إلى أس��واقنا وأن تس��ن القوانن  
الصارمة إليقاع أش��د العقوبات بحق من ال يخافون اهلل 

وال يستحون من أبناء شعبهم.

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

اأَلْغِذَيُة الـ)ِإكسَباير(..
َمْطُلْوب ُحُلْول َسِرْيَعة 

بال مجاملة

صباح الشيخلي*

نكرر الرجاء تلو اآلخر 
أن توضع خطط 

أمنية ورقابية لضمان 
عدم وصول كل ما 

هو تالف وغري صالح 
لالستهالك البشري 

إىل أسواقنا

لكل حرب بداية وشرارة 
ولها نهاية وبشارة، 

ولكن هذه الحرب يبدو 
واضحًا أنها مفتوحة 

على مفاجآت غري 
محسوبة

االنبار / وكاالت / البينة الجديدة
زار وف��د كوري، امس األربعاء، ش��واطئ منتجع احلبانية 
الس��ياحي في محافظة األنبار متهيداً النش��اء املدينة 
الذكي��ة. وس��تضم املدين��ة الذكي��ة مرافق س��ياحية 
وخدمية وفندق��اً دولياً يتألف من 32 طابق��اً، ومنتجعاً 
س��ياحياً متط��وراً ومستش��فًى حديث��اً ب�300 س��رير.

وس��يكون املش��روع ب�٤ مراحل األول��ى منها تضم 6٤0 
وحدة س��كنية. وكانت محافظة االنب��ار، وقعت في 11 
م��ن كان��ون االول 2018 مذكرة تفاهم مع ش��ركة تراك 
الكوري��ة اجلنوبي��ة إلنش��اء مدين��ة ذكية ف��ي منطقة 
احلبانية السياحية غرب العاصمة بغداد على مساحة 
تبل��غ 30 ملي��ون متر مربع. ومن املقرر ان ينفذ املش��روع 
أربع مراحل تتضم��ن املرحلة األولى إجناز بناء 6٤0 وحدة 
سكنية تناسب العاملن والذين يرغبون في اإلقامة في 

املدينة من سكان احملافظة وغيرها من املستثمرين.

متابعة / البينة الجديدة 
صنف موقع عاملي معني باخبار 
النساء واملوضة واجلمال النساء 
النس��اء  أجم��ل  العراقي��ات 
العربيات في العام 2018. ووضع 
 WWW.RANKER.COM موق��ع 
تصنيف��اً للنس��اء ف��ي العالم 
العرب��ي من حيث اجلم��ال لعام 
النس��اء  تص��درت  وق��د   ،2018
العراقيات املرتبة االولى في هذا 
التصني��ف ال��ذي يعتم��د على 
وحصل��ت  اجلمه��ور.  تصوي��ت 
النس��اء األردنيات عل��ى املرتبة 
الثانية بالعالم العربي لتتبعها 

النساء التونسيات، وفي املرتبة 
الرابعة جاءت نس��اء فلسطن، 
وق��د اعتمد التصوي��ت على 19 
دولة عربية وقد حازت عمان على 
 the“ املرتبة األخي��ر.وكان موقع

top tens“، قد اجرى تصويتاً في 
)15 كان��ون الثاني 2019( افصح 
في��ه، أن العراقي��ن ه��م ثان��ي 
اوسم رجال الوطن العربي، بعد 
تون��س. وحل رجال لبن��ان ثالثاً.

وب��ن التصويت حص��ول تركيا 
على املرك��ز االول عاملياً، وتليها 
ايطاليا ثم اس��بانيا، فيما حاز 
رج��ال ايران على املرك��ز الثامن. 
وكان ترتي��ب ال��دول على النحو 

اآلتي:
1. تركيا.

2. ايطاليا.
3. اسبانيا.
٤. اميركا.
5. فرنسا.
6. املانيا.
7. روسيا
8. ايران.

تصنيف عاملي: العراقيات أمجل النساء العربيات لعام 2018

وكاالت / البينة الجديدة
وزوجت��ه  الفنان��ان س��مير غ��امن  يظه��ر 
دالل عب��د العزي��ز ضيفن في املسلس��ل 
التليفزيوني اجلديد »م��ن اول نظرة« الذي 
تق��وم ببطولت��ه ابنتهم��ا الفنان��ة دنيا 
س��مير غامن بش��هر رمضان املقبل. ولقد 
اعتاد س��مير ودالل مشاركة ابنتيهما في 
اعمالهما بن احل��ن واآلخر. لكنهما هذه 

املرة س��يكونان ضيفي شرف في حلقات 
العمل ال��ذي يضم مجموع��ة كبيرة من 
الفنانن. يُذكر أن غامن سُتقدِّم في جتربتها 
اجلديدة ثالث حكاي��ات مختلفة مدة كل 
منها 10 حلقات بفريق عمل مختلف من 
املمثلن، فيما ب��دأت بتصوير العمل منذ 
بداية الشهر اجلاري ليكون جاهزاً للعرض 

في حينه.

وكاالت / البينة الجديدة
ق��ّدم الوزي��ر الياباني، يوش��يتاكا 
س��اكورادا، اعت��ذارًا علنًي��ا ل��دى 
وصول��ه متأخ��ًرا ثالث دقائ��ق إلى 
اجتماع برملاني. ويتولى ساكورادا 
ب��دورة  املكلف��ة  ال��وزارة 
األلع�������اب األوملبي��ة 
 .2020 طوكي�������و 
أعض��اء  وق�����ال 

برملانيون في املعارضة، إن تأخر ساكورادا 
يعكس ع��دم احترام ملنصب��ه، وقاطعوا 
اجتماًعا للجنة امليزانية خلمس ساعات 
احتجاًجا. وأظه��ر هؤالء األعضاء انتقاًدا 
ش��ديًدا ل� س��اكورادا بعد سلس��لة من 
الهفوات وقع فيها الوزير. وقال ساكورادا 
األس��بوع املاضي، إن��ه أصي��ب باخلذالن 
لدى تش��خيص بطلة السباحة الواعدة 

ريكاكو إيكي بسرطان الدم.

