
اتخ��ذت وزارة الداخلي��ة، إجراًء ط��ال إنتظاره من قبل 
املواطن��ن ف��ي ترويج معام��ات إصدار ب��دل الضائع.

وبحس��ب وثيق��ة ص��ادرة م��ن ال��وزارة فق��د وجهت 
الداخلية دوائره��ا بعدم مطالبة املواطنن على تقدمي 
إخبار قضائي عند ترويج معامات إصدار بدل الضائع 
ل��كل من }هوية األح��وال املدني��ة والبطاقة الوطنية 
وش��هادة اجلنسية{، على ان يتم تنظيم تعهد خطي 
يتعهد مبوجبه املواطن بصحة املعلومات املقدمة من 
قبله ويتحمل كافة التبعات القانونية في حال ثبوت 
خاف ما تعهد به وتقدمي باغ قضائي عن املستمسك 

املفقود الحقاً وعدم ترك األمر خاضعاً حلريته.

عساها اخبت احلرامية.. جملسها : بغداد تعاني نقصًا بـ)3000( مدرسة ومناطق األطراف األكثر تضررًا

بالوثيقة.. الداخلية توجه دوائرها بعدم مطالبة املواطن بتقديم اخبار قضائي عند ترويج معاملة اصدار بدل الضائع

“االحتاد الوطين” جيتمع يف اربيل بعد لقائه  بارزاني.. والكرد يصرون على تغيري اسم سوريا الرمسي
القبض على متهم هارب من سجن بادوش واجناز نسبة متقدمة من جدار حميط بغداد االمين واجتماع موسع لبحث تطورات الوضع االمين يف نينوى

يف دولة حاج ما يدري حباج.. مصدر : نواب كثريون ال يعرفون بعضهم وهناك فائزون بعضوية اجمللس تواروا عن األنظار

صحوة ضمري ام ماذا؟.. ترامب يعرتف بفشل السياسة االمريكية يف العراق.. كم هو سيئ
االردن جتهز عطاءات نقل النفط من كركوك.. وخبري عسكري: امريكا واسرائيل تتجسسان على الطلعات اجلوية العراقية
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كتلة نيابية وصفت االجراء بأنه قرار سياسي ال قانوني.. اعتقال شاسوار عبد الواحد واالخير يتوقع موته

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

يف 9 / 11/ 2005 

الستيائه من ادائها السليب.. وزير االتصاالت يقدم خطة عمل لشركة هواوي بشأن مشاريع الوزارة!

ف��ي  االمني��ة  الس��لطات  اعتقل��ت 
الس��ليمانية امس رئيس ح��راك اجليل 
اجلدي��د )شاس��وار عب��د الواح��د( وذلك 
بعد مثوله امام محكمة الس��ليمانية 
بتهم��ة التهجم على موظف��ي الدولة 
وذكرت انباء بأنه وبعد مثول عبد الواحد 
ام��ام محكمة الس��ليمانية مت اعتقاله 
بتهم��ة التهجم على موظف��ي الدولة 
واف��اد مصدر مطل��ع بص��دور امر قبض 
بح��ق رئيس حراك اجليل اجلديد. ورد عبد 
الواح��د على مذك��رة القب��ض الصادرة 
بحق��ه فيم��ا رج��ح ان��ه ق��د يتع��رض 
للتعذيب وامل��وت على ح��د قوله لكنه 
اكد بأنه بريء وانه سيمثل امام القضاء 

بكل فخر.
اجلدي��د  اجلي��ل  كتل��ة  اعتب��رت  فيم��ا 
ق��رار  اعتق��ال )شاس��وار(  ان  النيابي��ة 
سياس��ي ال قانوني مطالبة السلطات 
االحتادية بالضغط على اقليم كردستان 
البع��اد احملاكم ع��ن االمور السياس��ية 
واطاق س��راحه فوراً وقالت الكتلة انه 
ال يس��اورنا شك بأن سلطة القضاء في 
اقليم كردستان مسلوبة االرادة واحملاكم 
غير مس��تقلة معتبرة انه يتم توظيف 
القض��اء كورق��ة سياس��ية م��ن قب��ل 

االحزاب على حد وصفها.
وفي التطورات ايضاً اعلن قائد عمليات 
بغ��داد الفري��ق الركن )جلي��ل الربيعي( 
املته��م  عل��ى  القب��ض  الق��اء  ام��س 

اله��ارب من س��جن ب��ادوش املدع��و )ع. 
ك. س.( واملطل��وب ضمن قاع��دة بيانات 
اس��تخبارات قيادة ش��رطة بغداد وذلك 
في سيطرة الرستمية واوضح ان املتهم 
مطلوب وفق املادة )406( قتل مشيراً الى 
تس��ليمه ملركز شرطة االمن وفق وصل 

استام اصولي.
على صعي��د ذي صلة اكد الل��واء قوات 
خاص��ة )عل��ي الكعب��ي( املس��ؤول عن 
محي��ط بغداد االمني ال��ذي تبنت قيادة 
عمليات بغداد انش��ائه ام��س عن اجناز   

)67( كيل��و متراً من اجل��دار  في الهيكل 
العام حمليط بغداد االمني تسجل نسبة 
)100%( وان ه��ذا املش��روع يع��د اجن��ازاً 
لقيادة عمليات بغ��داد حققته مبواردها 
الذاتية بعد ان طلبت الشركات العاملية 

مبالغ فلكية الجنازه.
على صعي��د ذي صلة عق��دت القيادات 
بحض��ور  الش��عبي  واحلش��د  االمني��ة 
محاف��ظ نينوى )نوف��ل العاكوب( امس 
اجتماعاً لبح��ث تطورات الوضع االمني 
في احملافظ��ة ودعم مل��ف النازحن وان 

اجملتمعن اكدوا على ضرورة احلفاظ على 
ام��ن املواطن��ن واعادة جمي��ع النازحن 
الى مناطق سكناهم والتصدي حملاوالت 
داع��ش لزعزعة اس��تقرار امن محافظة 

نينوى.
وفي التطورات ايضاً عقد االحتاد الوطني 
الكردس��تاني امس االح��د اجتماعاً مع 
برئاسة  الكردستاني  الدميقراطي  احلزب 
)مسعود بارزاني( في مصيف صاح الدين 
ح��ول العملية السياس��ية في االقليم 
وقد رأس االحتاد الوطني )كوسرت رسول( 

نائب االمن العام للحزب واوضح مصدر 
مطلع ان االجتماع بحث العراقيل التي 
تعترض تش��كيل احلكوم��ة اجلديدة في 
كردس��تان واملشاكل العالقة بن االحتاد 

الوطني والدميقراطي الكردستاني.
من جانبه اعلن املسؤول الكردي السوري 
في مؤمت��ر االمن والس��يادة في الش��رق 
االوس��ط املنعق��د في اربي��ل على وجه 
اخلصوص ان��ه ينبغي تغيير التس��مية 
اجلمهوري��ة  م��ن  لس��وريا  الرس��مية 
العربي��ة الس��ورية لتصب��ح جمهورية 
س��وريا مبا يرفع عن س��وريا اي تصنيف 
قوم��ي او ديني واضاف املس��ؤول الكردي 
اننا متمس��كون بقيام نظام جديد في 
الباد يس��تند الى مب��ادئ الدميقراطية 
والامركزي��ة مب��ا يتس��ق م��ع مطال��ب 

مجلس سوريا الدميقراطية.
وفي التطورات ايضاً قالت امن عام وزارة 
الطاقة والث��روة املعدنية االردنية )اماني 
الع��زام( ام��س ان ال��وزارة تعم��ل عل��ى 
جتهيز عط��اء نقل النف��ط العراقي الى 
االردن وكش��فت العزام ف��ي تصريحات 
صحفي��ة ان الدفعة االول��ى من النفط 
العراقي س��تدخل قريباً بعد اجناز عطاء 
النقل وبينت ان شاحنات النقل االردنية 
س��تعمل على ادخ��ال النفط بش��كل 
يومي عل��ى م��دار العام المت��ام الكمية 
املتف��ق عليه��ا )10( االف برمي��ل يومياً 
وقال��ت الع��زام ان تكالي��ف النق��ل لم 
تتض��ح بعد ألن عطاء النقل لم يكتمل 
بصورت��ه النهائي��ة وكان االردن قد اتفق 

مع الع��راق مطلع ش��باط املاضي على 
استيراد )10( االف برميل نفط يومياً من 

نفط البصرة باسعار تفضيلية.
في شأن آخر كش��ف اخلبير العسكري 
)صفاء االعسم( امس عن قيام الواليات 
املتحدة االمريكية والكيان االس��رائيلي 
ب��زرع مجس��ات جتس��س عل��ى جميع 
اتص��االت  لرص��د  العراقي��ة  املقات��ات 
الطياري��ن واهدافه��م مش��يراً ال��ى ان 
القواعد العس��كرية االمريكية هي من 
تزود اس��رائيل باملعلومات االستخبارية 
اتفاقي��ة  وان  دوري  وبش��كل  الدقيق��ة 
التعاون بن اس��رائيل وامريكا تس��مح 
بتب��ادل جمي��ع املعلوم��ات ف��ي جميع 

البلدان.
في وقت انتقد الرئيس االمريكي )دونالد 
ترامب( ام��س االحد سياس��ة باده في 
الع��راق وس��وريا مش��يراً ال��ى ان ادارته 
س��تركز على اصاح البنية االساس��ية 
االمريكي��ة بدالً عن القت��ال في حروب ال 
نهاية لها ونقل��ت وكالة انباء االناضول 
التركي��ة ع��ن ترام��ب قول��ه ف��ي مؤمتر 
ان  للمحافظ��ن  السياس��ية  احلرك��ة 
داعش س��تهزم مائ��ة باملائة في غضون 
ي��وم او يوم��ن مك��رراً تأكيدات��ه عل��ى 
س��حب الق��وات االمريكية من س��وريا 
وتاب��ع لقد انفقن��ا )7( تريلونات دوالر في 
الش��رق االوس��ط وال ميكننا انزال طائرة 

بعد مرور )20( عاماً.. كم هو سيء.

يف الهدفكتب املحرر السياسي

قلناها مبكراً وبصوت مسموع ومبقاالت مكتوبة بأحرف 
تراه��ا القلوب قبل ان تقرأها العي��ون بأن العراق تعرض 
في مرحل��ة مابع��د )2003( الى عزلة عربي��ة واقليمية 
وحتى دولية ألس��باب يطول شرحها في هذه العجالة 
وقلناها ان الطبقة السياسية وسياستنا اخلارجية قد 
س��اهمتا طيلة الس��نوات املاضية في االخفاق باقامة 
جسور مابن بغداد وعواصم العالم وان هناك من فضل 
ان نبق��ى اس��يري ج��دران عازلة ال ن��رى اآلخرين وال هم 
يرونن��ا لكن تبن بعد حن ان اخلاس��ر االكبر هو العراق 
واالكثر خس��ارة ه��م اآلخرون ألنه��م بصراحة بحاجة 
ال��ى بغداد وبحاج��ة للتعاون مع الع��راق بوصفه رقماً 

صعباً.. وم��ع مرور الوقت 
العازلة  اجلدران  تصدعت 
وبدأت تتفتت وصرنا نرى 
جس��ور التاق��ي ماب��ن 
بغ��داد وعواص��م العالم 
كافة وقلناها ان رؤس��اء 
دول كثر س��واء م��ن دول 
او احمليطن العربي  اجلوار 
يحجون  بدأوا  واالقليمي 
االرض  قل��ب  بغ��داد  الى 
والاعب ال��ذي اليجوز ان 

يبقى جالس��اً على مصطبة االحتياط الى ما شاء  اهلل 
من الزم��ن.. وبالفعل زارنا عدد كبير من رؤس��اء العالم 
ومسؤولوه الكبار ودارت في بغداد مفاوضات ومباحثات 
مثمرة وقام املسؤولون العراقيون في الوقت ذاته بزيارات 
الى عواصم العالم متخضت عن رؤى واتفاقيات ستؤتي 
ثمارها في القريب العاجل.. في ش��هر آذار احلالي يزورنا 
ثاثة رؤساء هم: الفلسطيني )محمود عباس( وااليراني 
)حس��ن روحاني( والتركي )رجب طيب اردوغان( لكن ما 
نريده من مسؤولينا ان يضعوا مصلحة العراق وقضايا 
ش��عبه باملرتبة رقم )1( واال يحصل اي تنازل ولو مبقدار 
امنل��ة ألننا يجب ان نتف��اوض من موقع ق��وة وهذا حق 
مش��روع واملنا كبير بأن يعي اصحاب القرار ماذا يعني 

تقدمي تنازالت لهذا وذاك.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 ما نريده من مسؤولينا 
ان يضعوا مصلحة 
العراق وقضايا شعبه 
باملرتبة رقم )1( واال 
يحصل اي تنازل ولو 
بمقدار انملة

بغداد تفتح ابوابها 
للعامل.. مصاحلنا اواًل
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ريكاني :  يرتأس اجتماعا مع الفرق إق
الفنية املكلفة باختيار قطع اراض 

سكنية لتوزيعها على املواطنني 

احلاج: امريكا سرقت 
الذهب العراقي وبغداد 

متتلك احلق باستعادته 
عرب القانون

5
إقالة عبداملالك سالل 
على أمل تهدئة الغضب 

يف اجلزائر
13

رسام الكاريكاتري عادل صربي داخل 
يتحدث عن الفن الكاريكاتريي 

اجلميل لـ )                                           (:
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بعد انفاقنا )46( مليار دوالر خالل )15( سنة.. خطة ايرانية إلعادة تأهيل قطاع الكهرباء يف العراق
صور رصدها القمر الصناعي .. مرتفع جوي عنيد يؤثر يف اجواء  العراقال

2الكمارك تتلف )600( كارتونة من البيض اإليراني ممنوع االسترياد
3
3

عبداملهدي يستقبل الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس ببغداد

12

بغداد /  
 عق��د اجملل��س التنس��يقي العراق��ي 
الس��عودي اجتماع��ه برئاس��ة نائب 
رئي��س ال��وزراء لش��ؤون الطاق��ة وزير 
وحض��ور  الغضب��ان،  ثام��ر  النف��ط، 
املنس��ق الوطني للفريق األمن العام 
جملل��س ال��وزراء، مه��دي الع��اق وعدد 
م��ن الوزراء اخملتص��ن ومحافظ البنك 
املرك��زي العراقي.وكش��ف الغضب��ان 
االجتم��اع  بغ��داد  اس��تضافة  ع��ن 
التنسيقي املش��ترك بن اجلانبن في 
342019 مشيراً الى ضرورة االستعداد 
له.واس��تعرض األم��ن الع��ام جملل��س 

ال��وزراء جمل��ة اخملرج��ات والتوصيات 
التي خرج بها اجمللس قبيل تش��كيل 
احلكومة اجلديدة، وأبرز األنش��طة بن 
البلدي��ن، ورغب��ة الس��عودية بافتتاح 
قنصلية في النجف، واتفاقية تطوير 
املنف��ذ احلدودي م��ع عرعر، ومش��روع 
ري اجلزي��رة، فض��ا ع��ن االتف��اق على 
انش��اء املدين��ة الرياضية الت��ي تبرع 
االجتماع  السعودي.وشهد  امللك  بها 
نقاش��ا ح��ول اهم مذك��رات التفاهم 
املزم��ع توقيعها مع الس��عودية، كما 
اإلج��راءات  اه��م  ال��وزراء  اس��تعرض 
الس��ابقة ملذكرات التفاه��م املنجزة، 

ومتابع��ة  س��يرها  متابع��ة  وض��رورة 
اجاباته��ا م��ع احلكومة الس��عودية، 
إضاف��ة ال��ى مناقش��ة تع��اون االمن 
املش��ترك، واخ��ر مس��تجدات تأم��ن 
املناف��ذ احلدودية.ومن املق��رر ان تعمل 
الوزارات مع نظيراتها السعودية إلجناز 
االس��تراتيجية. التفاه��م  مذك��رات 

وكان��ت »البينة اجلديدة« ق��د طالبت 
والص��ادر   )3132( املرق��م  بعدده��ا 
بتاري��خ 21/ 2/ 2019 حتت عنوان »على 
غ��رار الس��عودية.. »البين��ة اجلديدة« 
تدع��و الكوي��ت وقطر لدع��م االعمار 

واالستثمار في العراق.

