
   بغداد / 
ــقف اإلقراض  ــبت، عن رفع س ــكان، امس الس ــار واإلس ــت وزارة االعم أعلن
لصندوق اإلسكان الى ٥٠ مليوناً. وقال وزير االعمار واإلسكان بنكني ريكاني، 
ــقف قروض صندوق اإلسكان  وصوالً إلى  إن مجلس الوزراء وافق على رفع س
ــكنة بغداد أصبح  ــقف اإلقراض لس ــون دينار .وأوضح ريكاني، أن س ٥٠ ملي
ــراض للمحافظات ٤٠ مليون دينار،  ــقف اإلق ٥٠ مليون دينار، فيما أصبح س
ــعيه نحو مزيد  ــي ٣٥ مليوناً، مؤكداً مواصلة س ــكنة األقضية والنواح وس
ــكن واعادة الوجه  ــاهمة في تخفيف ازمة الس من اخلطوات القادمة للمس
احلضاري ملدننا.يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد 
ــا بعدد اجملمعات والوحدات السكنية، إضافة إلى عجز  سكان العراق قياس
ــبب غالء  ــكنية خاصة به بس ــل احملدود عن بناء وحدة س ــن ذي الدخ املواط

األراضي واملواد اإلنشائية.
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الرئيس الفلسطيني في بغداد اليوم وروحاني يقصدها االسبوع المقبل وأردوغان يحج اليها الشهر الحالي

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 
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ــد علي  ــر اخلارجية (محم ــن وزي اعل
ــطيني  الفلس الرئيس  ان  ــم)  احلكي
(محمود عباس) سيبدأ زيارة لبغداد 
ــا الرئيس  ــد فيما يصله ــوم االح الي
ــن روحاني) يوم ١١ من  االيراني (حس
ــال احلكيم في تغريدة  آذار احلالي وق
له: «تستمر بغداد باحتضان االخوة 
ــاور معهم ضمن  ــاء والتش واالصدق
ــي  والدبلوماس ــي  السياس ــراك  احل
الرئيس  ــا  ــتمر» واضاف: «يزورن املس
ــطيني (محمود عباس) ووزير  الفلس
ــي) يومي ٣  ــاض املالك ــه (ري خارجيت
ــهر آذار احلالي وتعقبه زيارة  و٤ من ش
ــن روحاني)  ــي (حس ــس االيران للرئي
ووزير خارجيته (محمد جواد ظريف) 

يومي ١١ و١٢ من هذا الشهر».
ــفير  على صعيد ذي صلة اعلن الس
ــاحت يلدز) عن  ــدى العراق (ف التركي ل
ــس التركي (رجب  ــارة الرئي ــد زي موع
ــال  ــراق وق ــى الع ــان) ال ــب اردوغ طي
ــاة فضائية  ــي مقابلة مع قن ــدز ف يل
ــيزور العراق بعد  تركية ان اردوغان س
ــة املقررة  ــات التركية احمللي االنتخاب
هذا الشهر مؤكداً على اهميتها في 

تقوية العالقات بني البلدين.

ــف مصدر  ــر كش ــد آخ ــى صعي عل
سياسي ان اكمال تشكيل حكومة 
ــود  ــه اجلم ــيطر علي ــتان يس كردس
ــني الكرديني  ــار الى ان احلزب فيما اش
يتسابقان على بغداد للحصول على 
منصب وزير العدل ويحاوالن التوصل 
ــات  ــتئناف جلس الى حلول قبل اس
ــا اكدت حكومة  ــان االقليم فيم برمل
ــتعدادها ورغبتها حلل  كردستان اس
ــع احلكومة  ــات م ــاكل واخلالف املش

االحتادية من خالل احلوار.
ــد رئيس  ــاً اك ــورات ايض ــي التط وف
الوزراء (عادل عبد املهدي) امس ان ما 

ــر يصيب نظيره  ــعب مص يصيب ش
ــن امله بأن  ــا اعرب ع ــي فيم العراق
يسهم تبادل الزيارات بني املسؤولني 
ــز اواصر  ــني واملصريني بتعزي العراقي
التعاون بني البلدين وقال مكتب عبد 
املهدي ان رئيس مجلس الوزراء اجرى 
ــع الرئيس املصري  ــاالً هاتفياً م اتص
ــي) مبيناً انه  ــاح السيس (عبد الفت
ــاته للحكومة  ــه ومواس جدد تعازي
ــع  ــه م ــري وتعاطف ــعب املص والش
ــدام احد  ــادث اصط ــا ح ذوي ضحاي
ــيس  ــة رمس ــي محط ــارات ف القط
ــرة حيث لقي نحو (٢٤)  مبدينة القاه

شخصاً مصرعهم واصيب (٥٠) في 
ــية  الرئيس حريق مبحطة القطارات 

في القاهرة.
ــس ائتالف  ــذر رئي ــأن آخر ح وفي ش
ــن تعرض  ــالوي) م ــاد ع ــة (اي الوطني
ــابهة كما في  ــداث مش ــراق الح الع
اليمن وسوريا فيما اشار الى ان بوادر 
ــال عالوي في  ــرب الباردة بدأت وق احل
ــنوي  كلمة له في منتدى اربيل الس
ــع الدولي لم يعد كما  االول ان الوض
ــرب الباردة  ــوادر احل ــع وجود ب كان م
ــجع  ــاع املنطقة تش ــاً ان اوض مبين
ــي وليس على  ــى احتضان االرهاب عل

ــد القاعدة  ــاً انه بع ــه مبين محاربت
ــيأتي اجليل الثالث والرابع  وداعش س

ايضاً ألن داعش لم ينته بعد.
من جانبه اكد مندوب سوريا في االمم 
ــار اجلعفري) ان االرهاب  املتحدة (بش
ــه ومموليه  ــتمر بيد رعات ــالح مس س
وتتم اعادة تدويره لتوظيفه في هذه 
ــال اجلعفري في  ــك وق ــة او تل البقع
ــني واالتراك  ــاء متلفز ان االمريكي لق
ــن هو زعيم تنظيم داعش  يعرفون اي
ــيراً الى انه  ــر البغدادي) مش (ابو بك
ــحاب امريكي بل  ــاك انس ــس هن لي
اعالنات زئبقية امريكية الطالة امد 

استثمار االرهاب.
ــة  ــة العام ــدت املديري ــت اك ــي وق ف
لشؤون االيزيدية قيام تنظيم داعش 
ــة في  ــة ايزيدي ــر (٥٠) مختطف بنح
مدينة الباغوز شرقي سوريا معتبراً 
ــوف يتلوها  ــا س ــة وم ــذه اجلرمي ان ه
ــتكون االمم املتحدة  ــم س ــن جرائ م
واجملتمع الدولي جزءاً منها في حالة 
ــن حقوق  ــا للدفاع ع ــدم حتركهم ع

املستضعفني واحقاق احلق.
ــأن امني افادت وسائل اعالم  وفي ش
ــوات العراقية فتحت  ــأن الق امس ب
ــوريا الى  ــللني من س النار على متس
ــد من التفاصيل  العراق دون ذكر مزي

التي يبدو انها ستتكامل الحقاً.
ــت خلية  ــة اعلن ــأن ذي صل وفي ش
ــة  صح ال  ــه  ان ــي  االمن ــالم  االع
ــة  الرطب ــام  قائممق ــات  لتصريح
ــول اعدام داعش  ــاد الدليمي) ح (عم
ــي النخيب  ــني من اهال ـــ(٥) مواطن ل
ــة ان ما صدر  ــة واكدت اخللي والرطب
ــن الصحة  ــات عارية ع ــن تصريح م
ــات خطيرة  ــأنها اثارة تداعي ومن ش
ــى مراعاة الدقة  ــؤولني ال داعية املس
في تصريحاتهم واالبتعاد عن ارباك 
ــاس  الرأي العام في تصريحات ال اس

لها من الصحة.

َّـ الهدفكتب اِّـحرر السياسي

ــة العملية ان  ــداث والوقائع والتجرب ــد اثبتت االح لق
ــوا اللعبة  ــة العراقيني الذين مارس كثيراً من الساس
ــة او جتريب  ــع الطمع او الهواي ــا بدواف ــية ام السياس
ــادة هذه  ــلوا بامتياز في اج ــد فش ــوظ ال اكثر ق احلظ
وي ثانياً امام  ــدّ ــع وامل ــلهم الذري ــة اوالً وفي فش اللعب
ــهم وامام ابناء شعبهم.. نعم لقد فشل كثير  انفس
ــوب موجة  ــودوا يصلحون لرك ــم يع ــة ول من الساس
ــرف او مظلة وان  ــة حتت اي ظ ــي ثاني العمل السياس
ــحت احلرام او  ــت أيديهم بالس ــراً منهم قد تلوث كثي
طاله القانون لسبب من االسباب وان احكاماً قضائية 
ــة  ومذكرات قبض قد صدرت بحقهم وما يثير الدهش

ان وسيلة اعالم محلية 
ــني  يوم ــل  قب ــت  روج
ان  ــا  مفاده ــة  معلوم
ــاء العراقي اكمل  القض
ــودة عدد من  ــراءات ع اج
العراقيني  ــيني  السياس
ــارج  ــي اخل ــن ف املوجودي
ــباب سياسية لكن  الس
ــس القضاء االعلى  مجل
ــارع  ولتفويت اللعبة س
اخلبر  لتفنيد  ــكوراً  مش

ــخاص مطلوبني  ــود ترتيبات العادة اش ــداً ان وج ومؤك
للقضاء وفق ترتيبات سياسية خبر عار عن الصحة.

ــدة» ان ال  ــة اجلدي ــي «البين ــن ف ــول نح ــا ان نق وبودن
ــة احلالية  ــي احلكوم ــي ملوث ف ــكل سياس ــكان ل م
ــن احترقت  ــة وان كل الذي ــا قوية ومنتج ــي نريده الت
ــة  ــجر اليابس ــل اوراق الش ــاقطوا مث ــم وتس اوراقه
ــبب افعالهم غير مأسوف عليهم وان على هؤالء  بس
ــعبهم بكل اخطائهم  ــجاعة امام ش ان يعترفوا بش
ــش وان زمن الضحك على  ــكل ما ارتكبوه من فواح وب
الذقون واللعب على حبال السيرك السياسي قد ولى 
الى غير رجعة وان الشعب لم يعد يطيق رؤية ساسة 

لفظهم ولعنهم حتى سابع ظهر.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

  ان وجود ترتيبات 
إلعادة اشخاص 
مطلوبني للقضاء وفق 
ترتيبات سياسية خرب 
عار عن الصحة
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بغداد / 
ــر اجلريدة امس عدد  حضر الى مق
من اصحاب الشركات السياحية 
ــكلتهم التي صارت  وطرحوا مش
تهدد عملهم ومصادر رزقهم وتؤثر 
على احلركة السياحية في البالد.

ــياحية  الس ــركات  الش ان  وقالوا 
اجملازة رسمياً معروفة لدى الهيئة 
ــاك  ــن هن ــياحة لك ــة للس العام
ــركات  ــف هذا العدد من الش ضع
الوهمية التي حتولت الى واجهات 
للنصب واالحتيال على املواطنني.

ــوا ان أي مواطن عندما يروم  واضاف
ــياحية يتطلب  افتتاح شركة س
ــجالً  ــاً ومس ــاً معلوم ــه مكان من
وهناك مدير مفوض ومشاور قانوني 

ومحاسب وموقع معلوم للشركة 
وهناك عقد رسمي وايجار مصدق 
حصراً بينما الشركات غير اجملازة 
ــي ال تعدو   كونها  او الوهمية فه
منضدة وكراسي فقط واسعارها 
ــكوك  الش ــر  مايثي ــة  منخفض
ــوبة على  والريبة وهي عادة محس
اساس عدم تقدمي اخلدمة املطلوبة 
ــوي وان  ــيء ثان ــياحة ش وان الس
ــياء غيرها وحسناً فعلت  ثمة اش
باغالق  ــراً  ــة مؤخ املعني ــات  اجله
ــة  الوهمي ــركات  الش ــن  م ــدد  ع
لكنها مع االسف عادت في اليوم 
ــاروا  ملزاولة نشاطها.واش ــي  التال
ــياحة في  بأن الهيئة العامة للس
ــررت قبل مدة  ــتان ق اقليم كردس

الوهمية  ــركات  الش ــول  دخ عدم 
لألقليم ونبهت اصحاب الباصات 
ــن اصحاب  ــذوا اجورهم م ان يأخ
الوهمية  ــياحية  الس ــركات  الش
ــني بتنظيم هذه  وان كافة القائم
ــون لديهم  ــب أن تك ــالت يج الرح
ــوف  ــمية وبخالفه س ــازة رس اج
القانونية  ــراءات  االج ــاذ  اتخ يتم 
ــة التي  ــركات الوهمي ــق الش بح
ــالت  الرح ــذه  ه ــم  بتنظي ــوم  تق
ــبباً للكثير من  ــت س ــي كان والت
ــاكل.«البينة اجلديدة» تطرح  املش
ــاس وتضعها  ــؤالء الن ــكوى ه ش
امام من بيده سلطة القرار اليجاد 
حلول سريعة وجذرية عاجلة ولنا 

حديث آخر.

أمام انظار هيئة السياحة ومن يعنيه األمر
ÊÏj€b�Ì@ä–çÎ@ÚybÓç@pb◊äë@lbzïa
ÚÓ‡ÁÏ€a@pb◊äí€a@ÒäÁb√@ıbË„hi@

ــماحة السيد  مباذا رد مدير مكتب س
ــتاني في لبنان احلاج (حامد  السيس
ــي احللقة  ــاء ف ــى ما ج ــاف) عل اخلف
التاسعة من مجريات حرب متوز حول 

موقف السيد السيستاني؟!.

Ô������œ@�aÜ����À
H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I

بغداد / 
ــن  ــدة» م ــة اجلدي ــت «البين علم
ــة حتتفظ بهويتها  مصادر مطلع
ــي احلكومة  ــيادياً ف ــأن وزيراً س ب
احلالية التقى مؤخراً زعيم كتلة 
سياسية لكنه خرج منه غاضباً 
ــب  السرعة.وبحس ــه  وج ــى  عل
ــي  ــإن الزعيم السياس املصادر ف
ــالءات حزبية  ــذ اراد فرض ام الناف
على الوزير كاالبقاء على موظفني 
ــل مدراء  ــي مناصبهم مث كبار ف
ورؤساء شعب واقسام بوصفهم 
ــف» لكن الوزير  من «حبال املضي
ــاً في  ــالً ومساس ــك تدخ ــد ذل ع

صميم عمله الوظيفي وهذا ما ال 
يقبله او يرضاه فاضطر ألن يخرج 
ــي  ــاً بعد ان قال السياس منزعج
ــن  ــتغل ضم ــي اش ــور بأنن املذك
السياق القانوني وليس له عالقة 
ــة. مبيناً ان الدولة  بامالءات حزبي
ــكل من  الميكن ان تبنى بهذا الش
الوالءات واالخوانيات وامنا باحترام 
مقولة الرجل املناسب في املكان 
املناسب وان القانون فوق اجلميع 
ــس  ــراق اوالً ولي ــة الع وان مصلح
ــزاب  ــخاص واالح ــة االش مصلح
ــق  ــوى حتقي ــا س ــي ال يهمه الت

مصاحلها هي فقط.

@·Ó«ã@Ô‘n‹Ì@ÖbÓç@äÌãÎ@ZH@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I�€@âÖbñfl
lbjç¸a@Íà:@NN�bjôbÀ@È‰fl@xä±Î@ÚÓçbÓç@Ú‹n◊

احلديث عن الفضائيني في الدولة العراقية لن يتوقف حلظة وقد تنوع وتشعب حتى وصل 
ــتلم راتبه من  ــة احمللية هو فضائي وانه يس ــراً الحدى القنوات الفضائي ــر الى أن مدي االم
ــي» الدارة قناة حزبية.. يحصل هذا في والية  ــدى وزارات الدولة لكنه مفرغ بـ «امر الوال اح

بطيخ .. وما ادراك ما والية بطيخ.

Ôˆböœ@NNÚÓˆböœ@Òb‰”@äÌÜfl@NN@ÉÓ�i@ÚÌ¸Î@ø

تل ابيب / وكاالت / 
ــرائيلية الـ١٣،  ــون اإلس ــاة التلفزي ــفت قن كش
ــع املعلومات  ــف جم ــررت تكثي ــب ق ــل أبي أن ت
االستخبارية عن العراق، بهدف إطاحة مظاهر 
ــالد الرافدين. ــكري اإليراني في ب التمركز العس

ــون بن دافيد،  ــكري للقناة أل وقال املعلق العس
إنه متّ اتخاذ هذا القرار في أعقاب وجود مؤشرات 
ــتثمار مقدرات كبيرة  ــى إقدام إيران على اس عل

ــز تأثيرها  ــدف تعزي ــكري به ــود عس ــاء وج لبن
ــائدة  ــرات الس ــاف أن التقدي ــل العراق.وأض داخ
ــرائيل جتمع على أن التمركز العسكري  في إس
ــورة كبيرة،  ــب خط ــي في العراق يكتس اإليران
ــت عملياً العراق  ــى اعتبار أن تل أبيب أخرج عل
من دائرة الدول التي تشكل تهديداً إستراتيجياً 
ــقوط نظام  ــا القومي في أعقاب س على أمنه

صدام حسني.

÷aä»€a@Â«@ÚÌâbjÇnç¸a@pbflÏ‹»Ωa@…∫@—Órÿm@âä‘m@›Óˆaäçg
بغداد / 

ــد  ــة محم ــر اخلارجي ــن وزي أعل
ــبت،  ــي احلكيم، امس الس عل
ــره اإليراني محمد جواد  أن نظي
برفقة  ــداد  ــيزور بغ ــف س ظري
الذي  ــي  روحان ــن  الرئيس حس
االسبوع  بغداد مطلع  ــيزور  س
ــي  ف ــم  احلكي ــال  املقبل.وق
ــع التواصل  ــى موق ــدة عل تغري

ــر“ إن ”بغداد  االجتماعي ”تويت
ــوة  االخ ــان  باحتض ــتمر  تس
ــم  ــاور معه ــاء والتش واالصدق

ــي  السياس ــراك  احل ــن  ضم
ــتمر“. املس ــي  الدبلوماس و 
وأضاف احلكيم، ”يزورنا فخامة 
ــطيني محمود  الرئيس الفلس
ــه رياض  ــاس ووزير خارجيت عب
ــه  ــي ٣ و ٤ وتعقب ــي يوم املالك
ــس اإليراني  ــارة فخامة الرئي زي
ــر خارجيته ظريف   روحاني ووزي

يومي ١١ و١٢ من هذا الشهر“.

Èn€b‘nça@Â«@fiÎÜ»€a@Ü»i@—Ìä√@bÁâÎåÌ@Ú€ÎÖ@fiÎc@÷aä»€a
بغداد / 

ــتخبارات العسكرية  اعلنت قيادة االس
ــاء القبض على  ــن الق ــبت، ع امس الس
ــاكر وهيب  ــقيقة االرهابي ش ــدة وش وال
ــوريا مبستمسكات مزورة. قادمني من س
وقالت القيادة ، انه متكنت مفارز مديرية 
ــي الفرقة  ــكرية ف ــتخبارات العس االس
ــتخبارية دقيقة  ــات اس ــر معلوم ١٥ واث
ــقيقة  ــاء القبض على والدة وش من الق

ــات  ــادي بعصاب ــر والقي ــي اخلطي االرهاب
ــب، اثناء  ــاكر وهي ــة ش ــش االرهابي داع
ــت  حاول ــة  مجموع ــني  ب ــهن  اندساس
ــورية  ــلل من احلدود العراقية الس التس
ومبستمسكات مزورة.واضاف البيان، انه 
بعد تقاطع املعلومات وتكثيف التحقيق 
ــقيقة االرهابي  ــن بانهن والدة وش اعترف
شاكر وهيب حيث اعترفت والدته بانها 

التقته اخر مرة عام ٢٠١٧ في القائم.

bÌâÏç@Âfl@¥flÖb”@kÓÁÎ@ä◊bë@ÔibÁâ¸a@Ú‘Ó‘ëÎ@ÒÜ€aÎ@fib‘n«a
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بغداد / البينة الجديدة
ــراد حماية محافظ  ــف أحد أف ــبت، عن توقي ــة، امس الس ــت وزارة الداخلي اعلن
ــعي  ــة في احملافظة. وقالت الوزارة إنه في إطار س نينوى اعتدى على مدير مدرس
ــمل أحكامه جميع املواطنني  ــيادة القانون لتش وزارة الداخلية وحرصها على س
ــن وظيفته ومكانته أو أي  ــخص يخالف أحكامه بغض النظر ع ومعاقبة كل ش
ــة  ــيء آخر وبناءً على اعتداء أحد أفراد حماية محافظ نينوى على مدير مدرس ش
الفتوة في احملافظة فقد بادرت مديرية الشؤون الداخلية وعلى الفور باستحصال 
ــرطة.وأضافت أن  ــات القضائية وتوقيف املعتدي في موقف انضباط الش املوافق
ــات العراقي متهيدا التخاذ  ــا ألحكام املادة ٢٢٩ من قانون العقوب ــف مت وفق التوقي
اإلجراءات القانونية األصولية بحقه، مشيرة الى أن اإلجراءات متت بتعاون مطلق 

من قبل احملافظ ومتابعة مستمرة لقائد شرطة محافظة نينوى.

بغداد / البينة الجديدة
كشف النائب عن كتلة احملور الوطني يحيى 
ــن وجود اجراءات فعلية بدأت بها  احملمدي، ع
ــم ملف  ــن اجل حس ــية م ــوى السياس الق
ــوكاالت، مبينا ان ذلك يأتي من خالل جمع  ال
ــات عن الوكاالت  ــية املعلوم القوى السياس
ــال  وق ــا.  له ــة  املنتمي ــات  واجله ــا  واعداده
احملمدي، إن جميع الكتل والقوى السياسية 
ــات  ــاء العمل بالوكالة في مؤسس تريد انه

ــى الفتح  ــر ال يقتصر عل ــذا االم ــة وه الدول
ــائرون فقط، مبينا ان كتلة احملور اول من  وس
طالب بهذا االمر وتثبيتها وفق ما نص عليه 
ــذ بنظر االعتبار  ــتور والقانون مع االخ الدس
التمثيل العادل للمكونات وهو حق دستوري 
ــة  ــر بهيكلي ــادة النظ ــي الع ــر ايجاب ومؤش
ــمح بالتمثيل جلميع املكونات  الدولة مبا يس
وان يخضع فيها اجلميع للمحاسبة.واضاف 
احملمدي، ان حصول عراقيل واشكاالت خالل 

ــم ملف الوكاالت هو امر متوقع، لكنه  حس
ــرورة الذهاب  ــام بض ــاك رأي ع ــل، فهن باجملم
ــذا اخللل املهم بهيكلية  للتغيير واصالح ه
ــراءات احلقيقية  ــى ان االج ــا ال ــة، الفت الدول
ــدأت فعليا من  ــم الوكاالت ب والفعلية حلس
خالل جمع القوى السياسية املعلومات عن 
الوكاالت واعدادها واجلهات املنتمية لها تلك 
الوكاالت وتصنيفها مبهنيتها واستقالليتها 

وارتباطها احلزبي وبكل تفاصيلها االخرى.

بغداد / البينة الجديدة
ــري، اخلميس  ــادي العام ــف الفتح ه ــس حتال ــر رئي اعتب
ــع وليس عدواً الي  ــراق منفتح على اجلمي املاضي، أن الع
طرف، مؤكداً املضي في االنتصار مبعركة االعمار والبناء، 
فيما اشار رئيس مجلس االمة الكويتي مرزوق الغامن الى 
ــن ان يغيرها  ــتركة بني البلدين ال ميك ــم املش ان القواس
ــري، إن رئيس حتالف  ــام قمعي. وقال مكتب العام اي نظ
ــس االمة  ــتقبل رئيس مجل ــري اس ــادي العام ــح ه الفت
الكويتي مرزوق الغامن والوفد املرافق له في مكتبه ببغداد، 
ــن اعضاء حتالف  ــاء الذي حضره عدد م ــاً أن اللق موضح
البناء شهد بحث العالقات الثنائية بني البلدين والعمل 
على تطويرها في مختلف اجملاالت مبا يتناسب ومصلحة 
البلدين الشقيقني.وأكد العامري بحسب البيان، املضي 
في االنتصار مبعركة االعمار والبناء كاالنتصار في امليدان 
ــكري على تنظيم داعش االرهابي, مبينا أن العراق  العس
ــرف وقوته تعود  ــع وليس عدوا الي ط ــح على اجلمي منفت
ــب ان تتعاون  ــه. واضاف العامري انه يج ــى كل جيران عل
ــاكل والصعوبات,  ــة فيما بينها لتجاوز املش دول املنطق
ــاركة الفعلية  داعياً الكويت الى تكثيف الزيارات واملش
ــادل التجاري  ــن التب ــال ع ــراق فض ــف اعمار الع ــي مل ف
واالقتصادي بني البلدين.من جانبه، اوضح رئيس مجلس 
االمة الكويتي ان زيارته الى العراق تهدف الى التعبير عن 
ــقيقه الشعب العراقي,  ــعب الكويتي لش مشاعر الش
ــتركة بني البلدين ال ميكن  ــيرا الى ان القواسم املش مش
ــن االمير الى اخر  ــا اي نظام قمعي والكويت م ان يغيره

مواطن مع عراق موحد ومستقر وقوي.

ÚçâÜfl@äÌÜfl@Û‹«@ÙÜn«a@ÙÏ‰Ó„@≈œb™@ÚÌbª@Öaäœc@Üyc@—Ó”Ïm@Â‹»m@ÚÓ‹ÅaÜ€a

oÌÏÿ€a@’°@¥éy@‚aÜï@bËjÿmâa@>€a@Úπä¶a@Âfl@¥ˆbnéfl@aÏ„b◊@ÊÏÓ”aä»€a@ÊÏ€Î˚éΩa@Z&bÃ€a

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
ــة العليا عن  ــة االحتادي ــت احملكم أعلن
تأجيل جلسة الطعن باستخراج إقليم 
ــتان النفط من أراضيه وتصديره  كردس
ــهر نيسان  ــرة، إلى الثاني من ش مباش
ــرت عن مصير  ــل، وفيما استفس املقب
ــني احلكومة  ــي املبرم ب ــاق النفط االتف
ــتان،  ــة إقليم كردس ــة وحكوم االحتادي

ــوى بإجراء التواقيع  ألزمت أطراف الدع
ــال املتحدث  ــى لوائحهم.وق ــة عل احليّ
ــاموك  ــمي للمحكمة إياس الس الرس
في بيان تلقت ( البينة اجلديدة ) نسخة 
منه ، إن احملكمة االحتادية العليا عقدت 
ــت  ــي مدح ــة القاض ــتها برئاس جلس
احملمود وحضور القضاة األعضاء كافة، 
ــتخراج إقليم  ــن في اس ــرت الطع ونظ

ــتان النفط من أراضيه وتصديره  كردس
ــرة.وأضاف الساموك، أن اجللسة  مباش
ــة، وهم  ــور األطراف كاف ــهدت حض ش
وكالء املدعي وزير النفط االحتادي إضافة 
ــه ووزير الثروات  لوظيفته، واملدعى علي
ــتان إضافة  الطبيعية في إقليم كردس
ــخاص الثالثة كل من  لوظيفته، واألش
ــادي، ووزير  ــوزراء االحت ــس مجلس ال رئي

املالية االحتادي، ورئيس حكومة اإلقليم 
احملكمة  أن  ــع،  لوظائفهم.وتاب ــة  إضاف
ــأن تكون  ــراف الدعوى ب ــررت إلزام أط ق
ــح بغية  ــى اللوائ ــم حيّة عل تواقيعه
معرفة حقيقة مواقفهم.وأشار، إلى أن 
ــئلة من  ــة وجهت عدداً من األس احملكم
ــاق النفطي  ــا معرفة مصير االتف بينه
ــة االحتادية وحكومة إقليم  بني احلكوم

ــار الدعوى،  ــتان وتأثيره في مس كردس
ــرة من قانون  ــك تأثير املادة العاش وكذل
املوازنة االحتادية للعام ٢٠١٩ على مسار 
ــل املرافعة،  ــى تأجي ــت، إل الدعوى.ولف
بطلب من األطراف، إلى الثاني من شهر 
ــم من تبليغ  ــان املقبل؛ لتمكينه نيس
ــرارات،  ــاذه من ق ــا مت اتخ ــم مب موكليه

واإلجابة على أسئلة احملكمة.

بغداد / البينة الجديدة
ــواب عن  ــس الن ــو مجل ــد عض اك
ــبت،  الس ــائرون، امس  ــف س حتال
ــى هيئة  ــات ال ــة ملف ــة ثالث احال
ــا تتعلق  ــق فيه ــة للتحقي النزاه
ــل  لنق ــة  العام ــة  املديري ــل  بعم
ــة  باملنطق ــة  الكهربائي ــة  الطاق
ــر  ان مدي ــب  النائ ــطى.وقال  الوس
ــام املديرية العامة لنقل الطاقة  ع
ــطى،  ــة باملنطقة الوس الكهربائي
ــدر باملال  ــؤولية اله ــل مس يتحم
ــب محولة  ــببه بعط ــام، بتس الع
ــي. (١١٣٣١٣٢ك ــة  كهربائي ــدرة  ق

ــكان اخلر في بغداد،  في) حملطة اس
ــا هيئة النزاهة  ــا اننا خاطبن مبين
ــب  ــة ومكت ــة املالي ــوان الرقاب ودي

املفتش العام لوزارة الكهرباء حول 
ــب التحقيق  ــات يتطل ــة ملف ثالث
ــة  ــراءات الرادع ــاذ االج ــا واتخ به
ــة لنقل  ــة العام ــت باملديري حصل

ــة  الكهربائيةاملنطق ــة  الطاق
ــك  تل ــد  اح ان  ــطى.واضاف  الوس
ــت محوالت  ــراء زي ــات هو ش امللف
ــدر  يق ــغ  مببل ــص  بالفح ــل  فاش

ــة  ــغ خلي ــن مبال ــار، وم ــار دين مبلي
ــط  االزمة ألحدى محافظات الوس
وتسبب هذا الزيت بعطب محولة 
ــداد وأظهرت  بالعاصمة بغ ــدرة  ق
ــت التي أجريت  ــج فحص الزي نتائ
ــي مختبرات  ــب احملولة ف بعد عط
مصافي الوسط انه فاشل.واكد ان 
ــريعي  واجب مجلس النواب التش
ــي يحتم علينا  والتمثيل والرقابي 
القيام بواجبنا بكل حيادية، واميانا 
ــدور الرقابي  منا بأهمية تفعيل ال
للحد والقضاء على الفساد وهدر 
املال العام ورصد اخملالفات، مطالبا 
الرقابية  ــات  واجله ــاء  الكهرب وزير 
الالزمة  ــراءات  اإلج ــاذ  اتخ االخرى 

ومنع حاالت التحايل.
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النجف  االشرف / البينة الجديدة
دعا امام جمعة النجف صدر الدين القباجني، اجلهات املسؤولة 
ــباب  في العراق الى حظر املواقع االباحية، مبينا انها تقتل الش
ــوم اجلمعة في  ــال القباجني خالل خطبة ي ــرة. وق وتفكك االس
ــراق أن تقوم بحظر  ــؤولة في الع ــى اجلهات املس ــف ان عل النج
املواقع االباحية، عازيا سبب ذلك الى انها تقتل شبابنا وتفكك 
ــأن منفصل رحب القباجني بعقد مؤمتر مجالس  االسرة. وفي ش
ــات العربية في بغداد الذي يعتزم مجلس االمة الكويتي  البرملان
ــروط  عقده للتأكيد على املد العربي، الفتا الى ان الترحيب مش
بعدم تدخل املؤمتر بشؤون العراق وسياساته اخلارجية وعالقاته 
ــي التحالف الدولي  ــني، طالب القباجن ــأن االيزيدي الدولية. وبش
بكشف مصير ثالثة االف شاب ايزيدي وايزيدية والعثور عليهم 
ــي اقر بقتل ١٢٥٧  ــم، موضحا ان التحالف الدول وتعويض ذويه

عنصر مدني في العراق وسوريا وال يقدم اعتذرا وال تعويضا.
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البينة الجديدة / محمد شاهني
ــا نعيم ثجيل  ــبت، ان وزيره ــت وزارة االتصاالت، امس الس اعلن
ــاريع  ــأن مش ــركة هواوي بش ــل لش ــة عم ــدم خط ــي ق الربيع
ــلبية في  ــتيائه من النتائج الس ــوزارة، مؤكدة أنه عبر عن اس ال
ــاالت نعيم ثجيل  ــر االتص ــوزارة، إن وزي ــت ال ــركة. وقال اداء الش
الربيعي اعرب عن استيائه من النتائج السلبية في اداء شركة 
ــاريع التي تقوم بها لصالح  ــواوي) الصينية العاملة في املش (ه
ــت أن الربيعي قدم خطة عمل  ــاالت العراقية. وأضاف وزارة االتص
ــدمي اداء افضل وبداية  ــركة كفرصة ثانية من اجل تق لهذه الش
ــركة التي تعتبر من افضل  ــتراتيجية مع هذه الش لعالقات اس
ــركات العاملية في تقدمي حلول االتصاالت والبنى التحتية،  الش
ــن  ــر جاء ذلك خالل اجتماع مطول مع س ــة أن هذا االم موضح
ــركة في  ــن مدير عام الش ــواوي وجايس ــركة ه ــب رئيس ش نائ
ــاركة العراق في  ــط والذي عقد على هامش مش ــرق االوس الش
ــبانية.ولفتت الوزارة  ــلونة االس ــي مدينة برش ــر MMC١٩ ف مؤمت
ــن تضامنه الكامل مع رؤية  ــركة اعلن ع الى أن نائب رئيس الش
الربيعي وتفهمه الستيائه، ووعد مبتابعة املشاكل التي طرحها 
ــخصيا وبشكل عاجل من اجل اعادة  الوزير والوفد املرافق له ش
ــر التقنيات التي  ــني وزارة االتصاالت من الوصول آلخ الثقة ومتك

تقدمها الشركة.

ÍÂ\Ê·;Ï—Öç’;◊⁄¡;Ï�|;‹ÅŒÁ;kˆ]ëhˆ\;ÖÁÜÂ
ÎápÊŸ;Ñ]e|^

ــس  ــة، ام ــة الفنزويلي ــت احلكوم عقوبــات .. أدان
ــد جيش البالد،  ــبت، العقوبات األمريكية ض الس
ــارة التمرد في  ــة إلث ــزء من اخلط ــدة بأنها ج مؤك
ــكا الالتينية.وقال وزارة اخلارجية  ــد من بالد أمري بل
ــرة أخرى  ــض فنزويال م ــي بيان: ترف ــة ف الفنزويلي
ــات األحادية اجلانب،  ــكل قاطع فرض العقوب بش
ــة الواليات املتحدة ضد  التي أعلنت عنها حكوم
ــتراتيجية واشنطن الفاشلة إلثارة  اجليش الفنزويلي، كجزء من اس

التمرد ضد حكومة الرئيس الدستوري نيكوالس مادورو“.
ــها  ــة حقوقية، على رأس ــن ٥٠ منظم ــر م ــت أكث معتقــالت .. بعث
ــى أكثر من ٤٠  ــالة إل ــة العفو الدولية، رس منظم
ــدول األعضاء في األمم  ــدة ال وزيرا للخارجية ملناش
ــدورة األربعني جمللس  ــي ال ــاذ قرار ف ــدة التخ املتح
حقوق اإلنسان يدعو لإلفراج الفوري وغير املشروط 
ــطات والناشطني احلقوقيني املعتقلني،  عن الناش
ــول انتهاكات  ــة مراقبة ح ــاء آلي إضافة إلى إنش

حقوق اإلنسان في السعودية.

ــد ترامب،  ــي دونال ــس األمريك ــد الرئي رســوم .. أك
ــوم على  ــاء كافة الرس ــن الصني إلغ ــه طلب م أن
املنتجات الزراعية األمريكية فورا، وذلك تزامنا مع 
قرار واشنطن تأجيل زيادة الرسوم اجلمركية على 
بضائع صينية.وكتب ترامب عبر تويتر لقد طلبت 
ــوم على  من الصني أن ترفع على الفور كافة الرس
ــم البقر، وحلم  ــا الزراعية (مبا في ذلك حل منتجاتن
ــكل جيد في  ــى حقيقة أننا نتقدم بش ــر ذلك) بناء عل ــر وغي اخلنزي

املناقشات التجارية.
ــتراتيجية في  ــات االس ــالم للدراس ــف مركز الس احصائيــة .. كش
ــاحل  ــراء والس ــة الصح ــا، أن منطق أباب ــس  ادي
ــهدت ٤٥٦ عملية ارهابية للجماعات  االفريقي ش
ــة احصائية  املتطرفة خالل عام ٢٠١٨ ضمن دراس
ــة  جديدة .وذكر صحيفة املصري تقرير أن “الدراس
االحصائية بينت ان العمليات االرهابية التي تقوم 
ــي منطقة  ــة املتطرفة ف ــا اجلماعة التكفيري به

الساحل والصحراء االفريقية».

ــس جنيف للحقوق والعدالة في  قمع .. قال مجل
داخلة خالل ندوة حقوقيّة انعقدت على هامش  مُ
ــان التابع لألمم  ــوق اإلنس ــات مجلس حق اجتماع
ــي جنيف،  ــه العادية األربعني ف ــي دورت املتحدة ف
وذلك حول حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان في 
الشرق األوسط السعودية كنموذج،واشار اجمللس 
ــة تصاعدت مع  ــع في اململك ــى إن حملة القم ال

تولي محمد بن سلمان والية العهد في يونيو ٢٠١٧.
ــوان كوايدو بعد لقاء مع  عــودة .. أكد زعيم املعارضة في فنزويال خ
ــيعود إلى بلده  ــونارو في برازيليا أنه س الرئيس البرازيلي جاير بولس
ــماه  ”غدا االثنني على أبعد حد“ على الرغم مما أس
بالتهديدات وكان جوايدو رئيس البرملان الذي أعلن 
ــه رئيساً بالوكالة غادر فنزويال في ٢٢ فبراير  نفس
على الرغم من قرار قضائي مبنعه من السفر، وقد 
يتم توقيفه فور عودته كما قال الرئيس االشتراكي 
ــي قال كوايدو،  ــوالس مادورو.وفي مؤمتر صحف نيك

تلقيت تهديدات شخصية ضد عائلتي.

بغداد / البينة الجديدة
ــؤولني  ــة الكويتي مرزوق الغامن، ان املس ــد رئيس مجلس االم اك
ــا صدام  ــة التي ارتكبه ــن اجلرمي ــتائني م ــني كانوا مس العراقي
ــيتم الضغط  ــى انه س ــار ال ــت، فيما اش ــق الكوي ــني بح حس
ــال الغامن في مؤمتر  ــتركة بني البلدين. وق ــل اللجنة املش لتفعي
صحفي عقده اخلميس املاضي مع رئيس مجلس النواب محمد 
ــتقرار املنطقة  ــراق هو اس ــتقرار الع ــي ببغداد، ان اس احللبوس
باكملها، مبينا ان اجلميع ومن خالل لقائنا معهم ابدوا استياء 
ــق الكويت. واضاف  ــني بح ــن جرمية التي ارتكبها صدام حس م
الغامن انه مت التاكيد على قضية االهتمام باملفقودين الكويتيني، 
ــل اللجنة  ــى احلكومات بتفعي ــنضغط عل ــيرا الى اننا س مش
ــرورة االنتهاء من  ــدد الغامن على ض ــتركة بني البلدين. وش املش
ملف ترسيم احلدود بني البلدين وحفر خور عبد اهللا، موضحا ان 
ــؤولني العراقيني كانت بناءة ومثمرة. ووصل  اجتماعاتنا مع املس
رئیس مجلس األمة الكویتي مرزوق علي الغامن، اخلميس املاضي، 
ــة بغداد على رأس وفد برملاني، لبحث العالقات بني  الى العاصم

البلدين مع املسؤولني في احلكومة العراقية.
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بغداد / البينة الجديدة
ــن اعتقال  ــبت، ع ــكرية، امس الس ــتخبارات العس اعلنت االس
ــي الصقالوية. وقالت  ــد اخلالفة ف ــمى بـجن ــن من ما يس عنصري
ــكرية في  ــتخبارات العس ــارز مديرية االس ــتخبارات، إن مف االس
ــاة ٤٠ ووفق  ــتخبارات لواء املش ــر الفرقة ١٠ وبالتعاون مع اس مق
ــى اثنني من ما  ــة، القت القبض عل ــتخبارية دقيق معلومات اس
يسمى بـ(جند اخلالفة)، موضحاً أن عملية القبض متت بعد نصب 
ــيحة بالصقالوية – االنبار. ــني محكم لهما في منطقة الش كم

ــد قواتنا  ــاركا بالعديد من املعارك ض ــني ش ــت أن االرهابي وأضاف
االمنية ضمن قاطع االنبار قبل التحرير، مشيرة الى أن املعتقلني 

من املطلوبني للقضاء مبوجب مذكرة قبض وفق املادة ٤ إرهاب.

بغداد / البينة الجديدة
ــان، عن عدد الداعشيات  ــفت املفوضية العليا حلقوق اإلنس كش
ــجون العراقية، مشيرة الى ان من  األجنبيات املتواجدات في الس
ــبوتنك عن عضو املفوضية  ــيات واملانيات.نقلت س بينهم فرنس
ــاء داعش  ــي البياتي قوله ان هناك أكثر من ١٥٠٠ امرأة من نس عل
ــجن خاص في العراق،  ــات من ثالث دول، موجودات في س األجنبي
ــاء الفرنسيات الثالثة، زوجات  ــيرا الى ان النس مع أطفالهن، مش
ــيني. ــجن عراقي، مع طفلني فرنس عناصر داعش اإلرهابي، في س

ــية،  وأضاف البياتي كما توجد امرأة، وثالثة أطفال، أملانيي اجلنس
ــة، من عائالت  ــال، من أمريكا اجلنوبي ــاء، مع ثالثة أطف وثالث نس
ــه ال توجد  ــراق، مبينا ان ــجن داخل الع ــي في الس ــش اإلرهاب داع
ــن األطفال  ــبعمائة، م ــن ألف وس ــر م ــد أكث ــة لتواج أي مصلح
ــة العراقية، مطالبة  ــاء األجانب، في العراق وعلى احلكوم والنس
ــم، ألن بلدانهم، هي  ــليمهم إلى دوله ــتالمهم، وتس دولهم باس
ــر املتطرف، واالنتماء  ــبب توجههم إلى هذا الفك ــن تتحمل س م
لداعش سواء بإرادتهم أم غرر بهم.واكد ان لكن من تثبت عليهم 
ــق القوانني العراقية مع حتمل  ــم فباإلمكان محاكمتهم وف جرائ
ــف بقاءهم فترة احلكم، الفتا الى ان العراق يتحمل  دولهم تكالي
ــاء، واألطفال على الرغم من قلة  عبء وتكاليف وجود هذه النس

إمكانياته كبنى حتتية أو إمكانيات مادية، أو خدمية.
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بغداد / البينة اجلديدة
عبد  عادل  الوزراء  رئيس  الدهلكي،  رعد  ديالى  محافظة  عن  النائب  طالب 
املهدي بإرسال قوات اضافية الى محافظة ديالى، مشيرا الى ان الوضع في 

احملافظة ينذر بتدهور امني خطير.
وقال الدهلكي إن قرية جديدة جنوب بهرز في قضاء بعقوبة تعرضت للقصف 
امس بأكثر من ٢٠ قذيفة هاون  ، ما ادى الى استشهاد طفلني اخوين، مبينا 

ان هذا القصف حدث للمرة الرابعة.
الذي  القصف  ملسلسل  استمرارا  جاء  القصف  هذا  ان  الدهلكي،  واضاف 
رادع يذكر من  ان يكون هناك  سبقه في قرى اخمليسة بقضاء املقدادية دون 

قبل احلكومة احمللية واملركزية.
متنفذة  جهات  بوجود  خطير  امني  بتدهور  ينذر  الوضع  ان  الدهلكي،  واكد 
والتغيير   ٢٠٠٧ سيناريو  العادة  وتسعى  الدولة  اطار  خارج  السالح  حتمل 
االول،  املربع  الى  العراق  العادة  محاولة  في  املذهبي  والتطهير  الدميوغرافي 
مشددا على اهمية ان تكون للحكومة االحتادية وقفة جادة وسريعة ملعاجلة 

هذا امللف والتصدي لتلك اجلماعات غير املنضبطة واخلارجة عن القانون.

 بغداد / البينة اجلديدة
ــبت، رفع ٤٤٦٢  ــداد، امس الس ــت قيادة عمليات بغ أعلن
كتلة كونكريتية في العاصمة خالل الشهرين املاضيني.
ــت القيادة ، إنه مت رفع ٤٤٦٢ كتلة كونكريتية من ٤٠  وقال
ــهري كانون  منطقة في جانبي الكرخ والرصافة خالل ش

الثاني وشباط ٢٠١٩.
ــادة افتتاح  ــرى اع ــني فترة واخ ــهد ب ــر أن بغداد تش يذك
ــنوات لدواع أمنية  ــوارع املغلقة منذ س ــد من الش العدي
ورفع احلواجز الكونكريتية عنها، األمر الذي بات ينعكس 

إيجاباً على حركة السير.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــب احلبحاب،مؤخرا ، الى  ــفير اللبناني لدى العراق على أدي دعا الس
املزيد من التعاون املشترك بني بغداد وبيروت كونهما تواجهان خطرا 
ــة في مجاالت  ــاون أكبر بني دول املنطق ــتركا، فيما طالب بتع مش
ــاد. ــيما فيما يخص مكافحة الفس تبادل املعلومات واخلبرات الس
ــوزارة الداخلية جمال  ــان  ، إن «املفتش العام ل ــت الوزارة في بي وقال
ــتقبل في مكتبه مبقر الوزارة ببغداد سفير جمهورية  ــدي اس األس
ــه العديد من  ــاب وبحث مع ــب احلبح ــراق على أدي ــان لدى الع لبن
ــتركة»، مبينة أنه «في مستهل اللقاء رحب املفتش  القضايا املش
العام بالسفير، وثمن زيارته وحرصه على التواصل من أجل الوصول 
بالعالقات بني البلدين الشقيقني الى أعلى مستوياتها».من جهته، 
ــب البيان، الى «مزيد من التعاون املشترك كون  دعا احلبحاب، بحس
ــتركا يتطلب اليقظة مما يتطلب  بغداد وبيروت تواجهان خطرا مش
ــات األعداء واخلاليا  ــقيقني يقظني من مخطط ــعبني الش بقاء الش
ــزال متثل خطراً حقيقياً على جميع دول املنطقة  اإلرهابية التي ال ت
ــتركة مع  ــا تربطهما حدود مش ــراق ولبنان كونهم ــاً الع وخصوص
ــوريا التي تشهد صراعاً وحرباً ضروساً ضد التنظيمات اإلرهابية  س
ــوات األمنية فيه  ــعب العراقي والق فيها».وبارك احلبحاب، لـ «الش
ــي ودحره»، مطالباً بـ»تعاون أكبر  النتصارهما على اإلرهاب الداعش
ــني دول املنطقة في مجاالت تبادل املعلومات واخلبرات وخاصة في  ب
ــترك من أجل  ــيق املش ــاد ومزيداً من التنس ــال مكافحة الفس مج

احباط أي مخطط قد يعرض أمن البالد الى اخلطر».

(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 
ــد أمله اليومي، وعلى هذا األساس لن يهمنا زعل  جتس
من يزعل من مسؤولينا املهم أن ال يزعل علينا املواطن 

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

بغداد / البينة اجلديدة
ــة القانون  ــن النائب عن ائتالف دول اعل
عبد السالم املالكي، عن عدد القوانني 
ــل  الفص ــالل  خ ــت  للتصوي ــزة  اجلاه
ــدد على  ــل، فيما ش ــريعي املقب التش
ــلطتني  ــاون بني الس ــارب والتع ان التق
ــر ضروري. ــة ام ــريعية والتنفيذي التش
ــاوري  وقال املالكي ، ان االجتماع التش
ــو خطوة  ــالم ه ــذي عقد بقصر الس ال
ــبة لتحقيق  ــة مناس ــة خللق بيئ مهم
ــة،  ــة املقبل ــة باملرحل ــات ايجابي جناح
ــني  ب ــاون  والتع ــارب  التق ان  ــا  مبين
السلطتني التشريعية والتنفيذية هو 
ــاكل  امر ضروري بغية حل جميع املش
ودعم احلكومة في حتقيق اعلى درجات 
ــات للمواطنني. ــدمي اخلدم النجاح وتق
ــس  ــي ادراج مجل ــي  ف ــاف املالك واض
ــون جاهزة  ــروع قان النواب اربعون مش
ــا  متريره ــى  عل ــنعمل  وس ــت  للتصوي

خالل الفصل التشريعي املقبل كونها   
تصب مبصلحة املواطن وتقدمي اخلدمات 
ــس النواب يعتزم  له، الفتا الى ان مجل
ــل القوات  ــون لتنظيم عم ــريع قان تش
ــظ  ــا يحف ــالد مب ــل الب ــة داخ االجنبي
ــا  اراضين ــتخدام  اس ــع  ومين ــيادة  الس
ــى دول املنطقة اضافة الى  لالعتداء عل

ــر القوانني املعطلة  ــاد اليات لتمري ايج
ــيق مع  ــابقة بالتنس ــن الدورات الس م
ــي  املالك ــريعية.واكد  التش ــلطة  الس
ــات اللجان واستكمال  ان حسم رئاس
ــيكون لهما احليز  الكابينة الوزارية س
ــى من  ــات االول ــالل اجللس ــل خ الكام

الفصل التشريعي املقبل.

¥ÓôbΩa@ÂÌäËí€a@fi˝Å@Ú‡ïb»€a@ø@ÚÓnÌäÿ„Ï◊@Ú‹n◊@TTVR@…œâ@Z@ÖaÜÃi@pbÓ‹‡«

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير

3

بغداد / البينة اجلديدة
ــار التي  ــاء االعلى األخب ــى مجلس القض نف
نقلتها احدى الفضائيات بخصوص ترتيبات 
ــخاص مطلوبني، فيما اشار الى ان  إلعادة أش
ــم او مذكرة قبض  ــود اي حك ــث عن ج احلدي
ــية عار عن  ــخص بدوافع سياس بحق اي ش

الصحة.
ــس ان األخبار  ــي للمجل ــال املركز اإلعالم وق
ــات بخصوص  ــا احدى الفضائي التي نقلته
ــخاص مطلوبني للقضاء  ــات إلعادة أش ترتيب

وفق ترتيبات سياسية، عارية عن الصحة.
واضاف ان اي شخص مطلوب للقضاء داخل 
او خارج العراق بامكانه اتباع الطرق القانونية 

في الطعن بالقرارات الصادرة بحقه، مشيرا 
الى ان هذا هو األسلوب الوحيد بعيدا عن اي 

ترتيبات سياسية.
ــم او مذكرة قبض  ــى املركز وجود اي حك ونف
ــية، الفتا  ــع سياس ــخص بدواف ــق اي ش بح
ــى ان األحكام ومذكرات القبض تصدر وفق  ال
ــط عن جرائم جنائية وعلى ضوء  القانون فق

األدلة في كل دعوى.
يذكر ان احدى الفضائيات نقلت خبرا نسبته 
ــة تضمن انه مت اكمال القضاء  ملصادر مطلع
ــيني  ــن السياس ــودة م ــراءات ع ــي اج العراق
ــباب  ــني املوجودين خارج العراق الس العراقي

سياسية.

ــظ نينوى  ــد محاف ــد ذي صلة ع ــى صعي عل
ــر  ــل النجيفي التقرير الذي نش ــابق اثي الس
ــأن وجود  ــالم بش ــائل االع ــدى وس ــى اح عل
ــخصيات  ــه بش ــية جتمع ــاطات سياس وس
ــاعة مقصودة  لعودتهم الى العراق بانها إش

إلحراج القضاء.
ــرته  ــال النجيفي في تغريدة له إن ما نش وق
ــاطات  ــود وس وج ــن  م ــات  الفضائي ــدى  اح
ــس بينهم  ــخصيات لي ــية جتمع ش سياس
ــم جميعا من  ــوى انه ــيق س ــط وال تنس راب
ــودة إلحراج  ــاعة مقص ــنة فامنا هي إش الس
ــة قانونية وكأنها  ــاء واظهار اَي معاجل القض

صفقة سياسية مشبوهة.

 بغداد / البينة اجلديدة
ــي ، أن حكومته جادة  ــوزراء عادل عبد املهدي، اخلميس املاض ــد رئيس ال أك
باالنفتاح على الكويت واقامة عالقات ممتازة مع اجلميع وفق رؤية واضحة، 
ــار رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق الغامن الى حرص بالده على  فيما اش

أمن العراق ووحدته واستقراره.
ــادل عبداملهدي  ــس الوزراء ع ــد املهدي إن رئي ــب االعالمي لعب ــال املكت وق
ــة الكويتي مرزوق علي  ــي رئيس مجلس األم ــتقبل في القصر احلكوم اس
ــره عدد من اعضاء مجلس  ــد املرافق له، مبينا أن اللقاء حض ــامن، والوف الغ
ــداد، وعدد من اعضاء مجلس  ــفير دولة الكويت في بغ األمة الكويتي وس

النواب واملستشارين والسفير العراقي لدى دولة الكويت.
ونقل البيان عن عبد املهدي قوله، اننا ننظر بإعتزاز الى عالقاتنا املتميزة مع 
ــتقبل العالقات العراقية الكويتية  دولة الكويت، ونحن على يقني بأن مس
سيكون افضل ونتطلع الى ان تنمو بشكل يتناسب مع مستوى العالقات 

األخوية احلميمة التي تربط البلدين والشعبني الشقيقني.
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  بغداد / البينة اجلديدة
حتدث مساعد شؤون التنسيق في مقر خامت األنبياء اإليراني 
املركزي العميد علي شادماني، امس السبت، عن محاوالت 
أميركية لنقل تنظيم داعش إلى أفغانستان بـأموال عربية، 
فيما حذر من مؤامرة لداعش شبيهة بأحداث احلدود العراقية 
السورية.ونقلت وكالة أنباء تسنيم اإليرانية عن شادماني، 
أن أميركا حتاول نقل داعش إلى أفغانستان، مضيفاً أن العدو 
مؤامرة  ذات  االفغانية  احلدود  على  تتحقق  أن  اليوم  يحاول 
داعش التي حصلت على احلدود العراقية السورية حيث أن 

هذا األمر سيضر ب الصني وروسيا وجميع دول املنطقة.
وأشار شادماني، إلى أن بعض قادة الدول العربية في املنطقة 
يتولون الدعم املالي لنقل داعش إلى افغانستان، مؤكداً أن 
يتمكنون  لرمبا  إال محاوالت مستميتة  األعمال ليست  هذه 

من حتقيق بعض اهدافهم التي لن يتمكنوا ابداً من حتقيقها 
األعداء  أن  مدمرة وضعيفة.وتابع شادماني،  داعش  بنية  ألن 
والعراق  سوريا  في  ونشروها  داعش  أوجدوا  بأنهم  اعترفوا 
لم  النهاية  في  لكنهم  البلدين  واستهدفوا مصالح هذين 

يحققوا أي نتيجة.

بغداد / البينة اجلديدة
أفاد مصدر مطلع، بأنه مت تعيني 
شكري  علي  السابق  الوزير 
مستشاري  كبير  مبنصب 
رئيس اجلمهورية برهم صالح.

وقال املصدر إنه مت تعيني الوزير 
مبنصب  شكري  علي  السابق 
رئيس  مستشاري  كبير 

اجلمهورية برهم صالح.

بغداد / البينة اجلديدة
الداخلية  لوزارة  العام  املفتش  دعا 
اجلهات  األسدي  جمال  السيد 
وآليات  أساليب  اتباع  الى  الرقابية 
متطورة  ورقابية  تفتيشية  عمل 
الفاسدين  وأساليب  تتالئم 
والضوابط  القانون  على  وحتايلهم 
االداري لتمرير أعمالهم املشبوهة.

اجلهود  توحيد  مشدداً على ضرورة 
لهذه  التصدي  أجل  من  وتضافرها 
في  تعيث  التي  اخلطيرة  اآلفة 
يضطلع  وأن  ودماراً،  فساداً  األرض 
العراقي  الشعب  أبناء  جميع 
رقابية  أجهزة  من  الفاعلة  وفئاته 

وتربويني  واعالميني  وأكادمييني 
دين  ورجال  عشائر  وشيوخ 
في  وغيرها  مجتمعية  ومنظمات 
املساهمة في احلرب على الفساد، 
والتي متثل طوق النجاة الذي يضمن 
بناء وازدهار بالدنا وحتقيق مستقبل 
الى  القادمة.مشيراً  لألجيال  واعد 
أساليب  يعتمدون  الفاسدين  أن 
اجلهات  تقدمت  كلما  جديدة 
الرقابية في عملها وحققت نصراً 
على الفاسدين، األمر الذي يتطلب 
حتديثاً مستمراً لآلليات واألساليب 
من  الفاسدين  بها  يواجه  التي 
النصر في هذه  أجل ضمان حتقيق 
لم  إن  تقل  ال  التي  املقدسة  احلرب 
اإلرهاب.الى  على  احلرب  تفوق  نقل 
مكاتبه  العام  املفتش  وجه  ذلك 
تكثيف  الى  واحملافظات  بغداد  في 
والتفتيشي  الرقابي  عملها 
ملراقبة  دائمة  جلان  وتشكيل 
أداء  في  الوزارة  دوائر  ومساعدة 
مهامها، وتفعيل عمليات الضبط 
الفاسدين  على  املشهود  باجلرم 
مع  بالتنسيق  واملزورين  واملرتشني 

القضاة املتخصصني.
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بغداد/ البينة اجلديدة
تدعو  والشرعية  والوطنية  واالخالقية  املهنية  مسؤوليتها  من  انطالقاً 
«البينة اجلديدة» احلكومة برئاسة السيد رئيس الوزراء (عادل عبد املهدي) 
العراقية الطالق   الساحة  في  والفاعلة  النافذة  السياسية  القوى  وكل 
ستراتيجية وطنية اعالمية للتعامل مع آفة اخملدرات وحتشيد دعم اممي 
للعراق ملساعدته في مجابهة  اخملاطر والتداعيات.وترى «البينة اجلديدة» 
املتاجرين  اعداد  وزيادة  اخملتلفة  بأنواعها  البالد  في  اخملدرات  تفشي  ان 
لها  ومنتج  سوق  الى  للمخدرات  ممر  من  العراق  وحتول  لها  واملتعاطني 
الداهم  اخلطر  ملواجهة هذا  اجراءات سريعة وحاسمة  اتخاذ  يستدعي 
الذي بات يهدد النسيج االجتماعي العراقي.وكان وكيل املرجعية الدينية 
الشيخ (عبد املهدي الكربالئي) قد اكد خالل خطبة اجلمعة في الصحن 
احلسيني الكربالئي امس االول قد حذر من ظاهرة انتشار اخملدرات بشكل 
بل  فقط  الصحي  اجلانب  في  محصورة  ليست  مخاطرها  وباتت  واسع 
بسبب  جاء  اخملدرات  انتشار  وان  وغيرهما  والنفسي  العاطفي  اجلانبني 
الى  اضافة  التنفيذية  االجهزة  فاعلية  وعدم  القانوني  الرادع  ضعف 

عوامل اقتصادية والفقر والبطالة.
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االسدي يستقبل السفري اللبناني
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بغداد / البينة الجديدة
ــراد حماية محافظ  ــف أحد أف ــبت، عن توقي ــة، امس الس ــت وزارة الداخلي اعلن
ــعي  ــة في احملافظة. وقالت الوزارة إنه في إطار س نينوى اعتدى على مدير مدرس
ــمل أحكامه جميع املواطنني  ــيادة القانون لتش وزارة الداخلية وحرصها على س
ــن وظيفته ومكانته أو أي  ــخص يخالف أحكامه بغض النظر ع ومعاقبة كل ش
ــة  ــيء آخر وبناءً على اعتداء أحد أفراد حماية محافظ نينوى على مدير مدرس ش
الفتوة في احملافظة فقد بادرت مديرية الشؤون الداخلية وعلى الفور باستحصال 
ــرطة.وأضافت أن  ــات القضائية وتوقيف املعتدي في موقف انضباط الش املوافق
ــات العراقي متهيدا التخاذ  ــا ألحكام املادة ٢٢٩ من قانون العقوب ــف مت وفق التوقي
اإلجراءات القانونية األصولية بحقه، مشيرة الى أن اإلجراءات متت بتعاون مطلق 

من قبل احملافظ ومتابعة مستمرة لقائد شرطة محافظة نينوى.

بغداد / البينة الجديدة
كشف النائب عن كتلة احملور الوطني يحيى 
ــن وجود اجراءات فعلية بدأت بها  احملمدي، ع
ــم ملف  ــن اجل حس ــية م ــوى السياس الق
ــوكاالت، مبينا ان ذلك يأتي من خالل جمع  ال
ــات عن الوكاالت  ــية املعلوم القوى السياس
ــال  وق ــا.  له ــة  املنتمي ــات  واجله ــا  واعداده
احملمدي، إن جميع الكتل والقوى السياسية 
ــات  ــاء العمل بالوكالة في مؤسس تريد انه

ــى الفتح  ــر ال يقتصر عل ــذا االم ــة وه الدول
ــائرون فقط، مبينا ان كتلة احملور اول من  وس
طالب بهذا االمر وتثبيتها وفق ما نص عليه 
ــذ بنظر االعتبار  ــتور والقانون مع االخ الدس
التمثيل العادل للمكونات وهو حق دستوري 
ــة  ــر بهيكلي ــادة النظ ــي الع ــر ايجاب ومؤش
ــمح بالتمثيل جلميع املكونات  الدولة مبا يس
وان يخضع فيها اجلميع للمحاسبة.واضاف 
احملمدي، ان حصول عراقيل واشكاالت خالل 

ــم ملف الوكاالت هو امر متوقع، لكنه  حس
ــرورة الذهاب  ــام بض ــاك رأي ع ــل، فهن باجملم
ــذا اخللل املهم بهيكلية  للتغيير واصالح ه
ــراءات احلقيقية  ــى ان االج ــا ال ــة، الفت الدول
ــدأت فعليا من  ــم الوكاالت ب والفعلية حلس
خالل جمع القوى السياسية املعلومات عن 
الوكاالت واعدادها واجلهات املنتمية لها تلك 
الوكاالت وتصنيفها مبهنيتها واستقالليتها 

وارتباطها احلزبي وبكل تفاصيلها االخرى.

بغداد / البينة الجديدة
ــري، اخلميس  ــادي العام ــف الفتح ه ــس حتال ــر رئي اعتب
ــع وليس عدواً الي  ــراق منفتح على اجلمي املاضي، أن الع
طرف، مؤكداً املضي في االنتصار مبعركة االعمار والبناء، 
فيما اشار رئيس مجلس االمة الكويتي مرزوق الغامن الى 
ــن ان يغيرها  ــتركة بني البلدين ال ميك ــم املش ان القواس
ــري، إن رئيس حتالف  ــام قمعي. وقال مكتب العام اي نظ
ــس االمة  ــتقبل رئيس مجل ــري اس ــادي العام ــح ه الفت
الكويتي مرزوق الغامن والوفد املرافق له في مكتبه ببغداد، 
ــن اعضاء حتالف  ــاء الذي حضره عدد م ــاً أن اللق موضح
البناء شهد بحث العالقات الثنائية بني البلدين والعمل 
على تطويرها في مختلف اجملاالت مبا يتناسب ومصلحة 
البلدين الشقيقني.وأكد العامري بحسب البيان، املضي 
في االنتصار مبعركة االعمار والبناء كاالنتصار في امليدان 
ــكري على تنظيم داعش االرهابي, مبينا أن العراق  العس
ــرف وقوته تعود  ــع وليس عدوا الي ط ــح على اجلمي منفت
ــب ان تتعاون  ــه. واضاف العامري انه يج ــى كل جيران عل
ــاكل والصعوبات,  ــة فيما بينها لتجاوز املش دول املنطق
ــاركة الفعلية  داعياً الكويت الى تكثيف الزيارات واملش
ــادل التجاري  ــن التب ــال ع ــراق فض ــف اعمار الع ــي مل ف
واالقتصادي بني البلدين.من جانبه، اوضح رئيس مجلس 
االمة الكويتي ان زيارته الى العراق تهدف الى التعبير عن 
ــقيقه الشعب العراقي,  ــعب الكويتي لش مشاعر الش
ــتركة بني البلدين ال ميكن  ــيرا الى ان القواسم املش مش
ــن االمير الى اخر  ــا اي نظام قمعي والكويت م ان يغيره

مواطن مع عراق موحد ومستقر وقوي.
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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
ــة العليا عن  ــة االحتادي ــت احملكم أعلن
تأجيل جلسة الطعن باستخراج إقليم 
ــتان النفط من أراضيه وتصديره  كردس
ــهر نيسان  ــرة، إلى الثاني من ش مباش
ــرت عن مصير  ــل، وفيما استفس املقب
ــني احلكومة  ــي املبرم ب ــاق النفط االتف
ــتان،  ــة إقليم كردس ــة وحكوم االحتادي

ــوى بإجراء التواقيع  ألزمت أطراف الدع
ــال املتحدث  ــى لوائحهم.وق ــة عل احليّ
ــاموك  ــمي للمحكمة إياس الس الرس
في بيان تلقت ( البينة اجلديدة ) نسخة 
منه ، إن احملكمة االحتادية العليا عقدت 
ــت  ــي مدح ــة القاض ــتها برئاس جلس
احملمود وحضور القضاة األعضاء كافة، 
ــتخراج إقليم  ــن في اس ــرت الطع ونظ

ــتان النفط من أراضيه وتصديره  كردس
ــرة.وأضاف الساموك، أن اجللسة  مباش
ــة، وهم  ــور األطراف كاف ــهدت حض ش
وكالء املدعي وزير النفط االحتادي إضافة 
ــه ووزير الثروات  لوظيفته، واملدعى علي
ــتان إضافة  الطبيعية في إقليم كردس
ــخاص الثالثة كل من  لوظيفته، واألش
ــادي، ووزير  ــوزراء االحت ــس مجلس ال رئي

املالية االحتادي، ورئيس حكومة اإلقليم 
احملكمة  أن  ــع،  لوظائفهم.وتاب ــة  إضاف
ــأن تكون  ــراف الدعوى ب ــررت إلزام أط ق
ــح بغية  ــى اللوائ ــم حيّة عل تواقيعه
معرفة حقيقة مواقفهم.وأشار، إلى أن 
ــئلة من  ــة وجهت عدداً من األس احملكم
ــاق النفطي  ــا معرفة مصير االتف بينه
ــة االحتادية وحكومة إقليم  بني احلكوم

ــار الدعوى،  ــتان وتأثيره في مس كردس
ــرة من قانون  ــك تأثير املادة العاش وكذل
املوازنة االحتادية للعام ٢٠١٩ على مسار 
ــل املرافعة،  ــى تأجي ــت، إل الدعوى.ولف
بطلب من األطراف، إلى الثاني من شهر 
ــم من تبليغ  ــان املقبل؛ لتمكينه نيس
ــرارات،  ــاذه من ق ــا مت اتخ ــم مب موكليه

واإلجابة على أسئلة احملكمة.

بغداد / البينة الجديدة
ــواب عن  ــس الن ــو مجل ــد عض اك
ــبت،  الس ــائرون، امس  ــف س حتال
ــى هيئة  ــات ال ــة ملف ــة ثالث احال
ــا تتعلق  ــق فيه ــة للتحقي النزاه
ــل  لنق ــة  العام ــة  املديري ــل  بعم
ــة  باملنطق ــة  الكهربائي ــة  الطاق
ــر  ان مدي ــب  النائ ــطى.وقال  الوس
ــام املديرية العامة لنقل الطاقة  ع
ــطى،  ــة باملنطقة الوس الكهربائي
ــدر باملال  ــؤولية اله ــل مس يتحم
ــب محولة  ــببه بعط ــام، بتس الع
ــي. (١١٣٣١٣٢ك ــة  كهربائي ــدرة  ق

ــكان اخلر في بغداد،  في) حملطة اس
ــا هيئة النزاهة  ــا اننا خاطبن مبين
ــب  ــة ومكت ــة املالي ــوان الرقاب ودي

املفتش العام لوزارة الكهرباء حول 
ــب التحقيق  ــات يتطل ــة ملف ثالث
ــة  ــراءات الرادع ــاذ االج ــا واتخ به
ــة لنقل  ــة العام ــت باملديري حصل

ــة  الكهربائيةاملنطق ــة  الطاق
ــك  تل ــد  اح ان  ــطى.واضاف  الوس
ــت محوالت  ــراء زي ــات هو ش امللف
ــدر  يق ــغ  مببل ــص  بالفح ــل  فاش

ــة  ــغ خلي ــن مبال ــار، وم ــار دين مبلي
ــط  االزمة ألحدى محافظات الوس
وتسبب هذا الزيت بعطب محولة 
ــداد وأظهرت  بالعاصمة بغ ــدرة  ق
ــت التي أجريت  ــج فحص الزي نتائ
ــي مختبرات  ــب احملولة ف بعد عط
مصافي الوسط انه فاشل.واكد ان 
ــريعي  واجب مجلس النواب التش
ــي يحتم علينا  والتمثيل والرقابي 
القيام بواجبنا بكل حيادية، واميانا 
ــدور الرقابي  منا بأهمية تفعيل ال
للحد والقضاء على الفساد وهدر 
املال العام ورصد اخملالفات، مطالبا 
الرقابية  ــات  واجله ــاء  الكهرب وزير 
الالزمة  ــراءات  اإلج ــاذ  اتخ االخرى 

ومنع حاالت التحايل.
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النجف  االشرف / البينة الجديدة
دعا امام جمعة النجف صدر الدين القباجني، اجلهات املسؤولة 
ــباب  في العراق الى حظر املواقع االباحية، مبينا انها تقتل الش
ــوم اجلمعة في  ــال القباجني خالل خطبة ي ــرة. وق وتفكك االس
ــراق أن تقوم بحظر  ــؤولة في الع ــى اجلهات املس ــف ان عل النج
املواقع االباحية، عازيا سبب ذلك الى انها تقتل شبابنا وتفكك 
ــأن منفصل رحب القباجني بعقد مؤمتر مجالس  االسرة. وفي ش
ــات العربية في بغداد الذي يعتزم مجلس االمة الكويتي  البرملان
ــروط  عقده للتأكيد على املد العربي، الفتا الى ان الترحيب مش
بعدم تدخل املؤمتر بشؤون العراق وسياساته اخلارجية وعالقاته 
ــي التحالف الدولي  ــني، طالب القباجن ــأن االيزيدي الدولية. وبش
بكشف مصير ثالثة االف شاب ايزيدي وايزيدية والعثور عليهم 
ــي اقر بقتل ١٢٥٧  ــم، موضحا ان التحالف الدول وتعويض ذويه

عنصر مدني في العراق وسوريا وال يقدم اعتذرا وال تعويضا.
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البينة الجديدة / محمد شاهني
ــا نعيم ثجيل  ــبت، ان وزيره ــت وزارة االتصاالت، امس الس اعلن
ــاريع  ــأن مش ــركة هواوي بش ــل لش ــة عم ــدم خط ــي ق الربيع
ــلبية في  ــتيائه من النتائج الس ــوزارة، مؤكدة أنه عبر عن اس ال
ــاالت نعيم ثجيل  ــر االتص ــوزارة، إن وزي ــت ال ــركة. وقال اداء الش
الربيعي اعرب عن استيائه من النتائج السلبية في اداء شركة 
ــاريع التي تقوم بها لصالح  ــواوي) الصينية العاملة في املش (ه
ــت أن الربيعي قدم خطة عمل  ــاالت العراقية. وأضاف وزارة االتص
ــدمي اداء افضل وبداية  ــركة كفرصة ثانية من اجل تق لهذه الش
ــركة التي تعتبر من افضل  ــتراتيجية مع هذه الش لعالقات اس
ــركات العاملية في تقدمي حلول االتصاالت والبنى التحتية،  الش
ــن  ــر جاء ذلك خالل اجتماع مطول مع س ــة أن هذا االم موضح
ــركة في  ــن مدير عام الش ــواوي وجايس ــركة ه ــب رئيس ش نائ
ــاركة العراق في  ــط والذي عقد على هامش مش ــرق االوس الش
ــبانية.ولفتت الوزارة  ــلونة االس ــي مدينة برش ــر MMC١٩ ف مؤمت
ــن تضامنه الكامل مع رؤية  ــركة اعلن ع الى أن نائب رئيس الش
الربيعي وتفهمه الستيائه، ووعد مبتابعة املشاكل التي طرحها 
ــخصيا وبشكل عاجل من اجل اعادة  الوزير والوفد املرافق له ش
ــر التقنيات التي  ــني وزارة االتصاالت من الوصول آلخ الثقة ومتك

تقدمها الشركة.
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ــس  ــة، ام ــة الفنزويلي ــت احلكوم عقوبــات .. أدان
ــد جيش البالد،  ــبت، العقوبات األمريكية ض الس
ــارة التمرد في  ــة إلث ــزء من اخلط ــدة بأنها ج مؤك
ــكا الالتينية.وقال وزارة اخلارجية  ــد من بالد أمري بل
ــرة أخرى  ــض فنزويال م ــي بيان: ترف ــة ف الفنزويلي
ــات األحادية اجلانب،  ــكل قاطع فرض العقوب بش
ــة الواليات املتحدة ضد  التي أعلنت عنها حكوم
ــتراتيجية واشنطن الفاشلة إلثارة  اجليش الفنزويلي، كجزء من اس

التمرد ضد حكومة الرئيس الدستوري نيكوالس مادورو“.
ــها  ــة حقوقية، على رأس ــن ٥٠ منظم ــر م ــت أكث معتقــالت .. بعث
ــى أكثر من ٤٠  ــالة إل ــة العفو الدولية، رس منظم
ــدول األعضاء في األمم  ــدة ال وزيرا للخارجية ملناش
ــدورة األربعني جمللس  ــي ال ــاذ قرار ف ــدة التخ املتح
حقوق اإلنسان يدعو لإلفراج الفوري وغير املشروط 
ــطات والناشطني احلقوقيني املعتقلني،  عن الناش
ــول انتهاكات  ــة مراقبة ح ــاء آلي إضافة إلى إنش

حقوق اإلنسان في السعودية.

ــد ترامب،  ــي دونال ــس األمريك ــد الرئي رســوم .. أك
ــوم على  ــاء كافة الرس ــن الصني إلغ ــه طلب م أن
املنتجات الزراعية األمريكية فورا، وذلك تزامنا مع 
قرار واشنطن تأجيل زيادة الرسوم اجلمركية على 
بضائع صينية.وكتب ترامب عبر تويتر لقد طلبت 
ــوم على  من الصني أن ترفع على الفور كافة الرس
ــم البقر، وحلم  ــا الزراعية (مبا في ذلك حل منتجاتن
ــكل جيد في  ــى حقيقة أننا نتقدم بش ــر ذلك) بناء عل ــر وغي اخلنزي

املناقشات التجارية.
ــتراتيجية في  ــات االس ــالم للدراس ــف مركز الس احصائيــة .. كش
ــاحل  ــراء والس ــة الصح ــا، أن منطق أباب ــس  ادي
ــهدت ٤٥٦ عملية ارهابية للجماعات  االفريقي ش
ــة احصائية  املتطرفة خالل عام ٢٠١٨ ضمن دراس
ــة  جديدة .وذكر صحيفة املصري تقرير أن “الدراس
االحصائية بينت ان العمليات االرهابية التي تقوم 
ــي منطقة  ــة املتطرفة ف ــا اجلماعة التكفيري به

الساحل والصحراء االفريقية».