متابعة / البينة الجديدة
قال مس��ؤولون في مج��ال الصحة 
إن��ه ال يوج��د مؤش��ر عل��ى تباط��ؤ 
انتشار البكتيريا اخلارقة أي املقاومة 
ملض��ادات امليكروب��ات ف��ي أوروبا، مما 
ق��د يزي��د صعوب��ة عالج التس��مم 
الغذائي وغيره من أش��كال العدوى.

وقال فيتنيس أندريوكايتيس مفوض 
االحت��اد األوروب��ي لش��ؤون الصح��ة 

وس��المة الغذاء بعد نش��ر بيانات 
مقاوم��ة مض��ادات  زي��ادة  بش��أن 
امليكروب��ات إن هذا األمر كفيل بدق 
املنطقة.وقال  ف��ي  اخلط��ر  ناقوس 
أندريوكايتي��س في بي��ان ”التقرير 
الذي نش��ر امس.. يظهر أننا ندخل 
عاملا يصبح فيه عالج املزيد واملزيد 
من األم��راض الش��ائعة صعبا بل 

ومستحيال في بعض األحيان“.

دنيا مسري غامن تستضيف والديها مبسلسلها اجلديد

وزير ياباني يعتذر علنًا بعد تأخره 
ثالث دقائق عن اجتماع برملاني

أوروبا تدق ناقوس اخلطر .. والسبب!

بعد 65 عامًا.. 
مثانينية تستعيد حقيبتها الضائعة

متابعة / البينة الجديدة
مايكروسوفت  عرضت ش��ركة 
نظارتها الذكي��ة هولولينس2، 
وذل��ك خ��الل مش��اركتها ف��ي 
فعاليات مؤمتر اجل��وال العاملي، 
وال��ذي ينعق��د ف��ي برش��لونة 
حت��ى 28 فبراير. وتع��د النظارة 
األول��ى التي تطلقها الش��ركة 
من��ذ إص��دار أول من��وذج منه��ا 
قب��ل 3 س��نوات. وتعليقا على 
نائبة  اإلص��دار اجلدي��د، قال��ت 

جوليا  مايكروس��وفت،  رئي��س 
واي��ت تتي��ح النظ��ارة اندماجا 
أكث��ر بالواق��ع وذلك م��ن خالل 
نظ��ام الع��رض املرئ��ي، وهو ما 
يجع��ل الص��ور اجملس��مة أكثر 
حيوية وواقعي��ة، وفق ما نقلت 
البريطاني��ة. مي��رور  صحيف��ة 

وضاعف��ت مايكروس��وفت من 
مجال الرؤية ف��ي هولولينس2، 
كم��ا أنه��ا تبنت نظ��ام عرض 

جديدا، يتميز بتوفير الطاقة.

وكاالت / البينة الجديدة
في حادث��ة خارجة ع��ن املألوف، اس��تعادت 
سيدة ثمانينية حقيبة يّد كانت قد فقدتها 
أي عندم��ا كان��ت تلمي��ذة  قب��ل 65 عام��اً 
ف��ي املدرس��ة. وف��ي التفاصيل، فق��د كانت 
مجموع��ة م��ن العمال تقوم بهدم مدرس��ة 
جيفرس��ونفيل الثانوي��ة في والي��ة إنديانا، 

عندم��ا متّ العث��ور على احلقيبة في ش��هر 
كانون الثاني. والالفت أن العمال، وجدوا 

هوية السيدة مارثا إينا إنغهام داخل 
احلقيبة، فحاولوا تعّقب املرأة 

التواصل  املواق��ع  عل��ى 
االجتماعي على أمل 

إعادتها لها.

 متابعة / البينة الجديدة
ظهر زعيم كوريا الش��مالية، كيم جونغ أون، 
وهو يدخ��ن س��يجارة، أثناء اس��تراحته في 
رحلة الذهاب إلى فيتن��ام ألجل حضور قمة 
مع الرئيس األميركي دونالد ترامب. والتقطت 
عدس��ة مص��ور يابان��ي كيم جون��غ أون وهو 
يوقد س��يجارته بعود ثقاب خالل اس��تراحة 
بجنوب الصن، ام��س االول. وفي ختام رحلة 
طويل��ة اجتاز خالله��ا أربع��ة آالف كيلومتر 

توّق��ف قط��ار كي��م ف��ي محط��ة قط��ارات 
دونغ دان��غ، املدينة الفيتنامي��ة احلدودية مع 
الص��ن، ثم غادره��ا على منت س��يارة نقلته 
إلى العاصمة هانوي، حيث س��تجري القّمة.

وظهرت ش��قيقة الزعيم الكوري الشمالي، 
كيم جو يونغ، وهي متد قدرا من املاء إلى كيم 
حتى يضع فيه عقب السيجارة على األرجح، 
بينما شوهد ديبلوماسيان كبيران في كوريا 

الشمالية وهما يتحدثان إلى كيم.

زعيم كوريا الشماليةالنظارة اخلارقة !
يوقف القطار ألجل سيجارة