تأكيداً ملا طالبت به )                              (.. إجتماع عراقي سعودي
 يف بغداد إلجناز مذكرات تفاهم سرتاتيجية

بغداد / 
كشفت النائبة عن حتالف الفتح ميثاق احلامدي، 
امس األحد، عن اتفاق بن الكتل السياسية على  
إكمال الكابينة الوزارية بعد االنتهاء من العطلة 
التش��ريعية، مش��يرة ال��ى ان قائد ح��رس احلدود 
العراق��ي الفري��ق الرك��ن حامد عب��داهلل ابراهيم 
احلسيني هو األوفر حظا لتولي حقيبة الداخلية.

وقال��ت احلام��دي إن “االتفاق السياس��ي جرى بن 
الكتل السياس��ية عل��ى مغادرة فال��ح الفياض  
املنافس��ة على حقيبة الداخلية على ان يحتفظ 
مبناصب��ه احلالي��ة كمستش��ار لألم��ن الوطني”، 
مبين��ة أن “الكت��ل اتفق��ت عل��ى ط��رح أس��ماء 
ال��وزراء املتبقن بعد انتهاء العطلة التش��ريعية 

مباشرة”.

»الفتح« يكشف االسم األبرز لتولي حقيبة الداخلية بعد مغادرة الفياض املنافسة

  كرباء / وكاالت / 
أكد الباحث واالعامي راجي نصير العباس 
ان جترب��ة املرج��ع الدين��ي االعل��ى آية اهلل 

لعظم��ى  اإلمام السيد ا
عل��ي 

احلس��يني السيس��تاني في بن��اء الدولة 
العراقية احلديثة ه��ي جتربة مدنية وان لم 
يصرح بكلمة الدولة املدنية وان كل ما دعا 

اليه ينطبق مع تعريفات هذه الدولة.
وتأتي تصريحات العباس خال مش��اركته 
في مؤمتر اس��س ومرتك��زات الدولة املدنية 
في املنظور االس��امي الذي تقيمه العتبة 
احلس��ينية املقدس��ة.ونقل بي��ان الع��ام 
العتب��ة عن العباس قوله، متت املش��اركة 
بالبحث املوسوم }املرجعية الدينية العليا 
وبن��اء الدول��ة املدني��ة جتربة الع��راق بعد 
ع��ام 2003{، مبينا ان البح��ث تناول امورا 
عدة اهمه��ا تعريف��ات هذه الدول��ة واهم 
النص��وص والقوان��ن الت��ي تدع��و لبناء 
ه��ذه الدولة.واض��اف، كل م��ا دعا اليه 
املرجع االعلى هو بناء دستور للدولة 

واج��راء االنتخابات لتك��ون املعيار الختيار 
ممثلي الش��عب فضا عن التداول السلمي 

للسلطة وبناء دولة املؤسسات.
وب��ن العب��اس ان املرج��ع االعل��ى أس��س 
ملش��روع املواطنة من خال حترميه التجاوز 
على املال العام واخلاص، وحترمي سرقة االثار 
وبيعها بط��رق غير مش��روعة على الرغم 
م��ن ان البعض يعتبرها اوثان��ا ويدعو  الى 

تدميرها.
واش��ار ال��ى ان االم��ل قائ��م عل��ى العتبة 
وم��ن خ��ال ه��ذه  املقدس��ة  احلس��ينية 
الفعالي��ات إلزال��ة الضبابي��ة ف��ي افكار 
الناس, وايصال رسالة مفادها ان املرجعية 
الديني��ة ال تري��د الس��لطة لكن م��ا تريده 
ه��و حف��ظ حق��وق املواطن��ن وارواحهم 

وممتلكاتهم.

باحثون : اإلمام السيستاني أسس لدولة مدنية يف العراق
بغداد / 

ردت احملكم��ة االحتادية العلي��ا دعوى الطعن 
بقرار استرجاع رواتب املوظفن املعينن وفق 

شهادات مزّورة.
وق��ال املتحدث الرس��مي للمحكم��ة إياس 

الساموك أن »احملكمة االحتادية العليا عقدت 
جلس��تها برئاس��ة القاضي مدحت احملمود 
وحض��ور القض��اة األعض��اء كاف��ة، ونظرت 
دع��وى خاصم فيه��ا املدعي رئي��س مجلس 
الساموك،  لوظيفته«.وأضاف  إضافة  الوزراء/ 

أن »املدعي طعن بقرار املدعى عليه املتضمن 
قب��ل  م��ن  املس��تلمة  املبال��غ  اس��ترجاع 
األش��خاص الذين عينوا بناًء على ش��هادات 
م��زورة على الش��هادات امل��زورة واإليع��از إلى 
اجلهات ذات العاق��ة لتنفيذ القرار املطعون 

به«.وأش��ار، إلى أن »احملكم��ة االحتادية العليا 
ردت الدعوى كون القرار املطعون به إداري رسم 
القان��ون طريقاً للطعن فيه، وذلك يخرج عن 
اختصاصاتها املنصوص عليها في الدستور 

وقانونها رقم )30( لسنة 2005«.

احملكمة االحتادية العليا ترد الطعن بقرار اسرتجاع رواتب أصحاب الشهادات املزّورة

  بغداد / 
 أطلق��ت قيادة ش��رطة بغداد، 
ظاه��رة  ملكافح��ة  حمل��ة 
التس��ول. وذك��ر بي��ان الع��ام 
القي��ادة انه بتوجي��ه من قائد 
شرطة بغداد اللواء الركن )علي 

مف��ارز  جاس��م محمد(تنف��ذ 
ش��رطة بغداد حملة ملكافحة 
التسول في العاصمة والقبض 
على كل من يقوم بالتسول في 

شوارع وتقاطعات العاصمة.
يش��ار الى ان ظاهرة التس��ول 

تتزايد يوماً بعد آخر في العديد 
م��ن امل��دن العراقي��ة الس��يما 
والبص��رة  وكرك��وك  بغ��داد 
ومدن جنوبي��ة أخرى كالنجف 
م��ن  ومعظمه��م  وكرب��اء، 
النس��اء واألطف��ال اتخذوا من 

التسول حرفة ووسيلة سهلة 
للحص��ول عل��ى امل��ال نتيجة 
االقتصادية،  األوض��اع  تده��ور 
وارتفاع معدل الفقر في الباد 

بعد 2003.

تتمة ص3

محلة يف بغداد ملكافحة التسول
للتف��رغ  بإج��ازة  م��ا  موظ��ف  يتمت��ع  ان 
الس��تكمال دراس��ة او يذه��ب ببعث��ة الى 
خ��ارج العراق فهو امر طبيع��ي لكن ما هو 
غي��ر طبيع��ي ومؤل��م وغير ش��رعي هو ان 
يتمتع موظف في احدى الوزارات باجازة ملدة 
س��نة ومن دون راتب والس��بب هو ادارة قناة 

فضائية تابعة حلزبه!! فهل يجوز ذلك؟!

اجازة للتفرغ ولكن
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نائب يدعو إىل التعامل حبكمة مع عناصر داعش الذين يسّلمون أنفسهم بغية االستفادة من معلومات

2

احلكومة تعتزم تشكيل فريق حتقيقي عالي املستوى ملتابعة األيزيديات يف سوريا

NO.3139.MON.4.MAR.2019

بغداد / البينة الجديدة
دع��ا نائب رئيس الوزراء الس��ابق بهاء األعرجي، امس األحد، الكتل السياس��ية 
إلى دعم قرارات احلكومة بخصوص توزيع قطع أراٍض س��كنية للمواطنني وعدم 
عرقلتها ل�أغراض سياسية، كذلك دعا احلكومة إلى أن ال يكون التوزيع عشوائياً.
وقال األعرجي ، إن على جميع الكتل السياسّية دعم قرارات احلكومة بخصوص 
توزيع قطع األراضي السكنية على املواطنني، وعدم وضع العراقيل التي حتول دون 
تنفيذ ذلك ألغراض سياس��ية.وأضاف، أن مثل هذه القرارات ال تندرج فقط ضمن 
تق��دمي اخلدم��ات بل تتعداها إلى إع��ادة مبدأ الوطنية الذي غاَب خالل الس��نوات 
السابقة بسبب عدم إيفاء الدولة بإلتزاماتها أمام املواطن.وتابع، أن على احلكومة 
في ذات الوقت أن تس��تثمر هذه اخلطوة في إيج��اد ُمدن جديدة في احملافظات وأال 

يكون التوزيع عشوائياً بل وفقاً لضوابط حُتّقق العدالة اإلجتماعّية.

بغداد / البينة الجديدة
دع��ا النائب ع��ن املكون االيزي��دي صائب خدر، 
لتش��كيل جلنة حتقيق عالية املس��توى بشأن 
قتل خمس��ني ايزيدية في س��وريا وما مت نقله 
م��ن معلوم��ات ع��ن اس��باب والي��ات تنفي��ذ 
تل��ك اجلرمية، مش��ددا عل��ى اهمي��ة التعامل 
بحكمة م��ع عناص��ر داعش الذين يس��لمون 
انفسهم بغية االستفادة من معلوماتهم عن 
اخملتطف��ات. وقال خدر إن صحيفة الديلي نيوز 
البريطانية نقلت خبرا قبل عدة ايام عن بعض 

القوات التي دخلت منطقة الباعوز الس��ورية 
ووجدت ف��ي مكب للنفاي��ات رؤوس مقطوعة 
خلمس��ني امرأة من املكون االيزي��دي، مبينا ان 
احد املهتم��ني بقضية اخملتطف��ات االيزيديات 
بقضي��ة  املرتبط��ة  احملادث��ات  بع��ض  نش��ر 
اخملتطفات ونقلتها بعض الصحف العاملية وان 
اخملتطفات مت اعدامهن تنفي��ذا الوامر اصدرها 
زعيم التنظيم االرهابي كرد فعل بحال قصف 
الباغ��وز. وأض��اف خ��در، بلغنا رئي��س البرملان 
محم��د احللبوس��ي بتلك التفاصي��ل، اضافة 

الى نقلها جلهات سياسية اخرى، ومت تشكيل 
جلنة حتقيق من قبل احللبوسي بالقضية لكن 
باقي اجلهات حتى اللحظة لم يصدر منها اي 
موقف رس��مي، الفتا الى أن األمر لم يحس��م 
بش��كل كامل نتيجة لصعوب��ة الدخول الى 
منطقة الباغوز بسبب استمرار املعارك لكنه 
آثار ح��زن وغض��ب املواطنني نتيجة بش��اعة 
اجلرمية التي وفق املعطيات التي لدينا فانها قد 
حصلت رغم امنياتنا بان تكون تلك املعلومات 

غير صحيحة او دقيقة.

بغداد / البينة الجديدة 
كش��فت املفوضية العليا حلقوق االنسان، امس 
االحد، عن عزم احلكومة تشكيل جلنة مشتركة 
عليا للتحقيق في مصي��ر االيزيديات اخملتطفات 
في سوريا، مش��يرة الى ان اللجان ستزور سوريا 
ملعرفة تفاصي��ل اإلعدامات األخيرة وفتح املقابر 
ومعرف��ة مصي��ر 3600 امرأة عراقي��ة مختطفة 
في سوريا. وقال عضو املفوضية فاضل الغراوي، 
إن “احلكوم��ة وافق��ت عل��ى مقت��رح املفوضية 
بتش��كيل جلنة عالي��ة املس��توى من ال��وزارات 
االمنية واخلارجية وحقوق اإلنس��ان ومؤسس��ة 
الش��هداء لغرض السفر الى سوريا وفتح حتقيق 
عالي املستوى ملعرفة مصير االيزيديات اخملتطفات 
في سوريا”.وأضاف الغراوي، ان “املفوضية تلقت 
بالغا من القوات البريطانية في سوريا عن وجود 
مقاب��ر جماعي��ة والعث��ور على 50 جثة لنس��اء 
مختطف��ات ف��ي منطق��ة باغ��وز احلدودية وهي 
بصدد التعامل مع القضي��ة بأكملها”. وتابع ان 
“املفوضية وثق��ت اختطاف اكثر م��ن 600 امرأة 
تركمانية من أهال��ي تلعفر وأكثر من 3000 امرأة 
ايزيدي��ة خ��الل ع��ام 2014 اغلبه��ن قتل��ن على 
ي��د تنظيم داع��ش اإلجرامي او اس��تخدم ضمن 
االس��تعباد اجلنسي”، مش��يرا الى ان “احلكومة 
العراقية ال متتلك إحصائيات دقيقة بش��أن عدد 

الناجيات واإلحياء في سوريا لغاية اللحظة”.

األعرجي يوّجه دعوة إىل احلكومة والكتل بشأن توزيع قطع أراٍض على املواطنني

البنك املركزي حيّذر املصارف وشركات التحويل من عمليات ابتزاز للحصول على أموال

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
اك��د مجل��س محافظة بغ��داد، امس 
االح��د، حاج��ة احملافظ��ة ومناطقه��ا 
وخاصة االطراف الى 3000 مدرسة لسد 
النقص احلاصل في االبنية املدرس��ية، 

مح��ذراً من تفاقم ازمة ال��دوام الثالثي 
في مناطق االطراف في العام املقبل.

وقال عضو مجلس احملافظة جس��ومة 
االزيرجاوي ان “مجلس احملافظة اليعلم 
بع��د املبال��غ اخملصصة لبن��اء املدارس، 

حي��ث م��ازال ينتظر تبوي��ب املبالغ من 
خ��الل وزارة التخطي��ط اثن��اء ارس��ال 
املوازن��ة اخملصص��ة لبغ��داد”. واضافت 
االزيرج��اوي، أن “بغداد حتتاج الى حملة 
وطنية لبناء امل��دارس، حيث تعاني من 

نقص يقدر ب� 3000 مدرس��ة في عموم 
مناطقه��ا وخاص��ة مناط��ق االط��راف 
اذ تعان��ي من قل��ة االبنية املدرس��ية”. 
وبينت ان “مناط��ق اطراف بغداد حتتاج 
ال��ى حل س��ريع وعاج��ل خ��الل العام 

اجل��اري من اج��ل توفير م��ا حتتاجه من 
ابنية مدرس��ية الن االزمة ق��د تتفاقم 
اكث��ر وخاصة في امل��دارس التي تعمل 
بنظام الدوام الثالثي، االمر الذي يتطلب 

االلتفات اليه من قبل احلكومة”.

بغداد / البينة الجديدة
طالبت النائ��ب عن ائتالف دولة القانون 
عالي��ة نصي��ف, ام��س االح��د, باعادة 
والداخلي��ة  الدف��اع  وزي��ري  اس��تيزار 
وقاس��م  احليال��ي  عرف��ان  الس��ابقني 
االعرجي لنجاحهما في اداء مهامهما 
باعتراف اجلميع, مش��يرة الى ان توجيه 

املرجعية ال يشمل اجملرب الناجح. وقالت 
نصي��ف, ان ”ق��ادة الكتل السياس��ية 
وصناع القرار فس��روا توجيه املرجعية 
الرشيدة بحسب اهوائهم ومصاحلهم 
ان  اعتق��د  وال  واحلزبي��ة  الش��خصية 
املرجعية تقف بالضد من الشخصيات 
عمله��ا”.  ف��ي  والناجح��ة  اخمللص��ة 

واضاف��ت ان ”وزيري الدف��اع والداخلية 
عرف��ان احليال��ي وقاس��م االعرجي ادى 
واجباتهما بكل جدية ونزاهة خالل مدة 
وباعتراف اجلميع”,  الس��ابقة  عملهما 
مطالب��ة الكت��ل السياس��ية ب�”اعادة 
ترش��يحهما وجتدي��د واليتهم��ا عل��ى 

الوزارتني االمنيتني”.

بغداد / البينة الجديدة
أعلن��ت دائ��رة التحقيقات ف��ي هيئة 
النزاه��ة، امس األحد، ع��ن ضبط عدد 
من أصح��اب املذاخ��ر والعاملني فيها 
بأدوي��ة طبي��ة  بالتعام��ل  لقيامه��م 
مهربة وغير مفحوصة مختبرياً.وقالت 
الدائ��رة ، إن فريق��اً م��ن مكتب حتقيق 

كرك��وك التاب��ع للهيئ��ة متك��ن، بعد 
القيام بعمليات بحث وحتر، بالتنسيق 
مع دائ��رة الصح��ة ومديري��ة اخملابرات 
باحملافظ��ة م��ن تنفيذ عملي��ة ضبط 
أدوية مهربة وغير مفحوصة مختبريا.