ــس جنيف للحقوق والعدالة في  قمع .. قال مجل
داخلة خالل ندوة حقوقيّة انعقدت على هامش  مُ
ــان التابع لألمم  ــوق اإلنس ــات مجلس حق اجتماع
ــي جنيف،  ــه العادية األربعني ف ــي دورت املتحدة ف
وذلك حول حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان في 
الشرق األوسط السعودية كنموذج،واشار اجمللس 
ــة تصاعدت مع  ــع في اململك ــى إن حملة القم ال

تولي محمد بن سلمان والية العهد في يونيو ٢٠١٧.
ــوان كوايدو بعد لقاء مع  عــودة .. أكد زعيم املعارضة في فنزويال خ
ــيعود إلى بلده  ــونارو في برازيليا أنه س الرئيس البرازيلي جاير بولس
ــماه  ”غدا االثنني على أبعد حد“ على الرغم مما أس
بالتهديدات وكان جوايدو رئيس البرملان الذي أعلن 
ــه رئيساً بالوكالة غادر فنزويال في ٢٢ فبراير  نفس
على الرغم من قرار قضائي مبنعه من السفر، وقد 
يتم توقيفه فور عودته كما قال الرئيس االشتراكي 
ــي قال كوايدو،  ــوالس مادورو.وفي مؤمتر صحف نيك

تلقيت تهديدات شخصية ضد عائلتي.

بغداد / البينة الجديدة
ــؤولني  ــة الكويتي مرزوق الغامن، ان املس ــد رئيس مجلس االم اك
ــا صدام  ــة التي ارتكبه ــن اجلرمي ــتائني م ــني كانوا مس العراقي
ــيتم الضغط  ــى انه س ــار ال ــت، فيما اش ــق الكوي ــني بح حس
ــال الغامن في مؤمتر  ــتركة بني البلدين. وق ــل اللجنة املش لتفعي
صحفي عقده اخلميس املاضي مع رئيس مجلس النواب محمد 
ــتقرار املنطقة  ــراق هو اس ــتقرار الع ــي ببغداد، ان اس احللبوس
باكملها، مبينا ان اجلميع ومن خالل لقائنا معهم ابدوا استياء 
ــق الكويت. واضاف  ــني بح ــن جرمية التي ارتكبها صدام حس م
الغامن انه مت التاكيد على قضية االهتمام باملفقودين الكويتيني، 
ــل اللجنة  ــى احلكومات بتفعي ــنضغط عل ــيرا الى اننا س مش
ــرورة االنتهاء من  ــدد الغامن على ض ــتركة بني البلدين. وش املش
ملف ترسيم احلدود بني البلدين وحفر خور عبد اهللا، موضحا ان 
ــؤولني العراقيني كانت بناءة ومثمرة. ووصل  اجتماعاتنا مع املس
رئیس مجلس األمة الكویتي مرزوق علي الغامن، اخلميس املاضي، 
ــة بغداد على رأس وفد برملاني، لبحث العالقات بني  الى العاصم

البلدين مع املسؤولني في احلكومة العراقية.
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بغداد / البينة الجديدة
ــن اعتقال  ــبت، ع ــكرية، امس الس ــتخبارات العس اعلنت االس
ــي الصقالوية. وقالت  ــد اخلالفة ف ــمى بـجن ــن من ما يس عنصري
ــكرية في  ــتخبارات العس ــارز مديرية االس ــتخبارات، إن مف االس
ــاة ٤٠ ووفق  ــتخبارات لواء املش ــر الفرقة ١٠ وبالتعاون مع اس مق
ــى اثنني من ما  ــة، القت القبض عل ــتخبارية دقيق معلومات اس
يسمى بـ(جند اخلالفة)، موضحاً أن عملية القبض متت بعد نصب 
ــيحة بالصقالوية – االنبار. ــني محكم لهما في منطقة الش كم

ــد قواتنا  ــاركا بالعديد من املعارك ض ــني ش ــت أن االرهابي وأضاف
االمنية ضمن قاطع االنبار قبل التحرير، مشيرة الى أن املعتقلني 

من املطلوبني للقضاء مبوجب مذكرة قبض وفق املادة ٤ إرهاب.

بغداد / البينة الجديدة
ــان، عن عدد الداعشيات  ــفت املفوضية العليا حلقوق اإلنس كش
ــجون العراقية، مشيرة الى ان من  األجنبيات املتواجدات في الس
ــبوتنك عن عضو املفوضية  ــيات واملانيات.نقلت س بينهم فرنس
ــاء داعش  ــي البياتي قوله ان هناك أكثر من ١٥٠٠ امرأة من نس عل
ــجن خاص في العراق،  ــات من ثالث دول، موجودات في س األجنبي
ــاء الفرنسيات الثالثة، زوجات  ــيرا الى ان النس مع أطفالهن، مش
ــيني. ــجن عراقي، مع طفلني فرنس عناصر داعش اإلرهابي، في س

ــية،  وأضاف البياتي كما توجد امرأة، وثالثة أطفال، أملانيي اجلنس
ــة، من عائالت  ــال، من أمريكا اجلنوبي ــاء، مع ثالثة أطف وثالث نس
ــه ال توجد  ــراق، مبينا ان ــجن داخل الع ــي في الس ــش اإلرهاب داع
ــن األطفال  ــبعمائة، م ــن ألف وس ــر م ــد أكث ــة لتواج أي مصلح
ــة العراقية، مطالبة  ــاء األجانب، في العراق وعلى احلكوم والنس
ــم، ألن بلدانهم، هي  ــليمهم إلى دوله ــتالمهم، وتس دولهم باس
ــر املتطرف، واالنتماء  ــبب توجههم إلى هذا الفك ــن تتحمل س م
لداعش سواء بإرادتهم أم غرر بهم.واكد ان لكن من تثبت عليهم 
ــق القوانني العراقية مع حتمل  ــم فباإلمكان محاكمتهم وف جرائ
ــف بقاءهم فترة احلكم، الفتا الى ان العراق يتحمل  دولهم تكالي
ــاء، واألطفال على الرغم من قلة  عبء وتكاليف وجود هذه النس

إمكانياته كبنى حتتية أو إمكانيات مادية، أو خدمية.
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هل ينجح يهود بريطانيا في طرد كوربن من «زعامة» حزب العمال

ــة التي  ــارة املركزي ل من العب ــتدَ ويُس
ــا حريصة  ــة أنه ــتخدمتها امللك اس
ــرأي اآلخر، وعدم إقحام  على احترام ال
ــة  الدول ــؤون  ش ــي  ف ــات  اخلصوصي
ــق  العمي ــالف  اخل ــجونها.ولكن  وش
ــة النصح  ــم تبدده كلم ــني احلزبني ل ب
ــا امللكة، علماً  ــاد التي أعلنته واإلرش
ــور احلكم إال  ــي أم ــل ف ــا ال تتدخ أنه
ــا رأت في  ــتثنائية. ورمب ــي حاالت اس ف
االنهيار البطيء الذي تعانيه اململكة 
ــبب اخلالفات السياسية  املتحدة بس
ــل والتحذير من عواقب  مدخالً للتدخ
املتواصل.واملالحظ منذ سنة  التناحر 
ــتراتيجيته  ز اس ــن ركّ ــاً أن كورب تقريب
الهجومية ضد ماي على التذكير بعدد 
العاطلني عن العمل، من أولئك الذين 
فقدوا وظائفهم جراء إقفال سلسلة 
ــا  مصانعه ــل  ونق ــة  عاملي ــركات  ش
ــا أو  ــا أو فرنس ــى أملاني إل ــا  ومكاتبه
ــان»  «نيس ــركة  ش ــت  بلجيكا.وكان

ــم رئيس مجلس  اليابانية، التي حتاك
ــوس غصن، أول  ــابق كارل إدارتها الس
ــل أبوابه  ــع وتوزيع يقف ــع تصني مصن
ــف وعامل  ــن ٦٫٧٠٠ موظ ــى ع ويتخل
ــار  ــون األخب ــر البريطاني وخبير.ويتذك
ــا رئيس احلكومة  ــارة التي أعلنه الس
ــي بلير، عندما قدم كارلوس غصن  تون
ــذ  ــون كمنق ــات التلفزي ــى شاش عل
يسهم في عملية النهوض والتوظيف 
رت  ــة املتحدة.وعندما حذّ ــي اململك ف
ــب  ــن عواق ــرى م ــة أخ ــركة ياباني ش
ــنة ٢٠٢٢، في حال  ــل مصنعها س نق
انسحبت بريطانيا من االحتاد األوروبي، 

ــاي إلبالغها عن  ــزا م ــم تتحرك تيري ل
ــذا األمر، وقد  ــا النهائي من ه موقفه
ــر لوائح االعتراض  ــب هذا التحذي أعق
ــركة هوندا  ــى أداء احلكومة ألن ش عل
ــرف ٣٫٥٠٠  ــرة الى ص ــة مضط الياباني
ــذا املأزق، حذر  ــف وعامل.وأمام ه موظ
ــن النتائج  ــان في لندن م ــفير الياب س
ــع  للوض ــا  يتوقعه ــي  الت ــلبية  الس
ــي بريطانيا. ثم أعلن في  االقتصادي ف
الوقت ذاته أن بالده وقعت اتفاقاً جتارياً 
ــر األضخم  ــي يعتب ــاد األوروب مع االحت
ــة. كل هذا  ــنة املاضي ــالل الـ٢٠ س خ
ــتقرار الذي خلقته  ــبب عدم االس بس
رئيسة احلكومة تيريزا ماي وخروجها 
ــي  ــيل بخفّ ــات بروكس ــن اجتماع م
ــرت بعوامل اجلمود  ــني!. كذلك تأث حن
ــرى من  ــدة أخ ــركات ع ــى ش والفوض
بينها: فورد، جاغوار - الند روفر، تويوتا، 
وبي إم دبليو. وقد اضطرت شركة فورد 
ــل وموظف كجزء  الى صرف ألف عام

من خطة عصر النفقات وخفضها في 
أوروبا. وأمام هذا املأزق املتنامي، قامت 
شركة جاغوار - الند روفر بصرف ٤٫٥٠٠ 
موظف من مصنعها ومكاتبها. وهذا 
ــدا التي صرفت  ــركة هون ما فعلته ش
ــي وعامل.ولم يقتصر  ٣٫٥٠٠ ميكانيك

ــر هذه األزمة اخلانقة على صناعة  تأثي
ــا، وإمنا تعداها  ــيارات في بريطاني الس
ــافرين بالطائرات.  ــسّ قطاع املس ليم
ــركة  ــذا التأثير أعلنت ش ــبب ه وبس

ــها وإغالق  ــلّ نفس ــن ح ــان-أر» ع «ري
ــرف موظفيها. وكان من  مكاتبها وص
ــف عامل  ــرب ٢٦٠ أل ــي أن يع الطبيع
ــاع الطيران عن مخاوفهم من  في قط
املستقبل اجملهول.ولكن كيف وصلت 
ــا إلى هذا املأزق املعقد؟يُجمع  بريطاني

ــول أن صانع هذا  ــى الق ــون عل املراقب
ــة احملافظني  ــس حكوم ــأزق هو رئي امل
ــذي أورث  ــد كاميرون، ال ــابق ديفي الس
ــة األزمة  ــاي مصاعب معاجل ــزا م تيري
ــرر. ذلك أنه  ــي افتعلها من دون مب الت
ــتفتاء  ــأن نتائج االس ــاً ب كان مقتنع
ــرعي للبقاء  ــتؤمن له الغطاء الش س
في االحتاد األوروبي ولو دفعت بريطانيا 
سنوياً ٤٠ بليون جنيه. ولكن حساب 
احلقل جاء مخالفاً حلساب البيدر. أي 
ــاءت لصالح  ــتفتاء ج أن نتيجة االس
ــحاب من االحتاد.وقد  املطالبني باالنس
ــعبية الى ممانعة  ــت اإلرادة الش م تُرجِ

قوية ألسباب عدة أهمها:
أوالً: طغيان العمال الغرباء وخصوصاً 
ــرقوا  ــن س ــان الذي ــني والروم البولندي
ــاء البلد.ثانياً:  ــن أبن ــل م ــرص العم ف
ــن مليوني غريب من  ــتفادة أكثر م اس
الطبابة اجملانية التي يحصلون عليها 
ــذي مينحهم هذا  ــون ال ــبب القان بس

ــعور الوطني املتوارث  ــاً: الش احلق.ثالث
ــتقالل اجلزيرة  لدى البريطانيني بأن اس
ــن فقدان  ــل بكثير م ــا أفض ــن أوروب ع
اعتراضهم  لهذا كان  خصوصياتهم، 
ــا  ــاة التحام مع فرنس ــر قن ــى حف عل
أثناء حكم مارغريت ثاتشر وفرانسوا 

ــبوع املاضي فوجئ زعيم  ميتران.األس
ــحاب تسعة نواب  حزب العمال بانس
من اجملموعة التي تشكل نواة احلزب في 

ــان، وقد وصلت عدوى هذا التمرد  البرمل
خالل اليوم الثاني إلى حزب احملافظني 
الذي انسحب منه ثالثة نواب، وملا علم 
ــأن ظاهرة االنفصال عن حزب  كوربن ب

ــرر إحداث  ــتزداد أعدادها ق العمال س
ــالن موافقته  ــية بإع ــة سياس صدم
على إجراء استفتاء ثانٍ حول موضوع 
ــحابات التي  «بريكزيت»، ولكن االنس
متت األسبوع املاضي من حزب العمال 

أخذت بعداً سياسياً مختلفاً، كونها 
ــود حزب العمال  ــأت من حركة يه نش
ــتقالة ٢٫٥٠٠  التي طالبت بضرورة اس
ــزب، وهذه هي املرة األولى  عضو من احل
التي حتدث فيها مثل هذه االنكفاءات 
بعد انقضاء قرن كامل على مشاركة 
ــيس حزب  ــي تأس ــا ف ــود بريطاني يه
ــال، ومن أجل بحث هذا املوضوع  العم
ــة اليهودية إجراء اجتماع  قررت احلرك
ــان  ــابع من نيس طارئ يعقد يوم الس
ــع املراقبون أن  ــل، ويتوق ــل) املقب (أبري
ــراراً يقضي بفصل  يتخذ اجملتمعون ق
ــة احلزب!. ــن زعام ــن ع ــي كورب جيرم
ــى التردد  ــن فوض ــن اإلفادة م ــدالً م وب
ــزب احملافظني،  ــي أصابت زعيمة ح الت
فوجئ كوربن بحملة إعالمية واسعة 
ــاميّة.ويتردد في األندية  تتهمه بالالس
السياسية اللندنية أن االحتفال الذي 
ــهرين  ــزب العمال» قبل ش ــه «ح أقام
ــام  اته ــى  عل ــجع  املش كان  ــاً  تقريب
ــبب  ــاميّة، والس ــم احلزب بالالس زعي
ــار موضوع النكبة  ــد اخلطباء أث أن أح
وراح   ،١٩٤٨ ــنة  س ــطينية  الفلس
ــطيني  ــني حياة طفلني (فلس يقارن ب
وإسرائيلي) وكيف أن الدولة احملتلة متيّز 
في تعاملها معهما.وبعد أن استرسل 
اخلطيب البريطاني العمالي في وصف 
ــى  ــزري، أنه ــطيني امل ــع الفلس الوض
كلمته بوعد أال تتكرر تلك املأساة في 
ــزب الى احلكم، ويبدو أن  حال وصل احل
ــن كان حريصاً على الظهور أمام  كورب
ــو يصفق بحرارة عالمة  الكاميرات وه
في  املراقبون  والتشجيع.يرى  املوافقة 
ــة والتمزق  ــذه الواقعة صورة البلبل ه
ــال  العم ــزب  ــا ح ــي منه ــي يعان الت
ــجب  ــو من جهة يش ــي، فه البريطان
الالساميّة، وهو من جهة أخرى يدافع 
ــطينية والقضايا  عن القضية الفلس
ــل  ــدر قب ــد ص ــة، وق ــة املماثل العادل
ــق بكوربن كل  ــبوعني كتاب يلص أس
ــاوئ واإلعوجاجات التي ارتكبها  املس
ــى الزعامة، وقد  ــذ تول ــذا الرجل من ه
ــذا الكتاب  ــوص ه ــن نص ــتفاد م اس
ــرون في  ــني ممن ي ــزب احملافظ ــاء ح أثري
ــر  ــس آخ ــن كارل مارك ــي كورب جيرم
ــي اململكة  ــتقبل األثرياء ف يهدد مس
املتحدة!.كتبت مجلة «تامي» األميركية 
ــنة) داخل  ــة كوربن (٦٩ س ــن معرك ع
ــان  ــول: إن القمص ــال، تق ــزب العم ح
ــزب تعكس  ــبان احل ــي يرتديها ش الت
ــل اجلديد  ــد إعجاب اجلي ــى حد بعي إل
ــاء املظاهرة  ــدث أثن ــخصيته. وح بش
ــعارات  ــرة في لندن أن ظهرت ش األخي
ــا:  ــان أهمه ــى القمص ــة عل مختلف
ــارا البريطاني..»،  ــي غيف «يعيش تش
ــن.. وأكره  ــب كورب ــول: «أح وأخرى تق
ــي  ــني كارل ماركس وتش بريكزيت».وب
ــم املتواصل  ــا يعنيه الدع ــارا وم غيف
للفلسطينيني، يتطلع جيرمي كوربن 
إلى معركة سنة ٢٠٢٢، وما قد حتمله 

له من مفاجآت غير سارة!

* كاتب وصحاَّـ لبناني 

استفادة أكثر من 
مليوني غريب من 
الطبابة اِّـجانية 
التي يحصلون عليها 
بسبب القانون الذي 
يمنحهم هذا الحق

ظلت كلمة (بريكزيت) تتحكم َّـ سياسة حزب اِّـحافظني الحاكم 
بقيادة ماي وحزب العمال اِّـعارض بزعامة جريمي كوربن

كوربن

ماي

غصن

لم يسبق للبريطانيني 
أن خبروا تأثير كلمة 
مختزلة مؤلفة من 
ستة أحرف قدر التأثير 
الذي أحدثته كلمة 
 ،BR-EXIT «بريكزيت»
وهي كلمة مختصرة 
مركبة تعني خروج 
بريطانيا من االحتاد 
األوروبي. واجلزء األول 
من الكلمة يشير الى 
بريطانيا، أما اجلزء 
الثاني فيعني املغادرة 
.EXIT أو اخلروج

على امتداد السنتني 
املاضيتني - أي منذ 
انتخابات سنة ٢٠١٦ 
- ظلت هذه الكلمة 
تتحكم في سياسة 
حزب احملافظني احلاكم 
بقيادة تيريزا ماي، 
وحزب العمال املعارض 
بزعامة جيرمي كوربن.

وقد بلغ اخلالف بني 
احلزبني حداً كاد 
يهدد بتمزيق خيوط 
الوحدة الوطنية. 
لذلك اضطرت امللكة 
اليزابيث الثانية 
للتدخل العلني عبر 
خطاب متلفز رسمت 
من خالله اخلطوط 
احلمر لهذا النزاع 
السياسي الطويل.

* سليم نصار

ــي  ــاس سياس ــوب مق ــوب وللث ــيء ث ــكل ش    ل
ــي وما الى ذلك فليس كل االثواب معدة  واجتماع
ــي طارئ أو رجل يريد أن يكون أبا  ليرتديها سياس
او إمرأة تريد أن تكون زوجة أو أما وبالنتيجة وبعد 
مرور السنوات يالحظ ذلك الشخص ان هذا الثوب 
ــام بقياس ثوبه  ــه . فمن منا ق ــس على مقاس لي
عليه ؟ فهناك اثواب فضفاضة أو ممزقة او مرقعة 
ــال ام إمرأة .  ــواء أكنت رج ــا يذهلك ما ترى س ورمب
بال جدوى وجود تلك القياسات للذين ال يفقهون 
معناها ومغزاها وعلى تلك الشاكلة تبرز املشاكل 

والتي ال  العويصة 
حتل اال مبن يعرفون 
احجام قياساتهم 
ــص  (ن ــض  فالبع
ــض  والبع ردن) 
ردن)  ــع  رب  ) ــر  اآلخ
يلبسون  ــم  وقس
أردان  ــال  ب ــا  اثواب
ــى ذلك من  ــا ال وم
احلجوم  ــف  مختل
 . ــات  والقياس
املشكلة ان اغلب 
يعرفون  ال  ــاس  الن
وال  ــم  مقامه

ــم ال يعرفون  ــمخون بانوفهم وه حدودهم فيش
ــيم الذي ارتكبوه بحق غيرهم  مقدار اخلطأ اجلس
ــي تعامالتهم مع  ــني ف ــن ووقح ــم معاندي فتراه
احمليطني بهم . الثوب السياسي لم يجد جسدا 
ــن فحاول  ــرة من الزم ــذه الفت ــه الى ه ــا ل موائم
ــوهات  ــب مع التش البعض (تقرميه) حتى يتناس
ــن ان تعطي  ــا ولكن من غير املمك ــي يحمله الت
ــذه احلالة  ــى طفل صغير . وه ــل بالغ ال بدلة رج
ــة واألب واألم فهناك  ــري على الزوج او الزوج تس
ــهم بارتداء اثواب  الكثير من الذين خدعوا انفس
ال تناسبهم ال من حيث احلجم وال اللون وال حتى 
ــة ان يتحد  ــزوم االناق ــب (التفصيل) فل ــن جان م
ــون ذلك عند  ــع الظاهر وهيهات ان يك الباطن م

الناس إال من تداركته رحمة من ربه.

pbçb‘fl@Î@laÏqc

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

من منا قام بقياس 
ثوبه عليه؟ فهناك 
اثواب فضفاضة أو 
ممزقة او مرقعة 
وربما يذهلك ما 
ترى سواء أكنت 
رجال ام إمرأة
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البصرة / البينة اجلديدة 
شمة  نصير  املوسيقار  اعلن 
ألق  مبشروع  املباشرة  قرب  عن 
أيام بعد االنتهاء  البصرة وخالل 

من مشروع (ألق بغداد) .
امسية  خالل  شمه  نصير  وقال 
االدباء  احتاد  اقامها  باملدينة 
بحضور  البصرة  في  والكتاب 
عدد كبير من املثقفني والفنانني 

 : الفنية  جتربته  عن  للحديث 
جزء  البصرة)  (ألق  مشروع  ان 
عمليات  في  املساهمة  من 
بغداد  ألق  بعد  مدروسة   اعمار 
اآلن اجنازات  ،لنرى بعد سنة من 
مهمة من مشاريع (ألق البصرة) 
وفي عدة   ، األرض  شامخة على 
واشار نصير شمه  أماكن فيها. 
الى انه ستكون لنا وقفة مهمة 

معرض  اقامة  على  بالعمل 
البصرة الدولي للكتاب وسنعمل 
عليه. الفتا الى ان املشاريع كثيرة 
وقد وجدت خالل لقاءاتي مع أهل 
الشأن في هذه احملافظة العزيزة 
مشروع  تنفيذ  على  إصرارا  
باألوقات  واجنازه  البصرة)  (ألق 
احملددة لها ، وسيضعون أيديهم 
البصرة  ان  شمه  وتابع  بأيدينا. 

احلالي  الوقت  الكثير في  قدمت 
وفي حقب زمنية عديدة. قدمت 
واصول  اللغة  اصول  البصرة 
الدين والثقافة واالدب والشهداء، 
بهذا  نشاهدها  ان  ويؤسفنا 
البصرة  يرى  فمن  املتردي  الواقع 
كما  ليست  انها  يجد  اليوم 
داعيا  عاما.  عشرين  قبل  رآها 
يأخذ  ان  القرار  واصحاب  االدباء 

دوره  موقعه  وحسب  منهم  كل 
احلقيقي في تغيير واقعها نحو 
االفضل.وحتدث شمه عن اجلانب 
املعرفي واجلانب الفني في جتربته 
تبنيه  الى  مشيرا  االبداعية 
السياب. متثال  قاعدة  ترميم 
وشهدت اجللسة التي قدم فيها 
كاصد  سلمان  الدكتور  الناقد 
احملتفى به للجمهور واصفا اياه 

سرياب  بل  ال  العراق  بسرياب 
املعنى  ووقع  لنغمته  العصر 
الروح  خطاب  في  ولهمسته 
لعدد  مداخالت  شهدت  حيث 
واالدباء  والكتاب  الشعراء  من 
الشاعر  ابنة  بينهم  واملثقفني 
الكبير بدر شاكر السياب « آالء 

السياب».

@ÜÓ»ç@Ö˝Ófl@ÜÓ«

 البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
أعلنت الشركة العامة للسكك احلديد 
مادة  من  حوضا   (  ٧٢٠  ) نقل  العراقية  
الى   الدورة  مصافي  من  االسود  النفط 
املوانئ العراقية خالل شهر كانون الثاني 
وشباط من العام احلالي ، وقال مدير عام 
كاظم   جواد  طالب  االستاذ  السكك  
«استنادا لتوجيهات وزير النقل املهندس 
املنقوالت   حجم  بزيادة  لعيبي  عبداهللا 
لتعزيز دور الشركة وجعلها من الشركات 
من  األسود  النفط  مادة  نقل  الرابحة.مت 
العراقية  املوانيء  إلى  الدورة  مصافي 

عند منصات التفريغ على رصيف رقم ٩ 
باشراف  وتصديرها    للبواخر  اليصالها 
من قبل كوادر منطقة البصرة .وبني املدير 
العام  أن النقل جاء ايفاء بالعقد املبرم 
بني السكك وشركة جنة الفردوس على 
بواسطة  يوميا  مكعب  متر   ٢٠٠٠ نقل 
ان  يذكر   .  FZBالتخصصية األحواض 
العاملني  بجهود   جاءت  النقل  عملية 
مبنطقتي  التحميل  على  واملساهمني 
السنة  أن  يذكر  والبصرة  بغداد  سكك 
على   اجلهود  تلك  ٢٠١٨أثمرت  املاضية 

نقل (٣٥٣٦)حوضا.

بغداد / البينة اجلديدة
عبد  املهندس  النقل  وزير  أكد 
 ، السبت  امس  لعيبي،  اهللا 
للخطوط  العامة  الشركة  ان 
استحدثت  العراقية  اجلوية 
معلومات  نشر  خدمة 
وتسليمها  املفقودة  احلقائب 
خاص  مكتب  عبر  ألصحابها 
فرناس.  بن  عباس  ساحة  في 
اخلدمة  ان  سيادته:  وأوضح 

املباشرة  ستتم  التي  اجلديدة 
األحد  اليوم  من  ابتداء  بها 
املفقودة  احلقائب  نشر  تتضمن 

اخلطوط  شركة  مواقع  عبر 
الرسمية  العراقية  اجلوية 
االجتماعي  التواصل  وصفحات 

املسافرين  استدالل  ليتم 
لهم  تسليمها  ويتم  عنها 
خاص  مكتب  طريق  عن 
بالشركة في ساحة عباس 
سيادته:  الفتا  فرناس.  بن 
ستعتمد  اخلدمة  هذه  ان 
اإللكترونية  األنظمة  أحدث 
طريقها  عن  يتم  التي 
املعلومات  جميع  ادخال 
واسم  باحلقيبة  املتعلقة 
وينشر  الرحلة  ورقم  املسافر 
يتمكن  الشركة كي  على موقع 
حقيبته  متابعة  من  املسافر 

املكتب  من  واستالمها  املفقودة 
عليه  ستشرف  الذي  اجلديد 
التابعة  االمتعة  خدمات  وحدة 
العراقية.  اجلوية  للخطوط 
النقل  وزارة  ان  لعيبي:  وشدد 
خدماتها  جميع  لعرض  تسعى 
مزيد  خللق  الكرام  للمواطنني 
التفاعل معها وتاكيدا على  من 
عملنا،  في  املتبعة  الشفافية 
اطالع  على  املواطن  وليكون 
بكافة تفاصيل العمل وإجراءاته 
اميانا منا بدورنا في تقدمي اخلدمات 

املباشرة له.

@kˆb‘ßa@pbflÏ‹»fl@äí„@ÚflÜÅ@’‹�m@ÚÌÏ¶a@¬Ï�®a@Z@›‘‰€a@äÌãÎ
êb„äœ@Âi@êbj«@Úybç@ø@òbÅ@knÿfl@5«@bË‡Ó‹émÎ@ÒÖÏ‘–Ωa

بغداد / البينة اجلديدة
االتصاالت  وزير  لتوجيهات  تنفيذا 
الربيعي  ثجيل  نعيم  الدكتور 
االنترنت  سعات  تهريب  مبكافحة  
وبعملية نوعية من خالل جرد ابراج 
كوادر  بها  قامت  والتي   االنترنت 
مديرية اتصاالت نينوى بالتعاون مع 
جهاز االمن الوطني مت التوصل الى 
(نائية)  منطقة  في  رئيسية  ابراج 
قرب  موصل   كركوك-  طريق  على 

لتهريب  تستخدم  اربيل  محافظة 
خالل  مت  حيث  االنترنت.  سعات 
التهريب  وسائل  ضبط  العملية 
واقامة  القانونية  االجراءات  واتخاذ 
اخملالفة. الشركات  ضد  الدعاوى 
االتصاالت  وزارة  تدعو  وبذلك 
االجهزة االمنية واملواطنني للتعاون 
ايقاف  اجل  من  الوزارة  كوادر  مع 
املال  التهريب والسيطرة على هدر 

العام.

ÙÏ‰Ó„@ø@kÌäËn€a@xaäia@@¡jöm@p¸bñm¸a@ÒâaãÎ@NN@ÚÓ«Ï„@ÚÓ‹‡»i

بغداد / البينة اجلديدة 
مجموع  عن  النفط  وزارة  اعلنت 
لشهر  املتحققة  وااليرادات  الصادرات 
االحصائية  بحسب   ، املاضي  شباط  
تسويق  شركة  عن  الصادرة  االولية 
النفط العراقية «سومو» ، حيث بلغت 
اكثر  اخلام  النفط  من  الصادرات  كمية 
 ( و(٦١٥  الف  و(٣٨٧)  مليون   (١٠١) من 
 (٦) من  اكثر  بلغت  بايرادات   ، برميل  
الف   (٨١٥) و  مليونا    ( و(١٦٧  مليارات 
دوالر  .وقال املتحدث باسم وزارة النفط 

الكميات  مجموع  ان  جهاد  عاصم 
النفط اخلام لشهر شباط   املصدرة من 
في وسط  النفطية  احلقول  من  املاضي 
 (٩٩) من  اكثر  بلغت  العراق   وجنوب 
مليونا و (١٢٠) الفا و(٦) برميال  ، اما من 
حقول كركوك بلغت الكميات املصدرة 
 ، برميال  و(٣٧٣)  الفا  و(٧٥٣)  مليون   (١)
فيما بلغت الكميات املصدرة  من حقل 
برميال.واشار   (٢٣٦) و  الفا   (٥١٤) القيارة 
اليومي الكلي للصادرات  ان املعدل  الى 
بلغ (٣) ماليني و(٦٢٠) الف برميل ، حيث 

كان املعدل اليومي للتصدير من موانئ 
برميل  الف  و(٥٤٠)  ماليني   (٣) البصرة 
 (٦٣) اليومي  املعدل  كان  جيهان  ومن   ،
اليومي  املعدل  كان  فيما   ، برميل  الف 
من حقل القيارة (١٧) الف برميل.واضاف 
الواحد  البرميل  سعر  معدل  ان  جهاد 
الوزارة  ان  .يذكر  دوالر   (٦٠,٨٣٤) بلغ  
ومن خالل اميانها باطالع الشعب على 
املتحققة  وااليرادات  التصدير  عمليات 

منه اتخذت هذا االجراء الشهري .

@ÔôbΩa@¬bjë@äËí€@Ú‘‘znΩa@paÖaäÌ¸aÎ@‚b®a@¡–‰€a@Âfl@ÒâÜñΩa@pbÓ‡ÿ€a@ Ï‡©@Â«@Â‹»m@¡–‰€a

بغداد / البينة اجلديدة
ــة األولى  ــهداء، الوجب ــة الش ــت مؤسس وزع
ــي محافظة  ــغ التعويضات املالية ف من مبال
ــار    دين ــون  ملي  ٣٠٠ ــي  اجمال ــغ  مببل ــى،   ديال
ــمة على (١٣٠) صكا للمستفيدين من  مقس
التعويضات املالية من ذوي الشهداء واجلرحى 
ــكرية  جراء العمليات احلربية واألخطاء العس
ــة ديالى  ــي محافظ ــة ف ــات اإلرهابي والعملي
ــاء ذلك خالل االحتفال الذي اقامته مديرية  .ج

ــة  ــة مؤسس ــة رئيس ــى، برعاي ــهداء ديال ش
الشهداء السيدة ناجحة عبد األمير الشمري، 
وبحضور مدير عام دائرة ضحايا اإلرهاب طارق 
ــي احملافظة  ــؤولني ف ــدالوي، وعدد من املس املن
والقادة االمنيني وجمع كبير من ذوي الشهداء. 
ــة الشهداء تسعى  واجلدير بالذكر ان مؤسس
ــتحصال احلقوق التي كفلها القانون  الى اس
ــن اجل ايفاء   ــا التخصيصات املالية م وأهمه

أكبر عدد ممكن من ذوي الشهداء .

@Õ€bjfl@ ãÏm@ıaÜËí€a@Úéç˚fl
@bÌbzô@ÛyäuÎ@ıaÜËí€@pböÌÏ»n€a

µbÌÖ@ø@lbÁâ¸a

Òäñj€a@’€c@ Îäí∂@ÒäëbjΩa@lä”@Â«@Â‹»Ì@È9@7ñ„

@µa@ÖÏç¸a@¡–‰€a@ÒÖbfl@Âfl@bôÏy@H@WRP@I@›‘‰m@Ÿÿé€a
@ÚÓ”aä»€a@¯„aÏΩaالبينة اجلديدة / عامر اجلابري

شاركت الهيئة العامة لالنواء اجلوية والرصد 
الزلزالي في الورشة الرابعة عشر لتطبيقات 
،وبني  املقامة في مسقط  الصناعية  األقمار  
صاحب  علي  املهندس  الهيئة  عام  مدير 
مع  تأتي  الهيئة   مشاركة  ان   : البهادلي 
وعمان  واإلمارات  لبنان  من  لكل  الدول  بقية 
واألردن والسعودية وقطر ومصر واليمن وإيران 

اجلوية  لألرصاد  األوربية  املنظمة  وبإشراف 
املديرية  مع  وبالتعاون   EUMETSAT األوربية 
،واضاف  العمانية  اجلوية  لألرصاد  العامة 
الورشة  تلك  في  املناقشة  مت  انه  البهادلي: 
مجال  في  الصناعية  األقمار  تطبيقات 
االنواء اجلوية واألجيال التي مرت بها وكيفية 
األقمار  هذه  تلتقطها  التي  الصور  دراسة 
واثني   ، العمل  اثناء  معها  التعامل  وكيفية 

سيادته بدور مدير قسم التنبؤ اجلوي السيد 
خالل  شهادة  على  حصل  الذي  حبيب  حيدر 
التفاعل  مدى  على  يدل  مما  املشاركة  تلك 
الهيئة من واقع  واحلرص الكبير في استفادة 
بقيام  سيادته  ووجه  اخلارجية،  مشاركاتها 
الهيأة   في  اجلوي  التنبؤ  قسم  مدير  السيد 
لتعم  الورشة  في  دار  ما  على  زمالئه  باطالع 

الفائدة على اجلميع.

@¡‘éfl@ø@Úflb‘Ωa@ÚÓ«b‰ñ€a@âb‡”˛a@pb‘Ój�m@ÚëâÎ@ø@⁄âbím@@ÚÌÏ¶a@ıaÏ„¸a

بغداد / البينة اجلديدة
ــلفة  ــرف الرافدين وجبة جديدة من س اطلق مص
ــة  موظفي دوائر الدولة التي تراوحت مابني اخلمس
والعشرة ماليني دينار عن طريق بطاقة املاستر كارد 
الدولية . وقال املكتب االعالمي للمصرف في بيان 
ــلف موظفي دوائر  انه مت صرف دفعة جديدة من س
ــن ٢٠٠٠ موظف  مت توطني رواتبهم  الدولة ألكثر م
ــى البطاقة االلكترونية  لدى املصرف وحصلوا عل
ــلفة مت عن طريق  وأوضح البيان ان صرف تلك الس
ــة تخطره مبنحه  ــالة نصي ابالغ املوظف عبر رس
ــلفة وذلك بعد ان يستكمل كافة اإلجراءات  الس
ــن طريق أدوات  ــه اياها وصرفها ع القانونية ملنح
ــع االلكتروني والتي متت تعبئة الرصيد املالي  الدف

اليها .

@ÒÜÌÜu@ÚjuÎ@’‹�Ì@ÂÌÜœaä€a
@Òäí»€aÎ@Úé‡®a@Ú–‹ç@Âfl
Ú€ÎÜ€a@Ô–√ÏΩ@âb‰ÌÖ@¥Ì˝fl

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
في  جراحي  نسائي  طبي  فريق  جنح 
التابع  التعليمي  النعمان  مستشفى 
والول  نادرة  عملية  باجراء  الرصافة  لصحة 
ساعة  نصف  وخالل  املستشفى  في  مرة 
عاماً   ٣٤ تبلغ  لسيدة  العام  التخدير  حتت 
 Complete Uterine تعاني نزول الرحم التام
االستئصال. من  عليه  واحلفاظ    Prolapse
العزي  حردان  صالح  الدكتور  ذلك  اعلن 
مدير املستشفى واضاف ان رئيسة الفريق 
/ التميمي  حسني  حال  الدكتورة  الطبي 
من  متكنت  والتوليد  النسائية  اخصائية 
اجراء عملية نوعية ملريضة عانت من نزول 
الذي  سنوات  اربع  ملدة  التدريجي  الرحم 
وتسبب  طبيعية  بصورة  حركتها  من  حد 
ومرضية.رئيسة  نفسية  مبشاكل  لها 
الفريق الطبي اوضحت ان املريضة راجعت 
تهدل  بحالة  وهي  النسائية  االستشارية 

كامال  (خروجه  الرابعة  الدرجة  من  الرحم 
بسبب  وراثية  عوامل  نتيجة  املهبل)  من 
قوة  عن  املسؤولة  الكوالجني  مادة  نقص 
كافة  لها  واجريت  اجلسم  في  االربطة 
الفحوصات اخملتبرية والشعاعية لتهيئتها 
الرحم  تعليق  مت  انه  للعملية.واضافت 
الطبيعي  التشريحي  موقعه  الى  وارجاعه 

بواسطة اربطة اخذت من اغشية العضلة  
عنق  بجدار  وتثبيتها   (Rectus sheath)
الرحم وتسمح الطريقة هذه ببقاء الرحم 
والوالدة  احلمل  الطبيعي كذلك  في مكانه 
الرحم  استئصال  وكان  الحقاً  الطبيعية 
احلالة. لهذه  الوحيد  العالج  هو  سابقاً 
واختتم العزي قائال «متيزت املستشفى في 
العمليات  من  عدد  بنجاح  االخيرة  اآلونة 
النادرة والنوعية بسبب وجود مالكات طبية 
ومتريضية متمكنة وكفوءة قادرة على اجراء 
خارج  جترى  كانت  التي  العمليات  اصعب 
البالد.وتكون الفريق اجلراحي من / الدكتورة 
حال حسني التميمي / رئيسة الفريق الطبي 
الدكتورة   ، والتوليد  النسائية  اخصائية 
/ اخصائية النسائية والتوليد  ختام جهاد 
، الدكتور احمد العبيدي /اخصائي التخدير 
، اآلء عبد الرزاق /مساعد تخدير ، نور مهدي 

/ممرضة عمليات .

@Òcäfl¸@ÒâÖb„@ÚÓ‹‡«@NNÊb‡»‰€a@Û–ínéfl@ø@Òäfl@fiÎ˛
@@bÁä‡«@Âfl@¥q˝r€aÎ@Ú»iaä€a@ø

بغداد / البينة اجلديدة 
بحث وزير الهجرة واملهجرين نوفل بهاء 
العربية  اجلمهورية  سفير  مع  موسى 
السورية صطام جدعان الدندح اوضاع 
في  املتواجدين  السوريني  النازحني 
العراق وتامني املساعدات الالزمة لهم 
وآلية عودتهم طوعيا ملناطقهم احملررة 
اوضاع  بحث  جانب  إلى  سوريا  في 
في  املتواجدين  العراقيني  النازحني 
وكيفية  السورية  العربية  اجلمهورية 
إعادتهم  لغرض  املشترك  التنسيق 
إلى البالد.ونقل بيان للوزارة عن موسى 

قوله ان « الوزارة وبالتنسيق مع اجلهات 
االستقرار  اعادة  املعنية حريصة على 
واخلدمات للمناطق احملررة لتامني عودة 

. من جانبه اكد  النازحة  كرمية لألسر 
املشترك  العمل  أهمية  على  الدندح 
البيئة  لتهيئة  والسفارة  الوزارة  بني 
ديارهم  إلى  النازحني  إلعادة  املناسبة 
السورية  احلكومة  ان  مبينا   , طوعيا 
التسهيالت  كافة  لتقدمي  مستعدة 
من  النازحني  إلعادة  العراقي  للجانب 
سوريا .واعرب عن امله بإعادة النازحني 
محافظات  في  املتواجدين  السوريني 
احملررة  إلى مناطقهم  اقليم كردستان 

في سوريا.

·ËmÖÏ«@ÚÓ€eÎ@¥yãb‰€a@ bôÎa@âÏé€a@7–é€a@…fl@szjÌ@Òäv:a@äÌãÎ

بغداد / البينة اجلديدة
بتوجيه من السيد مدير عام املصرف 
العقاري االستاذ صادق هويدي عباس 
فروع  عمل  سير  ومتابعة  دعم  في 
املناطق  في  وخاصة  العقاري  املصرف 
والتدمير  الهدم  إلى  تعرضت  التي 
مت   ، القذرة  داعش  عصابات  قبل  من 
تأهيل بناية فرع املصرف العقاري في 
السابق  املوقع  كون  نينوى  محافظة 

السبعينات  عقد  (منذ  البناء  قدمي 
متابعة  .وجرت  املاضي)  القرن  من 
املوقع  بناء  إعادة  ملراحل  الفرع  مدير 
حملافظة  الهندسي  الكادر  وعمل 
نينوى وقد وصل العمل االن للمراحل 
األخيرة  وسيتم فتح املوقع في األيام 
القليلة القادمة من أجل خدمة أبناء 

محافظتنا العزيزة ام الربيعني .

ÙÏ‰Ó„@Úƒœb™@ø@âb‘»€a@“äñ‡‹€@ÒÜÌÜ¶a@ÚÌb‰j€a@›ÓÁdm

بغداد / البينة اجلديدة
والعمرة  للحج  العليا  الهيئة  دعت 
الفائزين بالقرعة االلكترونية لهذا العام 
الثانية  الدفعة  تسديد  الى  م   ٢٠١٩
جوازاتهم  وتسليم  احلج  تكلفة  من 
الستحصال تأشيرة احلج.واكد املتحدث 

فهد  حسن  الهيئة  باسم  الرسمي 
الكناني، في بيان , يوم امس السبت انه 
على املواطنني الفائزين بقرعة احلج لهذا 
في  مكاتبها  مبراجعة  اإلسراع  العام 
الدفعة  وذلك لتسديد  واحملافظات  بغداد 
اليوم  ابتداءً من  الثانية من تكلفة احلج 

االحد  .واضاف ان مكاتب الهيئة ستبدأ 
الفائزين  املواطنني  جوازات  باستالم 
بالذهاب الى احلج لهذا املوسم في نفس 
تأشيرات  الستحصال  املذكور  املوعد 
الدخول (فيزا) اخلاصة باحلج من اململكة 

العربية السعودية. 

wßa@Ú–‹ÿm@Âfl@ÚÓ„br€a@Ú»œÜ€a@ÜÌÜén€@‚b»€a@aàÁ@Ú«ä‘i@ÂÌåˆb–€a@Ï«Üm@wßa

بغداد / البينة اجلديدة
 ثمن النائب االول لرئيس مجلس النواب جهود امانة بغداد 
.وذكر  الصدر  مدينة  وقطاعات  شوارع  من  عدد  تأهيل  في 
بيان لألمانة ان « النائب االول لرئيس مجلس النواب حسن 
الكعبي ثمن اجلهود التي تبذلها مالكات دائرة بلدية الصدر 
على  لالطالع  البلدية  عام  مدير  رفقة  له  جولة  في  االولى 
ان  .واضاف  االورفه لي  اعمال تأهيل عدد من احياء منطقة 
دائرة البلدية قامت بصيانة واكساء عدد من شوارع منطقة 
اكساء  اعمال  املشاريع  دائرة  إكمال  جانب  الى  لي  االورفه 
وتأهيل قطاعي (٥٢ و٥٣) على شارع الداخل .وتابع ان دائرة 
املشاريع لديها خطة مشتركة مع الدائرة البلدية الكساء 
املشكالت  ومعاجلة  املقبلة  القليلة  االيام  في   (٤٨) قطاع 

االدارية إلكساء شوارع منطقة االورفه لي .

@ÖaÜÃi@Ú„bfla@ÖÏËu@Â‡rÌ@=»ÿ€a
âÜñ€a@Ú‰ÌÜfl@ âaÏë@Âfl@aÖÜ«@bË‹ÓÁdn€

ــي الى  ــن صميم وجدان ــا م ــكرا اقوله ش
ــد  ــح احم ــل (فال ــي الفاض ــتاذ واملرب االس
ــي  ــة ف ــة االنكليزي ــدرس اللغ ــي) م الوائل
ــي في بغداد اجلديدة  ثانوية املفكر  العراق
ــه وتثقيفهم على  ــه ورعاية طالب الهتمام
حب الوطن وطاعة الوالدين.. بارك اهللا بك 
ــيء وتربي  واكثر اهللا من امثالك وانت تنش

جيل الشباب 
والد الطالب علي نجم

›ôb–€a@ÔiäΩa@bËÌa@Ÿ€@aäÿë

احتفل االهل واالقارب واالصدقاء بعيد ميالد 
الطفل ( علي ثائر منصور) واطفاء شمعته 
بني  السعيدة  احلياة  له  .نتمنى  الثامنة 
بالف  وهو  عام  وكل  والديه  ورعاية  احضان 
الف خير وينعم بالصحة والسعادة والسرور 
والتفوق في دراسته وعقبال ١٠٠ عام .. عيد 

ميالد سعيد 

كاريكاتير

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

@ÚÓj‹é€a@wˆbn‰€a@Âfl@âà∞@ÊÜ‰€@ø@ÊbibÓ€a@7–ç@@
bÓ„b�Ìäi@ø@Öbñn”¸a@…ôÏ‹€@bË»”ÏnÌ@>€a

هل ينجح يهود بريطانيا في طرد كوربن من «زعامة» حزب العمال

ــة التي  ــارة املركزي ل من العب ــتدَ ويُس
ــا حريصة  ــة أنه ــتخدمتها امللك اس
ــرأي اآلخر، وعدم إقحام  على احترام ال
ــة  الدول ــؤون  ش ــي  ف ــات  اخلصوصي
ــق  العمي ــالف  اخل ــجونها.ولكن  وش
ــة النصح  ــم تبدده كلم ــني احلزبني ل ب
ــا امللكة، علماً  ــاد التي أعلنته واإلرش
ــور احلكم إال  ــي أم ــل ف ــا ال تتدخ أنه
ــا رأت في  ــتثنائية. ورمب ــي حاالت اس ف
االنهيار البطيء الذي تعانيه اململكة 
ــبب اخلالفات السياسية  املتحدة بس
ــل والتحذير من عواقب  مدخالً للتدخ
املتواصل.واملالحظ منذ سنة  التناحر 
ــتراتيجيته  ز اس ــن ركّ ــاً أن كورب تقريب
الهجومية ضد ماي على التذكير بعدد 
العاطلني عن العمل، من أولئك الذين 
فقدوا وظائفهم جراء إقفال سلسلة 
ــا  مصانعه ــل  ونق ــة  عاملي ــركات  ش
ــا أو  ــا أو فرنس ــى أملاني إل ــا  ومكاتبه
ــان»  «نيس ــركة  ش ــت  بلجيكا.وكان

ــم رئيس مجلس  اليابانية، التي حتاك
ــوس غصن، أول  ــابق كارل إدارتها الس
ــل أبوابه  ــع وتوزيع يقف ــع تصني مصن
ــف وعامل  ــن ٦٫٧٠٠ موظ ــى ع ويتخل
ــار  ــون األخب ــر البريطاني وخبير.ويتذك
ــا رئيس احلكومة  ــارة التي أعلنه الس
ــي بلير، عندما قدم كارلوس غصن  تون
ــذ  ــون كمنق ــات التلفزي ــى شاش عل
يسهم في عملية النهوض والتوظيف 
رت  ــة املتحدة.وعندما حذّ ــي اململك ف
ــب  ــن عواق ــرى م ــة أخ ــركة ياباني ش
ــنة ٢٠٢٢، في حال  ــل مصنعها س نق
انسحبت بريطانيا من االحتاد األوروبي، 

ــاي إلبالغها عن  ــزا م ــم تتحرك تيري ل
ــذا األمر، وقد  ــا النهائي من ه موقفه
ــر لوائح االعتراض  ــب هذا التحذي أعق
ــركة هوندا  ــى أداء احلكومة ألن ش عل
ــرف ٣٫٥٠٠  ــرة الى ص ــة مضط الياباني
ــذا املأزق، حذر  ــف وعامل.وأمام ه موظ
ــن النتائج  ــان في لندن م ــفير الياب س
ــع  للوض ــا  يتوقعه ــي  الت ــلبية  الس
ــي بريطانيا. ثم أعلن في  االقتصادي ف
الوقت ذاته أن بالده وقعت اتفاقاً جتارياً 
ــر األضخم  ــي يعتب ــاد األوروب مع االحت
ــة. كل هذا  ــنة املاضي ــالل الـ٢٠ س خ
ــتقرار الذي خلقته  ــبب عدم االس بس
رئيسة احلكومة تيريزا ماي وخروجها 
ــي  ــيل بخفّ ــات بروكس ــن اجتماع م
ــرت بعوامل اجلمود  ــني!. كذلك تأث حن
ــرى من  ــدة أخ ــركات ع ــى ش والفوض
بينها: فورد، جاغوار - الند روفر، تويوتا، 
وبي إم دبليو. وقد اضطرت شركة فورد 
ــل وموظف كجزء  الى صرف ألف عام

من خطة عصر النفقات وخفضها في 
أوروبا. وأمام هذا املأزق املتنامي، قامت 
شركة جاغوار - الند روفر بصرف ٤٫٥٠٠ 
موظف من مصنعها ومكاتبها. وهذا 
ــدا التي صرفت  ــركة هون ما فعلته ش
ــي وعامل.ولم يقتصر  ٣٫٥٠٠ ميكانيك

ــر هذه األزمة اخلانقة على صناعة  تأثي
ــا، وإمنا تعداها  ــيارات في بريطاني الس
ــافرين بالطائرات.  ــسّ قطاع املس ليم
ــركة  ــذا التأثير أعلنت ش ــبب ه وبس

ــها وإغالق  ــلّ نفس ــن ح ــان-أر» ع «ري
ــرف موظفيها. وكان من  مكاتبها وص
ــف عامل  ــرب ٢٦٠ أل ــي أن يع الطبيع
ــاع الطيران عن مخاوفهم من  في قط
املستقبل اجملهول.ولكن كيف وصلت 
ــا إلى هذا املأزق املعقد؟يُجمع  بريطاني

ــول أن صانع هذا  ــى الق ــون عل املراقب
ــة احملافظني  ــس حكوم ــأزق هو رئي امل
ــذي أورث  ــد كاميرون، ال ــابق ديفي الس
ــة األزمة  ــاي مصاعب معاجل ــزا م تيري
ــرر. ذلك أنه  ــي افتعلها من دون مب الت
ــتفتاء  ــأن نتائج االس ــاً ب كان مقتنع
ــرعي للبقاء  ــتؤمن له الغطاء الش س
في االحتاد األوروبي ولو دفعت بريطانيا 
سنوياً ٤٠ بليون جنيه. ولكن حساب 
احلقل جاء مخالفاً حلساب البيدر. أي 
ــاءت لصالح  ــتفتاء ج أن نتيجة االس
ــحاب من االحتاد.وقد  املطالبني باالنس
ــعبية الى ممانعة  ــت اإلرادة الش م تُرجِ

قوية ألسباب عدة أهمها:
أوالً: طغيان العمال الغرباء وخصوصاً 
ــرقوا  ــن س ــان الذي ــني والروم البولندي
ــاء البلد.ثانياً:  ــن أبن ــل م ــرص العم ف
ــن مليوني غريب من  ــتفادة أكثر م اس
الطبابة اجملانية التي يحصلون عليها 
ــذي مينحهم هذا  ــون ال ــبب القان بس

ــعور الوطني املتوارث  ــاً: الش احلق.ثالث
ــتقالل اجلزيرة  لدى البريطانيني بأن اس
ــن فقدان  ــل بكثير م ــا أفض ــن أوروب ع
اعتراضهم  لهذا كان  خصوصياتهم، 
ــا  ــاة التحام مع فرنس ــر قن ــى حف عل
أثناء حكم مارغريت ثاتشر وفرانسوا 

ــبوع املاضي فوجئ زعيم  ميتران.األس
ــحاب تسعة نواب  حزب العمال بانس
من اجملموعة التي تشكل نواة احلزب في 

ــان، وقد وصلت عدوى هذا التمرد  البرمل
خالل اليوم الثاني إلى حزب احملافظني 
الذي انسحب منه ثالثة نواب، وملا علم 
ــأن ظاهرة االنفصال عن حزب  كوربن ب

ــرر إحداث  ــتزداد أعدادها ق العمال س
ــالن موافقته  ــية بإع ــة سياس صدم
على إجراء استفتاء ثانٍ حول موضوع 
ــحابات التي  «بريكزيت»، ولكن االنس
متت األسبوع املاضي من حزب العمال 

أخذت بعداً سياسياً مختلفاً، كونها 
ــود حزب العمال  ــأت من حركة يه نش
ــتقالة ٢٫٥٠٠  التي طالبت بضرورة اس
ــزب، وهذه هي املرة األولى  عضو من احل
التي حتدث فيها مثل هذه االنكفاءات 
بعد انقضاء قرن كامل على مشاركة 
ــيس حزب  ــي تأس ــا ف ــود بريطاني يه
ــال، ومن أجل بحث هذا املوضوع  العم
ــة اليهودية إجراء اجتماع  قررت احلرك
ــان  ــابع من نيس طارئ يعقد يوم الس
ــع املراقبون أن  ــل، ويتوق ــل) املقب (أبري
ــراراً يقضي بفصل  يتخذ اجملتمعون ق
ــة احلزب!. ــن زعام ــن ع ــي كورب جيرم

ــى التردد  ــن فوض ــن اإلفادة م ــدالً م وب
ــزب احملافظني،  ــي أصابت زعيمة ح الت
فوجئ كوربن بحملة إعالمية واسعة 
ــاميّة.ويتردد في األندية  تتهمه بالالس
السياسية اللندنية أن االحتفال الذي 
ــهرين  ــزب العمال» قبل ش ــه «ح أقام
ــام  اته ــى  عل ــجع  املش كان  ــاً  تقريب
ــبب  ــاميّة، والس ــم احلزب بالالس زعي
ــار موضوع النكبة  ــد اخلطباء أث أن أح
وراح   ،١٩٤٨ ــنة  س ــطينية  الفلس
ــطيني  ــني حياة طفلني (فلس يقارن ب
وإسرائيلي) وكيف أن الدولة احملتلة متيّز 
في تعاملها معهما.وبعد أن استرسل 
اخلطيب البريطاني العمالي في وصف 
ــى  ــزري، أنه ــطيني امل ــع الفلس الوض
كلمته بوعد أال تتكرر تلك املأساة في 
ــزب الى احلكم، ويبدو أن  حال وصل احل
ــن كان حريصاً على الظهور أمام  كورب
ــو يصفق بحرارة عالمة  الكاميرات وه
في  املراقبون  والتشجيع.يرى  املوافقة 
ــة والتمزق  ــذه الواقعة صورة البلبل ه
ــال  العم ــزب  ــا ح ــي منه ــي يعان الت
ــجب  ــو من جهة يش ــي، فه البريطان
الالساميّة، وهو من جهة أخرى يدافع 
ــطينية والقضايا  عن القضية الفلس
ــل  ــدر قب ــد ص ــة، وق ــة املماثل العادل
ــق بكوربن كل  ــبوعني كتاب يلص أس
ــاوئ واإلعوجاجات التي ارتكبها  املس
ــى الزعامة، وقد  ــذ تول ــذا الرجل من ه
ــذا الكتاب  ــوص ه ــن نص ــتفاد م اس
ــرون في  ــني ممن ي ــزب احملافظ ــاء ح أثري
ــر  ــس آخ ــن كارل مارك ــي كورب جيرم
ــي اململكة  ــتقبل األثرياء ف يهدد مس
املتحدة!.كتبت مجلة «تامي» األميركية 
ــنة) داخل  ــة كوربن (٦٩ س ــن معرك ع
ــان  ــول: إن القمص ــال، تق ــزب العم ح
ــزب تعكس  ــبان احل ــي يرتديها ش الت
ــل اجلديد  ــد إعجاب اجلي ــى حد بعي إل
ــاء املظاهرة  ــدث أثن ــخصيته. وح بش
ــعارات  ــرة في لندن أن ظهرت ش األخي
ــا:  ــان أهمه ــى القمص ــة عل مختلف
ــارا البريطاني..»،  ــي غيف «يعيش تش
ــن.. وأكره  ــب كورب ــول: «أح وأخرى تق
ــي  ــني كارل ماركس وتش بريكزيت».وب
ــم املتواصل  ــا يعنيه الدع ــارا وم غيف
للفلسطينيني، يتطلع جيرمي كوربن 
إلى معركة سنة ٢٠٢٢، وما قد حتمله 

له من مفاجآت غير سارة!

* كاتب وصحاَّـ لبناني 

استفادة أكثر من 
مليوني غريب من 
الطبابة اِّـجانية 
التي يحصلون عليها 
بسبب القانون الذي 
يمنحهم هذا الحق

ظلت كلمة (بريكزيت) تتحكم َّـ سياسة حزب اِّـحافظني الحاكم 
بقيادة ماي وحزب العمال اِّـعارض بزعامة جريمي كوربن

كوربن

ماي

غصن

لم يسبق للبريطانيني 
أن خبروا تأثير كلمة 
مختزلة مؤلفة من 
ستة أحرف قدر التأثير 
الذي أحدثته كلمة 
 ،BR-EXIT «بريكزيت»
وهي كلمة مختصرة 
مركبة تعني خروج 
بريطانيا من االحتاد 
األوروبي. واجلزء األول 
من الكلمة يشير الى 
بريطانيا، أما اجلزء 
الثاني فيعني املغادرة 
.EXIT أو اخلروج

على امتداد السنتني 
املاضيتني - أي منذ 
انتخابات سنة ٢٠١٦ 
- ظلت هذه الكلمة 
تتحكم في سياسة 
حزب احملافظني احلاكم 
بقيادة تيريزا ماي، 
وحزب العمال املعارض 
بزعامة جيرمي كوربن.
وقد بلغ اخلالف بني 
احلزبني حداً كاد 
يهدد بتمزيق خيوط 
الوحدة الوطنية. 
لذلك اضطرت امللكة 
اليزابيث الثانية 
للتدخل العلني عبر 
خطاب متلفز رسمت 
من خالله اخلطوط 
احلمر لهذا النزاع 
السياسي الطويل.

* سليم نصار

ــي  ــاس سياس ــوب مق ــوب وللث ــيء ث ــكل ش    ل
ــي وما الى ذلك فليس كل االثواب معدة  واجتماع
ــي طارئ أو رجل يريد أن يكون أبا  ليرتديها سياس
او إمرأة تريد أن تكون زوجة أو أما وبالنتيجة وبعد 
مرور السنوات يالحظ ذلك الشخص ان هذا الثوب 
ــام بقياس ثوبه  ــه . فمن منا ق ــس على مقاس لي
عليه ؟ فهناك اثواب فضفاضة أو ممزقة او مرقعة 
ــال ام إمرأة .  ــواء أكنت رج ــا يذهلك ما ترى س ورمب
بال جدوى وجود تلك القياسات للذين ال يفقهون 
معناها ومغزاها وعلى تلك الشاكلة تبرز املشاكل 

والتي ال  العويصة 
حتل اال مبن يعرفون 
احجام قياساتهم 
ــص  (ن ــض  فالبع
ــض  والبع ردن) 
ردن)  ــع  رب  ) ــر  اآلخ
يلبسون  ــم  وقس
أردان  ــال  ب ــا  اثواب
ــى ذلك من  ــا ال وم
احلجوم  ــف  مختل
 . ــات  والقياس
املشكلة ان اغلب 
يعرفون  ال  ــاس  الن
وال  ــم  مقامه

ــم ال يعرفون  ــمخون بانوفهم وه حدودهم فيش
ــيم الذي ارتكبوه بحق غيرهم  مقدار اخلطأ اجلس
ــي تعامالتهم مع  ــني ف ــن ووقح ــم معاندي فتراه
احمليطني بهم . الثوب السياسي لم يجد جسدا 
ــن فحاول  ــرة من الزم ــذه الفت ــه الى ه ــا ل موائم
ــوهات  ــب مع التش البعض (تقرميه) حتى يتناس
ــن ان تعطي  ــا ولكن من غير املمك ــي يحمله الت
ــذه احلالة  ــى طفل صغير . وه ــل بالغ ال بدلة رج
ــة واألب واألم فهناك  ــري على الزوج او الزوج تس
ــهم بارتداء اثواب  الكثير من الذين خدعوا انفس
ال تناسبهم ال من حيث احلجم وال اللون وال حتى 
ــة ان يتحد  ــزوم االناق ــب (التفصيل) فل ــن جان م
ــون ذلك عند  ــع الظاهر وهيهات ان يك الباطن م

الناس إال من تداركته رحمة من ربه.

pbçb‘fl@Î@laÏqc

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

من منا قام بقياس 
ثوبه عليه؟ فهناك 
اثواب فضفاضة أو 
ممزقة او مرقعة 
وربما يذهلك ما 
ترى سواء أكنت 
رجال ام إمرأة
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وكاالت / البينة الجديدة
ــي) التلفزيونية  قالت قناة (فالش تي ف
ــا  إنه ــة  اجلمع ــة  الترفيهي ــة  التركي
ستعلق البث بسبب ضغوط سياسية 
ــن جانب احلكومة.  ومالية «ال تطاق» م
ــي تبث برامجها منذ  وكانت احملطة الت
ــى القنوات  ــن أول ــدة م ــام ١٩٩٢ واح ع
ــي تركيا. وافادت  التلفزيونية اخلاصة ف
ــي تضمن  ــط احلكوم ــة إن الضغ احملط
ــودا على اإلعالنات. وقالت احملطة في  قي
ــض الوقت  ــض صوتنا لبع ــان «نخف بي
ــا  ــاق نواجهه ــوط ال تط ــبب ضغ بس
ــح التنفيذ غير  ــرة طويلة. أصب منذ فت
ــي واإلداري  ــي للضغط احلكوم القانون
ــي واملالي أمرا ال يطاق».وقال  والسياس
بيان من احملطة إنها مستهدفة بسبب 
ــي الغالب  ــتهر القناة ف ــا. وتش حياده
ــتغرق  ــيقية التي تس ببرامجها املوس
ــص التقليدي  ــة وبالرق ــاعات طويل س
ــب.  املناس ــريك  الش ــاد  إيج ــج  وبرام
ــس رجب طيب  ــت حكومة الرئي وأغلق
ــيلة إعالمية  ــان أكثر من ١٥٠ وس أردوغ
قالت إنها مرتبطة مبحاولة االنقالب في 

ــلون  عام ٢٠١٦.وصنفت منظمة «مراس
ــة مدافعة عن  ــي منظم ــال حدود» وه ب
ــا العام املاضي في  حرية التعبير، تركي
الترتيب ١٥٧ من أصل ١٨٠ دولة وذلك في 
تقريرها السنوي بشأن حرية الصحافة 
ــة  ــي ٩٠ باملئ ــدرت أن حوال ــة وق العاملي
ــف التركية موالية  ــن تغطية الصح م

ــوط التي نواجهها مبا  للحكومة.الضغ
في ذلك القيود على اإلعالنات لم تترك 
ــوى وقف البث. ــيء نفعله س لنا أي ش
ــل القناة في أنقرة  ــال يلماز توجنا ممث وق
ومقدم برنامج إخباري صباحي إن القناة 
ــوى وقف البث.  لم يُترك لها أي خيار س
ــرة أثناء جمع  ــي مكتبه في أنق وقال ف

ــي صناديق  ــع كتبه ف ــه ووض متعلقات
ــي نواجهها مبا  ــا «الضغوط الت لنقله
في ذلك القيود على اإلعالنات لم تترك 
ــيء نفعله سوى وقف البث». لنا أي ش
ــي أبريل / ــدرت ف ــت محكمة أص وكان

ــجن على ١٤ من  ــان أحكاما بالس نيس
ــت، وهي من بني  ــني في جمهوري العامل

ــة املنتقدة للحكومة،  األصوات القليل
ــم رجل دين  ــي اتهامات باإلرهاب ودع ف
ــدة حتمله  ــات املتح ــي الوالي ــم ف مقي
ــة انقالب  ــؤولية عن محاول أنقرة املس
ــت صحيفة  ــوز ٢٠١٦.وقال ــي يوليو مت ف
إن  ــباط  فبراير/ش ــي  ف ــت  جمهوري
ــتئناف تركية أيدت حكما  محكمة اس
ــا وإدارييها  ــن صحفييه ــجن ١٤ م بس
وإن السلطات ستعيد عددا منهم إلى 
ــرات املتبقية من  ــجن لقضاء الفت الس
ــرت منظمات حقوقية  أحكامهم. وعب
ــأن حرية الصحافة  عن قلق متزايد بش
ــت الرئيس رجب طيب  في تركيا واتهم
ــة االنقالب  ــتغالل محاول ــان باس أردوغ
الفاشلة في إسكات املعارضة.وطالبت 
ــدول  ــة وال ــة األوروبي ــة املفوضي اللجن
انضمام  ــات  بتعليق مفاوض ــاء  األعض
تركيا لالحتاد األوروبي رسميا في فبراير/

ــيرة إلى عدم احترام أنقرة  شباط، مش
حلقوق اإلنسان واحلريات املدنية والتأثير 
ــات  ــة ونزاع ــلطة القضائي ــى الس عل

إقليمية مع قبرص وجيران آخرين.

÷b�m@¸@¬ÏÃô@kjéi@sj€a@’�‹»m@ÚÓ◊äm@Òb‰”@…ôÎ@úœâ@Û‹«@…‡£@ÔiÎâÎ˛a@Öb§¸a@fiÎÖ
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وكاالت / البينة الجديدة
ــاع مقترحا يدعو لوضع  ــت دول االحتاد األوروبي باإلجم رفض
ــوداء جلهات  ــق أميركية بقائمة س ــعودية وأربع مناط الس
موصومة بضعف الرقابة على متويل اإلرهاب وغسل األموال. 
ووافق ممثلو دول االحتاد األوروبي خالل اجتماعهم في بروكسل 
على بيان حول هذه القضية اطلعت عليه «رويترز» ويتوقع أن 
يقره رسميا وزراء العدل والشؤون الداخلية في اجتماعهم 
ــس املقبل.وقال البيان: «لن ندعم املقترح احلالي الذي  اخلمي
لم يتم إعداده وفقا لعملية تتسم بالشفافية واملصداقية 
ــمة وحتترم في  حتفز الدول املعنية على اتخاذ إجراءات حاس
ــموعا». ويعد  ــس الوقت حقها في أن يكون صوتها مس نف
الرفض هزمية كبيرة للمفوضية األوربية في خططها لوضع 
ــعودية على قائمة تبييض األموال بعد معارضة شبه  الس
ــة لـ ٢٧ من أصل ٢٨ دولة من الدول األعضاء في االحتاد  كامل
األوروبي. ومارست السعودية، ضغوطا ضد اقتراح املفوضية 
األوروبية بإدراجها كبلد «عالي اخملاطر». كما اعترضت وزارة 
اخلزانة األميركية أيضا على املقترح قائلة إن عملية اإلدراج 
كانت «معيبة» ورفضت إدراج مناطق تابعة لها هي ساموا 

األميركية وجزر العذراء األميركية وبويرتوريكو وجوام.
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وزارة الكهرباء 
اِّـديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية َّـ البصرة

م/ إعالن مناقصات
تعلن الشركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية َّـ اِّـنطقة الجنوبية احدى تشكيالت وزارة الكهرباء عن اعالن 
ــن الحصول عليها من مقر  ــروط واِّـواصفات الفنية التي يمك ــب الش اِّـناقصة كما َّـ الجدول ادناه وذلك حس

اِّـديرية العامة/ قسم الشؤون التجارية الكائن َّـ محافظة البصرة/ تقاطع الطويسة.
ــمية الراغبني باِّـشاركة تقديم عطائهم  ــركات واِّـكاتب االختصاصية اِّـسجلني بصورة رس فعلى اصحاب الش
ــر عليه رقم اِّـناقصة وعنوانها واسم الشركة  ــية ويوضع َّـ ظرف واحد مختوم ومؤش ــب الوثائق القياس حس
ــة وان يكون العطاء مطبوعا  ــي على ان تكتب محتويات كل االغلف ــل مع ذكر الربيد االلكرتون ــوان الكام والعن
ــكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مصرف  ــامالً التأمينات االولية على ش وليس كتابة يد. ويكون ش
ــعمائة واربعون الف دينار عراقي على  ــة ماليني وتس عراقي معتمد بمبلغ قدره (٥,٩٤٠,٠٠٠) فقط خمس
ــتكمل اُّـ (٥٪) عند االحالة وقبل توقيع العقد، وسوف يهمل العطاء غري اِّـستوَّـ للشروط ولن يتم  ان تس
استالم اي عطاء بعد تاريخ غلق اِّـناقصة اِّـثبت َّـ الجدول ادناه ويتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر 

االعالن علماً بأن اِّـديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 www.moelc.gov.iq وِّـعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة اِّـوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء:ـ

ولالجابة على االستفسارات مراسلتنا على الربيد االلكرتوني:ـ
 12-trad.dept.mgr@moelc.gov.iq

اِّـهندس ياسر فرحان كزير
اِّـدير العام وكالة



 نوح سميث

ــاد الواليات  ــرات على أن اقتص إن ثمة مؤش
ــكل مثير للقلق». لقد  املتحدة يتراجع بش
ــرتي قبل  ــاء مع أس تأخرت عن تناول العش
ــبب الزحام املروري في جميع أنحاء  أيام بس
ا  ــان فرانسيسكو؛ وذلك ألن قطعً مدينة س
ــطح  ــقط من الس ــانة بدأت تس من اخلرس

العلوي جلسر ريتشموند-سان رافائيل.
ا؛ ففي عام ٢٠١٦  ــدً ــم يكن هذا حدثًا جدي ل
ــع  ــدأت قط ــد أن ب ــر Bay بع ــالق جس مت إغ
ــق.  ــدران النف ــن ج ــاقط م ــانة تتس اخلرس
ــور  ــاكل على اجلس ــذه املش ــر ه وال تقتص
 Transbay ــز ــالق مرك ــد مت إغ ــب، فق فحس
ــه  ــغ تكلفت ــذي تبل Transitay Transcay ال
ــار دوالر في أواخر عام ٢٠١٨ عندما مت  ٢٫٢ ملي
ــقوق في العوارض.لعل املرء قد  اكتشاف ش
يتوقع حدوث مثل هذه املشكالت الصغيرة 
ــياء بأسعار  في بلد نام، حيث يتم بناء األش
رخيصة أو بطريقة سيئة. لكن كاليفورنيا 
تنفق أمواالً طائلة على البناء. ألغى احلاكم 
جافني نيوسوم مؤخرًا معظم مشروع بناء 
ــكك احلديدية عالية السرعة في  خط الس
ــعار من ٤٥  ــد أن تضخمت األس الوالية، بع
مليار دوالر إلى ٧٥ مليار دوالر. وهذه املشاكل 
ــي  ــى كاليفورنيا.فف ــرة عل ــت مقتص ليس
ــت تكاليف  ــالد، تضخم ــاء الب ــع أنح جمي
ــام واخلاص  ــني الع ــي كال القطاع ــاء ف البن
ــة أو انخفاضها. يكلف  مع تراجع اإلنتاجي
ــي الواليات  ــن القطارات ف ــاء كل ميل م بن
ــة بنائه في  ــر بكثير من تكلف ــدة أكث املتح
ــتطيع أن يضع  ا ال يس ــا. ويبدو أن أحدً فرنس
ــن ذلك، يبدو  ــبب، وبدالً ع أصبعه على الس
ــر في الواليات املتحدة،  ــاد مستش أن الفس
ــند العطاءات إلى شركات غير كفوءة،  وتس
ــتحواذ على األراضي،  وترتفع تكاليف االس
ــني واحلواجز  ــدد العامل ــادة ع ــالً عن زي فض
ــاد  واالعتم ــة  الصيان ــوء  ــة، وس التنظيمي
ــاريني ومشاكل أخرى.  املفرط على االستش
ــالالت الطفيفة ـ على ما  تضاف هذه االخت

ــف يبني. فال غرابة  ــي كي يبدوـ  إلى بلد نس
ــة للبالد في  ــم البنية التحتي ــي أن معظ ف

حالة سيئة.
فهل من املمكن أن يتراجع بلد صناعي غني 
ــطة؟. تصنف  ــدان املتوس ــى صفوف البل إل
ــا متطورة  ــى أنه ــدان عل ــدة البل األمم املتح
ــة  ــر مبرحل ــطة «مت ــدان متوس ــة، وبل ونامي
ــكل عام  ــة». ولكن من املفترض بش انتقالي
أن االقتصادات التي متر مبرحلة انتقالية في 

طريقها إلى التطور وليس التراجع.
ا  ــة غنية جدً ــات املتحدة دول ــزال الوالي ما ت
ــويد،  ــن دول مثل أملانيا، الس ــراء م ــر ث – أكث
ــن هذه الثروة  ــدا أو الدمنارك. لك اليابان، كن
ــة التي تبدو  ــددًا من اجملاالت املهم حتجب ع
ــل فاعلية من  ــدة أق ــات املتح ــا الوالي فيه
ــي واحدة من  ــا. وتكاليف البناء ه نظيراته
ــة الصحية – يكلف  ــذه، فضالً عن الرعاي ه
ــني القطاعني  ــي الهجني ب ــام الصح النظ

ــدة أكثر  ــي الواليات املتح ــام واخلاص ف الع
ــيطر عليها  ــة التي تس ــر من األنظم بكثي

احلكومة في البلدان األخرى:
ــذا الرقم يرتفع باطراد. ولكن على الرغم  وه
من كل هذا اإلنفاق الباذخ، تظهر العديد من 
ــرات أن الرعاية الصحية في الواليات  املؤش
ــات  ــض االجتاه ــرز بع ــور. تب ــدة تتده املتح
ــل النظام.  ــة املثيرة للقلق مدى فش احلديث
ــط العمر  ــنوات بدأ متوس فقبل خمس س
ــع في معظم  ــزال يرتف ــع ـ الذي ما ي املتوق
ــاض بالواليات  ــدان األخرى ـ في االنخف البل

املتحدة:
ا انخفاضات  ــهدت معظم البلدان أيضً وش

في وفيات األمهات. لكن في الواليات املتحدة 
ارتفع املعدل في السنوات األخيرة. وبفضل 
ــة والقيود  ــف البناء املرتفع ــزء من تكالي ج
ــكان،  ــى تطوير اإلس ــا عل ــة جزئيً املفروض

تواجه البالد أزمة في أسعار املساكن:
ــكل  ــيش بش ــتهالك احلش ــا ارتفع اس كم
ــكل  ــدالت االنتحار بش ــاوي وزادت مع مأس
ــا من تلوث مياه  ــر. وعانت مدن بأكمله كبي
ــرب بالرصاص. ويزداد الفساد انتشارًا.  الش
ــول. إن الواليات املتحدة لديها  والقائمة تط
عدد كبير من نزالء السجون، ومعدل جرائم 
ــدول املتقدمة  ــن ال ــى بكثير م ــف أعل العن
ــن الفقر  ــد م ــا املزي ــا أن لديه ــرى. كم األخ
ــوع. لذا يرى البعض أن الواليات املتحدة  واجل
ــع بلدان في دولة واحدة – دولة  هي في الواق
ــة لألغنياء وأخرى متخلفة للفقراء.  متقدم
ــن االجتاهات احلديثة مثل االنخفاض في  لك
ــف الرعاية  ــاء وارتفاع تكالي ــة البن إنتاجي
ــاواة ليس  ــير إلى أن عدم املس الصحية تش
ــت الواليات  ــا هنا. فقد أصبح القصة كله
املتحدة ببساطة أقل كفاءة على مدى طيف 
ــع من اجملاالت. إلى متى ميكن أن يستمر  واس
ــرار بالثروة  ــذا دون اإلض ــاءة ه ــدان الكف فق
اإلجمالية للبالد؟ ال أحد يعرف، ولكن إذا ما 
ــض في النهاية الناجت احمللي اإلجمالي  انخف
ــون أول دولة  ــات املتحدة، فلن تك ــي الوالي ف
ــنوات األخيرة.  ــي الس ــهد ذلك ف غنية تش
ــارت إيطاليا بالفعل في هذا الدرب. لقد س

ــي  ــدام كفاءة سياس ــهدت إيطاليا انع ش
ــوال عقد من  ا لفترة طويلة. فط ــامً وانقس
ــل رئيس الوزراء اإليطالي  الزمان تقريبًا، جع
ــيلفيو  س ــعبي،  والش ــائع  والش ــد  الفاس
ــوأ. وال تبدو املقارنة  برلسكوني، الوضع أس

مع الواليات املتحدة بالتأكيد مشجعة.
ــدة االنتظار  ــات املتح ــي على الوالي ال ينبغ
ــات احلالية ما  ــا إذا كانت االجتاه ومعرفة م
ــب أن يكون  ــن ذلك يج ــة. بدالً ع ــزال قائم ت
ــى خفض التكاليف  ــاك تركيز وطني عل هن
ــني  ــة، وحتس ــدة في الصناعات الرئيس الزائ
ــة في املدن  ــكان، وزيادة الكثاف ــة الس صح
ــراف في البالد، وحتديث النقل  املترامية األط
ــدار املال في  ــاد وإه ــام، واحلد من الفس الع
ــن القطاعني العام واخلاص. وإذا كانت  كل م
الواليات املتحدة تريد أن تظل دولة متقدمة، 
ــرف كدولة  ــاول أن تبدو وتتص ــا أن حت فعليه

متقدمة.