وأش��ارت الدائ��رة، إل��ى ضب��ط األدوية 
الت��ي تعاملت بها مذاخ��ر غير مجازة 

رس��مياً في قضاء احلويج��ة، مضيفة 
أن��ه مت تنظي��م محضر ضب��ط أصولي 
األولي��ات؛  م��ع  املضبوط��ة  باملب��رزات 
وعرضها بصحبة املتهمني على قاضي 
التحقيق اخملتص؛ ال��ذي قرر توقيفهم 
وفق أحكام املادة )50( من قانون مزاولة 
مهنة الصيدلة رقم )40 لسنة 1970(. 

النزاهة:ضبط مذاخر غري جمازة تتعامل بأدوية مهربة يف احلوجية

نائبة تطالب بإعادة استيزار وزيرين سابقني يف احلكومة 
احلالية لنجاحهما يف أداء مهامهما

عساها خبت احلرامية .. جملسها: بغداد تعاني نقصًا بـ)3000( مدرسة ومناطق األطراف األكثر تضررًا

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت هيئة الكمارك، امس األحد، عن اتالفها 600 كارتونة من 
البيض اإليراني ممنوع االس��تيراد في مركز كمرك الشيب.وقالت 
الهيئة ان مركز كمرك الشيب احلدودي مبحافظة ميسان اتلفت 
ش��حنة من م��ادة البيض مكونة من 600 كارتون ايراني املنش��أ 
ممنوع��ة االس��تيراد.واضافت الهيئ��ة ان قرار االت��الف ياتي كون 
دولة ايران مش��مولة بحظر استيراد الطيور ومنتجاتها بسبب 
مرض انفالون��زا الطيور.يذكر أن الهيئة العام��ة للجمارك وبناًء 
على قرارات األمانة العامة جمللس الوزراء مبنع دخول جميع أنواع 
الطيور والبيض املس��تورد م��ن الدول املش��مولة بقوائم احلظر 

بسبب مرض انفلونزا الطيور.

 بغداد / البينة الجديدة
اعلنت هيئ��ة املنافذ احلدودية، امس االحد، ع��ن احباط تهريب 
14 ب��راداً يحوي أدوية بش��رية ف��ي أم قصر. وقال��ت الهيئة انها 
متكنت من ضبط 14 براد أدوية بشرية مختلفة األنواع في ميناء 
ام قصر الش��مالي في محافظة البص��رة، حيث مت تدقيقها من 
قبل ش��عبة البح��ث ومطابقتها م��ع برنامج تدقي��ق االجازات 
األلكتروني في الهيئة تبني عدم صحتها ووجود تزويرفي إجازات 
االس��تيراد اخلاصة به��ا وموافق��ات وزارة الصحة.واضاف انه مت 
احالة املوضوع الى مركز شرطة ميناء أم قصر الشمالي لعرض 
االوراق التحقيق��ة امام انظار قاضي التحقيق التخاذ االجراءات 

القانونية بحقها.

املنافذ حتبط تهريب
14 براد أدوية يف أم قصر

الكمارك تـتـلف )600( كارتونة
من البيض اإليراني ممنوع االسترياد

أخبار موجزة
اعتقاالت .. ش��ّنت قوات الع��دو الصهيوني، امس 
األح��د، حملة اعتق��االت ومداهماٍت واس��عة في 
من��ازل الفلس��طينيني بالضفة الغربي��ة احملتلة.

وذك��رت مص��ادر فلس��طينية، أن ق��وات االحتالل 
اعتقل��ت 9 مواطنني فلس��طينيني، خالل حملة 
مداهم��ات وتفتيش وتنكي��ل باألهالي في مناطق 
متفرق��ة م��ن الضف��ة الغربي��ة. يذك��ر أن ق��وات 
االحت��الل الصهيوني تش��ّن عملي��ات اعتقال ليلي��ة يومية، تطال 

مختلف محافظات الضفة الغربية احملتّلة.
عقوب��ات .. طال��ب 13 عضوا ف��ي الكونغرس، امس األح��د، بضرورة 
اخض��اع الس��عودية إل��ى عقوب��ات ح��ال ثبوت 
تورطه��ا في جتنيد أطفال للقت��ال باليمن. وذكرت 
قناة اجلزيرة أن “13 عض��وا من أعضاء الكونغرس 
يطالب��ون إدارة ترم��ب بالتحق��ق م��ن تقارير تفيد 
بتجني��د الس��عودية واإلم��ارات أطف��اال للقت��ال 
باليمن”.وأضافت، ان “أعضاء الكونغرس يطالبون 

إدارة ترمب بإخضاع السعودية إلى عقوبات«.

زل��زال .. ه��ز زل��زال بلغ��ت قوت��ه 5.5 درج��ة على 
مقياس ريختر جزيرة لوزون في مقاطعة ايلوكوس 
نورتي ش��مالي الفلبني امس األح��د. وقال املعهد 
الفلبيني لعلوم البراكني والزالزل: إن الزلزال، الذي 
حدث عند الس��اعة 3:46 فج��را بالتوقيت احمللي، 
وق��ع على عم��ق 7 كم، وعلى بع��د حوالي 44 كم 
ش��مال غ��رب بورغوس، وه��ي بلدة ف��ي مقاطعة 
ايلوكوس نورتي.وش��عر الس��كان أيضا بالهزة في باس��وكوين في 

ايلوكوس نورتي، وفيغان سيتي في مقاطعة ايلوكو سور.
من��اوارات .. أعلن��ت وزارة الدف��اع الكورية اجلنوبية ام��س األحد أن 
واش��نطن وس��يئول اتفقتا على وقف مناوراتهما 
العسكرية السنوية املش��تركة واسعة النطاق، 
التي تثير غضب كوريا الشمالية.وقالت الوزارة إّن 
التمرينني اللذين يطلق عليهما “كي ريس��ولف” 
و”وف��ول إيغ��ل” سيس��تعاض عنهم��ا مبن��اورات 
محدودة “مبا يخدم احتفاظ القّوات املتمركزة في 

كوريا اجلنوبّية بجهوزية عسكرية عالية”.

ذخائر .. أفادت وكالة “نوفوس��تي” الروس��ية نقال 
عن كبير املصممني ف��ي املعهد املركزي لتصميم 
األجه��زة الدقيق��ة، إيغور أليكس��يف، بتصميم 
أن��واع جدي��دة م��ن ذخائ��ر األس��لحة اخلفيف��ة 
للجيش الروسي.وقال أليكس��ييف، إن مصممي 
املعه��د ابتك��روا ذخائر حارقة جدي��دة بعيار 12.7 
ملم مبقدورها إش��عال احملروق��ات الثقيلة. وأضاف 
أن املعه��د انتهى كذلك من العمل عل��ى تصميم نوعني آخرين من 

الذخائر: حارقة، وخارقة حارقة بعيار 5.45 ملم.
معركة .. أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلس��ي رودرغيز، أن بالدها 
بدأت معرك��ة قانونية للدفاع ع��ن ممتلكاتها في 
اخلارج. املكس��يك — س��بوتنيك. وقالت رودريغيز 
ف��ي مقابلة م��ع قناة “آر ت��ي”: “ف��ي أوروبا، حيث 
مت جتمي��د احلس��ابات الفنزويلي��ة، بدأن��ا بالفعل 
إجراءات قانونية مح��ددة، وقمنا بتعيني محامني 
حلماية مصاحلنا، وخاصة بش��أن الذهب املسروق 

من بنك إجنلترا”.

بغداد / البينة الجديدة
حذر البنك املركزي العراقي، امس االحد، كافة املصارف وشركات 
التحوي��ل املال��ي من عمليات ابت��زاز بحقهم م��ن أجل احلصول 
عل��ى األموال.وقال البن��ك، إن وزارة الداخلي��ة رصدت قيام بعض 
العناصر بالذهاب إلى عدة ش��ركات مالية ويدعون بأنهم تابعون 
لوزارة الداخلي��ة ويقومون بابتزاز أصحاب مؤسس��اتكم املالية 
م��ن أجل أخذ مبالغ مالية بحجة وجود مخالفات فيها. وش��دد 
البن��ك، على ضرورة أخذ احليطة واحلذر والتحري عن األش��خاص 
املدنيني الذين يقومون بإجراء التفتيش والتحري ويتم التأكد من 
هوياتهم ووجود قرار قضائي من احملكمة اخملتصة يخولهم بإجراء 
التفتيش والتحري وبحضور القوى املاسكة لألرض قبل الدخول 
إلى مقر املؤسسة.وأش��ار البنك، إلى أنه ف��ي حال حدوث هكذا 
تصرفات تقدمي ش��كوى رس��مية إل��ى مديري��ة مكافحة اجلرمية 
التابعة لوزارة الداخلية وبش��كل مباش��ر كونه��ا اجلهة اخملولة 

مبوجب القانون مبتابعة هذه اإلجراءات خدمة للصالح العام.

بغداد / البينة الجديدة
أعلن��ت النائبة عن حتالف الفتح ميث��اق احلادي، امس األحد، عن 
اكتمال االتفاق السياسي بشأن تسمية رؤساء اللجان النيابية، 
مش��يرة الى ان اس��ماء رؤس��اء اللجان س��تقدم خالل اجللسة 
األولى جمللس النواب. وقالت احلامدي ان “االتفاق السياس��ي على 
تس��مية رؤس��اء اللجان النيابية جاهز للتطبي��ق بعد العطلة 
التشريعية”. وأضافت أن “تقسيم اسماء رؤساء اللجان جرى من 
خالل التوافق السياسي بني الكتل وكذلك داخل اللجان ذاتها”، 
مبين��ة ان “التصويت عليها يكون ضمن اللجن��ة ذاتها على ان 
يتم رفع االس��م الى هيئة رئاس��ة البرملان”. وأشارت احلامدي إلى 
“عزم البرملان تنش��يط عمله الرقابي والتش��ريعي بعد العطلة 

التشريعية املقبلة سيما مترير القوانني اخلدمية”.

حرب: ليس للربملان التصويت
 على مرشح وزارة الدفاع

نائبة تكشف عن اتفاق سياسي 
على تسمية رؤساء اللجان باجللسة األوىل

بغداد / البينة الجديدة
االحتادي��ة  احملكم��ة  أن  حي��ث 
أصدرت قبل ثالثة أيام أمراً والئياً 
التصوي��ت  اج��راءات  بايق��اف 
الدف��اع   وزارة  مرش��ح  عل��ى 
أمامها  أقامه��ا  لوجود دع��وى 
الدراج��ي طالب��اً تأيي��د صحة 
التصويت له في اجللس��ه التي 
مت التصوي��ت فيه��ا ل��ه وادعى 
انه حصل على ع��دد االصوات  
واالغلبية املطلوبة لالس��تيزار 
والن الدعوى حتتاج الى اجراءات 
لتأييد ادعائ��ه أو نفيه كخبراء 
يتولون العد ولالطالع على ما مت 
توثيقه تلفزيونياً لذا صدر االمر 
الوالئي م��ن احملكمة وهذا االمر 

مبثابة حك��م اولي يلزم البرملان 
بعدم التصويت على أي مرشح 
ملنص��ب رئي��س ال��وزراء طبقاً 
الحكام املادة )95( من الدستور 
وقانون احملكمة العليا االحتادية 
وقانون املرافعات وبالتالي فإنه 
يت��م التري��ث في ترش��يح وزير 
الدف��اع وفي التصوي��ت عليه 
حلني حس��م الدعوى س��لبا ام 
ايجاب��ا اذ ان االم��ر الوالئ��ي ال 
الدعوى لصالح  يعني حس��م 
املدعي الس��يد الدراجي. اذ قد 
تلغي احملكم��ة االحتادية العليا 
االمر الوالئي ويخس��ر الدراجي 
الدعوى وقد تؤيد احملكمة االمر 
بحيث يرب��ح الدراجي الدعوى 
ولك��ن في جمي��ع االح��وال ال 
يجوز الترشيح والتصويت حلني 
ص��دور قرار جديد م��ن احملكمة 
ومخالفة االمر الوالئي بترشيح 
ش��خصية  عل��ى  وتصوي��ت 
جدي��دة حت��ى لو حص��ل على 

االغلبية يعتبر باطالً.



ألستيائه من ادائها السليب.. وزير االتصاالت يقدم خطة 
عمل لشركة هواوي بشأن مشاريع الوزارة

محلة يف بغداد ملكافحة التسول
يف دولة حاج ما يدري حباج.. مصدر : نواب كثريون ال يعرفون 

بعضهم وهناك فائزون بعضوية اجمللس تواروا عن األنظار

 البينة اجلديدة / وكاالت 
 تصاعدت حدة املواجهات بني قوات سوريا الدميقراطية )قسد( وتنظيم داعش 
االرهابي في املعركة األخيرة التي تدور في منطقة الباغوز مبحافظة دير الزور 
اشتباكات  الطرفني  بني  التماس  خطوط  الفرات.وشهدت  شرقي  السورية 

عنيفة مبختلف األسلحة.
وقالت مصادر في قوات سوريا الدميقراطية إن 8 من مقاتليها أصيبوا، ووصفت 
جروح بعضهم باخلطرة.وأفاد املرصد السوري حلقوق اإلنسان مبواصلة املقاتلني 
املدفعية  القذائف  مستخدمني  التنظيم،  تواجد  مناطق  قصف  األكراد 
عليه  الواقع  األمر  وفرض  التنظيم،  على  للضغط  في محاولة  والصاروخية 
واالستسالم.وأكد املرصد السوري مقتل عشرة من داعش في االشتباكات، 
املرصد،  لغم.وبحسب  انفجار  إثر  الدميقراطية  أربعة من سوريا  ُقـتل  بينما 
تواصل طائرات التحالف الدولي حتليقها في سماء املنطقة، وتراقب عن كثب 
حتركات عناصر التنظيم، حيث يسعى التحالف ملنع عودة داعش مجددا إلى 
املناطق احملررة.وأشار املرصد إلى أن نحو 300 من مسلحي داعش وعائالتهم 
ومدنيني خرجوا إلى مناطق سوريا الدميقراطية، وضمت هذه الدفعة عشرين 
أجنبيا من داعش.وتؤكد بعض شهادات اخلارجني من مناطق داعش أن الوضع 
داخل بلدة الباغوز بات صعبا للغاية، وأن مقاتلي داعش  يلفظون أنفاسهم 
األخيرة.وقالت سيدة فارّة ليس لدي مال، ليس لدي طعام لطفلي، ليس لدي 

دواء، لذا كان يجب أن أخرج.
وكانت قوات سوريا الدميقراطية أعلنت، مساء اجلمعة، بدء الهجوم األخير 

ضد آخر معاقل داعش في أقصى الشرق السوري.

  بغداد  / البينة اجلديدة
ــه  اكثر من 153 مليون  ــن البنك املركزي العراقي، امس االحد، عن بيع اعل
ــاركة 29 مصرفا. وشهد البنك املركزي العراقي خالل مزاده لبيع  دوالر ومبش
ــراء العمالت االجنبية ارتفاعا في مبيعاته ليصل الى 153 مليون و862  وش
ــار لكل دوالر  ــاس بلغ 1190 دين ــعر صرف اس ــف دوالر غطاها البنك بس ال
،مقارنة بيوم اخلميس التي بلغت املبيعات فيها 140مليون و381 االف دوالر.

ــون و102 الف دوالر لتعزيز االرصدة في اخلارج  ــوزع الطلب بواقع 134 ملي وت
ــة والبالغة  ــت البقية الباقي ــادات، فيما توزع ــكل حواالت واعتم على ش
ــا البنك بالكامل  ــكل بيع نقدي غطاه ــون و760 الف دوالر على ش 19 ملي
بسعر صرف بلغ 1190 دينار لكل دوالر واحد.فيما لم تتقدم اي من املصارف 

الـبالغة 29 مصرفا في مزاد العملة باي عروض لبيع الدوالر .
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نائب عن اإلصالح :الفساد أصبح ثقافة سائدة لغياب مبدأ الثواب والعقاب واحملاسبة الصارمة

املعركة األخرية .. داعش يلفظ أنفاسه يف آخر رقعة له بسوريا
بالتنسيق بني التجارة واملالية .. إعالن اخلطة الزراعية يف العراق باستثناء اإلقليم

بغداد / البينة اجلديدة
ــة اإلصالح،  ــب عن كتل ــع النائ  أرج
برهان املعموري، امس االحد، سبب 
تنامي ثقافة الفساد الى غياب مبدأ 

الثواب والعقاب.
وقال املعموري إن الفساد أخذ حيزا 
ــات الدولة كافة  ــرا في مؤسس كبي
ــائدة  ــا الى انه أصبح ثقافة س الفت

وسط غياب احملاسبة الصارمة.
ــار  ــبب االول إلنتش ــاف، إن الس وأض
ــف في  ــو الضع ــاد ه ــة الفس ثقاف
تطبيق القانون محذراً من استمرار 
غياب مبدأ الثواب والعقاب في ظل 

تنامي هذه الثقافة.
ــى ضرورة تطبيق  وأكد املعموري عل
ــا  عازي ــا  تنفيذه ــم  ودع ــني  القوان
ــتفحال ثقافة الفساد الى عدم  اس

تفعيل أغلب تلك القوانني.
ــفافية  ــى ان منظمة الش ــار ال يش
ــنوات  ــة تضع العراق منذ س الدولي
ــاداً ورشوة  في أكثر دول العالم فس

ومحسوبية.

)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(.
املرحوم ستار جبار الزم مؤسس صحيفة البينة الجديدة

بغداد / البينة اجلديدة
ــات  ــوزراء، توصي ــس ال ــر مجل  أق
ــة بإقرار  ــة اخملتص ــة الدائم اللجن
ــوم البالد مبا  ــة الزراعية لعم اخلط

فيها إقليم كردستان.
ــب بيان  ــت التوصيات بحس ونص
لألمانة العامة جمللس الوزراء على 
ــيق  بالتنس ــارة  التج وزارة  ــام  قي
ــراء  بأج ــة  املالي ووزارة  ــا  بينه
ــراض من املصرف  ــالت واالقت املناق
ــارة لتغطية الزيادة  العراقي للتج

في الكميات املتوقع تسويقها من 
محصولي احلنطة والشلب وكذلك 
ــيق فيما  ــام وزارة الزراعة التنس قي
ــعير، وإعادة  ــول الش يخص محص
ــرفة  ــا املش ــة العلي ــف اللجن تألي
ــة  ــول احلنط ــويق حملص ــى التس عل
ــس الوزراء من اجلهة  في مكتب رئي
ــا نصت التوصيات على  املعنية.كم

إشراك ممثل جهاز االمن الوطني في 
ــويق باحملافظات واشراك  جلان التس
املركز الوطني للعمليات في ضبط 
ــبة  ــويق من احملافظات بالنس التس
للمسوقني، واستثناء شاحنات وزارة 
ــة للنقل  ــركة العام التجارة والش
البري احلكومي والتي حتمل مستند 
ــات،  ــني احملافظ ــي ب ــل اصول تخوي
ــة إمكانية شمول  أضافة الى دراس

اخلطة  ــارج  املزروعة خ ــاحات  املس
الزراعية حملصولي احلنطة والشعير، 
ــة في احملافظات  وتأليف جلان فرعي
برئاسة احملافظ )شرط وجود عالقة 
ــتغالل الفالح  ــد اس ــع األرض تؤي م

لألرض(.
ــتيراد  وجاء في التوصيات  منع اس
ــعير الى  ــي احلنطة والش محصول
نهاية موسم التسويق سواء اكانت 

بذورا ام اعالفا، عدا اخملصص ملفردات 
ــة التموينية حصرا، وتبليغ  البطاق
هيئة املنافذ احلدودية بذلك، إضافة 
ــليم  ــام وزارة التجارة بتس ــى قي ال
ــالح في  ــغ احلنطة للف ــام مبال اقي
موعد أقصاه أسبوع واحد فقط من 
تاريخ تسليم احلاصل وللمشمولني 

باخلطة التسويقية.

البنك املركزي يبيع اكثر من 153 مليون دوالر ومبشاركة 29 مصرفا

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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تتمة ص1

بغداد/ البينة اجلديدة
ــد، ان نوابا  ــف مصدر برملاني، امس االح كش
ــض، فيما  ــون بعضهم البع ــرون ال يعرف كثي
ــة مجلس  ــن بعضوي ــود فائزي ــار الى وج اش

النواب تواروا عن األنظار.
ــن املصدر قوله  ــت صحيفة خليجية ع ونقل
ــون بعضهم،  ــواب ال يعرف ــر من الن ان الكثي
ــس وتوارى عن  ــاز بعضوية اجملل ومنهم من ف
ــيرا  ــابقة، مش األنظار، كما في الدورات الس
ــابقة كان  ــدورات الس ــي احدى ال ــى انه ف ال

ــي، جاء مرة واحدة  ــكن في دب هناك نائب يس
إلى البرملان من أجل تأدية اليمني الدستورية 

واختفى بعدها.
ــف عن  واضاف املصدر الذي طلب عدم الكش
ــاز بعضوية البرملان  ــمه، ان البعض ممن ف اس
يعتقد أنه أكبر من مجلس النواب وأرفع شأناً 
من أن يجلس مع غيره من السياسيني اجلدد 
ــى ان أكثر  ــزاب الفتية، الفتا ال ــاء األح وأعض
ــرة نواب لم يؤدوا اليمني الدستورية  من عش
ــى بدء عمل  ــهٍر عل ــة اآلن، بعد مرور أش لغاي

البرملان.
ــابق  يذكر ان مجلس النواب  وجه في وقت س
ــم لم يؤد  ــواب بعضه ــدد من الن ــذارات لع ان
ــبب جتاوز غياباتهم  ــتورية، بس اليمني الدس

عن حضور جلسات اجمللس احلد القانوني.
ويبدو اننا اليوم حقاً نعيش في دولة حاج ما 
يدري بحاج يارئيس مجلس النواب.. وأين أنت 

من كل هذا الذي يحصل؟.

وكاالت / البينة اجلديدة
ــن وزير الطاقة االيراني رضا اردكانيان، ان ايران لديها خطة على  أعل
ــاء في العراق. وقال  ــنوات إلعادة تأهيل قطاع الكهرب مدى ثالث س
ــة لألنباء، إن  ــنيم االيراني ــي تصريح اوردته وكالة تس ــان، ف اردكاني
ــيرا الى   ايران وفرت امكانية تبادل الطاقة مع جميع دول اجلوار، مش
ــاؤه االن مع ارمينيا، نسعى  خط نقل الطاقة الثالث الذي يتم انش
ــه قبل نهاية العام اجلاري من اجل زيادة قدرة تبادل  الى االنتهاء من

الطاقة.
ودعا وزير الطاقة االيراني، املستثمرين احملليني واالجانب لالستثمار 
ــب  ــعة وهي مصدر مناس ــي املنطقة، مؤكدا لدينا صحاري واس ف
ــبكة نقلنا في  ــتعداد لوضع ش للغاية لتوليد الطاقة ولدينا االس
ــع دول اجلوار  ــم بعقد اتفاقيات م ــتثمرين ليقوموا ه ــاول املس متن

وتصدير طاقتهم املنتجة.
ــال، ألن دول اجلوار التي  ــذا اجمل ــنا في ه ــاف، اليوجد من ينافس وأض

تستورد الكهرباء من ايران ليس امامها خيار افضل من ايران.
ــي في  وحول تصدير الطاقة الى العراق، قال، نعتزم تنفيذ دور رئيس
ــة على مدى ثالث  ــاء العراقي من خالل خط ــل قطاع الكهرب تأهي
سنوات، مؤكدا أنه مت ابرام اتفاقية مع وزير الكهرباء العراقي خالل 
ــتمرار تصدير الكهرباء  ــه االخيرة الى طهران كما مت متديد اس زيارت

الى العراق عاماً أخراً.
ــر الطاقة، قمنا خالل  ــة على العراق، قال وزي ــأن الديون املترتب وبش
ــاء الى العراق بقيمة اكثر من 6  ــنوات املاضية بتصدير الكهرب الس
مليارات دوالر حيث مت تسديد اكثر من 5 مليار دوالر، كما جرى اتخاذ 
ــديد املبلغ املتبقي وال توجد مشكلة في  ــبة لتس الترتيبات املناس

هذا الشأن.
ــنوات اخلمسة عشرة املاضية )46(  وكان العراق قد انفق خالل الس

مليار دوالر على قطاع الكهرباء ولكن.

صور رصدها القمر الصناعي .. مرتفع جوي عنيد يؤثر 
يف اجواء العراق

   بغداد / البينة اجلديدة
 تشير صورة القمر الصناعي للسحب صباح امس االحد الى 
تأثر العراق مبرتفع جوي.وقال املتنبئ اجلوي صادق عطية في 
منشور على صفحته في الفيسبوك ان االجواء غائمة الى 
غائمة جزئيا في بعض مدن الشمال بسبب تأثير منخفض 
جوي يتمركز على سواحل البحر املتوسط حالياً، مع هطول 
متوقع لالمطار في شمال املوصل ودهوك وشمال اربيل خالل 

النهار.
مدينة  االمطار   تشمل  ان  فمتوقع  الليل  خالل  أما  وأضاف 
االنبار وبعض االماكن في صالح الدين وكركوك اضافة الى 

املوصل وأربيل ودهوك.
نسبيا  صافية  االجواء  ستكون  املدن  باقي  ان  عطية  وتابع 
يتخللها ظهور بعض السحب وال توجد فيها اي حالة ممطرة 

ولفت  ايام مقبلة بسبب سيطرة مرتفع جوي عنيد.  لعدة 
الى ان درجات احلرارة تستمر مستقرة مع ارتفاع طفيف في 

األيام املقبلة.

وراء  ــولون  املتس ــؤالء  ه ــئ  ويختب
ــف زجاج  ــال، من تنظي ــض األعم بع
ــة  ــل الورقي ــع املنادي ــيارات وبي الس
ــرورا ببائعي  ــور، م ــة أو الزه أو العلك
الوصفات الطبية واألعشاب، وانتهاء 
ــتخدام األطفال الرضع، وفبركة  باس
قصص الستمالة عطف املارة الذين 
ــم ويحاول  ــم ال يصدقه ــات أغلبه ب

جتنب الوقوف أو االلتقاء بهم.

ــل  ــداد حتت ــون أّن بغ ــد مختص ويؤك
ــولني،  ــة األولى في أعداد املتس املرتب
ــات كركوك والبصرة،  تليها محافظ
ــن أن الظاهرة ترتبط بارتفاع  معتبري
ــى  إل ــراق  الع ــي  ف ــر  الفق ــدالت  مع
مستويات قياسية لم تصلها البالد 
ــة العراقية في  ــيس الدول ــذ تأس من
عشرينات القرن املاضي عقب احلرب 

العاملية األولى.

  بغداد / البينة اجلديدة
الطائي،  قاسم  الشيخ  الديني  املرجع  وجه 
عادل  الوزراء  رئيس  إلى  رسالة  األحد،  امس 
عبد املهدي دعاه فيها إلى الرأفة بالضعفاء 
من  بيد  املنكر  وضرب  املظلومني  وإنصاف 
على  الثروات  وتوزيع  احلدود  وضبط  حديد 
إياه من أن يستأمن  جميع العراقيني، محذراً 

اخلائن ويجامل السافل. 
إلى  وجهها  التي  رسالته  في  الطائي  وقال 
عبد املهدي، ، أحذر من مغبة هذا املوقع فقد 
غّرك من رماه إليك، واثقلك من حدثّك عليه، 
وأرادك ظالً تستظل به وهو يرمي عليك شرار 
فريقك  من  فكن  قوله،  واستقباح  فعله، 
وجتامل  اخلائن  تستأمن  ان  واياك  حذر،  على 
فالطريق  كان،  مهما  أحداً  وتداهن  السافل، 
تتلفه  وقد  قليل،  والرافد  طويل  سيد  يا 
مسايراً  وسيبقى  ومجامالتك  باعمالك 
نور  منفذ  من  لها  تعرف  ال  ظلمة  في  معك 
تهتدي به وتسير والعقبات ال تعد يحصلها 
جتمعها  أموال  فال  فعلك،  ويدونها  عملك 
تفيدك فأن حدها في سيرها معك هو القبر 
التراب  واريتك  ان  حيث تقول لك حقك مني 
انزلناك  ان  معك  حدهم  واصدقاؤك  وابناؤك 

ان  منا  حقك  هذا  لك  ويقولون  حفرتك  في 
الشبرين  تتجاوز  ال  وهي  حفرتك،  واريناك 
عرضاً، ويبقى ثالثهم تستفسر منه من أنت؟ 
ومحدد  حشرك  يوم  الى  مالزمك  انا  فيقول 
أهون  عندك  كنت  مصيرك،ولقد  بوصلة 
تركوك،  ملن  كعنايتك  بي  عناية  فال  الثالثة 
يدك  تعض  وقد  وغادروك،  حدك  وأوصلوك 
على صحبتك لهم وعلى جمعك مالك ظناً 
منك أنه يقويك ولكنه سيحرقك وتكوى به 

جبهتك وجبينك.
دمت  ما  جدك  ساعد  شمر  الطائي،  وأضاف 
حياً ترزق وأرأف بالضعفاء وانصف املظلومني 
من  بيد  وأضرب  الظالم  من  للمظلوم  وخذ 
أبدأ مبراكز الشيطان  أينما كان  حديد املنكر 
الكرادة،  في  املنتشرة  واملالهي  الدعارة  بيوت 
ثروة  ووزع  اخملدرات،  إدخال  في  احلدود  وأضبط 
فالفرصة  شعبك،  من  اهلل  عباد  على  بالدك 
يا  االنصاف   ، بيديك  وأمرك  اليك  سانحة 
يا  االنصاف  الوزراء،  رئيس  يا  االنصاف  سيد، 
مع شعبك،  أوالً  االنصاف  املهدي،  عادل عبد 
وثانياً مع جيرانك، وثالثاً مع دول العالم، واهلل 

ال يغنيك هؤالء يوم موتك.

مرجع ديين يوجه رسالة لعبد املهدي : 
اضرب بيد من حديد واضبط احلدود

بعد انفاقنا )46( مليار دوالر خالل )15( سنة.. خطة ايرانية 
إلعادة تأهيل قطاع الكهرباء يف العراق

بغداد / البينة اجلديدة
نعيم  وزيرها  ان  االتصاالت،  وزارة  اعلنت 
لشركة  عمل  خطة  قدم  الربيعي  ثجيل 
أنه  مؤكدة  الوزارة،  مشاريع  بشأن  هواوي 
عبر عن استيائه من النتائج السلبية في 

اداء الشركة.
نعيم  االتصاالت  وزير  إن   ، الوزارة  وقالت 
من  استيائه  عن  اعرب  الربيعي  ثجيل 
اداء شركة )هواوي(  النتائج السلبية في 
الصينية العاملة في املشاريع التي تقوم 

بها لصالح وزارة االتصاالت العراقية.
وأضافت أن الربيعي قدم خطة عمل لهذه 
تقدمي  اجل  من  ثانية  كفرصة  الشركة 
استراتيجية  لعالقات  وبداية  افضل  اداء 
افضل  من  تعتبر  التي  الشركة  هذه  مع 
حلول  تقدمي  في  العاملية  الشركات 
أن  موضحة  التحتية،  والبنى  االتصاالت 
مطول  اجتماع  خالل  ذلك  جاء  االمر  هذا 
مع سن نائب رئيس شركة هواوي وجايسن 
االوسط  الشرق  في  الشركة  عام  مدير 

العراق  مشاركة  هامش  على  عقد  والذي 
برشلونة  مدينة  في   MMC19 مؤمتر  في 

االسبانية.
ولفتت الوزارة الى أن نائب رئيس الشركة 
رؤية  مع  الكامل  تضامنه  عن  اعلن 

الربيعي وتفهمه ألستيائه، ووعد مبتابعة 
املشاكل التي طرحها الوزير والوفد املرافق 
له شخصيا وبشكل عاجل من اجل اعادة 
الثقة ومتكني وزارة االتصاالت من الوصول 

الخر التقنيات التي تقدمها الشركة.