باسم مصطفى الخليل

ــتانة  ــلطان في االس ــى ان الس ١.يحك
غضب على احد شيوخ العمارة وقرر ان 
ينفيه الى (البوسنة والهرسك) وهي من 
ــالفيا االحتادية سابقا  جمهورية يوغس
ــي ذلك  ــا ف ــة دول اورب ــار ان غالبي باعتب
ــكات االمبراطورية  ــني كانت من ممتل احل
ــنوات  ــيخ س العثمانية وقد عاش الش
ــذه املنطقة اجلميلة والتي  عديدة في ه
ــلمني وتاثر  ــن املس ــكانها م ــب س اغل
ــنني  ــم وبعد هذه الس ــم وبثقافته به
ــاء الى  ــو عنه فج ــلطان العف قرر الس
ــا واكرمه  ــطنبول) حالي ــتانة (اس االس
ــرات الذهبية ثم غادر الى  بعدد من اللي
ــل ثم الى بغداد  حلب ومنها الى املوص
في طريقه الى العمارة وفي بغداد ذهب 

ــب وطلب من  ــوق الذه ــيخ الى س الش
ــه مكوار من الذهب  الصائغ ان يعمل ل
ــبب  ــغ عن الس ــأله الصائ ــا س وعندم
ــب ان التعتقد  ــيرته يج اجابه بان عش
ــذي تركهم قبل  ــيخ ال انه هو ذلك الش
ــنة وامنا شخص اخر  ــة عشر س خمس

وعقلية اخرى وشيء مختلف متاما .
٢.ذكرتني هذه القصة ببعض مسؤولينا 
ــاءوا من  ــد ٢٠٠٣ فعندما ج ــا بع ــي م ف
ــة  ــيات اجنبي ــون جنس ــارج يحمل اخل
ــة  االجنبي ــة  اللغ ــض  بع ــون  ويتكلم
ــنوات  ــا طيلة تلك الس ــي تعلموه الت
ــدون مؤمترا صحفيا مثال للعراقيني  يعق
ــون باللغة االجنبية اثناء املؤمتر  ويتكلم
ــبب ولكن يبدو ان  ــرف ما هو الس وال اع
ــوار الذهبي وكأنهم  العلة تتعلق باملك
ــنا  ــدون ان يقولوا للعراقيني اننا لس يري
ــخاص الذين غادرناكم قبل  نفس االش
ــق جديد)  ــدة وامنا نحن (خل ــنني عدي س

ــلخ عن االمراض االجتماعية وعن  منس
ــا عليها قبل ان نغادر  (البالوي) التي كن

الى املنفى .
ــه االهمية  ــذي ل ــو ال ــون ه ٣.ان املضم
ــع في الوقت  ــبة الى ابناء اجملتم بالنس
ــكل واليهم ان كان  ــر وليس الش احلاض
ــن الذهب ام من (القير) . يقول  املكوار م
ــبحانه وتعالى في كتابه العزيز  اهللا س
ــموات واالرض كل  ــأله من في الس (يس
ــدق اهللا العظيم ،  ــأن) ص يوم هو في ش
ــرق كل يوم  ــرق من املش فالشمس تش
ــة والدقيقة  ــس الدرج ــن ليس بنف ولك
ــه  فان ــذا  وله ــرب  تغ ــا  ــك عندم وكذل
ــارق واملغارب  ــبحانه وتعالى رب املش س
ــم  ــا ان مليارات من اخلاليا في جس كم
ــأ مكانها  ــا وتنش ــان متوت يومي االنس
مليارات من اخلاليا اجلديدة ومليارات من 
ــا مليارات  ــقط وحتل محله االوراق تس
ــا ان مليارات من  ــن االوراق الطرية كم م

ــى يوميا وحتل  ــماوية تفن ــرام الس االج
ــرام اجلديدة  ــن االج ــا مليارات م محله
ــت ثابتة فقد الحظ  ــى االرض ليس وحت
ــد عن قارة  ــيا تبتع ــاء ان قارة اس العلم
ــمالية مبقدار حوالي نصف  امريكا الش
ــتراليا  ــى جزيرة اس ــنويا وحت عقدة س
ــا كانت  ــف عم ــي يختل ــا احلال موقعه
ــام واخلالصة  ــمائة ع عليه قبل خمس
ــة  ــك االهمي ــه تل ــس ل ــكل لي ان الش
ــيء  ــاس وكل ش وامنا املضمون هو االس
ــى الفناء وكنا  ــي الطريق ال متحرك وف
ــة ان ميدوا  نأمل من بعض هؤالء الساس
ــرض ان  ــي من املفت ــوم الت ــد بالعل البل
ــذوا بيد هذا  ــد تعلموها وياخ يكونوا ق
ــدم والرقي  ــو التق ــكني نح ــد املس البل
ولكن بالتاكيد ان فاقد الشيء اليعطيه 
ــبع) لغات  وعلى اجملتمع العراقي (ان يش

اجنبية ركيكة من علمائنا اجلدد .

سعود الريس 

مستشار البيت األبيض جاريد كوشنر 
ــة  العربي ــج  اخللي دول  ــن  م ــددًا  ع زار 
ــة في املنطقة لبالده امال بدعم  واحلليف
ــرق األوسط حتمل  خطة سالم في الش
ــر الرئيس  ــرن»، صه ــب «صفقة الق لق
ــيركز على  ــد ترمب س ــي دونال األميرك
ــن الصفقة دون  ــادي م ــب االقتص اجلان
ــية التي قال  التطرق للجوانب السياس
انه يفضل ان حتافظ على سريتها، بعد 
ــف أن التفاصيل عندما كانت  ان اكتش
تخرج قبل نضوجها دفعت السياسيني 

إلى الهروب من اخلطة.
ــتطيع القول ان التكتم  ــنر ال يس كوش
ــرض منه  ــي الغ ــب السياس ــي اجلان ف
ــرائيلية املقررة  انتظار االنتخابات اإلس

ــل املقبل، والتكتم  ــع من ابري في التاس
بحد ذاته يعني شيئني: إما ان واشنطن 
ــرائيل او  ــل على إس ــد ان تفرض احل تري
ــى التفاوض عليه،  على األقل دفعها ال
ــلمنا بذلك فهناك بنود أميركية  واذا س
ــا إلحالل  ــد منه ــازالت ال ب ــن تن تتضم

السالم ترفضها إسرائيل.
ــيء . ورغم هذا الالشيء  باختصار، الش
ــة بطريقتها،  ــتحل االزم تقول انها س
لذلك تواصل جهودها إلقناع حلفائها 

بجدوى هذه الصفقة.
ــنطن  ــورق حتملها واش ــة على ال صفق
ــهداً مطرزاً  ــا، تقدم مش ــل عليه وتقات
ــواك،  ــة بالكثير من االش ــورود محاط ب
ــة  ــاند املنطق ــا تس ــر انه ــي تعتب فه
ــة الدولية والعمل  ــا للسياس بتصديه
ــي املقابل ينبغي ان  على حتجيمها، وف
ــذه الصفقة،  ــاندتها لتمرير ه تتم مس
ــات  ــدي األميركي للسياس ــن التص لك
ــم انه يصب في  االخرى وتهديداتها رغ
ــتفيد  املس ان  اال  ــة،  املنطق ــة  مصلح
ــات املتحدة األميركية  األكبر منه الوالي
ــى، بينما  ــر بالدرجة األول ــي واقع االم ف
ــي  وتأت ــي،  الثان ــتفيد  املس ــرائيل  إس

ــا. اذاً  ــتفيد ثالث منه ــة كمس املنطق
ــر مقنعة، وغير  ــة األميركية غي املقارب
ــا  النواي ــروا  اختب ــرب  فالع ــة،  مطمئن
األميركية عندما اعترف ترامب بالقدس 
ــرائيل، كانت امام الرئيس  عاصمة إلس
ــون اكثر منطقية  األميركي فرصة ليك
ــت ذاته ان القدس  ــو انه اعلن في الوق ل
الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، 
ــم يحصل بل على العكس  اال ان ذلك ل
ــر ليمارس  ــاحة اكب منح االحتالل مس
ابشع أنواع القمع والتعذيب والتنكيل 
بأبناء الشعب الفلسطيني، بل تعقيد 
ــل  ــض ح ــالل يرف ــة، فاالحت أي مصاحل
ــل الدولة  ــض ح ــا يرف ــني ، وأيض الدولت
ــى كافة  ــاء عل ــل لإلبق ــدة، ويعم الواح
املناطق حتت سيطرته بغض النظر عن 

املسميات .
ــنر  ــاس»، وكوش ــم «حم ــرائيل تدع إس
ارادت  ــو  ل ــا  انه ــدرك  وي ــك،  ذل ــدرك  ي
ــقاط «حماس» لتمكنت خالل أيام  اس
ــدرك مبا فينا  ــا، وجميعنا ي اذا حاصرته
ــي املقابل  ــرائيل ف االحتاد األوربي ان إس
ستتصدى الي حراك فلسطيني بتدمير 
ــتثمار فيها.  ــم االس ــة يت ــى حتتي أي بن

ــال التدمير  ــر مرة بل ط ــدث ذلك غي وح
ــة  والالزم ــة  الضروري ــة  احليوي ــق  املراف
ــي احلد االدني، من هنا تتضح  للعيش ف
أهمية احلفاظ على «حماس» بالنسبة 
الى إسرائيل وضرورتها، فوجودها مفيد 
لتعزيز االنقسام الفلسطيني، وإعطاء 
ذريعة إلبقاء تلك املناطق حتت هيمنتها، 
ــذي تقدمه  ــوم بنقل الدعم ال فهي تق
ــها وحترص عليها،  قطر بعرباتها وحترس
ومعلوم ان الدوحة التي تبحث عن أي دور 
في املنطقة ولو كان تخريبيا استماتت 
ــتنجدت كثيراً  ــذا الدور واس للقيام به
ــض الدول  ــالً الى حني رف وانتظرت طوي
ــف الصادقة مع  العربية صاحبة املواق
لعدم  الفكرة،  ــطينية  الفلس القضية 
ــلبي في الداخل  ــا وتأثيرها الس جدواه

الفلسطيني .
ــعب  ــل لش ــة وممث ــاك ارض مغتصب هن
ــرد معترف به دوليا متت محاصرته،  مش
ــو املعني األول، ويرفض تلك الصفقة،  ه
ــو احتيال  ــار ه ــدث باختص ــا يح اذاً، م

القرن... احتيال على السالم...!
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حازم جري الشمري

دجاجة بــ ١٤ مليون بوليفار في دولة 
متتلك اكبر احتياط نفطي في العالم، 
ــس اغنى دولة في امريكا  كانت باألم
الالتينية، واليوم حتصد اجملاعة ارواح 
ابنائها، عملتها كانت تنافس الدوالر، 
ــا الواحدة ارخص ثمنا  اما االن ورقته
من ورقة التواليت، بلد كانت من أكثر 
الدميقراطيات استقراراً، وتغرق اليوم 
ــن العنف في ظل حكم  في دوامة م
ــت امريكا مبؤامرة ضده مع  رجل، قام

سوء ادارته.
ــى الفقر:  ــت من الغنى ال كيف حتول
ــا قبله  ــات وم ــذ الثمانين ــت من كان
ــة  ــكا اجلنوبي ــي امري ــة ف ــى دول اغن
ــن  م ــت  كان ــا  دميقراطيته ــة،  قاطب
ــتقراراً وشعبها ال ينقصه  االكثر اس
ــة تعليم،  ــاء، كهرباء، صح ــيء م ش
ــت الى ما  ــالد حتول ــن الب ــل، لك وعم
ــدالت اجلرمية هي  ــبه اخلراب، مع يش
االعلى في العالم االسعار تتضاعف 
ــم يتوقع صندوق  ــا، تضخ كل ٢٦يوم

ــاوز ١٠ماليني٪  النقد الدولي قد يتج
ــتريه  مبعنى ان قلمك الذي كنت تش
بــ١بوليفار عام ٢٠١٣ سوف تشتريه 
بأكثر من ١٠مليون بوليفار في نهاية 

٢٠١٩ هكذا تبدو الكارثة 

كيف بدأت وِّـاذا؟.
بدايتها عندما انخفض سعر الدوالر 
ــى ٢٤$ كانت كارثة بكل  من ١٢٤$ ال
ــس الن فنزويال بلد يعتمد٧٧٪  املقايي

من صادراته على النفط.
وقد حصلت في منتصف الثمانينات 
ازمة اقتصادية جعلت نصف سكان 
ــر، وتفاقمت  ــط الفق ــزوال حتت خ فن
ــعب ينتخب  ــت الش ــاع جعل االوض
ــوداً  ــم وع ــل له ــد حم ــا جدي رئيس
باإلصالح والقضاء على الفقر اسمه 

(هوغو تشافيز)
ــلحة  ــي القوات املس ــا ف كان ضابط
وكانت لديه ميول يسارية، في وسط 
ــرر ان يقوم بعملية تغيير،  االحداث ق
ــة له، قام مبحاولة  وكانت اول محاول
انقالب فاشلة عام ١٩٩٢ ومت القبض 
عليه وسجن وبقي ملدة عامني وخالل 
ــذه الفترة كان يتواصل مع جمهور  ه
ــاً في كل يوم ويقف  كان يزداد له حب
ــاب  ــب هذا الش ــى جان ــعب ال الش
الثوري القيادي، فعند خروجه اسس 
ــاريا  ــتراكيا يس ــيا اش ــا سياس حزب
ــراء وظلم  ــوق الفق ــن حق يتكلم ع
ــش رجال  ــم عن فح ــاء ويتكل االغني
ــوارع،  االعمال والناس جياع في الش

ــعبية اجلارفة  ــرأي العام والش هذا ال
ــافير) ذي القميص  ــو تش ــع (هوغ م
ــهير قادته الى السلطة  االحمر الش
ــذا الرجل وفر  ــام ١٩٩٩ وعند فوز ه ع
ــعبه االراضي للسكن وامن لهم  لش
املنح اجلامعية ووفر الرعاية الصحية 
ــم تبني  ــته ل ــع، لكن سياس للجمي
سياسات هيكلية للدولة والتخلص 

من االعتماد على النفط فقط.
ــي عهده ميثل  ــح النفط ف فقد اصب
ــت  ــال، كان ــادرات فنزوي ــن ص ٩٦٪ م
ــرف وكل ما  ــادرات الدولة تص كل ص
ــى البنوك  ــة تلجأ ال ــت الدول احتاج
ــر كان  ــب اخ ــن جان ــتدانة، وم لالس
ــا  ــات جميه ــي سياس ــافيز يبن تش
ــدة، ويتبنى  ــتفزة للواليات املتح مس
ــوح  املفت ــوق  الس ــد  ض ــات  سياس
ــة، وايضا مد يده  والهيمنة االمريكي
ــد مثل  ــات املتح ــوم الوالي الى خص
الصني وروسيا، وحاول تكوين حتالف 
ــات املتحدة  ــدول املناوئة للوالي من ال
ــي منطقة  ــكا الالتينية وف ــي امري ف
ــائل ال تستطيع  الكاريبي وهذه املس
الواليات املتحدة حتملها او غفرانها.

ــاة عام  ــافيز عن احلي ــا ان رحل ش وم
ــر عالم النفط الذي نعرفه  ٢٠١٣ تغي

وسوف تتغير فنزويال معه.
ــافيز  ــة ش ــذا الرجل نفس مدرس ه
ــيئني، االول ليس لديه  لكن يفقد ش
جاذبية وكارزمة شافيز واالهم ليس 
ــد في البترول، وقد  لديه نفس العوائ

ــا  ــر، وايض ــكل كبي ــت بش انخفض
ــي فرضت  ــة الت ــات االمريكي العقوب
ــلت االقتصاد  عليه بشكل كبير ش
ــاج النفط  ــي فنزويال وانخفض انت ف
ــام ٢٠١٤ انتهت  ــكل كبير في ع بش
ــعار  ــذت اس ــة واخ ــرة النفطي الطف
ــيئا  ــط بالتراجع وهذا يعني ش النف
ــر لم تعد  ــال في خط ــدا ان فنزوي واح

ــلع  ــادرة على توفير الس ــة ق احلكوم
ــب  ــن (حلي ــكان م ــية للس االساس
ــة وال احد  ــدى احلكوم ــوال ل ورز) ال ام
ــبب  ــكا، وبس ــبب امري ــا بس يدينه
ــك وانت في  ــال احد يثق ب ــار ف االنهي
ــادي، خصوصاً اذا  حالة انهيار اقتص
ــت الى (١٥٠ مليار  كانت الديون وصل
ــدادها ومع  ــادر على س ــر ق دوالر) وغي

ــات االمريكية التي فرضت  العقوب
ــع  ــتكون جمي ــال، س ــى فنزوي عل
ــدا النفط  ــدودة ما ع ــرق مس الط
الذي تراجع انتاجه من (٢٫٨ مليون 
ــون برميل)  ــل) الى (واحد ملي برمي
ــوال اقل، وبدالً  نفطاً اقل يعني ام
ــات االقتصادية قام  ــن االصالح م
ــة العملة وضخها  ــادورو بطباع م
بشكل كبير لكن بال غطاء نقدي 
ــاف  ــبب باضع ــا تس ــي، م حقيق
ــرائية للبوليفار، فاذا  القيمة الش
ــرام من  ــو غ ــتري كيل اردت ان تش
اجلنب فعليك دفع ٧مليون بوليفار، 
ــة لها  ــة ال قيم ــت العمل واصبح

مطلقاً.
ــي الواليات  ــس الفنزول ــم الرئي واته
ــرة لتدمير  ــدة بانها تقود مؤام املتح
بالده ويقول ان سبب االزمة باألساس 
ــة، وقال ان  ــات االمريكي ــي العقوب ه
الواليات املتحد وكولومبيا يخططان 
ــيم مواردها، وفي  لغزو فنزويال وتقس
ــرح الواليات  ــة ان اكثر ما يف احلقيق
املتحدة هي ازالة مادورو عن السلطة 
ــوارد ضمن  ــزوال الغنية بامل ووضع فن
السرب االمريكي، لكنها تفعل ذلك 
ــأن العقوبات ال  ــة ف ــة خاطئ بطريق
تسقط االنظمة بل جتوع الشعوب، 
وان كانت امريكا تريد حتريك الشعب 
ــزز نظرية مادورو  ــذا قد يع للثورة فه
ــة ترامب  التآمرية على بالده، سياس
ــم حجم  ــببت بتفاق ــة تس العقابي

الكارثة، ألنها منعتهم من التصدير 
ومنعت فنزويال من االسواق الدولية، 
ــة وال  ــتيراد بحري ــا االس ــال ميكنه ف
ــى ديون  ــول عل ــي احلص ــة ف امكاني
جديدة، وال قدرة على االيفاء بالديون 

القدمية.
ــة للعنة  ــت فنزويال ضحي ــد وقع لق
ــحر صاحبه ويخبره  النفط الذي يس

بانه سيبقى معه وله دائماً.
نعم ان النفط هو املنتج الثمني واهم 
مصدر طاقة في العالم لكن ال يجب 
ــك الوحيد فأن  ــون مصدر دخل ان يك
ــبب االعتماد  فنزوال اليوم تعاني بس
ــعب جائع،  ــط، ش ــط فق ــى النف عل
ــي التاريخ وحكومة  تضخم اعلى ف
غير قادرة على ضبط الشارع، وشارع 
ــف احلكومة،  ــض متجاهالً عن ينتف
ــوارد البالد،  ــى م ــيطر عل جيش يس

الى  ــية  القوى السياس ــمت  وانقس
قسمني، فاعلن رئيس البرملان نفسه 
ــا للبالد (غوان غوايدو) واعتراف  رئيس
ــيا  ــكت روس امريكي اوربي به، ومتس
ــام  والصني بـ نيكوالس مادورو، انقس
ــارع،  ــى الش ــل ال ــا انتق ــرعان م س
ــة  املعارض ــرات  التظاه ــت  وانطلق
ــل فنزوال  ــي بلد مث ــدة، لكن ف واملؤي
ــي النهاية  ــن صافرة االنذار ف ال تكم
ــدة وهي  ــوة داخلية واح ــي يد ق اال ف
ــد القادر  ــو الكيان الوحي اجليش،فه
ــني وتثبيت  ــد الطرف ــى ازاحة اح عل
ــن بالوالء الى  االخر، اجليش الذي يدي
مادورو،حتاول واشنطن جذبه لصفها 
او عزله، لكن سوف تصم االذان كلها 

اذا قرر ترامب غزو فنزويال عسكرياً.

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

وقعت فنزويال 
ضحية للعنة 
النفط الذي يسحر 
صاحبه ويخربه 
بانه سيبقى معه 
وله دائماً

َّـ جميع أنحاء البالد 
تضخمت تكاليف 
البناء َّـ كال القطاعني 
العام والخاص مع 
تراجع اإلنتاجية أو 
انخفاضها
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الغارديان: ِّـاذا ترحب الشيشان بالعائدات من 
داعش ؟

ــدرو روث من  ــرا، كتبه أن ــة الغارديان تقري ــرت صحيف نش
ــباب ترحيب جمهورية الشيشان  غروزني، يشرح فيه أس
ــيطر عليها  ــائها العائدات من املناطق التي كان يس بنس
تنظيم الدولة.يذكر روث أن عودة زوجات املقاتلني السابقني 
ــعا  في صفوف تنظيم داعش إلى بلدانهن أثارت جدال واس
ــت بريطانيا مع  ــن، مثلما فعل ــع احلكومات إلى منعه دف
ــميمة بيغوم، التي سحبت منها اجلنسية البريطانية  ش
ــية، وكذلك رفض الواليات املتحدة دخول  لتترك بال جنس
ــيا  هدى املثنى إلى البالد، وهي املولودة في أالباما. أما روس
ــيات الالئي سافرن  ــكلة أكبر ألن عدد الروس فتواجه مش
ــس فالدميير  ــب الرئي ــو 4 آالف، بحس ــوريا بلغ نح ــى س إل
ــرأة أخرى من جمهوريات االحتاد  بوتني، فضال عن 5 آالف ام
السوفيتي السابق. وتبحث الناشطة الشيشانية، خيدا 
ــافرت  ــو 7 آالف امرأة س ــن مصير نح ــا ع ــاراتوفا، حالي س
ــتان إلى سوريا والعراق  ــيا وكازاخستان وأوزبكس من روس
ــة البحث  ــو 1100 طفل.ويدعم حمل ــا نح ــن حالي ومعه
ــروف، الذي  ــه، رمضان قادي ــان نفس عنهن رئيس الشيش
يتهم نظامه بقمع املتمردين اإلسالميني بوحشية. ولكن 
ــهيل  ــب، تدخل لدى بوتني لتس ــب الكات قاديروف، بحس
ــش. ونظمت رحالت لهن من  ــاء من تنظيم داع عودة النس

سوريا والعراق إلى غروزني عاصمة الشيشان.
ــل مراقبة  ــل ذلك من أج ــروف يفع ــون أن قادي ــرى مراقب وي

ــه باعتباره  ــب ورفع مكانت ــن احملتملني عن كث املتمردي
قائدا مسلما يرى أن النساء سافرن إلى معاقل تنظيم 
الدولة اإلسالمية اتباعا ألزواجهن. وامتدحت منظمات 
ــن اجلانب  ــة، م ــر املتوقع ــوة، غي ــذه اخلط ــة ه حقوقي
اإلنساني. ويقول الداعمون للخطة إن 21 امرأة ومعهن 
ــان في عام 2017 على منت  100 طفل عادوا إلى الشيش
ــن جتعل البالد أكثر  ــذه الرحالت، ويعتقدون أن عودته ه
ــوا لوقف عودة  ــة تدخل ــني للعملي ــن املعارض أمنا.ولك
ــكاوى من أجهزة اخملابرات  ــاء في 2017 بسبب ش النس
ــتأنف إعادة األطفال إال في ديسمبر/  الروسية. ولم تس
ــاء توقفت  كانون األول من عام 2018. ولكن عودة النس
ــا. ويدعم بوتني إعادة األطفال ولكنه لم يفصل في  متام
ــاء. وتواصلت فجأة رحالت إعادة األطفال  مسألة النس
ــيا، إذ عاد نحو 30 طفال في ديسمبر/  املولودين في روس
كانون األول.ويرى مراقبون أيضا أن روسيا أكثر استعدادا 

ــتقبال مواطنيها العائدين من تنظيم داعش مقارنة  الس
ــادت منظمة هيومن رايتش ووتش  بالدول الغربية. وقد أش
ــول إن وقف الرحالت ملدة عام  ــتعداد ولكنها تق بهذا االس

كامل خيب آمال عائالت كثيرة.

التايمز : رهائن وسبايا
ــارد سبنسر،  ــرت صحيفة التاميز تقريرا، كتبه ريتش ونش
ــيرات كانوا في قبضة تنظيم  يتحدث فيه عن رهائن وأس
الدولة يحاولون اليوم بناء حياة جديدة بعيدا عن التنظيم. 
ــارد قصة صدام قاسم الذي رأى والديه آخر مرة  يروي ريتش
ــذ أربعة أعوام  ــوام. كان ذلك من ــره 10 أع ــا كان عم عندم
ــمالي  ــف، يوم هاجم عناصر تنظيم داعش بلدته ش ونص

العراق، وأخذوه مع آالف آخرين في شاحنات إلى االحتجاز.
ــنوات  ــر من الرهائن مع مرور الس ــر الكاتب أن الكثي ويذك
دفعوا فدية إلطالق سراحهم أو هربوا من االحتجاز. ويبدو 
ــني. ولم يحصل  ــدام كانوا من هؤالء احملظوظ ــدي ص أن وال
ــة الهاتفية  ــن املعلومات في املكامل ــى املزيد م منهما عل
ــى محاوالت زرع  ــف أن األطفال تعرضوا إل القصيرة.ويضي
ــر تنظيم داعش  ــى يد عناص ــكار املتطرفة فيهم عل األف
ــن مكان آلخر  ــا نقلوا مرارا م ــدة احتجازهم. كم طيلة م
ــنوات. ــع مرور الس ــق التنظيم م ــار مناط ــبب انحس بس

ــيطرة على سنجار في أوج قوة تنظيم الدولة  وكانت الس
ــة للتحالف  ــارات جوي ــراق. وتبعتها غ ــعه في الع وتوس

بقيادة الواليات املتحدة وهجمات من القوات العراقية في 
األسبوع التالي. ونقل صدام إلى سوريا ثم إلى الرقة التي 
كانت العاصمة للتنظيم. وبعد سقوط عاصمة التنظيم 
ــه في  ــرين األول 2017، وجد صدام نفس ــر/ تش ــي أكتوب ف

الباغوز، البلدة التي يتحصن فيها آخر عناصر التنظيم.
ــود اعتقاد، بحسب سبنسر، أن من 6 آالف إلى 7 آالف  ويس
ــش، ثلثهم ما يزالون  ــدي كانوا في قبضة تنظيم داع أيزي

محتجزين، أغلبهم فتيات مت بيعهن في مزادات.

آي : أطفال اِّـافيا اإليطالية
ــني ماككينا،  ــرا، كتبته جوزيف ــرت صحيفة آي تقري ونش
ــا الكامورا  ــطوة أطفال مافي ــدث فيه عن تصاعد س تتح

ــره 15 عاما أطلق  ــر جوزيفني أن طفال عم ــة. تذك اإليطالي
ــخصني عمرهما ضعف عمره،  النار في عام 2016 على ش
ــه زعماء  ــا وقفا في وج ــي، ألنهم ــة نابول ــا مبدين فقتلهم
ــرطة بعدما أصيب في إطالق  عصابة أماتو. واعتقلته الش
ــرطة من خالل بحثها في مواقع التواصل  النار. وتبني للش
ــمه ”الزعيم الصبي“،  االجتماعي عن هوية القاتل أن اس
ــن تالحقهم  ــن اجملرمني الذي ــن جيل جديد م ــو واحد م وه
الشرطة اإليطالية بسبب جرائمهم الوحشية وعنفهم 
ــال يعيدون  ــة أن هؤالء األطف ــوائي.وتضيف الكاتب العش
احلياة إلى مافيا الكامورا في منطقة نابولي ويستعملون 
ــي بأعمالهم، وكل  ــي للتباه ــل االجتماع ــع التواص مواق

واحد منهم يسعى إلى امتالك حصة في املدينة.
ــا، كورادو  ــؤون املافي ــي وخبير ش ــول الطبيب النفس ويق
ــباب،  ــورا كانت دائما جتتذب الش ــا الكام دي روزا، إن مافي
ــوا يقدمون  ــي كان ــباب في املاض ــب أن الش ــن الغري ولك
ــون عصابات  ــوم يؤسس ــاء ولكنهم الي ــات للزعم اخلدم
ــة والبيت واملدرسة  ــتقلة. ويرى أن تراجع دور الكنيس مس
ــب تقارير إدارة  ــؤالء األطفال بني يدي املافيا. وبحس ترك ه
ــا جديدا في  ــباب يضخون دم ــا، فإن الش ــة املافي مكافح
جسد املنظمات اإلجرامية التي تتوسع باستمرار، خاصة 
جنوبي إيطاليا. ففي 15 املاضية أحصت الشرطة أعضاء 

في املافيا أعمارهم تتراوح بني 14 و18 عاما.
ــوف الكامورا في  ــعة في صف ــد أدت االعتقاالت الواس فق
ــي القيادات  ــراغ ف ــن األخيرين إلى ف ــي العقدي ــي ف نابول
ــح اجملال للعديد من  ــراع داخلي بني األعضاء أفس وإلى ص

الشباب في سن املراهقة.
ــعى هؤالء األطفال من خالل عمليات القتل البشعة  ويس
ــارة اخملدرات  ــى املدينة وعلى جت ــيطرتهم عل ــى فرض س إل

فيها.

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

عنها .
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وكاالت / البينة الجديدة
ــي) التلفزيونية  قالت قناة (فالش تي ف
ــا  إنه ــة  اجلمع ــة  الترفيهي ــة  التركي
ستعلق البث بسبب ضغوط سياسية 
ــن جانب احلكومة.  ومالية «ال تطاق» م
ــي تبث برامجها منذ  وكانت احملطة الت
ــى القنوات  ــن أول ــدة م ــام ١٩٩٢ واح ع
ــي تركيا. وافادت  التلفزيونية اخلاصة ف
ــي تضمن  ــط احلكوم ــة إن الضغ احملط
ــودا على اإلعالنات. وقالت احملطة في  قي
ــض الوقت  ــض صوتنا لبع ــان «نخف بي
ــا  ــاق نواجهه ــوط ال تط ــبب ضغ بس
ــح التنفيذ غير  ــرة طويلة. أصب منذ فت
ــي واإلداري  ــي للضغط احلكوم القانون
ــي واملالي أمرا ال يطاق».وقال  والسياس
بيان من احملطة إنها مستهدفة بسبب 
ــي الغالب  ــتهر القناة ف ــا. وتش حياده
ــتغرق  ــيقية التي تس ببرامجها املوس
ــص التقليدي  ــة وبالرق ــاعات طويل س
ــب.  املناس ــريك  الش ــاد  إيج ــج  وبرام
ــس رجب طيب  ــت حكومة الرئي وأغلق
ــيلة إعالمية  ــان أكثر من ١٥٠ وس أردوغ
قالت إنها مرتبطة مبحاولة االنقالب في 

ــلون  عام ٢٠١٦.وصنفت منظمة «مراس
ــة مدافعة عن  ــي منظم ــال حدود» وه ب
ــا العام املاضي في  حرية التعبير، تركي
الترتيب ١٥٧ من أصل ١٨٠ دولة وذلك في 
تقريرها السنوي بشأن حرية الصحافة 
ــة  ــي ٩٠ باملئ ــدرت أن حوال ــة وق العاملي
ــف التركية موالية  ــن تغطية الصح م

ــوط التي نواجهها مبا  للحكومة.الضغ
في ذلك القيود على اإلعالنات لم تترك 
ــوى وقف البث. ــيء نفعله س لنا أي ش
ــل القناة في أنقرة  ــال يلماز توجنا ممث وق
ومقدم برنامج إخباري صباحي إن القناة 
ــوى وقف البث.  لم يُترك لها أي خيار س
ــرة أثناء جمع  ــي مكتبه في أنق وقال ف

ــي صناديق  ــع كتبه ف ــه ووض متعلقات
ــي نواجهها مبا  ــا «الضغوط الت لنقله
في ذلك القيود على اإلعالنات لم تترك 
ــيء نفعله سوى وقف البث». لنا أي ش
ــي أبريل / ــدرت ف ــت محكمة أص وكان
ــجن على ١٤ من  ــان أحكاما بالس نيس
ــت، وهي من بني  ــني في جمهوري العامل

ــة املنتقدة للحكومة،  األصوات القليل
ــم رجل دين  ــي اتهامات باإلرهاب ودع ف
ــدة حتمله  ــات املتح ــي الوالي ــم ف مقي
ــة انقالب  ــؤولية عن محاول أنقرة املس
ــت صحيفة  ــوز ٢٠١٦.وقال ــي يوليو مت ف
إن  ــباط  فبراير/ش ــي  ف ــت  جمهوري
ــتئناف تركية أيدت حكما  محكمة اس
ــا وإدارييها  ــن صحفييه ــجن ١٤ م بس
وإن السلطات ستعيد عددا منهم إلى 
ــرات املتبقية من  ــجن لقضاء الفت الس
ــرت منظمات حقوقية  أحكامهم. وعب
ــأن حرية الصحافة  عن قلق متزايد بش
ــت الرئيس رجب طيب  في تركيا واتهم
ــة االنقالب  ــتغالل محاول ــان باس أردوغ
الفاشلة في إسكات املعارضة.وطالبت 
ــدول  ــة وال ــة األوروبي ــة املفوضي اللجن
انضمام  ــات  بتعليق مفاوض ــاء  األعض
تركيا لالحتاد األوروبي رسميا في فبراير/
ــيرة إلى عدم احترام أنقرة  شباط، مش
حلقوق اإلنسان واحلريات املدنية والتأثير 
ــات  ــة ونزاع ــلطة القضائي ــى الس عل

إقليمية مع قبرص وجيران آخرين.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــاع مقترحا يدعو لوضع  ــت دول االحتاد األوروبي باإلجم رفض
ــوداء جلهات  ــق أميركية بقائمة س ــعودية وأربع مناط الس
موصومة بضعف الرقابة على متويل اإلرهاب وغسل األموال. 
ووافق ممثلو دول االحتاد األوروبي خالل اجتماعهم في بروكسل 
على بيان حول هذه القضية اطلعت عليه «رويترز» ويتوقع أن 
يقره رسميا وزراء العدل والشؤون الداخلية في اجتماعهم 
ــس املقبل.وقال البيان: «لن ندعم املقترح احلالي الذي  اخلمي
لم يتم إعداده وفقا لعملية تتسم بالشفافية واملصداقية 
ــمة وحتترم في  حتفز الدول املعنية على اتخاذ إجراءات حاس
ــموعا». ويعد  ــس الوقت حقها في أن يكون صوتها مس نف
الرفض هزمية كبيرة للمفوضية األوربية في خططها لوضع 
ــعودية على قائمة تبييض األموال بعد معارضة شبه  الس
ــة لـ ٢٧ من أصل ٢٨ دولة من الدول األعضاء في االحتاد  كامل
األوروبي. ومارست السعودية، ضغوطا ضد اقتراح املفوضية 
األوروبية بإدراجها كبلد «عالي اخملاطر». كما اعترضت وزارة 
اخلزانة األميركية أيضا على املقترح قائلة إن عملية اإلدراج 
كانت «معيبة» ورفضت إدراج مناطق تابعة لها هي ساموا 

األميركية وجزر العذراء األميركية وبويرتوريكو وجوام.
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وزارة الكهرباء 
اِّـديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية َّـ البصرة

م/ إعالن مناقصات
تعلن الشركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية َّـ اِّـنطقة الجنوبية احدى تشكيالت وزارة الكهرباء عن اعالن 
ــن الحصول عليها من مقر  ــروط واِّـواصفات الفنية التي يمك ــب الش اِّـناقصة كما َّـ الجدول ادناه وذلك حس

اِّـديرية العامة/ قسم الشؤون التجارية الكائن َّـ محافظة البصرة/ تقاطع الطويسة.
ــمية الراغبني باِّـشاركة تقديم عطائهم  ــركات واِّـكاتب االختصاصية اِّـسجلني بصورة رس فعلى اصحاب الش
ــر عليه رقم اِّـناقصة وعنوانها واسم الشركة  ــية ويوضع َّـ ظرف واحد مختوم ومؤش ــب الوثائق القياس حس
ــة وان يكون العطاء مطبوعا  ــي على ان تكتب محتويات كل االغلف ــل مع ذكر الربيد االلكرتون ــوان الكام والعن
ــكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مصرف  ــامالً التأمينات االولية على ش وليس كتابة يد. ويكون ش
ــعمائة واربعون الف دينار عراقي على  ــة ماليني وتس عراقي معتمد بمبلغ قدره (٥,٩٤٠,٠٠٠) فقط خمس
ــتكمل اُّـ (٥٪) عند االحالة وقبل توقيع العقد، وسوف يهمل العطاء غري اِّـستوَّـ للشروط ولن يتم  ان تس
استالم اي عطاء بعد تاريخ غلق اِّـناقصة اِّـثبت َّـ الجدول ادناه ويتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر 

االعالن علماً بأن اِّـديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 www.moelc.gov.iq وِّـعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة اِّـوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء:ـ

ولالجابة على االستفسارات مراسلتنا على الربيد االلكرتوني:ـ
 12-trad.dept.mgr@moelc.gov.iq

اِّـهندس ياسر فرحان كزير
اِّـدير العام وكالة



 محمد حسن الساعدي

ــي صعب  ــدو أن الواقع السياس يب
ــوات  خط أي  أن  ــة  لدرج ــة  للغاي
ــم تبدأ، وعلى مدى  نحو االصالح ل
االشهر املاضية لم تكن احلكومة 
ــى التحرك نحو االصالح،  قادرة عل
ــا للمتابع انها  ــي انطباع ما يعط
ــرة، االمر  ــجعة بامل بداية غير مش
ــذي يجعل كل خطوات االصالح  ال

حبراً على ورق .
ــن من أجل  ــابق الزم احلكومة تس
ــجلها  ــي س ــنة ف ــجيل حس تس
فهناك فرق بني من يكتب البرنامج 
على ورق وبني من يطبقه على أرض 
ــيكون  الواقع، كما أن التصعيد س
سيد املوقف إذا ما بقيت احلكومة 

تتبع لضغط السياسيني.
ــية بعد سقوط  العملية السياس
ــت الكثير من  ــام البائد حتمل النظ
وكادت في  ــات،  والصدم النكبات، 
اكثر من مرة ان تتعرض الى االنهيار 
ــباب عدة،  ــن ان نعزوه الى اس وميك
ــدم التعاطي اجلدي  ــرة يكون ع فم
مع العملية السياسية من بعض 

السياسيني أنفسهم، وهذا سببه 
ــراءة والرؤية  ــى ضعف الق يعود ال
ــض، والذي  البع ــية لدى  السياس
ــلب على  ــس بالس ــي انعك بالتال
ــية، ومرة نعزوه  العملية السياس
ــيني  الى فقدان الثقة بني السياس
أنفسهم، وأصبحنا على انهم لم 
ــطر اجنداتهم شيء  يكون في اس

للشعب.
ــرأ الواقع  ــا نق ــع جعلن ــذا الواق ه
ــزرٍ ولكن  ــه واقع م ــي، بأن السياس
ميكن له الصمود مطلقاً، وكان في 
ــرض لالهتزازات  اغلب األوقات يتع
املرجعية  ــل  ــة، ولكن تتدخ القوي
ــأ  اخلط ــى  عل ــف  وتق ــة،  الديني
ــا  ــا لعله ــى صوته ــح بأعل وتصي
ــباتهم، كما  توقظ النائمني من س
ــات بني  ــات والصراع ــذه األزم ان ه
ــت  خلق ــهم  أنفس ــيني  السياس
ــى حتى  ــداء الذي من ــاً من الع نوع
اصبح مواجهة في بعض األوقات، 
ــن األكراد  ــز م ــراع املرك ــكان ص ف
ــان الى  ــه الطرف ــل في ــاً وص صراع
ــد  والتهدي ــلحة،  املس ــة  املواجه
والوعد والوعيد، الى جانب الصراع 
ــي بظالله  ــر يلق ــو اآلخ ــي ه اخلف
ــي بشكل  ــهد السياس على املش
ــريعة  عام، ويجعل املتغيرات الس
ــه، ورمبا ال  ــف في ــيدة املوق ــي س ه
ــارا  ــاً انهي ــرى قريب ــتغرب ان ن نس
ــة  ملواقف كتل او تغيير في سياس

احلكومة احلالية.

حوراء قاسم

جميعنا نعلم أن هنالك فحوصات 
عديدة يجب أن تتم عند الزواج من 
ــم التأكد ما إذا  ــخص ما كي يت ش
ــزواج، يجب  ــك عارض لل كان هنال
ــي ضمن  أن يوضع الفحص النفس
ــات ألن الرجل واملرأة  تلك الفحوص
ــيكونان مسؤوالن عن عائلة في  س
املستقبل, وال يصح أن تسلم تلك 

العائلة ملريض نفسي.
ــت لتعذيب  ــف تعرض ــة ره الطفل
ــديد من قبل والديها ما السبب  ش

ــذي دفعها لتعذيب تلك الطفلة  ال
الصغيرة، وبأي حق سلبوها روحها 
وهم والداها, لن أقول عنهم سوى 
ــني ويجب أن  ــى ومجان ــم مرض أنه
ــى ما فعلوه  ــم القانون عل يعاقبه
ــؤاال إلى  ــا لنطرح س ــم. هن بابنته

متى سنضل بهذا التخلف؟
ــم  أوالدك ــتعاملون  س ــى  مت ــى  إل
بقسوة إلى متى سيستمر تعذيب 
ــدي,  واجلس ــي  النفس ــال  األطف
ــل تربية  ــب الطف وكيف سيكتس
ــوة  ــذه القس ــد كل ه ــليمة بع س
ــي يراها, وكيف تودون أن يكونوا  الت
أوالدكم سنداً لكم عندما تنحني 
ــم تعذبوهم بدل أن  ــم وانت ظهورك

تعلموهم كيف يستقيمون؟
ــة  جدي ــوة  خط ــذ  تتخ أن  ــو  أرج
ــي  ــة فه ــك الطفل ــوت تل ــاه م جت
ــن ممتلكاتهم  ــت م ــم وليس ابنته
الشخصية, والروح بيد اهللا ال يحق 

ألي كائن أن يزهقها بيده.
ــدها  جس ــر  منظ ــاعة  بش ــن  ع
ــذي انتابني  ــا وعن األلم ال ووجهه
حني رأيت صورتها وتلك اآلثار التي 
متأل جسدها, أثار التعذيب والضرب 
ــذا أن دل على  ــيةٍ هذه, وه أي وحش
ــدم احترام  ــيء فإمنا يدل على ع ش
ــن  ــل, وهي دعوة لس ــوق الطف حق
ــال ويجب أن  ــي األطف ــام يحم نظ
ــري  ــرع قانون ضد العنف األس يش

ــراه اليوم من  ــال وأخيرا ما ن لألطف
ــل وتعذيب في  ــف وقت ــر عن ظواه
مجتمعنا ونحن مجتمع اسالمي, 
, وما هو  ــالم بصلةٍ هذا ال ميت لإلس
ــاق األرواح يتنافى  ــف, وإزه اال تخل
ــالة نبينا  ــه رس ــاءت ب ــا ج ــع م م
ــع جميع  ــى م ــد (ص) ويتناف محم
ــماوية، ومع اإلنسانية  األديان الس
ــنا  ومبادئها, علينا أن نراجع أنفس

ونسألها كثيرا
ــلمون, وقبل  ــاً نحن مس فهل حق
هذا السؤال هل حقاً نحن بشر ذوي 
إنسانية, البد أن نراعي هذه املعايير 
ــل القضاء على  ــا من اج ونحترمه

االفات التي تهدد حياة اجملتمع.

علي الجفال

ــارك التي  ــية للمع ــة قدس ــس ثم لي
ــا. قميص داعش  ــم أرواح أبنائن تلته
ــجب  مش ــى  عل ــا  معلق ــزل  ي ــا  مل
ــا أنني  ــة، فيم ــات الهرم اآليديولوجي
األرامل والثكالى يتناسل أمام اجلميع 

دون أن يتحرك الضمير السياسي.
ــراب احلرب  ــات لرؤوس ح ــة التماع ثم
ــاك. البعد  ــا أو من هن ــض من هن توم

املعلن هو تعقيم السيادة مما حلق بها 
ــود القوات االمريكية في  من أدران وج
ــي بتراخي ذاكرة  ــة تش العراق. دهش
السياسي العراقي فيما يتعلق بهذا 
ــذي ميتلك جذورا متتد ألبعد  الوجود ال
من نيسان عام ٢٠٠٣، موعد االطاحة 
ــس الدولة  ــدام وتدمير أس ــام ص بنظ
ــى أمل إعادة بنائها وفقا  العراقية عل
ــي  ــة ف ــداف االمريكي ــات األه ملقاس

املنطقة، وهذا ما حصل بالفعل.
ــة ان يقف البعض بالضد  ليس صدف
ــي  ــة ف ــوات االمريكي ــود الق ــن وج م
ــان بالتصويت  ــراق ويطالب البرمل الع
ــحاب من  ــى وقف العمل، أو االنس عل
املوقعة  االستراتيجي  االطار  إتفاقية 
ــنطن. الهتافات التي  بني بغداد وواش
يطلقها هذا البعض لم تعد همسا، 

ــس صدفة  ــرا. ولي ــت جه ــل أصبح ب
ــع  ــر م ــض اآلخ ــف البع ــا ان يق أيض
ــة في العراق،  ــود القوات االمريكي وج
ــا كنتيجة طبيعية  ــل والتهليل له ب

للشعور باليأس واالحباط .
ــش األمنية  ــرك الهوام ــنطن حت واش
ــى العراق  ــش ال ــودة داع ــو منت ع نح

بتكتيكات جديدة. 
 مايك بومبيو وزير اخلارجية األميركي 
ــول،  يق ــث  حي ــى  بالفوض ــرنا  يبش
ــاً ما تتبع  ــا أن الفوضى غالب «تعلمن
انسحاب أميركا»، انها حتما ليست 
ــن كونداليزا رايس  ــى خالقة. زم فوض
ــعوب الوحشي بدل  انتهى وقتل الش
سياسة القتل بقفازات حريرية، منذ 
ــد ترامب عتبة  ــدام دونال ــأت اق أن وط

البيت االبيض. 

ــقا مع  ــرار العراقي متس ــدو الق ال يب
ــدات دون االلتفات  حجم هذه التهدي
ــى منقوصة دون  ــيادة تبق الى ان الس
ــرعيتها من الشعب،  ان تكتسب ش
ــتور،  ــلطات وفقا للدس ــدر الس مص
كذلك شرعية املنجز. إرتهان البعض 
ــي  ــي أو االقليم ــط الدول ــى الضاغ ال
ــلمات  ــل املوقف املغاير، من املس جع
ــي  ف ــب  الرواس ــى  ال ــات  االلتف دون 
احلالني، النبرة الكولنيالية ذو الرافعة 

االقتصادية، النفط والسالح.
ــم  ــع واألل ــة وتتس ــدم باقي ــرة ال دائ
العراقي أصبح بسعة احللم. الفواعل 
ــاج فاجعة ٢٠١٤،  ــة تعيد إنت اخلارجي
فيما الفواعل العراقية تواصل لعبة 
ــار ومحاوالت التغطية على ما  االنتظ

يطفو من اجلثث.

مازن الزيدي

ــن رئيس الوزراء حيدر العبادي نهاية  عندما اعل
ــر على داعش بتحرير كافة االراضي  ٢٠١٧ النص
من سطوة التنظيم، حذرنا وقتها  من االحتفاء 

بالتحرير والتغاضي عن التطهير.
ــات التعرض  ــادت عملي ــابيع ع ــد ذلك بأس بع
ــة  واحلويج ــن  حمري ــق  مناط ــى  ال ــال  واالغتي
ــت اجلهات  ــا كان ــرقاط . وقته ــامراء والش وس
ــذرة من مخاطر  ــه االصوات احمل ــمية تواج الرس
ــرد خروقات  ــل التطهير، متحدثة عن مج جتاه

هنا وهناك الترقى الى التهديد.
ــباً لعودة اي  ــام بيئة ومناخاً مناس ــا بتنا ام إنن
نشاط ارهابي لداعش او غيره، رغم اني ممن يؤمن 
ــتعادة  ــة اجتماعية حتول دون اس ــود مناع بوج

هذه التنظيمات حلواضنها االجتماعية.
ــذه التحديات حتى  ــراق من كل ه لم يفرغ الع
ــه وجها لوجه امام حتدٍ جديد يتصل  وجد نفس

ببقاء داعش وجتذره في هذه االرض.
ــن اعالن العبادي  ــد اكثر من عام ونصف م فبع
ــأت اميركا تصفية اخر جيوب  هزمية داعش، ارت
داعش في الشرق السوري ايفاء لتعهد رئيسها 
ــا، فتم اعالن هزمية داعش خالل  بانهاء تواجده
ــى االرض  ــات عل ــن املعطي ــد. لك ــبوع واح اس
ــدة الباغوز،  ــي بل ــر االمريكي ف ــول ان النص تق
ــم يكن نصرا  ــم داعش، ل ــر عاصمة لتنظي اخ
ــا للحلفاء االوربيني  ــدر كونه توريطا امريكي بق

والعراقيني.
ــبوع تقريبا واحلديث يدور عن معركة  فمنذ اس
االمتار االخيرة في الباغوز، التي ينتظر ان تخلى 
ــدا لالطباق على اخر  ــن «املدنيني العزّل» متهي م
ــير التقديرات الى خروج ٥  فلول التنظيم. وتش
ــع التقديرات  ــذه البلدة، وتتوق ــازح من ه االف ن
ذاتها بقاء نفس هذا العدد داخل مساحة تقل 
ــاهدنا  ــياق ش عن كيلومتر مربع. وفي هذا الس
احدى «املدنيات النازحات» وهي تذكر خليفتها 
ــره بالنزوح  ــا ألم ــد امتثاله ــالل، وتؤك بكل اج

بانتظار التحاق زوجها «اجملاهد»!
ــدى  ــت اح ــي منع ــدة، الت ــات املتح اذاً فالوالي
ــول اراضيها،  ــات من دخ ــيات االمريكي الداعش
ــها عبر تسفيرهم  حاولت توريط اوربا بدواعش

ــي مقدمتها  ــراق. لكن االخيرة وف الى الع

ــاول بدورها توريط  ــا رفضت ذلك، وهي حت فرنس
ــراءات ووعود  ــم لديه مقابل اغ ــراق بإبقائه الع

ــتقباله برهم  غامضة طرحها ماكرون لدى اس
صالح.

ــت «عمليات  ــابيع التي اعقب ــالل هذه االس وخ
ــير االحصاءات الى ان  ــط» االمريكي، تش التوري
ــا اليقل عن ١٢٠٠  ــتقبل حتى االن م العراق اس
داعشي، بينهم مع نساء واطفال، وبينهم ايضا 

٤٠٠ مقاتل عراقي اعتقلتهم قوات قسد.

لكن رئيس مكتب العالقات اخلارجية في اإلدارة 
ــد الكرمي عمر نفى ان تكون  الذاتية الكردية عب
قسد قد نقلت الدواعش الى العراق. واضاف 
ــخص ميرّ  ــلم أي ش ــث املبدأ؛ ال نس «من حي
عبرنا إلى السلطات العراقية أو أي طرف آخر؛ 
ــرّوا عن طريق  ــخاص م إال إذا كان هؤالء األش
ــارة  ــق آخر»!!.وهذا تصريح واضح في اش فري
ــر «لعبة التوريط»  ــود طرف ثالث يدي الى وج
ــاه طرف اضعف من  ــي معركة الباغوز باجت ف
اوربا املعارضة والرافضة الستقبال نفاياتها 
الداعشية. والطرف اضعف حاليا من العراق 
ــش وايوائهم!  ــتقبال الدواع ــذي عليه اس ال
ــية،  ــياً من اصول فرنس وما عدا الـ١٤ داعش
الذين زُعم اعتقالهم على يد جهاز اخملابرات 
ــريبات الى  ــير التس ــوريا فيما تش ــل س داخ
ــب االمريكي، فإنّ  ــليمهم من قبل اجلان تس
ــا يتعلق  ــاده فيم ــعاً يتم اعتم ــاً واس تكتم
ــلمهم العراق  بوجود دواعش اجانب بني من تس
ــيتم تسلمهم الحقاً. وسواء  حتى االن، وممن س
ــلمهم العراق عراقيني  كان الدواعش الذين تس
ــاوف االن تنصبّ على  ام بينهم اجانب، فإن اخمل

قضيتني غاية في اخلطورة:
ــالت العراقية  ــر املعتق ــاوف ان توف االولى: مخ
ــش تنظيم  ــد داع ــي يعي ــة لك ــة حاضن االمن

ر مبعتقل بوكا الذي تخرج منه  ــه مبا يذكّ صفوف
ــدادي. اكتظاظ  ــر البغ ــم التنظيم ابو بك زعي
السجون كلها عوامل التسمح بعزل هذا النوع 
ــني ومنع اختالطهم بغيرهم. اضف  من املعتقل
الى ذلك فإن امتناع رئاسة اجلمهورية املمنهج 
عن توقيع وامضاء احكام االعدام اسهم كثيرا 

في اطالة تواجد هؤالء في السجون.
ــد او  ــن قس ــليمهم م ــن مت تس ــة: ان م الثاني
االمريكان الى احلكومة العراقية في غالب الظن 
ــم املوجهة لهم.  ــات واضحة تثبت الته ال اولي
ــهل  ــإذا كانوا عراقيني فإنه من الس وبالتالي ف
ــم واخراجهم من  ــف قضاياه ــب بتكيي التالع
ــجون او منحهم احكاماً مخففة، وهو ما  الس

يعزّز اخملاوف في النقطة االولى.
ــب الظن  ــني اجانب، فأغل ــوا مقاتل ــا لو كان ام
ــيحكمون بتهم جتاوز احلدود للسبب  فانهم س
ــالق  ــى اط ــا عل ــراق الحق ــيجبر الع ــه، وس ذات

سراحهم شاء ام أبى.
بعد ما كنا نحذر من عمليات التحرير للمناطق 
ــش، حذرنا الحقا من  ــيطر عليها داع التي تس
التغاضي عن عمليات التطهير، اليوم نحذر من 
ــفير التي قد جترنا  التساهل مع عمليات التس
للعودة الى التحرير بعدما فرّطنا باستحقاقات 

التطهير! .

 

عبد الغني علي يحيى

التخبط الفكري والسياسي املتمثل في 
ــية كان ال بد ان يجد  ــاريع السياس املش
انعكاساً له في احلياة احلزبية في العراق، 

مع توقعي في أن يحذو اصحاب املشاريع 
ــعي لتأسيس  تلك حذو د. عالوي في الس
تنظيمات جديدة على غرار املنبر العراقي 
ــرة جتعلنا  ــعى الى ظاه وان يتحول املس
ــي حياتنا  ــزق جديدين ف ــام تخبط ومت ام
ــة. اذ تزامنا مع دعوة  ــية واحلزبي السياس
عالوي دعا رائد فهمي سكرتير عام احلزب 
ــدوة اقيمت له  ــيوعي العراقي في ن الش
ــا الى «اعادة  ــا واخرى في فرنس في املاني
ــاق  ــاط التيار الدميقراطي» بعد أن س نش
ــالوي، حني  ــها للدكتور ع ــررات نفس املب
ــعبية  ــال «باحتمال وقوع انفجارات ش ق
ــا» و»أن القوى  ــيطرة عليه ــن الس ال ميك

املدنية والدميقراطية مبعثرة».

ــد فهمي، ومعهما  ــم كالهما، د. عالوي ورائ محاوالته ــي  ف ــاريع  املش ــاب  اصح
ــعب والبالد  ــون من االخالص للش ينطلق
ــك. وغالباً ما جند املشاريع والصيغ  بال ش
ــي  ــرى ف ــة. ون ــة جذاب ــة براق التنظيمي
ــم يأتِ  ــي فلك ل ــدوران ف ــاعيهم ال مس
ــردد ان  ــن عامني ت ــل اكثر م ــد .. قب بجدي
ــيس  ــداً على تأس ــل جاه ــم عم بعضه
تنظيم عابر للطائفية، وكأن التنظيمات 
ــة أو عنصرية  ــة جميعها طائفي القائم
ــت في حينه  ــاً مني على ذلك قل وتعليق
ــني عن صيغة  ــأن الباحث ــررت القول ب وك
ــد ينجحون  ــة ق ــاوز الطائفي ــور وجت لعب
ــر للقارات  ــاروخ عاب ــاد وصنع ص في ايج
ــا يكون عن  ــات، اال انهم اعجز م واحمليط

ــة. لقد  ــر للطائفي ــيس تنظيم عاب تاس
ــا  ــوا به ــي تقدم ــاريع الت ــقطت املش س
ــقطت االحزاب واتوقع املصير نفسه  وس
للمنبر العراقي وللتيار الدميقراطي، وكل 
ــك ان كل  ــى غرارهما، وال ش ــكار عل االف
حزب ظل أو واجهة، يؤسسه هذا الطرف 
ــق اي هدف للحزب  ــزب لن يحق أو ذاك، ح
ــزاب  ــى االح ــذر عل ــه. واذا تع االم أو املوج
ــي  ــق تغيير في الواقع السياس االم حتقي
ــتظل اعجز  ــراق فان احزاب الظل س للع

عن حتقيقه.
هل فاز حزب الظل طوال االعوام املاضية 
ــني العراقي  ــد في البرملان ــو مبقعد واح ول
والكردستاني؟ وبالكثرة، فأن هذه االحزاب 

ــل كاهل خزينة االحزاب االم. وأضيف  تثق
ــر العراقي  ــزاب الظل مبا فيها املنب ان اح

ستكرس االحباط في النفوس.
ــاريع  ــزاب ومش ــا من اح ــي ما لدين يكف
سياسية، واذا اراد السياسيون العراقيون 
الوصول الى حل ينهي املعاناة العراقية، 
اشير عليهم أوالً واخيراً يتبني حق تقرير 
ــوا  وليعلم ــي،  العراق ــعب  ــر للش املصي
ــاريعهم  ــدون هذا احلل فان كل مش انه ب
ــية والتنظيمية مالها التالشي  السياس
ــي  وتنظيم ــي  سياس ــروع  مش اي  وان 
ــاوي شيئا اذا خال من  يتقدمون به لن يس

هذا احلل .

ــية واالمنية واالزمة املالية واالقتصادية  في ظل وجود االزمات السياس
ــم بالصدقية لبناء  ــي مير بها العراق يحتاج إلى اتّخاذ خطوات تتّس الت
ــني الدولة من خالل  ــات اخملتلفة حول مكانتها ب ــة وطمأنة املكون الثق
ــع متكامل .في ظل الظروف العصيبة كهذه  ية لبناء مجتم خطة جدّ
ــجناء االرهاب من سوريا في العراق هي اضافة ازمات جديدة  وبقبول س
في البلد ، حيث ان احلكومة تنفق مالينيَ الدوالرات يوميا على السجون 
ــجون  ــي ظل عجزٍ مالي كبير ، ومن التحديات االخرى واكتظاظ  الس ف
ــيناريو هروب السجناء املنتمني إلى هذه اجملموعات  واخلوف من تكرار س
ــي غريب  ــجن اب ــابقة في س ــنوات الس ــرار ما حصل في الس ــى غ عل
ــور مقلقة وغير مفهومة  ــفيرات وصالح الدين واالنبار تبقى االم والتس

االسباب .
ــة الدولية  ــعي لتجنيب العراق وزر تبعات السياس على احلكومة الس
ــار موقع ووضع العراق احلالي،  ــرات اإلقليمية، واألخذ بنظر االعتب والتوت
ــتقرار مبا  ــيادته ومصلحته الوطنية في تثبيت االس ــد على س والتأكي
ــر البنى التحتية بعد ان أصبح العنف  ــهم في إعادة االعمار وتطوي يس
ــمح لغالبية  ــوم محدوداً ويؤثر على مناطق بعينها فقط وهو ما س الي

ــى حياتهم  ــه بالعودة إل أهل
الطبيعية اليومية.

ــراق  الع أن  ــي  يعن ال  ــذا  وه
ــة بأي  ــة طبيعي ــح دول أصب
وأن  ــكال  األش ــن  م ــكل  ش
الوضع اآلن اكثر من طبيعي 
ابداً ليس هذا امنا ، ولألسف، 
ــية في  ــإن األزمة السياس ف
ــب دوراً كبيراً في  ــالد تلع الب
تقسيمه مخلّفة وراءها تربة 
ــا االرهاب  ــة ينفذ فيه خصب
ــه فاملعاجلات اجلزئية  عمليات
ــة ،  ــر كافي ــة غي أو االنتقائي
تهدف  ــي  الت تلك  ــيّما  والس
ــح على  ــق مصال ــى حتقي إل
ــج  ــر دون برنام ــدى القصي امل

ــن الضروريات املهمة  كما ان احلكومة لم تعالج  ــح والتي  تعتبر م واض
ــتقرار العراق ودميقراطيته  العوامل املغذية لالضطرابات التي تهدد اس
ــة االرهاب مازال يهدد االمن مستفيدا من حالة االضطراب التي  الهشَّ
ــاق على بعض  ــية في عدم االتف ــراق، والتوترات السياس ــها الع يعيش

املناصب الوزارية.
ــة للقواعد التي  ــراء مراجعة جوهريّ ــي يتطلب إلى إج ــع احلال إن الوض
ل التركيز إلى  حتكم النظام السياسي احلالي في البالد و يجب أن يتحوّ
املواطنني بعيداً عن الطوائف. فالتغيير احلقيقي يتطلّب إجراء تعديالت 
ــتور ولنظام ادارة الدولة إضافة إلى سنّ قوانني جديدة  كبيرة على الدس

بشأن األحزاب السياسية وإدارة املوارد.
ــية  ــلطة أقلّ  اتكاءً على النخب السياس من هنا يتعنيّ أن تصبح الس
ــاءات ذات القدرات الواقعية في العمل وأكثر بعداً  واالعتماد على الكف
ــورة احلقيقية  للنموذج  ــن ارادة الناس وميثل الص ــن املركزية وتعبر ع ع
د الثقافات حتتاج  ــائد لبناء األمة العراقية  بوصفه مجتمعاً متعدّ الس
ــع ، مبراجعة  ــامل للجمي ــه إلى وضع نظام حكم ش ــة واطياف نات مكوّ
جوهرية للقواعد االساسية التي حتكم النظام السياسي املستقبلي  

في البالد بعيداً عن التدخالت والضغوطات اخلارجية.

ــة واإلمالئية،  ــاء النحوي ــوع في األخط ــدف تالفي الوق به
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ــلوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص (سي دي)،  ان يرس

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة
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د. حيدر حسني آل طعمة

ــح التراجع  ــك +) كب ــاق (اوب ــك ان اتف ال ش
ــط اواخر  ــعار النف ــهدته اس احلاد الذي ش
ــون األول  ــمبر كان ــام ٢٠١٨. ففي ديس الع
ــى العودة  ــة وحلفاؤها عل ــت املنظم اتفق
ــاج مدفوعني مبخاوف  إلى تخفيضات اإلنت
ــعار النفط اخلام وارتفاع  ــأن تراجع أس بش
ــدادات. ومت تقليص اإلنتاج مبقدار (٨٠٠)  اإلم
ــر كانون  ــن أول يناي ــا م ــل يومي ــف برمي أل
ــبة امتثال  الثاني املاضي. وبذلك تكون نس
ــن التخفيضات املتعهد بها،  أوبك (٨٦٪) م
ــابات رويترز، وهو مستوى مرتفع  وفقا حلس

قياسا بالتجارب السابقة للمنظمة.
ــل  ــى عوام ــة إل ــارت املنظم ــك أش ــع ذل م
ــاعيها ملنع  ــكل حتديا ملس ــة تش معاكس
ــام ٢٠١٩، مبا  ــواق ع حدوث تخمة في االس
ــاع إنتاج  ــب وارتف ــف الطل ــك ضع في ذل
ــهري، قالت  ــني. وفي تقريرها الش املنافس
ــي انخفض الى  ــا النفط ــك إن إنتاجه أوب
ــي يناير  ــل يوميا ف ــف برمي ــة (٨٠٠) أل قراب
ــى (٣٠٫٨١) مليون  ــل ال ــون الثاني ليص كان
ــل يوميا. ويزيد ذلك بقليل عن الطلب  برمي

ــط أوبك، والذي  ــي ٢٠١٩ على نف املتوقع ف
خفضته املنظمة إلى (٣٠٫٥٩) مليون برميل 

يوميا.
ــب العاملي على النفط  ــرى أوبك إن الطل وت
ــينمو بوتيرة أبطأ هذا العام، وإن اإلنتاج  س
ــرع  ــيرتفع بوتيرة أس من خارج املنظمة س
ــو الطلب  ــع أوبك من ــات. وتتوق ــن التوقع م
ــط (١٫٢٤) مليون برميل  ــى النف العاملي عل
ــف برميل  ــدره (٥٠٠) أل ــا بانخفاض ق يومي
ــهر املاضي  ــا مقارنة مع توقعات الش يومي
ــتوى البالغ (١٫٤٧) مليون  ومبا يقل عن املس
ــار  ــي ٢٠١٨. من جانب اخر اش ــجل ف املس
ــك لتوقعات منو  ــص أوب ــر، الى تقلي التقري
ــدار (٠٫٢)  ــي عام ٢٠١٩ مبق ــاد العامل االقتص
نقطة مئوية إلى (٣٫٣ ٪) بسبب جملة من 
العوامل املعاكسة، اهمها تباطؤ التجارة 

العاملية.

االسعار والنمو االقتصادي
جتاوزت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي 
مزيج برنت عتبة (٦٧) دوالرا للبرميل مؤخراً، 
ــود ذلك جزئيا إلى نقص اإلمدادات منذ  ويع
ــي مقدمتهم  ــا، وف ــك) وحلفائه ــدء (أوب ب
ــي االنتاج  ــات طوعية ف ــيا، تخفيض روس
ــهر املاضي لكبح املعروض من النفط  الش
ــة مرتقبة  ــا لعقوبات أمريكي ــام. وأيض اخل
على النفط الفنزويلي واإليراني وانخفاض 
ــات  ــبب االضطراب ــا بس ليبي ــاج  انت ــي  ف
ــة. كما تلقى  ــية واالمنية القائم السياس
ــة بتوصل  ــن تنامي الثق ــعار دعما م األس

الواليات املتحدة والصني إلى تسوية للنزاع 
التجاري القائم.

ومع انخراط كبار منتجي النفط اخلام في 
ــقوف  اتفاق احلصص اإلنتاجية وتثبيت س
ــواق النفط اخلام  ــاج، تتجه انظار اس االنت
ــي احملرك  ــادي العامل ــو االقتص ــوب النم ص
االساس للطلب على النفط اخلام. وتوجد 
حزمة من العناصر املتعاكسة تعيق اخلروج 
ــاط االقتصادي  بتوقعات دقيقة ملآل النش
العاملي ومصير النمو االقتصادي في سياق 
ــدد عددا  ــة التي ته ــة االقتصادي الهشاش
ــة والناهضة في  ــادات املتقدم من االقتص
ــياق ميكن االستفادة  العالم. وفي هذا الس
ــاق النمو  ــر احملددة آلف ــن حقيبة العناص م
االقتصادي عام ٢٠١٩ والتي طرحها مؤخرا 
ــذ نورييل روبيني  ــادي االمريكي الف االقتص
ــر  ــه االخي ــي مقال NOURIEL ROUBINI ف

(حقيبة اقتصادية مختلطة لعام ٢٠١٩):
ــني االعتبار دور بنك  ــب أن يؤخذ بع اوال: يج
ــث  ــي حي ــي األميرك ــي الفيدرال االحتياط
ــة النقدية  ــواق وقفة السياس تثمن األس
ــي الفيدرالي  ــا بنك االحتياط التي يتبناه
ــل في الواليات  ــوق العم األميركي. لكن س
املتحدة تظل نشطة وقوية . وإذا تسارعت 
ــدال فوق  ــج تضخما معت ــور لكي تنت األج
ــعار  ــع أس ــن رف ــاوف م ــود اخمل ــد تع (٢٪) ق
الفائدة مرتني على األقل، وهو ما قد يصدم 
األسواق ويؤدي إلى تشديد الظروف املالية، 
ــأن النمو  ــيحيي اخملاوف بش وهذا بدوره س

في الواليات املتحدة.
ــتمرار التباطؤ في الصني رمبا  ثانيا، مع اس
يثبت املزيج املتواضع الذي تتبناه احلكومة 
ــي واملالي  ــدي واالئتمان ــن التحفيز النق م
ــى ثقة  ــرا لالفتقار إل ــدواه، نظ ــف ج ضع

ــتويات املرتفعة من  ــاع اخلاص واملس القط
ــع املالية (اإلنفاق  ــدرة الفائضة والرواف الق
ــأن  ــاوف بش اخمل ــادت  ع وإذا  ــتدانة).  باالس
ــى الظهور فقد تتأثر  التباطؤ في الصني إل

األسواق بشدة.
ــراع الصيني  ــم ان تصعيد الص ــا: رغ ثالث
ــي فإن  ــو العامل ــق النم ــد يعي ــي ق األميرك
ــر التوصل  ــة عب ــة احلالي ــتمرار الهدن اس
ــأنه  ــاق جديد حول التجارة من ش ــى اتف إل

ــواق، حتى  ــد الطمأنينة إلى األس أن يعي
ــي  ــس اجليوسياس ــتمرار التناف ــع اس م

والتكنولوجي بني البلدين.
ــي منطقة  ــو ف ــأ النم ــد يتباط ــا: ق رابع
ــا إذا كانت  ــا أن نرى م ــورو، ويتبقى لن الي
ــو محتمل أدنى أو  ــة تتجه نحو من املنطق
ــوف تتحدد النتيجة من  ما هو أسوأ. وس
ــتوى الوطني  ــرات على املس خالل املتغي
ــا،  ــية في فرنس مثل التطورات السياس

ــا وعوامل إقليمية وعاملية  وإيطاليا، وأملاني
ــع. فمن الواضح أن اخلروج البريطاني  أوس
ــأنه أن  ــب» من االحتاد األوربي من ش «الصع
يؤثر سلبا على ثقة الشركات واملستثمرين 
ــاد األوربي على  ــي اململكة املتحدة واالحت ف
ــس األميركي  ــدم الرئي ــواء. وإذا أق ــد س ح
ــيع حربه التجارية  دونالد ترامب على توس
ــي فإن هذا من  ــيارات األورب إلى قطاع الس
ــأنه أن يقوض النمو بشدة في مختلف  ش
أنحاء االحتاد األوربي، وليس فقط في أملانيا. 
ــى أداء  ــف الكثير عل ــوف يتوق ــرا، س وأخي
ــككة في أوربا في انتخابات  األحزاب املش
ــار القادم. وهذا  ــان األوربي في مايو/أي البرمل
ــكوك احمليطة  ــى الش ــيضيف إل بدوره س
بخليفة رئيس البنك املركزي األوربي ماريو 
ــتقبل السياسة النقدية في  دراجي ومس

منطقة اليورو.
ــا: من املمكن أن تضيف السياسة  خامس
ــباب عدم  احمللية اخملتلة في أميركا إلى أس
ــتوى العالَم.  ــني االقتصادي على مس اليق

ــير تعطيل احلكومة مؤخرا إلى أن كل  ويش
ــأن امليزانية وسقف  املفاوضات املقبلة بش
ــتنزاف  ــول إلى حرب اس ــوف تتح الدين س
حزبية. وبحلول نهاية العام، سوف يتحول 
ــن التخفيضات  ــز املالي الناجم ع التحفي
الضريبية اجلمهورية إلى عبء مالي ثقيل، 

ورمبا يفضي إلى إضعاف النمو.
ــهم في  ــواق األس ــزال أس ــا ت ــا: م سادس
ــرى مرتفعة  ــدة وأماكن أخ ــات املتح الوالي
على نحو مبالغ فيه، حتى بعد التصحيح 
ــف األجور، فقد  ــع ارتفاع تكالي األخير. وم
ــد واألرباح  ــكل ضعف هوامش العوائ يش
ــأة غير مرحب  ــة مفاج ــهر املقبل في األش
بها. مع مواجهة الشركات املثقلة بالديون 
الحتمال ارتفاع تكاليف االقتراض القصير 
ــل احتياج العديد  والطويل األجل، وفي ظ
ــركات التكنولوجية إلى  ــهم الش ــن أس م
ــتبعاد  ــن التصحيح، فال ميكن اس املزيد م
ــن العزوف عن  ــر حدوث موجة أخرى م خط

خوض اخملاطر وتصحيح األسواق.
ــعار النفط مدفوعة  ــابعا: قد تكون أس س

ــرة منتظرة في  ــل وف ع ــى االنخفاض بفِ إل
ــط  النف ــن  ــاج م ــبب اإلنت ــروض، بس املع
ــدة، واحتمال  ــي الواليات املتح الصخري ف
تغير النظام في فنزويال (ما يؤدي إلى توقعات 
ــعار  بزيادة اإلنتاج مبرور الوقت). ورغم أن أس
ــتهلكني،  النفط املنخفضة مفيدة للمس
فإنها متيل إلى إضعاف األسهم األميركية 
واألسواق في االقتصادات املصدرة للنفط، 
ما يثير اخملاوف بشأن تخلف الشركات في 
قطاع الطاقة والقطاعات املرتبطة به عن 

سداد ديونها (كما حدث في أوائل ٢٠١٦).
ــات العديد من  ــوف تتوقف توقع ثامنا: س
ــواق الناشئة على أسباب  اقتصادات األس
عدم اليقني العاملية املذكورة آنفا. وتشمل 
ــي الواليات  ــؤ ف ــة التباط ــر الرئيس اخملاط
ــاع التضخم في  ــدة أو الصني، وارتف املتح
الواليات املتحدة الذي البد أن يتبعه إحكام 
ــي  ــك االحتياط ــل بن بَ ــن قِ ــات م السياس
ــة، وزيادة قوة  ــروب التجاري الفيدرالي، واحل
ــعار النفط والسلع  الدوالر، وانخفاض أس

األساسية .