كاريكاتير
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هل سيقاوم العرب احملشورون يف نفق حروب اجليل 
اخلامس ذلك اجليل أم أنهم لن خيرجوا من ذلك النفق

مؤتمرات ولقاءات ودخول العرب في نفق »حروب الجيل الخامس«

وفش��ل مؤمتر »وارس��و« في حتقيق 
أهدافه احلقيقية، وكانت مقايضة 
ض��رب إيران ب�»صفق��ة القرن« غير 
املؤكدة وغير املعلنة رسميا، وهذه 
املؤمترات واللقاءات؛ تتسابق عليها 
دول كب��رى وعظم��ى، تبدو من أجل 
حشد حلفاء وأتباع وعمالء ملهمة 
تب��دو عاجل��ة، وذلك احلش��د عادة 
يسبق احلروب؛ احملدودة أو الشاملة 
ولق��اءات  ومؤمت��رات  واملفتوح��ة.. 
تنعق��د وتنف��ض في ج��و محموم 
تب��دو لوض��ع اللمس��ات األخي��رة 
ملش��روع حرب واس��عة وش��املة؛ 
نتابع بداياته��ا في احلرب التجارية 
ب��ن الص��ن وأمريكا.ونراه��ا ف��ي 
اشتباك عربي صهيو أمريكي، وفي 
تفجي��ر األوض��اع ب��ن دول اخلليج 
الصهيونية  الغارات  وتوالي  وإيران، 
على س��وريا.. ه��ذا فضال عن فرض 
احلصار عل��ى »حواض��ن املقاومة« 

ف��ي أي م��كان. ون��راه ف��ي التدمير 
عربي��ة؛  دول  واحت��الل  املنظ��م 
مث��ل دول��ة فلس��طن وجمهورية 
لبنان، وإفس��اح اجملال أمام »ش��رق 
أوس��ط جديد«، وهو ف��ي حقيقته 
»ش��رق صهيون��ي كبي��ر«؛ تتول��ى 
قيادت��ه االمبراطوري��ة الصهيونية 
مس��تقبال، ونرى ذلك ف��ي التدخل 
األمريك��ي الس��افر ف��ي فنزوي��ال، 
وإص��رار ترامب عل��ى القضاء على 
م��ا تبقى م��ن إرادات وق��وى وطنية 
أن  يبدو  ودميقراطية مستقلة.لكن 
هذه »الفرش��حة« � مبعنى التمدد 

� لن متر.. فع��دد اجلبهات املفتوحة 
أكبر م��ن إمكانية االحت��واء مهما 
الني��ران،  وق��وة  األم��وال،  توف��رت 
اخلام��س  والطاب��ور  واملؤام��رات 
والتدخالت اخلارجية املباشرة وغير 
واحلروب  اإلرهاب  ويَُصنف  املباشرة. 
ب�»حروب اجليل اخلامس«.. والسؤال 
عن املعن��ى املقص��ود؟.. والنتيجة 
املُْتسَتهَدفة؟.. وتوزيع احلروب على 
أجيال بدعة أمريكية؛ صاغها قادة 
ومؤرخون عسكريون أمريكيون عام 
1989.وقيل في حتديد »حروب اجليل 
اش��تباك  عل��ى  اعتماده��ا  األول« 
اجلي��وش املباش��ر بالس��يوف ث��م 
البنادق، ومن أمثلتها احلرب األهلية 
االنكليزية )1642 � 1651(.. وارتبطت 
»ح��روب اجلي��ل الثان��ي«.. بظه��ور 
األس��لحة اآللية، والعم��ل بنظام 
والرأس��ية..  األفقية  التش��كيالت 
وحققت تقدما س��ريعا وخس��ائر 

التغطي��ة  واس��تخدمت  أق��ل، 
والتمويه في املع��ارك واملواجهات. 
مع مالحظة أن وضع حدود فاصلة 
بن أجي��ال احلروب، م��ن املمكن أال 
يك��ون دقيق��ا، وال يرق��ى ملس��توى 
حتدي��د  ف��ي  الكامل��ة  الس��المة 

احلروب.و»حروب  ونهاي��ات  بداي��ات 
اجلي��ل الثال��ث« ارتبط��ت بتطوير 
أملانيا للمعارك اخلاطفة، وتوظيف 
الس��رعة واملفاجأة في رف��ع األداء 

القتالي، واْس��ُتخِدم ذل��ك في غزو 
فرنسا عام 1940؛ متكنت الدبابات 
امليكانيكي��ة  املش��اة  وكتائ��ب 
والغطاء اجل��وي األملاني من اختراق 
واحتالل  للع��دو  األمامية  اخلطوط 
املؤخ��رة، وه��و م��ا أدى النهيار تلك 

اخلطوط.. وزاد اس��تخدام التسلل 
خلف اخلط��وط املعادية، وإضعاف 
وحديث��ا  بالتجس��س،  الدفاع��ات 
باألقم��ار الصناعية والتكنولوجيا 
املتط��ورة، ويندرج حت��ت هذا اجليل 
الوقائي��ة واحل��رب على  الضرب��ات 
اإلرهاب.تأخ��ذ ح��روب ه��ذا اجليل 
مببدأ احل��رب بالوكال��ة؛ في حاالت 
تنافس قوى إقليمي��ة ودولية على 
النفوذ واملصال��ح ، وتتجنب احلرب 
املباشرة، وتتدخل في شؤون الدول 
األصغ��ر واألضع��ف؛ ذات القيم��ة 
أو  واالقتصادي��ة  االس��تراتيجية 
اجلغرافية.وحروب اجليل الرابع تقوم 
عل��ى »التدمير الذات��ي« ومواجهة 
أبن��اء الش��عب الواح��د بعضهم 
البعض ودفعهم لتدمير إنفسهم 
بأيديه��م؛ اعتمادا عل��ى جماعات 
ف��ي  وميليش��يات،  مس��لحة 
مواجهة اجلي��ش النظامي للدولة 
املس��تهدفة، ومدهم بخاليا نائمة 
م��ن أنح��اء العالم.. وتأخ��ذ حروب 
هذا اجليل مبب��دأ احل��رب بالوكالة؛ 
ف��ي ح��االت تنافس ق��وى إقليمية 
ودولي��ة عل��ى النف��وذ واملصال��ح ، 
وتتجنب احلرب املباش��رة، وتتدخل 
في شؤون الدول األصغر واألضعف؛ 
االس��تراتيجية  القيم��ة  ذات 
واالقتصادي��ة أو اجلغرافي��ة.. وذلك 
وميليش��يات  بتحري��ض جماعات 
ضد دول مستهدفة، ونظم وحكام 
مطلوب إس��قاطهم، واس��تخدام 
التواص��ل األلكتروني في  وس��ائل 
ش��حن الن��اس وتزيي��ف وعيه��م، 
ومن أجل ذلك تس��تخدم أحدث ما 
وصلت إليه تكنولوجيا املعلومات.
ونظ��را للظروف البائس��ة، التي مير 
بها العرب يكثر احلديث عن »اجليل 
اخلامس« من احلروب.. أو ما يسمونه 
ح��روب »ما بع��د داع��ش«. وحروب 
ه��ذا اجلي��ل تعم��ل عل��ى القضاء 
النهائي على قوى املقاومة ومتكن 
»الث��ورة املض��ادة« منه��ا، وإح��الل 
طائفي��ة  وجماع��ات  تنظيم��ات 
ومناطقي��ة  وانعزالي��ة  ومذهبي��ة 
محل مؤسس��ات ومراف��ق الدولة، 
وتشجيع عناصرها على االنخراط 
ف��ي النش��اط املس��لح، وتوجيهه 
العلي��ا  واجملال��س  ال��وزارات  ض��د 
املركزي��ة  واإلدارات  واملتخصص��ة، 
البحث  ومراكز  احمللي��ة،  والوحدات 
والق��وات  والش��رطة  العلم��ي، 
العدال��ة  ومنظوم��ة  املس��لحة، 
والنقاب��ات  واالحت��ادات  والقض��اء، 
الدول��ة  وتُْس��تنَزف  والرواب��ط(. 
لدولة فاش��لة؛  وتتحول  وتَْضُعف، 

يسهل تفكيكها والقضاء عليها.
التقليدي��ة بن  وُصنِّف��ت احل��روب 
الدول��ة الصهيوني��ة ودول »القارة 

العربية« خاصة في اجلوالت الثالث 
1973(؛   /1967  /1956( الرئيس��ية 
صنف��ت بأنه��ا م��ن ح��روب اجليل 
األول، الت��ي غي��رت موازي��ن القوى 

العربي��ة واإلقليمي��ة، لكنه��ا لم 
تس��تطع تغيير التفوق العسكري 
إل��ى حتييد  الصهيون��ي، وانته��ت 
الدور املصري، وإخراجه من معادلة 
الص��راع العربي الصهيوني، ومهد 

الس��ادات لذلك ح��ن اعتبر حرب 
1973 أخ��ر احل��روب، لك��ن احل��روب 
األهلية والبينية توالت، فقبل توقيع 
معاهدة »كامب ديفيد« عام 1978 
اندلع��ت احلرب األهلي��ة اللبنانية، 
وبعد التوقيع وقعت احلرب البينية 
العراقي��ة اإليرانية. وبعد إس��قاط 
اخليار الوطني العس��كري، ُشِغلت 
»دول الطوق« واألط��راف بالتفاوض 
املفت��وح والتطبي��ع الكامل، وجاء 
ذلك متالزما مع التراجع الش��ديد 
والتفري��ط املبالغ فيه في البش��ر 
االخت��الالت  والث��روة.وأدت  واألرض 
التي نتجت ع��ن احلروب التقليدية 
إلى ظه��ور »حروب اجلي��ل الثاني«، 
بجماع��ات مقاومة؛ فلس��طينية 
ولبنانية )وطنية وإسالمية(؛ كانت 
لها ص��والت جوالت ض��د االحتالل 
الصهيون��ي في اجلن��وب اللبناني، 
وط��ورت من نفس��ها بتأثير اجلناح 
العس��كري حل��زب اهلل، وجناحه في 
إج��الء االحت��الل الصهيون��ي م��ن 
اجلن��وب، بجان��ب صم��ود فصائل 
املقاومة الوطنية واإلس��المية في 
فلس��طن.وإذا كانت »حروب اجليل 
الثال��ث« عربيا قد ب��دأت بعاصفة 
الصح��راء 1991 واس��تمرت بغ��زو 
الع��راق في 2003، واس��تغلت ثورة 
األعم��ال  وس��اندت  املعلوم��ات، 
األمريكية،  األحادي��ة  العس��كرية 
العراقي،  اجلي��ش  اختفى  وخاللها 
وه��و م��ا أحدث خل��ال ف��ي التوازن 
اإلقليمي والدولي، وزاد من تدخالت 
تركي��ا.وكان عنوان »ح��روب اجليل 
الراب��ع« هو احل��رب عل��ى اإلرهاب؛ 
بع��د انتش��ار جماعات عل��ى غرار 
»تنظيم القاعدة«.. وانتهى الوضع 
ومتكنه  »داع��ش«،  الدولة  بتنظيم 
من السيطرة على مساحات كبيرة 
من سوريا والعراق؛ وبدت حروب هذا 
اجليل أكثر غرابة بتش��كيل حتالف 
دول��ي تقوده الوالي��ات املتحدة عام 
2014 ملواجهته��ا، ومصدر الغرابة 
هو ذل��ك التناقض مما حدث يوم 10 
م��ارس 2014، وس��قوط ثاني أكبر 
مدن العراق، وكان أش��به بسقوط 
بغداد ) 3 � 4 إبريل 2003(، وسقوط 
»املوص��ل« البال��غ عدد س��كانها 
املليوني نسمة، في قبضة )داعش(، 
ال��ذي توفرت له إمكانيات بش��رية 
ومالية وعس��كرية غير مسبوقة. 
وكان��ت نقلة نوعي��ة مكنتها من 
الس��يطرة على املبان��ي احلكومية 
واإلداري��ة للدول��ة واس��تولت على 
ودائع املص��ارف الذهبية والنقدية، 
»الدول��ة  ض��رب  واس��تطاعت 
وع��ادت  مقت��ل،  ف��ي  الوطني��ة« 
بالعراق وسوريا إلى احلرب العظمى 
)2014 -2018(!!.الع��رب احملش��ورون 
ف��ي نفق »حروب اجلي��ل اخلامس«.. 
ه��ل س��يقاومون ذل��ك أم أنهم لن 

يخرجوا من ذلك النفق؟!

* كاتب عربي

حروب الجيل الثالث 
ارتبطت بتطوير 
أملانيا للمعارك 
الخاطفة وتوظيف 
السرعة واملفاجأة يف 
رفع األداء القتالي

حروب ما بعد داعش وحروب هذا الجيل تعمل على القضاء 
النهائي على قوى املقاومة وتمكني الثورة املضادة منها

ترامب

جونغ

نتنياهو

هل ان تعدد عقد 
املؤمترات واللقاءات خالل 
الشهرين األخيرين؛ 
هل هي عالمة صحة 
أم َعَرض ملرض؛ قيل عن 
مؤمتر القمة العربي 
األوربي الذي انعقد 
الشهر املاضي في 
شرم الشيخ أنه مؤمتر 
للغوص في ملفات 
السياسة واالقتصاد 
والهجرة غير الشرعية 
واإلرهاب، وحن ارتطم 
بصخرة »حقوق 
اإلنسان« لم يتحقق 
الهدف من انعقاده، 
ولقاء الرئيس األمريكي 
ترامب مع الرئيس 
الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون فشل بجدارة؛ 
بسبب املقابل اجملاني 
ثمنا لنزع السالح 
النووي الكوري.. على 
نفس طريقة التعامل 
مع العراق، التي انتهت 
بتجريده من أسلحته 
حتى التقليدية، ومعها 
جاء الغزو والدمار 
والتقسيم.. والتخلص 
من رئيسه وإعدامه، 
ونفس الشيء حدث 
مع ليبيا؛ سلمت ما 
لديها من أسلحة )دمار 
شامل(.. ولم تكن أسعد 
حظا، فجرى لها ما 
جرى للعراق.

* محمد عبد الحكم دياب

   عندما تنطفئ الكهرباء ألعن السياس��ة وعندما يطير 
املاء من االنابيب الصدئة العن السياس��ة وعندما تتصدر 
االلغاز  بعض القوائم ألعن السياس��ة ، لس��ت انا وحدي 
بل معظم ابناء الش��عب الذين يلعنون السياسة صباحا 
مس��اء . طفلنا وكبيرنا ونس��اؤنا يلعنون السياسة التي 
جلبت االرهاب والتراب ولم جتلب اجلمال واحلياة السعيدة 
حت��ى وصل بنا االمر الى التفكي��ر باقتناء حمار او حصان 
او حت��ى جمل ليوصلنا الى عملن��ا فدميقراطيتنا املصون 
ادت ال��ى تفعيل دور الش��يطان الرجيم وان بعض االحزاب 
كأنها رؤوس الش��ياطن فمن مش��كلة ال��ى اختها حتى 
ماتت النخوة واحلمية واملروءة عند البعض بصورة عجيبة 

. اال لعن��ة اهلل عل��ى 
سياس��ة  هك��ذا 
متيت الناس واش��باح 
تتخطفهم  اله��الك 
م��ن كل حدب وصوب 
حتى ان س��عر دجاج 
مؤخرا  ارتفع  الساديا 
اش��اعات  بس��بب 
قدمته��ا  مغرض��ة 
دجاجستان  حكومة 
ان  مفادها  االرهابي��ة 
ساديا ال متوت إال وهي 

مستلقية على خدها االيسر وال )ترفس( عند ذبحها .. أليس 
ذاك عجيب��ا ؟ لك��ن املؤمنن بحب الدجاج واملتمس��كن 
بالطعم اللذيذ ادركوا حجم املؤامرة فالدجاج املس��تورد 
فيه رائحة كريهة ال حتبذها سيدة املنزل فعاجلوا الفرمان 
بش��راء اعداد مهولة من هذا الدجاج . ما دخل السياسة 
ف��ي الدجاج ؟ هكذا صاح احدهم ف��ي وجهي فقلت له : 
ان الدجاج��ة املنتوفة افضل أم الدجاجة املهلوس��ة ؟ لم 
يفقه ش��يئا وظنني مجنونا فحمدت ربي على ذلك ففي 
العراق ان تكون مجنونا خير لك من ان تفقه ش��يئا . نعم 
اجلن��ون نعمة في هذا الوقت ال��ذي ضاع فيه حق الدجاج 
املس��لوق واملس��كوف عل��ى الطريق��ة السنس��كريتية 
القدمية فمن منا ال يلعن السياس��ة ايها السادة ؟ سرقوا 
احالمنا وبعثروها ومشوا على قلوبنا وأمانينا واحرقوا كل 
ش��يء حي . قال لي صديقي: ل��م تلعن وتولول ؟ قلت له : 
اذه��ب عني واال حولت��ك الى نصف دجاج��ة وربع نعجة . 

فقال لي:والربع االخير؟ قلت له:يفيدنا غدا.

السياسة تبعث على اجلنون

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

ما دخل السياسة يف 
الدجاج؟ هكذا صاح 
احدهم يف وجهي 
فقلت له:ان الدجاجة 
املنتوفة افضل أم 
الدجاجة املهلوسة؟ 
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بغداد / البينة اجلديدة
العراقية  الدار  من  وفد  شارك 
العام  مديرها  برئاسة  لألزياء 
في  املندالوي  إبراهيم  عقيل 
أقامته  الذي  السنوي  املؤمتر 
النقابة العامة للغزل والنسيج 
واأللبسة  اجللدية  والصناعات 
برعاية  أقيم  الذي  اجلاهزة 
لنقابات  العام  االحتاد  رئيس 
العام  األمني  ونائب  العمال 
العمال  لنقابات  الدولي  لالحتاد 

براك  دنبوس  ستار  العرب 
املاضي مبقر  الثالثاء  يوم  وذلك  
االحتاد  رئيس  وألقى  النقابة.  
كلمة  العمال  لنقابات  العام 
عمال  فيها  حيا  باملناسبة 
املنتج  دعم  إلى  داعياً  العراق 
الكلمات  توالت  بعدها  احمللي 
العربي  االحتاد  رئيس  من  لكل 
عبد  والنسيج  الغزل  لعمال 
عن  عبر  الذي  إبراهيم  الفتاح 
العراق  في  لتواجده  سعادته 

احمللي  املنتج  مقدرة  على  وأكد 
القى  حال  في  املنافسة  على 
أكدت  فيما  الدولة،  من  دعما 
لعمال  العامة  النقابة  رئيس 
الغزل والنسيج هدى االلوسي 
بكلمتها على أن جميع مقومات 
اإلنتاج متاحة ولكنها متوقفة 
وطالبت بتوفير الدعم من قبل 
ألقى  املناسبة  احلكومة.وبهذه 
مدير عام الدار العراقية لألزياء 
كلمة مهمة خلص فيها احللول 

احمللي  املنتج  دعم  أجل  من 
من  احلد  وبالتالي  به  والنهوض 
أن  ذكر  حيث  البطالة,  ظاهرة 
حتتاج  الوطني  املنتج  حماية 
إلى خطوات تنفيذية ملموسة 
نظام  متثل  القوانني   فأغلب 
فهي  لذا  اشتراكي  اقتصادي 
ينسجم  مبا  حتديث  إلى  حتتاج 
كل  في  التجارية  واحلركة 
طريق  عن  وذلك  العالم  أنحاء 
على  والرسوم  الضرائب  فرض 

في  البالد  تدخل  التي  البضائع 
واالستفادة  األلبسة  مجال 
احمللي.ودعا  املنتوج  لدعم  منها 
وزارة  في  املسؤولني  املندالوي 
اخلطوة  بهذه  للقيام  التجارة 
إلى ضرورة رفع مستوى  مشيراً 
املنتج  دعم  بضرورة  التثقيف 
اقتناء  ثقافة  وتشجيع  احمللي 
مؤكداَ  الوطني،  العراقي  الزي 
التراثية  األزياء  بإمكان  أن 
أن  محليا  املنتجة  والتاريخية 

السوق  في  ماموجود  تنافس 
في  وتفردها  لتميزها  وذلك 
للمستشار  كلمة  السوق.وفي 
الصناعة  وزارة  في  العلمي 
واملعادن عمار عبد اهلل حمد ذكر 
خططا  تبنت  الوزارة  أن  فيها 
من  احمللي  اإلنتاج  لتشجيع 
ودعم  العمل  فرص  خلق  خالل 
اخلاص  القطاع  مع  الشراكة 
واخملتلط واإلعفاءات الكمركية.

مدير مديرية ضحايا االرهاب يزور مديرية شهداء دياىل 

بغداد / البينة اجلديدة
نظم املركز االرشادي في ديالى 
الزراعة  مديرية  مع  وبالتعاون 
للجمعيات  العام  واالحتاد 
،دورة  احملافظة  في  الفالحية 
بعنوان  فالحية  تدريبية 
حملصول  اخلدمة  عمليات 
التفتيش  واهمية  احلنطة 

املركز  مدير  ،وبحضور  احلقلي 
الفالحني  من  وعدد  االرشادي 
البذور   ومنتجي  واملزارعني 
التدريبي  املنهاج  تناول 
محصول  اهمية  عن  مقدمة 
وحتديد  البذور  وانتاج  احلنطة 
وعمليات  الصنف  صفات 
خدمة احملصول حسب مراحل 

النمو وجدولة الري والتسميد 
ومكافحة  وتشخيص 
احلشرات التي تصيب احملصول 
واهميتها  التنقية  وعمليات 
الصفات  على  للمحافظة 
للصنف   والوراثية  الفيزيائية 
زيارة  الدورة  تضمنت  كما 
وشرح  احلنطة  حقول  الحد 

احلالية  املرحلة  عن  مفصل 
وعمليات  احملصول  لنمو 
الكشف والتحري عن االصابة 
والسونة وغيرها  املن  بحشرة 
االصداء  مثل  االمراض  من 
الدورة  واختتمت  والتفحمات 
بتوزيع  الفالحية  التدريبية 

شهادات املشاركة .

االرشاد الزراعي يف دياىل ينظم دورة تدريبية حول حمصول احلنطة 
والتفتيش احلقلي

بغداد / البينة اجلديدة
بنَكني  االستاذ  الوزير  السيد  ترأس 
مقر  في  موسعا  اجتماعا  ريكاني 
الفرق  واعضاء  رؤساء  مع  الوزارة 
اراض  قطع  باختيار  املكلفة  الفنية 
املواطنني  على  لتوزيعها  سكنية 
وانشاء مدن جديدة في بغداد وعموم 

احملافظات تنفيذاً ملبادرة السيد رئيس 
مجلس الوزراء، بحضور السيد وكيل 
الشوك  استبرق  املهندس  الوزارة 
لـمديريتي  العامني  املدراء  والسادة 
التخطيط  العامة،  )البلديات 
العمراني(.وذكر السيد الوزير ان هذا 
املشروع يعد مشروعا وطنيا يشمل 

ومعد  العراق  محافظات  جميع 
محددة  زمنية  وخطة  برنامج  وفق 
عملية  اجراءات  ترافقها  ومدروسة 
لتوفير البنى التحتية للمناطق التي 
مت  والتي  التوزيع  عملية  ستشملها 
االستثنائية  اجللسة  ضمن  اقرارها 
االولى جمللس االسكان الوطني لعام 
بتصاميم  املدن  هذه  لتكون   2018
أفضل  مع  يتوافق  حضري  واسلوب 
ال  ومبساحات  العالم  مدن  تصاميم 
مساحات  من  تقريبا   %50 عن  تقل 
املدن على مستوى احملافظات  مراكز 
حاليا واالقضية والنواحي مستقبال 
مع مراعات توفير الشبكات اخلدمية 
الهدف  ان  الوزير  السيد  كافة.وبني 
من اختيار وانشاء مواقع ملدن جديدة 
األراضي  من  مساحات  لتوفير  هو 

تصاميم  وفق  للمواطنني  السكنية 
حديثة تأخذ بنظر االعتبار توفر كافة 
املستقبلية  واخلدمات  االحتياجات 
جهود  بذل  الى  داعيا  املطلوبة، 
املشروع  هذا  واجناز  ألكمال  اضافية 
الوطني والعمل بضمير وطني خالص 
األسمى.وجرى  الهدف  هذا  لتحقيق 
خالل االجتماع الذي يعد استكماالَ 
السابقة  االجتماعات  لسلسلة 
االجناز  نسب  ومناقشة  استعراض 
للفرق الفنية التي تقوم باستكمال 
االراضي  وحتديد  كشف  اجراءات 
احملافظات  في  االنشاء  املقترحة 
من  الشروع  نقطة  وستكون  كافة، 
قريبا  واالعالن  البصرة  محافظة 
اسمها  فيها  جديدة  مدينة  عن 

)السياب( .

ريكاني :  يرتأس اجتماعا مع الفرق الفنية املكلفة باختيار قطع اراض سكنية 
لتوزيعها على املواطنني 

ــم  بغداد / البينة اجلديدة / قاس
حوشي

ــي  الغن ــد  عب ــور  الدكت ــرأس  ت
ــر عام  ــاعدي مدي ــعدون الس س
ــة  ــداد الرصاف ــة بغ ــرة صح دائ
ــؤولي  ملس ــعا  موس ــا  اجتماع
ــقني اإلعالميني  ــالم واملنس اإلع
ــات  ــفيات وقطاع ــي املستش ف
الرعاية الصحية األولية واملراكز 
ــة  التخصصية لبحث ومناقش
ــي تقع على عاتق  أهم احملاور الت
ــة  الواقعي ــالل  ــن خ ــالم م اإلع
مناقشة  واملصداقية فضال عن 
ــل اإلعالمي  ــر العم ــع تطوي واق
ــة.  الصحي ــات  املؤسس ــل  داخ
ــى  ــاع عل ــالل االجتم ــار خ وأش
ــل املعلومة  ــي نق ــالم ف دور اإلع
ــى  ــني عل ــة للمواطن الصحيح
ــي من اجل  ــون دوره تفاعل إن يك
ــلوك والتركيز على  ــر الس تغيي
ــة  باملؤسس ــة  اخلاص ــات  اآللي
ــات  ــع الفلكس ــالل وض ــن خ م

ــيرا  .. مش ــة  ــة الصحي للتوعي
الى نقل السلبيات وااليجابيات 
وكيفية  ــاعات  اإلش ــة  ومواجه
اإلجابة عليها بالسرعة املمكنة 
.وبني اهمية العمل املشترك مع 
تعزيز الصحة من خالل مهارات 
ــاع  ــة االقن ــي عملي ــال ف االتص
ــات لدى  ــر االجتاه ــن اجل تغي م
ــال  ــارات االتص ــن الن  مه املواط
ــا املثقف الصحي  التي يحمله
ــرض منها   حتويل العمليات  الغ
ــن معتقد  ــة اخلاطئة م الصحي
غير صحيح الى تصرف صحيح 
ــهم   في  ــو االمر الذي سيس وه
ــني الى  ــات املواطن ــر اجتاه تغيي
وعي صحي جيد .واختتم املدير 
ــى  ــل عل ــرة تعم ــام أن الدائ الع
تطوير العمل اإلعالمي من خالل 
ــني  ــؤولني االعالمي ــال املس إدخ
ــي مجال  ــدورات تخصصية ف ب

العمل اإلعالمي .

مدير عام صحة الرصافة يؤكد 
على اهمية االعالم يف تغيري 
السلوكيات الصحية  اخلاطئة 

الدار العراقية لألزياء تشارك يف مهرجان احتاد نقابات العمال للغزل والنسيج

بغداد / البينة اجلديدة / صبا كرمي
تواصل املديرية العامة للتنمية الصناعية 
واملعادن  الصناعة  وزارة  تشكيالت  إحدى 
مشاريع  إلقامة  أراض  وقطع  إجازات  منح 

صناعية جديدة 
سالم  املهندس  الشركة  عام  مدير  وقال 
للمكتب  تصريح  في  احمد  سعيد 
اإلعالمي في الوزارة إن املديرية منحت )30( 
إجازة وخصصت )8(  قطعة ارض ومنحت 
)65( هوية  وشهادة  اكمال واحدة لتأسيس 
املشاريع برأسمال )162( مليون دينار  مبينا 
حرص املديرية على مجريات العمل داخل 
املشاريع الصناعية ومعرفة احتياجات كل 
مشروع من خالل عمل الكشوفات الدورية 
التي تقوم بها اللجان الفنية املتخصصة 

املشاريع  ولكافة  مكثف  بشكل 
مشروعا   )21( كشف  مت  حيث  الصناعية 
أبدت  املديرية  ان  الى  مشيرا  صناعيا  
تعاونها مع اجلهات ذات العالقة من خالل 
اإلعفاء  لغرض  الرسمية  اخملاطبات  إعداد 
من رسم املهنة أو إيصال التيار الكهربائي 
باإلضافة إلى تسهيل اإلجراءات القانونية 
ونقل امللكية ، من جهة اخرى افصح سالم 
عن دور املديرية في اشرافها على املشاريع 
الصناعية املتميزة لتشهد مرحلة االرتقاء 
على  جهودها  ومتحورت  باالنتاج  الكامل 
املشاريع  اصحاب  معرفة  وتطوير  تكثيف 
بحقوقهم وواجباتهم لإلسهام في ايجاد 
احللول خلدمة مختلف املشاريع وتعريفهم  

بكيفية حماية منتوجهم .

التنمية الصناعة تواصل منح إجازات لتأسيس 
مشاريع صناعية جديدة

بغداد / البينة اجلديدة 
عن  األحد،  امس  التخطيط،  وزارة  أعلنت 
ارتفاع طفيف في معدل التضخم السنوي 
خالل املدة من شهر كانون الثاني لعام 2018 
احلالي  العام  الثاني من  لغاية شهر كانون 
التضخم  معدل  شهد  فيما   ،}%0.4{ بلغ 
ارتفاعا  املنصرم  الثاني  كانون  شهر  خالل 
بنسبة }0.6%{ مقارنة مع شهر كانون االول 
الذي سبقه وأوضح املتحدث الرسمي لوزارة 
التخطيط عبدالزهرة الهنداوي، ، ان ارتفاع 
معدل التضخم السنوي جاء متأثرا بارتفاع 
الكحولية  غير  واملشروبات  االغذية  قسم 

بنسبة }2%{ مقابل انخفاض قسم السكن 
بنسبة }1.8%{، فيما سجلت اقسام التبغ  
واملعدات  والتجهيزات  واالحذية  واملالبس 
املنزلية وقسم االتصال واملطاعم والفنادق 
انخفاضا  املتنوعية  واخلدمات  والسلع 
أما  }1.8%{.وأضاف  الى   }%0.1{ بني  تراوح 
والثقافة  والترفيه  والنقل  الصحة  اقسام 
بني  تراوح  ارتفاعا  شهدت  فقد  والتعليم 
االرتفاع  الهنداوي  و}9.3%{.وعزا   }%2,4{
ارتفاع  الى  التضخم  معدل  في  الشهري 
الكحولية  غير  واملشروبات  االغذية  قسم 
قسم  ارتفاع  وكذلك   ،  }%0.2{ بنسبة 

السكن بنسبة }0.5%{، كما ارتفعت باقي 
باملقارنة  املاضي  الشهر  خالل  االقسام 
بواقع   2018 عام  من  االول  كانون  شهر  مع 
}0.3%{ لقسم التجهيزات واملعدات املنزلية 
، وقسم الصحة واملطاعم والفنادق بنسبة 
 ،}1.2{ النقل  وقسم  منهما،  لكل   }0.1{
،وقسم   }%1.3{ بنسبة  االتصال  وقسم 
.}%0.8{ بنسبة  املتنوعة  واخلدمات  السلع 

ولفت الى ان مؤشر التضخم االساس ارتفع 
خالل الشهر املاضي مبعدل }0.4%{ عن شهر 

كانون االول الذي سبقه.