قد يتباطأ النمو َّـ 
منطقة اليورو ويتبقى 
لنا أن نرى ما إذا كانت 
اِّـنطقة تتجه نحو نمو 
محتمل أدنى أو ما هو 
أسوأ

اذا تعذر على االحزاب االم 
تحقيق تغيري َّـ الواقع 
السياسي للعراق فان احزاب 
الظل ستظل اعجز عن 
تحقيقه

لم يفرغ العراق من كل هذه 
التحديات حتى وجد نفسه 
وجها لوجه امام تحد جديد 
يتصل ببقاء داعش وتجذره 
َّـ هذه االرض

على الحكومة السعي 
لتجنيب العراق وزر 
تبعات السياسة 
الدولية والتوترات 
اإلقليمية
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ــورت الذي جنى رزقه  بول ماناف
ــة الدولية  ــرات املالي ــن الثغ م
ــب اخملاطر معتمداً على  احتس
ــول خاص  ــال وضع مم ان احتم
ــام التحقيق هو  ــارز ام ــر ب غي
ــتبعد؛  ــال ضعيف ومس احتم
ــع اصبح هو  ــي الواق ــه ف لكن
ــصٍ  لفح ــاً  خاضع ــه  نفس
ــدود اوليغ  ــدوه الل . ع ــريّ مجه
ــكا الذي كان قد اقام  ديريباس
ــد مانافورت  دعوى قضائية ض
ــون دوالر والذي  ــة ١٧ ملي بقيم
ــنة  ــة حس ــعى وراء معامل س
من السلطات الفيدرالية التي 
ــى الواليات  ــفره ال حدت من س
ــدم الى  ــه ق ــل ان ــدة قي املتح
االميركيني  ــني  العام ــني  املدع
ــق في  ــه العمي ــج حتقيق نتائ
ــروس  بال ــورت  ماناف ــات  عالق

واالكرانيني.
فجأةً تنبه توم باراك الذي اطلع 
ــس وتاريخه  ــكار الرئي على اف
ــب احملتملة  ــى العواق املالي ال
ــاء  اصدق ــكل  ف ــه.  لعالقات
امللياردير الذين كلمهم ترامب 
عبر الهاتف وثرثر معهم وتذمر 
ــهوداً  ــم ميكن ان يكونوا ش له

محتملني.
ــي ان اجبار االدارات  اثبت املاض
عٍ خاص  ــي مع مدَّ على التعاط
معني للتحقيق واالدعاء مبسائل 
ــس يجعلها  ــط بالرئي قد ترتب
تنوء حتت ثقل ما يتطلبه االمر 
ــم  من جهود. وغالباً ما تنقس
ــات هذه االدارات  بالنتيجة والي
ــق» وما  ــل التحقي ــى ما «قب ال
ــد التحقيق» علماً ان فترة  «بع
ــق» غالباً ما  ــد التحقي «ما بع
ــلٍ من  تكون عبارة عن مسلس
ــرية. لكن بدا  التحقيقات الس
اآلن ان فترة «ما بعد التحقيق» 
ــب  ترام ادارة  ــكل  ستش

بكاملها.
ــمي  الرس ــؤ  التواط ــرة  فك ان 
ــا وهي  ــة كم ــرة الداهي واملؤام
ــالم  االع ــن  آم ــي  الت ــرة  الفك
ــفٍ  بتله ــون  والدميقراطي
ان  ــوا  امل ــي  الت او  ــا  بصحته
ــا حدث بني  ــكل حقيقة م تش
ترامب والروس بدت مستبعدةً 
ــع طاقم  ــى جمي ــبة ال بالنس
ــض. (اصبح تعليق  البيت االبي
بانون على ان حملة ترامب لم 
ــةً كفايةً للتواطؤ  تكن منظم
مع املنظمات الرسمية اخلاصة 
ــوع احلديث املفضل  بها موض
ــذا التعليق  ــدى اجلميع ألن ه ل
ــداً لم يؤكد  صحيح). لكن اح
الصفقات اجلانبية والعمليات 
املستقلة واملعلومات التافهة 
ــي العام  ــا املدع ــي يتلقاه الت
والتي شكلت مخلفات  يومياً 
متملقي ترامب. واعتقد اجلميع 
ــرة  ــيطال اس ــق س ان التحقي
ترامب والبيت االبيض مبجرد ان 
يتناول السلسلة الطويلة من 

صفقات ترامب املالية.
ــى تأكيد الرئيس واصراره  ثم ات
ــى التصرف.  ــه قادر عل على ان
ــعي طرده».  ــول: «بوس كان يق
ــه  مل ــدى جُ ــذه اح ــل ه بالفع

ــرده.  ط ــعي  «بوس ــررة:  املتك
ــر وفكرة  ــعي طرده». مول بوس
ــر فيها  ينتص التي  ــة  املواجه
ــاً واالكثر  ــر عزم ــوى واالكث االق
عناداً واالقل اهتماماً بالعواقب 
ــي معتقدات  ــرة مركزية ف فك
ــخصية. لقد عاش  ترامب الش
ــث  ــات حي ــم مواجه ــي عال ف
ــة  للكرام ــة  ــة مركزي اهمي ال 
املرء  ــث يحظى  واالحترام وحي
ــط اذا لم يهتم  باالفضلية فق
ــخصٍ  كش ــدو  ليب ــع  يس او 
اعتبرمت  إن  ــي.  وعقالن ــرم  محت

ــم  . وآمنت ــخصيةً ــألة ش املس
ــتكون قاتالً أم  بأن النتيجة س
مقتوالً والسيما في الصراعات 
ــية فمن املستبعد ان  االساس
تلتقوا شخصاً مستعداً جلعل 

املسألة شخصيةً بقدركم.
ــرة اجلوهرية  ــذه النظ كانت ه
ــول  ــون ح ــا بان ــي امتلكه الت
ــيء  ش كل  ــل  يجع ــب:  ترام
ــي  ف ــن  يك ــم  ول ــخصياً  ش

استطاعته غير ذلك.
نصح اجلميعُ الرئيسَ بالعدول 
ــى مولر  ــز غضبه عل ــن تركي ع
(على االقل، في الوقت الراهن). 

فركز على سيشنز.
ــنز واسمه االوسط  كان سيش
بورغاد حليفاً مقرباً من بانون. 
ــو وحزيران/ يونيو  وفي ايار/ ماي
ــبه  وفرت تعليقات الرئيس ش
ــي العام  ــى املدع ــة عل اليومي
ــداً  ــن نق ــي تتضم ــون والت بان
الذعاً لقامته وصوته ومالبسه 
ــه خبراً  ــن والئه وعزم فضالً ع
ساراً مفاجئاً للجبهة املعادية 
ــت االبيض.  ــون داخل البي لبان
ــأن  ب ــة  ــك اجلبه تل ــت  فجادل
ــن اداء دورٍ  ــن يتمكن م بانون ل
ي اللوم اآلن على  ــادي ان القِ قي

ــأن كل  ــي بش وكيله االساس
االمور السيئة في حياة ترامب. 
ــادة كان احترام ترامب او  كالع
عديني. إن ايدمتوه ايدمت  ازدراؤه مُ
كل من ارتبط به ما ارتبط. وان 
لم تؤيدوه فكل ما يرتبط بكم 

سام.
استمرت وحشية تذمر ترامب 
ــخر  ــد س ــد. فق ــي التصاع ف
ــنز  ــن سيش ــرارة م ــس مب الرئي
ناعتاً اياه بأنه قصير كالسيد 
ــة.  ــة تقليدي ــة جنوبي وذو لكن
ــدةً  حاق ــورةً  ص ــه  عن ــم  ورس

ــدي والعقلي.  ــف اجلس للضع
ــيل االهانات  ــذا تدفق س وهك
ــاوي. كان  ــب البيض ــن املكت م
ــكان كل من مير في املكتب  بام

البيضاوي سماع تلك االهانات 
املوجهة لسيشنز.

اخفقت مساعي بانون بتهدئة 
ــب  ترام ــر  ذك ــد  فق ــس.  الرئي
بالصعوبات التي سيواجهونها 
في حال حتديد جلسة استماع 
ــنز في  ــة سيش ــة وبأهمي ثاني
نظر القاعدة احملافظة وبالوالء 
ــداه خالل حملة ترامب  الذي اب
ــون انقلبت  ــن محاوالت بان لك
رت اجلهة املعادية  عليه. وقد سُ
ــاعي قد  ــون بأن هذه املس لبان
ــة انتقاداتٍ اخرى  ادت الى جول

لبانون على لسان الرئيس.
ــنز  اصبح الهجوم على سيش
اآلن على االقل في رأي الرئيس 
ــي  ف ــى  االول ــال  القت ــيلة  وس
ــتبدال  الس ــط  ناش ــعى  مس
ــن  ــام. لك ــدع ع ــنز كم سيش

ــادران  ــحان فقط ق ــة مرش ثم
ــدل اعتقد  ــى ادارة وزارة الع عل
ان كال منهما مستعد للقيام 
ــة اكراماً له.  بعمليات انتحاري
وقد عرف اجلميع انهما بصورة 

شبه مؤكدة لن يصال.
ــهادة  ش ــد  موع ــراب  اقت ــع  م
ــة مخابرات  ــام جلن جيمس ام
ــيوخ – بتاريخ ٨  ــس الش مجل
ــو اي بعد ١٢ يوماً  حزيران/ يوني
ــي من  ــودة الوفد الرئاس من ع
ــرق  ــة الطويلة الى الش الرحل
ــدأ كبار افراد  ــط واوربا. ب االوس

ــورة  بص ــاءلون  يتس ــم  الطاق
ــبه علنية عن دوافع ترامب  ش

وحالته الذهنية.
ــاؤالت قد  ــذه التس ــدو ان ه يب

ــي: لِمَ لَم  ــؤال بديه حفزها س
ــام االولى  ــرد كومي في االي يط
ــة عندما  الرئاس ــلمه  من تس

ــراً طبيعياً  كان ذلك يُعد تغيي
للطاقم من دون عالقة واضحة 
ــرت  ــي؟ كث الروس ــق  بالتحقي
ــدام  انع ــة:  املبهم ــات  االجاب

ــكلٍ  القدرة على التنظيم بش
ــرعة جريان االحداث،  عام ، س
ــل  باجله ــي  حقيق ــس  وح
ــم  التُه ــأن  بش ــذاجة  والس
ــدو ان ثمة  ــية. لكن يب الروس
فهماً جديداً ساد اآلن: اعتقد 
ــك قدرةً  ــد ترامب انه ميل دونال
ــر من  ــيطرةً اكث ــلطةً وس وس
الواقع واعتقد ان موهبته في 
ــة  ــاس والهيمن ــب بالن التالع
ــي عليه.  ــر مما ه ــم اكب عليه
ــل مبنطقٍ  ــا التحلي واذا اكملن

مشابه نخلص الى اآلتي:

ــراد الطاقم ان  ــد كبار اف اعتق
ــكلةً مع  يواجه مش ــس  الرئي

الواقع وان الواقع بدأ يغمره.
ــذه الفكرة فهي  ــت ه اذا صح

ــة  الفرضي ــرةً  مباش ــارض  تع
ــية للدعم الذي تلقاه  االساس
ترامب من طاقمه. فمن ناحية، 

ــع بقدرات  ــه يتمت ــدوا ان اعتق
ــحرية لم يشككوا  ــبه س ش
ــا ان فوزه  ــب. ومب ــا عن كث فيه
ــير فال بد  لم يكن قابالً للتفس

ــك مواهب تتخطى  من انه ميل
ــه  ــزه او موهبت ــم: غرائ فهمه
ــرد  ــه او مج ــاع او طاقت باالقن
ــا يُفترض به ان  كونه نقيض م
ــة خارجة  ــون. هذه سياس يك
ــة تصدم  ــاد، سياس ــن املعت ع

النظام؛ لكنها قد تفلح.
لكن ماذا اذا لم تفلح؟ ماذا اذا 

كانوا كلهم مخطئني؟
ــرد كومي  ــق مولر وط ادى حتقي
ــاب  ــاعة احلس ــى تعليق س ال
ــت في  ــا حان ــا لكنه وتأخيره
ــهراً طويلة  النهاية وانهت اش

ــن هذه  ــم تك ــار. ل ــن االنتظ م
ارفع  في  ــة  املفاجئ االعتبارات 
ــتويات احلكومة، قد اثرت  مس
ــدرة الرئيس على  ــى ق بعد عل
ــكل مالئم.  تأدية وظيفته بش
ــرة االولى في  ــا ادت للم لكنه
اعتبار  الى  ــة  العلني االحاديث 
ــر  يؤث ان  ــن  ميك ــس  الرئي ان 
ــلباً في قدرته على  بنفسه س
ــكل مالئم.  تأدية وظيفته بش
ــذه املعلومات كانت  ــع ان ه وم
مخيفة جداً فإنها عنت ايضاً 
ــؤدي مهمته  ــه ان ي ان بإمكان
بنجاح في حال متت السيطرة 
ــر التخريب  ــى عناص بحذر عل
ــه،  معلومات ــي:  وه ــي،  الذات
ــه  تعليقات ــه،  اتصال ــات  جه
العامة، والشعور املهيمن بأنه 
ــأن ثمة خطراً  حتت التهديد وب

يُحدق به.
فجأةً، اصبحت الرؤية املهيمنة 
ــب والفرصة  ــة ترام على رئاس
التي ما تزال تناديه تتلخص في 
القول: قد ينقذك من حولك او 

قد يقضون عليك.
ــة ترامب  ــون بأن رئاس ــن بان آم
ــتخفق اخفاقاً شبه كارثي  س
ــنر وزوجته اوسع  اذا بقي كوش
ــوذاً.  نف ــب  ترام ــاري  مستش
فسبق ان عرقلت قلة خبرتهما 
السياسية العملية الرئاسية. 
ــي راح  ــذ كارثة كوم ــن من لك
ــوء اكثر: برأي بانون  الوضع يس
ــني  ــان مدفوع ــدآ اآلن يتصرف ب

بذعرٍ شخصي.
آمنت جبهة كوشنر بأن بانون، 
ــد  ــكلٍ ادق ق ــته بش او سياس
ــوة  ــى قس ــس ال ــت الرئي دفع
ــة  الطبيعي ــه  قدرات ــت  قوض
ــحر وايصال  على االقناع والس
ــون  ــه بان ــد حول ــالته. فق رس

وفريقه الى وحشٍ اكثر فأكثر.
ــذا الوقت، اعتقد اجلميع  في ه
ــن  م ــراً  كبي ــزءاً  ج ان  ــاً  تقريب
ــق  ــى عات ــع عل ــؤولية يق املس
راينس بريبوس، الذي اخفق في 
بناء بيت ابيض يحمي الرئيس 
ــه، او من بانون او من  من نفس
ــي الوقت عينه كان  اطفاله. ف
ــكلة اجلوهرية  االميان بأن املش
تقبع في ان بريبوس كبش فداء 
ــهل بل مثير للضحك. لقد  س
ــارين بكل  عجز كبير املستش
ــه ترامب او  ــاطة عن توجي بس
احمليطني به ألنه لم ميلك سوى 
ــتطيع  ــدودة. يس ــلطة مح س
ــن دون ان  ــوس ان يجادل م بريب
ــتفيد كثيراً في ان احداً ال  يس
يستطيع ان يقدر حتى السوء 
ــؤول اليه  ــذي كان ميكن ان ت ال
ــاطته املضنية  ــور لوال وس االم
ــتغليه  بني اقارب الرئيس ومس
ــت  ــا وقع ــة. رمب ــزه املريع وغرائ
ــوم،  ــي الي ــالث ف ــان او ث كارثت
ــزم بريبوس ورزانته  لكن لوال ع
ــب التي امتصها  وضربات ترام
ــوارث  الك ــرات  عش ــت  لوقع

االضافية.
ــني  ــون ب يوني ــران/  ــي ٨ حزي ف
ــاً  صباح ــرة  العاش ــاعة  الس
ــاعة الواحدة بعد الظهر  والس
ــس كومي  ــى جيم ــاً ادل تقريب
ــة  ــام جلن ــاً ام ــهادته علن بش
ــيوخ.  ــس الش ــرات مجل مخاب
ــهادة رئيس الشرطة  جاءت ش
الفيدرالية السابق التي كانت 
ــة  ــى الصراح ــاً عل ــاالً بارع مث
ــة  االخالقي ــتقامة  واالس
واالدلة  ــخصي  الش ــرف  والش
لتقدم  ــا  بتفاصيله ــة  الدافع
البالد:  ــى  ال ــةً  واضح ــالةً  رس
ــح  ــى االرج ــه عل ــس ابل الرئي
ــد. في عصر  ــكل تأكي وكاذب ب
ــة االعالم احلديث قالئل  كياس
هم الرؤساء الذين واجهوا كم 
ــي  ــات الت ــدي واالعتراض التح

واجهها هو امام الكونغرس.
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اصبحت الرؤية اِّـهيمنة على رئاسة 
ترامب والفرصة التي ما تزال تناديه 

تتلخص َّـ القول: قد ينقذك من حولك 
او قد يقضون عليك
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اثبت اِّـاضي ان اجبار االدارات على التعاطي 
مع مدعٍ خاص معني للتحقيق يجعلها تنوء 

تحت ثقل ما يتطلبه االمر من جهود

بول
اوليغ

ترامب
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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 
ــي دونالد ترامب  ــعى الرئيس االمريك ــف فضائح البيت االبيض والذي س ــوء على الكتاب الذي كش ــلط الض تس
ــه بكل ما اوتي من دهاء وقوة انه كتاب « نار وغضب « البيت االبيض في عهد ترامب « ملؤلفة الباحث  ــدا ملنع جاه
ــى جوائز تقديرية عدة في الصحافة  ــي « مايكل وولف « وهو من مواليد (1953) والذي حاز عل ــي االمريك والصحف
ــة عديدة ابرزها « نيويورك « و « فايني فير « و « يو اس اي تودي « و»  ــه يكتب عمودا في صحف امريكي ــرف بكون وع
ــب في مجالي االعالم واالعمال  ــيس موقع « نيوزر « جلمعه االخبار وله عدة كت ــارك وولف في تاس الغارديان « وش
ــة القيت في وجه  ــتى الطرق واعتبر قنبل ــم وحاول ترامب منعه بش ــار هذا الكتب هز العال ــية باختص السياس
ــاطع على صراعات عنيفة ودسائس وتسريبات  ــليط ضوء س الرئيس االمريكي اخلامس واالربعني في الكتاب تس

داخل اجلناح الغربي في البيت االبيض وفي اخلتام الكتاب رحلة ممتعة لعالم فيه مافيه من الغموض واالسرار 
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ــي صعب  ــدو أن الواقع السياس يب
ــوات  خط أي  أن  ــة  لدرج ــة  للغاي
ــم تبدأ، وعلى مدى  نحو االصالح ل
االشهر املاضية لم تكن احلكومة 
ــى التحرك نحو االصالح،  قادرة عل
ــا للمتابع انها  ــي انطباع ما يعط
ــرة، االمر  ــجعة بامل بداية غير مش
ــذي يجعل كل خطوات االصالح  ال

حبراً على ورق .
ــن من أجل  ــابق الزم احلكومة تس
ــجلها  ــي س ــنة ف ــجيل حس تس
فهناك فرق بني من يكتب البرنامج 
على ورق وبني من يطبقه على أرض 
ــيكون  الواقع، كما أن التصعيد س
سيد املوقف إذا ما بقيت احلكومة 

تتبع لضغط السياسيني.
ــية بعد سقوط  العملية السياس
ــت الكثير من  ــام البائد حتمل النظ
وكادت في  ــات،  والصدم النكبات، 
اكثر من مرة ان تتعرض الى االنهيار 
ــباب عدة،  ــن ان نعزوه الى اس وميك
ــدم التعاطي اجلدي  ــرة يكون ع فم
مع العملية السياسية من بعض 

السياسيني أنفسهم، وهذا سببه 
ــراءة والرؤية  ــى ضعف الق يعود ال
ــض، والذي  البع ــية لدى  السياس
ــلب على  ــس بالس ــي انعك بالتال
ــية، ومرة نعزوه  العملية السياس
ــيني  الى فقدان الثقة بني السياس
أنفسهم، وأصبحنا على انهم لم 
ــطر اجنداتهم شيء  يكون في اس

للشعب.
ــرأ الواقع  ــا نق ــع جعلن ــذا الواق ه
ــزرٍ ولكن  ــه واقع م ــي، بأن السياس
ميكن له الصمود مطلقاً، وكان في 
ــرض لالهتزازات  اغلب األوقات يتع
املرجعية  ــل  ــة، ولكن تتدخ القوي
ــأ  اخلط ــى  عل ــف  وتق ــة،  الديني
ــا  ــا لعله ــى صوته ــح بأعل وتصي
ــباتهم، كما  توقظ النائمني من س
ــات بني  ــات والصراع ــذه األزم ان ه
ــت  خلق ــهم  أنفس ــيني  السياس
ــى حتى  ــداء الذي من ــاً من الع نوع
اصبح مواجهة في بعض األوقات، 
ــن األكراد  ــز م ــراع املرك ــكان ص ف
ــان الى  ــه الطرف ــل في ــاً وص صراع
ــد  والتهدي ــلحة،  املس ــة  املواجه
والوعد والوعيد، الى جانب الصراع 
ــي بظالله  ــر يلق ــو اآلخ ــي ه اخلف
ــي بشكل  ــهد السياس على املش
ــريعة  عام، ويجعل املتغيرات الس
ــه، ورمبا ال  ــف في ــيدة املوق ــي س ه
ــارا  ــاً انهي ــرى قريب ــتغرب ان ن نس
ــة  ملواقف كتل او تغيير في سياس

احلكومة احلالية.

حوراء قاسم

جميعنا نعلم أن هنالك فحوصات 
عديدة يجب أن تتم عند الزواج من 
ــم التأكد ما إذا  ــخص ما كي يت ش
ــزواج، يجب  ــك عارض لل كان هنال
ــي ضمن  أن يوضع الفحص النفس
ــات ألن الرجل واملرأة  تلك الفحوص
ــيكونان مسؤوالن عن عائلة في  س
املستقبل, وال يصح أن تسلم تلك 

العائلة ملريض نفسي.
ــت لتعذيب  ــف تعرض ــة ره الطفل
ــديد من قبل والديها ما السبب  ش

ــذي دفعها لتعذيب تلك الطفلة  ال
الصغيرة، وبأي حق سلبوها روحها 
وهم والداها, لن أقول عنهم سوى 
ــني ويجب أن  ــى ومجان ــم مرض أنه
ــى ما فعلوه  ــم القانون عل يعاقبه
ــؤاال إلى  ــا لنطرح س ــم. هن بابنته

متى سنضل بهذا التخلف؟
ــم  أوالدك ــتعاملون  س ــى  مت ــى  إل
بقسوة إلى متى سيستمر تعذيب 
ــدي,  واجلس ــي  النفس ــال  األطف
ــل تربية  ــب الطف وكيف سيكتس
ــوة  ــذه القس ــد كل ه ــليمة بع س
ــي يراها, وكيف تودون أن يكونوا  الت
أوالدكم سنداً لكم عندما تنحني 
ــم تعذبوهم بدل أن  ــم وانت ظهورك

تعلموهم كيف يستقيمون؟
ــة  جدي ــوة  خط ــذ  تتخ أن  ــو  أرج
ــي  ــة فه ــك الطفل ــوت تل ــاه م جت
ــن ممتلكاتهم  ــت م ــم وليس ابنته
الشخصية, والروح بيد اهللا ال يحق 

ألي كائن أن يزهقها بيده.
ــدها  جس ــر  منظ ــاعة  بش ــن  ع
ــذي انتابني  ــا وعن األلم ال ووجهه
حني رأيت صورتها وتلك اآلثار التي 
متأل جسدها, أثار التعذيب والضرب 
ــذا أن دل على  ــيةٍ هذه, وه أي وحش
ــدم احترام  ــيء فإمنا يدل على ع ش
ــن  ــل, وهي دعوة لس ــوق الطف حق
ــال ويجب أن  ــي األطف ــام يحم نظ
ــري  ــرع قانون ضد العنف األس يش

ــراه اليوم من  ــال وأخيرا ما ن لألطف
ــل وتعذيب في  ــف وقت ــر عن ظواه
مجتمعنا ونحن مجتمع اسالمي, 
, وما هو  ــالم بصلةٍ هذا ال ميت لإلس
ــاق األرواح يتنافى  ــف, وإزه اال تخل
ــالة نبينا  ــه رس ــاءت ب ــا ج ــع م م
ــع جميع  ــى م ــد (ص) ويتناف محم
ــماوية، ومع اإلنسانية  األديان الس
ــنا  ومبادئها, علينا أن نراجع أنفس

ونسألها كثيرا
ــلمون, وقبل  ــاً نحن مس فهل حق
هذا السؤال هل حقاً نحن بشر ذوي 
إنسانية, البد أن نراعي هذه املعايير 
ــل القضاء على  ــا من اج ونحترمه

االفات التي تهدد حياة اجملتمع.

علي الجفال

ــارك التي  ــية للمع ــة قدس ــس ثم لي
ــا. قميص داعش  ــم أرواح أبنائن تلته
ــجب  مش ــى  عل ــا  معلق ــزل  ي ــا  مل
ــا أنني  ــة، فيم ــات الهرم اآليديولوجي
األرامل والثكالى يتناسل أمام اجلميع 

دون أن يتحرك الضمير السياسي.
ــراب احلرب  ــات لرؤوس ح ــة التماع ثم
ــاك. البعد  ــا أو من هن ــض من هن توم

املعلن هو تعقيم السيادة مما حلق بها 
ــود القوات االمريكية في  من أدران وج
ــي بتراخي ذاكرة  ــة تش العراق. دهش
السياسي العراقي فيما يتعلق بهذا 
ــذي ميتلك جذورا متتد ألبعد  الوجود ال
من نيسان عام ٢٠٠٣، موعد االطاحة 
ــس الدولة  ــدام وتدمير أس ــام ص بنظ
ــى أمل إعادة بنائها وفقا  العراقية عل
ــي  ــة ف ــداف االمريكي ــات األه ملقاس

املنطقة، وهذا ما حصل بالفعل.
ــة ان يقف البعض بالضد  ليس صدف
ــي  ــة ف ــوات االمريكي ــود الق ــن وج م
ــان بالتصويت  ــراق ويطالب البرمل الع
ــحاب من  ــى وقف العمل، أو االنس عل
املوقعة  االستراتيجي  االطار  إتفاقية 
ــنطن. الهتافات التي  بني بغداد وواش
يطلقها هذا البعض لم تعد همسا، 

ــس صدفة  ــرا. ولي ــت جه ــل أصبح ب
ــع  ــر م ــض اآلخ ــف البع ــا ان يق أيض
ــة في العراق،  ــود القوات االمريكي وج
ــا كنتيجة طبيعية  ــل والتهليل له ب

للشعور باليأس واالحباط .
ــش األمنية  ــرك الهوام ــنطن حت واش
ــى العراق  ــش ال ــودة داع ــو منت ع نح

بتكتيكات جديدة. 
 مايك بومبيو وزير اخلارجية األميركي 
ــول،  يق ــث  حي ــى  بالفوض ــرنا  يبش
ــاً ما تتبع  ــا أن الفوضى غالب «تعلمن
انسحاب أميركا»، انها حتما ليست 
ــن كونداليزا رايس  ــى خالقة. زم فوض
ــعوب الوحشي بدل  انتهى وقتل الش
سياسة القتل بقفازات حريرية، منذ 
ــد ترامب عتبة  ــدام دونال ــأت اق أن وط

البيت االبيض. 

ــقا مع  ــرار العراقي متس ــدو الق ال يب
ــدات دون االلتفات  حجم هذه التهدي
ــى منقوصة دون  ــيادة تبق الى ان الس
ــرعيتها من الشعب،  ان تكتسب ش
ــتور،  ــلطات وفقا للدس ــدر الس مص
كذلك شرعية املنجز. إرتهان البعض 
ــي  ــي أو االقليم ــط الدول ــى الضاغ ال
ــلمات  ــل املوقف املغاير، من املس جع
ــي  ف ــب  الرواس ــى  ال ــات  االلتف دون 
احلالني، النبرة الكولنيالية ذو الرافعة 

االقتصادية، النفط والسالح.
ــم  ــع واألل ــة وتتس ــدم باقي ــرة ال دائ
العراقي أصبح بسعة احللم. الفواعل 
ــاج فاجعة ٢٠١٤،  ــة تعيد إنت اخلارجي
فيما الفواعل العراقية تواصل لعبة 
ــار ومحاوالت التغطية على ما  االنتظ

يطفو من اجلثث.

مازن الزيدي

ــن رئيس الوزراء حيدر العبادي نهاية  عندما اعل
ــر على داعش بتحرير كافة االراضي  ٢٠١٧ النص
من سطوة التنظيم، حذرنا وقتها  من االحتفاء 

بالتحرير والتغاضي عن التطهير.
ــات التعرض  ــادت عملي ــابيع ع ــد ذلك بأس بع
ــة  واحلويج ــن  حمري ــق  مناط ــى  ال ــال  واالغتي
ــت اجلهات  ــا كان ــرقاط . وقته ــامراء والش وس
ــذرة من مخاطر  ــه االصوات احمل ــمية تواج الرس
ــرد خروقات  ــل التطهير، متحدثة عن مج جتاه

هنا وهناك الترقى الى التهديد.
ــباً لعودة اي  ــام بيئة ومناخاً مناس ــا بتنا ام إنن
نشاط ارهابي لداعش او غيره، رغم اني ممن يؤمن 
ــتعادة  ــة اجتماعية حتول دون اس ــود مناع بوج

هذه التنظيمات حلواضنها االجتماعية.
ــذه التحديات حتى  ــراق من كل ه لم يفرغ الع
ــه وجها لوجه امام حتدٍ جديد يتصل  وجد نفس

ببقاء داعش وجتذره في هذه االرض.
ــن اعالن العبادي  ــد اكثر من عام ونصف م فبع
ــأت اميركا تصفية اخر جيوب  هزمية داعش، ارت
داعش في الشرق السوري ايفاء لتعهد رئيسها 
ــا، فتم اعالن هزمية داعش خالل  بانهاء تواجده
ــى االرض  ــات عل ــن املعطي ــد. لك ــبوع واح اس
ــدة الباغوز،  ــي بل ــر االمريكي ف ــول ان النص تق
ــم يكن نصرا  ــم داعش، ل ــر عاصمة لتنظي اخ
ــا للحلفاء االوربيني  ــدر كونه توريطا امريكي بق

والعراقيني.
ــبوع تقريبا واحلديث يدور عن معركة  فمنذ اس
االمتار االخيرة في الباغوز، التي ينتظر ان تخلى 
ــدا لالطباق على اخر  ــن «املدنيني العزّل» متهي م
ــير التقديرات الى خروج ٥  فلول التنظيم. وتش
ــع التقديرات  ــذه البلدة، وتتوق ــازح من ه االف ن
ذاتها بقاء نفس هذا العدد داخل مساحة تقل 
ــاهدنا  ــياق ش عن كيلومتر مربع. وفي هذا الس
احدى «املدنيات النازحات» وهي تذكر خليفتها 
ــره بالنزوح  ــا ألم ــد امتثاله ــالل، وتؤك بكل اج

بانتظار التحاق زوجها «اجملاهد»!
ــدى  ــت اح ــي منع ــدة، الت ــات املتح اذاً فالوالي
ــول اراضيها،  ــات من دخ ــيات االمريكي الداعش
ــها عبر تسفيرهم  حاولت توريط اوربا بدواعش

ــي مقدمتها  ــراق. لكن االخيرة وف الى الع

ــاول بدورها توريط  ــا رفضت ذلك، وهي حت فرنس
ــراءات ووعود  ــم لديه مقابل اغ ــراق بإبقائه الع

ــتقباله برهم  غامضة طرحها ماكرون لدى اس
صالح.

ــت «عمليات  ــابيع التي اعقب ــالل هذه االس وخ
ــير االحصاءات الى ان  ــط» االمريكي، تش التوري
ــا اليقل عن ١٢٠٠  ــتقبل حتى االن م العراق اس
داعشي، بينهم مع نساء واطفال، وبينهم ايضا 

٤٠٠ مقاتل عراقي اعتقلتهم قوات قسد.

لكن رئيس مكتب العالقات اخلارجية في اإلدارة 
ــد الكرمي عمر نفى ان تكون  الذاتية الكردية عب
قسد قد نقلت الدواعش الى العراق. واضاف 
ــخص ميرّ  ــلم أي ش ــث املبدأ؛ ال نس «من حي
عبرنا إلى السلطات العراقية أو أي طرف آخر؛ 
ــرّوا عن طريق  ــخاص م إال إذا كان هؤالء األش
ــارة  ــق آخر»!!.وهذا تصريح واضح في اش فري
ــر «لعبة التوريط»  ــود طرف ثالث يدي الى وج
ــاه طرف اضعف من  ــي معركة الباغوز باجت ف
اوربا املعارضة والرافضة الستقبال نفاياتها 
الداعشية. والطرف اضعف حاليا من العراق 
ــش وايوائهم!  ــتقبال الدواع ــذي عليه اس ال
ــية،  ــياً من اصول فرنس وما عدا الـ١٤ داعش
الذين زُعم اعتقالهم على يد جهاز اخملابرات 
ــريبات الى  ــير التس ــوريا فيما تش ــل س داخ
ــب االمريكي، فإنّ  ــليمهم من قبل اجلان تس
ــا يتعلق  ــاده فيم ــعاً يتم اعتم ــاً واس تكتم
ــلمهم العراق  بوجود دواعش اجانب بني من تس
ــيتم تسلمهم الحقاً. وسواء  حتى االن، وممن س
ــلمهم العراق عراقيني  كان الدواعش الذين تس
ــاوف االن تنصبّ على  ام بينهم اجانب، فإن اخمل

قضيتني غاية في اخلطورة:
ــالت العراقية  ــر املعتق ــاوف ان توف االولى: مخ
ــش تنظيم  ــد داع ــي يعي ــة لك ــة حاضن االمن

ر مبعتقل بوكا الذي تخرج منه  ــه مبا يذكّ صفوف
ــدادي. اكتظاظ  ــر البغ ــم التنظيم ابو بك زعي
السجون كلها عوامل التسمح بعزل هذا النوع 
ــني ومنع اختالطهم بغيرهم. اضف  من املعتقل
الى ذلك فإن امتناع رئاسة اجلمهورية املمنهج 
عن توقيع وامضاء احكام االعدام اسهم كثيرا 

في اطالة تواجد هؤالء في السجون.
ــد او  ــن قس ــليمهم م ــن مت تس ــة: ان م الثاني
االمريكان الى احلكومة العراقية في غالب الظن 
ــم املوجهة لهم.  ــات واضحة تثبت الته ال اولي
ــهل  ــإذا كانوا عراقيني فإنه من الس وبالتالي ف
ــم واخراجهم من  ــف قضاياه ــب بتكيي التالع
ــجون او منحهم احكاماً مخففة، وهو ما  الس

يعزّز اخملاوف في النقطة االولى.
ــب الظن  ــني اجانب، فأغل ــوا مقاتل ــا لو كان ام
ــيحكمون بتهم جتاوز احلدود للسبب  فانهم س
ــالق  ــى اط ــا عل ــراق الحق ــيجبر الع ــه، وس ذات

سراحهم شاء ام أبى.
بعد ما كنا نحذر من عمليات التحرير للمناطق 
ــش، حذرنا الحقا من  ــيطر عليها داع التي تس
التغاضي عن عمليات التطهير، اليوم نحذر من 
ــفير التي قد جترنا  التساهل مع عمليات التس
للعودة الى التحرير بعدما فرّطنا باستحقاقات 

التطهير! .

 

عبد الغني علي يحيى

التخبط الفكري والسياسي املتمثل في 
ــية كان ال بد ان يجد  ــاريع السياس املش
انعكاساً له في احلياة احلزبية في العراق، 

مع توقعي في أن يحذو اصحاب املشاريع 
ــعي لتأسيس  تلك حذو د. عالوي في الس
تنظيمات جديدة على غرار املنبر العراقي 
ــرة جتعلنا  ــعى الى ظاه وان يتحول املس
ــي حياتنا  ــزق جديدين ف ــام تخبط ومت ام
ــة. اذ تزامنا مع دعوة  ــية واحلزبي السياس
عالوي دعا رائد فهمي سكرتير عام احلزب 
ــدوة اقيمت له  ــيوعي العراقي في ن الش
ــا الى «اعادة  ــا واخرى في فرنس في املاني
ــاق  ــاط التيار الدميقراطي» بعد أن س نش
ــالوي، حني  ــها للدكتور ع ــررات نفس املب
ــعبية  ــال «باحتمال وقوع انفجارات ش ق
ــا» و»أن القوى  ــيطرة عليه ــن الس ال ميك

املدنية والدميقراطية مبعثرة».

ــد فهمي، ومعهما  ــم كالهما، د. عالوي ورائ محاوالته ــي  ف ــاريع  املش ــاب  اصح
ــعب والبالد  ــون من االخالص للش ينطلق
ــك. وغالباً ما جند املشاريع والصيغ  بال ش
ــي  ــرى ف ــة. ون ــة جذاب ــة براق التنظيمي
ــم يأتِ  ــي فلك ل ــدوران ف ــاعيهم ال مس
ــردد ان  ــن عامني ت ــل اكثر م ــد .. قب بجدي
ــيس  ــداً على تأس ــل جاه ــم عم بعضه
تنظيم عابر للطائفية، وكأن التنظيمات 
ــة أو عنصرية  ــة جميعها طائفي القائم
ــت في حينه  ــاً مني على ذلك قل وتعليق
ــني عن صيغة  ــأن الباحث ــررت القول ب وك
ــد ينجحون  ــة ق ــاوز الطائفي ــور وجت لعب
ــر للقارات  ــاروخ عاب ــاد وصنع ص في ايج
ــا يكون عن  ــات، اال انهم اعجز م واحمليط

ــة. لقد  ــر للطائفي ــيس تنظيم عاب تاس
ــا  ــوا به ــي تقدم ــاريع الت ــقطت املش س
ــقطت االحزاب واتوقع املصير نفسه  وس
للمنبر العراقي وللتيار الدميقراطي، وكل 
ــك ان كل  ــى غرارهما، وال ش ــكار عل االف
حزب ظل أو واجهة، يؤسسه هذا الطرف 
ــق اي هدف للحزب  ــزب لن يحق أو ذاك، ح
ــزاب  ــى االح ــذر عل ــه. واذا تع االم أو املوج
ــي  ــق تغيير في الواقع السياس االم حتقي
ــتظل اعجز  ــراق فان احزاب الظل س للع

عن حتقيقه.
هل فاز حزب الظل طوال االعوام املاضية 
ــني العراقي  ــد في البرملان ــو مبقعد واح ول
والكردستاني؟ وبالكثرة، فأن هذه االحزاب 

ــل كاهل خزينة االحزاب االم. وأضيف  تثق
ــر العراقي  ــزاب الظل مبا فيها املنب ان اح

ستكرس االحباط في النفوس.
ــاريع  ــزاب ومش ــا من اح ــي ما لدين يكف
سياسية، واذا اراد السياسيون العراقيون 
الوصول الى حل ينهي املعاناة العراقية، 
اشير عليهم أوالً واخيراً يتبني حق تقرير 
ــوا  وليعلم ــي،  العراق ــعب  ــر للش املصي
ــاريعهم  ــدون هذا احلل فان كل مش انه ب
ــية والتنظيمية مالها التالشي  السياس
ــي  وتنظيم ــي  سياس ــروع  مش اي  وان 
ــاوي شيئا اذا خال من  يتقدمون به لن يس

هذا احلل .

ــية واالمنية واالزمة املالية واالقتصادية  في ظل وجود االزمات السياس
ــم بالصدقية لبناء  ــي مير بها العراق يحتاج إلى اتّخاذ خطوات تتّس الت
ــني الدولة من خالل  ــات اخملتلفة حول مكانتها ب ــة وطمأنة املكون الثق
ــع متكامل .في ظل الظروف العصيبة كهذه  ية لبناء مجتم خطة جدّ
ــجناء االرهاب من سوريا في العراق هي اضافة ازمات جديدة  وبقبول س
في البلد ، حيث ان احلكومة تنفق مالينيَ الدوالرات يوميا على السجون 
ــجون  ــي ظل عجزٍ مالي كبير ، ومن التحديات االخرى واكتظاظ  الس ف
ــيناريو هروب السجناء املنتمني إلى هذه اجملموعات  واخلوف من تكرار س
ــي غريب  ــجن اب ــابقة في س ــنوات الس ــرار ما حصل في الس ــى غ عل
ــور مقلقة وغير مفهومة  ــفيرات وصالح الدين واالنبار تبقى االم والتس

االسباب .
ــة الدولية  ــعي لتجنيب العراق وزر تبعات السياس على احلكومة الس
ــار موقع ووضع العراق احلالي،  ــرات اإلقليمية، واألخذ بنظر االعتب والتوت
ــتقرار مبا  ــيادته ومصلحته الوطنية في تثبيت االس ــد على س والتأكي
ــر البنى التحتية بعد ان أصبح العنف  ــهم في إعادة االعمار وتطوي يس
ــمح لغالبية  ــوم محدوداً ويؤثر على مناطق بعينها فقط وهو ما س الي

ــى حياتهم  ــه بالعودة إل أهل
الطبيعية اليومية.

ــراق  الع أن  ــي  يعن ال  ــذا  وه
ــة بأي  ــة طبيعي ــح دول أصب
وأن  ــكال  األش ــن  م ــكل  ش
الوضع اآلن اكثر من طبيعي 
ابداً ليس هذا امنا ، ولألسف، 
ــية في  ــإن األزمة السياس ف
ــب دوراً كبيراً في  ــالد تلع الب
تقسيمه مخلّفة وراءها تربة 
ــا االرهاب  ــة ينفذ فيه خصب
ــه فاملعاجلات اجلزئية  عمليات
ــة ،  ــر كافي ــة غي أو االنتقائي
تهدف  ــي  الت تلك  ــيّما  والس
ــح على  ــق مصال ــى حتقي إل
ــج  ــر دون برنام ــدى القصي امل

ــن الضروريات املهمة  كما ان احلكومة لم تعالج  ــح والتي  تعتبر م واض
ــتقرار العراق ودميقراطيته  العوامل املغذية لالضطرابات التي تهدد اس
ــة االرهاب مازال يهدد االمن مستفيدا من حالة االضطراب التي  الهشَّ
ــاق على بعض  ــية في عدم االتف ــراق، والتوترات السياس ــها الع يعيش

املناصب الوزارية.
ــة للقواعد التي  ــراء مراجعة جوهريّ ــي يتطلب إلى إج ــع احلال إن الوض
ل التركيز إلى  حتكم النظام السياسي احلالي في البالد و يجب أن يتحوّ
املواطنني بعيداً عن الطوائف. فالتغيير احلقيقي يتطلّب إجراء تعديالت 
ــتور ولنظام ادارة الدولة إضافة إلى سنّ قوانني جديدة  كبيرة على الدس

بشأن األحزاب السياسية وإدارة املوارد.
ــية  ــلطة أقلّ  اتكاءً على النخب السياس من هنا يتعنيّ أن تصبح الس
ــاءات ذات القدرات الواقعية في العمل وأكثر بعداً  واالعتماد على الكف
ــورة احلقيقية  للنموذج  ــن ارادة الناس وميثل الص ــن املركزية وتعبر ع ع
د الثقافات حتتاج  ــائد لبناء األمة العراقية  بوصفه مجتمعاً متعدّ الس
ــع ، مبراجعة  ــامل للجمي ــه إلى وضع نظام حكم ش ــة واطياف نات مكوّ
جوهرية للقواعد االساسية التي حتكم النظام السياسي املستقبلي  

في البالد بعيداً عن التدخالت والضغوطات اخلارجية.

ــة واإلمالئية،  ــاء النحوي ــوع في األخط ــدف تالفي الوق به
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ــلوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص (سي دي)،  ان يرس

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق
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د. حيدر حسني آل طعمة

ــح التراجع  ــك +) كب ــاق (اوب ــك ان اتف ال ش
ــط اواخر  ــعار النف ــهدته اس احلاد الذي ش
ــون األول  ــمبر كان ــام ٢٠١٨. ففي ديس الع
ــى العودة  ــة وحلفاؤها عل ــت املنظم اتفق
ــاج مدفوعني مبخاوف  إلى تخفيضات اإلنت
ــعار النفط اخلام وارتفاع  ــأن تراجع أس بش
ــدادات. ومت تقليص اإلنتاج مبقدار (٨٠٠)  اإلم
ــر كانون  ــن أول يناي ــا م ــل يومي ــف برمي أل
ــبة امتثال  الثاني املاضي. وبذلك تكون نس
ــن التخفيضات املتعهد بها،  أوبك (٨٦٪) م
ــابات رويترز، وهو مستوى مرتفع  وفقا حلس

قياسا بالتجارب السابقة للمنظمة.
ــل  ــى عوام ــة إل ــارت املنظم ــك أش ــع ذل م
ــاعيها ملنع  ــكل حتديا ملس ــة تش معاكس
ــام ٢٠١٩، مبا  ــواق ع حدوث تخمة في االس
ــاع إنتاج  ــب وارتف ــف الطل ــك ضع في ذل
ــهري، قالت  ــني. وفي تقريرها الش املنافس
ــي انخفض الى  ــا النفط ــك إن إنتاجه أوب
ــي يناير  ــل يوميا ف ــف برمي ــة (٨٠٠) أل قراب
ــى (٣٠٫٨١) مليون  ــل ال ــون الثاني ليص كان
ــل يوميا. ويزيد ذلك بقليل عن الطلب  برمي

ــط أوبك، والذي  ــي ٢٠١٩ على نف املتوقع ف
خفضته املنظمة إلى (٣٠٫٥٩) مليون برميل 

يوميا.
ــب العاملي على النفط  ــرى أوبك إن الطل وت
ــينمو بوتيرة أبطأ هذا العام، وإن اإلنتاج  س
ــرع  ــيرتفع بوتيرة أس من خارج املنظمة س
ــو الطلب  ــع أوبك من ــات. وتتوق ــن التوقع م
ــط (١٫٢٤) مليون برميل  ــى النف العاملي عل
ــف برميل  ــدره (٥٠٠) أل ــا بانخفاض ق يومي
ــهر املاضي  ــا مقارنة مع توقعات الش يومي
ــتوى البالغ (١٫٤٧) مليون  ومبا يقل عن املس
ــار  ــي ٢٠١٨. من جانب اخر اش ــجل ف املس
ــك لتوقعات منو  ــص أوب ــر، الى تقلي التقري
ــدار (٠٫٢)  ــي عام ٢٠١٩ مبق ــاد العامل االقتص
نقطة مئوية إلى (٣٫٣ ٪) بسبب جملة من 
العوامل املعاكسة، اهمها تباطؤ التجارة 

العاملية.

االسعار والنمو االقتصادي
جتاوزت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي 
مزيج برنت عتبة (٦٧) دوالرا للبرميل مؤخراً، 
ــود ذلك جزئيا إلى نقص اإلمدادات منذ  ويع
ــي مقدمتهم  ــا، وف ــك) وحلفائه ــدء (أوب ب
ــي االنتاج  ــات طوعية ف ــيا، تخفيض روس
ــهر املاضي لكبح املعروض من النفط  الش
ــة مرتقبة  ــا لعقوبات أمريكي ــام. وأيض اخل
على النفط الفنزويلي واإليراني وانخفاض 
ــات  ــبب االضطراب ــا بس ليبي ــاج  انت ــي  ف
ــة. كما تلقى  ــية واالمنية القائم السياس
ــة بتوصل  ــن تنامي الثق ــعار دعما م األس

الواليات املتحدة والصني إلى تسوية للنزاع 
التجاري القائم.

ومع انخراط كبار منتجي النفط اخلام في 
ــقوف  اتفاق احلصص اإلنتاجية وتثبيت س
ــواق النفط اخلام  ــاج، تتجه انظار اس االنت
ــي احملرك  ــادي العامل ــو االقتص ــوب النم ص
االساس للطلب على النفط اخلام. وتوجد 
حزمة من العناصر املتعاكسة تعيق اخلروج 
ــاط االقتصادي  بتوقعات دقيقة ملآل النش
العاملي ومصير النمو االقتصادي في سياق 
ــدد عددا  ــة التي ته ــة االقتصادي الهشاش
ــة والناهضة في  ــادات املتقدم من االقتص
ــياق ميكن االستفادة  العالم. وفي هذا الس
ــاق النمو  ــر احملددة آلف ــن حقيبة العناص م
االقتصادي عام ٢٠١٩ والتي طرحها مؤخرا 
ــذ نورييل روبيني  ــادي االمريكي الف االقتص
ــر  ــه االخي ــي مقال NOURIEL ROUBINI ف

(حقيبة اقتصادية مختلطة لعام ٢٠١٩):
ــني االعتبار دور بنك  ــب أن يؤخذ بع اوال: يج
ــث  ــي حي ــي األميرك ــي الفيدرال االحتياط
ــة النقدية  ــواق وقفة السياس تثمن األس
ــي الفيدرالي  ــا بنك االحتياط التي يتبناه
ــل في الواليات  ــوق العم األميركي. لكن س
املتحدة تظل نشطة وقوية . وإذا تسارعت 
ــدال فوق  ــج تضخما معت ــور لكي تنت األج
ــعار  ــع أس ــن رف ــاوف م ــود اخمل ــد تع (٢٪) ق
الفائدة مرتني على األقل، وهو ما قد يصدم 
األسواق ويؤدي إلى تشديد الظروف املالية، 
ــأن النمو  ــيحيي اخملاوف بش وهذا بدوره س

في الواليات املتحدة.
ــتمرار التباطؤ في الصني رمبا  ثانيا، مع اس
يثبت املزيج املتواضع الذي تتبناه احلكومة 
ــي واملالي  ــدي واالئتمان ــن التحفيز النق م
ــى ثقة  ــرا لالفتقار إل ــدواه، نظ ــف ج ضع

ــتويات املرتفعة من  ــاع اخلاص واملس القط
ــع املالية (اإلنفاق  ــدرة الفائضة والرواف الق
ــأن  ــاوف بش اخمل ــادت  ع وإذا  ــتدانة).  باالس
ــى الظهور فقد تتأثر  التباطؤ في الصني إل

األسواق بشدة.
ــراع الصيني  ــم ان تصعيد الص ــا: رغ ثالث
ــي فإن  ــو العامل ــق النم ــد يعي ــي ق األميرك
ــر التوصل  ــة عب ــة احلالي ــتمرار الهدن اس
ــأنه  ــاق جديد حول التجارة من ش ــى اتف إل

ــواق، حتى  ــد الطمأنينة إلى األس أن يعي
ــي  ــس اجليوسياس ــتمرار التناف ــع اس م

والتكنولوجي بني البلدين.
ــي منطقة  ــو ف ــأ النم ــد يتباط ــا: ق رابع
ــا إذا كانت  ــا أن نرى م ــورو، ويتبقى لن الي
ــو محتمل أدنى أو  ــة تتجه نحو من املنطق
ــوف تتحدد النتيجة من  ما هو أسوأ. وس
ــتوى الوطني  ــرات على املس خالل املتغي
ــا،  ــية في فرنس مثل التطورات السياس

ــا وعوامل إقليمية وعاملية  وإيطاليا، وأملاني
ــع. فمن الواضح أن اخلروج البريطاني  أوس
ــأنه أن  ــب» من االحتاد األوربي من ش «الصع
يؤثر سلبا على ثقة الشركات واملستثمرين 
ــاد األوربي على  ــي اململكة املتحدة واالحت ف
ــس األميركي  ــدم الرئي ــواء. وإذا أق ــد س ح
ــيع حربه التجارية  دونالد ترامب على توس
ــي فإن هذا من  ــيارات األورب إلى قطاع الس
ــأنه أن يقوض النمو بشدة في مختلف  ش
أنحاء االحتاد األوربي، وليس فقط في أملانيا. 
ــى أداء  ــف الكثير عل ــوف يتوق ــرا، س وأخي
ــككة في أوربا في انتخابات  األحزاب املش
ــار القادم. وهذا  ــان األوربي في مايو/أي البرمل
ــكوك احمليطة  ــى الش ــيضيف إل بدوره س
بخليفة رئيس البنك املركزي األوربي ماريو 
ــتقبل السياسة النقدية في  دراجي ومس

منطقة اليورو.
ــا: من املمكن أن تضيف السياسة  خامس
ــباب عدم  احمللية اخملتلة في أميركا إلى أس
ــتوى العالَم.  ــني االقتصادي على مس اليق

ــير تعطيل احلكومة مؤخرا إلى أن كل  ويش
ــأن امليزانية وسقف  املفاوضات املقبلة بش
ــتنزاف  ــول إلى حرب اس ــوف تتح الدين س
حزبية. وبحلول نهاية العام، سوف يتحول 
ــن التخفيضات  ــز املالي الناجم ع التحفي
الضريبية اجلمهورية إلى عبء مالي ثقيل، 

ورمبا يفضي إلى إضعاف النمو.
ــهم في  ــواق األس ــزال أس ــا ت ــا: م سادس
ــرى مرتفعة  ــدة وأماكن أخ ــات املتح الوالي
على نحو مبالغ فيه، حتى بعد التصحيح 
ــف األجور، فقد  ــع ارتفاع تكالي األخير. وم
ــد واألرباح  ــكل ضعف هوامش العوائ يش
ــأة غير مرحب  ــة مفاج ــهر املقبل في األش
بها. مع مواجهة الشركات املثقلة بالديون 
الحتمال ارتفاع تكاليف االقتراض القصير 
ــل احتياج العديد  والطويل األجل، وفي ظ
ــركات التكنولوجية إلى  ــهم الش ــن أس م
ــتبعاد  ــن التصحيح، فال ميكن اس املزيد م
ــن العزوف عن  ــر حدوث موجة أخرى م خط

خوض اخملاطر وتصحيح األسواق.
ــعار النفط مدفوعة  ــابعا: قد تكون أس س

ــرة منتظرة في  ــل وف ع ــى االنخفاض بفِ إل
ــط  النف ــن  ــاج م ــبب اإلنت ــروض، بس املع
ــدة، واحتمال  ــي الواليات املتح الصخري ف
تغير النظام في فنزويال (ما يؤدي إلى توقعات 
ــعار  بزيادة اإلنتاج مبرور الوقت). ورغم أن أس
ــتهلكني،  النفط املنخفضة مفيدة للمس
فإنها متيل إلى إضعاف األسهم األميركية 
واألسواق في االقتصادات املصدرة للنفط، 
ما يثير اخملاوف بشأن تخلف الشركات في 
قطاع الطاقة والقطاعات املرتبطة به عن 

سداد ديونها (كما حدث في أوائل ٢٠١٦).
ــات العديد من  ــوف تتوقف توقع ثامنا: س
ــواق الناشئة على أسباب  اقتصادات األس
عدم اليقني العاملية املذكورة آنفا. وتشمل 
ــي الواليات  ــؤ ف ــة التباط ــر الرئيس اخملاط
ــاع التضخم في  ــدة أو الصني، وارتف املتح
الواليات املتحدة الذي البد أن يتبعه إحكام 
ــي  ــك االحتياط ــل بن بَ ــن قِ ــات م السياس
ــة، وزيادة قوة  ــروب التجاري الفيدرالي، واحل
ــعار النفط والسلع  الدوالر، وانخفاض أس

األساسية .

قد يتباطأ النمو َّـ 
منطقة اليورو ويتبقى 
لنا أن نرى ما إذا كانت 
اِّـنطقة تتجه نحو نمو 
محتمل أدنى أو ما هو 
أسوأ

اذا تعذر على االحزاب االم 
تحقيق تغيري َّـ الواقع 
السياسي للعراق فان احزاب 
الظل ستظل اعجز عن 
تحقيقه

لم يفرغ العراق من كل هذه 
التحديات حتى وجد نفسه 
وجها لوجه امام تحد جديد 
يتصل ببقاء داعش وتجذره 
َّـ هذه االرض

على الحكومة السعي 
لتجنيب العراق وزر 
تبعات السياسة 
الدولية والتوترات 
اإلقليمية
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ــزوراء في  ــق ال ــة فري ــت بعث وصل
ــة أمس االول  ــت متأخر من ليل وق
ــة اإليرانية  ــة، إلى العاصم اجلمع
ــة  ــت عالق ــد أن بقي ــران بع طه
ــاوزت ٥  ــران ملدة جت ــي مطار طه ف
ساعات ألسباب تتعلق بتأشيرات 

الدخول.
ــو الهيئة اإلدارية لنادي  وقال عض
ــيد في  ــد الرحمن رش ــزوراء عب ال
ــق وصل إلى  ــات ان «الفري تصريح
العاصمة طهران بعد أن تأخر في 
ــباب تتعلق بتأشيرات  املطار ألس
ــيلتحق  الالعب  الدخول فيما س
صفاء هادي لتأخر وصول تأشيرة 

الدخول اخلاصة به».

وأضاف: «الزوراء أجرى صباح امس 
ــبت وحدة تدريبية صباحية  الس

ــة الفندق الذي حط به  في حديق
الوفد رحاله على أن تكون مساء 

ــدة تدريبية في إيران  اليوم أول وح
حتت إشراف املدرب حكيم شاكر 

وجهازه الفني».
ــع ألن يقدم  ــع: «اإلدارة تتطل وتاب
ــوم غد  ــرة ي ــاراة كبي ــق مب الفري
ــام ذوب أهن في افتتاح  اإلثنني  أم
ــواره بدور اجملموعات في دوري  مش

أبطال آسيا».
ــع األزمة  ــل: ان «الزوراء وض وأكم
ــل إلى  ــف ظهره ودخ ــة خل املالي
ــخصية حامل لقب  البطولة بش

الدوري العراقي».
ــزوراء يلعب ضمن  ــار إلى أن ال يش
ــي دوري أبطال  ــة األولى ف اجملموع
ذوب  ــة  أندي ــب  جان ــى  إل ــيا  آس
ــعودي  ــن اإليراني والنصر الس آه

والوصل اإلماراتي.
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الوطني  وفد منتخبنا  وصل 
ــاطئية،  الش ــدم  الق ــرة  بك
ظهر امساالول اجلمعة، الى 
التايالندية  ــوك  بانك مدينة 
دامت لست ساعات  برحلة 
ــارات قادما  ــروره باالم قبل م
ــي رحلة امتدت  من بغداد ف
ــاعة بسبب  الكثر من ١٤ س
ــارات  اإلم ــي  ف ــف  التوق
العاصمة  ليغادر  ”ترانزيت“، 
ــى  ال ــا  ــة متوجه التايالندي
ــا عبر طريق البر  مدينة باتاي
ــاعتني ونصف  ــر من س ألكث
ــل الدخول  ــاعة من اج الس

ــبق  يس ــي  تدريب ــكر  مبعس
ــيا  اس ــة  بطول ــات  منافس
الكرة الشاطئية ٢٠١٩ التي 
ــي  ف ــاتها  منافس ــتقام  س
ــن ٧ – ١٨ من  ــة ذاته م املدين
ــهر آذار احلالي. وقال نائب  ش
رئيس وفد منتخبنا الوطني 
ــي  عل ــاطئية  الش ــرة  بالك
ــدان، إن ”املنتخب وصل  حم
الى تايالند بعد رحلة طويلة 
ــاعة  امتدت ألكثر من ١٧ س
ــر إقامته في  ــول الى مق وص

فندق اَي اون“.

ــي  ــاز الفن ــاف ان ”اجله واض
ــني  الالعب ــة  إراح ــل  فض

بسبب طول السفر ليباشر 
ــبت، بوحداتهم  ــس الس ام
ــة  الصباحي ــة  التدريبي
املنهج  ــب  ــائية حس واملس
ــن قبل املدرب  اخلاص لهم م
ــار  مقدم“.واش كرمي  اإليراني 

ــب  ــى ان ”املنتخ ــدان إل حم
ــاراة ودية مع  ــيخوض مب س
ــني امال في تأمني مباراة  الص
ثانية له قبل خوض مباراتيه 
ــران  ــام اي ــةً ام ــي البطول ف

وعمان“.

البينة الجديد/ خاص 
ــاء امس وفد من  وصل الى اربيل مس
ــن رئيس االحتاد  ــاد الكرة مكون م احت
ــة نائب  ــعود مبعي ــق مس ــد اخلال عب
ــار وكامل زغير  رئيس االحتاد علي جب
ــل االجتماع  ــن اج ــى م وفالح موس
السلوفيني  الوطني  مبدرب منتخبنا 
ــوص  ــش بخص ــكو كاتانيت ستريش
ــة تقصي  ــرارات جلن ــه على ق اطالع
ــته في  ــق، اضافة الى مناقش احلقائ
ــا ضرورة  ــور اخلاصة منه ــض االم بع
ــد  ــاعد احم ــدرب املس ــتبعاد امل اس
ــه، كذلك  ــمية بديل عن ــف وتس خل
ــكار  اوس ــه  جنل ــتبعاد  اس ــرورة  ض
ــة، وجرى خالل  ــدرب اللياقة البدني م
ــفرت  ــات طويلة اس االجتماع نقاش

ــش على التخلي  ــن موافقة كاتانيت ع
ــاعد  ــه واملدرب املس ــات جنل ــن خدم ع
ــاول كاتانيتش  ــد خلف ، حيث ح احم
ــاع االحتاد باالبقاء  خالل االجتماع اقن
ــد احتاد  ــف ، لكن وف ــد خل ــى احم عل
ــتبعاده  ــى اس ــرا عل ــرة كان مص الك
بحجة عدم امتالكه الشخصية وغير 
مؤثر في اتخاذ القرار ، االمر الذي جعل 
كاتانيتش يوافق على طلبهم ، قائال : 
ــس انا ، ولكم  ــم من جئتم به ولي ( انت
ــت مصادر  ان  ــرار)   وقد علم حرية الق
وفد اعضاء احتاد الكرة منقسم  بشأن 
ــميات اجلديدة ، حيث يرغب املال  التس
ان يكون اكرم احمد سلمان مستشارا 
ــش وهذا ما رفضه بقية  فنيا لكاتانيت
ــي جبار ان  ــا يرغب عل ــاء ، فيم االعض
ــاعدا بدال عن  ــون رحيم حميد مس يك
ــراض االغلبية    ــط اعت احمد خلف وس
ــمية هذه  ــك مت ارجاء تس ــى اثر ذل وعل
ــعار اخر بغية اقناع  ــماء الى اش االس
ــني !.وعلى ذات الصعيد ، وافق  املعترض
املدرب كاتانيتش على توصيات االحتاد 
ــأن القرارات املتخذة امس من جلنة  بش
ــفرت عن  ــي اس ــق والت ــي احلقائ تقص
ــني ، حيث وافق  ــة بعض الالعب معاقب

املدرب السلوفيني على تلك القرارات.
ــب  ــر العــ ــة ذك ــد ذي صل ــى صعي عل
ــرة القدم علي  ــا الوطني بكــ منتخبن
ــة تقصي احلقائق  ــي، أن قرار جلن حصن
بحقي ظالم وغــير منصف، مشــيراً 

في الوقت ذاتــه الى أنــه سيســتأنف 
القرار  من اجل اســتعادة مظلوميته.

ــي  ــة عل ــوة اجلوي ــب القــ ــال العــ وق
ــق  ــي احلقائ ــة تقص ــي : ان جلن حصن
ــــأن القرارات  ــة بش ــن موفق لــم تك
التــي أصدرتها مؤخرا، وال اعرف كيف 
ــن دون دليل  ــذه القرارات مــ اتخذت ه

ملموس بحقي.وأضــاف حصنــي: ان 
قــرار احلرمــان واالتهام الــذي طالني 
ــف، ألنني لم  ــر منصــ ــم وغــي ظالــ
ــل مــن مقر  ــف اللي ــرج منتصــ أخــ
ــن دون علــم  ــب مــ ــة املنتخــ اقامــ

ــم يحصل على  ــيء ل أحد، وهــذا الش
ــم توجيه   ــي، فكيف يت ــالق مع االطــ
ــة،  ــذه الطريق ــات به ــم والعقوب الته
ــع  مــ ــوا  يتحدثــ أن  ــدر  االجــ وكان 
ــم اتخاذ  ــم قبــل ان يت ــب املته الالع
ــمعت بقرار احلرمان  العقوبة. وبني: س
ــــوف  ــــائل االعالم ، وس من خالل وس

اقدم استئنافاً إلى اللجنــة واالحتــاد 
ــن أجل اعادة  ــزي لكرة القــدم، م املرك
النظر بهذا القرار الظالم.وكانت جلنة 
ــوص نهائيات  ــق بخص ــي احلقائ تقص
ــت   معاقبة  ــد اعلن ــــيا ٢٠١٩، قــ آس
الالعب علي حصني باحلرمان من متثيل 
ــــهر ملغادرته  ــة أش ــب ألربع املنتخــ
ــب الوطني في  ــة املنتخــ ــر اقام مقــ
ــاعة متأخرة من الليل من دون علم  س

ادارة الوفد.
من جانبه عبر العب منتخبنا الوطني 
ــتيائه  بكرة القدم, علي عدنان, عن اس
العارم بعد صدور قرار يقضي بعقوبته 
ــداث التي  ــر االحــ ــــهر اث ــدة ٦ اش مل
ــب الوطني  ــــاركة املنتخ رافقت مش
ــت  ــي اختتم ــــيا الت ــة اس ــي بطول ف
ــة  ــارات العربي ــة االم ــي دول ــرا ف مؤخ
ــرارات التي  ــدة, عطفا عــلى الق املتح
ــن جلنة تقصي احلقائق  صدرت امس ع

املشكلة من احتاد الكرة.
ــال عن  ــا يق ــل م ــان: اقــ ــال عدن  وقــ
ــي,  ــدرت بحق ــي صــ ــة التــ العقوبــ
ــي  ــــباب التــ ــة“ واالس ــا ”غريب انهــ
ان  ــف  بالوصــ ــي  قناعتــ ــد  تؤكــ
العقوبــة لــم تســتند الى دفوعــات 
حقيقيــة او قرائــن تؤكد ضلوعي في 

ــيء الى املنتخب الوطنــي  جوانب تس
او تدخل في خانة االخطاء!, وانا احتدى 
ــتطيع ان يثبت خالف ذلك  كل من يس
ــكلة ان تواجهني  ــى اللجنة املش وعل
بالدليل قبل ان تتخذ قرارات ال تستند 
ــم,  ــة!.واضاف: نع ــور ملموس ــى ام ال
ــق,  ــي احلقائ ــة تقص ــن جلن ــت م ظلم
ــي،  ــا بحق ــة مطلق ــن منصف ــم تك ل
والســبب ان اعضاء اللجنة لم يقفوا 
ــافة واحدة من اجلميع, حيث  على مس
ــتماًع  ــال بطلبي او االس لم يتم االرس
ــكال قد  ــاي تهمة او اش ــى اقوالي ب ال
ــالتي الى  ــودا بحقي, ورس يكون موج
ــم التعاطي مع  ــن ان يت ــع ال ميك اجلمي
ــد مبثابة  ــوع الذي يع ــذا املوض مثل ه
ــى  ــتماع ال ً دون االس ــن  ــهير م التش
ــي فحتى املتهم يبقى برئيا حتى  اقوال

تثبت ادانته!!.
ــة انني ومنذ  ــا صدمني حقيق وبني: م
ــــبوع اجــري وحداتــي التدريبية  اس
ــي البدنيــة مع  للحفاظ عــلى لياقت
ــر النادي  ــادي امانة بغــداد، وامني س ن
ــرف الفريــق, محمــد فرحــان,  مــش
هــو عضو في اللجنــة، وكنا في لقاء 
ــه  ــه لم يكلف نفس ــــتمر ولكن مس
ــدث معي مبوضوع انا طرف  في ان يتح
ــيء بقدر ان ادلي  فيه، ليس من اجل ش
ــي  ــة زمالئ ــال بقيــ ــــهادتي كح بش
ــم، وكان  ــوة له ــه الدع ــن مت توجي الذي
ــــتماع الى  ــرض ان يتم االس من املفت
ــن يبدو  ــال البقيــة, ولك ــي كح طرح
ــلب  ــرعي س انه حتــى هذا احلق الش
ــة بررت عقوبة  ــح: ان اللجن مني.واوض
ــــهمت  اس ــي  ــتة كون الس ــهر  االش
ــــهيل  ــي تس ــرى ف ــة او باخ بطريقــ
ــي الفنــدق  ــل اعمالي ف تواجــد وكي
ــا الوطني  ــد فيه منتخبن ــذي يتواج ال
ــب قولهم, وهنا اود ان اقول ”مــا  حس
ــل اعمــالي نزيال  ــي“ ان يكون وكي ذنب
ــل هناك قوانني  ــي ذات الفنــدق!، وه ف
ــة كيف  ــرف بصراح ــك؟، ال اع متنع ذل
ــذه القضية  ــم التعاطي مع مثل ه يت

ــهير من  ــي تدخل في عملية التش الت
دون االستناد الى دفوعات دامغة، كون 
املوضوع ميس سمعة العب قدم الكثير 
ــرت اللجنة  ــل فك ــب.وزاد : ه للمنتخ
ــي فيــه  ــرج الذي وضعون باملوقف احمل
ــزي!، واال كيف  ــادي اودني ــام ادارة نــ ام
ــــاؤالتهم بخصوص  ــى تس ــارد عل س
ــد ان وقعوا على قرارات غير  املذكور بع
ــي قد تصور الدارة النادي  منصفة بحق
ــوع في امور  ــي لدي ضل ــي بانن االيطال
ــاوز االمر ذلك  ــر صحيحة، وقد يتج غي
ــالوة على  ــاه، وع ــا ال حتمد عقب ــى م ال
ــــيكون وضعي امام  كل ذلك كيف س
اجلماهــير   التي تعي متاما من هو علي 
ــي اجلانب الوطني  ــان وخصوصا ف عدن
ــــار  ــدة عليه.واش ــذي ال ميكن املزاي ال
ــرق القانونية  ــــيتبع الطــ الى انه س
في اســترداد حقوقه، وخطوته االولى 
ــدمي طعــن  ــن بوابــة تق ــــتكون م س
ــــتئناف القــرار  ــرة الس الى احتاد الك
ــد وصفــه،  ــه على ح ــف بحق اجملحــ
ــادث حديث  ــكل ح ــون   ل ــى ان يك عل
ــتمرت العقوبة  وكالم اخر في حال اس
ــتند الى امور واقعية، وقد  التي لم تس
تتجاوز ذلك الى امور شخصية جعلت 
ــى عقوبة ظاملة. ــي عدنان يتلق من عل
ــان اكد انه ومن خالل الطعن الذي  عدن
تقدم به الى االحتاد سيكون هناك قرار 
ــة والغائها،  ــي العقوب ــادة النظر ف الع
ــر قانونية  ــأت على وفق اط ــا لم ت النه
ــا انه ال يربط عملية  صحيحــة, مبين
ــي مع املنتخب  ــه اللعب الدول اعتزالــ
الوطني مع اي قــرار اداري كــون خدمة 
ــيء  الوطن واجــب قبل ان يكون اي ش
ــال : صاحب  ــه قائ ــم حديث اخر.واختت
احلق سلطان وهذا ما اعتمد عليه في 
تغيير وجهة نظر اصحاب القرار، وهنا 
البد لي ان اتقدم بالشــكر الى عضوي 
ــى زغــير  ــــدي ويحي االحتاد علي االس

ملوقفهما في انصاف احلق.
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رفض االحتاد العراقي طلب النفط بتغيير مواعيد 
مبارياته املؤجلة من األدوار املاضية من الدوري.

وقال مدرب النفط حسن أحمد، في تصريحات  إن 
مباراتي  تأجيل  بطلب  لالحتاد  تقدمت  ناديه  إدارة 
الشرطة ونفط الوسط إلى نهاية الشهر اجلاري، 

لكن االحتاد رفض».
اإلصابات  بسبب  كثيرا  تضرر  «فريقنا  وأضاف 
التي حلقت بالالعبني جراء التحاقهم باملنتخبات 

الوطنية».
باألندية  مبساواته  االحتاد  طالب  النادي  أن  وبني 
حدد  التي  اجلوية  والقوة  الزوراء  كمباراة  األخرى، 
لها منتصف الشهر اجلاري، لكسب بعض الوقت 
من أجل استعادة الالعبني املصابني، حيث يعاني 

سبعة العبني من إصابة.
الشرطة  مباراة  موعد  حدد  االحتاد  أن  إلى  يشار 
مباراته  أما  اجلاري،  الشهر  من  الرابع  في  والنفط 
أمام نفط الوسط فستقام في التاسع من الشهر 

اجلاري.