التخطيط تعلن إرتفاع معدل التضخم لكانون الثاني 

بغداد / البينة اجلديدة
بني  األخيرة  النقل  إتفاقية  أسفرت 
األردنية  واململكة  العراق  جمهورية 
للشركة  كبير  إجناز  عن  الهاشمية 
إجتماعات  في  البري  للنقل  العامة 
آلية إلدخال  عمان متخضت عن وضع 
الشاحنات العراقية لألردن وبالعكس 
ميناء  في  للتنسيق  مكتبني  وفتح 
لإلشراف  عمان  والعاصمة  العقبة 
ومتابعة  وحتميلها  الشاحنات  على 
عملها ومنح سمة الدخول للسائقني 
األردنيني ،أعلن ذلك السيـد عماد عبـد 
اإلدارة  مجلس  رئيس  األسـدي  الرزاق 
للنقل  العامة  للشركة  العـام  املدير 
البري وقال : تعد هذه االتفاقية إنتقالة 
البري  النقل  عمل  في  كبيرة  نوعية 

بني البلدين.وسيكون إعتماد الشركة 
الشركات  إسطولها  آليات  على 
وقفة  وقفت  التي  الرصينة  املؤتلفة 
جادة مع الشركة في الفترات املاضية 
النقل  جهود  دعم  في  وأسهمت 
املشتركة  العقود  تنفيذ  في  البري 
وعد االتفاقية األردنية العراقية بحق 
إجنازاً كبير للنقل البري .  وجرت خالل 
عاصمة  عمان  في  املاضي  األسبوع 
مراسيم  الهاشمية  األردنية  اململكة 
توقيع إتفاقية النقل البري املشتركة 
العالقات  أفاق  لتطوير  البلدين  بني 
عملية  وتسهيل  املتميزة  الثنائية 
طريق  عن  والسلع  البضائع  إنتقال 
منفذ طريبيل احلدودي ، وحضر توقيع 
السيد  العراقي  اجلانب  االتفاقية عن 

لعيبي  اهلل  عبد  املهندس  النقل  وزير 
األسدي  الرزاق  عبد  والسيد  باهض 
العام  املدير  اإلدارة  مجلس  رئيس 
وعدداً  البري  للنقل  العامة  للشركة 
من املسؤولني املعنيني في كال البلدين 
تسهيل مهمة  االتفاقية  وتضمنت   ،
دخول شاحنات الشركة العام للنقل 
وبالعكس  األردنية  لألراضي  البري 
لتذليل  تنسيقي  مكتب  وإيجاد 
اإلجراءات  وتسهيل  العقبات  كافة 
متعددة  تأشيرات  ومنح  اجلمركية 
للسائقني ولعدة سفرات وإيجاد ممثالً 
العقبة  في  واملتابعة  باإلشراف  يقوم 
وزير  السيد  .وعبر  وبغداد  وعمان 
للوصول  الكبيرة  سعادته  عن  النقل 
لهذه االتفاقية التي تعزز التعاون في 

اجملاالت ذات االهتمام املشترك السيما 
تلك التي تتعلق باجلوانب االقتصادية 
والتجارية وتفعيل التنسيق بشأنهما 

فيه  ملا  أرحب  آفاق  الى  بها  للدفع 
والشعبني  البلدين  مصالح  خدمة 

الشقيقني .

االسدي : إجناز كبري للنقل الربي يف اجتماعات عمان

الستار  عبد   / اجلديدة  البينة 
محسن

النقل  وزير  لتوجيهات  تنفيذا 
املهندس عبد اهلل لعيبي بتطوير 

مدير  تفقد  السكك   واقع 
االستاذ  وكالة  السكك  عام 
االحد  امس  كاظم  جواد  طالب 
السياج  وتأهيل  تطوير  اعمال 

من  الشركة  ملقر  اخلارجي 
والداخل الضفاء جمالية  اخلارج 
للبناية ومبا يالئم سمعة وتاريخ 
التي  العريقة  املؤسسة  هذه 
من  أكثر  تأسيسها  على  مضى 
بالعاملني  والتقى   . عام  مئة 
ووجه  املشروع   على  واملشرفني 
االعمال  واجناز  اجلهود  مبضاعفة 
وقت ممكن  باقصى  لهم  املوكلة 
يأتي  احملطة   تطوير  اعمال  ألن 
االخيرة  الزيارة  خلفية  على 
بتطوير  وتوجيهاته  النقل  لوزير 
الضفاء  كافة  الشركة  مفاصل 
احلضاري  املعلم  لهذا  جمالية 
التراثي  العريق  البارز في مدينة 

إزالة  مت  ذلك  ضوء  وعلى  بغداد 
داخل  الكونكريتية  الصبات 
الداخل  من  الشركة  باحة 
الدخول  عملية  النسيابية 
واخلروج. يذكر أن عملية التاهيل  
السكك  عام  مدير  يشرف  التي 
وكالة االستاذ طالب جواد كاظم 
تشارك فيها  الكوادر  الهندسية 
تكللت  الشركة  في   والفنية 
العمل  دائرة   وتوسيع  بالنجاح 
املركزية   املتابعة  ضوء  على 
إلظهار  عديدة  مفاصل  ليشمل 
احملطة بحلة جديدة ترتقي إليها 
السكك  لتعكس صورة إيجابية 

امام  املسافر الكرمي.

السكك تصاعد وترية العمل بتأهيل وتطوير اسوار بناية الشركة 

بغداد / البينة اجلديدة
ردهتني  فتح  الشعبية  الطبية  العيادات  دائرة  قررت     
محافظة  في  لألطفال  مستشفيات  في  اخلاص  للجناح 
العامة.وقال  املصلحة  تقتضيه  ما  وحسب  قار  وذي  بابل 
انه  اجلميلي  الرزاق  عبد  حازم  الدكتور  الدائرة  عام  مدير 
بيان صادر من  الصحة وحسب  وزارة  إلى موافقة  استناداً 
دائرة التخطيط وتنمية املوارد فيها تقرر فتح ردهة للجناح 
صحة  دائرة  ضمن  لألطفال  النور  مستشفى  في  اخلاص 
في  خاص  جناح  فتح  إلى  إضافة  اسرة   )4( وبسعة  بابل 
مستشفى محمد املوسوي لألطفال وبسعة 13 سريرا في 
ردهات األجنحة  أن فتح  دائرة صحة ذي قار.وأكد اجلميلي 
من  تقدمه  ملا  عليها  املراجعني  إقبال  لكثرة  يأتي  اخلاصة 
خدمات طبية وعالجية وفندقية متميزة تضاهي ما يقدم 
ما  وحسب  مناسبة  وبأسعار  األهلية  باملستشفيات 

تقتضيه املصلحة العامة.

دائرة العيادات الطبية الشعبية تفتتح ردهتني 
للجناح اخلاص لألطفال يف بابل وذي قار

بغداد / البينة اجلديدة
تفقد محافظ واسط الدكتور محمد جميل املياحي ميدانيا األعمال اجلارية 
في حي امليمون ) الطشاش ( برفقة مدير البلدية املهندس مصطفى حسن 

جاسم ومدير مجاري واسط املهندس عبد الواحد جاسم.
بوتائر  العمل سيستمر  أن  لهم  مؤكدا  املواطنني  من  عددا  احملافظ  والتقى 
نوعية  خدمات  تقدمي  أجل  من  املقبلة  األيام  في  املذكور  احلي  في  عالية 

للمواطنني.

حمافظ واسط  يتفقد ميدانيا األعمال اجلارية 
يف حي امليمون ) الطشاش(

بغداد / البينة اجلديدة
ضحايا  شهداء  دائرة  عام  مدير  زار 
الشهداء  مؤسسة  في  االرهاب 
طارق املندالوي مديرية شهداء ديالى, 
وموظفو  مدير  باستقباله  وكان 
ذوي  التقى  الزيارة  .وخالل  املديرية 
املتواجدين  املراجعني  من  الشهداء 
املشاكل  الى  واستمع  املديرية  في 
بحلها،  ووجه  تواجههم  التي 
وخالل اجتماعه مع مديري االقسام 
بذل  على  أكد  واملوظفني،  والشعب 
كل  لتذليل  اجلاد  والعمل  اجلهود 

من  الشهداء  ذوي  أمام  املعوقات 
لهذه  خدمة  والعمل  املثابرة  خالل 
.كما حث على  املضحية  الشريحة 
لذوي  التثقيفية  الندوات  إقامة 
من  الشهادة  قيم  وزرع  الشهداء 
أجل ان تبقى على مر األجيال وضرورة 
محاربة األفكار البعثية ووجه بزيارة 
على  لالطالع  الشهداء  عوائل 
الصحية  وأحوالهم  احتياجاتهم 
واالجتماعية ، واشاد بعمل املديرية 
خلدمة  حتققت  التي  االجنازات  واهم 

ذوي الشهداء في احملافظة .

بغداد / البينة اجلديدة
واملعادن  الصناعة  وزارة  عرضت 
 300 من  اكثر  املاضي  االحد  يوم 
معرضها  في  محلية  ماركة 
بنسخته  العراق(  في  )صنع 
خمسة  سيستمر  الذي  الرابعة 
دائرة   34 بأعماله  وتشارك  ايام 
الناطق  للوزارة.وقال  تابعة  وهيئة 
الرسمي باسم الوزارة عبد الواحد 
ادلى  خاص   تصريح  في  الشمري 
ان معرض   :” لـ”البينة اجلديدة  به 
بنسخته  العراق(  في  )صنع 
معرض  يحتضنه  الذي  الرابعة 
بغداد الدولي ابتداء من  يوم االحد 
اكثر  سيعرض  ايام،  خمسة  وملدة 
مختلفة  وماركة  مادة   300 من 

حتمل شعار )صنع في العراق(.وبني 
مشاركة  املعرض  من  الهدف  ان 
االجمالي  الناجت  بتعزيز  الوزارة 
تفعيل  خالل  من  للبالد  الوطني 
للقطاعني  واملصانع  الشركات 
خلق  الى  اضافة  واخلاص،  العام 
مع  للتواصل  جديدة  مساحة 

املستفيدة  اجلهات  السيما  الزوار 
فضال  واخلاص،  العام  القطاع  من 
عن تأسيس عالقات جتارية بهدف 
توسيع االنتشار للمنتجات احمللية 
شركات  غالبية  حصلت  ان  بعد 
االعتمادية  شهادة  على  الوزارة 

الدولية )االيزو(.

مبشاركة دوائر وهيئات وزارة الصناعة 
 افتتاح معرض )صنع يف العراق( للمنتجات احمللية

بغداد / البينة اجلديدة
األحد،  امس  بغداد،  امانة  اعلنت    
عن اطالقها حملة إلزالة سوق اخلردة 
أسفل مجسر النهضة وسط بغداد.

أنذارا  “اصدرت  أنها  االمانة  وقالت 
اخرها  مرة  من  والكثر  للمتجاوزين 
وتناقلته  االعالم  وسائل  عبر  كان 
التواصل االجتماعي”.وأكدت  وسائل 
األمانة “عزمها رفع جميع التجاوزات 
باعمال  لشموله  املذكور  سيما  وال 
محمد  بطريق  اخلاصة  التطوير 
القاسم والتجاوزات تقف عائقاً امام 

استمرار العمل”.

امانة بغداد تزيل سوق 
بغداد / البينة اجلديدةاخلردة اسفل جسر النهضة 

اجتمعت مدير عام دائرة احلماية االجتماعية 
االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  في  للمرأة 
وبرفقتها  املوسوي  حسني  عطور  الدكتورة 
ممثل الوزير النائب االداري  لهيئة ذوي االعاقة 
وكالة علي احللو مع عقيلة رئيس اجلمهورية 
الدكتورة سرباخ صالح وممثل االمني العام لالمم 
ومديرعام  هينس  جينني  العراق  في  املتحدة 
العامة  االمانة  في  العراقية  املرأة  دائرة متكني 
املقيم  واملمثل  عزيز  ابتسام  الوزراء  جمللس 
لصندوق االمم املتحدة للسكان اورميي سوجنرو 
وعدد من ممثلي صندوق االمم املتحدة للسكان 
خالل  املوسوي  االمن.وحتدثت  املالذ  مبنى  في 
االجتماع عن انتشار ظاهرة العنف في العراق 
بعد احداث داعش االرهابي فضال عن التعاون 
املتحدة  االمم  وصندوق  الوزارة  بني  املشترك 

للسكان منذ عام 2015 من خالل انشاء مراكز 
وديالى،  واالنبار،  )بغداد،  في  النفسي  الدعم 
وتأثيث  وتاهيلها  والنجف(  وكربالء،  وبابل،  
اول مالذ حكومي للنساء  املالذ االمن بوصفه 
ال  واحداً  مالذاً  ان  واكدت  العراق  في  املعنفات 
فقط  ناجية   )80( لنحو  يتسع  كونه  يكفي 
بعد  جديدة  مالذات  فتح  الواقع  يتطلب  لذا 
محافظات  في  املعنية  اجلهات  مع  التعاون 
وديالى(.   واالنبار،  واملوصل،  )البصرة،  مثل  عدة 
الناجيات  الفتيات  من  املوسوي عدداً  والتقت 
من االحداث االرهابية ملواساتهن وتقدمي الدعم 

لهن واعادة تعزيز ثقتهن بأنفسهن. 
من جانبها اثنت الدكتورة سرباخ صالح على 
دور وزارة العمل والشؤون االجتماعية في تقدمي 
الرعاية والدعم للنساء املعنفات واعربت عن 

سعادتها باالجنازات التي حققتها الوزارة.

العمل تبحث سبل احلد من ظاهرة العنف ضد املرأة يف العراق 
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بني الدولة 
و«الطائفة العميقة«

حال��ة اإلنكار ال تقتص��ر على األف��راد. هناك طوائ��ف وأحزاب 
تعي��ش ه��ذه احلال��ة، تدمر نفس��ها وم��ا حولها. تص��ر على 
وحداني��ة حقها في احلياة. حق دونه قت��ل اآلخرين أو اإلنتحار. 
األمثل��ة كثيرة. نذكر منها »القاعدة« و«داعش«، والصهيونية، 
واإلجنيليون في أميركا. تَشَكل فكر وسلوك هذه اجلماعات من 
أساطير وحكايات كأنها متحجرات أثرية غير خاضعة لقانون 
اإلجتماع. لكنها جماعات حية تبتز الش��عوب والسياسيني. 
تثير احلروب والفنت، وتدمر ش��عوباً ودوالً باسم احلق اإللهي كما 

تراه.
كتب غاري يونغ في«ذي غاردي��ان« البريطانية عن لقائه إحدى 
املؤيدات لدونالد ترامب خالل حملته اإلنتخابية. سأل السيدة 
ع��ن موقفه��ا من زعيمها بعدم��ا أعلنه عن عالقته بالنس��اء 
فقالت إنها تريد أن ترى الوقائع وتس��مع تصريحاته بنفسها. 
أكد لها أن هذه التصريحات اذيعت على الهواء مباشرة فاصرت 

على أنها لم تشاهده شخصياً وال تصدق اإلعالم.
الس��يدة أفضل مثال على حالة اجلمود الفكري التي يعيشها 
اإلجنيلي��ون انص��ار ترام��ب. حالة ال تس��مح له��ا ولغيرها من 
مؤيديه بحرية التفكير. هو الذي س��يحقق أحالمهم في إدارة 
أمي��ركا والعال��م فقرروا أن »ال يس��معوا. وأن يكذب��وا ما يقال 
عن��ه، ويعذروا كل أفعاله وأقوال��ه«. لذا ليس منتظراً أن يغيروا 
رأيه��م فيه بعدما قال��ه عنه محاميه الس��ابق مايك كوهني، 
ف��ي ش��هادته قبل يومني، ح��ني وصفه بأنه »عنص��ري، كاذب، 
مخ��ادع ومحت��ال«، مؤكداً أن��ه ميلك كل األدل��ة والوثائق التي 

تثبت أقواله.
العالق��ة بني ترام��ب واإلجنيليني )80 في املئ��ة منهم انتخبوه( 
ليس��ت معقدة. ه��م اوصلوه إل��ى البيت األبيض ع��ن قناعة 
بأنه سيحقق لهم سياس��اتهم املبنية على أساطير توراتية 
غي��ر آبه إال مب��ا يجنيه من أرب��اح، وهو اس��تخدمهم ، مبا لهم 
من نف��وذ، إلرهاب خصومه ف��ي الدولة العميق��ة. ولم يكذب 
إميانه��م فاعترف بالقدس »عاصمة أبدية« إلس��رائيل وخطط 
ل� »صفقة القرن«، وبدأ الس��عي إلنهاء املسألة الفلسطينية 
بعدم اعترافه بحق الالجئني بالعودة والتهديد بتخريب أي بلد 
ال يوافقه سياساته. سياسة ترامب ليست طارئة على اإلدارة 
األميركي��ة خصوصاً في ما يتعلق باملس��ألة الفلس��طينية، 
او بالنظ��رة إلى العرب عموم��اً، فقد عرفنا مثله��ا في مراحل 
كثي��رة، في عهد ريغ��ان وب��وش األب واإلبن، حت��ى أوباما الذي 
كان »مختلفاً عرقياً« لم تكن سياس��اته في الش��رق األوسط 

مختلفة كثيراً عن سابقاتها.
يحتدم الصراع ب��ني الدولة العميقة والطائف��ة العميقة في 
أمي��ركا وينعك��س صراعهما عل��ى العالم العرب��ي حروباً في 
هذه املنطقة املنكوبة. وما سياس��ات ترامب سوى صدى لهذا 
الص��راع وليس مهماً أن يصفه كوه��ني بأنه كاذب فهو »يقول 

احلقيقة دائماً«.