 بغداد / 

 بغداد /  بغداد / 

 بغداد / 

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a

ــب من يتولى  ــن اصبح ديدن اغل ــرة مبلعب االخري ــداورة ورمي الك ــدو ان امل يب
املسؤولية عن  مفاصل كثيرة ومهمة في بلدنا  فمن السياسة الى االقتصاد 
ــه االول واالخير  ــن احتاد هم ــانا نرجو م ــلم منها فما عس ــة لم تس والرياض
ــر  وآخر ما  ــاعر اجلماهي ــمعة كرتنا ومش ــاب س ــى ولو على حس ــاء حت البق
ــباب خروج  ــل اليه احتادنا املوقر  جلنة تقصي احلقائق وقراراتها حول اس توص
منتخبنا الوطني من كاس اسيا في االمارات ومعاقبة مجموعة من الالعبني 

واملساعدين دون توضيح سبب العقوبة لهم . 
متخض اجلبل فولد فأرا هذا اقل ما يقال من قرارات االحتاد ولو اردنا مناقشتها 
ــاعدين  ــنرى ان جميعها انضباطية وابراز  للعضالت على الالعبني واملس فس
ــار  التغيير لتصحيح   ــنجني ثم ــن يجددوا للمدرب فهل س ــروا فل واذا اضط
مسار منتخبنا ؟ اكيد ال الننا ننفخ في قربة مثقوبة ، لكن من البديهيات ان 
ــؤولية املدرب وكادره ويجب ان يحاسبه اخملتصون وتوضيح  اجلانب الفني مس
سبب اخلروج وبأمانة  ، لكن من يجرؤ ان يتخذ عقوبات ضد رئيس الوفد وملاذا 
ــؤول عن  ــب وجتنبوا   املس ــاعدين حس وجهت العقوبات على الالعبني واملس
ــتقدام  ــم جازما  ان ما رأيناه من تخبط منذ اس ــب ؟ اقس البعثة ولم يحاس

ــدرب كاتانيش وعملية  امل
التحضير للبطولة وجدنا 
هناك ثغرات واضحة بترك 
ــه لكي  باختيارات ــدرب  امل
الفداء  ــش  ــو كب ه يكون 
ــأي اخفاق وهذا  واملقصر ب
الثبات  ــدم  ــل بع ما حص
ــد  ــكيلة اال بع ــى تش عل
البطولة  ــار  بغم ــه  دخول
ــل بخروج  الذي عج االمر 
ــور  االم ــا  ام  ، ــا  منتخبن
ــدث وال حرج  ــة فح االداري
فلتان الالعبني والتدخالت 
ــي  ــرة ف ــود السماس ووج

ــع التواصل فبني عدم  ــمة للقنوات الفضائية ومواق ــدق  صار وجبة دس الفن
ــرت احالم  ــط االداري تبخ ــتراتيجية والتخب ــاب االس ــة العمل وغي احترافي
ــم يكتفوا بذلك  ــدرب وابعاد بعض الالعبني ول ــاعد امل منتخبنا فخروج مس
فاالمر  وصل الى احد االعالميني ضمن قراراتهم ، ونحن بعد كل هذه القرارات 
ــاذا يعمل ؟  نحن  ــذي ال يعرف م ــب االحتاد ال ــأل، من يحاس التي اتخذت نس
ــارع  ــى من يحاول ايهام الش ــتور وال نخش ــب ولدينا حرية كفلها الدس نكت
الرياضي بانهم يعملون ولكن احلقيقة هي ان الفشل يالحق االحتاد ويتهربون 
ــؤولية ولدينا ادلة على ذلك فخروج جميع فئات املنتخبات الوطنية  من املس
ــلهم في قيادة  ــابقا قد اظهر فش ــف النتائج الزائفة س من البطوالت وكش
ــبع من جوع وهذا  الكرة العراقية وتلك القرارات التي اتخذت ال تغني وال تش
ــير وال يستطيع احد  ــل تس حال كرتنا وال نرجو (من بارح مطر) فقافلة الفش
ــمعة املنتخبات العراقية امام   ايقافها فمن بامكانه ان ينقذ كرتنا ويضع س
ــوف حتصل ردة فعل بانهاء التعاقد  عينيه؟ ،فبعد ضغط االعالم واجلمهور س
ــا عودونا عليه ، نحن بأمس احلاجة  ــيء وهذا م مع املدرب وكأنه لم يحدث ش
ــرق  ــر بها ونرى االحتادات تتطور في ش ــتويات نفتخ ــبابنا الى مس اليصال ش
ــوراء. عليكم اعادة النظر  ــرب القارة ونحن نراوح مبكاننا بل نتراجع الى ال وغ

في عملكم وان يكون النجاح هو همكم يا مسؤولي احتادنا املوقر  .
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وقفة 

هشام كاطع الدلفي 

ترك اِّـدرب باختياراته لكي 
يكون هو كبش الفداء واِّـقصر 
باي اخفاق وهذا ما حصل بعدم 
الثبات على تشكيلة اال بعد 
دخوله بغمار البطولة االمر 
الذي عجل بخروج منتخبنا

علي عدنانعلي حصني

ÊaäÌg@µg@ıaâÎå€a@Úr»i@fiÏïÎ@äÅdm@kjç@Â«@—íÿ€a

األوملبي  املنتخب  اليوم  مساء  يشرع 
أربيل ضمن معسكره  تدريباته في مدينة 
الداخلي الذي يسـتمر لغاية اخلامس مـن 
جتمعه  يستكمل  ان  على  املقبل  الشهر 
اخلارجي في العاصمة القطرية للفترة من 
٦-١٧ آذار املقبل في إطار حتضيراته النهائية 
للتصفيات اآلسـيوية املؤهلة الى بطولـة 
التي سـتجري  كأس آسـيا حتـت ٢٣ عاماً 
 ٢٢-٢٦ من  للمدة  إيران  في  منافساتها 
القرعة  أوقعته  وقد  ذاته  الشـــــــهر  من 
منتخبات  الى جانب  الثالثة  اجملموعة  في 

تركمانستان واليمن والبلد املضيف. 
وقال عباس عبيـد املدرب املساعد ملنتخبنا 
غرضه  أربيل  مدينة  جتمع   « إن  األوملبي« 
احملليني  الالعبني  مسـتويات  على  الوقوف 

اضافة  البدنية  جاهزيتهم  على  والتعرف 
وجهت  جدد  العبـني  واختبار  جتريـب  الى 
إليهم الدعوة للمرة االولى بعد تألقهم في 
مباريات دوري الكرة »، مبينا ان« املعسكر 
الداخلي يستمر ملدة أسبوع ومن املؤمل ان 
نواجه أحـد األندية التي تلعب في الدوري 

الكردستاني ».
الدعوة  وجه  الفني  اجلهاز   « ان  وأضاف   
، حسام  هادي  : علي كاظم  الالعبني  الى 
خلف  اياد  العباس  ،عبد  صالح  مهدي 
،منتظر ســتار جبار ، منتظر عادل نعمة، 
 ، حسن  رائد  حسن   ، شهاب  رعد  عالء 
حرز،  مزهر  محمد   ، عبود  جبار  حسني 
 ، ، احمد سـرتيب عمر  مراد محمد صبح 
احمد عبد الرزاق عباس ، ليث معن فرحان 
رمضان جمعة  ،وكاع  يوسف  قاسم  علي 
سـامي  محمد  جبـار،  الكرمي  عبد  ،حسن 

صادق   ، كاظم  عاشـور  ،حسـن  صالح 
زامل رحيم ، احلسـن سعد محمد ، احمد 
سعيد خادم ، سيف الدين ظاهر محسن ، 

صهيب رعد حامت ، مشكور كرمي عبد ، عمر 
حسن،  الزهرة  عبد  علي  حسني،  صدام 
 ، حسون  جبار  سجاد   ، علي  ازور  إبراهيم 

اجلبار  عبد  بكر   ، رمضان  فيصل  حسني 
خلف« .

املغتربني  الالعبـــــــني  غياب   « وأكـد   
واريان  العمـــــــاري  امير  غـــــــرار  على 
اصيل  و  ناصر  وايهاب  بولص  وزياد  صفوك 
كونهم  احلالي  أربيل  معسكر  عن  محمد 
مباشرة  قطر  معسكر  في  سيتواجدون 
كما سيغيب عدد اخر من الالعبني احملليني 
بســـــــبب ارتباطهم مع انديتهم احمللية 
من  لها  املؤجلة  املباريات  ستخوض  التي 
جوالت سابقة في دوري الكرة املمتاز، كما 
سـيتخلف كل من جنم شوان ومصطفى 
بسبب  املعسكر  هذا  عن  جبـر  محمـد 
ضمن  الـزوراء  لفريقهما  مباراتني  وجود 
منافسات الدور األول من بطولة دوري أبطال 
آسيا ٢٠١٩ األولى ستجري يـوم الرابع من 
شهر آذار احلالي مع فريـق ذوب أهن اإليراني 

فريق  مع  والثانية  أصفهان  مدينة  في 
ذاته  الشهر  من   ١١ يوم  اإلماراتي  الوصل 

على ملعب كربالء الدولي«. 
من  الذي  اخلارجي  املعسكر  وبشأن 
االيام  خالل  الدوحة  حتتضنه  ان  املؤمل 
األوملبي  » كتيبة  ان  عبيد  أوضــح  املقبلة 
ســتحط رحالهـــــــا في قطـــر للفترة 
مع  التنســـيق  ومت  املقبل  آذار   ١٧-٦ من 
مواجهة  خوض  على  املضيف  البلد 
من  الثامن  في  القطري  األوملبي  ضد  ودية 
الشـــــــهر ذاتـــــــه والتزال هنـــــــاك 
مباراتني  لتأمني  أخرى  محـــــــاوالت 
الشهر نفسه  آخريني ســـــــتقامان في 

مع فرق دوري جنوم قطر 
سيتم الكشف عنها الحقاً ».

 وختم حديثه قائال : » ســتكون الدوحة 
آخـر محطة اعـداد ملنتخبنا االوملبي الذي 

سـيصل الى العاصمة االيرانية طهران يوم 
الثامن عشر من الشهر احلالي للدخول في 

معسكر تدريبي مغلق.
االسيوية  التصفيات  ولوج  قبل  قصير 
سيفتتح  التي  الثالثة  اجملموعة  حلساب 
األوملبي  مبواجهة  فريقنـا  منافساتها 
الشهر  من  والعشرين  الثاني  يوم  اليمني 
مباراته  منتخبنا  سيلعب  فيما   ، نفسه 
في  التركمانستاني  نظيره  أمام  الثانية 
اصحاب  يواجه  وأخيرا  والعشرين  الرابع 
األرض ايران في املباراة الثالثة واألخيرة يوم 
نفسـه  الشهر  من  والعشـرين  السادس 
الى  مباشرة  اجملموعة  أول  يتأهل  وبعدها 
التي  ٢٣عاماً  حتت  آسيا  كأس  بطولة 
التايالنديـــــــة  العاصمة  في  سـتقام 
كانون   ١٨-٦ من  الفترة  خالل  بانكـوك 

الثاني ٢٠٢٢ الى جانب ١٥ منت
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كاتانيتش يوافق على ابعاد نجله وخلف..واعضاء االتحاد منقسمون بشأن البدالء  

دوري  في  كبيرة،  مفاجأة  امليناء  فجر 
اجلمعة  بفوزه   املمتاز،  العراقي  السلة 
نفط  جاره  على  الديربي،  في  املاضي 
حلساب  البصرة،  في   ،(٩٢  -  ٩٧) اجلنوب 

األول تقدم  الربع  التاسعة.وشهد  اجلولة 
الثاني قلص  الربع  ٢١)، وفي   -  ٢٩) امليناء 
 -  ١٩) بتقدمه  النتيجة  اجلنوب  نفط 
لصاحله   الثالث  يحسم  أن  قبل   ،(١٨
 (٢٩  -  ٢٩) األخير  الربع  ٢١).وانتهى   –  ٢٣)

ليحسم امليناء املواجهة، بفارق ٥ نقاط.
وكان امليناء لم يحقق أي فوز على نفط 
اجلنوب، منذ عودته إلى الدوري املمتاز عام 
٢٠١٣، وهذا هو انتصاره األول في الديربي، 

خالل ٦ مواسم.
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 سجل لوري ماركانن، ٣ رميات 
حرة في الوقت اإلضافي الرابع 
للفوز  بولز  شيكاغو  ليقود 
هوكس،  أتالنتا  على   ١٦٨-١٦١
في لقاء مثير بدوري كرة السلة 

األمريكي للمحترفني .
وأصبحت هذه ثالث أكثر مباراة 
عدد  في  املسابقة  تاريخ  في 

النقاط.
قياسيا  رقما  بولز  وسجل 
تاريخ  في  للفريق  النقاط  من 
املسابقة بعدما اجتاز انتصاره 
 ١٦ في  بورتالند  على   ١٥٦-١٥٥
أربعة  بعد   ١٩٨٤ آذار  مارس 

أوقات إضافية أيضا.
من  خلطأ  ماركانن  وتعرض 
أثناء  أتالنتا  العب  لني  أليكس 
ثالثية  رمية  تصويب  محاولة 

ثانية  و٥٩  واحدة  دقيقة  قبل 
اإلضافي  الوقت  نهاية  من 
الثالث  الرميات  وسجل  الرابع، 

بنجاح.
الثالث ضمن ٧  النقاط  وكانت 
ليحقق  لبولز  متتالية  نقاط 
التوالي  على  الثاني  انتصاره 

آخر  في  اخلامسة  للمرة  ويفوز 
٦ مباريات.

وأنهى ماركانن اللقاء بتسجيل 
 ١٢ للمباراة  لينجح  نقطة   ٣١
على التوالي في إحراز ٢٠ نقطة 
على األقل، كما استحوذ على 

١٧ كرة مرتدة.

زيدان،  الدين  زين  الفرنسي  املدرب  ريال مدريد منذ رحيل  يعاني 
من تراجع واضح في املستوى، إذ ودع الفريق كأس ملك إسبانيا 
على يد غرميه التقليدي برشلونة، ويبتعد بفارق ٩ نقاط كاملة 

عن النادي الكتالوني متصدر الدوري اإلسباني.
الفوز  سوالري،  سانتياجو  املؤقت  مدريد  ريال  مدرب  ويحاول 
مبسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم الفريق الكروي، 
في  يستمر  لن  األرجنتيني  أن  إلى  صحفية  تقارير  تشير  فيما 
 ١٠ «لو  موقع  ذكر  الصدد،  هذا  املقبل.وفي  املوسم  منصبه، 
سبورت» أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يريد إسناد مهمة 

تدريب الفريق إلى املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
و  املمتدة بني ٢٠١٠  الفترة  ريال مدريد في  ودرب جوزيه مورينيو 

٢٠١٣، وارتبط املدرب البرتغالي بعالقة قوية مع فلورنتينو بيريز، 
مورينيو  بقدرات  الشديد  إعجابه  مرة  من  أكثر  في  أبدى  الذي 
التدريبية وشخصيته القوية خارج وداخل املستطيل األخضر.

وتابع نفس املصدر أن فلورنتينو بيريز يريد إعادة بناء فريق جديد 
املقبلة،  املواسم  في  التتويج  منصات  على  الوقوف  يستطيع 

ويرى أن املدرب البرتغالي هو القادر على قيادة الفريق.
مدريد-  ريال  تدريب  على  موافقته  حال  في  مورينيو-  يتردد  ولن 
بشأن اتخاذ قرارات كبيرة على غرار التخلص من بعض الالعبني، 
الذين تراجع مستواهم بشكل كبير على املستطيل األخضر أو 

تعزيز كتيبة الفريق بالعبني يتماشون مع طريقة لعبه.
من  شهور  قبل  لإلقالة  تعرض  مورينيو،  جوزيه  أن  ذكره  اجلدير 
اخمليبة،  الفريق  نتائج  بسبب  وذلك  يونايتد،  مانشستر  تدريب 

ومشاكله العلنية مع بعض جنوم «الشياطني احلمر».

 تأهل السويسري روجيه فيدرر الى املباراة النهائية 
بُعد  على  وبات  املضرب  لكرة  الدولية  دبي  لدورة 
خطوة واحدة من لقبه املائة في مسيرته بتغلبه 
على الكرواتي بورنا تشوريتش بسهولة ٦-٢ و٦-٢ 
في ساعة و٧ دقائق في الدور نصف النهائي. ولم 
يعد أمام فيدرر املصنف سابعا عامليا سوى عقبة 
عانى  الذي  تسيتسيباس  ستيفانوس  اليوناني 
 ٤-٦ مونفيس  غايل  الفرنسي  لتخطي  األمرين 
و٧-٦ (٤/٧) و٧-٦ (٤/٧). ويأمل السويسري اخملضرم 

(٣٧ عاما) الفائز بـ ٢٠ لقبا كبيرا (رقم قياسي) في 
الدور  الذي اسقطه في  يثأر من تسيتسيباس  أن 
الرابع من بطولة استراليا املفتوحة، أولى بطوالت 
الثاني/ كانون  في  الكبرى،  األربع  سالم  الغراند 
كونورز  جيمي  االميركي  ويحمل  املاضي.  يناير 
مع  الرجال  عند  االلقاب  بعدد  القياسي  الرقم 
١٠٩ ألقاب في مسيرته، علما بأن الرقم القياسي 
نافراتيلوفا  مارتينا  االميركية  بحوزة  هو  املطلق 
مع ١٦٧ لقبا. وثأر فيدرر من خسارته في مباراتيه 
االخيرتني العام املاضي امام تشوريتش الذي تغلب 

عليه في نهائي دورة هاله االملانية التي تقام على 
العشب وفي الدور نصف النهائي لدورة شنغهاي 
دورة  لقب  حامل  السويسري  وحسم  للماسترز. 
دقيقة،   ٢٢ في  االولى  اجملموعة  مرات  سبع  دبي 
وبدأ الثانية بكسر ارسال منافسه قبل أن ينهي 
«أنا متحمس بشكل  املباراة لصاحله. وقال فيدرر 
سعيد  «أنا  مضيفا  النهائية»،  للمباراة  يصدق  ال 

جدا، من الرائع الوصول إلى نهائي آخر هنا».

 إن ماسيميليانو أليجري، املدير 
من  اقترب  ليوفنتوس،  الفني 
الرحيل عن البيانكونيري عقب 
نهاية املوسم اجلاري.وذكر موقع 
أندريا  أن  ميركاتو»،  «كالتشيو 
يوفنتوس،  نادي  رئيس  أنييلي، 
زين  الفرنسي  مع  التعاقد  يريد 
مدريد  ريال  مدرب  زيدان،  الدين 
السابق، خلالفة أليجري. وأضاف 
أن أنييلي يرغب في التعاقد مع 
ريال  مع  قدمه  ملا  نظرًا  زيدان، 
ونصف  عامني  مدار  على  مدريد 
لدوري  ألقاب   ٣ بـ  فاز  بعدما 
أبطال أوربا، بجانب أنه مع زيدان 
الفوز  بعقلية  الفريق  سيتمتع 
الواضح  التفاهم  بجانب  أكثر، 
بني املدرب الفرنسي وكريستيانو 
العجوز. السيدة  جنم  رونالدو، 

باراتيسي،  فابيو  أن  إلى  وأشار 
يضع  بالنادي،  الرياضي  املدير 

جوارديوال،  ب بيب  ر مد
نشستر  ما

سيتي 

املرغوبني  قائمة  في  احلالي، 
العقبات  أن  إال  أليجري،  خلالفة 
حتقيق  أمام  وقفت  االقتصادية 
وختم  اجملنونة.  الفكرة  تلك 
جوارديوال،  بجانب  بأنه  املوقع 
ألنطونيو  مساحة  هناك  فإن 
تشيلسي  مدرب  كونتي، 
السابق، الذي يعد اخليار 
األول إلنتر ميالن حال 
مدربه  رحيل 
نو  تشيا لو

سباليتي.

منح أوغسبورغ هدية ثمينة لبايرن 
بوروسيا  ضيفه  باسقاطه  ميونيخ 
الرابعة  املرحلة  في   ٢-١ دورمتوند 
لكرة  االملاني  الدوري  من  والعشرين 
القدم، ما يشرع الباب أمام العمالق 
التقليدي  بغرميه  للحاق  البافاري 
بالصدارة في حال فوزه على بوروسيا 
رصيد  وجتمد  مونشنغالدباخ. 
 ٥١ مقابل  نقطة   ٥٤ عند  دورمتوند 
لبايرن، فيما رفع أوغسبورغ رصيده 
اخلامس  املركز  في  وظل   ٢١ الى 
«االصفر  الفريق  عشر.وخاض 
قائده  مستعيدا  املباراة  واألسود» 
رويس،  ماركو  ألعابه  وهدافه وصانع 
املهم  اللقاء  عينه  نصب  وواضعا 
على  أوربا  ابطال  دوري  مسابقة  في 
بارك»  إيدونا  أرضه ملعب «سيغنال 
حيث سيكون مطالبا بقلب تخلفه 
توتنهام  أمام  نظيفة  بثالثية  ذهابا 
في  مشواره  ملواصلة  اإلنكليزي 
املسابقة التي بلغ مباراتها النهائية 
عام ٢٠١٣ قبل أن يخسر أمام مواطنه 
حسابات  أن  غير   .١-٢ ميونيخ  بايرن 
أوغسبورغ  مع  تتطابق  لم  دورمتوند 
ضيفه  على  الطاولة  قلب  الذي 
الدوري  في  الثانية  الهزمية  به  واحلق 
هدفي  بفضل  املوسم،  هذا  احمللي 
 ٢٤) جي  دونغ-وون  اجلنوبي  الكوري 
و٦٧)، في وقت لم ينفع هدف البديل 
الكاسير  باكو  االسباني  املهاجم 
وبدأ   .(٨١) اخلسارة  شبح  إبعاد  في 
لتسجيل  باكرا  ضغوطاته  دورمتوند 
تلقت  شباكه  أن  إال  السبق،  هدف 

اثر  اللعب  مجريات  بعكس  هدفا 
خطأ فادح من املدافع الفرنسي دان-

اكسل زاغادو في التغطية ، فوصلت 
مررها  الذي  هان  أندري  الى  الكرة 
عرضية داخل املنطقة فسددها جي 
وارمتى امامها املدافع الدولي املغربي 
الكرة  تصل  أن  قبل  حكيمي  أشرف 
الى الكوري اجلنوبي مجددا فسددها 
اليسرى  العليا  الزاوية  في  بيسراه 
على  دورمتوند  وحصل   .(٢٤) للمرمى 
النتيجة  الستباق  بداية  عدة  فرص 
اهدرها  لكنه  لتعديلها  ثم  ومن 
برعونة. وسجل أوغسبورغ من فرصة 
واحدة، فيما أهدر دورمتوند من خمس 
االول. الشوط  في  االقل  على  فرص 

احلال  تتبدل  لم  الثاني  الشوط  وفي 
كثيرا اذ تابع دورمتوند ضغطه، لكنه 

الفريق  بواقعية  مجددا  اصطدم 
ثانيا عن  الذي سجل هدفا  املضيف 
طريق جي الذي استغل خطأ فادحا 
الكرة  فقطع  التمرير  في  حلكيمي 
وانطلق نحو مرمى الضيوف وتالعب 
باملدافع واغادو قبل أن يسددها بذكاء 
في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس 
السويسري رومان بوركي (٦٧)، رافعا 
الدوري  في  أهداف  أربعة  الى  رصيده 
الذي  ألكاسير  وقلص  املوسم.  هذا 
لوسيان  السويسري  املدرب  به  دفع 
فافر مكان رويس (٦٦)، الفارق عندما 
ماريو  من  املنطقة  داخل  كرة  تلقى 
يسار  على  بيمناه  فلعبها  غوتسه 
كوبل  غريغور  السويسري  احلارس 
(٨١).وواصل بوروسيا دورمتوند ضغطه 

بحثا عن التعادل دون نتيجة.

املنافسة  وقع  على  اخر  جانب  من 
املتصدر  ليفربول  بني  النارية 
اللقب  حامل  سيتي  ومانشستر 
املتخلف عنه بنقطة واحدة، تشهد 
اإلنكليزي  الدوري  من   ٢٩ املرحلة 
لكرة القدم مباراتي دربي بني ليفربول 
ومضيفه ايفرتون، فيما تفتتح بدربي 
الثالث  توتنهام  بني  لندن  شمال 
ويخوض  الرابع.  ارسنال  وضيفه 
االزرق  جاره  ضد  املواجهة  ليفربول 
بعد فوز كاسح على ضيفه واتفورد 
األربع  تعادالته  وقع  من  هدأ  ٥-صفر، 
جعل  ما  مباريات،  خمس  آخر  في 
من  يتيمة  نقطة  بعد  على  سيتي 

صدارته.
الشباك  هز  عن  ليفربول  وعجز 
يونايتد  مانشستر  مواجهتي  في 

االملاني  ميونيخ  وبايرن  الدوري  في 
ابطال  دوري  نهائي  ثمن  ذهاب  في 
الهولندي  وسطه  العب  لكن  اوربا، 
فريقه  ان  يؤكد  فينالدوم  جورجينيو 
لم يفقد االميان بقدرته على اسقاط 
حول  التكهنات  برغم  خصومه 
رضوخه لضغوط الصراع على لقب 

اول في الدوري منذ ١٩٩٠.
األملاني  املدرب  تشكيلة  وأسكتت 
يورغن كلوب املشككني بتحقيقها 

شهرا،   ١٢ خالل  فوز  أكبر 
من  لكل  بثنائية 
ساديو  السنغالي 
واملدافع  مانيه 
العمالق  الهولندي 

فيرجيل فان دايك. وتابع 
عادال،  «ألكون  فينالدوم 

الى  سنعود  بأننا  دوما  شعرت 
املسار. علينا التأكد من ذلك».

املوسم  من  الوقت  هذا  مثل  في 
سيتي  مانشستر  كان  املاضي، 

يسير بثبات نحو لقب قياسي قتل 
الدراما واحلماس في البرمييرليغ. لكن 
املدرب  فريق  دخل  شهرا،   ١٢ بعد 
في  غوارديوال  جوسيب  اإلسباني 
واستعاد  ليفربول،  مع  ناري  صراع 
توازنا فقده في نهاية العام املنصرم 
بفوزه ٨ مرات في آخر تسع مباريات.

ارض  على  فوزه  أن  سيتي  ويدرك 
السبت  عشر  الثاني  بورمنوث 
بفارق  الصدارة  في  موقتا  سيضعه 
يقوم  أن  قبل  ليفربول،  عن  نقطتني 
االخير برحلته القريبة داخل املدينة.
وتوقع غوارديوال الذي فاز فريقه على 
وست هام منتصف االسبوع بركلة 

االرجنتيني  لهدافه  جزاء 
اغويرو،  سيرخيو 

الصدارة  في  تغييرات 
«أمور كثيرة قد حتصل 
مباريات.   ١٠ قبل 

سنهدر  بأننا  أعتقد 
ليفربول  النقاط، 

لذا  النقاط.  سيهدر 
النهاية». حتى  سننتظر 

تغييرات  غواردويال  وأجرى 
االخيرة  املباراة  في 

العب  ومنح 
اجلزائري  الوسط 

محرز  رياض 
صة  فر

كة  ر ملشا ا
اساسيا للمرة الـ١١ 
املوسم،  هذا  فقط 
بعد قدومه بصفقة 
 ٧٩ بلغت  قياسية 
مليون دوالر اميركي 
سيتي. ليستر  من 

لكن محرز لم يقدم 
مع  وخرج  الفتا  اداء 

سانيه  لوروا  االملاني  زميله 
االول  الشوط  في  مبكرا 
سترلينغ  رحيم  لصالح 
والبرتغالي املتألق راهنا 

برناردو سيلفا .
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ــال البريطاني لويس هاميلتون، إن فريق فيراري   ق
ــف ثانية، أمام فريقه  ــرع بفارق نص رمبا يكون أس
ــيدس حامل لقب بطولة العالم، لسباقات  مرس
فورموال ١ للسيارات.وجاءت تصريحات هاميلتون، 
ــجل األملاني سيباستيان فيتل، سائق  بعد أن س
ــارب ما قبل  ــي آخر أيام جت ــرع زمن ف ــراري، أس في
ــم اجلديد للبطولة.وقال هامليتون،  انطالق املوس
ــة رفقة  ــه اخلمس ــن ألقاب ــوج بأربعة م ــذي ت ال

ا من  ــق قادمً ــيدس، بعد أن انضم إلى الفري مرس
ــي تصريحات صحفية،  ــن نهاية ٢٠١٢، ف مكالري
ــلونة، إنه واجه  ــى حلبة كتالونيا مبدينة برش عل
ــيدس:  ــائق مرس ــة. وأضاف س ــة شرس منافس
ــارق يحتمل أن يكون نصف ثانية،  «أعتقد أن الف
أو شيء من هذا القبيل». وكان فيتل، هو األسرع 
في الفترة الصباحية، في اليوم الثامن للتجارب، 
ــدة و١٦٫٢٢١ ثانية،  ــي دقيقة واح ــع اللفة ف وقط
ــارل  ــجله زميله ش ــا على الرقم الذي س متفوقً
ــو، وكان دقيقة واحدة  ــر، القادم من موناك لوكلي

ــباق  ــم اجلديد بس و١٦٫٢٣١ ثانية. وينطلق املوس
جائزة استراليا الكبرى في ١٧ مارس/ أذار املقبل، 
في ظل منافسة شرسة بني الالعبني والصانعني 
ــل الفنلندي  ــب العاملي.وح ــى التتويج باللق عل
ــيدس  ــري بوتاس، زميل هاميلتون في مرس فالتي
ــارب الصباحيةليوم  ــز الثاني، في التج في املرك
ــجل دقيقة واحدة و١٦٫٥٦١  اجلمعة املاضية ، وس
ثانية، وهي املرة األولى التي يظهر فيها مرسيدس 
سرعته، بعد أيام من التركيز على تطبيق برنامج 

الفريق فقط.
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جناح  ماني،  ساديو  السنغالي  أكد 
الذي  اجلديد  بالدور  تفاجأ  أنه  ليفربول، 
لعبه خالل مباراة واتفورد األخيرة بالدوري 
الريدز  حسمها  والتي  املمتاز،  اإلجنليزي 

بنتيجة ٥ ـ ٠.
وقال ماني، في تصريحات أبرزتها شبكة 
ا  صريحً أكون  «كي  سبورتس»:  «سكاي 
املهاجم  مركز  في  باللعب  ا  متامً فوجئت 
لم  أنني  خاصة  واتفورد،  أمام  الصريح 

ألعب في هذا املركز من قبل».
وأضاف: «قبل املباراة حتدث يورجن 
معي  الفريق)  (مدرب  كلوب 
ببعض  سنقوم  حسنًا  وقال 
ساديو  يا  وأنت  التغييرات 

ستلعب كمهاجم».
الفريق  في  زمالئي  إلى  «نظرت  وتابع: 
نحن  لهم  قلت  ثم  أضحك  وكنت 
فريق واحد لذا عليكم أن تثقوا بي».

وواصل: «كان اجلميع يضحك بسبب ما قلته 
في هذا اليوم، وأبلغتهم أن يطلقوا علي اسم 

رونالدو أو فيرمينو».
وأكمل: «فاينالدوم قال لي عليك أن تسجل، 

ا سوف ندعوك برونالدو». وإذا أحرزت أهدافً
هدفني  بتسجيل  ا  محظوظً «كنت  وأردف: 
ولكنني سعيد باللعب كجناح أيسر أو أمين، 
وإذا احتاج الفريق أن ألعب كمهاجم سأحاول 

مرة أخرى».
اإلجنليزي؟  بالدوري  «التتويج  واستطرد: 
بالطبع إنه واحد من أهم األلقاب التي نسعى 

لتحقيقها في املوسم احلالي».
آخر،  لقاء  أي  إنها مثل  إيفرتون؟  «مباراة  وأمت: 
حيث نحتاج إلى التركيز وتقدمي كل ما منلك 

لتحقيق الفوز».
دور املهاجم،  أن كلوب اعتاد على منح  يذكر 
املوسم  في  صالح  محمد  املصري  للدولي 
في  تراجع  من  يعاني  األخير  ولكن  احلالي، 

معدله التهديفي خالل املباريات األخيرة.
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ــزوراء في  ــق ال ــة فري ــت بعث وصل
ــة أمس االول  ــت متأخر من ليل وق
ــة اإليرانية  ــة، إلى العاصم اجلمع
ــة  ــت عالق ــد أن بقي ــران بع طه
ــاوزت ٥  ــران ملدة جت ــي مطار طه ف
ساعات ألسباب تتعلق بتأشيرات 

الدخول.
ــو الهيئة اإلدارية لنادي  وقال عض
ــيد في  ــد الرحمن رش ــزوراء عب ال
ــق وصل إلى  ــات ان «الفري تصريح
العاصمة طهران بعد أن تأخر في 
ــباب تتعلق بتأشيرات  املطار ألس
ــيلتحق  الالعب  الدخول فيما س
صفاء هادي لتأخر وصول تأشيرة 

الدخول اخلاصة به».

وأضاف: «الزوراء أجرى صباح امس 
ــبت وحدة تدريبية صباحية  الس

ــة الفندق الذي حط به  في حديق
الوفد رحاله على أن تكون مساء 

ــدة تدريبية في إيران  اليوم أول وح
حتت إشراف املدرب حكيم شاكر 

وجهازه الفني».
ــع ألن يقدم  ــع: «اإلدارة تتطل وتاب
ــوم غد  ــرة ي ــاراة كبي ــق مب الفري
ــام ذوب أهن في افتتاح  اإلثنني  أم
ــواره بدور اجملموعات في دوري  مش

أبطال آسيا».
ــع األزمة  ــل: ان «الزوراء وض وأكم
ــل إلى  ــف ظهره ودخ ــة خل املالي
ــخصية حامل لقب  البطولة بش

الدوري العراقي».
ــزوراء يلعب ضمن  ــار إلى أن ال يش
ــي دوري أبطال  ــة األولى ف اجملموع
ذوب  ــة  أندي ــب  جان ــى  إل ــيا  آس
ــعودي  ــن اإليراني والنصر الس آه

والوصل اإلماراتي.
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الوطني  وفد منتخبنا  وصل 
ــاطئية،  الش ــدم  الق ــرة  بك
ظهر امساالول اجلمعة، الى 
التايالندية  ــوك  بانك مدينة 
دامت لست ساعات  برحلة 
ــارات قادما  ــروره باالم قبل م
ــي رحلة امتدت  من بغداد ف
ــاعة بسبب  الكثر من ١٤ س
ــارات  اإلم ــي  ف ــف  التوق
العاصمة  ليغادر  ”ترانزيت“، 
ــى  ال ــا  ــة متوجه التايالندي
ــا عبر طريق البر  مدينة باتاي
ــاعتني ونصف  ــر من س ألكث
ــل الدخول  ــاعة من اج الس

ــبق  يس ــي  تدريب ــكر  مبعس
ــيا  اس ــة  بطول ــات  منافس
الكرة الشاطئية ٢٠١٩ التي 
ــي  ف ــاتها  منافس ــتقام  س
ــن ٧ – ١٨ من  ــة ذاته م املدين
ــهر آذار احلالي. وقال نائب  ش
رئيس وفد منتخبنا الوطني 
ــي  عل ــاطئية  الش ــرة  بالك
ــدان، إن ”املنتخب وصل  حم
الى تايالند بعد رحلة طويلة 
ــاعة  امتدت ألكثر من ١٧ س
ــر إقامته في  ــول الى مق وص

فندق اَي اون“.

ــي  ــاز الفن ــاف ان ”اجله واض
ــني  الالعب ــة  إراح ــل  فض

بسبب طول السفر ليباشر 
ــبت، بوحداتهم  ــس الس ام
ــة  الصباحي ــة  التدريبي
املنهج  ــب  ــائية حس واملس
ــن قبل املدرب  اخلاص لهم م
ــار  مقدم“.واش كرمي  اإليراني 

ــب  ــى ان ”املنتخ ــدان إل حم
ــاراة ودية مع  ــيخوض مب س
ــني امال في تأمني مباراة  الص
ثانية له قبل خوض مباراتيه 
ــران  ــام اي ــةً ام ــي البطول ف

وعمان“.

البينة الجديد/ خاص 
ــاء امس وفد من  وصل الى اربيل مس
ــن رئيس االحتاد  ــاد الكرة مكون م احت
ــة نائب  ــعود مبعي ــق مس ــد اخلال عب
ــار وكامل زغير  رئيس االحتاد علي جب
ــل االجتماع  ــن اج ــى م وفالح موس
السلوفيني  الوطني  مبدرب منتخبنا 
ــوص  ــش بخص ــكو كاتانيت ستريش
ــة تقصي  ــرارات جلن ــه على ق اطالع
ــته في  ــق، اضافة الى مناقش احلقائ
ــا ضرورة  ــور اخلاصة منه ــض االم بع
ــد  ــاعد احم ــدرب املس ــتبعاد امل اس
ــه، كذلك  ــمية بديل عن ــف وتس خل
ــكار  اوس ــه  جنل ــتبعاد  اس ــرورة  ض
ــة، وجرى خالل  ــدرب اللياقة البدني م
ــفرت  ــات طويلة اس االجتماع نقاش

ــش على التخلي  ــن موافقة كاتانيت ع
ــاعد  ــه واملدرب املس ــات جنل ــن خدم ع
ــاول كاتانيتش  ــد خلف ، حيث ح احم
ــاع االحتاد باالبقاء  خالل االجتماع اقن
ــد احتاد  ــف ، لكن وف ــد خل ــى احم عل
ــتبعاده  ــى اس ــرا عل ــرة كان مص الك
بحجة عدم امتالكه الشخصية وغير 
مؤثر في اتخاذ القرار ، االمر الذي جعل 
كاتانيتش يوافق على طلبهم ، قائال : 
ــس انا ، ولكم  ــم من جئتم به ولي ( انت
ــت مصادر  ان  ــرار)   وقد علم حرية الق
وفد اعضاء احتاد الكرة منقسم  بشأن 
ــميات اجلديدة ، حيث يرغب املال  التس
ان يكون اكرم احمد سلمان مستشارا 
ــش وهذا ما رفضه بقية  فنيا لكاتانيت
ــي جبار ان  ــا يرغب عل ــاء ، فيم االعض
ــاعدا بدال عن  ــون رحيم حميد مس يك
ــراض االغلبية    ــط اعت احمد خلف وس
ــمية هذه  ــك مت ارجاء تس ــى اثر ذل وعل
ــعار اخر بغية اقناع  ــماء الى اش االس
ــني !.وعلى ذات الصعيد ، وافق  املعترض
املدرب كاتانيتش على توصيات االحتاد 
ــأن القرارات املتخذة امس من جلنة  بش
ــفرت عن  ــي اس ــق والت ــي احلقائ تقص
ــني ، حيث وافق  ــة بعض الالعب معاقب

املدرب السلوفيني على تلك القرارات.
ــب  ــر العــ ــة ذك ــد ذي صل ــى صعي عل
ــرة القدم علي  ــا الوطني بكــ منتخبن
ــة تقصي احلقائق  ــي، أن قرار جلن حصن
بحقي ظالم وغــير منصف، مشــيراً 

في الوقت ذاتــه الى أنــه سيســتأنف 
القرار  من اجل اســتعادة مظلوميته.
ــي  ــة عل ــوة اجلوي ــب القــ ــال العــ وق
ــق  ــي احلقائ ــة تقص ــي : ان جلن حصن
ــــأن القرارات  ــة بش ــن موفق لــم تك
التــي أصدرتها مؤخرا، وال اعرف كيف 
ــن دون دليل  ــذه القرارات مــ اتخذت ه

ملموس بحقي.وأضــاف حصنــي: ان 
قــرار احلرمــان واالتهام الــذي طالني 
ــف، ألنني لم  ــر منصــ ــم وغــي ظالــ
ــل مــن مقر  ــف اللي ــرج منتصــ أخــ
ــن دون علــم  ــب مــ ــة املنتخــ اقامــ

ــم يحصل على  ــيء ل أحد، وهــذا الش
ــم توجيه   ــي، فكيف يت ــالق مع االطــ
ــة،  ــذه الطريق ــات به ــم والعقوب الته
ــع  مــ ــوا  يتحدثــ أن  ــدر  االجــ وكان 
ــم اتخاذ  ــم قبــل ان يت ــب املته الالع
ــمعت بقرار احلرمان  العقوبة. وبني: س
ــــوف  ــــائل االعالم ، وس من خالل وس

اقدم استئنافاً إلى اللجنــة واالحتــاد 
ــن أجل اعادة  ــزي لكرة القــدم، م املرك
النظر بهذا القرار الظالم.وكانت جلنة 
ــوص نهائيات  ــق بخص ــي احلقائ تقص
ــت   معاقبة  ــد اعلن ــــيا ٢٠١٩، قــ آس
الالعب علي حصني باحلرمان من متثيل 
ــــهر ملغادرته  ــة أش ــب ألربع املنتخــ
ــب الوطني في  ــة املنتخــ ــر اقام مقــ
ــاعة متأخرة من الليل من دون علم  س

ادارة الوفد.
من جانبه عبر العب منتخبنا الوطني 
ــتيائه  بكرة القدم, علي عدنان, عن اس
العارم بعد صدور قرار يقضي بعقوبته 
ــداث التي  ــر االحــ ــــهر اث ــدة ٦ اش مل
ــب الوطني  ــــاركة املنتخ رافقت مش
ــت  ــي اختتم ــــيا الت ــة اس ــي بطول ف
ــة  ــارات العربي ــة االم ــي دول ــرا ف مؤخ
ــرارات التي  ــدة, عطفا عــلى الق املتح
ــن جلنة تقصي احلقائق  صدرت امس ع

املشكلة من احتاد الكرة.
ــال عن  ــا يق ــل م ــان: اقــ ــال عدن  وقــ
ــي,  ــدرت بحق ــي صــ ــة التــ العقوبــ
ــي  ــــباب التــ ــة“ واالس ــا ”غريب انهــ
ان  ــف  بالوصــ ــي  قناعتــ ــد  تؤكــ
العقوبــة لــم تســتند الى دفوعــات 
حقيقيــة او قرائــن تؤكد ضلوعي في 

ــيء الى املنتخب الوطنــي  جوانب تس
او تدخل في خانة االخطاء!, وانا احتدى 
ــتطيع ان يثبت خالف ذلك  كل من يس
ــكلة ان تواجهني  ــى اللجنة املش وعل
بالدليل قبل ان تتخذ قرارات ال تستند 
ــم,  ــة!.واضاف: نع ــور ملموس ــى ام ال
ــق,  ــي احلقائ ــة تقص ــن جلن ــت م ظلم
ــي،  ــا بحق ــة مطلق ــن منصف ــم تك ل
والســبب ان اعضاء اللجنة لم يقفوا 
ــافة واحدة من اجلميع, حيث  على مس
ــتماًع  ــال بطلبي او االس لم يتم االرس
ــكال قد  ــاي تهمة او اش ــى اقوالي ب ال
ــالتي الى  ــودا بحقي, ورس يكون موج
ــم التعاطي مع  ــن ان يت ــع ال ميك اجلمي
ــد مبثابة  ــوع الذي يع ــذا املوض مثل ه
ــى  ــتماع ال ً دون االس ــن  ــهير م التش
ــي فحتى املتهم يبقى برئيا حتى  اقوال

تثبت ادانته!!.
ــة انني ومنذ  ــا صدمني حقيق وبني: م
ــــبوع اجــري وحداتــي التدريبية  اس
ــي البدنيــة مع  للحفاظ عــلى لياقت
ــر النادي  ــادي امانة بغــداد، وامني س ن
ــرف الفريــق, محمــد فرحــان,  مــش
هــو عضو في اللجنــة، وكنا في لقاء 
ــه  ــه لم يكلف نفس ــــتمر ولكن مس
ــدث معي مبوضوع انا طرف  في ان يتح
ــيء بقدر ان ادلي  فيه، ليس من اجل ش
ــي  ــة زمالئ ــال بقيــ ــــهادتي كح بش
ــم، وكان  ــوة له ــه الدع ــن مت توجي الذي
ــــتماع الى  ــرض ان يتم االس من املفت
ــن يبدو  ــال البقيــة, ولك ــي كح طرح
ــلب  ــرعي س انه حتــى هذا احلق الش
ــة بررت عقوبة  ــح: ان اللجن مني.واوض
ــــهمت  اس ــي  ــتة كون الس ــهر  االش
ــــهيل  ــي تس ــرى ف ــة او باخ بطريقــ
ــي الفنــدق  ــل اعمالي ف تواجــد وكي
ــا الوطني  ــد فيه منتخبن ــذي يتواج ال
ــب قولهم, وهنا اود ان اقول ”مــا  حس
ــل اعمــالي نزيال  ــي“ ان يكون وكي ذنب
ــل هناك قوانني  ــي ذات الفنــدق!، وه ف
ــة كيف  ــرف بصراح ــك؟، ال اع متنع ذل
ــذه القضية  ــم التعاطي مع مثل ه يت

ــهير من  ــي تدخل في عملية التش الت
دون االستناد الى دفوعات دامغة، كون 
املوضوع ميس سمعة العب قدم الكثير 
ــرت اللجنة  ــل فك ــب.وزاد : ه للمنتخ
ــي فيــه  ــرج الذي وضعون باملوقف احمل
ــزي!، واال كيف  ــادي اودني ــام ادارة نــ ام
ــــاؤالتهم بخصوص  ــى تس ــارد عل س
ــد ان وقعوا على قرارات غير  املذكور بع
ــي قد تصور الدارة النادي  منصفة بحق
ــوع في امور  ــي لدي ضل ــي بانن االيطال
ــاوز االمر ذلك  ــر صحيحة، وقد يتج غي
ــالوة على  ــاه، وع ــا ال حتمد عقب ــى م ال
ــــيكون وضعي امام  كل ذلك كيف س
اجلماهــير   التي تعي متاما من هو علي 
ــي اجلانب الوطني  ــان وخصوصا ف عدن
ــــار  ــدة عليه.واش ــذي ال ميكن املزاي ال
ــرق القانونية  ــــيتبع الطــ الى انه س
في اســترداد حقوقه، وخطوته االولى 
ــدمي طعــن  ــن بوابــة تق ــــتكون م س
ــــتئناف القــرار  ــرة الس الى احتاد الك
ــد وصفــه،  ــه على ح ــف بحق اجملحــ
ــادث حديث  ــكل ح ــون   ل ــى ان يك عل
ــتمرت العقوبة  وكالم اخر في حال اس
ــتند الى امور واقعية، وقد  التي لم تس
تتجاوز ذلك الى امور شخصية جعلت 
ــى عقوبة ظاملة. ــي عدنان يتلق من عل
ــان اكد انه ومن خالل الطعن الذي  عدن
تقدم به الى االحتاد سيكون هناك قرار 
ــة والغائها،  ــي العقوب ــادة النظر ف الع
ــر قانونية  ــأت على وفق اط ــا لم ت النه
ــا انه ال يربط عملية  صحيحــة, مبين
ــي مع املنتخب  ــه اللعب الدول اعتزالــ
الوطني مع اي قــرار اداري كــون خدمة 
ــيء  الوطن واجــب قبل ان يكون اي ش
ــال : صاحب  ــه قائ ــم حديث اخر.واختت
احلق سلطان وهذا ما اعتمد عليه في 
تغيير وجهة نظر اصحاب القرار، وهنا 
البد لي ان اتقدم بالشــكر الى عضوي 
ــى زغــير  ــــدي ويحي االحتاد علي االس

ملوقفهما في انصاف احلق.
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رفض االحتاد العراقي طلب النفط بتغيير مواعيد 
مبارياته املؤجلة من األدوار املاضية من الدوري.

وقال مدرب النفط حسن أحمد، في تصريحات  إن 
مباراتي  تأجيل  بطلب  لالحتاد  تقدمت  ناديه  إدارة 
الشرطة ونفط الوسط إلى نهاية الشهر اجلاري، 

لكن االحتاد رفض».
اإلصابات  بسبب  كثيرا  تضرر  «فريقنا  وأضاف 
التي حلقت بالالعبني جراء التحاقهم باملنتخبات 

الوطنية».
باألندية  مبساواته  االحتاد  طالب  النادي  أن  وبني 
حدد  التي  اجلوية  والقوة  الزوراء  كمباراة  األخرى، 
لها منتصف الشهر اجلاري، لكسب بعض الوقت 
من أجل استعادة الالعبني املصابني، حيث يعاني 

سبعة العبني من إصابة.
الشرطة  مباراة  موعد  حدد  االحتاد  أن  إلى  يشار 
مباراته  أما  اجلاري،  الشهر  من  الرابع  في  والنفط 
أمام نفط الوسط فستقام في التاسع من الشهر 

اجلاري.

 بغداد / 

 بغداد /  بغداد / 

 بغداد / 

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a

ــب من يتولى  ــن اصبح ديدن اغل ــرة مبلعب االخري ــداورة ورمي الك ــدو ان امل يب
املسؤولية عن  مفاصل كثيرة ومهمة في بلدنا  فمن السياسة الى االقتصاد 
ــه االول واالخير  ــن احتاد هم ــانا نرجو م ــلم منها فما عس ــة لم تس والرياض
ــر  وآخر ما  ــاعر اجلماهي ــمعة كرتنا ومش ــاب س ــى ولو على حس ــاء حت البق
ــباب خروج  ــل اليه احتادنا املوقر  جلنة تقصي احلقائق وقراراتها حول اس توص
منتخبنا الوطني من كاس اسيا في االمارات ومعاقبة مجموعة من الالعبني 

واملساعدين دون توضيح سبب العقوبة لهم . 
متخض اجلبل فولد فأرا هذا اقل ما يقال من قرارات االحتاد ولو اردنا مناقشتها 
ــاعدين  ــنرى ان جميعها انضباطية وابراز  للعضالت على الالعبني واملس فس
ــار  التغيير لتصحيح   ــنجني ثم ــن يجددوا للمدرب فهل س ــروا فل واذا اضط
مسار منتخبنا ؟ اكيد ال الننا ننفخ في قربة مثقوبة ، لكن من البديهيات ان 
ــؤولية املدرب وكادره ويجب ان يحاسبه اخملتصون وتوضيح  اجلانب الفني مس
سبب اخلروج وبأمانة  ، لكن من يجرؤ ان يتخذ عقوبات ضد رئيس الوفد وملاذا 
ــؤول عن  ــب وجتنبوا   املس ــاعدين حس وجهت العقوبات على الالعبني واملس
ــتقدام  ــم جازما  ان ما رأيناه من تخبط منذ اس ــب ؟ اقس البعثة ولم يحاس

ــدرب كاتانيش وعملية  امل
التحضير للبطولة وجدنا 
هناك ثغرات واضحة بترك 
ــه لكي  باختيارات ــدرب  امل
الفداء  ــش  ــو كب ه يكون 
ــأي اخفاق وهذا  واملقصر ب
الثبات  ــدم  ــل بع ما حص
ــد  ــكيلة اال بع ــى تش عل
البطولة  ــار  بغم ــه  دخول
ــل بخروج  الذي عج االمر 
ــور  االم ــا  ام  ، ــا  منتخبن
ــدث وال حرج  ــة فح االداري
فلتان الالعبني والتدخالت 
ــي  ــرة ف ــود السماس ووج

ــع التواصل فبني عدم  ــمة للقنوات الفضائية ومواق ــدق  صار وجبة دس الفن
ــرت احالم  ــط االداري تبخ ــتراتيجية والتخب ــاب االس ــة العمل وغي احترافي
ــم يكتفوا بذلك  ــدرب وابعاد بعض الالعبني ول ــاعد امل منتخبنا فخروج مس
فاالمر  وصل الى احد االعالميني ضمن قراراتهم ، ونحن بعد كل هذه القرارات 
ــاذا يعمل ؟  نحن  ــذي ال يعرف م ــب االحتاد ال ــأل، من يحاس التي اتخذت نس
ــارع  ــى من يحاول ايهام الش ــتور وال نخش ــب ولدينا حرية كفلها الدس نكت
الرياضي بانهم يعملون ولكن احلقيقة هي ان الفشل يالحق االحتاد ويتهربون 
ــؤولية ولدينا ادلة على ذلك فخروج جميع فئات املنتخبات الوطنية  من املس
ــلهم في قيادة  ــابقا قد اظهر فش ــف النتائج الزائفة س من البطوالت وكش
ــبع من جوع وهذا  الكرة العراقية وتلك القرارات التي اتخذت ال تغني وال تش
ــير وال يستطيع احد  ــل تس حال كرتنا وال نرجو (من بارح مطر) فقافلة الفش
ــمعة املنتخبات العراقية امام   ايقافها فمن بامكانه ان ينقذ كرتنا ويضع س
ــوف حتصل ردة فعل بانهاء التعاقد  عينيه؟ ،فبعد ضغط االعالم واجلمهور س
ــا عودونا عليه ، نحن بأمس احلاجة  ــيء وهذا م مع املدرب وكأنه لم يحدث ش
ــرق  ــر بها ونرى االحتادات تتطور في ش ــتويات نفتخ ــبابنا الى مس اليصال ش
ــوراء. عليكم اعادة النظر  ــرب القارة ونحن نراوح مبكاننا بل نتراجع الى ال وغ

في عملكم وان يكون النجاح هو همكم يا مسؤولي احتادنا املوقر  .
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وقفة 

هشام كاطع الدلفي 

ترك اِّـدرب باختياراته لكي 
يكون هو كبش الفداء واِّـقصر 
باي اخفاق وهذا ما حصل بعدم 
الثبات على تشكيلة اال بعد 
دخوله بغمار البطولة االمر 
الذي عجل بخروج منتخبنا

علي عدنانعلي حصني

ÊaäÌg@µg@ıaâÎå€a@Úr»i@fiÏïÎ@äÅdm@kjç@Â«@—íÿ€a

األوملبي  املنتخب  اليوم  مساء  يشرع 
أربيل ضمن معسكره  تدريباته في مدينة 
الداخلي الذي يسـتمر لغاية اخلامس مـن 
جتمعه  يستكمل  ان  على  املقبل  الشهر 
اخلارجي في العاصمة القطرية للفترة من 
٦-١٧ آذار املقبل في إطار حتضيراته النهائية 
للتصفيات اآلسـيوية املؤهلة الى بطولـة 
التي سـتجري  كأس آسـيا حتـت ٢٣ عاماً 
 ٢٢-٢٦ من  للمدة  إيران  في  منافساتها 
القرعة  أوقعته  وقد  ذاته  الشـــــــهر  من 
منتخبات  الى جانب  الثالثة  اجملموعة  في 

تركمانستان واليمن والبلد املضيف. 
وقال عباس عبيـد املدرب املساعد ملنتخبنا 
غرضه  أربيل  مدينة  جتمع   « إن  األوملبي« 
احملليني  الالعبني  مسـتويات  على  الوقوف 

اضافة  البدنية  جاهزيتهم  على  والتعرف 
وجهت  جدد  العبـني  واختبار  جتريـب  الى 
إليهم الدعوة للمرة االولى بعد تألقهم في 
مباريات دوري الكرة »، مبينا ان« املعسكر 
الداخلي يستمر ملدة أسبوع ومن املؤمل ان 
نواجه أحـد األندية التي تلعب في الدوري 

الكردستاني ».
الدعوة  وجه  الفني  اجلهاز   « ان  وأضاف   
، حسام  هادي  : علي كاظم  الالعبني  الى 
خلف  اياد  العباس  ،عبد  صالح  مهدي 
،منتظر ســتار جبار ، منتظر عادل نعمة، 
 ، حسن  رائد  حسن   ، شهاب  رعد  عالء 
حرز،  مزهر  محمد   ، عبود  جبار  حسني 
 ، ، احمد سـرتيب عمر  مراد محمد صبح 
احمد عبد الرزاق عباس ، ليث معن فرحان 
رمضان جمعة  ،وكاع  يوسف  قاسم  علي 
سـامي  محمد  جبـار،  الكرمي  عبد  ،حسن 

صادق   ، كاظم  عاشـور  ،حسـن  صالح 
زامل رحيم ، احلسـن سعد محمد ، احمد 
سعيد خادم ، سيف الدين ظاهر محسن ، 

صهيب رعد حامت ، مشكور كرمي عبد ، عمر 
حسن،  الزهرة  عبد  علي  حسني،  صدام 
 ، حسون  جبار  سجاد   ، علي  ازور  إبراهيم 

اجلبار  عبد  بكر   ، رمضان  فيصل  حسني 
خلف« .

املغتربني  الالعبـــــــني  غياب   « وأكـد   
واريان  العمـــــــاري  امير  غـــــــرار  على 
اصيل  و  ناصر  وايهاب  بولص  وزياد  صفوك 
كونهم  احلالي  أربيل  معسكر  عن  محمد 
مباشرة  قطر  معسكر  في  سيتواجدون 
كما سيغيب عدد اخر من الالعبني احملليني 
بســـــــبب ارتباطهم مع انديتهم احمللية 
من  لها  املؤجلة  املباريات  ستخوض  التي 
جوالت سابقة في دوري الكرة املمتاز، كما 
سـيتخلف كل من جنم شوان ومصطفى 
بسبب  املعسكر  هذا  عن  جبـر  محمـد 
ضمن  الـزوراء  لفريقهما  مباراتني  وجود 
منافسات الدور األول من بطولة دوري أبطال 
آسيا ٢٠١٩ األولى ستجري يـوم الرابع من 
شهر آذار احلالي مع فريـق ذوب أهن اإليراني 

فريق  مع  والثانية  أصفهان  مدينة  في 
ذاته  الشهر  من   ١١ يوم  اإلماراتي  الوصل 

على ملعب كربالء الدولي«. 
من  الذي  اخلارجي  املعسكر  وبشأن 
االيام  خالل  الدوحة  حتتضنه  ان  املؤمل 
األوملبي  » كتيبة  ان  عبيد  أوضــح  املقبلة 
ســتحط رحالهـــــــا في قطـــر للفترة 
مع  التنســـيق  ومت  املقبل  آذار   ١٧-٦ من 
مواجهة  خوض  على  املضيف  البلد 
من  الثامن  في  القطري  األوملبي  ضد  ودية 
الشـــــــهر ذاتـــــــه والتزال هنـــــــاك 
مباراتني  لتأمني  أخرى  محـــــــاوالت 
الشهر نفسه  آخريني ســـــــتقامان في 

مع فرق دوري جنوم قطر 
سيتم الكشف عنها الحقاً ».

 وختم حديثه قائال : » ســتكون الدوحة 
آخـر محطة اعـداد ملنتخبنا االوملبي الذي 

سـيصل الى العاصمة االيرانية طهران يوم 
الثامن عشر من الشهر احلالي للدخول في 

معسكر تدريبي مغلق.
االسيوية  التصفيات  ولوج  قبل  قصير 
سيفتتح  التي  الثالثة  اجملموعة  حلساب 
األوملبي  مبواجهة  فريقنـا  منافساتها 
الشهر  من  والعشرين  الثاني  يوم  اليمني 
مباراته  منتخبنا  سيلعب  فيما   ، نفسه 
في  التركمانستاني  نظيره  أمام  الثانية 
اصحاب  يواجه  وأخيرا  والعشرين  الرابع 
األرض ايران في املباراة الثالثة واألخيرة يوم 
نفسـه  الشهر  من  والعشـرين  السادس 
الى  مباشرة  اجملموعة  أول  يتأهل  وبعدها 
التي  ٢٣عاماً  حتت  آسيا  كأس  بطولة 
التايالنديـــــــة  العاصمة  في  سـتقام 
كانون   ١٨-٦ من  الفترة  خالل  بانكـوك 

الثاني ٢٠٢٢ الى جانب ١٥ منت
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كاتانيتش يوافق على ابعاد نجله وخلف..واعضاء االتحاد منقسمون بشأن البدالء  

دوري  في  كبيرة،  مفاجأة  امليناء  فجر 
اجلمعة  بفوزه   املمتاز،  العراقي  السلة 
نفط  جاره  على  الديربي،  في  املاضي 
حلساب  البصرة،  في   ،(٩٢  -  ٩٧) اجلنوب 

األول تقدم  الربع  التاسعة.وشهد  اجلولة 
الثاني قلص  الربع  ٢١)، وفي   -  ٢٩) امليناء 
 -  ١٩) بتقدمه  النتيجة  اجلنوب  نفط 
لصاحله   الثالث  يحسم  أن  قبل   ،(١٨
 (٢٩  -  ٢٩) األخير  الربع  ٢١).وانتهى   –  ٢٣)

ليحسم امليناء املواجهة، بفارق ٥ نقاط.
وكان امليناء لم يحقق أي فوز على نفط 
اجلنوب، منذ عودته إلى الدوري املمتاز عام 
٢٠١٣، وهذا هو انتصاره األول في الديربي، 

خالل ٦ مواسم.
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كشفت قناة التلفزيون اإلسرائيلية 
الـ١٣، أن كيان االحتالل االسرائيلي 
ــات  املعلوم ــع  جم ــف  تكثي ــرر  ق

االستخبارية عن العراق.
ــق  املعل ــد،  دافي ــن  ب ــون  أل ــال  وق
العسكري للقناة، إنه متّ اتخاذ هذا 
ــرات  ــرار في أعقاب وجود مؤش الق
ــدول على  ــض ال ــدام بع ــى ”إق عل
استثمار مقدرات كبيرة لبناء وجود 
عسكري بهدف تعزيز تأثيرها داخل 

العراق“، على حد زعمه.
ــى أن ترامب  ــارت التقديرات إل وأش
ــي العراق  ــأي حتول ف ــر معني ب غي
ــة داخلية  ــكل بيئ يفضي إلى تش
ــم ”داعش“  ــودة تنظي ــمح بع تس
ــاك، مع العلم  اإلرهابي للعمل هن

أن الرئيس األميركي قد أعلن انتصار 
الواليات املتحدة على التنظيم.

وترى احملافل أنه بخالف األوضاع في 
ــوريا، فإنه سيكون من الصعوبة  س
مبكان تأمني تفهم دولي ألي عمليات 

عسكرية في عمق العراق.
ــة  صحيف ــفت  كش ــك  ذل ــى  ال
ــبت،  ”األخبار“ اللبنانية، امس الس
ــة األميركية في  عن قيام القنصلي
ــع احلماية  ــل بتهديد الكرد برف اربي
عنهم ومغادرة قواعدهم في اقليم 
كردستان اذا صوتت القوى الكردية 
ــوات  الق ــراج  اخ ــون  قان ــح  لصال

األجنبية.
ــر لها  ــة في تقري ــت الصحيف وقال
ــعى إلى كسر التوافق  إنه ”في مس
ــون املرتقب، قامت  احمللي على القان
ــل  ــي أربي ــة ف ــة األميركي القنصلي
ــة بأنه (في  ــوى الكردي ــد الق بتهدي
ــون،  القان ــى  عل ــت  التصوي ــال  ح
ــم،  اإلقلي ــن  ع ــا  حمايتن ــنرفع  س

ــني للهجمات  ــنترككم معرض وس
قواعدنا  ــنتخلى عن  اإلرهابية، وس
في كردستان أيضاً)، وهو ما أدى إلى 

فتور في موقف تلك القوى“.
ــل  ــه ”يأم ــة، أن ــت الصحيف وأضاف

ــع من القوى السياسية  طيف واس
ــبوع املقبل،  ــح، مطلع األس أن ينج
ــى إخراج  ــون يدعو إل ــرار قان ــي إق ف
ــكرية األجنبية من  ــوات العس الق
البالد، أو في احلدّ من تنظيم وجودها 

مبوجب إطار قانوني“، 
ــون،  ”القان أن  ــة  الصحيف ــت  وبين
ــى متريره،  ــذا اإلجماع عل في ظلّ ه
ــدّ  ــلّ أن يح ــى األق ــأنه عل ــن ش م
ــراً وجواً…  ــي ب ــود األميرك ــن الوج م
ــن  م ــدة  املتح ــات  الوالي ــيمنع  وس
ــة  العراقي ــواء  األج ــتخدام  اس
ــكرية“، مشيرة إلى أن  ألغراض عس
ــى التنفيذ هي  ــة القانون عل ”إحال
ــتدفع  «التحدي احلقيقي»، ألنها س
ــني جميع  ــارة» األميركي ــى «خس إل

قواعدهم
كما كشفت صحيفة عربية، امس 
السبت، عن قيام القوات األميركية 
ــكريتني  عس ــني  قاعدت ــاء  بإنش
جديدتني، على اخلط الدولي الرابط 

ــورية  الس والعاصمتني  ــداد  بغ بني 
ــداد  ــى أن اع ــيرة إل ــة، مش واألردني
القوات األميركية تتجاوز الـ١٠ االف 

جندي.
وقالت صحيفة ”األخبار“ اللبنانية 
ــني  ”األميركي إن  ــا  له ــر  تقري ــي  ف
ــة  ــي محافظ ــم ف ده ــون متدّ يواصل
ــائهم قاعدتني  األنبار، في ظلّ إنش
ــني، على اخلط  ــكريتني جديدت عس
الدولي الرابط بني بغداد والعاصمتني 
ــة، ضاربني عرض  ــورية واألردني الس
ــية  احلائط مبطالبة القوى السياس
بخروجهم“، الفتة إلى أن ”احلكومة 
االحتادية، فتغيب عن التعليق سلباً 
ــى خطوة حتمل صبغة  أو إيجاباً عل

احتالل جديد“.
وأضافت الصحيفة، أن ”احلد األدنى 
ــرة آالف  ــوات يتجاوز عش لتلك الق
ــدة  ــى ١٣ قاع ــني عل ــدي، موزع جن
ــراً  ــا أخي ــت إليه ــكرية، أضيف عس
ــار،  األنب ــة  محافظ ــي  ف ــان  قاعدت
ــث  املثل ــارف  مش ــى  عل ــداً  وحتدي
ــوري ـــ  ــي ـــ الس ــدودي العراق احل
األردني“، مبينة أن ”إحداثيات هاتني 
ــو اآلتي:  ــني هي على النح القاعدت
 N«٣٣°٠٤›٣٤٫٠ ــى:  األول ــدة  القاع
ــابقاً  ــا يُعرف س ٣٩°٣٥›٤٣٫٢»E، أو م
ــمالي اخلط  ــار H٣»، تقع ش بـ«مط

ــق  ــي الرابط بني بغداد ودمش الدول
 N«٣٢°٥٥›٣٧٫٤ ــة:  الثاني ــدة  والقاع
٣٩°٤٤›٤٩٫١»E، تقع جنوب القاعدة 
األولى، وحتديداً جنوبي اخلط الدولي 

ان“. الرابط بني بغداد وعمّ
ــدة األولى بدأ  ــت، أن ”القاع واوضح
تشغيلها بالفعل، وحتديداً جهتها 
ــإن العمل  ــا الثانية، ف ــة. أم الغربي
ــيرة إلى  ــا“، مش ــارٍ على جتهيزه ج
ــني  قاعدت ــأوا  أنش ــني  ”األميركي أن 
ــة الرطبة، إال  ــي منطق ــني ف جديدت
أنه ـــ حتى اآلن ـــ وبعد املراقبة، ال 
يبدو أن وجهة استخدامها ستكون 

للطائرات احلربية“
ــن حتالف  ــد النائب ع ــك أك ــى ذل ال
ــبت،  الفتح محمد كرمي، امس الس
ــية والقانونية  ــان السياس ان اللج
ــح  والفت ــائرون  س ــني  ب ــكلة  املش
ــيعلن  ــت الى اتفاق نهائي س توصل

عنه خالل االيام القليلة املقبلة.
ــح إن ”اللجنة  ــرمي في تصري وقال ك
السياسية املنبثقة من اجتماعات 
ــائرون والفتح اتفقت بشكل تام  س
ــات مبا فيها  ــى حل جميع اخلالف عل

إكمال الكابينة الوزارية“.
ــة املقبلة  ــاف أن ”األيام القليل وأض
ستشهد اجتماعا بني قادة حتالفي 
ــائرون لإلعالن عن التفاق  الفتح وس

ــتئناف عمل  ــل اس ــمي قب الرس
البرملان في ٥ آذار احلالي“، مبينا أن 
”اللجنة القانونية  في التحالفني 
ــرى توصلت الى اتفاقات  هي االخ
ــريع القوانني  ــأن تش ــة بش مهم
ــل دور اجمللس الرقابي خالل  وتفعي

الفصل التشريعي املقبل“.
ــائرون  ــح وس ــا الفت ــد حتالف وعق
ــة  ــهر ملناقش ــا قبل ش اجتماع
ــال الكابينة الوزارية وتوحيد  اكم
التواجد االميركي  املواقف بشأن 
ــل دور مجلس  ــراق وتفعي في الع

النواب
ــب  ــد النائ ــر أك ــد آخ ــى صعي وعل
ــة نينوى عبد  ــابق عن محافظ الس
ــبت،  ــزي، امس الس ــن اللوي الرحم
ــتمرار احلكومة ومجلس النواب  اس
ــاد االدارة  ــي التحقيق مبلفات فس ف
ــيرا الى ان  ــة، مش ــة باحملافظ احمللي
ــية  بعض التهم للمحافظ سياس

من اجل الصراع على املنصب.
ان  ــح  تصري ــي  ف ــزي  اللوي ــال  وق
ــس النواب وكذلك  ”احلكومة ومجل
ــكلوا  ــاء االعلى ش ــس القض مجل
جلانا منفردة للتحقيق مبلفات فساد 

ــد  االدارة احمللية في نينوى  مالية ض
ــتصدر  ــتمرة بعملها وس وهي مس

تقريرها خالل االيام املقبلة“.
ــن  م ــي  ه ــان  ”اللج ان  ــاف  واض
ــف حجم الفساد في حال  ستكش
ــوى ”، مبينا ان  ــات نين ــوده مبلف وج
السياسية على منصب  ”اخلالفات 
ــف وكربالء  ــي النج ــظ كما ف احملاف
ــى القاء  ــا تؤثر عل ــداد هي ايض وبغ
ــم على  ــخصيات الته ــض الش بع

محافظ نينوى“.
ــى أن ”احلكومة  ــظ  إل ــت احملاف ولف
ستتخذ إجراءات حازمة في وجود 
ــة ال تتحمل  ــل كون احملافظ اي خل

املزيد من التصعيد“
ــف اخلبير االستراتيجي  كما كش
ــبت،  ــمي، امس الس ــق الهاش واث
ــتخبارية  عن تكثيف اجلهود االس

ــداد ملنع اي اعتداء  في العاصمة بغ
ارهابي مقبل، مشيرا  الى ان تنظيم 
ــتى  ــاول بش ــي يح ــش االجرام داع

الطرق الوصول الى بغداد.
ــح إن  ــي تصري ــمي ف ــال الهاش وق
ــتركة كثفت من  ــات املش ”العملي
ــي بغداد  ــتخباري ف ــا االس جهوده
ــي  لتحصينها من اي اعتداء داعش
ــم االجرامي في  ــد هزمية التنظي بع

سوريا“.

واضاف ان ”املعلومات االستخبارية 
ــراق تفيد  ــل عليها الع ــي  حص الت
ــدى التنظيم االجرامي  بوجود نية ل
ــارة الرأي  ــي الث ــداء ارهاب ــن اعت بش
العام وتأكيد وجوده في العراق عبر 

الدخول من غربي نينوى“.
ــى أن ”تنظيم  ــمي إل ــت الهاش ولف
داعش االجرامي فقد القدرة  التامة 
ــى اي مدينة او  ــيطرة عل ــى الس عل
شن عمليات كبرى كما جرى خالل 

عام ٢٠١٤ ” .
ــش  ــوات اجلي ــرت ق ــك باش ــى ذل ال
ــعبي، امس  ــد الش العراقي واحلش
ــيط  ــذ عملية متش ــبت، بتنفي الس
ــامراء وصوال  ــن حدود س وتطهير م

لشرق االنبار.
ــعبي  ــد الش وذكر بيان إلعالم احلش
ــواء ٢٧  ــن الل ــتركة م ــوة مش أن ”ق

ــعبي واجليش نفذت،  ــد الش باحلش
ــكرية من  ــاح امس عملية عس صب
ثالثة محاور ضمن قاطع مسؤولية 
ــات  عصاب ــة  ملالحق ــار  االنب ــرق  ش
ــيط مناطق  داعش االجرامية ومتش
ــى حدود  ــات حت ــد والرفيع ــي زي بن
عمليات سامراء“.واضاف البيان، أن 
”العملية مستمرة حتى االن، إلنهاء 

تهديد داعش في تلك املناطق.
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اللويزي

الهاشمي

ابن دافيد

ــدة  املتح ــات  الوالي ــت  فرض
ــتة  ــى س ــدة عل ــات جدي عقوب
ــي فنزويال  ــني ف ــؤولني أمني مس
ــرات  للعش ــيرات  تأش ــت  وألغ
ــات بالرئيس  ــن تربطهم عالق مم
ــرهم في  ــوالس مادورو وأس نيك
أحدث خطوة لتكثيف الضغط 

عليه كي يتنحى.
وقالت وزارة اخلزانة األمريكية إن 
الستة املستهدفني بالعقوبات 
ــني  ــؤولني األمني ــن املس ــم م ه
ــابقني وأصدروا  ــني أو الس احلالي
ــت دخول  ــات منع ــر جملموع أوام
مساعدات إنسانية للمواطنني 
ــبوع  األس ــال مطلع  فنزوي ــي  ف
ــن كولومبيا والبرازيل  املاضي م

اجملاورتني.
ــي  ــة األميرك ــر اخلزان ــال وزي وق
ــرض  «نف ــني  منوتش ــتيفن  س
عقوبات على أفراد من قوات أمن 
مادورو ردا على العنف البغيض 
ــاوية واإلحراق  ــات املأس والوفي
ــة التي  ــة واألدوي ــر لألغذي اجلائ
ــت موجهة جلوعى ومرضى  كان

من الفنزويليني».
ــدة  ــات املتح ــاف أن الوالي وأض
ــتهداف املوالني  ــتواصل اس س
ملادورو الذين يطيلون من معاناة 
ــانية  ضحايا تلك األزمة اإلنس

التي تسبب فيها أفراد.
ــوث  ــز املبع ــوت أبرام ــال إلي وق
إن  بفنزويال  ــاص  اخل ــي  األميرك
ــيرات دخول  ــت تأش ــالده ألغ ب
ــرات آخرين» من  خاصة «بعش
ــه أحجم عن  لكن الفنزويليني 
اإلدالء مبزيد من التفاصيل قائال 
إن القوانني األمريكية متنعه من 
املتعلقة  التفاصيل  ــة  مناقش

بالتأشيرات.
ــي  ــر صحف ــي مؤمت ــاف ف وأض
ــات  بيان ــص  فح ــل  «نواص
ــادورو ممن لديهم  املقربني من م
ــيرات دخول  ــرهم تأش هم وأس

للواليات املتحدة».
ــة  اخلارجي وزارة  ــت  وقال
ــة إن الواليات املتحدة  األميركي

ــخصا  ــيرات ٤٩ ش ــت تأش ألغ
ــس  ــع الرئي ــني م ــن املتحالف م

الفنزويلي نيكوالس مادورو.
ــرض  تف ــا  إنه ــوزارة  ال ــت  وقال
ــيرات «لألفراد  قيودا على التأش
ــض  تقوي ــن  ع ــؤولني  املس
وإن  ــال»  ــة في فنزوي الدميقراطي

ــتطبق  س ــة  السياس ــذه  ه
ــؤولني  املس العديد من  «على 
ــادورو  م ــع  م ــني  املتحالف

وعائالتهم.
ــدة قد  ــات املتح ــت الوالي كان
ــة فنزويال  ــتهدفت حكوم اس
ــني ودعت  ــات يوم االثن بعقوب
ــد أصول  ــى جتمي ــا إل حلفاءه
شركة النفط احلكومية (بي.

دي.في.إس.إيه).
وقال أبرامز إنه يجري محادثات 
مع روسيا بشأن فنزويال مشيرا 
إلى أن من غير املرجح أن تقوم 
دعم  بتقدمي  وبكني  ــكو  موس
ــي حلكومة مادورو  مالي إضاف
ــتمرارهما في منحه  رغم اس

غطاء دبلوماسيا وسياسيا.
ــم  زعي ــدو  غواي ــوان  خ ــال  وق

املعارضة الفنزويلية الذي أعلن 
ــا للبالد،  ــا مؤقت ــه رئيس نفس
ــواي اجلمعة  ــاء زيارته لبارغ أثن
ــقاط مادورو،  حلشد الدعم إلس
ــراد اجليش تخلوا  ــن أف إن ٦٠٠ م

ــادورو خالل األيام  عن حكومة م
القليلة املاضية.

ــي  الروس اخلارجية  ــر  وزي ــال  وق
ــكو  ــروف إن موس ــيرجي الف س
تساعد فنزويال بإرسال إمدادات 
ــاعات من  ــح قبل س ــن القم م
ــحن  ش ــفينة  س ــاهدة  مش
ــال محملة  ــى فنزوي ــة إل متجه
ــر  تعب ــي  وه ــي  روس ــح  بقم

البسفور.
ــود التي  ــروف إن اجله ــال الف وق
ــا دول غربية لفرض عزلة  تبذله
على الرئيس الفنزويلي نيكوالس 
ــد من  ــة حت ــي مواجه ــادورو ف م

ــكالت لكن  املعارضة تثير املش
موسكو حتاول تقدمي املساعدة 

من خالل اإلمدادات.
ــن تصريحاته  ــاعات م وبعد س
ــحن  ش ــفينة  س ــوهدت  ش
ــرب  ــي ق ــح روس ــة بقم محمل
ــطنبول في طريقها للبحر  اس
املتوسط. وأظهرت بيانات تتبع 
ــفينة  ــة لالطالع أن الس متاح
متجهة إلى ميناء بويرتو كابيو 

في فنزويال.
وقال مسؤول تركي إن السفينة 
ــن القمح  ــل ٣٢٤٠٠ طن م حتم

الروسي.
وقالت وزارة الزراعة الروسية إن 
ــلمت ٢٥٧٢٠٠ طن  موسكو س
ــي ٢٠١٨ بقيمة  ــح ف ــن القم م
ــت أن  ــون دوالر. وأضاف ٥٧٫٩ ملي
ــلمت  ٣٠٦٠٠ طن من القمح س
ــون الثاني من هذا  في يناير كان

العام بقيمة ٧٫١ مليون دوالر.
ــيون، إن  ــى ذلك قال دبلوماس ال
ــات املتحدة طلبت مؤخرا  الوالي
ــس األمن  ــي مجل ــت ف التصوي
ــروع قرار يدعو  الدولي على مش
ــة  ــرة ونزيه ــات «ح ــى انتخاب إل
ــال  ــي فنزوي ــة» ف وذات مصداقي
ــاعدات  ــماح بإدخال مس والس

إنسانية.
ــيا  روس ــتخدم  تس أن  ــح  ويُرج
حليفة نظام الرئيس الفنزويلي 
ــق النقض  ــوالس مادورو، ح نيك
ــروع القرار  لالعتراض على مش
ــن «القلق  ــذي يعرب كذلك ع ال
العميق بسبب استخدام قوات 
ــوة املفرطة  ــف والق األمن العن
ــلميني  الس ــن  املتظاهري ــد  ض

زّل». العُ
ــابق كانت  ــى خالف نص س وعل
ــي بداية  ــنطن ف ــه واش اقترحت
ــباط ال ينص مشروع  فبراير/ش
ــم  ــى «الدع ــد عل ــرار اجلدي الق
ــه  ــذي يرأس ــان ال ــام» للبرمل الت
ــل  ب ــدو  غواي ــوان  خ ــارض  املع
يكتفي بـ»اإلشارة إلى السلطة 

الدستورية» للبرملان.
ــى «املبادرات  ــض النص عل ويح
ــة»  املصداقي وذات  ــلمية  الس

ــهدها  ــة التي تش ــاء األزم إلنه
فنزويال وهو ما لم يكن موجودا 

في النص السابق.
ــار  مس ــى  إل ــص  الن ــو  ويدع
انتخابي «حتت إشراف دولي وفق 
ويطلب  ــي»  الفنزويل ــتور  الدس
ــألمم املتحدة  ــني العام ل من األم
ــاطته» لتأمني  ــتخدام «وس اس
ــوق. ويتوقع  ــي موث اقتراع رئاس
ــني أيضا حق  ــتخدم الص أن تس

الفيتو ضد مشروع القرار.
ــة باألزمة  ــور على صل ــي تط وف
ــر اخلارجية  ــة، دعا وزي الفنزويلي
الفنزويلي خورخي ارياسا مؤخرا 
ــى لقاء بني  ــي األمم املتحدة إل ف
ــني الفنزويلي نيكوالس  الرئيس
ــادورو واألميركي دونالد ترامب  م

حملاولة إنهاء األزمة.

ــوة أمام  ــه الوزير هذه الدع ووج
ــوق  ــدة حلق ــس األمم املتح مجل
اإلنسان في جنيف الذي قاطعه 
ــيون خصوصا من دول  دبلوماس
االحتاد األوربي وأميركا الالتينية.
وقال وزير خارجية فنزويال «نحن 
ــوار حتى مع  ــبيل احل نقترح س
ــا  مضيف ــدة»،  املتح ــات  الوالي
ــاؤل «ولم ال يجري لقاء  في تس
والرئيس  ــادورو  م ــس  الرئي ــني  ب

ترامب؟».
وجاء الرد من السفير األميركي 
ــرت وود الذي قال «إن الرئيس  روب
ــتعداد للقاء  ــى اس ــب عل ترام
ــي لفنزويال وهو  الرئيس احلقيق

خوان غوايدو».
دولة  ــني  ــت نحو خمس واعترف
بينها الواليات املتحدة والبرازيل 

ــة دول االحتاد  وكولومبيا وغالبي
ــة  املعارض ــم  بزعي ــي،  األورب
ــة  ــا بالوكال ــة، رئيس الفنزويلي

لفنزويال.
ــة فنزويال في  ــر خارجي وندد وزي
ــان مطوال  مجلس حقوق اإلنس
بـ»العدوان» األميركي على بالده 
ــار االقتصادي  ــا احلص وخصوص
ــني في  ــدة فنزويلي ــد أرص وجتمي
ــة ٣٠ مليار  ــارج قدرها بقيم اخل

دوالر.
ــك  مل ــوال  األم ــذه  «ه ــال  وق
ــي. األمر بدأ  ــعب الفنزويل للش
ــى مجلس  ــا وعل ــح صعب يصب
ــان أن يرفع صوته  حقوق اإلنس

ضد هذا احلصار».
ــنطن بالرغبة  ــم واش كما اته
ــزو فنزويال وقال «إن األزمة  في غ
ــة  ذريع ــتخدم  ــانية تس اإلنس

لتدخل عسكري».
ــون فنزويلي  وغادر نحو ٢٫٧ ملي
ــة  األزم ــة  بداي ــذ  من ــم  بالده
في  ــة  واالقتصادي ــية  السياس
ــألمم  ل ــام  أرق ــب  بحس  ،٢٠١٥

املتحدة.
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تصريحات متضاربة حول أسباب فشل قمة هانوي ومجموعة تعلن حكومة كورية شمالية في المنفى

ــياق امللتهب الذي كانت  ــن جتاهل الس ال ميك
تعيشه اجلزائر عند وصول الرئيس بوتفليقة 
ــهدت البالد  ــلطة سنة ١٩٩٩، إذ ش إلى الس
ــا أهليّة  ــعينيات حربً ــنوات التس ــالل س خ
شعواء بني اجليش واإلسالميني بعد االنقالب 
ــار االنتخابي سنة ١٩٩٢ إثر  الذي أوقف املس
فوز «اجلبهة اإلسالميّة لإلنقاذ» باالنتخابات 
ب استقالة الرئيس زروال الذي  البرملانيّة. وعقِ
كمه اجملازر الدمويّة،  ت خالل مرحلة حُ ــتدّ اش
اتّفقت األجهزة األمنية من جيش ومخابرات 
على اسم بوتفليقة، الذي كان يُتداول قبلها 
د على ضرورة  ا يؤكّ ــنوات، لكنه كان دائمً بس
ة في عمله، وهو ما  متتّعه بالصالحيّات التامّ
ــات األمنيّة، وكان يشتهر  لم تقبله املؤسس
ــة أرباع رئيس».  ــه بأنّني «لن أكون ثالث بعبارت
ــنة  ــيّون س ــحون الرئاس د املترشّ بعد أن تأكّ
ح  ١٩٩٩ أن االنتخابات محسومة لصالح مرشّ
ــماء ثقيلة  ــش، والذين كانت بينهم أس اجلي
ــت أحمد وحمروش وطالب اإلبراهيمي  مثل آي
ــحابهم اجلماعي من  وجاب اهللا، أعلنوا انس
ــهد الوزير السابق،  ر املش االنتخابات، ليتصدّ
ــلطة منذ أكثر من ٢٠  والرجل الذي ترك الس
اري بومدين، ويعود هذه املرّة  سنة بعد وفاة هوّ

ا. بعد كلّ هذه السنوات، رئيسً
ال ميكن إنكار حالة األمل التي عاشتها الكثير 
من األوساط الشعبيّة عند وصول بوتفليقة 
ــا أن بوتفليقة كان  ــلطة، خصوصً ــى الس إل
ــيّة بعد  ــخصيّة سياس ق باعتباره ش ــوّ يس
ــكريني في  ــة من حكم العس ــنوات طويل س
ــك الفترة  ــه في تل ــا أنّ خطابات ــر، كم اجلزائ
ــكريّني واجلنراالت الذين  كانت تهاجم العس
يُتّهمون بجرّ البالد إلى حرب أهليّة، واستطاع 
لح  ــه عن الصُ ــعبيّة معتبرة بحديث صنع ش
ــامح وإطفاء نار الفتنة، كما أنّ قدرات  والتس
الرجل اخلطابيّة وفصاحة لسانه في العربيّة 
والفرنسيّة، وأسلوبه في مخاطبة البسطاء 

والنُخب كان مثار إعجاب الكثيرين.
ــتغالل الريع  ــام بوتفليقة على اس عمل نظ
ــة  السياس ــة  مواصل ــل  أج ــن  م ــي  النفط
االجتماعيّة التي انتهجتها الدولة اجلزائرية 
ــم والعالج  ــر التعلي ــتقالل، لتوفي منذ االس
ــي اخلدمات، كما كانت البطالة  اجملانيَّني وباق
ــعى بوتفليقة  ات التي س ــدى امللفّ ــا إح أيضً
ــة التي  ــوارد املاليّة الهائل ــتغالل امل ــى اس إل
ــبتها البالد بفضل االرتفاع االستثنائي  كس
ألسعار البترول في عهده، إذ جنحت حكومته 
ــن رقم جنوني  ل البطالة م ــدّ في خفض مع
كان يبلغ ٢٩٪ في سنة ٢٠٠٠ إلى ١١٫٧٪ سنة 

ا كثيرًا  ــى مرتفعً ل يبق ــن هذا املعدّ ٢٠١٨، لك
ــغ ٦٪، باإلضافة إلى  ل العامليّ البال ــدّ عن املع
أنّه ال يحتسب ما يُعرف بـ«البطالة املقنّعة»، 
وهي البرامج احلكوميّة التي تسعى إلى دمج 
تة وذات أجور زهيدة  ــباب في وظائف مؤقّ الش
ــم، وبالتالي  ــم في هذا الرق ــن أجل التحكّ م
ــن توفير  ــدّ كبير ع ــى ح ــة إل ــز احلكوم تعج
ــتقرّة ذات دخل محترم  ــة ومس ــف دائم وظائ

لعشرات اآلالف من اخلرّيجني اجلامعيني.
يات  ا من بني التحدّ البنية التحتيّة كانت أيضً
ــا بوتفليقة منذ وصوله  الكبرى التي خاضه
ــغ طائلة في  ــتثمر مبال ــلطة، فاس إلى الس
ــال  ــدارس، وإيص ــرق وامل ــدود والط ــاء الس بن
ــدن والقرى، إذ وصلت  ــاء والغاز إلى امل الكهرب
ــبة الربط بغاز املدينة في سنة ٢٠١٩ إلى  نس
ــاريع  ا باملش ــة مولعً ــا كان بوتفليق ٦٠٪. كم
ــرًا ما تصل  ــة التي كثي ــة والضخم العمالق
ــلّ أبرزها ما  ــا إلى أرقام خياليّة، لع تكاليفه
ي بـ«مشروع القرن»، وهو الطريق السيّار  مّ سُ
ــالد بغربها على  ــرق الب الذي يربط أقصى ش
ــم، ووصلت تكلفته  ــداد أكثر من ١٢٠٠ ك امت
ــة الضخمة  ــار دوالر. هذه الكلف ــى ١٣ ملي إل
التي جعلته من بني أغلى مشاريع الطرق في 
ــاد، وهو  ــبهات الفس ــم لم تخلُ من ش العال
ــم اجلزائريّة من خالل  دته احملاك ــر الذي أكّ األم
ــخصيّات جزائريّة  ة ش إيداعها السجن لعدّ
 ، ــؤولة في املشروع بسبب الفساد املاليّ مس
والذي تورّطت فيه شركات صينية وبرتغالية 
ــرأي العام  ــزّت ال ــي قضيّة ه ــريّة، ف وسويس
ــاريع  اجلزائري حينها. كما كان أحد أكبر املش

وأكثرها تكلفة ذلك الذي انتهجته احلكومة 
ــروع إيصال مياه  ــادة بوتفليقة وهو مش بقي
الشرب من منطقة عني صالح إلى متنراست 
في الصحراء اجلزائريّة، مبسافة تبلغ أكثر من 
ل  ــكّ ــم وارتفاع يبلغ ١٢٠٠ متر، ما ش ٧٥٠ ك
يًا كبيرًا على املستوى التقني، وقد بلغت  حتدّ

تكلفة املشروع أكثر من مليار دوالر.
ــرى التي عرفتها  ب ــل املاليّة الكُ لكن املداخي
البالد بفضل ارتفاع أسعار النفط منذ قدوم 
ــل إلى أكثر من ١٠٠  بوتفليقة ووصول البرمي
ــن الفضائح املاليّة  ــا العديد م دوالر، رافقته
التي تورّط فيها أشخاص قريبون من محيط 
ــك اخلليفة» التي  ــدءًا بقضية «بن الرئيس، ب
ــال عبد املؤمن خليفة،  أدين فيها رجل األعم
بة مع  ــعّ ــه املتش ــرف بعالقات ــذي كان يُع وال
ــؤولني في احلكومة اجلزائرية،  ة وزراء ومس عدّ
ة جهات  ــدّ ــائر ع ــرت الصحافة أنّ خس إذ ذك
ــذا البنك قد  ــت أموالها في ه عموميّة أودع
ة مليارات من الدوالرات، كما اهتزّت  بلغت عدّ
ــوناطراك»  ــة اجلزائرية «س ــركة النفطي الش
ــفها القضاء  ــع فضيحة ماليّة كش على وق
ــورّط وزير  ــا ت ــي حيثيّاته ــد ف ــي، وأكّ اإليطال
النفط السابق املقرّب من بوتفليقة شكيب 
ــاد التي  ات الفس ــة إلى ملفّ ــل، باإلضاف خلي
ــيّار  ــروع القرن» أو الطريق الس ــت «مش رافق

شرق-غرب.

ــم بها  ي التي كثيرًا ما تتّس ــم نبرة التحدّ رغ
ــة، إالّ أنّه لم يكن  ــات بوتفليقة القدمي خطاب
ــأ والتقصير في  ــن االعتراف باخلط يخجل م
ــر مثالً  ــا، إذ عبّ ــي انتهجته ــات الت السياس
ــنة ٢٠٠٨ أنّ النتائج التي  ــي أحد خطبه س ف
ــك التي كان  ــت تل ــا حكومته ليس قته حقّ

ا كنّا  ــلكنا طريقً ــال: «س ــح إليها، إذ ق يطم
ــة»، كما عبّر عن  ــيقودنا إلى اجلنّ نظنّ أنّه س
ــة قبل أن  ــر خطبه العلنيّ ا في آخ ــك أيضً ذل
ــه الطويل والصوم عن الكالم بعد  يبدأ صمت
ــني قال بوضوح:  ــنة ٢٠١٢ ح مرضه، وذلك س
«جيلي طاب جنانو» مبعنى أنّ جيل بوتفليقة 
ا  ــى نهايته، لكن ذلك لم يعنِ يومً قد وصل إل
ــلطة  ــتعداد بوتفليقة للتخلّي عن الس اس
ــارات  للمس ــة  ــات حقيقيّ مراجع ــراء  إج أو 
ــذ ١٩٩٩، إذ بقيت مثل هذه  ــي اتّخذها من الت

التصريحات لالستهالك اإلعالمي.
ــيّة، فقد استمرّ  على صعيد احلريّات الرئيس
ــد بوتفليقة في  ــالل عه ــام اجلزائري خ النظ
ــالم والصحافة،  ــه املعهود على اإلع تضييق
ــعبيّة  ــات واملظاهرات الش ــع االحتجاج ومن
ــنة ٢٠٠١ بعد  في العاصمة اجلزائريّة منذ س
ــقط  ــات منطقة القبائل والتي س احتجاج
ــمح  خاللها أكثر من ١٠٠ قتيل، كما لم يس
ة إالّ بعد  ــة اخلاصّ ــوات التلفزيونيّ بفتح القن
ــا من ثورات الربيع العربي، إذ  ٢٠١١ وما رافقه

ــائها في نطاق ضيّق،  ــماح بإنش جلأ إلى الس
ــيّرها ثغرات  وترك النظام القانوني الذي يس
ــذا االنفتاح،  ــى ه ــه بااللتفاف عل ــمح ل تس

ة قنوات ال تسير على هواه. وجرى إغالق عدّ
ــه إلى  ــدلِ منذ قدوم ــم يُ ــذي ل ــة ال بوتفليق
ــوار صحفي أو  ــنة ١٩٩٩ بأي ح ــلطة س الس

ــالم اجلزائريّة،  ــائل اإلع ــاء تلفزيونيّ لوس لق
ــة  ــث للصحاف باحلدي ــا  دائمً ــي  وكان يكتف
األجنبية أثبت أن االنفتاح اإلعالمي النسبي 
ــن نتيجة  ــم يك ــي عهده، ل ــل ف ــذي حص ال
ــة لواقع  ــا كان حتميّ ــه مبدئي، بقدر م توجّ
ر في ظلّ وضع ملتهب  ــريع التغيّر والتطوّ س
ــنة ٢٠١١.  ــة العربية في س ــهدته املنطق ش
ــن، إالّ أن  ــد يبدو للعل ــم االنفتاح الذي ق ورغ
ث عن تضييقات  رات العامليّة تتحدّ كل املؤشّ
ــا الصحافة وحريّة التعبير  ضخمة تواجهه
ــا جعل البلد يصنّف في املرتبة  في اجلزائر، م
ــر احلريّات  ــل ١٨٠ دولة في مؤشّ ــن أص ١٣٦ م
ــلون بال حدود»  مة «مراس الذي أصدرته منظّ

لسنة ٢٠١٨.
ــهد الكثير  ــد بوتفليقة لم يش ورغم أنّ عه
ــوف الصحافيّني،  ــي صف ــاالت ف ــن االعتق م
ــقف  ــض احلاالت احملدودة، يظلّ س ما عدا بع
ــائل اإلعالم اجلزائريّة  احلرية اإلعالمية في وس
ــل أبرز دليل  ــا فيه، ولع مً ــا ومتحكّ منخفضً
ل جميع القنوات التلفزيونيّة  على ذلك جتاهُ
ــي ٢٢ فبراير  ــي خرجت ف ــات الت االحتجاج
ــس بوتفليقة  ــح الرئي ــد ترشّ ــباط) ض (ش
ــة، وهو ما يدلّل على حجم  لعهدة خامس
ــلطة على اخلطّ  ــه الس النفوذ الذي متارس

التحريري لهذه القنوات.
ــتولى  ــي فقد اس ــتوى السياس على املس
بوتفليقة على صالحيّات ال محدودة أحلقها 
ــة اجلمهوريّة، واستخدمها كسالح  برئاس
ــة احلُكم  ــع أجنح ــه الطويل م ــي صراع ف
ــيطارده  ــالح س ــة، ولكن هذا الس املنافس
ته اجلسديّة، ما  فيما بعد حني تدهورت صحّ
لّت  ــير البالد التي شُ انعكس على طريقة س
بشكل شبه كليّ بسبب مرض الرئيس الذي 
ــه في كلّ  ــلطة بني يدي ــة الس ــخ مركزيّ رسّ
ــهدت االنتخابات في  صغيرة وكبيرة. كما ش
ــبهات تزوير عديدة، وجرى  عهد بوتفليقة ش
ــب دميقراطي في  ــر مكس ــن أكب ــع ع التراج
دستور ١٩٩٥، وذلك في سنة ٢٠٠٨ حني جرى 
ــيّة  ــتور وفتح العهدات الرئاس تعديل الدس
ــن خمس  دة بعهدتني م ــدّ ــت مح ــي كان الت
ــه  ــك بوتفليقة نفس ــب بذل ــنوات، ونصّ س
ــا بعهدات مفتوحة، ووقّع بذلك نهاية  رئيسً
ــكل رسمي منذ ذلك  احلياة الدميقراطية بش

احلني.
ا: «بشكل  ــني علي معلّقً يقول اإلعالمي ياس
عام، أعتقد أن أهم ملمح هو جناح بوتفليقة 
ــيّة،  ــي متييع احلياة السياس ــكل كبير ف بش
ــات  ــل املواطن يفقد الثقة في مؤسس وجع

ــن يفترض أنه  ــذا في م ــمية وك الدولة الرس
ا  ــا معارضة وأيضً ــزاب يقال أنه ــه من أح ميثل
ــام بوتفليقة  ــي محاولة من نظ النقابات».ف
تفادي تبِعات الثورات العربيّة التي اشتعلت 
ــن اجلارتني تونس  ــدود اجلزائر في كلّ م في ح
ــه مجبرًا  وليبيا وغيرهما، وجد النظام نفس
، إذ خرج  ــيّ ــاه إصالح ــي اجت ــير ف ــى الس عل
ــاب متلفز، وعد  ــة في خط ــس بوتفليق الرئي
ــيّة  ــني بإجراء إصالحات سياس ــه اجلزائري في
وتعديل الدستور، وهو ما نتج عنه فتح اجملال 
ــة، واعتماد أحزاب  ــوات اخلاصّ اإلعالمي للقن
ــراءات اجتماعيّة كان  ــدة، باإلضافة إلج جدي
ــارع الذي دخل  هدفها امتصاص غضب الش

في موجة احتجاجات قويّة حينها.
لكن هذه االجراءات االصالحيّة لم تكن سوى 
إجراءات هدفها استيعاب الغضب الشعبي 
ــة اجملاورة التي  ــب مصير األنظمة العربيّ وجتنّ
ــرعان  عصفت بأنظمتها االحتجاجات، إذ س
م  ــة أن يتحكّ ــام بوتفليق ــتطاع نظ ــا اس م
ــه  تالعب ــل  وواص ــيّة،  السياس ــاة  احلي ــي  ف
ــن تقدمي االعتماد  باالنتخابات، كما تراجع ع

لألحزاب اجلديدة وعاد للتضييق عليها.
ــة  االقتصادي ــاع  األوض ــذه  ه ــل  ظ ــي  وف
ــة  ــن الطلب ــر م ــه الكثي ــيّة، يتج والسياس
ــاب الكفاءات للهجرة نحو  اجلامعيني وأصح
ــروطهم  ــني ش ــا حالًّ لتحس ــا باعتباره أورب
ــا  ــيّة، إذ اصبحت الهجرة إلى فرنس املعيش
ــة  ــرة حقيقي ــرة ظاه ــنوات األخي ــي الس ف
ــف القطاعات التي تفقد  تعاني منها مختل
ا أكثر  ــيئًا، فيعمل حاليًّ كفاءاتها شيئًا فش
ــص في  ــريّ مخت ــب جزائ ــف طبي ــن ١٥ أل م
فرنسا، كما أفادت بعض اإلحصاءات بهجرة 
ــهادات العليا  أكثر من ٢٠٠ ألف من ذوي الش

خارج اجلزائر في السنوات األخيرة.
ة في  ــادت بقوّ ــرة األخطر التي ع لكن الظاه
اآلونة األخيرة هي ظاهرة «احلرقة» أو الهجرة 
ــار العديد  ــا التي ص ــرعية إلى أورب ــر الش غي
ــاكل الفقر  ــباب يرون فيها حالً ملش من الش
ــفت  ــة التي يتخبّطون فيها، إذ كش والبطال
ــت  أحبط ــة  اجلزائريّ ــلطات  الس أن  ــادر  مص
ــخص  ــن ٣ آالف ش ــر م ــرة أكث ــة هج محاول
ــنة ٢٠١٧  ــوت خالل س ــوارب امل ــن طريق ق ع
ــي الفيديوهات  ــا يُالحظ ف ــرًا م ــط، وكثي فق
ــاق البحر  ــة» في أعم ــا «احلرّاق ره ــي يصوّ الت
ــع االجتماعي  دة بالوض ــدّ ــعارات من ــع ش رف

والسياسي للجزائر.

ــر اخلارجية  ــال وزي ــي مانيال، ق ف
األميركي مايك بومبيو إن بيونغ 
يانغ "طلبت في شكل أساسي 
ــن العقوبات".  ــالً م ــاءً كام إعف
ــارة الى الكوريني  وأضاف في اش
الشماليني: "كانوا صريحني جداً 
في ما يتعلّق مبا هم مستعدون 
ــأة) يونغبيون،  لفعله في (منش
ــن لم يكن هناك وضوح تام  ولك
في شأن النطاق الكامل ملا هم 
مستعدون لتقدميه". واستدرك: 
"نتطلّع الى العودة إلى الطاولة 
ــة حوار يؤدي في النهاية  ملواصل
إلى سالم واستقرار وحياة أفضل 
ــمالي،  الش ــوري  الك ــعب  للش
ــل تهديداً  ــمالية أق ولكوريا ش

ومنزوعة السالح النووي".
ــارز أن  ــؤول أميركي ب ــر مس وذك
ــي واجهناها مع  ــة الت "املعضل
ــدم  ع ــي  ه ــمالية  الش ــا  كوري
استعدادها لفرض جتميد كامل 
ــلحة الدمار  على برامجها ألس
أن  ــاً: "لذلك  ــامل"، مضيف الش
ــن العقوبات يعود  نح إعفاءً م متُ
عليها بباليني الدوالرات، يضعنا 
ــر كوريا  ــم تطوي ــع دع ــي موق ف

الشمالية لتلك األسلحة".
ــغ لم تتعهد  ــع ان بيونغ يان وتاب
ع  ــن مجمّ ــوى بإغالق "جزء م س
ــون"، وزاد أن ترامب حضّ  يونغبي
للنهاية"  ــيّ  "املض ــى  ــم عل كي
ــاً الى  ــى اتفاق، الفت ــل إل للتوص

ــتعدة  ــت مس ــنطن كان أن واش
ــب  ــاف: "يج ــك. وأض ــل ذل لفع
ــى طاولة  ــلحة" عل ــع األس وض
املفاوضات. واستدرك أن العملية 
ــتمرة و"الفرص التي أمامنا  مس
ــزال  ــا ت ــع: "م ــجعة"، وتاب مش
هناك فرصة كبيرة للتحاور" مع 

الدولة الستالينية.
ــوري  ــة الك ــر اخلارجي ــن وزي لك
ــو قال إن  ــغ ه ــمالي ري يون الش
ــاً واقعياً"  مت "اقتراح ــالده قدّ ب
ــع "جزئي"  ــوى رف ولم تطلب س
ــل  تتص ــي  "الت ــات  للعقوب
ــة الناس، ال تلك  مبصادر معيش

العسكرية". وأضاف 
ــادر عند  ــي ن ــر صحف ــي مؤمت ف
ــي هانوي: "اذا  منتصف الليل ف
ــدة جزئياً  ــت الواليات املتح رفع
العقوبات التي تعرقل االقتصاد 
ــعبنا،  ــائل عيش ش املدني ووس

ــكل دائم وتام  ك في ش ــنفكّ س
ــي  ــووي ف ــاج الن ــآت االنت منش
ــور خبراء  ــي حض ــون، ف يونغبي

ــذه أضخم خطوة  ــني. ه أميركي
ــووي ميكننا  ــالح الن ــزع الس لن
ــتناداً إلى املستوى  اتخاذها، اس

الراهن من الثقة بني البلدين".
ــوي،  ه ــون  س ــوي  تش ــت  وقال
ــاعدة ري، إن لديها انطباعاً  مس
ــه  ــد رغبت ــا يفق ــم "رمب ــأن كي ب
ــد املوقف  ــاق" بع ــرام اتف في إب
ــذا أمر لم  ــي، وزدات: "ه األميرك

نطرحه سابقاً".
ــارب في  ــذا التض ــى رغم ه وعل

التصريحات، أفادت وكالة األنباء 
الرسمية الكورية الشمالية بأن 
ــاورات  ــم وترامب أجريا "مش كي
ــتدركت  ــاءة". واس ــة وبنّ صريح
ــغ  بيونغيان ــني  ب ــات  العالق أن 
ــدام  انع ــا  "طبعه ــنطن  وواش
ــة عقود، الفتة  ثقة وعداء" طيل
ــرّ منها"  ــات ال مف ــى "صعوب ال
ــة عالقة من نوع  في طريق إقام

جديد.
ــا  ــوي بأنه ــة هان ــت قم ووصف
ــم  ــة أن كي ــة"، موضح "ناجح
ــد عقد لقاء آخر مع ترامب.  تعه
ــى  ــا عل ــا "اتفق ــت انهم وتابع
ــاوراتهما املثمرة  ــة مش مواصل
حول إخالء شبه اجلزيرة الكورية 
ــز  وتعزي ــووي  الن ــالح  الس ــن  م
الكورية   - ــة  األميركي العالقات 

الشمالية".
ــك، واجه ترامب انتقادات  الى ذل
ــه  ــدة لقول ــات املتح ــي الوالي ف
ــره كيم من  ق" ما ذك ــدّ إنه "يص
ــاة الطالب  ــه بوف ــة ل أن ال عالق
ــذي  ــر ال ــو وارمبي ــي أوت األميرك
ــمالية  الش ــا  كوري ــه  احتجزت
ــى الواليات املتحدة في  وأُعيد إل
ــام ٢٠١٧، حيث  ــال غيبوبة ع ح

توفي .
ــوري اجلنوبي  الك ــس  الرئي ــا  أم
ــاي إن فاعتبر أن احملادثات  مون ج
األميركية – الكورية الشمالية 
ــاً مهماً" مع بناء  حققت "تقدم
ــداً من الثقة"  ترامب وكيم "مزي
وأضاف:  ــادل".  املتب ــم  و"التفاه

ــي عن كثب  ــل حكومت "تتواص
ــا  ــدة وكوري ــات املتح ــع الوالي م
ــمالية وتتعاون معهما من  الش

أجل دعم محادثاتهما للتوصل 
إلى تسوية كاملة بأي وسيلة".

ــة  ــت مجموع ــك، أعلن ــى ذل ال

ــها "شيوليما  تُطلق على نفس
ــي"، إقامة حكومة  للدفاع املدن
ــى  املنف ــي  ــمالية ف ــة ش كوري
ــم "جوسيون حرة"، هدفها  باس
ــم،  كي ــام  نظ ــى  عل ــاء  القض
ــني  الكوري ــاعدة  ــت مس وعرض

ــون  يحاول ــن  الذي ــماليني  الش
الفرار من بلدهم.

ــوليما" هو  أو "ش ــيوليما"  و"ش
اسم احلصان اجملنّح الذي يشكل 
ــمالية.  ــا الش ــوز كوري ــد رم أح

ــرة  ــة للم ــم اجملموع ــر اس وظه
األولى عام ٢٠١٧، عندما وضعت 
راً  ــجيالً مصوّ على االنترنت تس
لكيم هان سول، تؤكد فيه أنها 
ــا اغتيل  ــالمته بعدم تضمن س
ــام، األخ غير  ــده كيم جونغ ن وال

ــغ أون، في  ــقيق لكيم جون الش
كواالملبور في السنة ذاتها.

13 ما وراء الحدث 
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ــل القمة التي جمعت الرئيس األميركي دونالد ترامب والزعيم  ــباب فش ــأن اس ــماليني في ش ــؤولني اميركيني وكوريني ش تضاربت تصريحات مس
ــمالية في املنفى.وذكر ترامب يوم اجلمعة أن  ــمالي كيم جونغ أون في هانوي، فيما أعلنت مجموعة مجهولة إقامة حكومة كورية ش الكوري الش
ــه". وكان الرئيس األميركي قال بعد  ــاذا يريدون ويعرفون ماذا يجب أن نحصل علي ــع كيم في هانوي كانت "موضوعية"، وزاد: "نعرف م ــه م محادثات
ل إجناز األمور بالشكل  قطع القمة: "كان األمر كله يتعلّق بالعقوبات. أراد (الكوريون الشماليون) رفع كل العقوبات ونحن ال ميكننا فعل ذلك. أفضّ

الصحيح، بدل التسرّع". وشدد على "عالقة مقرّبة" جتمعه بكيم، قائالً: "هناك دفء بيننا أعتقد بأنه سيستمرّ، وآمل بذلك".
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/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

بعد االحتجاجات احلاشدة التي 
شهدتها اجلزائر اجلمعة املاضية 

ح  ٢٢ فبراير (شباط) ٢٠١٩ ضد ترشّ
الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، 
خرج الوزير األوّل أحمد أويحيى في 

البرملان لعرض «بيان السياسة 
العامة» حلكومته، والذي سرعان 

ل إلى خطبة يدافع فيها عن  ما حتوّ
إجنازات الرئيس بوتفليقة خالل 

سنوات حكمه منذ ١٩٩٩.
صحيح أنّ الشارع اجلزائري 

يشهد غضبًا غير مسبوق من 
هدة خامسة،  ح بوتفليقة لعُ ترشّ

ا بسبب مرضه الذي ال  خصوصً
ث للعلن  يستطيع املشي أو التحدّ

معه، إذ إنّ آخر خطاب علني كان 
قد ألقاه يعود لسنة ٢٠١٢، أي قبل 
سبع سنوات كاملة. لكن ال ميكن 

احلكم على سنوات بوتفليقة 
من خالل العهدة الرابعة فقط، 

أو إصدار تقييم ملساره على 
رأس السلطة من خالل احلُكم 

على مرحلة مرضه التي أقعدته 
الكرسيّ املتحرّك، إذ ليس من 

الرشاد إلقاء األحكام على جتربة 
ة احلكم بتسليط  ٢٠ سنة في سدّ

الضوء على السنوات األخيرة 
ملرضه فقط.
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ري يونغ : اذا رفعت 
الواليات اِّـتحدة جزئياً 
العقوبات التي تعرقل 
االقتصاد اِّـدني ووسائل 
عيش شعبنا سنفكّك َّـ 
شكل دائم وتام منشآت 
االنتاج النووي َّـ يونغبيون
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زورالاويحيى بوتفليقة

بوتفليقة َّـ اِّـيزان.. كشف حساب شامل لسنوات حكمه

ترامب

كيم

بومبيو

كشفت قناة التلفزيون اإلسرائيلية 
الـ١٣، أن كيان االحتالل االسرائيلي 
ــات  املعلوم ــع  جم ــف  تكثي ــرر  ق

االستخبارية عن العراق.
ــق  املعل ــد،  دافي ــن  ب ــون  أل ــال  وق
العسكري للقناة، إنه متّ اتخاذ هذا 
ــرات  ــرار في أعقاب وجود مؤش الق
ــدول على  ــض ال ــدام بع ــى ”إق عل
استثمار مقدرات كبيرة لبناء وجود 
عسكري بهدف تعزيز تأثيرها داخل 

العراق“، على حد زعمه.
ــى أن ترامب  ــارت التقديرات إل وأش
ــي العراق  ــأي حتول ف ــر معني ب غي
ــة داخلية  ــكل بيئ يفضي إلى تش
ــم ”داعش“  ــودة تنظي ــمح بع تس
ــاك، مع العلم  اإلرهابي للعمل هن

أن الرئيس األميركي قد أعلن انتصار 
الواليات املتحدة على التنظيم.

وترى احملافل أنه بخالف األوضاع في 
ــوريا، فإنه سيكون من الصعوبة  س
مبكان تأمني تفهم دولي ألي عمليات 

عسكرية في عمق العراق.
ــة  صحيف ــفت  كش ــك  ذل ــى  ال
ــبت،  ”األخبار“ اللبنانية، امس الس
ــة األميركية في  عن قيام القنصلي
ــع احلماية  ــل بتهديد الكرد برف اربي
عنهم ومغادرة قواعدهم في اقليم 
كردستان اذا صوتت القوى الكردية 
ــوات  الق ــراج  اخ ــون  قان ــح  لصال

األجنبية.
ــر لها  ــة في تقري ــت الصحيف وقال
ــعى إلى كسر التوافق  إنه ”في مس
ــون املرتقب، قامت  احمللي على القان
ــل  ــي أربي ــة ف ــة األميركي القنصلي
ــة بأنه (في  ــوى الكردي ــد الق بتهدي
ــون،  القان ــى  عل ــت  التصوي ــال  ح
ــم،  اإلقلي ــن  ع ــا  حمايتن ــنرفع  س

ــني للهجمات  ــنترككم معرض وس
قواعدنا  ــنتخلى عن  اإلرهابية، وس
في كردستان أيضاً)، وهو ما أدى إلى 

فتور في موقف تلك القوى“.
ــل  ــه ”يأم ــة، أن ــت الصحيف وأضاف

ــع من القوى السياسية  طيف واس
ــبوع املقبل،  ــح، مطلع األس أن ينج
ــى إخراج  ــون يدعو إل ــرار قان ــي إق ف
ــكرية األجنبية من  ــوات العس الق
البالد، أو في احلدّ من تنظيم وجودها 

مبوجب إطار قانوني“، 
ــون،  ”القان أن  ــة  الصحيف ــت  وبين
ــى متريره،  ــذا اإلجماع عل في ظلّ ه
ــدّ  ــلّ أن يح ــى األق ــأنه عل ــن ش م
ــراً وجواً…  ــي ب ــود األميرك ــن الوج م
ــن  م ــدة  املتح ــات  الوالي ــيمنع  وس
ــة  العراقي ــواء  األج ــتخدام  اس
ــكرية“، مشيرة إلى أن  ألغراض عس
ــى التنفيذ هي  ــة القانون عل ”إحال
ــتدفع  «التحدي احلقيقي»، ألنها س
ــني جميع  ــارة» األميركي ــى «خس إل

قواعدهم
كما كشفت صحيفة عربية، امس 
السبت، عن قيام القوات األميركية 
ــكريتني  عس ــني  قاعدت ــاء  بإنش
جديدتني، على اخلط الدولي الرابط 

ــورية  الس والعاصمتني  ــداد  بغ بني 
ــداد  ــى أن اع ــيرة إل ــة، مش واألردني
القوات األميركية تتجاوز الـ١٠ االف 

جندي.
وقالت صحيفة ”األخبار“ اللبنانية 
ــني  ”األميركي إن  ــا  له ــر  تقري ــي  ف
ــة  ــي محافظ ــم ف ده ــون متدّ يواصل
ــائهم قاعدتني  األنبار، في ظلّ إنش
ــني، على اخلط  ــكريتني جديدت عس
الدولي الرابط بني بغداد والعاصمتني 
ــة، ضاربني عرض  ــورية واألردني الس
ــية  احلائط مبطالبة القوى السياس
بخروجهم“، الفتة إلى أن ”احلكومة 
االحتادية، فتغيب عن التعليق سلباً 
ــى خطوة حتمل صبغة  أو إيجاباً عل

احتالل جديد“.
وأضافت الصحيفة، أن ”احلد األدنى 
ــرة آالف  ــوات يتجاوز عش لتلك الق
ــدة  ــى ١٣ قاع ــني عل ــدي، موزع جن
ــراً  ــا أخي ــت إليه ــكرية، أضيف عس
ــار،  األنب ــة  محافظ ــي  ف ــان  قاعدت
ــث  املثل ــارف  مش ــى  عل ــداً  وحتدي
ــوري ـــ  ــي ـــ الس ــدودي العراق احل
األردني“، مبينة أن ”إحداثيات هاتني 
ــو اآلتي:  ــني هي على النح القاعدت
 N«٣٣°٠٤›٣٤٫٠ ــى:  األول ــدة  القاع
ــابقاً  ــا يُعرف س ٣٩°٣٥›٤٣٫٢»E، أو م
ــمالي اخلط  ــار H٣»، تقع ش بـ«مط

ــق  ــي الرابط بني بغداد ودمش الدول
 N«٣٢°٥٥›٣٧٫٤ ــة:  الثاني ــدة  والقاع
٣٩°٤٤›٤٩٫١»E، تقع جنوب القاعدة 
األولى، وحتديداً جنوبي اخلط الدولي 

ان“. الرابط بني بغداد وعمّ
ــدة األولى بدأ  ــت، أن ”القاع واوضح
تشغيلها بالفعل، وحتديداً جهتها 
ــإن العمل  ــا الثانية، ف ــة. أم الغربي
ــيرة إلى  ــا“، مش ــارٍ على جتهيزه ج
ــني  قاعدت ــأوا  أنش ــني  ”األميركي أن 
ــة الرطبة، إال  ــي منطق ــني ف جديدت
أنه ـــ حتى اآلن ـــ وبعد املراقبة، ال 
يبدو أن وجهة استخدامها ستكون 

للطائرات احلربية“
ــن حتالف  ــد النائب ع ــك أك ــى ذل ال
ــبت،  الفتح محمد كرمي، امس الس
ــية والقانونية  ــان السياس ان اللج
ــح  والفت ــائرون  س ــني  ب ــكلة  املش
ــيعلن  ــت الى اتفاق نهائي س توصل

عنه خالل االيام القليلة املقبلة.
ــح إن ”اللجنة  ــرمي في تصري وقال ك
السياسية املنبثقة من اجتماعات 
ــائرون والفتح اتفقت بشكل تام  س
ــات مبا فيها  ــى حل جميع اخلالف عل

إكمال الكابينة الوزارية“.
ــة املقبلة  ــاف أن ”األيام القليل وأض
ستشهد اجتماعا بني قادة حتالفي 
ــائرون لإلعالن عن التفاق  الفتح وس

ــتئناف عمل  ــل اس ــمي قب الرس
البرملان في ٥ آذار احلالي“، مبينا أن 
”اللجنة القانونية  في التحالفني 
ــرى توصلت الى اتفاقات  هي االخ
ــريع القوانني  ــأن تش ــة بش مهم
ــل دور اجمللس الرقابي خالل  وتفعي

الفصل التشريعي املقبل“.
ــائرون  ــح وس ــا الفت ــد حتالف وعق
ــة  ــهر ملناقش ــا قبل ش اجتماع
ــال الكابينة الوزارية وتوحيد  اكم
التواجد االميركي  املواقف بشأن 
ــل دور مجلس  ــراق وتفعي في الع

النواب
ــب  ــد النائ ــر أك ــد آخ ــى صعي وعل
ــة نينوى عبد  ــابق عن محافظ الس
ــبت،  ــزي، امس الس ــن اللوي الرحم
ــتمرار احلكومة ومجلس النواب  اس
ــاد االدارة  ــي التحقيق مبلفات فس ف
ــيرا الى ان  ــة، مش ــة باحملافظ احمللي
ــية  بعض التهم للمحافظ سياس

من اجل الصراع على املنصب.
ان  ــح  تصري ــي  ف ــزي  اللوي ــال  وق
ــس النواب وكذلك  ”احلكومة ومجل
ــكلوا  ــاء االعلى ش ــس القض مجل
جلانا منفردة للتحقيق مبلفات فساد 

ــد  االدارة احمللية في نينوى  مالية ض
ــتصدر  ــتمرة بعملها وس وهي مس

تقريرها خالل االيام املقبلة“.
ــن  م ــي  ه ــان  ”اللج ان  ــاف  واض
ــف حجم الفساد في حال  ستكش
ــوى ”، مبينا ان  ــات نين ــوده مبلف وج
السياسية على منصب  ”اخلالفات 
ــف وكربالء  ــي النج ــظ كما ف احملاف
ــى القاء  ــا تؤثر عل ــداد هي ايض وبغ
ــم على  ــخصيات الته ــض الش بع

محافظ نينوى“.
ــى أن ”احلكومة  ــظ  إل ــت احملاف ولف
ستتخذ إجراءات حازمة في وجود 
ــة ال تتحمل  ــل كون احملافظ اي خل

املزيد من التصعيد“
ــف اخلبير االستراتيجي  كما كش
ــبت،  ــمي، امس الس ــق الهاش واث
ــتخبارية  عن تكثيف اجلهود االس

ــداد ملنع اي اعتداء  في العاصمة بغ
ارهابي مقبل، مشيرا  الى ان تنظيم 
ــتى  ــاول بش ــي يح ــش االجرام داع

الطرق الوصول الى بغداد.
ــح إن  ــي تصري ــمي ف ــال الهاش وق
ــتركة كثفت من  ــات املش ”العملي
ــي بغداد  ــتخباري ف ــا االس جهوده
ــي  لتحصينها من اي اعتداء داعش
ــم االجرامي في  ــد هزمية التنظي بع

سوريا“.

واضاف ان ”املعلومات االستخبارية 
ــراق تفيد  ــل عليها الع ــي  حص الت
ــدى التنظيم االجرامي  بوجود نية ل
ــارة الرأي  ــي الث ــداء ارهاب ــن اعت بش
العام وتأكيد وجوده في العراق عبر 

الدخول من غربي نينوى“.
ــى أن ”تنظيم  ــمي إل ــت الهاش ولف
داعش االجرامي فقد القدرة  التامة 
ــى اي مدينة او  ــيطرة عل ــى الس عل
شن عمليات كبرى كما جرى خالل 

عام ٢٠١٤ ” .
ــش  ــوات اجلي ــرت ق ــك باش ــى ذل ال
ــعبي، امس  ــد الش العراقي واحلش
ــيط  ــذ عملية متش ــبت، بتنفي الس
ــامراء وصوال  ــن حدود س وتطهير م

لشرق االنبار.
ــعبي  ــد الش وذكر بيان إلعالم احلش
ــواء ٢٧  ــن الل ــتركة م ــوة مش أن ”ق

ــعبي واجليش نفذت،  ــد الش باحلش
ــكرية من  ــاح امس عملية عس صب
ثالثة محاور ضمن قاطع مسؤولية 
ــات  عصاب ــة  ملالحق ــار  االنب ــرق  ش
ــيط مناطق  داعش االجرامية ومتش
ــى حدود  ــات حت ــد والرفيع ــي زي بن
عمليات سامراء“.واضاف البيان، أن 
”العملية مستمرة حتى االن، إلنهاء 

تهديد داعش في تلك املناطق.
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اللويزي

الهاشمي

ابن دافيد

ــدة  املتح ــات  الوالي ــت  فرض
ــتة  ــى س ــدة عل ــات جدي عقوب
ــي فنزويال  ــني ف ــؤولني أمني مس
ــرات  للعش ــيرات  تأش ــت  وألغ
ــات بالرئيس  ــن تربطهم عالق مم
ــرهم في  ــوالس مادورو وأس نيك
أحدث خطوة لتكثيف الضغط 

عليه كي يتنحى.
وقالت وزارة اخلزانة األمريكية إن 
الستة املستهدفني بالعقوبات 
ــني  ــؤولني األمني ــن املس ــم م ه
ــابقني وأصدروا  ــني أو الس احلالي
ــت دخول  ــات منع ــر جملموع أوام
مساعدات إنسانية للمواطنني 
ــبوع  األس ــال مطلع  فنزوي ــي  ف
ــن كولومبيا والبرازيل  املاضي م

اجملاورتني.
ــي  ــة األميرك ــر اخلزان ــال وزي وق
ــرض  «نف ــني  منوتش ــتيفن  س
عقوبات على أفراد من قوات أمن 
مادورو ردا على العنف البغيض 
ــاوية واإلحراق  ــات املأس والوفي
ــة التي  ــة واألدوي ــر لألغذي اجلائ
ــت موجهة جلوعى ومرضى  كان

من الفنزويليني».
ــدة  ــات املتح ــاف أن الوالي وأض
ــتهداف املوالني  ــتواصل اس س
ملادورو الذين يطيلون من معاناة 
ــانية  ضحايا تلك األزمة اإلنس

التي تسبب فيها أفراد.
ــوث  ــز املبع ــوت أبرام ــال إلي وق
إن  بفنزويال  ــاص  اخل ــي  األميرك
ــيرات دخول  ــت تأش ــالده ألغ ب
ــرات آخرين» من  خاصة «بعش
ــه أحجم عن  لكن الفنزويليني 
اإلدالء مبزيد من التفاصيل قائال 
إن القوانني األمريكية متنعه من 
املتعلقة  التفاصيل  ــة  مناقش

بالتأشيرات.
ــي  ــر صحف ــي مؤمت ــاف ف وأض
ــات  بيان ــص  فح ــل  «نواص
ــادورو ممن لديهم  املقربني من م
ــيرات دخول  ــرهم تأش هم وأس

للواليات املتحدة».
ــة  اخلارجي وزارة  ــت  وقال
ــة إن الواليات املتحدة  األميركي

ــخصا  ــيرات ٤٩ ش ــت تأش ألغ
ــس  ــع الرئي ــني م ــن املتحالف م

الفنزويلي نيكوالس مادورو.
ــرض  تف ــا  إنه ــوزارة  ال ــت  وقال
ــيرات «لألفراد  قيودا على التأش
ــض  تقوي ــن  ع ــؤولني  املس
وإن  ــال»  ــة في فنزوي الدميقراطي

ــتطبق  س ــة  السياس ــذه  ه
ــؤولني  املس العديد من  «على 
ــادورو  م ــع  م ــني  املتحالف

وعائالتهم.
ــدة قد  ــات املتح ــت الوالي كان
ــة فنزويال  ــتهدفت حكوم اس
ــني ودعت  ــات يوم االثن بعقوب
ــد أصول  ــى جتمي ــا إل حلفاءه
شركة النفط احلكومية (بي.

دي.في.إس.إيه).
وقال أبرامز إنه يجري محادثات 
مع روسيا بشأن فنزويال مشيرا 
إلى أن من غير املرجح أن تقوم 
دعم  بتقدمي  وبكني  ــكو  موس
ــي حلكومة مادورو  مالي إضاف
ــتمرارهما في منحه  رغم اس

غطاء دبلوماسيا وسياسيا.
ــم  زعي ــدو  غواي ــوان  خ ــال  وق

املعارضة الفنزويلية الذي أعلن 
ــا للبالد،  ــا مؤقت ــه رئيس نفس
ــواي اجلمعة  ــاء زيارته لبارغ أثن
ــقاط مادورو،  حلشد الدعم إلس
ــراد اجليش تخلوا  ــن أف إن ٦٠٠ م

ــادورو خالل األيام  عن حكومة م
القليلة املاضية.

ــي  الروس اخلارجية  ــر  وزي ــال  وق
ــكو  ــروف إن موس ــيرجي الف س
تساعد فنزويال بإرسال إمدادات 
ــاعات من  ــح قبل س ــن القم م
ــحن  ش ــفينة  س ــاهدة  مش
ــال محملة  ــى فنزوي ــة إل متجه
ــر  تعب ــي  وه ــي  روس ــح  بقم

البسفور.
ــود التي  ــروف إن اجله ــال الف وق
ــا دول غربية لفرض عزلة  تبذله
على الرئيس الفنزويلي نيكوالس 
ــد من  ــة حت ــي مواجه ــادورو ف م

ــكالت لكن  املعارضة تثير املش
موسكو حتاول تقدمي املساعدة 

من خالل اإلمدادات.
ــن تصريحاته  ــاعات م وبعد س
ــحن  ش ــفينة  س ــوهدت  ش
ــرب  ــي ق ــح روس ــة بقم محمل
ــطنبول في طريقها للبحر  اس
املتوسط. وأظهرت بيانات تتبع 
ــفينة  ــة لالطالع أن الس متاح
متجهة إلى ميناء بويرتو كابيو 

في فنزويال.
وقال مسؤول تركي إن السفينة 
ــن القمح  ــل ٣٢٤٠٠ طن م حتم

الروسي.
وقالت وزارة الزراعة الروسية إن 
ــلمت ٢٥٧٢٠٠ طن  موسكو س
ــي ٢٠١٨ بقيمة  ــح ف ــن القم م
ــت أن  ــون دوالر. وأضاف ٥٧٫٩ ملي
ــلمت  ٣٠٦٠٠ طن من القمح س
ــون الثاني من هذا  في يناير كان

العام بقيمة ٧٫١ مليون دوالر.
ــيون، إن  ــى ذلك قال دبلوماس ال
ــات املتحدة طلبت مؤخرا  الوالي
ــس األمن  ــي مجل ــت ف التصوي
ــروع قرار يدعو  الدولي على مش
ــة  ــرة ونزيه ــات «ح ــى انتخاب إل
ــال  ــي فنزوي ــة» ف وذات مصداقي
ــاعدات  ــماح بإدخال مس والس

إنسانية.
ــيا  روس ــتخدم  تس أن  ــح  ويُرج
حليفة نظام الرئيس الفنزويلي 
ــق النقض  ــوالس مادورو، ح نيك
ــروع القرار  لالعتراض على مش
ــن «القلق  ــذي يعرب كذلك ع ال
العميق بسبب استخدام قوات 
ــوة املفرطة  ــف والق األمن العن
ــلميني  الس ــن  املتظاهري ــد  ض

زّل». العُ
ــابق كانت  ــى خالف نص س وعل
ــي بداية  ــنطن ف ــه واش اقترحت
ــباط ال ينص مشروع  فبراير/ش
ــم  ــى «الدع ــد عل ــرار اجلدي الق
ــه  ــذي يرأس ــان ال ــام» للبرمل الت
ــل  ب ــدو  غواي ــوان  خ ــارض  املع
يكتفي بـ»اإلشارة إلى السلطة 

الدستورية» للبرملان.
ــى «املبادرات  ــض النص عل ويح
ــة»  املصداقي وذات  ــلمية  الس

ــهدها  ــة التي تش ــاء األزم إلنه
فنزويال وهو ما لم يكن موجودا 

في النص السابق.
ــار  مس ــى  إل ــص  الن ــو  ويدع
انتخابي «حتت إشراف دولي وفق 
ويطلب  ــي»  الفنزويل ــتور  الدس
ــألمم املتحدة  ــني العام ل من األم
ــاطته» لتأمني  ــتخدام «وس اس
ــوق. ويتوقع  ــي موث اقتراع رئاس
ــني أيضا حق  ــتخدم الص أن تس

الفيتو ضد مشروع القرار.
ــة باألزمة  ــور على صل ــي تط وف
ــر اخلارجية  ــة، دعا وزي الفنزويلي
الفنزويلي خورخي ارياسا مؤخرا 
ــى لقاء بني  ــي األمم املتحدة إل ف
ــني الفنزويلي نيكوالس  الرئيس
ــادورو واألميركي دونالد ترامب  م

حملاولة إنهاء األزمة.

ــوة أمام  ــه الوزير هذه الدع ووج
ــوق  ــدة حلق ــس األمم املتح مجل
اإلنسان في جنيف الذي قاطعه 
ــيون خصوصا من دول  دبلوماس
االحتاد األوربي وأميركا الالتينية.
وقال وزير خارجية فنزويال «نحن 
ــوار حتى مع  ــبيل احل نقترح س
ــا  مضيف ــدة»،  املتح ــات  الوالي
ــاؤل «ولم ال يجري لقاء  في تس
والرئيس  ــادورو  م ــس  الرئي ــني  ب

ترامب؟».
وجاء الرد من السفير األميركي 
ــرت وود الذي قال «إن الرئيس  روب
ــتعداد للقاء  ــى اس ــب عل ترام
ــي لفنزويال وهو  الرئيس احلقيق

خوان غوايدو».
دولة  ــني  ــت نحو خمس واعترف
بينها الواليات املتحدة والبرازيل 

ــة دول االحتاد  وكولومبيا وغالبي
ــة  املعارض ــم  بزعي ــي،  األورب
ــة  ــا بالوكال ــة، رئيس الفنزويلي

لفنزويال.
ــة فنزويال في  ــر خارجي وندد وزي
ــان مطوال  مجلس حقوق اإلنس
بـ»العدوان» األميركي على بالده 
ــار االقتصادي  ــا احلص وخصوص
ــني في  ــدة فنزويلي ــد أرص وجتمي
ــة ٣٠ مليار  ــارج قدرها بقيم اخل

دوالر.
ــك  مل ــوال  األم ــذه  «ه ــال  وق
ــي. األمر بدأ  ــعب الفنزويل للش
ــى مجلس  ــا وعل ــح صعب يصب
ــان أن يرفع صوته  حقوق اإلنس

ضد هذا احلصار».
ــنطن بالرغبة  ــم واش كما اته
ــزو فنزويال وقال «إن األزمة  في غ
ــة  ذريع ــتخدم  ــانية تس اإلنس

لتدخل عسكري».
ــون فنزويلي  وغادر نحو ٢٫٧ ملي
ــة  األزم ــة  بداي ــذ  من ــم  بالده
في  ــة  واالقتصادي ــية  السياس
ــألمم  ل ــام  أرق ــب  بحس  ،٢٠١٥

املتحدة.
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ــود تاريخها الى يوم  ــي دفترقدمي يع ــة عثرت عليها ف ورق
١٩٩١/٢/٢٤. بقلم رصاص في أعالها، حتت التاريخ مباشرة 
ــتطيل يقترب من  ــمه بسيطة لشكل هندسي مس رس
ــائد للراديوات  ــينال « املوديل الس ــكل راديو نوع ناش ش
ــي اواخر الثمانينات عبر  ــطة احلجم التي بيعت ف متوس
ــواق املركزية « تقابلها صورة لرجل بيشماغ منقط  االس
ــي . حتت البورترية  ــبه وجه أب .. ووجه منفعل مبالمح تش
ــي ـ الأتذكر أين  ــمته ألب ــر اني رس ــذي اتذك ــيط ال البس
ــبه  ــر الراديو .. كان اخلط يش ــو يقلب مبؤش ــى !ـ  وه ومت
ــتيقظنا  ــط ورقة فتح قوس كبير : ( اس خطي ، وفي وس
ــكاد « على صوت  ــا « بال ــارات .. منن ــوت االنفج ــى ص عل
ــا .. كنا ننتظر  ــارات .. لم تعد االنفجارات تخيفن االنفج
اخبار اإلنسحاب « إنسحاب جيشنا من الكويت « ـ  ثم 
ــة وداشـ  هناك لغط كثير في كل االذاعات العاملية  نقط
تتحدث عن انكسار وشيك للجيش العراقي ـ  كل شيء 
ــكرية  ــالم فرق عس ــار ـ « مت استس ــك االنكس على وش
ــوات التحالف .. « وهكذا  ــا وعديدها الى ق بكامل عدته
ــات  « صوت امريكا  ــن اجلبهة عبر اذاع ــى االخبار م تتوال
ــك االذاعات العربية ..  ــدن « «  مونت كارلو « وكذل « «  لن
مصر والسعودية وغيرها )..وعلى الصفحة االخرى كتب 
ــب وانفعاله  ــى مدى ارتباك الكات ــط مرتبك يدل عل وبخ
ــري  لقوات التحالف  ــأنقله حرفيا :( بدأ الهجوم الب وس
ــاعات فقط من انتهاء  ـ لتحرير الكويت ـ  بعد ثماني س
ــي « بوش األب « للعراق لبدء  ــة التي حددها االمريك املهل
ــاعة  ــي إنتهت في الس ــت ، والت ــن الكوي ــحاب م األنس
السابعة « بالتوقيت احمللي « من مساء ١٩٩١/٢/٢٣ . فقد 
ــامالً ، في الرابعة  ــنت قوات التحالف هجوما برياً ش ش
ــكرية  ــاً بالتوقيت احمللي ، في  أكبر مواجهة عس صباح
ــل فيها نحو مليون  ــرب العاملية الثانية ، يتقاب ، منذ احل
ــدي واالف الدبابات والعربات املدرعة ، وقطع املدفعية  جن
ــرات  ــاندهم الطائ ــة ، تس ــخ املتنوع ــة الصواري وأنظم
ــر االالف  ـ مت أس ــة واملروحيات والبوارج واملدمرات )ـ  املقاتل
ــلم نفسه من اجلنود  من اجلنود العراقيني  فضال عمن س
ــات اجلوية لغاية اليوم ١٠٠  ــاط .ــ بلغ عدد الطلع والضب
ــاركة ـ  ــدء العمليات . ــ القوات املش ــف طلعة منذ ب أل
ــا ـ السعودية ـ البحرين ـ قطر  امريكا ـ بريطانيا ـ فرنس
ــورية ، ــ بعد بدء  ــلطنة عمان ـ الكويت ـ مصر ـ س ـ س
الهجوم البري ..أخيرا أعلنها وبشكل مرتبك  « أمر صدام 
ــني قواته باالنسحاب من الكويت ، بعد أن التقطت  حس
نداءات استغاثة وطلبات باالنسحاب من فرق عديدة في 
ــحب ثمناً هائالً ، وهو  اجليش العراقي . دفع اجليش املنس
ــي مت احراقها « ٥١٧» بئراً  ــحب ! ـ بلغ عدد األبار الت ينس
ــه ابي ولكن مبالمح  ــمة لوج نفطية .انتهت الورقة برس
ــه بدت اكثر عمقا  ــة واخاديد ومنحدرات في وجه عميق

من الرسمة األولى ! .
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جدار ازرق 

محمد علوان جرب 

قصيدة

وكما يهل الغيث على الرمال العطشة 
هلّ وجهكِ عليّ هذا الصباح، 

فأرجتفت حلظة، 
حني هطل اسمكِ كسحابةِ برد

وثبتُ بفرح طفل صغير، 
ملعت عيني لهفة 

ثم هربت الى جحيم اجملاملة والصمت.
كيف، ايتها البعيدة،  

يكون اسمك كعريشة وارفة الظالل
بإمكانه ان يُورق في اية حلظة؟
طر في أذني  كيف لصوتكِ أن ميُ

دفعة واحدة 
فيوشوشني بكل نكاتكِ الوقحة،

واضحكُ من كل قلبي؟ 
كيف ليدكِ أن متتد من حتت قميصي، 

فأحس بدفئها 
على مرفقي، وهي تُصلح أزار كمي؟ 

كيف تأتي شفاهكِ من الغيب 
كطيور جائعة حتوم، حول عنقي

حول عيوني، 
وحني تستقر على شفتي

يُضيء النهار؟
أعرفتي قبلي رجالً 

قادراً على استحضارك 
بهذا القدر وبهذا االمتالء؟

لستُ فارساً بحصان 
وسيف من خشب

، لكني مازلت طفلكِ
نعم

انا العاشق الذي اسلم للريح 
دفته واشرعته

ولم يكن يعلم انها ستقوده اليكِ
 ، حني ابصرت وجهكِ

عرفت أني كنت ابحث عنك 
طوال سنيني، طفلة

جتمع بني شقاوة الصغار ومكر النساء،
احببتكِ بجبروت انسان 

ال ميلكُ إال كبرياءه
وحني وجدتكِ امرأة مستحيلة، 

لذتُ بصمتي
رحلت، ونسيت أن تاخذيك مني

ولم احتمل خيانة دمعي
حني غسل وجهي كالصغار، 

وهو يرقبكِ تطوين في بحر محنته، 
 ، شراعكِ
دون اعتذار.

رواء الجصاني
ــتينات/  الس اواخر  ــادق،  تعارفت وص
ــبعينات املاضية مرات  ــع الس مطال
ومرات: عندنا في البيت مع صديقه، 
لواء اجلصاني، أو في فعاليات ثقافية 
ببغداد، وقد كنا نحن – الشباب!- من 
ــذاك، تواقني لكل  الظمئني لها حين
ــدادي له من خالل  جديد.. ثم زاد انش
ــف باء)  ــة (ال ــة مبجل ــه االنيق كتابات
وغيرها من نشاطات ثقافية، وخاصة 
ــج الثاني) في  ــه (البرنام ــد اطالق بع
ــاء جديدا  ــون بغداد، وكان فض تلفزي
واالداء،  ــون  واملضم ــكل  الش ــي  ف
بشهادة جيلنا على االقل.. وبعد ذلك 
توسعت املعرفة في صحيفة (طريق 
ــيوعية  الش ــة  البغدادي ــعب)  الش
ــة  ــون علني ــا لتك ــرج عنه ــي أف الت
ــام ١٩٧٣ وحتى ١٩٧٩ وكان  اواخر الع
ــا للصفحة  ــرفا- متابع ــل مش الرج
االخيرة منها، الذائعة التميز، وكنت 
ــؤوالً  ــا مس ــة متطوع ــي الصحيف ف
ــباب)  والش ــة  (الطلب ــة  ــن صفح ع
ــة)  (املهني ــة  الصفح ــي  ف ــا  وبعده
ــني  ــي.. وح ــل النقاب ــة بالعم املعني
ــم الهجرة الى الشمال»  جاء «موس
ــرب، اضطرارا،  ــرق والغ واجلنوب والش
ــمولية  ــم الدكتاتورية وش بعد تفاق

ــني، نلتقي اوائل عقد  االرهاب البعثي
الثمانينات في براغ: صادقٌ يقدم من 
ــل في مكتب /  ــق  ليعم بيروت/ دمش
سفارة فلسطني، مستشارا اعالميا، 
وانا مكلفٌ مبهام سياسية وطالبية 
متنوعة.. وطبيعي ان تتوثق العالقات 
والعائلية بيننا، وكذلك  الشخصية 
بعض السياسية والثقافية، ومن بني 
تفاصيل االخيرة، النشاطات اخلاصة 
برابطة املثقفني الدميقراطيني (ركص 
ــا، اذ كان  ــراغ وخارجه فدع) داخل ب
ــدة املركزية لتلك  ــد االعم الرجل اح
ــا لفرعها  في  ــة، وكنت رئيس الرابط
بالد التشيك، لبعض زمن. وأذكر هنا 
ــئ من التفاخر كيف حولّ صادق  بش
ــرة (مرافئ) التي كان «يطقطق»  نش
ــة، الى اصدار اوربي  فيها فرع الرابط
ــته، دورهما  ــز، كان لقلمه ولريش ممي
ــاس في ذلك، فضال عن عالقاته  االس
ــاب  ــع أصح م ــة  الوثيق ــعبة  املتش
«اآلنة»  فنانني وكتابا ومثقفني، أذكر 
ــداء: زكي  ــة، الفق ــن بينهم خاص م
خيري ومحمود صبري وعزيز سباهي، 
ــون ويعملون في  ــو يقيم ــن كان الذي
ــة الصاخبة»  ــم تأتي «املوج براغ.. ث
ــات،  الثمانين ــر  اواخ ــي  ف ــدة  اجلدي
ــتراكية  ــى البلدان االش وينقلب أعل
ــفلها، أو العكس، فيضطر صادق  اس
ــري، ومعهما  ــعاد اجلزائ ــه س وزوجت
ــى  ــن منف ــث ع ــا (١) للبح طفالهم
ــدن، وننقطع  ــد، ويجدونه في لن جدي
ــرة، بضعة سنني،  في العالقة املباش
ــة يحل فيها  ــتثناء زيارة خاطف بأس
ــب  ــه صاح ــة صديق ــل بضياف الرج
ــعينات،  ــراغ اواخر التس ناصر، في ب

ــعرية ابدع فيها  ــم له ندوة ش وتُنظ
ــده، كما اعلن اجلميع.. ويبدو ان  كعه
ــادق، أو ان صادقاً  ــن مقادير ص براغ م
من مقادير براغ، إذ يعود اليها الرجل 
ــدة، اعالميا في  ــة اجلدي ــل االلفي اوائ

ــر) وتعود  ــراق احل ــوت الع ــة (ص اذاع
وشائج الصلة والصداقة، ورمبا تتوطد 
حتى، بني لقاءات هنا وجلسات سمر 
ــاء وأعزاء، مؤكد انهم  هناك، مع احب
ــات وكنوز  ــوا من اريحي ــم- ولن- ميلّ ل
صادق الثقافية والفنية والسياسية 
ــود الرجل الى  ــه املعرفي. ويع وخزين

لندن، ومنها الى بغداد بعد التحرير!- 
ــارا لوزارة  ــام ٢٠٠٣  مستش الغزو! ع
الثقافة، وبؤرة حيوية وعطاء شعريا 
ــر غيرهما..       ــا والكثير الكثي واعالمي
ــذه، نلتقي  ــم الفترة وه وما بني تلك

ــن جديد  ــراغ ايضا م ــي ب ــددا ف مج
ــرى في بغداد عام  لفترة قصيرة، وأخ
ــة صاحبه العريق جناح  ٢٠١٠  بضياف
اجلواهري، في امسية مرت ساعاتها 
ــتذكارات  ــني اس ــت ب ــريعا، تنوع س
ــه، واملقارنات بني  ــباب ومغامرات الش
ــرافات  واستش ــر،  واحلاض ــي  املاض

املستقبل، وهكذا... ونفترق، لنتواصل 
، وآخرهما حني يفاجئنا  بني حني وثانٍ
ــر صاغته يداه  ــو) باهـ الرجل بـ(لوغ
ــم (بابيلون)   ــان، يحمل اس الصائغت
ــاده  ــي اعتم ــتمرين ف ــا مس ــا زلن م
ملطبوعات دار بابيلون للنشر واالعالم 
في براغ(٢).. ثم أفاجأ مرة ثانية بخط  
انيق لعبارة « وصفي طاهر.. رجل من 
العراق» وهو عنوان الكتاب الذي صدر 

في براغ عام ٢٠١٥ (٣)..  
ــطور،  ــبق من س ــا ان كل ما س  يقين
ــدء، ال تأتي  ــي الب ــت ف ــا نوه ومثلم
ــن العالقة  ــوى محطات عجول ع س
ــب: صادق  ــدد املواه ــع املبدع املتع م
ــي اجلعبة ايضا  ــغ، وحوله، وف الصاي
ذكريات و(قفشات) عديدة اخرى ليس 
ــض مناكداته مع اجلواهري  اقلها بع
اخلالد، في براغ، وادائه الغنائي املميّز 
في جلسات حميمة خاصة، وبصوت 
يتفق شالل عذوبة ال تبارى، وما احلى 
«أيا ليلُ الصبِّ متى غده» حني يَطربُ 
، وكم أظنّ ان للجينات  الرجلُ فيُطربُ
ــك املوهبة الغنائية هذه  دورها في تل
تبَ عن الرجل  املرة(٤). اخيرا فمهما كُ
ثق –  ، يبقى هو االكفأ واالغنى حني يوّ
ولو ايجازا على االقل-  للتاريخ  بعض 
ــط  ــه وعطائه املمتد منذ اواس رحلت
اخلمسينات والى البارحة، بل واليوم، 
دعوا عنكم عوامله الرحيبة االخرى . 
  (*)  ٢٠١٩ ــباط  ــر ش اواخ  / ــراغ  بــ   
ــي تأتي  ــذه التوثيقات الت ــاول ه حت
ــي  ــة، ان تلق ــات متتابع ــي حلق ف
ــة، أو خالصات  ــر متداول ــواء غي اض
ــت  ــخصية، تراكم ــات ش وأنطباع
ــى مدى اعوام، بل وعقود عديدة،  عل

ــخصيات  ــس عن ش رئي ــكل  وبش
عراقية لم تأخذ حقها في التأرخة 
املناسبة، بحسب مزاعم الكاتب.. 
وكانت احللقة االولى عن علي جواد 
ــن وليد حميد  ــة ع ــي، والثاني الراع
ــلتاغ، والثالثة عن حميد مجيد  ش
ــن خالد العلي،  ــى والرابعة ع موس
ــد برتـو،  ــة عن عبد احلمي واخلامس
ــي،  ــق فتوح ــن موف ــة ع والسادس
ــابعة عن عبد االله النعيمي،  والس
ــي،  ــيرزاد القاض ــن ش ــة ع والثامن
ــف  خل ــم  ابراهي ــن  ع ــعة  والتاس
ــرة عن عدنان  ــهداني، والعاش املش
ــرة عن جبار  ــم، احلادية عش االعس
ــعيد، والثانية عشرة  عبد الرضا س
عن فيصل لعيبــي، والثالثة عشرة 
ــرة  ــد عنوز، والرابعة عش عن محم
عن هادي رجب احلافظ ... وجميعها  
ــة اصحابها، ولم  ــت دون معرف تب كُ
يكن لهم اي اطالع على ما أحتوته 
ــعاد  ــل.. ١/ لصادق وس ــن تفاصي م
ــة  ــر، والثاني ــى جعف ــان: االول ثمرت

زينب، وكالهما مولودان في براغ.
ــه  االل ــد  وعب ــب،  الكات ــق  اطل  /٢
ــون»  «بابيل ــة  مؤسس ــي  النعيم
ــام ١٩٩٠ وهي  ــر الع ــراغ اواخ في ب
تستمر في نشاطاتها الى اليوم.٣/ 
ــق وكتابة  ــي من توثي ــف املعن املؤل
ــال وصفي طاهر، ورواء  الفقيدة نض
اجلصاني.٤/ قد ال يعرف الكثيرون ان 
صادقاً هو أبن اخت املثقف والفنان 
ــز علي، مؤلف  ــي املبدع عزي العراق
ـــ «منالوجات»  ال ــؤدي  وم ــن  وملح
ــينات القرن  ــي خمس ــهيرة ف الش

املاضي.

@èÓ€@ÙäÅc@ÒÜÌÜ«@Hpbí–”IÎ@pbÌä◊á@�böÌc@Új»¶a@ø
@ÈˆaÖcÎ@Œaäi@ø@Ü€b®a@äÁaÏ¶a@…fl@ÈmaÜ◊b‰fl@ú»i@bË‹”c

ÚïbÅ@Ú‡Óª@pbé‹u@ø@å�Ó‡Ωa@Ôˆb‰Ã€a

بغداد / البينة الجديدة
شارك وزير الثقافة والسياحة واآلثار 
ــر احلمداني، يوم  ــور عبد االمي الدكت
ــي احلفل  ــي ١ آذار، ف ــة املاض اجلمع
ــن للكتاب  الرافدي ــزة  ــي جلائ اخلتام
ــر»، وقدم  ــد خضي االول، دورة «محم
ــه  كلمت ــي  ف ــي  احلمدان ــور  الدكت
ــزة واجلهود  ــة للفائزين باجلائ التهنئ
الكبيرة التي بذلتها جلنة التحكيم، 
داعيا الى «مواصلة املسيرة الثقافية 
في البالد خصوصا وان العراق  اليزال 
والدا للمبدعني من الكتاب واملثقفني 

ــتعرض  واس ــعراء»،  والش والفنانني 
ــاريع  ــر جانبا من مش ــيد الوزي الس

واعمال الوزارة املستقبلية»، وكشف 
ــرب افتتاح  ــور احلمداني عن ق الدكت
ساحة االحتفاالت ببغداد مبا حتتويه 
ــن ثقافية  ــة واماك ــروح فني ــن ص م
ــة»،  ــة جامع ــة عراقي ــون مظل لتك
ــار  االول من  ــه مت اختي ــى ان ــا ال الفت
ــان  الفتتاح ساحة االحتفاالت  نيس
ــنة  وهو عيد «اكيتو» ، عيد رأس الس
واآلشوريني  والبابليني  األكاديني  لدى 
ــنة  والكلدانيني ويبدأ عيد رأس الس
ــهر  ــوم األول من ش ــدة في الي اجلدي

نيسان.

يحيى الرحال 
بنا

عاش التعلقُ واللقاء 
بهم 

برز الوداعُ مبا يشاء 
فهم وطن 

يقرُ الزيفَ صدقاً
راء  يشرع ما يعممه الهُ

وهم نكروا 
ــذب  ك كلَّ  ــةَ  حقيق

كشفناها 
فضيعنا النقاءُ
بعني جتاربٍ إنا 
مشينا وجوهاً

ال يغادرها الرياءُ
وجوهٌ

تلبس الغاياتِ كهفاً
ليُبلعَ

ها الضياءُ في مالمحِ
وجوهٌ

تنفخ األخبارَ نفخاً
ليكشفَ عن نهايتِنا 

الغطاءُ 
ليعلمَ دربُنا إنا افترقنا 

وخطوتُنا 
سيحفظها الهباء 

ليعلمَ وقتُنا 
قد ماتَ صبرًا تشتتَ

حني شيعهُ الهواءُ
حضرنا

في أنني الهجر 
حفالً

يقدمهُ التحطم واجلفاء 
على صوتِ التناقضِ 

كم طربنا 
يجيدُ خصامنا 

ذاك الغناءُ
وحول آهنا عزفاً ندياً

تبللَ 
حنيَ شاركهُ البكاءُ

وظل  التيه 
يسحبُنا إليه 

ليكبرَ بيننا هذا الفضاءُ
بصدرِ مواقفٍ حيرى 

كتمنا
حواراتٍ 

يُرددها املساءُ
كدمعةِ عاشقٍ إنا نزلنا 

على أرض  يُحاوطها العناءُ
لتُسقي ما تبقى من خالفٍ 

فيُكبر 
ثم يحصدهُ  البقاءُ

  حسني نهابة 

قصيدة
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متابعة / البينة الجديدة
ــة فنون الثقافية  اقامت مؤسس
ــوم اجلمعة املاضي  ٣/١  العربية ي
ــة  السادس ــا  اصبوحته  ٢٠١٩/
ــز الثقافي  ــي املرك ــرين ف والعش
الراحل  ــة  ــى قاع ــدادي وعل البغ
ــتضافت   واس ــليم  س ــواد  ج
ــة  العراقي ــة  والقاص ــاعرة  الش
ــر) لتوقيع  ــعاد محمد الناص (س
ــاة  ــعرية (ال حي ــا الش مجموعته
ــك) واالحتفاء مبنجزها االدبي  بدون
ــعري وماقدمته  ــي والش القصص
ــيرتها  ــاء ادبي خالل مس من عط
االبداعية على الساحة الثقافية 
ــر  مدي ــة  اجللس ــتهل  اس ــد  .وق
املؤسسة وهاب السيد بقراءة الحد 
ــاعرة وتقدمي التحية  نصوص الش
ــعراء واالدباء  ــن من الش للحاضري
ــة  ــني وحتي ــني واالكادميي واالعالمي
ــا وتقدميها  ــى به ــاعرة احملتف الش
ــت  حتدث ــك  ذل ــد  بع ــور.  للجمه
ــاعرة عن بداياتها ومسيرتها  الش
ــن  ــه م ــل ماقدمت ــة ومجم االديب
اعمال شعرية وقصصية. ثم وجه 
ــئلة  ــة بضعة اس ــر املؤسس مدي
ــت  ــا اجاب ــى به ــة احملتف للضيف
ــرح والتوضيح بعد  ــا بالش عليه

ــؤال  ــك متت دعوة اجلمهور للس ذل
ــب واملداخلة حيث حتدث  والتعقي
ــني  ياس ال  ــني  حس ــد  محم د. 
ــا االدبي  ــاعرة وحضوره ــن الش ع
ــي القصة  ــل ف ــلوبها اجلمي واس
والقصيدة بعملية واعجاب .وقبل 
ــة  ــة قدمت مؤسس ختام اجللس
ــهادة تقديرية  ــون الثقافية ش فن
ــرا ملا قدمته  ــى بها تقدي للمحتف
ــراء وعطاء ادبي على  من ابداع واث
والقصيدة معا  القصة  ــتوى  مس
ــة  ــن ادارة املؤسس ــا م ــا له دعم
ــة  املؤسس ــروع  ملش ــدا  تأكي
ــان  ــم واحتض ــي دع ــي ف الثقاف
ــي اخلتام  ــني .وف ــداع واملبدع االب
ــعاد بتوقيع   ــاعرة س قامت الش
ــعرية (ال حياة  ــا الش مجموعته

بدونك) واالهداء للحاضرين.

بغداد / البينة الجديدة
ــور نوفل أبو  ــراف ومتابعة الدكت بإش
رغيف املدير العام لدار ثقافة األطفال 
ــياحة واآلثار  ــي وزارة الثقافة والس ف
ــال دؤوبا  ــذه األيام عم ــهد الدار ه تش
ــرح والتفاؤل  ــاعر من الف ــط مش وس
ــتعدادا النطالق فعاليات مهرجان  اس
ــر  ــع االطفال الثقافي احلادي عش ربي
ــع آذار  ــل ان تبدأ مطل ــن املؤم التي م
احلالي وتستمر ملدة شهر واحد بواقع 
ــبوعيا،  وينطلق فريق  احتفاليتني أس
ــيق مع وزارات  العمل املكلف بالتنس

ــباب  ــة والنقل والش ــة والتربي الثقاف
والرياضة وغيرها من اجلهات الداعمة 
ــم من ضعف  ــج األطفال بالرغ لبرام
ــيق مع عدد من مدارس  املوارد للتنس
ــرخ والرصافة  ــي جانبي الك ــداد ف بغ
ومنذ ساعات الصباح األولى لإلطالع 
على االستعدادات اجلارية للمشاركة 
في هذا الكرنفال الثقافي الذي يقام 
ــل ابو  ــور نوف ــح الدكت ــنويا. وأوض س
ــذا العام حافل  رغيف: إن مهرجان ه
ــطة املتنوعة ذات  بالفعاليات واألنش
املفاهيم التربوية والثقافية والفكرية 

ــا وتدخل  ــول أطفالن ــي تنمي عق الت
ــهم ومبا ينسجم  البهجة في نفوس

مع ستراتيجية الدار لرسم مستقبل 
ــق طفولة واعية. أجيال العراق وحتقي
ــن  ع ــدارس  امل إدارات  ــت  أعرب ــا  فيم
ــاركة بشكل مميز في  رغبتهم للمش
هذا املهرجان مثمنة جهود دار ثقافة 
ــح  وفس الطلبة  ــال الحتضان  األطف
ــم وفعالياتهم  ــام مواهبه ــال أم اجمل
ونتاجاتهم، من جانبهم أكد عدد من 
ــديدة لإلسهام  الطلبة رغبتهم الش
ــع األطفال بفعاليات  في مهرجان ربي
ــروا مواهبهم  ــة ليظه ــة وفني ثقافي

وإبداعاتهم املتنوعة.

(١)
ــع/ مصر  ــر والتوزي ــكرية للنش ــن دار الس ع
ــيد الرائي)  ــعرية (اناش صدرت اجملموعة الش
ــدي وهي من  ــم الزبي ــاعر د. وليد جاس للش
ـــ(١٣٤) صفحة  ــاءت ب ــط ج ــع املتوس القط
ــورية  ــم االديبة الس ــت مقدمة بقل وتضمن
ــوان (عروجا نحو قبة  ــاح ابراهيم حتت عن جن
االناشيد) واربعة ابواب: الباب االول القصائد 

ــعر التفعيلة.  ــاب الثاني ش ــة. الب العمودي
الباب الثالث: ايقونات. الباب الرابع: قصيدة 
ــاعر لديه  ــر بالذكر ان الش ــر. ومن اجلدي النث

العديد من االصدارات: 
١- ديوان خرافة املرايا ١٩٩٥.

٢- ديوان حصى االنتظار ١٩٩٨.
٣- كتاب جمهرة االسالم ذات النثر والنظام

ــة اجتماعية  ــرة املكان) دراس ــاب (ذاك ٤- كت
.٢٠١٠

٥- ديوان محارتي/ االردن ٢٠١١.
٦- (اوراق ورأي) كتاب نقدي االردن ٢٠١٢.

ــر مؤرخا)  ــدي البصي ــد مه ــاب (محم ٧- كت
دمشق ٢٠١٣.

٨-  ديوان (تغريدات نخلة) القاهرة ٢٠١٤.
ــص في كتابات  ــاب نقدي (فانتازيا الن ٩- كت

وفاء عبد الرزاق) بيروت ٢٠١٥.

ــر)  ــدة الده ــر وفري ــة الزه ــاب (كمام ١٠- كت
النجف االشرف ٢٠١٥.

ــب الذاكرة)  ــات على مكت ــوان (ايقون ١١- دي
دمشق – القاهرة ٢٠١٧.

١٢- ديوان مرايا الورد / القاهرة ٢٠١٧.
ــة نقدية (الظاهرة االدونيسية بني  ١٣- دراس

االصالة وافاق احلداثة) القاهرة ٢٠١٨.
 (٢)

ــدرت اجملموعة  ــد/ بغداد ص ــن مطبعة اجمل ع
ــاعرة سعاد  ــعرية (ال حياة بدونك) للش الش
ــط  ــي من القطع املتوس ــد الناصر وه محم
جاءت بـ(١٣٨) صفحة وتضمنت مقدمة بقلم 
الناقد املغربي السيد عبد اجمليد بطالي قال 
فيها: (ال حياة بدونك) عنوان ديوان الشاعرة 
ــعاد محمد الناصر، عتبة خطابة توحي  س
ــق بحياة  ــى ما يتعل ــارة االولى ال ــذ االش من

ــيس  ــن حيث االحاس ــا م ــاعرة عاطفي الش
ــواء تعلق  ــا س ــدان, عموم ــاعر والوج واملش
ــب او بالوطن .. جملة  ــر بالذات او باحلبي االم
ــاطتها فهي تدعو  العنوان تركيبيا رغم بس
ــتقطب القارئ الى  املتلقي الى التأمل وتس
ــف العتبة من عوالم التجربة  معرفة ما خل
ــاعرة وايضا (٧٨)  ــعرية والعاطفة للش الش

نص شعري .

@›–y@·Ó‘m@ÚÓiä»€a@ÚÓœb‘r€a@ÊÏ‰œ@Úéç˚fl
äïb‰€a@Ü‡™@Öb»ç@Òä«bí€a@Ú«Ï‡1@…Ó”Ïm

äí«@Öbßa@fib–ü˛a@…Óiâ@ÊbuäËfl@pbÓ€b»œ@÷˝ü�@Ü»ném@fib–ü˛a@Úœb‘q

ÊaâaÜïg

وال ادري ان كان هناك احدٌ آخر ميأل بعض دنيا االبداع العراقية: شعرا وخطا وفنا تشكيليا  وكتابة، ولغة أنيقة، في آن واحد،  مثل ذلكم الكربالئي – البغدادي، 

ــا برح.. قلتُ تعريفا تقليديا وأقصد ذلك  ــتني عاما، وم ــغ، اخلارج عن حاجات التعريف التقليدي، بعد ان ذاع صيته عراقيا وعربياً منذ اكثر من س ــادق الصائ ص

متاما، فليس الرجل بحاجة ألن اعرف به، وإمنا هذه لقطات اضافية من مسيرة اعوام، ومحطات جذلى، صادفت ان نكون معاً في بعض جغرافيا وتاريخ، الزمان 

واملكان وما بينهما، ويعود بدؤها الى عام ١٩٦٨ وكان عائدا توا الى العراق بعد سنني من الدراسة واالطالع والعمل والنشاط الثقافي والسياسي في براغ..

صادق الصايغ

د. نوفل ابو رغيف



متابعة / البينة اجلديدة
ــا بصورها التي  ــي اثارته ــد الضجة الت بع
ــمها خالل  ــن جس ــزاء م ــا اج ــر فيه تظه
تواجدها في االردن، عادت االعالمية حليمة 
ــد لتثير ضجة بفيديو جديد لها مع  بولن
ــن املتابعني  ــه العديد م ــا وصف والدته
ــي املقطع يدا  ــرف». وتظهر ف بـ»املق
ــا في كمية كبيرة من اجلراد  والدته
ــيره  ــا كيفية تقش ــي تعلمه وه
ــه وتعطيها معلومات عنه،  واكل
ــد،  بولن ــي  ابنت ــاج  انزع ــط  وس
ــا،  كاميلي ــرى  الصغ ــة  وخاص
ــن تتناول منه  ــي اكدت انها ل الت
بطريقة عفوية.وكتبت االعالمية 
ــى املقطع «امي  املثيرة للجدل عل
ــه اهل  ــراد، ياكلون ــاكل ج ــا ت بده
ــل، وانا وبناتي مخترعني  الكويت قب
اليعة نفسنا».وابدت بولند انزعاجها 
ــاول والدتها  ــتغربت تن ــن املنظر واس م
للجراد، وسألتها عن الطريقة لترد عليها 
ــا قائلة:  ــردت عليه ــه لذيذ، ف ــرة بأن االخي
ــة املنظر».وكانت  ــم اعوذ بك من كآب «الله
ــاس من بعض  ــة تعرضت لهجوم ق حليم
الناس بسبب صورها التي نشرتها وتظهر 
ــني البحر  ــدها بط ــد غطت جس ــا وق فيه
امليت في جلسة عالجية لبشرتها، وظهر 
ــمها عار وهو مغطى بالوحل  جزء من جس

العالجي.

افتتح احلفل بكلمة ترحيبية القاها 
معاون مدير دائرة الفنون املوسيقية 

ــدد محدود من  ــيرا الى تكرمي ع مش
ــبة، على امل  املعلمني، بهذه املناس

ان يكون هذا االحتفاء دافعا لتقدمي 
املزيد من العطاء، وأكد عماد جاسم 
في كلمته (اننا في وقت نحتاج فيه 
ــأن املعرفة  ــى التضامن واعالء ش ال
ــع  ووض ــم  وحرصك ــم  بابتكاراتك
اولوية اجملتمع والتقدم قبل اولوياتنا 
ــع االمل  ــي محاولة لصن ــة ف الذاتي
ــا اكثر تطورا بعد كبوات  لرؤية بالدن
املعارك واالقتتال التي اعاقت عجلة 
ــة  ــا كلم ــوض). تلته ــاء والنه البن
ــيقية التي  ــات املوس معهد الدراس
ــاكر،  ــر املعهد حيدر ش القاها مدي
ــده قائال  ــي عي ــم ف ــاركا للمعل مب

العراق  ــات  ومعلم ــي  ملعلم (نبارك 
ــون بتهيئة  ــن ماض ــم فنح عيده
ــة الواعدين الذين  اجيال من الطلب
ــن وبث روح  ــاهمون ببناء الوط يس
جمال احلياة فيه، من خالل اعدادهم 
ــادئ التي هي  ــا وتربويا وفق املب فني
ــم). من جانبه، مدير  نبراس طريقه
ــيقى والباليه أحمد  مدرسة املوس
سليم قدم شكره الى دائرة الفنون 
ــة  ــي اقام ــا ف ــيقية ملبادرته املوس
االحتفالية بعيد املعلم والتي تعد 

، كما  ــالٍ ــى وبتنظيم ع ــرة االول للم
ــاتذته احلاضرين في احلفل  حيى اس

لسعيهم في تقدمي االفضل لألجيال.
ــدمي فقرات غنائية  هذا وقد جرى تق

ــات املوسيقية والتي  ملعهد الدراس
ــيقية من  تضمنت مقطوعات موس

ــة  ــة غنائي ــي، ووصل ــراث العراق الت
ــن احلنجرة الذهبية للطالب  مميزة م
ــب املرحلة  ــد علي ضياء، طال الواع
األخيرة.كما قُدمت االغاني الريفية 
ــني، وكان  ــاركة عدد من املطرب مبش
ــات البغدادية حضورا  ــة املربع لفرق
ــت  ــاط. واختتم ــرح الرب ــى مس عل
ــيقى والباليه بتقدمي  مدرسة املوس
ــة باليه مع  ــرض جميل ضم رقص ع
ــالل احلفل  ــا مت خ ــة غربية.كم اغني
ــاتذة املتميزين  ــدد من االس تكرمي ع
ــيقية  ــات املوس ــن معهد الدراس م

ومدرسة املوسيقى والباليه.

@pb�‘€@äí‰m@Ü‰€Ïi@Ú‡Ó‹y
CÚœä‘flD@�€bi@o–ïÎ@ÒÜÌÜu
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ــيقية  ــالة العلم واحلق، وتثمينا لدور املعلم في بناء االجيال املتعاقبة، نظمت دائرة الفنون املوس لة رس تكرميا حلَمَ
ــبة (يوم املعلم) على قاعة الرباط، بهدف التذكير بضرورة  ــباط حفال فنيا ملناس صباح يوم اخلميس املاضي ٢٨ ش

دعم قطاع التعليم في وزارة الثقافة، حضره معاون مدير الدائرة عماد جاسم والكادر التدريسي 
ملعهد الدراسات املوسيقية ومدرسة املوسيقى والباليه..

البينة الجديدة / تضامن عبداِّـحسنال

راي 
حسني السلمان

ــي والثقة به هو جزء من تكوين  فهم عملية اخللق اإلبداع
كاتب السيناريو املقتدر. فمن خالل هذه العملية تتشكل 
ــتوى من العمل  ــى هذا املس ــور, والوصول إل ــكار وتتط األف
ــن الكاتب.بعد هذا  ــرة م ــن اجلهد واخلب ــب الكثير م يتطل
ــم (العرضحاجلي) للمخرج  ــي جند ان فيل العرض التحليل
ــن احليرة ما يجعل  ــك كبير م ــد فيه ش لؤي فاضل يتجس
ــل احلياة  ــل من قب ــط هائ ــش حتت ضغ ــخصية تعي الش
ــير في خط  ــذا فان الفيلم يس ــة الثقيلة. وله االجتماعي
ــيء  ــيء حلم.وكل ش أراه ما بني احللم والواقع.. هنا كل ش
ــردية عذبه اضافة الى انه ميزج وبقدرة  واقع، وهذه مهارة س
ــرة أمام حاضر ومرة أخرى  ــة بعناصرها ليضعنا م متحكم
ــكل املفتوح للفيلم يوحي  أمام ماض، اال انني أجد ان الش
ــنا فعل لؤي حينما كان مياال  باقتراب من التعبيرية .وحس
ــكل الذي كان  ــخصية املرأة ،وبهذا الش الى تشخيص ش
معبرا ، وأن اقترب من املسرح، وهو يحمل طاقة رمزية غاية 
ــة تفرز معناها  ــي، وهي رمزية واضح ــي التصميم والوع ف
ــكة  ــة متماس ــل. لقد ظهر الفيلم كدراس ــكل جمي بش
ــاكلها حيث تنعكس حالة  للحالة االجتماعية بكل مش
من الضغط والتي تكاد تكون مطلقة بفعل تفكك الواقع. 
كما ان الومضات النفسية في داخل احلوار املكثف اوجدت 
ــخصية  ــبكة من االنطباعات، واحدة منها هي ان الش ش

ــل للحياة  ــط الهائ ــة بفعل الضغ ــا مدفوع ــدو وكانه تب
ــخصي، وهذا  حيث ظهرت حاالت االرباك االجتماعي والش
ــتمد قدرته  ــة املوضوع النه اس ــرا على حرك ــم يكن مؤث ل
ــت محتوى الفيلم. أن  ــة من تلك االجواء التي طبع املتوثب
ــذا الوصف، للمرأة املعلقة على  ــة إذا أمكن قبول ه الفزاع
ــاب، جاءت مبنية على احلدث ذاته،  الدراجة الهوائية للش
ــادة الرجل حيث ميكن  ــتظل، املرأة، محكومة بقي وأنها س
ــان، مثلما  ــى أي مكان وفي أي زم ــير بها ال ــرف والس التص
ــاب يقود دراجته  ــاهدنا تلك النهاية اجلميلة حيث الش ش
ــلويت  ــاطع، وقد اصبحا س الهوائية الى ذلك الضوء الس
ــد بؤري كان دقيقا  ــرأة، يتحركان باجتاه االفق وفي بع هو امل
ــر توغلها في عمق  ــل النهاية تبرز ببالغة اكبر عب في جع
ــانية. أن هذا دليل مدهش الختزال املشاعر  الطبيعة االنس
ــا ان الفيلم  ــان .كم ــيس الكامنة في روح االنس واالحاس
ــة، بل يتعدى  ــة تهكمية وهجومي ــدم وهو يحمل صف تق
الفيلم الهجوم ويرتقي الى حالة اكثر تاثيرا وهي حتوله الى 
محاكمة مريرة فيها من الشجن والوجع ما يجعل املتلقي 
ــة النها  ــخصية الرئيس ــادل االدوار مع الش ــاذب ويتب يتج
ــي أنطلق منها  ــاس الت كانت وثيقة الصلة بالفكرة االس
ــمة ذاتية وحالة اعتراف النفس  الفيلم الذي اراه يحمل س
عما يختلج في دواخلها ، انه يشبه صرخة مكتومة تدمر 
ــتانلي كافيل)  دواخل صاحبها .متاما كما يقول الناقد (س
ــابهها  ــخصية  ما منوذجية ليس في تش ــا يجعل ش أن م
ــخصيات االخرى من نفس النموذج، لكن في مدى  مع الش

انعزال هذه الشخصية املفاجئ عن الشخصيات االخرى. 
وهذا يدعونا الى تقدمي سؤال مهم : هل بدأ العمل في افالم 
ــخصيات وكيف نستطيع  ــخيص هكذا ش الشباب لتش

صناعة مناذج شخصيات مختلفة؟

›ôbœ@˚€@xäÇ‡‹€@ÚÓ‰–€a@Ú‘ˆaà€aÎ@Ô¶bzôä»€a@·‹Óœ

متابعة / البينة اجلديدة
ــبت ٢/ ٣ / ٢٠١٩  ــس الس ــم يوم ام اقي
معرض (ملتقى بغداد الدولي لفن اخلط 
العربي) بدورته األولى مبشاركة واسعة 

ــل  قب ــن  ــني العراقيني م الفنان
الدول  ــض  وبع

ــن ١٥٠ فنانا وفنانة.  ــة والكثر م العربي
ــى  ــاً عل ــاعة ١٠ صباح ــام الس ــي مت ف
ــكيليني  ــة جمعية الفنانني التش قاع
ــا الكائن املنصور  ــني في مقره العراقي
ــد الفنون  ــق مجاور معه ــارع دمش ش

اجلميلة/ مقابل متنزه الزوراء.

Ô€ÎÜ€a@ÖaÜÃi@Û‘n‹Ω@µÎ˛a@ÒâÎÜ€a
Ôiä»€a@¡®a@Â–€

@Ú˜ÓËni@ÊÏôbfl@Âz‰œ@·ÁÜÓ«@÷aä»€a@pb‡‹»flÎ@Ô‡‹»Ω@⁄âbj„@Zä◊bë@âÜÓy
ÂüÏ€a@ıb‰ji@ÊÏ‡ÁbéÌ@ÂÌà€a@ÂÌÜ«aÏ€a@Új‹�€a@Âfl@fibÓuc

متابعة / البينة اجلديدة
ــام الفضالة متابعيها  فاجأت الفنانة الكويتية إله
ــناب شات» بنشر رسالة من زوجها  على تطبيق «س
ــيراً في  ــي عندما كان اس ــي خليل التميم الصحاف
ــة  ــام الفضال ــرأت اله ــام ١٩٩٠. وق ــي الع ــراق ف الع
مقتطفات من الرسالة املكتوبة بخط يده واملرسلة 
الى والدته بتاريخ ١٩٩٠/١١/٣٠ حيث يقول فيها: «انا 
ــتاق اليك يا والدتي جدا  موجود في العراق ولكن مش
ــا والدتي وتدعيلي  ــني عني وتغفري لي ي جدا ان ترض

ــالة املؤثرة واملليئة  عند اهللا بالفرج».وتأتي هذه الرس
ــالل االحتفاالت  ــب واحلنني خ ــوق واحل ــارات الش بعب
ــباط من كل  ــر الكويت والتي تكون في ٢٦ ش بتحري
ــرت الفضالة محضر استالم الرسالة،  عام.كما نش
ــخ  ــو تاري ــخ ١٩٩١/٣/٢٨ وه ــاً بتاري ــذي كان مؤرخ وال
ــع  ــكل واس االفراج عن زوجها. وتفاعل املتابعون بش
ــيئة  ــع ومتنوا ان تنتهي هذه الذكريات الس مع املقط
واحلزينة، واثنوا على صبرها، متمنيني لها ولعائلتها 

السعادة والراحة.

È‰vç@fi˝Å@bËuÎã@Âfl@Òäq˚fl@Ú€bçâ@äí‰m@Ú€bö–€a@‚b:g

متابعة / البينة اجلديدة
ــيل عمران في  اكدت الفنانة أس
حديث مع برنامج AB Talks انها 
ــش في حالة حب وال يوجد  ال تعي
لديها اي خطط للزواج في الوقت 
ــى ان هذا االمر  ــي. ولفتت ال احلال
ــرة اذا التقت  ــد فت ــد يتبدل بع ق
ــخص يغير واقعها ويدخلها  بش
ــب تصل الى الزواج. في عالقة ح

ــي حديثها الى  ــيل ف ولفتت اس
ــن الزيجات  ــا هناك العديد م انه
ــا، الن  ــي مجتمعاتن ــلة ف الفاش
ــاب  ــزواج واجن ــاة ال ــم كل فت حل
ــألة حتتاج  املس ولكن  ــال،  االطف
ــدت قيام  ــؤولية، وانتق ــى مس ال
ــاء  ــات باعط ــن االمه ــد م العدي
ــاعة النه  اوالدهم «االيباد» ٢٤ س
ــدرة والطاقة على  ــس لهن الق لي
ــة:  قائل ــتطردك  واس ــم،  تربيته

ــا جتيبي  ــق تربي م ــك خل ــا ال «م
ــران الى أنها  ــارت عم اوالد». واش
ــتها  ــتعرض ممارس ال حتب أن تس

عبر  الدينية  لشعائرها 
ــل  التواص ــع  مواق

ــي  ع جتما ال ا
حتظى  ــى  حت

م  ا ــر حت با
ــر  ي تقد و

ــدة أنها ال حتتاج  ــا، مؤك متابعيه
النوع.ولفتت  ــذا  ــن ه م ــر  لتقدي
ــي غاية  ــهرة باتت ف ــى ان الش ال
السهولة وميكن ألي شخص 
ان يكون مشهوراً ولكن 
في  تكمن  الصعولة 
وعدم  االستمرارية 
ــن  م ــقوط  الس

جديد.

bËuaÎã@Â«@tÜznm@Êaä‡«@›Óçc

متابعة / البينة اجلديدة
بشكل رسمي، أعلنت الفنانة الكبيرة يسرا انسحابها 
ــام ٢٠١٩، وذلك  ــا الرمضانية لع ــات الدرام ــن منافس م
ــلها في  ــن االنتهاء من تصوير مسلس ــدم متكنها م لع
ــب للحاق بالعرض في شهر رمضان. وهذا  الوقت املناس
ــرا  ــى التوالي الذي تغيب فيه يس ــام الثاني عل ــو الع ه
ــاب العام املاضي  ــا الرمضانية، وإن كان الغي عن الدرام
بغير إرادتها، حيث كان مسلسلها «لدينا أقوال أخرى» 
ــزاً للعرض، إال أن القناة املالكة حلق العرض فضلت  جاه
ــرا  ــد رمضان .أما هذا العام، فأعلنت يس ــه ملا بع تأجيل
سابقاً عدم خوضها السباق من األساس لعدم عثورها 
على نص جيد، إلى أن عرض عليها املؤلف مدحت العدل 
ــوراً، إال أن التأخير في التحضيرات  ــاً وافقت عليه ف نص
ــل عرضه إلى العام  ــة بالعمل جعلها تقرر تأجي اخلاص

القادم.

aäéÌ@Âfl@Ú‰Ìåy@Òdub–fl

@7Å˛a@|ÌÏ‹n€a
>–ë@âÏÓ �ü
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ــود تاريخها الى يوم  ــي دفترقدمي يع ــة عثرت عليها ف ورق
١٩٩١/٢/٢٤. بقلم رصاص في أعالها، حتت التاريخ مباشرة 
ــتطيل يقترب من  ــمه بسيطة لشكل هندسي مس رس
ــائد للراديوات  ــينال « املوديل الس ــكل راديو نوع ناش ش
ــي اواخر الثمانينات عبر  ــطة احلجم التي بيعت ف متوس
ــواق املركزية « تقابلها صورة لرجل بيشماغ منقط  االس
ــي . حتت البورترية  ــبه وجه أب .. ووجه منفعل مبالمح تش
ــي ـ الأتذكر أين  ــمته ألب ــر اني رس ــذي اتذك ــيط ال البس
ــبه  ــر الراديو .. كان اخلط يش ــو يقلب مبؤش ــى !ـ  وه ومت
ــتيقظنا  ــط ورقة فتح قوس كبير : ( اس خطي ، وفي وس
ــكاد « على صوت  ــا « بال ــارات .. منن ــوت االنفج ــى ص عل
ــا .. كنا ننتظر  ــارات .. لم تعد االنفجارات تخيفن االنفج
اخبار اإلنسحاب « إنسحاب جيشنا من الكويت « ـ  ثم 
ــة وداشـ  هناك لغط كثير في كل االذاعات العاملية  نقط
تتحدث عن انكسار وشيك للجيش العراقي ـ  كل شيء 
ــكرية  ــالم فرق عس ــار ـ « مت استس ــك االنكس على وش
ــوات التحالف .. « وهكذا  ــا وعديدها الى ق بكامل عدته
ــات  « صوت امريكا  ــن اجلبهة عبر اذاع ــى االخبار م تتوال
ــك االذاعات العربية ..  ــدن « «  مونت كارلو « وكذل « «  لن
مصر والسعودية وغيرها )..وعلى الصفحة االخرى كتب 
ــب وانفعاله  ــى مدى ارتباك الكات ــط مرتبك يدل عل وبخ
ــري  لقوات التحالف  ــأنقله حرفيا :( بدأ الهجوم الب وس
ــاعات فقط من انتهاء  ـ لتحرير الكويت ـ  بعد ثماني س
ــي « بوش األب « للعراق لبدء  ــة التي حددها االمريك املهل
ــاعة  ــي إنتهت في الس ــت ، والت ــن الكوي ــحاب م األنس
السابعة « بالتوقيت احمللي « من مساء ١٩٩١/٢/٢٣ . فقد 
ــامالً ، في الرابعة  ــنت قوات التحالف هجوما برياً ش ش
ــكرية  ــاً بالتوقيت احمللي ، في  أكبر مواجهة عس صباح
ــل فيها نحو مليون  ــرب العاملية الثانية ، يتقاب ، منذ احل
ــدي واالف الدبابات والعربات املدرعة ، وقطع املدفعية  جن
ــرات  ــاندهم الطائ ــة ، تس ــخ املتنوع ــة الصواري وأنظم
ــر االالف  ـ مت أس ــة واملروحيات والبوارج واملدمرات )ـ  املقاتل
ــلم نفسه من اجلنود  من اجلنود العراقيني  فضال عمن س
ــات اجلوية لغاية اليوم ١٠٠  ــاط .ــ بلغ عدد الطلع والضب
ــاركة ـ  ــدء العمليات . ــ القوات املش ــف طلعة منذ ب أل
ــا ـ السعودية ـ البحرين ـ قطر  امريكا ـ بريطانيا ـ فرنس
ــورية ، ــ بعد بدء  ــلطنة عمان ـ الكويت ـ مصر ـ س ـ س
الهجوم البري ..أخيرا أعلنها وبشكل مرتبك  « أمر صدام 
ــني قواته باالنسحاب من الكويت ، بعد أن التقطت  حس
نداءات استغاثة وطلبات باالنسحاب من فرق عديدة في 
ــحب ثمناً هائالً ، وهو  اجليش العراقي . دفع اجليش املنس
ــي مت احراقها « ٥١٧» بئراً  ــحب ! ـ بلغ عدد األبار الت ينس
ــه ابي ولكن مبالمح  ــمة لوج نفطية .انتهت الورقة برس
ــه بدت اكثر عمقا  ــة واخاديد ومنحدرات في وجه عميق

من الرسمة األولى ! .
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جدار ازرق 

محمد علوان جرب 

قصيدة

وكما يهل الغيث على الرمال العطشة 
هلّ وجهكِ عليّ هذا الصباح، 

فأرجتفت حلظة، 
حني هطل اسمكِ كسحابةِ برد

وثبتُ بفرح طفل صغير، 
ملعت عيني لهفة 

ثم هربت الى جحيم اجملاملة والصمت.
كيف، ايتها البعيدة،  

يكون اسمك كعريشة وارفة الظالل
بإمكانه ان يُورق في اية حلظة؟
طر في أذني  كيف لصوتكِ أن ميُ

دفعة واحدة 
فيوشوشني بكل نكاتكِ الوقحة،

واضحكُ من كل قلبي؟ 
كيف ليدكِ أن متتد من حتت قميصي، 

فأحس بدفئها 
على مرفقي، وهي تُصلح أزار كمي؟ 

كيف تأتي شفاهكِ من الغيب 
كطيور جائعة حتوم، حول عنقي

حول عيوني، 
وحني تستقر على شفتي

يُضيء النهار؟
أعرفتي قبلي رجالً 

قادراً على استحضارك 
بهذا القدر وبهذا االمتالء؟

لستُ فارساً بحصان 
وسيف من خشب

، لكني مازلت طفلكِ
نعم

انا العاشق الذي اسلم للريح 
دفته واشرعته

ولم يكن يعلم انها ستقوده اليكِ
 ، حني ابصرت وجهكِ

عرفت أني كنت ابحث عنك 
طوال سنيني، طفلة

جتمع بني شقاوة الصغار ومكر النساء،
احببتكِ بجبروت انسان 

ال ميلكُ إال كبرياءه
وحني وجدتكِ امرأة مستحيلة، 

لذتُ بصمتي
رحلت، ونسيت أن تاخذيك مني

ولم احتمل خيانة دمعي
حني غسل وجهي كالصغار، 

وهو يرقبكِ تطوين في بحر محنته، 
 ، شراعكِ
دون اعتذار.

رواء الجصاني
ــتينات/  الس اواخر  ــادق،  تعارفت وص
ــبعينات املاضية مرات  ــع الس مطال
ومرات: عندنا في البيت مع صديقه، 
لواء اجلصاني، أو في فعاليات ثقافية 
ببغداد، وقد كنا نحن – الشباب!- من 
ــذاك، تواقني لكل  الظمئني لها حين
ــدادي له من خالل  جديد.. ثم زاد انش
ــف باء)  ــة (ال ــة مبجل ــه االنيق كتابات
وغيرها من نشاطات ثقافية، وخاصة 
ــج الثاني) في  ــه (البرنام ــد اطالق بع
ــاء جديدا  ــون بغداد، وكان فض تلفزي
واالداء،  ــون  واملضم ــكل  الش ــي  ف
بشهادة جيلنا على االقل.. وبعد ذلك 
توسعت املعرفة في صحيفة (طريق 
ــيوعية  الش ــة  البغدادي ــعب)  الش
ــة  ــون علني ــا لتك ــرج عنه ــي أف الت
ــام ١٩٧٣ وحتى ١٩٧٩ وكان  اواخر الع
ــا للصفحة  ــرفا- متابع ــل مش الرج
االخيرة منها، الذائعة التميز، وكنت 
ــؤوالً  ــا مس ــة متطوع ــي الصحيف ف
ــباب)  والش ــة  (الطلب ــة  ــن صفح ع
ــة)  (املهني ــة  الصفح ــي  ف ــا  وبعده
ــني  ــي.. وح ــل النقاب ــة بالعم املعني
ــم الهجرة الى الشمال»  جاء «موس
ــرب، اضطرارا،  ــرق والغ واجلنوب والش
ــمولية  ــم الدكتاتورية وش بعد تفاق

ــني، نلتقي اوائل عقد  االرهاب البعثي
الثمانينات في براغ: صادقٌ يقدم من 
ــل في مكتب /  ــق  ليعم بيروت/ دمش
سفارة فلسطني، مستشارا اعالميا، 
وانا مكلفٌ مبهام سياسية وطالبية 
متنوعة.. وطبيعي ان تتوثق العالقات 
والعائلية بيننا، وكذلك  الشخصية 
بعض السياسية والثقافية، ومن بني 
تفاصيل االخيرة، النشاطات اخلاصة 
برابطة املثقفني الدميقراطيني (ركص 
ــا، اذ كان  ــراغ وخارجه فدع) داخل ب
ــدة املركزية لتلك  ــد االعم الرجل اح
ــا لفرعها  في  ــة، وكنت رئيس الرابط
بالد التشيك، لبعض زمن. وأذكر هنا 
ــئ من التفاخر كيف حولّ صادق  بش
ــرة (مرافئ) التي كان «يطقطق»  نش
ــة، الى اصدار اوربي  فيها فرع الرابط
ــته، دورهما  ــز، كان لقلمه ولريش ممي
ــاس في ذلك، فضال عن عالقاته  االس
ــاب  ــع أصح م ــة  الوثيق ــعبة  املتش
«اآلنة»  فنانني وكتابا ومثقفني، أذكر 
ــداء: زكي  ــة، الفق ــن بينهم خاص م
خيري ومحمود صبري وعزيز سباهي، 
ــون ويعملون في  ــو يقيم ــن كان الذي
ــة الصاخبة»  ــم تأتي «املوج براغ.. ث
ــات،  الثمانين ــر  اواخ ــي  ف ــدة  اجلدي
ــتراكية  ــى البلدان االش وينقلب أعل
ــفلها، أو العكس، فيضطر صادق  اس
ــري، ومعهما  ــعاد اجلزائ ــه س وزوجت
ــى  ــن منف ــث ع ــا (١) للبح طفالهم
ــدن، وننقطع  ــد، ويجدونه في لن جدي
ــرة، بضعة سنني،  في العالقة املباش
ــة يحل فيها  ــتثناء زيارة خاطف بأس
ــب  ــه صاح ــة صديق ــل بضياف الرج
ــعينات،  ــراغ اواخر التس ناصر، في ب

ــعرية ابدع فيها  ــم له ندوة ش وتُنظ
ــده، كما اعلن اجلميع.. ويبدو ان  كعه
ــادق، أو ان صادقاً  ــن مقادير ص براغ م
من مقادير براغ، إذ يعود اليها الرجل 
ــدة، اعالميا في  ــة اجلدي ــل االلفي اوائ

ــر) وتعود  ــراق احل ــوت الع ــة (ص اذاع
وشائج الصلة والصداقة، ورمبا تتوطد 
حتى، بني لقاءات هنا وجلسات سمر 
ــاء وأعزاء، مؤكد انهم  هناك، مع احب
ــات وكنوز  ــوا من اريحي ــم- ولن- ميلّ ل
صادق الثقافية والفنية والسياسية 
ــود الرجل الى  ــه املعرفي. ويع وخزين

لندن، ومنها الى بغداد بعد التحرير!- 
ــارا لوزارة  ــام ٢٠٠٣  مستش الغزو! ع
الثقافة، وبؤرة حيوية وعطاء شعريا 
ــر غيرهما..       ــا والكثير الكثي واعالمي
ــذه، نلتقي  ــم الفترة وه وما بني تلك

ــن جديد  ــراغ ايضا م ــي ب ــددا ف مج
ــرى في بغداد عام  لفترة قصيرة، وأخ
ــة صاحبه العريق جناح  ٢٠١٠  بضياف
اجلواهري، في امسية مرت ساعاتها 
ــتذكارات  ــني اس ــت ب ــريعا، تنوع س
ــه، واملقارنات بني  ــباب ومغامرات الش
ــرافات  واستش ــر،  واحلاض ــي  املاض

املستقبل، وهكذا... ونفترق، لنتواصل 
، وآخرهما حني يفاجئنا  بني حني وثانٍ
ــر صاغته يداه  ــو) باهـ الرجل بـ(لوغ
ــم (بابيلون)   ــان، يحمل اس الصائغت
ــاده  ــي اعتم ــتمرين ف ــا مس ــا زلن م
ملطبوعات دار بابيلون للنشر واالعالم 
في براغ(٢).. ثم أفاجأ مرة ثانية بخط  
انيق لعبارة « وصفي طاهر.. رجل من 
العراق» وهو عنوان الكتاب الذي صدر 

في براغ عام ٢٠١٥ (٣)..  
ــطور،  ــبق من س ــا ان كل ما س  يقين
ــدء، ال تأتي  ــي الب ــت ف ــا نوه ومثلم
ــن العالقة  ــوى محطات عجول ع س
ــب: صادق  ــدد املواه ــع املبدع املتع م
ــي اجلعبة ايضا  ــغ، وحوله، وف الصاي
ذكريات و(قفشات) عديدة اخرى ليس 
ــض مناكداته مع اجلواهري  اقلها بع
اخلالد، في براغ، وادائه الغنائي املميّز 
في جلسات حميمة خاصة، وبصوت 
يتفق شالل عذوبة ال تبارى، وما احلى 
«أيا ليلُ الصبِّ متى غده» حني يَطربُ 
، وكم أظنّ ان للجينات  الرجلُ فيُطربُ
ــك املوهبة الغنائية هذه  دورها في تل
تبَ عن الرجل  املرة(٤). اخيرا فمهما كُ
ثق –  ، يبقى هو االكفأ واالغنى حني يوّ
ولو ايجازا على االقل-  للتاريخ  بعض 
ــط  ــه وعطائه املمتد منذ اواس رحلت
اخلمسينات والى البارحة، بل واليوم، 
دعوا عنكم عوامله الرحيبة االخرى . 
  (*)  ٢٠١٩ ــباط  ــر ش اواخ  / ــراغ  بــ   
ــي تأتي  ــذه التوثيقات الت ــاول ه حت
ــي  ــة، ان تلق ــات متتابع ــي حلق ف
ــة، أو خالصات  ــر متداول ــواء غي اض
ــت  ــخصية، تراكم ــات ش وأنطباع
ــى مدى اعوام، بل وعقود عديدة،  عل

ــخصيات  ــس عن ش رئي ــكل  وبش
عراقية لم تأخذ حقها في التأرخة 
املناسبة، بحسب مزاعم الكاتب.. 
وكانت احللقة االولى عن علي جواد 
ــن وليد حميد  ــة ع ــي، والثاني الراع
ــلتاغ، والثالثة عن حميد مجيد  ش
ــن خالد العلي،  ــى والرابعة ع موس
ــد برتـو،  ــة عن عبد احلمي واخلامس
ــي،  ــق فتوح ــن موف ــة ع والسادس
ــابعة عن عبد االله النعيمي،  والس
ــي،  ــيرزاد القاض ــن ش ــة ع والثامن
ــف  خل ــم  ابراهي ــن  ع ــعة  والتاس
ــرة عن عدنان  ــهداني، والعاش املش
ــرة عن جبار  ــم، احلادية عش االعس
ــعيد، والثانية عشرة  عبد الرضا س
عن فيصل لعيبــي، والثالثة عشرة 
ــرة  ــد عنوز، والرابعة عش عن محم
عن هادي رجب احلافظ ... وجميعها  
ــة اصحابها، ولم  ــت دون معرف تب كُ
يكن لهم اي اطالع على ما أحتوته 
ــعاد  ــل.. ١/ لصادق وس ــن تفاصي م
ــة  ــر، والثاني ــى جعف ــان: االول ثمرت

زينب، وكالهما مولودان في براغ.
ــه  االل ــد  وعب ــب،  الكات ــق  اطل  /٢
ــون»  «بابيل ــة  مؤسس ــي  النعيم
ــام ١٩٩٠ وهي  ــر الع ــراغ اواخ في ب
تستمر في نشاطاتها الى اليوم.٣/ 
ــق وكتابة  ــي من توثي ــف املعن املؤل
ــال وصفي طاهر، ورواء  الفقيدة نض
اجلصاني.٤/ قد ال يعرف الكثيرون ان 
صادقاً هو أبن اخت املثقف والفنان 
ــز علي، مؤلف  ــي املبدع عزي العراق
ـــ «منالوجات»  ال ــؤدي  وم ــن  وملح
ــينات القرن  ــي خمس ــهيرة ف الش

املاضي.
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بغداد / البينة الجديدة
شارك وزير الثقافة والسياحة واآلثار 
ــر احلمداني، يوم  ــور عبد االمي الدكت
ــي احلفل  ــي ١ آذار، ف ــة املاض اجلمع
ــن للكتاب  الرافدي ــزة  ــي جلائ اخلتام
ــر»، وقدم  ــد خضي االول، دورة «محم
ــه  كلمت ــي  ف ــي  احلمدان ــور  الدكت
ــزة واجلهود  ــة للفائزين باجلائ التهنئ
الكبيرة التي بذلتها جلنة التحكيم، 
داعيا الى «مواصلة املسيرة الثقافية 
في البالد خصوصا وان العراق  اليزال 
والدا للمبدعني من الكتاب واملثقفني 

ــتعرض  واس ــعراء»،  والش والفنانني 
ــاريع  ــر جانبا من مش ــيد الوزي الس

واعمال الوزارة املستقبلية»، وكشف 
ــرب افتتاح  ــور احلمداني عن ق الدكت
ساحة االحتفاالت ببغداد مبا حتتويه 
ــن ثقافية  ــة واماك ــروح فني ــن ص م
ــة»،  ــة جامع ــة عراقي ــون مظل لتك
ــار  االول من  ــه مت اختي ــى ان ــا ال الفت
ــان  الفتتاح ساحة االحتفاالت  نيس
ــنة  وهو عيد «اكيتو» ، عيد رأس الس
واآلشوريني  والبابليني  األكاديني  لدى 
ــنة  والكلدانيني ويبدأ عيد رأس الس
ــهر  ــوم األول من ش ــدة في الي اجلدي

نيسان.

يحيى الرحال 
بنا

عاش التعلقُ واللقاء 
بهم 

برز الوداعُ مبا يشاء 
فهم وطن 

يقرُ الزيفَ صدقاً
راء  يشرع ما يعممه الهُ

وهم نكروا 
ــذب  ك كلَّ  ــةَ  حقيق

كشفناها 
فضيعنا النقاءُ
بعني جتاربٍ إنا 
مشينا وجوهاً

ال يغادرها الرياءُ
وجوهٌ

تلبس الغاياتِ كهفاً
ليُبلعَ

ها الضياءُ في مالمحِ
وجوهٌ

تنفخ األخبارَ نفخاً
ليكشفَ عن نهايتِنا 

الغطاءُ 
ليعلمَ دربُنا إنا افترقنا 

وخطوتُنا 
سيحفظها الهباء 

ليعلمَ وقتُنا 
قد ماتَ صبرًا تشتتَ

حني شيعهُ الهواءُ
حضرنا

في أنني الهجر 
حفالً

يقدمهُ التحطم واجلفاء 
على صوتِ التناقضِ 

كم طربنا 
يجيدُ خصامنا 

ذاك الغناءُ
وحول آهنا عزفاً ندياً

تبللَ 
حنيَ شاركهُ البكاءُ

وظل  التيه 
يسحبُنا إليه 

ليكبرَ بيننا هذا الفضاءُ
بصدرِ مواقفٍ حيرى 

كتمنا
حواراتٍ 

يُرددها املساءُ
كدمعةِ عاشقٍ إنا نزلنا 

على أرض  يُحاوطها العناءُ
لتُسقي ما تبقى من خالفٍ 

فيُكبر 
ثم يحصدهُ  البقاءُ

  حسني نهابة 

قصيدة

�̧ brfl@ÕÌbñ€a@÷Öbï@NN@Êbflå€a@aàÁ@Âfl@ÊÏÓ”aä«
¥�é‹œ@Òâb–ç@O@knÿfl@ø@›‡»Ó€@@’íflÖ@OpÎ7i@Âfl@‚Ü‘Ì@÷Öbï
Ú«Ï‰nfl@ÚÓi˝üÎ@ÚÓçbÓç@‚bË∂@ �—‹ÿfl@b„cÎ@�bÓfl˝«g@�aâbínéfl

fiÎ˛a@lbnÿ‹€@ÂÌÜœaä€a@Òåˆbu@…ÌãÏm@›–y@ø@⁄âbíÌ@Ô„aÜ‡ßa@

متابعة / البينة الجديدة
ــة فنون الثقافية  اقامت مؤسس
ــوم اجلمعة املاضي  ٣/١  العربية ي
ــة  السادس ــا  اصبوحته  ٢٠١٩/
ــز الثقافي  ــي املرك ــرين ف والعش
الراحل  ــة  ــى قاع ــدادي وعل البغ
ــتضافت   واس ــليم  س ــواد  ج
ــة  العراقي ــة  والقاص ــاعرة  الش
ــر) لتوقيع  ــعاد محمد الناص (س
ــاة  ــعرية (ال حي ــا الش مجموعته
ــك) واالحتفاء مبنجزها االدبي  بدون
ــعري وماقدمته  ــي والش القصص
ــيرتها  ــاء ادبي خالل مس من عط
االبداعية على الساحة الثقافية 
ــر  مدي ــة  اجللس ــتهل  اس ــد  .وق
املؤسسة وهاب السيد بقراءة الحد 
ــاعرة وتقدمي التحية  نصوص الش
ــعراء واالدباء  ــن من الش للحاضري
ــة  ــني وحتي ــني واالكادميي واالعالمي
ــا وتقدميها  ــى به ــاعرة احملتف الش
ــت  حتدث ــك  ذل ــد  بع ــور.  للجمه
ــاعرة عن بداياتها ومسيرتها  الش
ــن  ــه م ــل ماقدمت ــة ومجم االديب
اعمال شعرية وقصصية. ثم وجه 
ــئلة  ــة بضعة اس ــر املؤسس مدي
ــت  ــا اجاب ــى به ــة احملتف للضيف
ــرح والتوضيح بعد  ــا بالش عليه

ــؤال  ــك متت دعوة اجلمهور للس ذل
ــب واملداخلة حيث حتدث  والتعقي
ــني  ياس ال  ــني  حس ــد  محم د. 
ــا االدبي  ــاعرة وحضوره ــن الش ع
ــي القصة  ــل ف ــلوبها اجلمي واس
والقصيدة بعملية واعجاب .وقبل 
ــة  ــة قدمت مؤسس ختام اجللس
ــهادة تقديرية  ــون الثقافية ش فن
ــرا ملا قدمته  ــى بها تقدي للمحتف
ــراء وعطاء ادبي على  من ابداع واث
والقصيدة معا  القصة  ــتوى  مس
ــة  ــن ادارة املؤسس ــا م ــا له دعم
ــة  املؤسس ــروع  ملش ــدا  تأكي
ــان  ــم واحتض ــي دع ــي ف الثقاف
ــي اخلتام  ــني .وف ــداع واملبدع االب
ــعاد بتوقيع   ــاعرة س قامت الش
ــعرية (ال حياة  ــا الش مجموعته

بدونك) واالهداء للحاضرين.

بغداد / البينة الجديدة
ــور نوفل أبو  ــراف ومتابعة الدكت بإش
رغيف املدير العام لدار ثقافة األطفال 
ــياحة واآلثار  ــي وزارة الثقافة والس ف
ــال دؤوبا  ــذه األيام عم ــهد الدار ه تش
ــرح والتفاؤل  ــاعر من الف ــط مش وس
ــتعدادا النطالق فعاليات مهرجان  اس
ــر  ــع االطفال الثقافي احلادي عش ربي
ــع آذار  ــل ان تبدأ مطل ــن املؤم التي م
احلالي وتستمر ملدة شهر واحد بواقع 
ــبوعيا،  وينطلق فريق  احتفاليتني أس
ــيق مع وزارات  العمل املكلف بالتنس

ــباب  ــة والنقل والش ــة والتربي الثقاف
والرياضة وغيرها من اجلهات الداعمة 
ــم من ضعف  ــج األطفال بالرغ لبرام
ــيق مع عدد من مدارس  املوارد للتنس
ــرخ والرصافة  ــي جانبي الك ــداد ف بغ
ومنذ ساعات الصباح األولى لإلطالع 
على االستعدادات اجلارية للمشاركة 
في هذا الكرنفال الثقافي الذي يقام 
ــل ابو  ــور نوف ــح الدكت ــنويا. وأوض س
ــذا العام حافل  رغيف: إن مهرجان ه
ــطة املتنوعة ذات  بالفعاليات واألنش
املفاهيم التربوية والثقافية والفكرية 

ــا وتدخل  ــول أطفالن ــي تنمي عق الت
ــهم ومبا ينسجم  البهجة في نفوس

مع ستراتيجية الدار لرسم مستقبل 
ــق طفولة واعية. أجيال العراق وحتقي
ــن  ع ــدارس  امل إدارات  ــت  أعرب ــا  فيم
ــاركة بشكل مميز في  رغبتهم للمش
هذا املهرجان مثمنة جهود دار ثقافة 
ــح  وفس الطلبة  ــال الحتضان  األطف
ــم وفعالياتهم  ــام مواهبه ــال أم اجمل
ونتاجاتهم، من جانبهم أكد عدد من 
ــديدة لإلسهام  الطلبة رغبتهم الش
ــع األطفال بفعاليات  في مهرجان ربي
ــروا مواهبهم  ــة ليظه ــة وفني ثقافي

وإبداعاتهم املتنوعة.

(١)
ــع/ مصر  ــر والتوزي ــكرية للنش ــن دار الس ع
ــيد الرائي)  ــعرية (اناش صدرت اجملموعة الش
ــدي وهي من  ــم الزبي ــاعر د. وليد جاس للش
ـــ(١٣٤) صفحة  ــاءت ب ــط ج ــع املتوس القط
ــورية  ــم االديبة الس ــت مقدمة بقل وتضمن
ــوان (عروجا نحو قبة  ــاح ابراهيم حتت عن جن
االناشيد) واربعة ابواب: الباب االول القصائد 

ــعر التفعيلة.  ــاب الثاني ش ــة. الب العمودي
الباب الثالث: ايقونات. الباب الرابع: قصيدة 
ــاعر لديه  ــر بالذكر ان الش ــر. ومن اجلدي النث

العديد من االصدارات: 
١- ديوان خرافة املرايا ١٩٩٥.

٢- ديوان حصى االنتظار ١٩٩٨.
٣- كتاب جمهرة االسالم ذات النثر والنظام

ــة اجتماعية  ــرة املكان) دراس ــاب (ذاك ٤- كت
.٢٠١٠

٥- ديوان محارتي/ االردن ٢٠١١.
٦- (اوراق ورأي) كتاب نقدي االردن ٢٠١٢.

ــر مؤرخا)  ــدي البصي ــد مه ــاب (محم ٧- كت
دمشق ٢٠١٣.

٨-  ديوان (تغريدات نخلة) القاهرة ٢٠١٤.
ــص في كتابات  ــاب نقدي (فانتازيا الن ٩- كت

وفاء عبد الرزاق) بيروت ٢٠١٥.

ــر)  ــدة الده ــر وفري ــة الزه ــاب (كمام ١٠- كت
النجف االشرف ٢٠١٥.

ــب الذاكرة)  ــات على مكت ــوان (ايقون ١١- دي
دمشق – القاهرة ٢٠١٧.

١٢- ديوان مرايا الورد / القاهرة ٢٠١٧.
ــة نقدية (الظاهرة االدونيسية بني  ١٣- دراس

االصالة وافاق احلداثة) القاهرة ٢٠١٨.
 (٢)

ــدرت اجملموعة  ــد/ بغداد ص ــن مطبعة اجمل ع
ــاعرة سعاد  ــعرية (ال حياة بدونك) للش الش
ــط  ــي من القطع املتوس ــد الناصر وه محم
جاءت بـ(١٣٨) صفحة وتضمنت مقدمة بقلم 
الناقد املغربي السيد عبد اجمليد بطالي قال 
فيها: (ال حياة بدونك) عنوان ديوان الشاعرة 
ــعاد محمد الناصر، عتبة خطابة توحي  س
ــق بحياة  ــى ما يتعل ــارة االولى ال ــذ االش من

ــيس  ــن حيث االحاس ــا م ــاعرة عاطفي الش
ــواء تعلق  ــا س ــدان, عموم ــاعر والوج واملش
ــب او بالوطن .. جملة  ــر بالذات او باحلبي االم
ــاطتها فهي تدعو  العنوان تركيبيا رغم بس
ــتقطب القارئ الى  املتلقي الى التأمل وتس
ــف العتبة من عوالم التجربة  معرفة ما خل
ــاعرة وايضا (٧٨)  ــعرية والعاطفة للش الش

نص شعري .

@›–y@·Ó‘m@ÚÓiä»€a@ÚÓœb‘r€a@ÊÏ‰œ@Úéç˚fl
äïb‰€a@Ü‡™@Öb»ç@Òä«bí€a@Ú«Ï‡1@…Ó”Ïm

äí«@Öbßa@fib–ü˛a@…Óiâ@ÊbuäËfl@pbÓ€b»œ@÷˝ü�@Ü»ném@fib–ü˛a@Úœb‘q

ÊaâaÜïg

وال ادري ان كان هناك احدٌ آخر ميأل بعض دنيا االبداع العراقية: شعرا وخطا وفنا تشكيليا  وكتابة، ولغة أنيقة، في آن واحد،  مثل ذلكم الكربالئي – البغدادي، 

ــا برح.. قلتُ تعريفا تقليديا وأقصد ذلك  ــتني عاما، وم ــغ، اخلارج عن حاجات التعريف التقليدي، بعد ان ذاع صيته عراقيا وعربياً منذ اكثر من س ــادق الصائ ص

متاما، فليس الرجل بحاجة ألن اعرف به، وإمنا هذه لقطات اضافية من مسيرة اعوام، ومحطات جذلى، صادفت ان نكون معاً في بعض جغرافيا وتاريخ، الزمان 

واملكان وما بينهما، ويعود بدؤها الى عام ١٩٦٨ وكان عائدا توا الى العراق بعد سنني من الدراسة واالطالع والعمل والنشاط الثقافي والسياسي في براغ..

صادق الصايغ

د. نوفل ابو رغيف
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albaynanew@yahoo.comalbaynanew@yahoo.com

الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
الطبية والعلمية وذلك لنشر 
الوعي الصحي يرجى ارسالها 

على الربيد االلكرتوني 

www.albayyna-new.com

العدد (٣١٣٨)  االحد ٣ /٣/ ٢٠١٩

16 استراحة 

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

albaynanew@yahoo.com

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب



17 NO.3138.SUN.3.MAR.2019إعالنات العدد (٣١٣٨) األحد ٣/٣/ ٢٠١٩ 

مصرف الرافدين
 القسم القانوني

شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة
٥٦٥/٦/٣
٢٠١٨/٢/٢١

اُّـ/اِّـدين جمعة جلوب ولي        عنوانه محلة ٥١٩ ز٢ د٢٦
الكفيل/ نهياد عباس حسن            عنوانه الشرطة الرابعة م٨٥٠ ز٧ د٢٥ 

م/ إنذار
ــم بالتكافل والتضامن  ــتحق بذمتك ــديد مبلغ الدين اِّـس ــرا لعدم قيامكم بتس نظ
ــغ (٤٨٠٥٠٠٠) دينار (اربعة ماليني  ــوح للمدين اعاله والبال ــلفة) اِّـمن عن (الس
ــتنادا اُّـ اِّـادة  ــة االلف دينار) واِّـلزمني بدفعه اُّـ مصرفنا واس وثمانمائة وخمس
ــب  ــنة ١٩٧٧ فإني وحس الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لس
ــاله انذركم بوجوب  ــن القانون اع ــب اِّـادة الثانية م ــة اِّـمنوحة لي بموج الصالحي
ــرة  ــد اِّـرتتبة عليه خالل عش ــع الفوائ ــه اعاله م ــار الي ــغ الدين اِّـش ــديد مبل تس
ــوف تتخذ االجراءات  ــه فس ــام اعتبارا من اليوم التالي لتبلغكم باإلنذار وبعكس اي
القانونية الالزمة وفقا ألحكام اِّـادة الخامسة الفقرة (١) من القانون اِّـذكور وذلك 
ــة وغري اِّـنقولة وذلك لتحصيل  ــارة الحجز التنفيذي على اموالكم اِّـنقول بوضع اش

مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر.. مع التقدير.
نضال يحيى جمعة 
مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة

مصرف الرافدين
 القسم القانوني

شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة
٤٩٧/٦/٣
٢٠١٩/٢/٢١

اُّـ/اِّـدين موفق مطرود لوتي    عنوانه  ٤٢١ ز٦٥ د٨
م/ انذار

نظرا لعدم قيامكم بتسديد مبلغ الدين اِّـستحق بذمتكم بالتكافل والتضامن 
ــار (مليون  ــغ (١٠٣٧٥٠٠) دين ــاله والبال ــوح للمدين اع ــن (قرض) اِّـمن ع
وسبعة وثالثون الف وخمسمائة دينار) واِّـلزمني بدفعه اُّـ مصرفنا واستنادا 
اُّـ اِّـادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ 
ــادة الثانية من القانون اعاله  ــب الصالحية اِّـمنوحة لي بموجب اِّـ فإني وحس
انذركم بوجوب تسديد مبلغ الدين اِّـشار اليه اعاله مع الفوائد اِّـرتتبة عليه 
ــه فسوف  ــرة ايام اعتبارا من اليوم التالي لتبلغكم باإلنذار وبعكس خالل عش
ــة الفقرة (١)  ــة الالزمة وفقا ألحكام اِّـادة الخامس ــذ االجراءات القانوني تتخ
ــارة الحجز التنفيذي على اموالكم اِّـنقولة  من القانون اِّـذكور وذلك بوضع اش

وغري اِّـنقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر.. مع التقدير.
نضال يحيى جمعة 
مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة

مصرف الرافدين
اإلدارة العامة

 القسم القانوني
شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة

٧٠/٦/٣
٢٠١٩/١/١٠

اُّـ/ اِّـدين احمد حسن علي    عنوانه  م٨٦٩  ز٤٩ د١٤
الكفيل /يوسف شعبان جعفر   عنوانه الحرية م٤٤٨ ز٢٢ د١

م/ انذار
ــم بالتكافل والتضامن  ــتحق بذمتك ــديد مبلغ الدين اِّـس ــرا لعدم قيامكم بتس نظ
ــبعة  ــلفة) اِّـمنوح للمدين اعاله والبالغ (١٠٥٧١٠٠) دينار (مليون وس عن (الس
وخمسون الف ومائة دينار) واِّـلزمني بدفعه اُّـ مصرفنا واستنادا اُّـ اِّـادة الثالثة 
من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ فإني وحسب الصالحية 
ــديد مبلغ  ــة لي بموجب اِّـادة الثانية من القانون اعاله انذركم بوجوب تس اِّـمنوح
الدين اِّـشار اليه اعاله مع الفوائد اِّـرتتبة عليه خالل عشرة ايام اعتبارا من اليوم 
ــوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا  ــه فس التالي لتبلغكم باإلنذار وبعكس
ــارة الحجز  ــة الفقرة (١) من القانون اِّـذكور وذلك بوضع اش ألحكام اِّـادة الخامس
التنفيذي على اموالكم اِّـنقولة وغري اِّـنقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر 

من انذر.. مع التقدير.
نضال يحيى جمعة 
عـ/مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة

مصرف الرافدين
 القسم القانوني

شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة
٥٩٥/٦/٣
٢٠١٨/٢/٢٥

اُّـ/اِّـدين عبد الحسني خشان حالوب    عنوانه التاجي/ القرية العصرية دار ١٢٨
الكفيل / عمار حمزة شكروك            عنوانه الصليخ محلة٣٣٦ ز١٢ دار٤١ 

م/ إنذار
ــل والتضامن عن  ــم بالتكاف ــتحق بذمتك ــديد مبلغ الدين اِّـس ــدم قيامكم بتس ــراً لع نظ
ــني ومائة وابعة  ــغ (٢١١٤٢٠٠) دينار (مليون ــاله والبال ــوح للمدين اع ــلفة) اِّـمن (الس
ــر الف ومئتي دينار) واِّـلزمني بدفعه اُّـ مصرفنا واستنادا اُّـ اِّـادة الثالثة من قانون  عش
ــب الصالحية اِّـمنوحة لي  ــنة ١٩٧٧ فإني وحس تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لس
ــار اليه  ــديد مبلغ الدين اِّـش ــب اِّـادة الثانية من القانون اعاله انذركم بوجوب تس بموج
اعاله مع الفوائد اِّـرتتبة عليه خالل عشرة ايام اعتبارا من اليوم التالي لتبلغكم باإلنذار 
ــوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا ألحكام اِّـادة الخامسة الفقرة  ــه فس وبعكس
ــى اموالكم اِّـنقولة وغري  ــارة الحجز التنفيذي عل ــن القانون اِّـذكور وذلك بوضع اش (١) م

اِّـنقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر.. مع التقدير.
نضال يحيى جمعة 
مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة

اعــــــالن
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ اِّـعدل

الحاقا باالعالن اِّـرقم ١٦٣٣ َّـ ٢٠١٩/١/١٧ وقرار النكول اِّـرقم ٥٠٢٣ َّـ ٢٠١٩/٢/١٤ تعلن لجنة البيع وااليجار َّـ مديرية بلدية كربالء اِّـقدسة عن إيجار (العقارات) اِّـدرجة اوصافها ادناه وذلك بعد 
مرور (١٥) يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن َّـ احدى الصحف اليومية فعلى الراغبني باالشرتاك باِّـزايدة الحضور َّـ ديوان البلدية َّـ تمام الساعة العاشرة صباحا مستصحبني معهم وصل التأمينات القانونية 
البالغة ٣٠٪ من القيمة اِّـقدرة لكامل فرتة االيجار ونسخة من هوية االحوال اِّـدنية وبطاقة السكن على ان تبقى امانات الضم ضمانا لسالمة اِّـأجور ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة اجور خدمة ٢٪ من مبلغ االحالة 
وَّـ حال حصول اِّـزايدة َّـ عطلة رسمية ستجري اِّـزايدة َّـ اليوم الذي يلي العطلة وال يجوز الدخول باِّـزايدة اال صاحب وصل التأمينات او من يخوله بتوكيل رسمي قانوني.. وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ اِّـعدل على ان يتم تسديد كامل بدل االيجار ولكامل فرتة االيجار مع اِّـصاريف وخالل ٣٠ يوما من تاريخ االحالة القطعية وَّـ حالة رغبة اِّـستأجر بتقسيط بدل االيجار يتم تقديم كفالة 

عقارية ضامنة على ان تكون اِّـوافقات ضمن اِّـدة القانونية وعلى الراغبني مراجعة البلدية لالطالع على شروط اِّـزايدة. 
م.ر.اِّـهندس

انمار صالح ابراهيم الرفيعي
مدير بلدية كربالء اِّـقدسة

 مدة االيجار القيمة المقدرة المساحة رقم العقار وموقعه ت

حانوت عباسية شرقية  ١
سبعة ماليين  ٧٥٠٠٠٠٠ ٢م ١٢,٧١ ٤٧٤/٧٤ /١ المرقم

 ثالث سنوات الف دينار سنويا وخمسمائة

مخزن في الحي الصناعي  ٢
 ن ومائتانييخمسة مال ٥٢٥٠٠٠٠ ٢م٨٠٠ ٣/١٢٥٤٣/٦١رقم الم

 ثالث سنوات االف دينار سنويوخمسون 

مخزن في الحي الصناعي  ٣
 مليونان وخمسمائة ٢٥٠٠٠٠٠ ٢م٣١٨ ٣/٦٧٠٦/٦١رقم الم

 ثالث سنوات الف دينار سنويا

حانوت دور واطئة الكلفة  ٤
 ائتان وخمسونم ٢٥٠٠٠٠ ٢م١٢ ١٢المرقم 

 ثالث سنوات الف دينار سنويا

حانوت دور واطئة الكلفة  ٥
 وخمسونمائتان  ٢٥٠٠٠٠ ٢م ١٢ ١٣المرقم

 ثالث سنوات الف دينار سنويا

حانوت دور واطئة الكلفة  ٦
 مائتان وخمسون ٢٥٠٠٠٠ ٢م١٢ ١٦المرقم

 ثالث سنوات الف دينار سنويا

حانوت دور واطئة الكلفة  ٧
ثالثمائة وخمسون الف  ٣٥٠٠٠٠ ٢م١٢ ٧المرقم

 ثالث سنوات دينار سنويا

حانوت البناء الجاهز  ٨
بعمائة وخمسون الف س ٧٥٠٠٠٠ ٢م١٨ ٤المرقم 

 ثالث سنوات دينار سنويا

 

العدد:٦٧٥٩
التاريخ: ٢٠١٩/٢/٢٨
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F-22 Raptor 1-
تعد الطائرة املقاتلة

ــي  ــة ف ــوى مقاتل  «F-22 Raptor» أق
العالم، وأهم مكونات القوات اجلوية 
ــن اجليل اخلامس  األميركية، وهي م
ــا  بقدراته ــز  وتتمي ــالت  املقات ــن  م
ــال والهجوم من  ــي القت ــة ف العالي
أعلى ارتفاع ممكن باإلضافة لسرعة 

احلركة واملناورة.
F/A-18 Hornet 2-

 متتلك الطائرة احلربية 
ــدرات  ق ــل  أفض  «F/A-18 Hornet»
ــدرة على الهجوم  أيروديناميكية وق
ــز بأنها  ــة وتتمي ــا مختلف ــن زواي م
ــث ميكنها تدمير  متعددة املهام حي
ــة، والعمل  والبري ــة  ــداف اجلوي األه
كطائرة استطالع فضالً عن الدعم 
ــاراً، كما أنها تعمل  اجلوي ليالً أو نه

في كافة الظروف اجلوية.
Su-27 3-

 تشتهر الطائرة الروسية «سوخوي 

ــي يو 27» بقدرة عالية جداً على  س
ــرة نفاثة، كما ميكنها  املناورة كطائ
ــي مدى يبلغ 3530  تدمير أي هدف ف
ــام التفوق  ــت مله مم ــد صُ ــم، وق ك

اجلوي والتدخل العسكري العميق، 
وتعد من أفضل طائرات اجليل الرابع 

من املقاتالت.
Eurofighter Typhoon 4-

ــطة حتالف  ــت الطائرة بواس  صمم
ــركات من دول مختلفة،  من أربع ش

ــبانيا، أملانيا وإيطاليا،  بريطانيا، إس
ــي املعارك  ــاً ف ــجالً رائع ــك س ومتتل
ــام  ــرة بنظ ــز الطائ ــة، وتتمي احلربي
التكنولوجيا  دفاعي متكامل عالي 

ــار اجلوية  ــد األخط ــل على رص يعم
واألرضية والتعامل مع عدة تهديدات 

في نفس الوقت.
JAS 39 Gripen 5-

 حتتوي املقاتلة 
«JAS 39 Gripen» على ثمانية أماكن 

ــخ والقنابل، وهي  لتحميل الصواري
من املقاتالت خفيفة الوزن املشهورة 
بتصميمها املثلثي وقدرتها العالية 
ــى املقاتلة  ــاورة وحتتوي عل على املن
ــه رصد أهداف  على نظام رادار ميكن
على بُعد 120 كم وميكنها مهاجمة 
ــال الرؤية من  ــداف بعيدة عن مج أه

خالل رسم مسار الصواريخ.
Rafale 6-

 الطائرة الفرنسية شديدة اخلطورة 
ــي  ــا ف ــة بقدراته « Rafale» معروف
املعارك اجلوية التي ال تنازعها طائرة 
ــرة نظام  ــا، يدعم الطائ ــرى فيه أخ
ــي يعمل على الدفاع  حربي إلكترون
عن الطائرة ضد التهديدات األرضية 
ــام  نظ ــتخدم  تس ــا  كم ــة  واجلوي
ــاد للتصويب  ــة األبع ــط ثالثي خرائ
ــراض الطائرات  ــداف واعت ــى األه عل

املعادية.
 F-16 Fighting Falcon 7-

ــم  اس ــا  عليه ــارون  الطي ــق  يطل  
ــى» وهي طائرة نفاثة متعددة  «األفع
املهام وتتميز بثباتها واملقاعد املائلة 
ــة  ــر اجلاذبي ــل تأثي ــة لتقلي 30 درج
ــار باإلضافة إلى  األرضية على الطي
ــكل فقاعة  غطاء مقصورة على ش
ــم من ذلك  ــة، واأله ــني الرؤي لتحس
ــهل  ــا القيادة متعددة األزرار س عص

التحكم فيها.
T-50 Golden Eagle 8- 

 T-50 » تعد الطائرة الكورية الصنع
Golden Eagle» من طائرات التدريب 

ــرعة الصوت  ــة اخلارقة لس املتقدم
وهي مزودة مبدفع عيار 20 ملم وتعد 
ــل املقاتالت في اجملال احلرب  من أفض
ــداً في  ــة عالية ج ــة بدق اإللكتروني

التصويب.
MiG-35 9-

 تعتبر الطائرة MiG-35 من املقاتالت 
ــل الرابع  ــة في اجلي ــة للغاي املتقدم

وتتميز بنظام حتديد األهداف البصري 
والذي يخفف اعتمادها على أنظمة 
ــاعدة األرضية ويساعدها على  املس
ــام قتالية مبفردها  ــام بعدة مه القي
ــي الطائرة  ــى جناح ــا يوجد عل كم
ــاف  ــا من اكتش ــزر ميكنه ــام لي نظ

األخطار القريبة وتدميرها.
J-10 10-

 «Jian-10  » ــة  الصيني ــرة  الطائ  
ــب»،  ــني املرع ــب «التن ــتهر بلق تش
ــة لصالح القوات اجلوية  وهي منتج
ــك مدفع مزدوج عيار  الصينية ومتتل
ــى 11 موضعاً  ــم باإلضافة إل 23 مل
ــرة ميكنها حمل 6 آالف  حلمل الذخي
ــت للتعامل مع  ــد صمم ــم، وق كغ

األهداف اجلوية واألرضية.
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متابعة / البينة الجديدة
ــة عدة  ــة ونووي ــارب صاروخي ــد جت بع
ــا بيونغيانغ أثارت قلق وغضب  أجرته
ــنطن.وفي حال  ــيما واش الغرب، ال س
ــتعال حرب أحد أطرافها الواليات  اش
ــي  ــكرية ف ــوة عس ــر ق ــدة، أكب املتح
العالم، فإن هذا يعني أن كوكب األرض 
على موعد مع كارثة محققة، بالنظر 
ــكرية األميركية  إلى الترسانة العس
ــل، التي  ــخ والقناب ــة بالصواري احلافل
ميكن إطالقها عبر كبس أزرار معدودة.

وكشفت مجلة ”نيوزويك“ األميركية 
ــلحة  ــأ األس ــوى وأكف ــن أق ــن 5 م ع
األميركية، تكفل تفوق وترجيح جيش 

”العم سام“ في أي حرب مقبلة.
القنبلة النووية ”ب 83“

تعد هذه القنبلة أكبر سالح نووي في 
ــادل قوتها  ــانة األميركية، وتع الترس
ــي ألف طن  ــة مليون ومائت التفجيري

ــي إن تي“.وطبقا للمجلة،  من مادة ”ت
فإن قوة تفجير هذه القنبلة تعادل 80 
ــة التي ألقيت  ــا للقنبلة النووي ضعف
على هيروشيما اليابانية خالل احلرب 

العاملية الثانية.
القنبلة النووية ”ب 61-12“

ــذا النوع من القنابل النووية  ال يعد ه
ــلحة األميركية،  ــني األقوى بني األس ب
ــادل 50 ألف  ــه التدميرية تع إذ أن قوت
طن من مادة ”تي إن تي“، لكنها تتميز 
ــة جتعلها األخطر  ــة توجيه فائق بدق
ــزودة بنظام  ــة م ــى اإلطالق.القنبل عل
ــاعدها على إصابة  ــة دقيق يس مالح
ــتخدم أشعة الليزر  الهدف، كما تس

من أجل توجيه صائب.
الصاروخ ”ترايدنت 2 دي 5“

ــتي  ــاروخ بالس ــت 2 دي 5“ ص ”ترايدن
ــن على منت غواصة، بإمكانه  يطلق م
ــوة  ق ــن  بأكملها.وتكم ــارة  ق ــر  تدمي

الصاروخ التدميرية الهائلة في قدرته 
على حمل عدة رؤوس نووية، وبإمكانه 

إصابة أهداف على بعد 4 آالف ميل.
الصاروخ ”إل جي إم30- مينتمان“

هو صاروخ بالستي عابر للقارات، قادر 
على حمل رؤوس نووية وإصابة أهداف 
ــه 6 آالف ميل،  تبعد عن نقطة إطالق
ــني نيويورك  ــافة ب ــا املس ــي تقريب وه
وبيونغيانغ.وطبقا للجيش األميركي، 
ــدة 400 صاروخ  ــك الواليات املتح متتل

من هذا النوع في ترسانتها.
القنبلة احلفارة العمالقة

ــغ طولها أكثر  ــة يبل ــة غير نووي قنبل
ــن 6 أمتار ووزنها نحو 15 طنا، حتمل  م
ــواد املتفجرة،  ــن امل ــف م ــني ونص طن
ــر  ــراق أكث ــى اخت ــدرة عل ــا الق ولديه
اخملابئ حصانة في العالم.وتستطيع 
ــة  ــالل كتل ــن خ م ــاذ  النف ــة  القنبل
ــمكها أكثر من 18 مترا،  خرسانية س
ــدة إن القنبلة  ــات املتح وتقول الوالي
ــلحة النووية  ــتخدم لتدمير األس تس
ــي أماكن  ــوم ف ــا اخلص ــي يخفيه الت

حصينة.
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ــرات هي  ــادة للطائ ــخ املض الصواري
ــرات  الطائ ــتهدف  تس ــخ  صواري
ــدى  م ــراوح  يت ــي  الت ــات  واملروحي
ــى  ــر وحت ــني 500 مت ــا ب ــا م حتليقه
ــتة كيلومترات. تتميز بفعاليتها  س
ــة الهدف، وهناك  وجناعتها في إصاب
تنافس محموم بني الواليات املتحدة 
وحلفائها وروسيا والصني في تطوير 
ــذ 2012 حظيت  ــذه املنظومة.ومن ه
ــف  ــى الكت ــة عل ــخ احملمول الصواري

باهتمام كبير.
ستينغر

ــهر الصواريخ املضادة للطائرات،  أش
ــط في  ــف، وارتب ــى الكت ــل عل يحم
الذاكرة باحلرب األفغانية ضد االحتالل 
السوفياتي، حيث كان السالح األبرز 

الذي ساعد -إلى جانب عوامل أخرى- 
على طرد السوفيات بعد سنوات من 
ــي األفغانية. بدأ  ــى األراض احلرب عل
ــاروخ عام 1972، ويحتوي  تطوير الص
 ،IFF على جهاز للتعارف يطلق عليه
اإللكترونية  وجهاز مضاد لإلجراءات 
ــراءات املضادة  ــادة ECCM واإلج املض
.IRCM العاملة باألشعة حتت احلمراء

ــتينغر 1.52 متر بقطر  ــغ طول س يبل
يبلغ سبعني ملمترا، ويبلغ وزنه 15.7 
كيلوغراما، ومداه يصل إلى خمسة 

كيلومترات بارتفاع 4800 متر. 
(FN6) 6 أف أن

ــلحة  ــن أهم األس ــاروخ صيني م ص
ــف، متخصص  ــى الكت ــة عل احملمول
ــران  ــداف ذات الطي ــتهداف األه باس
ــتة  املنخفض مبدى يصل إلى نحو س
كيلومترات، وارتفاع 3.5 كيلومترات، 
ــو 16 كيلوغراما.  فيما يبلغ وزنه نح

ــا  بينه ــدة  عدي دول  ــتخدمه  تس
السودان وبيرو وماليزيا.

إيغال
صاروخ أرض/جو يحمل هو اآلخر على 
الكتف، ويعتمد منظومة فعالة ضد 
ــراداري، وينطلق بنحو  ــويش ال التش
ــام  ــه بنظ ــة. يوج ــرا بالثاني 320 مت
ــعة  ــراء وباألش ــت احلم ــعة حت األش
ــز بنظام  ــجية، ومجه البنفس فوق 
ــرة لتجنب  ــة الطائ ــي مييز بصم ذك
ــال  ــداه الفع ــراوح م ــويش. يت التش
ــر  ــد مت تطوي ــني 500 و5200 متر.وق ب
الصاروخ إلى ”إيغال أس“ ليصل مداه 
إلى ستة كيلومترات، ويعمل بنظام 
ــمح بزيادة وزن  رقمي بالكامل مما س
رأسه املتفجر إلى 2.5 كيلوغرام، وهو 
مزود بقطع معدنية مع صاعق ليزري 
ــة  ــرب الهدف بنحو خمس ينفجر ق
أمتار فيقذف القطع باجتاهه ليضمن 

تفجيره. 
صاروخ باتريوت

ــام صاروخي  ــارة عن نظ ــوت عب باتري
ــراز أرض/جو مصمم  ــن ط أميركي م
ــخ املهاجمة  ــن الصواري للحماية م
ــوم بإصابتها  ــث يق ــرات، حي والطائ
ــل بلوغها  ــا في الهواء قب وتفجيره
ــة  موجه ــخ  صواري ــي  أهدافها.وه
بتقنية عالية تعتمد على نظام رادار 
ــف الهدف  ــا يكش ــي خاص به أرض
ــح  ــه، حيث يقوم الرادار مبس ويتتبع
ــرة قطرها ثمانون كيلومترا وعلى  دائ
ــاروخ  ــون الص ــافة ال يك ــذه املس ه
ــردة، وهنا  ــم مرئيا بالعني اجمل املهاج
فإن بإمكان النظام األوتوماتيكي أن 
ــا مضادا جتاه الصاروخ  يطلق صاروخ
املعتدي ويفجره قبل أن يصل هدفه.

فريبا
منظومة صاروخية روسية متطورة، 

ــر إعالمية أن مداها يصل  تذكر تقاري
ــاع 4.5  ــرات وبارتف ــى 6.5 كيلومت إل
كيلومترات، وهي قادرة على التصدي 
ــة،  ــارات معاكس ــدف على مس لله
ــزود برأس بصري  حيث إن الصاروخ م
ــه الذاتي،  ــاف للتوجي ــدد األطي متع
ــه محرك  ــا يطلق ــط م ــع فق وال يتب
ــبة جلل  الطائرة كما هو احلال بالنس
الصواريخ املضادة للطائرات، بل يتبع 
ــن أجنحة الطائرة  احلرارة املنبعثة م
ــا للهواء. ــمها خالل مقاومته وجس
ــدف عبر  ــتطيع رؤية اله ــا يس وفيرب
ــة أطياف، حيث إن بإمكانه جتاوز  ثالث
ــة التي  ــح الليزري ــويش املصابي تش
ــي رأس التوجيه الذاتي  عادة ما تعم
بأشعتها، وبإمكانه كذلك اكتشاف 
ــعاع  األهداف الطائرة  ضعيفة اإلش
ــن أي طائرة بدون  ــراري املنبعثة م احل

طيار أو من الصواريخ اجملنحة. 

k\Özzzzzzzzzzzzz]zz�z÷’;ÎÄ]zzzzzzzzzzïzz⁄z’\;~zzzÁÑ\Êzzzzzzzzzzë’\

È—3Ÿ¯\;éË°]d;Ïu÷à^;5;Ö�|^;IIÑÜ;Ï∂Ñ;jü;%]¬’\
متابعة / البينة الجديدة

ــرات) بحرية متطورة من  ــتعد مصر المتالك فرقاطات (مدم تس
ــر إي مارين»  ــفت مجلة «مي ــية، حيث كش طراز «فرمي» الفرنس
ــية املتخصصة في مجال الدفاع البحري.ان مجموعة  الفرنس
ــدول إلمتام  ــع العديد من ال ــات م ــري مفاوض ــال البحرية جت ناف
ــام، و»غويند»،  ــرمي» متعددة امله ــات خاصة بفرقاطات «ف صفق
ــلمت ٦ فرقاطات «فرمي». ومن بني الدول مصر، التي كانت قد تس
ــرمي، إن التحدي الذي  ــبارد، مدير برنامج ف ويقول نيكوالس غاس
ــات في املوعد احملدد  ــليم الصفق يقابل مجموعة نافال هو تس
ــب،  ــية واالنتهاء في الوقت املناس وااللتزام باملواصفات القياس
وهو ما يقوي قدرة اجملموعة البحرية للحفاظ على وتيرة سريعة 
ــات املتطورة.ويضيف  ــلة أكبر من تلك الفرقاط من إنتاج سلس
ــدول الراغبة في احلصول  ــر تعتبر من أهم ال ــبارد» أن مص «غاس
ــية، وأبدت اهتماما كبيرا لتعزيز قوات  على الفرقاطات الفرنس
ــة املصرية، فضال عن تعزيز كفاءة العناصر املصرية التي  البحري
ــيني الطواقم  ــف فنيا أثناء تدريب الفرنس ــتطاعت أن تتكي اس
ــوع فرمي وجويند في  ــتخدام فرقطات من ن املصرية، واتقنت اس

غضون أشهر قليلة فقط.

متابعة / البينة الجديدة
ــدون طيار هو البرنامج الذي متتلكه  برنامج الطائرات اإليرانية ب
د إيران إلى جانب كلً  ــره جمهورية إيران منذ عدة عقود. وتُعَ وتدي
من روسيا والصني والواليات املتحدة وإسرائيل من أكبر مصنعي 
ــيرة  ــم. والطائرات اإليرانية املس ــدون طيار في العال الطائرات ب
ــي متتلكها جمهورية إيران وذلك  واملوجهة عن بعد هي تلك الت
إلستخدامها في عمليات مهام املراقبة واإلستطالع في نطاقات 
ال تقل عن ٢٠٠ كيلومتر، وكذلك استخدام هذه الطائرات لضرب 
ــل والصواريخ املوجهة.  ــتخدام القناب أهداف أرضية فردية باس
ــن ناحية حجم ووزن  ــص الطائرات بدون طيار م ــث أن خصائ حي
ــا إلى أهم  ــا القتالية، حولته ــعار، وجتهيزاته وأجهزة اإلستش
ــبة إليران. ان  ــات العمليات القتالية بالنس ــات ومتطلب أحتياج
ــاعد وحدات اجليش على  ــيرة تس تقنية الطائرات اإليرانية املس
ــدو، وحتديد أماكنها  ــات ومطاردة قوات الع ــرح العملي إدارة مس
ــم أو الدخول إلى  ــر لتجمعاته ــن خالل التصوير والبث املباش م
ــى حتديد مواقع مدفعية العدو  موجات إتصاالتهم، باإلضافة إل
وتوجيه نيران القوات املدافعة وتصوير مواقع الوحدات املعادية، 
ــرب اإللكترونية فضالً عن  ــة مواجهة احل ــة إلى إمكاني باإلضاف
ــة املناطق احلدودية وتهيئة  ــتفادة منها في مراقب إمكانية اإلس

خرائط املسح اجلغرافي لهذه املناطق.
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ــلحة املدمرة التي  ــن تصدق القدرات اخلارقة التي متتلكها هذه الطائرات واألس ل
ــاحات  ــا فهي أقرب لطائرات أفالم اخليال العلمي ولكنها موجودة في س تقذفه

املعارك وتصنف ضمن أقوى ١٠ طائرات قتالية في العالم.
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إعـــــــــــالن
ــن قبل اِّـدعي  ــوى اِّـقامة م ــاء على الدع بن
ــويلي صخيل)  يطلب (تبديل لقبه)  (علي ش
ــن لديه  ــعودي) فم ــل) اُّـ (اِّـس ــن (صخي م
ــذه اِّـديرية خالل مدة  ــرتاض مراجعة ه اع
اقصاها (١٥) يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) 
ــنة  ــن قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لس م

.٢٠١٦
اللواء 
هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 
واالقامة العامة

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: ٢٠١٣/١١٥٤
التاريخ :  ٢٠١٩/٢/٢٧

إعــــــــــــالن 
ــن (لطيف علوان كطان )  ــة َّـ الكوت العائدة للمدي ــة ٣٩٢٦/٢ م٣٨ الخاجية الواقع ــل حصة اِّـدين َّـ العقار اِّـرقم ــذ الكوت العقار تسلس ــة تنفي ــع مديري تبي
محجوزة لقاء طلب الدائن (نعيم كاظم شنون ) البالغ (٤٠٧٥٠٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة( ٣٠يوما)  تبدأ من اليوم 

التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرسان

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- حصة اِّـدين َّـ العقار اِّـرقم ٣٩٢٦/٢ م ٣٨ الخاجية 

٢-جنسه ونوعه:- كوت الخاجية شارع اربعني ملك صرف مسجل باسم اِّـدين (لطيف علوان كطان ) عمارة تقع على شارع اربعني من طابق واحد يتكون من اربعة 
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ــتقالة  ــبب االس ــا هو س ــن م لك
ــم  أه ــن  م ــد  لواح ــة  املفاجئ
ــف  ــيني اإليرانيني؟وكي الدبلوماس
ــول جواد ظريف من بطل قومي  حت
إلى متهم بالتقصير واخليانة؟قبل 
ــتقالته  ــن جواد ظريف اس أن يعل
ــائل اإلعالم احمللية فى  نشرت وس
إيران لقاء بشار األسد مع املرشد 
األعلى علي خامنئي، وقائد فيلق 
ــرس الثوري اجلنرال  القدس في احل
ــم سليماني، ومن ثم مت نشر  قاس
صور لقاء األسد بالرئيس اإليراني 
ــاعات  ــى الس ــن روحاني.حت حس
ــوم الثالثاء  ــاح ي ــن صب ــى م األول
ــات من قبل  ــم تصدر أي تصريح ل
احلكومة بخصوص قبول أو رفض 
ــف، وجتنب  ــواد ظري ــتقالة ج اس
ــألة  مس ــى  إل ــارة  اإلش ــي  روحان
ــتقالة في خطابه الذي بثه  االس
ــن البنك  ــمي م ــون الرس التلفزي
املركزي اإليراني، واكتفى باإلشادة 
بجهود وزير اخلارجية ومساعديه، 
ــون على  ــم بأنهم مقاتل ووصفه
ــد الضغوط األمريكية. اجلبهة ض
ــدى  «ل ــالً:  قائ ــي  روحان ــاف  وأض
اإليرانية  ــالمية  اإلس ــة  اجلمهوري
ــدة، ووزير  ــة واح ــة خارجي سياس
خارجية واحد»، بينما نفى محمود 
ــس  ــب الرئي ــر مكت ــي مدي واعظ
ــائعات تفيد بقبول  روحاني أي ش
ــتقالة ظريف.ويؤكد  ــي اس روحان
ــي اإليراني آراش منتظري  الصحف
ــاك مصادر من داخل مكتب  أن هن
املرشد األعلى أفادت بأن خامنئي 
ا باتًا.  ــتقالة ظريف رفضً رفض اس
ــد األعلى  ــر بالذكر أن املرش واجلدي
ــواد ظريف في عام  ــو من عني ج ه
٢٠١٣ وزيرًا للخارجية.بعد سنوات 
من التفاوض مع الغرب، عاد جواد 
ــران منتصرًا فى عام  ظريف إلى إي
ــح  ــووي، وأصب ــاق الن ٢٠١٥ باالتف
ــر انتصار  ــا ورمزًا ألكب ــالً قوميً بط
ــية اإليرانية فى تاريخ  للدبلوماس

ــالمية، وقد جنح  ــة اإلس اجلمهوري
ــاوض مع الواليات  ظريف في التف
ــاع العالقات  ــد انقط املتحدة بع
ا،  ــذ ٤٠ عامً ــران من ــا وبني إي بينه
ــد فترة والية أحمدي جناد التي  وبع
عرفت بالعداء احلاد للغرب ورفض 
ــة للتواصل معه.انتظر  أي إمكاني
ــل  ــة العم ــاح خط ــون جن اإليراني
ــاملة واملكاسب  ــتركة الش املش
ــم روحاني  ــن ورائها، كما وعده م
ــي الرياح مبا ال  ــف، ولكن تأت وظري
ــفن ويعلن الرئيس  ــتهي الس تش
ــحاب  األمريكي دونالد ترامب انس

بالده من الصفقة النووية مع إيران 
ــا بدأ اخلناق  في آيار ٢٠١٨.ومن هن
ــام ووزير  ــكل ع ــى روحاني بش عل
ــه اخلصوص،  ــه على وج خارجيت
وبدأت األصوات احملافظة في إيران 
ــاس  -والتي كانت ترفض من األس
ــواد  ــام ج ــي اته ــاق- ف ــذا االتف ه
ظريف بالفشل.طوال تلك الفترة 

ــاعدوه يحاولون  كان ظريف ومس
ــة  ــاذ الصفق ــرق إنق ــتى الط بش
ــاد األوروبي الذي  ــة مع االحت النووي
ــحاب،  ــرار ترامب باالنس ــض ق رف
ــون عقبة في  ــن وقف احملافظ ولك
ــاريع  ــه برفضهم مترير مش طريق
باإلجراءات  املعنية  الفرقة  قوانني 
ــا من على  ــة الدولية لرفعه املالي
ــة لإلرهاب  ــدان املمول ــم البل قوائ
ــك القوانني التي  ــي املنطقة. تل ف
ــل  ــن أج ــي م إدارة روحان ــت  قاتل
ــة باملوافقة عليها  اجلهات اخملتص
ــتكمال  اس ــن  م ــران  إي ــني  لتمك

ــدول  ــع ال ــة م ــالت التجاري املعام
ــاب أمام املزيد  الغربية، وإغالق الب
ــوط األمريكية.فى يوم  ــن الضغ م
ــرين الثاني) ٢٠١٨،  ١٠ نوفمبر (تش
أطلق ظريف في مقابلة مع موقع 
ــا أدخله  ــن» تصريحً ــر أونالي «خب
ــد، فقد  ــن جدي ــرب م ــاحة احل س
ــيل األموال هو  ــرح قائالً: «غس ص

حقيقة واضحة في بالدنا، وهناك 
العديد من الكيانات واملؤسسات 
ــي هذا األمر». في إيران متورطة ف

ــب البرملاني  ــه النائ ــا اتهم حينه
ــي بأنه هو  ــظ كرميي قدوس احملاف
ــبب كل املشاكل االقتصادية  «س
ــل وأنه يحاول التهرب  فى البالد، ب
ــؤولية باتهام مؤسسات  من املس
ــى ذو النور  ــب مجتب الدولة».وطل
عضو البرملان احملافظ جواد ظريف 
بتقدمي أدلة واضحة على اتهاماته 
لبعض الكيانات في إيران بالتورط 
في غسيل األموال، واذا لم يحضر 

ــة استماع  إلى البرملان في جلس
ــة فيجب  ــك األدل ا تل ــتعرضً مس
ــان عزله».ويصف عضو  على البرمل
ــظ رضا تاراغي جواد  البرملان احملاف
ــل وال فائدة منه،  ظريف بأنه فاش
ــب  يج «كان   :« ــي  تاراغ ــول  ويق
التخلص منه بعد أن أثبت االتفاق 
ــلت  ــله، وبعد أن فش النووي فش
وزارة اخلارجية بأكملها في حتقيق 
ــب خطة  ــب من مكاس أي مكس
ــاملة». الش ــتركة  املش ــل  العم

وبعد تصريحات ظريف بخصوص 
ــيل األموال في إيران، وفي ٢٧  غس
ــي) ٢٠١٨،  ــرين الثان ــر (تش نوفمب
ــالة إلى  ــب عدد من النواب رس كت
ــا  ــون فيه ــان يطالب ــس البرمل رئي
ــباب  بعزل وزير اخلارجية لعدة أس
ــية  ــله في الدبلوماس ــا فش منه
ــدم التواصل مع  ــة، وع االقتصادي
ــيا وأفريقيا،  أمريكا الالتينية وآس
ــف واضح من  ــاذ موق ــدم اتخ وع
ــعودية بعد  اململكة العربية الس

ــم احلج  ــة التدافع فى موس حادث
ــا  ــي راح ضحيته ــام ٢٠١٥ والت ع
ــا، لكن  ــا إيرانيً ــي ٤٦٤ حاجً حوال
ــاوالت احملافظني  ــح مح ــم تنج ل
ــن عزل وزير  ــي البرملان اإليراني م ف
اخلارجية.لم يتعرض ظريف مؤخرًا 
ــار احملافظ في  ــى انتقاد من التي إل
ــرت أصوات  ــل ظه ــران فقط، ب إي
ــي العام  ــة، فف ــعبية معارض ش
ــاء حضور ظريف  ــي وفي أثن املاض
ــط  ــوار البحر املتوس ــاع ح اجتم
ــالً إن إيران قد  ــرح قائ ــي روما ص ف
ــاف:  ــام ١٩٧٩. وأض ــذ ع ــت من جن

ــا بالرغم من  ــا وتقدمن «لقد جنون
كل املصاعب التي نواجهها».وقد 
ــخر عدد كبير من اإليرانيني من  س
ــر اخلارجية، مبررين  تصريحات وزي
ــو  ــل ه ، والدلي ــجُ ــم تن ــران ل أن إي
ــيئ الذي  ــع االقتصادي الس الوض
ــة العقوبات  ــه البالد من بداي متر ب
األمريكية. ورأى البعض أن حديث 

ــاة اإليرانيني مجرد  ــن جن ظريف ع
ــني فشله  هراء، ومحاوالت لتحس
في العديد من القضايا.وقد انتُقد 
ظريف مرة أخرى عندما حتدث عن 
: «ال  حقوق اإلنسان في إيران، قائالً
ــو رأي، وال  ــي إيران معتقل يوجد ف
تواجه الطائفة البهائية في إيران 
ــو ما يعد عكس  أي اضطهاد» وه
ــر الكثيرون. ا كما عب ــع متامً الواق

وقد أطلق ظريف على نفسه لقب 
ــان»، قائالً  ــوق اإلنس ــتاذ حق «أس
ــان  ــام بتدريس حقوق اإلنس إنه ق
ــجل  ــا، ودافع عن س ــدة ٣٠ عامً مل

ــه: «لقد  ــران بقول ــات في إي احلري
ــنا العيش بطريقة  اخترنا ألنفس
ــى اصداء  ــودة ال ــة». بالع مختلف
ــتقالته والتى  ــف اس ــالن ظري اع
ــد  ــأنها، فق ــمت اآلراء بش انقس
ــون عن حزنهم  عبر بعض اإليراني
ــر  ــة عب ــر اخلارجي ــل وزي ــن رحي م
«هاشتاج» باللغة الفارسية على 

ــوان «ظريف مبان»  موقع توتير بعن
ــذى يحثون  ــف» وال ــاء ظري أو «بق
فيه وزير اخلارجية على البقاء فى 
ــن رغبتهم ببقائه  منصبه، مبرري
ــي»  بأنه «خط الدفاع الدبلوماس
ــتطيع أن يعبر  ــد الذي يس الوحي
ــة احلرجة. ــن تلك املرحل بإيران م
ــالق  إط مت  ــل  املقاب ــي  ف ــن  ولك
ــتاج» آخر مناهض لظريف  «هاش
ــف» أو «هروب  ــرار ظري ــوان «ف بعن
ــتخدمو  مس ــد  وينتق ــف»،  ظري
ــر اخلارجية  ــتاج» وزي هذا «الهاش
ــتقالته مبثابة هروب  ويعتبرون اس
ــن أخطاء.وبعد ثالثة  مما اقترفه م
ــائعات التي  أيام من األخبار والش
ــا أو تأكيدها أعلن  ــم نفيه لم يت
روحاني  ــن  اإليراني حس ــس  الرئي
في  صباح يوم الثالثاء املاضي في 
ــمية تناولتها وسائل  ــالة رس رس
ــتقالة  اإلعالم اإليرانية رفضه اس
ــي أنه  ــن روحان ــال حس ظريف.وق
ا جيمع مخاوف جواد  «يعلم جيدً
ــى حلها»،  ــيعمل عل ــف وس ظري
ــس  نف ــي  ف ــا  أنهم ــى  عل ــد  وأك
القارب ويواجهان نفس الضغوط 
الداخلية قائالً:  لـ«سنمر من هذه 
سويعات  الصعبة».وبعد  املرحلة 
قليلة من رسالة روحاني انتشرت 
ــي  ــس روحان ــر الرئي ــورة تظه ص
ا كعادته  ــمً ــف مبتس وجواد ظري
ــت مظلة واحدة في انتظار وفد  حت
ــواد ظريف من تلك  أرمني.خرج ج
األزمة منتصرًا بعد أن خاض حربًا 
ــهر املاضية من  ــي األش طويلة ف
ــر العديد من  ــات، وأظه كل اجلبه
املسؤولني دعمهم له ولكن الدعم 
ــم  ــن اجلنرال قاس ــر  جاء م األكب
ــن دعمه  ــذي عبر ع ــليماني ال س
ــرًا  ــر اخلارجية، مفس لوزي الكبير 
ــف إلى لقاء  ــدم دعوة جواد ظري ع
ــوء تنسيق  ــار األسد بأنه «س بش
ا أن  ــة» ومؤكدً ــب الرئاس مع مكت

ا. األمر لم يكن متعمدً
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ــرارة إلعادة وزارة  ــتقالتي مبثابة ش ــتمرار في منصبي، وأمتنى أن تكون اس لم يعد لدي أي رصيد في العالم بوصفي وزيرًا للخارجية، لقد فقدت أهليتي لالس
اخلارجية إلى موقعها املمنوح لها في العالقات اخلارجية.بتلك الكلمات أعلن وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريف استقالته على حسابه على موقع 
«إنستجرام»،.واعتذر ظريف في استقالته للشعب اإليراني عن أوجه القصور منذ تنصيبه وزيرًا للخارجية في عام ٢٠١٣، ووجه الشكر واالمتنان إلى جميع 

اإليرانيني طوال األشهر املاضية.

ماهي قصة االستقالة المرفوضة لجواد ظريف؟

وقال الكربالئي في خطبة اجلمعة 
ــريف،  ــيني الش من الصحن احلس
ــة  ــن ادان ــر ع ــات تقص « ان الكلم
ــية والهمجية التي  ــذه الوحش ه
ــر احلديث». ــل نظيرها في العص ق
ــيد السيستاني،  واعرب ممثل الس
ــون  املك ــع  م ــه  «تضامن ــن  ع
االيزيدي»، داعيا احلكومة العراقية 
ــى متابعة  ــة ال ــات الدولي واملنظم
ــش وتوثيقها ومالحقة  جرائم داع
ــبتهم عليها». مرتكبيها ومحاس
ــي ايضا، جرائم  كما ادان الكربالئ
ــني الذين  ــني العراقي ــل املواطن قت
ــى يدي التنظيم االرهابي  قتلوا عل
ــرة  وبحي ــب  النخي ــراء  صح ــي  ف
ــل ايام.وطالب الكربالئي  الثرثار قب
ــاذ  باتخ ــة  العراقي ــة  احلكوم
ــع تكرار هذه  االجراءات الالزمة ملن
ــات، وتعقب عناصر داعش  الهجم
ــماح لهم  ــدم الس ــني وع املنهزم
ــتقرار في اي  باإلخالل باألمن واالس
ــن جانب اخر  ــن مناطق العراق.م م
حذر ممثل املرجعية الدينية العليا 
ــدي الكربالئي،  ــد امله ــيخ عب الش
اجلمعة ٢٣/جمادي اآلخرة/١٤٤٠هـ 
ــار  انتش ــق ٢٠١٩/٣/١م:، من  املواف
ــدرات وتعاطيها  ظاهرة االجتار باخمل
ــباب واجملتمع  التي باتت تهدد الش

ــي  ف ــي  الكربالئ ــر  العراقي.واعتب
ــن  الصح ــن  م ــة  اجلمع ــة  خطب

ــار  االجت ــرة  ظاه ان  ــيني،  احلس
ــا تهدد اجملتمع  باخملدرات وتعاطيه
العراقي  الشباب  خصوصا حاضر 
ــر  مخاط ان  ــتقبلهم.ورأى،  ومس

ــا ال  ــار به ــدرات واالجت ــي اخمل تعاط
ينحصر في اجلانب الصحي فقط، 

ــي  ــب العقل ــى اجلان ــر عل ــا يؤث امن
ــي  والثقاف ــي  والنفس ــي  والصح
ــة  لطبق ــا  خصوص ــري  والفك
ــيد  الس ــل  ممث ــباب».واكد  الش

السيستاني، انه حينما تستهدف 
ــباب  الش ــريحة  ش ــرة  الظاه
ــة خطيرة على  ــذر بكارث فانها تن
ــاكل  اجملتمع، بل تعد من اكثر املش
ان  ــح،  خطورة.وأوض ــة  االجتماعي
لهذه الظاهرة بعدان هما املتاجرة 
ــاف النفوس،  ــل ضع ــن قب ــا م به
ــون ضحية  ــة الذين يقع والضحي
الكربالئي  ــار  الظاهرة.وأش ــذه  له
ــار  النتش االول  ــبب  الس ان  ــى  ال
ــف الرادع  ــرة هي ضع ــذا الظاه ه
ــببه عدم وجود  ــي وهذا س القانون
ــريعات والقوانني  كفاية في التش
ــذه الظاهرة،  ــرعت لردع ه التي ش
ــزة التنفيذية  وعدم فاعلية االجه
في عدم معاجلتها لهذه الظاهرة ال 

ــباب متعددة. لقصور فيها بل ألس
ــباب هذه الظاهرة  وبني، ان من اس
ــة الكافية  ــاء احلري هي عدم اعط
ــبة والصالحيات  والوسائل املناس

ــا،  ــة ملعاجلته ــات التنفيذي للجه
التي  ــائل  ــزة والوس وقصور االجه
ــزة القدرة على  ــي هذه االجه تعط
ــاف املواد اخملدرة.وشدد على  اكتش
ــض االطراف النافذة  ان «تدخل بع
في صالحيات وعمل هذه االجهزة 
ــف الرادع  ــؤدي الى ضع ــا ي وهو م
اخلطيرة». ــة  اجلرمي لهذه  القانوني 

ومضى بالقول، ان السبب االخر هو 
اجلانب االقتصادي والفقر والبطالة، 
ــعى الى  ــا ان البعض يس خصوص
ــال الكثير  ــريع وامل ــب الس الكس
ــدرة». ــار باملواد اخمل ــالل االجت من خ

ــاب فرص العمل  ولفت الى ان «غي
ــتقبل  واملس ــر  باملصي ــعور  والش
ــؤدي الى االحباط والقلق  اجملهول ي

ــذه  ــى ه ــؤدي ال ــي ت ــي الت النفس
ــبب  ــع قائال، ان الس الظاهرة».وتاب
االخر هو «العوامل االجتماعية من 
ــاكل االسرية  ــوء واملش رفقاء الس

ــرة،  االس ــل  داخ ــة  واالجتماعي
واحلرية املطلقة وسوء فهم احلرية 
واستغاللها، وقلة الوعي الثقافي 
ــب  والصحي».وطال ــوي  والترب
ــالق حملة توعوية  الكربالئي، بأط
ــالم والتواصل  ــائل االع ــى وس عل
ــتوى االسرة  االجتماعي وعلى مس
واملدرسة ومنظمات اجملتمع املدني 
ــار هذه الظاهرة  توازي حجم انتش
ــن  م ان  ــا،  ايض ــعها».ورأى  وتوس
ــرة «عدم  ــباب االخرى للظاه االس
ــذه الظاهرة  ــام الكافي به االهتم
من قبل مؤسسات الدولة املعنية 
والتي  ــرة،  الظاه ــذه  ــة ه مبكافح
ــغال الطبقة  ــبابها انش ــن اس م
ــراع  بالص ــة  احلاكم ــية  السياس

ــب واملصالح اخلاصة  على املكاس
والتجاذبات السياسية».واكد ممثل 
املرجعية الدينية العليا، ان اجلميع 
مسؤول عن هذه الظاهرة امام اهللا 

ــؤولية  ــى  ، فمس ــبحانه وتعال س
ــه االبناء  ــرة في تربية وتوجي االس
ــن رفقاء  ــم م ــم وحتذيره وتوعيته
ــاء عالقة  ــوء ومراقبتهم، وبن الس
طيبة مع االوالد والبنات، ومسؤولية 
ــي  ف ــا  دوره ــة  واجلامع ــة  املدرس
التحذير من مخاطر هذه الظاهرة 
ومؤثرة  واعية  اساليب  واستخدام 
ــاتذة  اس مواجهتها».وخاطب  في 
ــول، «كما  ــات املدارس بالق اجلامع
ــب العلمي  ــب االهتمام باجلان يج
ــا  علين ــي  التخصص ــي  واالكادمي
ــدار ان نهتم  ــم بنفس املق ان نهت
باجلانب التربوي واالخالقي والقيم 
ــباب عليها». الصاحلة وتربية الس
ــات الدولة الى توفير  ودعا مؤسس
ــباب  ــال الش ــل ألجي ــرص العم ف
ــدد العاطلني منهم  ــن يزداد ع الذي
سنة بعد اخرى، وتفعيل مقومات 
ــاص المتصاص  ــل القطاع اخل عم
ــغيل االموال  ــدد العاطلني وتش ع
ــكل الصحيح.وطالب ايضا،  بالش
ــة واخملتصة  ــم االجهزة االمني بدع
بأداء دورها وعدم التدخل بعملها، 
ــردع  ب ــاص  ــون اخل القان ــق  وتطبي
ــن بهذه  ــراد املتاجري ــة االف ومعاجل
ــامة والقاتلة واحملاسبة  املواد الس

مبا يحد منها بصورة كاملة
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ــوريا  ــيخ عبد املهدي الكربالئي، اجلمعة، جرمية قتل اخملتطفات االيزيديات اللواتي اعدمهن تنظيم داعش االرهابي مؤخرا في س ادان ممثل املرجعية الدينية العليا الش
مطالبا احلكومة العراقية واملنظمات الدولية بتوثيق جرائم داعش فيما حذر الشيخ الكربالئي، من انتشار ظاهرة االجتار باخملدرات وتعاطيها التي باتت تهدد الشباب 

واجملتمع العراقي.
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F-22 Raptor 1-
تعد الطائرة املقاتلة

ــي  ــة ف ــوى مقاتل  «F-22 Raptor» أق
العالم، وأهم مكونات القوات اجلوية 
ــن اجليل اخلامس  األميركية، وهي م
ــا  بقدراته ــز  وتتمي ــالت  املقات ــن  م
ــال والهجوم من  ــي القت ــة ف العالي
أعلى ارتفاع ممكن باإلضافة لسرعة 

احلركة واملناورة.
F/A-18 Hornet 2-

 متتلك الطائرة احلربية 
ــدرات  ق ــل  أفض  «F/A-18 Hornet»
ــدرة على الهجوم  أيروديناميكية وق
ــز بأنها  ــة وتتمي ــا مختلف ــن زواي م
ــث ميكنها تدمير  متعددة املهام حي
ــة، والعمل  والبري ــة  ــداف اجلوي األه
كطائرة استطالع فضالً عن الدعم 
ــاراً، كما أنها تعمل  اجلوي ليالً أو نه

في كافة الظروف اجلوية.
Su-27 3-

 تشتهر الطائرة الروسية «سوخوي 

ــي يو 27» بقدرة عالية جداً على  س
ــرة نفاثة، كما ميكنها  املناورة كطائ
ــي مدى يبلغ 3530  تدمير أي هدف ف
ــام التفوق  ــت مله مم ــد صُ ــم، وق ك

اجلوي والتدخل العسكري العميق، 
وتعد من أفضل طائرات اجليل الرابع 

من املقاتالت.
Eurofighter Typhoon 4-

ــطة حتالف  ــت الطائرة بواس  صمم
ــركات من دول مختلفة،  من أربع ش

ــبانيا، أملانيا وإيطاليا،  بريطانيا، إس
ــي املعارك  ــاً ف ــجالً رائع ــك س ومتتل
ــام  ــرة بنظ ــز الطائ ــة، وتتمي احلربي
التكنولوجيا  دفاعي متكامل عالي 

ــار اجلوية  ــد األخط ــل على رص يعم
واألرضية والتعامل مع عدة تهديدات 

في نفس الوقت.
JAS 39 Gripen 5-

 حتتوي املقاتلة 
«JAS 39 Gripen» على ثمانية أماكن 

ــخ والقنابل، وهي  لتحميل الصواري
من املقاتالت خفيفة الوزن املشهورة 
بتصميمها املثلثي وقدرتها العالية 
ــى املقاتلة  ــاورة وحتتوي عل على املن
ــه رصد أهداف  على نظام رادار ميكن
على بُعد 120 كم وميكنها مهاجمة 
ــال الرؤية من  ــداف بعيدة عن مج أه

خالل رسم مسار الصواريخ.
Rafale 6-

 الطائرة الفرنسية شديدة اخلطورة 
ــي  ــا ف ــة بقدراته « Rafale» معروف
املعارك اجلوية التي ال تنازعها طائرة 
ــرة نظام  ــا، يدعم الطائ ــرى فيه أخ
ــي يعمل على الدفاع  حربي إلكترون
عن الطائرة ضد التهديدات األرضية 
ــام  نظ ــتخدم  تس ــا  كم ــة  واجلوي
ــاد للتصويب  ــة األبع ــط ثالثي خرائ
ــراض الطائرات  ــداف واعت ــى األه عل

املعادية.
 F-16 Fighting Falcon 7-

ــم  اس ــا  عليه ــارون  الطي ــق  يطل  
ــى» وهي طائرة نفاثة متعددة  «األفع
املهام وتتميز بثباتها واملقاعد املائلة 
ــة  ــر اجلاذبي ــل تأثي ــة لتقلي 30 درج
ــار باإلضافة إلى  األرضية على الطي
ــكل فقاعة  غطاء مقصورة على ش
ــم من ذلك  ــة، واأله ــني الرؤي لتحس
ــهل  ــا القيادة متعددة األزرار س عص

التحكم فيها.
T-50 Golden Eagle 8- 

 T-50 » تعد الطائرة الكورية الصنع
Golden Eagle» من طائرات التدريب 

ــرعة الصوت  ــة اخلارقة لس املتقدم
وهي مزودة مبدفع عيار 20 ملم وتعد 
ــل املقاتالت في اجملال احلرب  من أفض
ــداً في  ــة عالية ج ــة بدق اإللكتروني

التصويب.
MiG-35 9-

 تعتبر الطائرة MiG-35 من املقاتالت 
ــل الرابع  ــة في اجلي ــة للغاي املتقدم

وتتميز بنظام حتديد األهداف البصري 
والذي يخفف اعتمادها على أنظمة 
ــاعدة األرضية ويساعدها على  املس
ــام قتالية مبفردها  ــام بعدة مه القي
ــي الطائرة  ــى جناح ــا يوجد عل كم
ــاف  ــا من اكتش ــزر ميكنه ــام لي نظ

األخطار القريبة وتدميرها.
J-10 10-

 «Jian-10  » ــة  الصيني ــرة  الطائ  
ــب»،  ــني املرع ــب «التن ــتهر بلق تش
ــة لصالح القوات اجلوية  وهي منتج
ــك مدفع مزدوج عيار  الصينية ومتتل
ــى 11 موضعاً  ــم باإلضافة إل 23 مل
ــرة ميكنها حمل 6 آالف  حلمل الذخي
ــت للتعامل مع  ــد صمم ــم، وق كغ

األهداف اجلوية واألرضية.
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متابعة / البينة الجديدة
ــة عدة  ــة ونووي ــارب صاروخي ــد جت بع
ــا بيونغيانغ أثارت قلق وغضب  أجرته
ــنطن.وفي حال  ــيما واش الغرب، ال س
ــتعال حرب أحد أطرافها الواليات  اش
ــي  ــكرية ف ــوة عس ــر ق ــدة، أكب املتح
العالم، فإن هذا يعني أن كوكب األرض 
على موعد مع كارثة محققة، بالنظر 
ــكرية األميركية  إلى الترسانة العس
ــل، التي  ــخ والقناب ــة بالصواري احلافل
ميكن إطالقها عبر كبس أزرار معدودة.
وكشفت مجلة ”نيوزويك“ األميركية 
ــلحة  ــأ األس ــوى وأكف ــن أق ــن 5 م ع
األميركية، تكفل تفوق وترجيح جيش 

”العم سام“ في أي حرب مقبلة.
القنبلة النووية ”ب 83“

تعد هذه القنبلة أكبر سالح نووي في 
ــادل قوتها  ــانة األميركية، وتع الترس
ــي ألف طن  ــة مليون ومائت التفجيري

ــي إن تي“.وطبقا للمجلة،  من مادة ”ت
فإن قوة تفجير هذه القنبلة تعادل 80 
ــة التي ألقيت  ــا للقنبلة النووي ضعف
على هيروشيما اليابانية خالل احلرب 

العاملية الثانية.
القنبلة النووية ”ب 61-12“

ــذا النوع من القنابل النووية  ال يعد ه
ــلحة األميركية،  ــني األقوى بني األس ب
ــادل 50 ألف  ــه التدميرية تع إذ أن قوت
طن من مادة ”تي إن تي“، لكنها تتميز 
ــة جتعلها األخطر  ــة توجيه فائق بدق
ــزودة بنظام  ــة م ــى اإلطالق.القنبل عل
ــاعدها على إصابة  ــة دقيق يس مالح
ــتخدم أشعة الليزر  الهدف، كما تس

من أجل توجيه صائب.
الصاروخ ”ترايدنت 2 دي 5“

ــتي  ــاروخ بالس ــت 2 دي 5“ ص ”ترايدن
ــن على منت غواصة، بإمكانه  يطلق م
ــوة  ق ــن  بأكملها.وتكم ــارة  ق ــر  تدمي

الصاروخ التدميرية الهائلة في قدرته 
على حمل عدة رؤوس نووية، وبإمكانه 

إصابة أهداف على بعد 4 آالف ميل.
الصاروخ ”إل جي إم30- مينتمان“

هو صاروخ بالستي عابر للقارات، قادر 
على حمل رؤوس نووية وإصابة أهداف 
ــه 6 آالف ميل،  تبعد عن نقطة إطالق
ــني نيويورك  ــافة ب ــا املس ــي تقريب وه
وبيونغيانغ.وطبقا للجيش األميركي، 
ــدة 400 صاروخ  ــك الواليات املتح متتل

من هذا النوع في ترسانتها.
القنبلة احلفارة العمالقة

ــغ طولها أكثر  ــة يبل ــة غير نووي قنبل
ــن 6 أمتار ووزنها نحو 15 طنا، حتمل  م
ــواد املتفجرة،  ــن امل ــف م ــني ونص طن
ــر  ــراق أكث ــى اخت ــدرة عل ــا الق ولديه
اخملابئ حصانة في العالم.وتستطيع 
ــة  ــالل كتل ــن خ م ــاذ  النف ــة  القنبل
ــمكها أكثر من 18 مترا،  خرسانية س
ــدة إن القنبلة  ــات املتح وتقول الوالي
ــلحة النووية  ــتخدم لتدمير األس تس
ــي أماكن  ــوم ف ــا اخلص ــي يخفيه الت

حصينة.

 متابعة / البينة الجديدة

ــرات هي  ــادة للطائ ــخ املض الصواري
ــرات  الطائ ــتهدف  تس ــخ  صواري
ــدى  م ــراوح  يت ــي  الت ــات  واملروحي
ــى  ــر وحت ــني 500 مت ــا ب ــا م حتليقه
ــتة كيلومترات. تتميز بفعاليتها  س
ــة الهدف، وهناك  وجناعتها في إصاب
تنافس محموم بني الواليات املتحدة 
وحلفائها وروسيا والصني في تطوير 
ــذ 2012 حظيت  ــذه املنظومة.ومن ه
ــف  ــى الكت ــة عل ــخ احملمول الصواري

باهتمام كبير.
ستينغر

ــهر الصواريخ املضادة للطائرات،  أش
ــط في  ــف، وارتب ــى الكت ــل عل يحم
الذاكرة باحلرب األفغانية ضد االحتالل 
السوفياتي، حيث كان السالح األبرز 

الذي ساعد -إلى جانب عوامل أخرى- 
على طرد السوفيات بعد سنوات من 
ــي األفغانية. بدأ  ــى األراض احلرب عل
ــاروخ عام 1972، ويحتوي  تطوير الص
 ،IFF على جهاز للتعارف يطلق عليه
اإللكترونية  وجهاز مضاد لإلجراءات 
ــراءات املضادة  ــادة ECCM واإلج املض
.IRCM العاملة باألشعة حتت احلمراء

ــتينغر 1.52 متر بقطر  ــغ طول س يبل
يبلغ سبعني ملمترا، ويبلغ وزنه 15.7 
كيلوغراما، ومداه يصل إلى خمسة 

كيلومترات بارتفاع 4800 متر. 
(FN6) 6 أف أن

ــلحة  ــن أهم األس ــاروخ صيني م ص
ــف، متخصص  ــى الكت ــة عل احملمول
ــران  ــداف ذات الطي ــتهداف األه باس
ــتة  املنخفض مبدى يصل إلى نحو س
كيلومترات، وارتفاع 3.5 كيلومترات، 
ــو 16 كيلوغراما.  فيما يبلغ وزنه نح

ــا  بينه ــدة  عدي دول  ــتخدمه  تس
السودان وبيرو وماليزيا.

إيغال
صاروخ أرض/جو يحمل هو اآلخر على 
الكتف، ويعتمد منظومة فعالة ضد 
ــراداري، وينطلق بنحو  ــويش ال التش
ــام  ــه بنظ ــة. يوج ــرا بالثاني 320 مت
ــعة  ــراء وباألش ــت احلم ــعة حت األش
ــز بنظام  ــجية، ومجه البنفس فوق 
ــرة لتجنب  ــة الطائ ــي مييز بصم ذك
ــال  ــداه الفع ــراوح م ــويش. يت التش
ــر  ــد مت تطوي ــني 500 و5200 متر.وق ب
الصاروخ إلى ”إيغال أس“ ليصل مداه 
إلى ستة كيلومترات، ويعمل بنظام 
ــمح بزيادة وزن  رقمي بالكامل مما س
رأسه املتفجر إلى 2.5 كيلوغرام، وهو 
مزود بقطع معدنية مع صاعق ليزري 
ــة  ــرب الهدف بنحو خمس ينفجر ق
أمتار فيقذف القطع باجتاهه ليضمن 

تفجيره. 
صاروخ باتريوت

ــام صاروخي  ــارة عن نظ ــوت عب باتري
ــراز أرض/جو مصمم  ــن ط أميركي م
ــخ املهاجمة  ــن الصواري للحماية م
ــوم بإصابتها  ــث يق ــرات، حي والطائ
ــل بلوغها  ــا في الهواء قب وتفجيره
ــة  موجه ــخ  صواري ــي  أهدافها.وه
بتقنية عالية تعتمد على نظام رادار 
ــف الهدف  ــا يكش ــي خاص به أرض
ــح  ــه، حيث يقوم الرادار مبس ويتتبع
ــرة قطرها ثمانون كيلومترا وعلى  دائ
ــاروخ  ــون الص ــافة ال يك ــذه املس ه
ــردة، وهنا  ــم مرئيا بالعني اجمل املهاج
فإن بإمكان النظام األوتوماتيكي أن 
ــا مضادا جتاه الصاروخ  يطلق صاروخ
املعتدي ويفجره قبل أن يصل هدفه.

فريبا
منظومة صاروخية روسية متطورة، 

ــر إعالمية أن مداها يصل  تذكر تقاري
ــاع 4.5  ــرات وبارتف ــى 6.5 كيلومت إل
كيلومترات، وهي قادرة على التصدي 
ــة،  ــارات معاكس ــدف على مس لله
ــزود برأس بصري  حيث إن الصاروخ م
ــه الذاتي،  ــاف للتوجي ــدد األطي متع
ــه محرك  ــا يطلق ــط م ــع فق وال يتب
ــبة جلل  الطائرة كما هو احلال بالنس
الصواريخ املضادة للطائرات، بل يتبع 
ــن أجنحة الطائرة  احلرارة املنبعثة م
ــا للهواء. ــمها خالل مقاومته وجس

ــدف عبر  ــتطيع رؤية اله ــا يس وفيرب
ــة أطياف، حيث إن بإمكانه جتاوز  ثالث
ــة التي  ــح الليزري ــويش املصابي تش
ــي رأس التوجيه الذاتي  عادة ما تعم
بأشعتها، وبإمكانه كذلك اكتشاف 
ــعاع  األهداف الطائرة  ضعيفة اإلش
ــن أي طائرة بدون  ــراري املنبعثة م احل

طيار أو من الصواريخ اجملنحة. 
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ــرات) بحرية متطورة من  ــتعد مصر المتالك فرقاطات (مدم تس
ــر إي مارين»  ــفت مجلة «مي ــية، حيث كش طراز «فرمي» الفرنس
ــية املتخصصة في مجال الدفاع البحري.ان مجموعة  الفرنس
ــدول إلمتام  ــع العديد من ال ــات م ــري مفاوض ــال البحرية جت ناف
ــام، و»غويند»،  ــرمي» متعددة امله ــات خاصة بفرقاطات «ف صفق
ــلمت ٦ فرقاطات «فرمي». ومن بني الدول مصر، التي كانت قد تس
ــرمي، إن التحدي الذي  ــبارد، مدير برنامج ف ويقول نيكوالس غاس
ــات في املوعد احملدد  ــليم الصفق يقابل مجموعة نافال هو تس
ــب،  ــية واالنتهاء في الوقت املناس وااللتزام باملواصفات القياس
وهو ما يقوي قدرة اجملموعة البحرية للحفاظ على وتيرة سريعة 
ــات املتطورة.ويضيف  ــلة أكبر من تلك الفرقاط من إنتاج سلس
ــدول الراغبة في احلصول  ــر تعتبر من أهم ال ــبارد» أن مص «غاس
ــية، وأبدت اهتماما كبيرا لتعزيز قوات  على الفرقاطات الفرنس
ــة املصرية، فضال عن تعزيز كفاءة العناصر املصرية التي  البحري
ــيني الطواقم  ــف فنيا أثناء تدريب الفرنس ــتطاعت أن تتكي اس
ــوع فرمي وجويند في  ــتخدام فرقطات من ن املصرية، واتقنت اس

غضون أشهر قليلة فقط.

متابعة / البينة الجديدة
ــدون طيار هو البرنامج الذي متتلكه  برنامج الطائرات اإليرانية ب
د إيران إلى جانب كلً  ــره جمهورية إيران منذ عدة عقود. وتُعَ وتدي
من روسيا والصني والواليات املتحدة وإسرائيل من أكبر مصنعي 
ــيرة  ــم. والطائرات اإليرانية املس ــدون طيار في العال الطائرات ب
ــي متتلكها جمهورية إيران وذلك  واملوجهة عن بعد هي تلك الت
إلستخدامها في عمليات مهام املراقبة واإلستطالع في نطاقات 
ال تقل عن ٢٠٠ كيلومتر، وكذلك استخدام هذه الطائرات لضرب 
ــل والصواريخ املوجهة.  ــتخدام القناب أهداف أرضية فردية باس
ــن ناحية حجم ووزن  ــص الطائرات بدون طيار م ــث أن خصائ حي
ــا إلى أهم  ــا القتالية، حولته ــعار، وجتهيزاته وأجهزة اإلستش
ــبة إليران. ان  ــات العمليات القتالية بالنس ــات ومتطلب أحتياج
ــاعد وحدات اجليش على  ــيرة تس تقنية الطائرات اإليرانية املس
ــدو، وحتديد أماكنها  ــات ومطاردة قوات الع ــرح العملي إدارة مس
ــم أو الدخول إلى  ــر لتجمعاته ــن خالل التصوير والبث املباش م
ــى حتديد مواقع مدفعية العدو  موجات إتصاالتهم، باإلضافة إل
وتوجيه نيران القوات املدافعة وتصوير مواقع الوحدات املعادية، 
ــرب اإللكترونية فضالً عن  ــة مواجهة احل ــة إلى إمكاني باإلضاف
ــة املناطق احلدودية وتهيئة  ــتفادة منها في مراقب إمكانية اإلس

خرائط املسح اجلغرافي لهذه املناطق.
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ــلحة املدمرة التي  ــن تصدق القدرات اخلارقة التي متتلكها هذه الطائرات واألس ل
ــاحات  ــا فهي أقرب لطائرات أفالم اخليال العلمي ولكنها موجودة في س تقذفه

املعارك وتصنف ضمن أقوى ١٠ طائرات قتالية في العالم.
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إعـــــــــــالن
ــن قبل اِّـدعي  ــوى اِّـقامة م ــاء على الدع بن
ــويلي صخيل)  يطلب (تبديل لقبه)  (علي ش
ــن لديه  ــعودي) فم ــل) اُّـ (اِّـس ــن (صخي م
ــذه اِّـديرية خالل مدة  ــرتاض مراجعة ه اع
اقصاها (١٥) يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) 
ــنة  ــن قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لس م

.٢٠١٦
اللواء 
هيثم فاضل عباس

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 
واالقامة العامة

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: ٢٠١٣/١١٥٤
التاريخ :  ٢٠١٩/٢/٢٧

إعــــــــــــالن 
ــن (لطيف علوان كطان )  ــة َّـ الكوت العائدة للمدي ــة ٣٩٢٦/٢ م٣٨ الخاجية الواقع ــل حصة اِّـدين َّـ العقار اِّـرقم ــذ الكوت العقار تسلس ــة تنفي ــع مديري تبي
محجوزة لقاء طلب الدائن (نعيم كاظم شنون ) البالغ (٤٠٧٥٠٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة( ٣٠يوما)  تبدأ من اليوم 

التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرسان

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- حصة اِّـدين َّـ العقار اِّـرقم ٣٩٢٦/٢ م ٣٨ الخاجية 

٢-جنسه ونوعه:- كوت الخاجية شارع اربعني ملك صرف مسجل باسم اِّـدين (لطيف علوان كطان ) عمارة تقع على شارع اربعني من طابق واحد يتكون من اربعة 
محالت على الواجهة االمامية لشارع اربعني ثالثة محالت من الطابوق واالسمنت كونكريت مسلح مساحتها ٢٥٦,٥٠ م٢ 

٣-حدوده واوصافه 
٤-مشتمالته :- 

٥-درجة العمران : 
٦-مساحتة :-  

٧- الشاغل :- للمستأجرين   
٨-القمية اِّـقدرة :-  ٣٣٣,٥٠٠,٠٠٠   ثالثة وثالثة وثالثون مليون وخمس مئة الف دينار.

إعـــــــــــالن
ــن قبل اِّـدعي  ــوى اِّـقامة م ــاء على الدع بن
(رحم كرف ثويني)  يطلب (تبديل لقبه) من 
(الرفيعي) اُّـ (النافعي) فمن لديه اعرتاض 
ــدة اقصاها  ــذه اِّـديرية خالل م ــة ه مراجع
ــذه  ــر ه ــوف تنظ ــه س ــا وبعكس (١٥) يوم
اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) 
ــنة  ــن قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لس م

.٢٠١٦
اللواء 
هيثم فاضل عباس

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 
واالقامة العامة



ــة اهللا اخلميني مغادرة العراق في  ــاه بالطلب من آي خضوع صدام للش
ــنيعا في وقت كان  ــاه كان خطأ ش ــقاط الش ذروة تعاظم احلركة الس
ــيطرة  ــرطان ولم يعد قادرا على الس ــاه مهزوزا ومصابا بالس فيه الش
ــع عليه صدام يؤكد  ــتخبارات الذي اطل على الوضع، وكان تقدير االس
ــاه أصبح حتميا، وكان على القيادة أن تتصرف  بوضوح أن سقوط الش
وفق املصالح العليا بالتأسيس لعالقات إيجابية مع خصوم الشاه، إال 

أنها تصرفت خالف ذلك. 
ــك  ــس البكر ضد التوجه للحرب خالف صدام الذي كان ميس كان الرئي
ــرب، وكانت إيران  ــا) للح ــدأت التحضيرات (عراقي ــلطة، وب ــز الس مبراك
ــغلة (كليا) بالوضع الداخلي واحملافظة على كيان الدولة والنظام  منش
اجلديد.. املعارك احلدودية التي بدأت في ١٩٨٠/٩/٤ بدأت (بقرار من صدام) 
ــعة في ١٩٨٠/٩/٢٢، وفق  ــن احلرب الواس ــبق لش بتخطيط مركزي مس
حسابات خاطئة، وكنت في موقع يسمح لي باالطالع على تفصيالتها. 
ــدام بامكانات ضعيفة ظنا منه  ــنها ص وحصلت كارثة احلرب التي ش
ــاعد  ــاه سيس ــقوط الش بأن تفكك اجليش واألجهزة اإليرانية بعد س

في حتقيق غاياته وتفكيك إيران وشق 
ــابا  ــب حس طريق الزعامة، ولم يحس
ــعبي اإليراني الهائل املؤيد  للمد الش
للنظام اجلديد آنذاك ولم يدرس االرادة 

الصلبة للقيادة اجلديدة. 
وخرج العراق من احلرب مثقال بديون كان 
ــيطة  ممكنا مبرور الوقت، اعتبارها بس
لدولة نفطية عظيمة. ومع غرور ووهم 
القوة والنشوة بوجود أسلحة دمار من 
ــتخدامها بدأ  اجلنون التفكير في اس
ــزو الكويت البلد  صدام بتوجهاته لغ

ــابات اخلاطئة وغزا الكويت  ــن بحكمة قيادته. وأخذه الغرور واحلس اآلم
ــخصيا وجها لوجه)  ــتخبارات بتقاريرها (وأنا ش ــا، وحاولت االس ظلم
ــتخباراتي على االنسحاب من خالل تقدمي  ــلوب عسكري اس حثه بأس
ــول احلرب مع التحالف  ــة تؤكد أن البقاء في الكويت وقب صورة واضح
ــيكون كارثيا على العراق، ولم تقلل تقارير االستخبارات من  الدولي س
ــن احلرب املقابلة لتحرير الكويت قطعا،  ــد الدولي بش عزم وإرادة احلش
ــابات رقمية نظرية  ــب الوقت وحس ــول على كس ــن صدام كان يع لك
ــلة، وقد اتهم االستخبارات (خطيا) بأنها تروج لألسلحة الغربية  فاش
ــش تقرير كتبته خطيا.   ــالح، وذلك على هام وكأن من يكتبها تاجر س
ــتة  ــرب عاصفة الصحراء بقصف جوي متهيدي حلوالي س وحصلت ح
ــع أن يبدأ الهجوم  ــري بينما كان صدام يتوق ــابيع قبل الهجوم الب أس
البري مع بدء الضربات اجلوية (فأنهكت القوات البرية كليا)، ولو كانت 

تقديراتنا خاطئة أللقى صدام املسؤولية علينا. 
ــليم وتدمير  ــاءت مرحلة تس ــة، ج ــرب واالنتفاض ــد مرحلة احل وبع
ــامل التي لدى املفتشني معلومات كافية عنها  أسلحة الدمار الش
ــة) (والكيمياوي  ــلحة (البيولوجي ــانة ضخمة من األس ومنها ترس
ــا قام هو  ــة متاما عندم ــة خاطئ ــع صدام سياس ــد اتب ــزدوج)، وق امل
ــراف املفتشني ولم يسلم الوثائق  بتدمير معظمها تدريجيا دون اش
ــيء بهدوء ملا حدث ما حدث الحقا. ــة، ولو سلمهم كل ش احلساس

ــتبداد الداخلي، وعندما عارضنا  ــذه حقيقة ما حدث اضافة لالس ه
ــبب في ما حلق في  ــدام كنا على صواب ونعتز بذلك، فهو من تس ص

العراق واملنطقة من دمار.

هيئة التحرير: ٠٧٩٠١١٩٥٨١٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٤رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨
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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.
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ــي باحترام وتقدير للمعلم العراقي  ابتداءً البد لي أن أبارك وأنحن
ــام، ملا للمعلم من  ــنوي في األول من آذار من كل ع ــي عيده الس ف
دور كبير وخطير في تنشئة األجيال ونشر املعرفة وتعليم القيم 
ــاناً واعياً ومدركاً  ــأنها أن تخلق إنس واملبادئ األصيلة التي من ش

لواجبه في احلياة اليومية.
ــذا نصها (ابنِ لي  ــة حفظتها من زمن طويل ه ــر هنا مقول وأتذك
مدرسة أغلق لك سجناً)، وهذا دليل على أهمية التربية والتعليم 
ــعادتها ومتاسكها لتكون  في نهوض األمم وتقدمها وازدهارها وس
ــات والصعاب وإن األمم  ــاع والذود عن الوطن في امللم وحبها للدف

املتعلمة هي دائماً أمم ناهضة ومتطورة..
ــة تتمثل بقيام  ــلبية ومؤمل ــا بروز ظواهر س ــف حق لكن ما يؤس
ــني  واملدرس ــني  املعلم ــض  بع
ــي املدارس  ــن وخاصة ف واملديري
ــطة  واملتوس ــة  االبتدائي
مبررة  غير  أساليب  باستخدام 
ــة، تتمثل  ــة وال تربوي وال مقبول
ــتخدام الضرب بالعصا أو  باس
بـ(الصوندة) أو حتى باللكمات 
ــب  الطال ــرى  وت ــرات)،  وبـ(الدف
يسقط أرضاً واملعلم أو املدرس 
ينهال عليه ضرباً مبرحاً، وهذه 
ــنوات  ــي الس ــرت ف ــة كث احلال
األخيرة، بينما بقيت وزارة التربية بوصفها اجلهة املسؤولة األولى 
ــريعة وحاسمة للحد من هذه  تتفرج من دون أن تتخذ إجراءات س
الظواهر السلوكية التي وصلت في بعض األحيان إلى وفاة طالب 
ــتتبع ذلك من  ــفيات، وما اس ــم في املستش ــات أو رقدوه أو طالب
ــاهدنا قبل يومني أحد مديري املدارس  ــكالت كبيرة، حيث ش مش
ــكل فيه قسوة  يقوم بضرب أحد الطلبة بالعصا وبالصوندة بش

مفرطة ومبالغ فيه ونحن ال نتمنى أن نرى حاالت كهذه..
ــدرس خيارات أخرى  ــأل: أليس لدى املعلم أو امل ــا بودنا أن نس وهن
ــتدعاء ولي أمر الطالب أو الضغط  ــي مثل اس غير الضرب القاس
من خالل درجات حسن السيرة والسلوك؟ وأين نحن من اجتماع 
ــات التربوية لتحقيق  ــاء واملعلمني الذي هو واحد من املمارس اآلب
ــور الطلبة بغية حل  ــة وأولياء أم ــرة التعليمي التفاعل بني األس
املشكالت والظواهر اخلطيرة؟.. ثم أين دور اإلشراف التربوي؟ وأين 
ــأن  ــكلت من قبل وزارة التربية بش ــت نتائج اللجان التي ش وصل

حاالت مماثلة كثيرة؟..
أملنا أال تتكرر هذه احلاالت املؤسفة وأال تتحول إلى قصة (عنترة بن 
ث عنها اجلميع، ويبدو أن البعض يحاول  شداد) الشهيرة التي حتدّ

أن يقلد الفارس عنترة في بطوالته ولكن بشكل مقلوب!!
ــنا وفي  ــمع قصصاً تتكرر في مدارس وختاماً نقول نتمنى أال نس
ــه  كل يوم (هزي متر يا نخلة)، ورحم اهللا من جب الغيبة عن نفس

يا وزارة التربية!

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني
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بال مجاملة

صباح الشيخلي*

نقول نتمنى 
أال نسمع قصصاً 

تتكرر َّـ مدارسنا وَّـ 
كل يوم (هزي تمر يا 
نخلة) ورحم اهللا من 

جب الغيبة عن نفسه 
يا وزارة الرتبية

عندما عارضنا 
صدام كنا على صواب 
ونعتز بذلك فهو من 

تسبب َّـ ما لحق 
َّـ العراق واِّـنطقة 

من دمار

أربيل/ عبد الزهرة البياتي
رئيس التحرير التنفيذي 

ــروع امان (AMAN) –تعزيز  حتت شعار «مش
ــيادة القانون واعادة االندماج اجملتمعي»،  س
ــة -  ــة العراقي ــة القانوني ــت املؤسس أقام
 IRAQ LOW ــدة العراق منظمة من اجل وح
ــني  ــة الصحفي ــع نقاب ــاون م FIRM، بالتع
العراقيني وبتمويل من منظمة (Giz) االملانية، 
ــة العمل التدريبية للصحفيني صباح  ورش
ــرين  ــي الثامن والعش ــس املاض ــوم اخلمي ي
ــباط (٢٠١٩) في إحدى قاعات  ــهر ش من ش
ــل الدولي الذي يطل على حديقة  فندق أربي
ــن فقط عن  ــارك ويبعد كيلو متري غيالندب
ــل األثرية في يوم  ــط املدينة وقلعة أربي وس
ــة اجلميلة الناهضة كانت  ممطر لكن املدين
ــتقبل املطر النازل بأريحية عالية، وقد  تس
ــاً من مختلف  ــر (٢١) صحفياً وإعالمي حض
ــروءة واملرئية  ــة (املق ــالم احمللي ــائل اإلع وس
ــهم الزمالء حسن  ــموعة) وعلى رأس واملس
ــس نقابة الصحفيني  العبودي عضو مجل
ــار  املستش ــي  الربيع ــة  ونعم ــني،  العراقي
ــي جنم  ــل السياس ــا، واحملل ــي فيه القانون
القصاب، وابتدأت الورشة بكلمة ترحيبية 
وتعريفية ألقاها املستشار املدير التنفيذي 
ــة الدكتور  ــة العراقي ــة القانوني للمؤسس
(زياد عبد اللطيف سعيد) حيث استعرض 
مقدمة عن مشروع (أمان) وأهدافه وقضايا 
ــى  ــوء عل ــليط الض ــال وتس ــد األطف جتني
ــتقبلية  ــرات املس ــات والتأثي ــم التحدي أه
ــص قضايا  ــا اجملتمع مبا يخ ــي يواجهه الت
ــني الدولية  ــال اجملندين وعرض القوان االطف
ــي حتمي حقوق  ــريعات الوطنية الت والتش
ــر  ــدور الكبي ــا وال ــدى تطبيقه ــل وم الطف
ــه الصحافة واإلعالم في  واحملوري الذي تؤدي
ــاركة بآليات  ــل األطفال وكيفية املش تأهي
ــع وأثر احملاكمات العادلة  دمجهم مع اجملتم
ــتقرار اجملتمعات ما  ــل واس ــادة تأهي في إع
بعد النزاع وحقوق اإلنسان وتدابير الضمان 
ــل الفضلى  ــد مصالح الطف ــة حتدي وكيفي
وآليات اجملتمع في مكافحة جتنيد االطفال. 
والقى الزميل حسن العبودي عضو مجلس 
ــني رئيس الوفد  ــة الصحفيني العراقي نقاب
ــارك، كلمة عبّر خاللها عن  الصحفي املش
ــني العراقيني  ــرور نقابة الصحفي دواعي س

ــب مؤيد الالمي  ــها الزميل النقي وعلى رأس
ــة التخصصية التي  ــذه الورش ــاح ه بافتت
ــة  ــة العراقي ــة القانوني ــا املؤسس تقيمه
ــراق والتي  ــل الع ــل من أج ــة العم ومنظم
ــتدعي  تس ــرة  خطي ــات  ملوضوع ــدى  تتص
ــي  ــات الت ــتوى التحدي ــى مس ــاء ال االرتق

ــها البالد السيما ما يتعلق باإلرهاب  تعيش
ــه إعالمياً وصحفياً،  وآثاره وضرورة مواجهت
ــني واإلعالميني إلى  ــاً الزمالء الصحفي داعي
ــة  ــوا آذاناً صاغية وأن تكون الورش أن يكون

ــة جتاه تلك  ــروج برؤية وطني ــة للخ تفاعلي
ــة. وعاهد العبودي أن يكون  اخملاطر اجملتمعي
ــع  ــالً م ــاركاً ومتفاع ــاً ومش ــالم داعم اإلع
ــروعها هذا. ــة في مش ــة القانوني املؤسس

ــم االجتماع  ــي وعال ــى األكادمي ــا الق بعده
ــرة قيمة  ــني) محاض ــور (عدنان ياس الدكت

ــون.. حتديات  ــال املقاتل ــت عنوان: (األطف حت
ــتقبلية) غاص خاللها  مجتمعية وآثار مس
ــي باتت متثل  ــكلة الت ــى عمق جذور املش ال
ــود (٤٠٠٠) حدث  ــاً حقيقياً في ظل وج حتدي

ــم يحتاجون  ــد وه ــن الرش ــي دون س ارهاب
ــم مبا  ــم وطاقاته ــاء افكاره ــادة بن ــى اع ال
ــال «يبدو ان  ــب مع افكار اجملتمع، وق يتناس
ــدر العراق ان يكون ضحية صراعات دولية  ق
ــش االرهابي الذي  ــم داع ــراء دخول تنظي ج
ــة وترافق ذلك  ــث االراضي العراقي احتل ثل

ــعار النفط وان العامل املهم  مع هبوط اس
ــو املعوقات الداخلية»،  واالخطر للتنمية ه
ــزال نعيش ضمن مفاهيم  واضاف «اننا ال ن
ــراء  ــة وثقافة الغنيمة واستش ــم الغلب قي
ــات  ــردي قطاع ــي وت ــاد االداري واملال الفس
الدولة احليوية كالتربية والصحة والسكن 
ــون في  ــث يوجد ١٣٪ من اجملتمع يعيش حي
ــور اخلدمات  ــة الى تده ــوائيات اضاف العش
ــق احباطات كبيرة  ــاريع ما خل وتلكؤ املش
ــول في نفق  ــياقات والدخ في اآلليات والس
ــه  حتكم ــاً  دائم ــان  االنس وان  ــة  احملاصص
ــرية هو  ــب وان تاريخ اي جماعة بش الرواس
ــن الـ(أنا) الفردية وان هناك اوضاعاً  تعبير ع
ــن تبدلت  ــات اجلميع وهناك م ــزت يقيني ه
ــة  ــزازات البنيوي ــبب االهت ــم بس خرائطه
ــدع في منظومات اجملتمع بطرق  جراء التص
ــرورة «وجود  ــداً ض ــتى»، مؤك ــاليب ش واس
ــل االطفال الدماجهم في  آليات اعادة تأهي
ــات احلكومية  اجملتمع بالتعاون مع املؤسس

ــانية واالعالم واننا نحتاج  واملنظمات االنس
ــة القلوب  ــل العقول وتنقي ــوم الى غس الي
ــتثمار  ــتثمار في العالم هو اس وان اهم اس
ــور خالد  ــري».ثم ألقى الدكت ــل البش العق
ــر مفاهيم  ــأن نش ــرة بش ــون محاض احلس
القانون الدولي والوطني بني أوساط اجملتمع 

ــم اإلعالمي) تناول  (املنظور القانوني والدع
ــا بحلول  ــة مواجهة أزماتن ــا «كيفي خالله
ــر في  ــارك مباش ــالم مش ــة وان اإلع ناجح
القرار السياسي واملسؤولية التضامنية أي 

ــذ اجلميع دوره في هذه األزمة العابرة  أن يأخ
ــة للمنظمات  ــاركة الفاعل ــدود واملش للح
ــي  ــع العراق ــدد اجملتم ــا ال ته ــة ألنه الدولي
ــيراً  ــات العالم»، مش ــل مجتمع ــده ب لوح
ــكلة اجملندين في  الى «ضرورة مواجهة مش
ــة،  التنظيمات االرهابية من الفئات الهش

ــتقالل  ــنة، وتعزيز اس ــل من (١٨) س أي االق
القضاء وتسليط الضوء على الفضيلة في 
ــؤولية وكيف نتخلص  ــع وحتمل املس اجملتم
ــى  الفضل ــة  واملعامل ــش  داع ــرور  ش ــن  م

ــد القانون الدولي  ــني ومراعاة قواع للجانح
ــال االطفال  ــي كل قراراتنا وكيفية انتش ف
ــر الدولي في  ــم ألقى اخلبي ــم». ث وحتصينه
ــور اندرياس كلمة  ــات الدكت مجال اجملتمع
رحب فيها باملشاركني بالورشة وقال «انها 
جزء من برنامج السالم اجملتمعي الذي ميول 
ــة االملانية والتي تعمل في  من قبل احلكوم
ــا  ــة لهم ــالم والصحاف ــة، وان االع (٢٢) دول
ــر وعليكم ان  ــي هذا االم ــوة الكافية ف الق
ــار إلى أن «العمل  تفخروا بهذه القوة». وأش
ــة التي  ــار الكارثي ــول لآلث ــاد حل ــارٍ إليج ج
ــؤولية مشتركة في  تركها داعش وان املس
احللول حيث يوجد هناك مركز إلعادة تأهيل 
ــوك وهناك برامج  ــال اجملندين في ده االطف
ــات الناجني  ــر من الفئ ــة الى الكثي موجه
ــل الغراوي  ــاله الدكتور فاض ــن داعش». ت م
ــان في العراق  عضو مفوضية حقوق االنس
ــززة باالرقام حول  ــى محاضرة مع حيث الق
ــة ظاهرة  ــات مكافح ــان وآلي حقوق االنس
ــا التدابير التي  جتنيد االطفال تناول خالله
ــان  ــان حقوق االنس ــدول لضم ــا ال تتخذه
ــي اوقات ما  ــل الفضلى ف ــة الطف ومصلح
ــد النزاع وآليات مكافحة جتنيد االطفال  بع
ــات احلكومية وغير احلكومية  ودور املؤسس
واالسباب التي دعت داعش الختيار االطفال 
ــم  لتحفيزه ــتخدمة  املس ــاليب  واالس
ــات التي  ــروف واملالبس ــتمالتهم والظ واس
ــار الغراوي باالسماء  رافقت جتنيدهم. وأش
ــد االطفال  ــكرات داعش لتجني ــى معس ال
ــوريا وضرورة معاجلة  ــواء في العراق او س س
كل  ان  اذ  ــتقرار  االس ــد  وتوطي ــش  التعاي
ــدول التي تخرج من أتون الصراعات تكون  ال
ــان  فيها آثار، وإن دور مفوضية حقوق االنس
ــوق الطفل في  ــة وتقييم واقع حق هو رقاب
ــالم ومفوضية  ــني االع ــاون ب ــراق والتع الع
ــار الدولة الى  ــان بتوجيه انظ حقوق االنس
اهمية حقوق الطفل في العراق. وفي اخلتام 
وزعت الشهادات التقديرية على املشاركني 
ــني  ــن واإلعالمي ــن احملاضري ــة م ــي الورش ف
ــم الزميل نقيب  والصحفيني في مقدمته
الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي وجريدتنا 
ــدت أن تكون  ــي عاه ــدة) الت ــة اجلدي (البين
فاعلة في أداء رسالتها اإلعالمية وستنشر 

التفاصيل الكاملة في أعدادها املقبلة.

ــس  ــي، زوري ــم الروس ــي العال    توف
ــزة نوبل  ــز على جائ ــروف، احلائ ألفي
بالفيزياء سنة ٢٠٠٠ عن عمله على 
أشباه املوصالت الكهربائية وتقنيات 
ــق ما أفادت  ــن ٨٨ عاماً، وف ــزر، ع اللي
ــبت. ــية امس الس وكاالت أنباء روس

ــه،  ــروف مكافأت ــلم ألفي ــدى تس ول
ــزة نوبل  ــوز بجائ ــي يف كان أول روس
ــوفياتي ميخائيل  ــذ الزعيم الس من
ــال جائزة نوبل  ــوف، الذي ن غورباتش
ــالم سنة ١٩٩٠. وقد أعطى هذا  للس
ــيا بعد  ــوز زخماً للعلوم في روس الف
ــوفياتي. وقالت  ــقوط االحتاد الس س

زوجة العالم الروسي في تصريحات 
ــة، إن  ــالم محلي ــائل إع ــا وس أوردته
زوريس ألفيروس توفي أمس السبت.

  يعد الفنان املصري الراحل محمود 
ــة  ــي أحد أهم جنوم الشاش املليج
ــأداء أدوار  ــزوا ب ــن متي ــة، الذي العربي
الشر، فضال عن أنه يعد أكثر الذين 
قدموا كما هائل من األفالم في عام 
ــام ١٩٥٤. محمود املليجي  واحد، ع
ــي بداية  ــة انضم ف ــرير الشاش ش
ــات إلى فرقة فاطمة  عقد الثالثيني
ــك  ــي ذل ــورًا ف ــدي، وكان مغم رش

ــيس  ــرح رمس الوقت، والتحق مبس
ــم  ــة، ث ــي البداي ــاً ف ــل ملقن ليعم
احترف التمثيل لتكون له مدرسته 
ــح  ــص، ويصب ــي التقم ــة ف اخلاص
ــال  ــكل األعم ــتركاً ل ــما مش قاس
ــر التي  ــة، خاصة أدوار الش الناجح
ــا، رغم اجتماع رأي  برع في تقدميه
ــي بأنه  ــي اجملال الفن ــه ف كل زمالئ

أطيب إنسان بعيداً عن الشاشة.
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جانب من احلضور عدد من االساتذه يلقون محاضراتهم في الورشة

شهادة تقديرية لـ(البينة اجلديدة)جانب من التكرمي جانب من تكرمي الزميل رئيس التحرير التنفيذي

ــدة)، وعلى  ــة اجلدي ــر (البين ــرة حتري ــدم أس تتق
رأسها الزميل رئيس التحرير عبد الوهاب جبار، 
ــيد  ــارة إلى عائلة الس ــة احل ــة القلبي بالتهنئ
ــور (عصام  ــزواج ابنه الدكت ــاح إبراهيم) ل (صب
ــدس (هيثم  ــتاذ املهن ــة األس ــاح) من كرمي صب
ــعيدة  عبيد رويح)، متمنني لهم دوام احلياة الس
ــي، داعني اهللا تعالى  ــا القفص الذهب بدخولهم

لهما بالتوفيق والنجاح والذرية الصاحلة.

عنهم/ واثق الجلبي
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