مصطفى زين

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
 تقّدمت قوات س��وريا الدميوقراطية 
الس��بت نحو آخ��ر جي��ب لتنظيم 
داعش في شرق س��وريا، في معركة 
من ش��أن حس��مها أن ميّهد إلعالن 
انته��اء »خالفة« أث��ارت الرعب على 

مدى سنوات.
لفصائ��ل  التحال��ف  ه��ذا  وأطل��ق 
كردية وعربية املدعوم من واشنطن، 
هجومه األخي��ر اجلمعة بعد انتهاء 
األش��خاص  آالف  إج��الء  عملي��ات 
غالبيته��م م��ن عائ��الت اجلهاديني 
م��ن بل��دة الباغ��وز، التي بات��ت آخر 
نقطة يتواجد فيها التنظيم بعدما 
كان يس��يطر في الع��ام 2014 على 
مساحات واسعة في سوريا والعراق 
اجمل��اور. وأفاد املتحدث باس��م حملة 
قوات س��وريا الدميوقراطي��ة في دير 
الزور عدنان عفرين عن »اش��تباكات 

م��ع  قوات��ه  تخوضه��ا  عنيف��ة« 
»املس��افة  إن  وق��ال  التنظي��م. 
تفصلن��ا  كان��ت  الت��ي  اجلغرافي��ة 
ع��ن داعش انتهت وبات��ت املواجهة 
مباشرة«، مشيرا إلى إصابة ثمانية 

مقاتلني بجروح بالغة.
وإثر هذا التقدم، ب��ات بامكان قوات 
س��وريا الدميوقراطي��ة رص��د حركة 
مقاتلي التنظيم بني اخليم واألبنية 
م��ن النقط��ة الت��ي وصل��ت إليها، 
بحس��ب مس��ؤول في قوات سوريا 
الدميوقراطي��ة. وفي مقاط��ع فيديو 
وزّعته��ا قوات س��وريا الدميوقراطية 
صب��اح الس��بت، ميكن س��ماع دوي 
ناري��ة  ورش��قات  مدفع��ي  قص��ف 
ورؤي��ة أبنية قي��د اإلنش��اء يتحرك 
مقاتلوه��ا بينه��ا.  ال ميك��ن وض��ع 
م��دة زمني��ة النه��اء املعرك��ة، بناء 
على املفاجآت التي س��نتحّضر لها 

وأكد مدي��ر املرصد الس��وري حلقوق 
اإلنس��ان رامي عب��د الرحمن »تقدم 
قوات سوريا الدميوقراطية في مزارع 
الباغوز حيث يتّم متشيط املنطقة« 
مضيف��اً أن��ه »ليس هن��اك مقاومة 
حقيقي��ة من قبل تنظي��م داعش«. 
وق��ال آرام كوجير املس��ؤول امليداني 
في وحدات حماية الشعب الكردية 

مس��اء الس��بت »بدأ التق��دم البري 
داخل جي��ب تنظيم داع��ش االخير 
من ثالثة محاور«، الفتا الى انه »يتم 
اس��تخدام القنابل الضوئية حاليا 
الفس��اح الطريق امام تقدم القوات 
على األرض«. وأوضح عفرين لوكالة 
الصحاف��ة الفرنس��ية أن��ه ال ميكن 
»وضع م��دة زمنية النه��اء املعركة، 

يوم��ني أو ثالثة أيام أو أس��بوع، بناء 
على املفاجآت التي سنتحّضر لها«. 
وقال مدير املكت��ب اإلعالمي لقوات 
سوريا الدميوقراطية مصطفى بالي 
مساء اجلمعة إن الهجوم »سينتهي 

حني ينتهي آخر داعشي«.
وأظهرت مشاهد فيديو الُتقطت ليل 
اجلمعة عناصر مس��لحة من قوات 
س��وريا الدميوقراطية تستعّد وسط 
ظالم حالك لبدء املعركة. وُسمعت 
أص��وات آليات عس��كرية مصفحة 
وكذل��ك  مقاتل��ني  لنق��ل  تتح��رك 

أصوات رشقات نارية كثيفة.
وفي ش��ريط الفيديو، بدا عنصر من 
ق��وات س��وريا الدميوقراطية يحمل 
يُظه��ر خارط��ة  جه��ازاً إلكتروني��اً 
مفّصل��ة للمنطق��ة الت��ي يُحاصر 
اجلهاديون في داخلها ويشرح محاور 

القتال متحدثاً باللغة الكردية.

وكاالت / البينة الجديدة
قال حزب األمة السوداني املعارض في 
بي��ان مؤخرا إن الص��ادق املهدي زعيم 
احل��زب دع��ا الرئي��س الس��وداني عمر 
البش��ير للتنح��ي وإبداء االس��تعداد 
للق��اء ممثلي املعارض��ة »لالتفاق على 

تفاصيل العبور نحو النظام اجلديد«.
وق��ال البي��ان »للخ��روج م��ن موق��ف 
لرئي��س  نوج��ه  احلال��ي  املواجه��ة 
اجلمهوري��ة ن��داء: إن��ك تس��تطيع أن 
حتقق للبالد مخرجا آمنا قدره لك أهل 
السودان والتاريخ ويحول االستقطاب 
احل��اد لوحدة وطنية والعزل��ة الدولية 

إلى تعاون دولي«.
يأت��ي ذلك بعد أس��بوع م��ن إجراءات 
متتالي��ة ته��دف إلى التص��دي ملوجة 
لم يسبق لها مثيل من االحتجاجات 
التي تهدد حكم البشير املستمر منذ 
ثالثة عقود. وش��ملت اإلجراءات إعالن 
حالة الط��وارئ في عموم البالد وإقالة 

ح��كام الوالي��ات وتعي��ني مس��ؤولني 
عسكريني وأمنيني محلهم.

وحت��دث امله��دي ف��ي كلم��ة ل��ه أمام 
قيادات من حزب��ه بالعاصمة اخلرطوم 
ع��ن تقدميه حال للس��ودان م��ن أزمته 
عبر »كبسولة التحرير«، بحسب بيان 

للحزب.
وأوضح أن »كبس��ولة التحرير تتمثل 
ف��ي رف��ض إع��الن الط��وارئ ورف��ض 

عسكرة اإلدارة«.
وبدأت االحتجاجات في السودان على 
ارتف��اع أس��عار اخلب��ز ثالث��ة أضعاف 

بصورة ش��به يومية منذ 19 ديسمبر/
كان��ون األول ثم حتول��ت إلى أطول حتد 

حلكم البشير.
وبحس��ب حصيل��ة رس��مية قتل 31 
شخصا منذ 19 كانون االول/ديسمبر. 
لك��ن منظم��ة هيومن رايت��س ووتش 

تقول إن عدد قتلى االحتجاجات 51.
وكان الرئيس البش��ير ح��ل احلكومة 
في املستويني االحتادي واحمللي وعني 18 
واليا جديدا بينهم 16 من كبار ضباط 

اجليش ومسؤولني أمنيني اثنني.
وبريطانيا  املتح��دة  الواليات  وانتقدت 
والن��روج وكن��دا فرض حال��ة الطوارئ 
ووصفتها بأنها »عودة للس��ودان الى 

احلكم العسكري«.
واعتبرت الدول األربع في بيان مشترك 
أن هذه العودة »ال تخلق بيئة مساعدة 
حلوار سياس��ي جديد أو انتخابات ذات 

مصداقية«.
واعتب��ره  البي��ان  الس��ودان  ورف��ض 

»تدخال« في شؤونه الداخلية، وقالت 
وزارة اخلارجي��ة الس��ودانية إن »حالة 
الطوارئ ل��ن تؤثر على حرية املواطنني 
قض��ت  واخلمي��س،  وحقوقه��م«. 
الط��وارئ بس��جن ثمانية  محكم��ة 
متظاهرين ملش��اركتهم في مسيرات 
غير مرخصة خرجت في وقت س��ابق 
م��ن الي��وم ذاته، ف��ي أول��ى العقوبات 

الصادرة عن هذه احملاكم.
وش��ن جهاز األمن واخملاب��رات الوطني 
الس��وداني حملة ل��وأد االحتجاجات 
م��ن  املئ��ات  اثره��ا  عل��ى  ُس��جن 
املتظاهرين وقادة املعارضة والناشطني 
والصحفي��ني. وقاد البش��ير البالغ 75 
عام��ا انقالبا س��لميا ع��ام 1989 ضد 
احلكومة املنتخبة دميوقراطيا برئاسة 
الصادق املهدي. ودعمته حينها اجلبهة 
اإلس��المية القومي��ة بقيادة حس��ن 
التراب��ي الذي توفي ف��ي 2016، بعد أن 

أصبح من أشد معارضي للبشير.

مواجهــــة على املسافــــة صفــــر يف الباغــــــوز

الصادق املهدي يدعو البشري إىل التنحي

وكاالت / البينة الجديدة
تبادل اجليش��ان الهندي والباكستاني 
الس��بت قصفا مدفعيا خلف سبعة 
قتلى على جانبي حدود كش��مير رغم 
إفراج إس��الم اباد عن طي��ار هندي في 
مس��عى الحت��واء االزم��ة اجلديدة بني 

البلدين اجلارين.
وخالل 24 ساعة، قتل جنديان ومدنيان 
في اجلان��ب الباكس��تاني وفق مصدر 
عس��كري، فيما قضت امرأة وطفالها 
ف��ي اجلان��ب الهن��دي ج��راء س��قوط 

قذيفة هاون على منزلهم.
وفي املنطقة برمته��ا، توجه القرويون 
ال��ى املالجئ فيم��ا حظرت الش��رطة 

التنقل غير الضروري على الطرق.
ومنذ بداية االس��بوع، قت��ل 12 مدنيا 

على جانبي احلدود.
وكان ش��ريط مصور للطي��ار الهندي 
ال��ذي أفرجت عنه باكس��تان اجلمعة، 
اثار غضب��ا كبيرا في الهند الس��بت، 
الس��لطات  ش��اكرا  يظه��ره  الن��ه 
الباكستانية، وذلك على خلفية حرب 
دعائي��ة بعدما اعتبرت إس��الم اباد أن 
االفراج عن الطيار هو »بادرة سالم« في 

االزمة اجلديدة حول كشمير.

ابهينندان  اللفتنانت كولوني��ل  وكان 
فارثامان الذي أس��قطت طائرته امليغ 
21 االربع��اء فيم��ا كان يطارد مقاتالت 
باكس��تانية فوق كش��مير، عبر سيرا 
اجلمع��ة نقط��ة واج��اه احلدودية بعد 
تأخير لس��اعات عدة عن املوعد املقرر 

أصال.
وش��كل اعتقال��ه ذروة املواجه��ة بني 
القوتني النوويت��ني والتي اندلعت بعد 
هجوم انتحاري في 14 ش��باط/فبراير 

أس��فر عن مقتل اربعني جنديا هنديا 
في كشمير.

وبدا فارثام��ان مصابا في إحدى عينيه 
م��ع وصول��ه ال��ى الهن��د. وكان هبط 
باملظل��ة م��ن مقاتلت��ه ف��ي اجلان��ب 
الباكستاني من االقليم املتنازع عليه. 
ومت نقل��ه بعدها للخض��وع لفحوص 
طبية قبل ان تستجوبه االستخبارات 
الهندية. وقالت وسائل االعالم الهندية 
ان الطيار عاد متأخرا النه »أجبر« على 

تصوي��ر ش��ريط مقابل االف��راج عنه. 
ويش��كر اجلندي في الش��ريط، اجليش 
الباكس��تاني ملا يتصف به من مهنية 
والنقاذه من حشد باكستاني هاجمه 
ل��دى هبوط��ه. ويتهم وس��ائل االعالم 
الهندية باشاعة هستيريا حربية بني 
البلدي��ن. وعرض اجليش الباكس��تاني 

الشريط على نطاق واسع.
وقال رئيس احلكومة السابق في والية 
جامو وكش��مير الهندية عمر عبداهلل 
اخ��الال  املص��ور ش��كل  الش��ريط  ان 
بالتزام باكس��تان االف��راج عن الطيار 
سريعا. وكانت إسالم اباد اعتبرت هذه 

اخلطوة »بادرة سالم«.
وكت��ب عب��داهلل على تويت��ر ان الطيار 
»أجبر على تس��جيل )الشريط( قبيل 

تسليمه« للهند.
الهندي��ة  االع��الم  وس��ائل  ووصف��ت 
الشريط بانه »مقيت« وينتهك املعايير 
الدولية السرى احلرب. كذلك، هاجمته 
مواقع التواصل االجتماعي في الهند. 
الباكس��تاني  اخلارجي��ة  وزي��ر  لك��ن 
ش��اه محمود قرش��ي أكد أن بالده لم 
تتع��رض الي »ضغ��وط« لالف��راج عن 
الطيار، مشددا على »أننا ال نريد سوى 

السالم«.
الباكس��تانيني  االف  مئ��ات  ووق��ع 
عريضتني عبر االنترنت يطلبون فيهما 
ترشيح رئيس الوزراء عمران خان جلائزة 
نوبل املقبلة للس��الم في ضوء قراراته 
وتصريحاته في اطار سعيه الى تهدئة 

االزمة مع الهند.
واذا كانت وسائل االعالم الباكستانية 
رحب��ت باالفراج ع��ن الطي��ار الحتواء 
التوت��ر م��ع نيودله��ي، ف��إن البع��ض 
اب��دى حتفظ��ه عب��ر مواق��ع التواصل 

االجتماعي.
وفي هذا السياق، قال غول بخاري احد 
معارض��ي احلكومة واجليش »ليس��ت 
فكرة جيدة. هذا االمر س��ينقلب« ضد 

باكستان.
وف��ي نيودله��ي، توع��د رئيس ال��وزراء 
القوم��ي نارين��درا مودي الس��بت كل 
»من يجرؤ على تهدي��د الهند اجلديدة 

الشجاعة وغير اخلائفة«.
وأس��ف مودي لع��دم متك��ن الهند من 
الفرنس��ية،  راف��ال  مقات��الت  حي��ازة 
معتب��را ان »نتيجة املواجهات االخيرة 
م��ع باكس��تان كان ميك��ن ان تك��ون 

مختلفة« لو مت احترام العقد.

ظهور املتشدد البارز أمادو كوفا 
بعد إعالن فرنسا مقتله يف مالي

اهلند وباكستان تتبادالن النريان على حدود كشمري

وكاالت / البينة الجديدة
أميرك��ي  مس��ؤول  أعل��ن 
الوالي��ات  ق��رار  أن  مؤخ��را 
املتحدة خف��ض متثيلها لدى 
يدخ��ل حيز  الفلس��طينيني 
التنفي��ذ الي��وم االثن��ني عبر 
دمج قنصليته��ا في القدس 

بالسفارة في اسرائيل.
االميركي  اخلارجية  وزير  وكان 
مايك بومبي��و قال عند اعالن 
االول/ تش��رين  ف��ي  الدم��ج 
اكتوبر املاض��ي إن الهدف هو 
حتس��ني »الفاعلية« مش��يرا 
ال��ى ان ه��ذا االمر ال يش��كل 

تغييرا في السياسة.
لكن املسؤولني الفلسطينيني 
اعتبروا أن هذا القرار يش��كل 
خطوة أخرى ضدهم من قبل 

إدارة الرئيس األميركي دونالد 
ترامب التي جمدوا االتصاالت 
معها بعد ق��راره العام 2017 
بالق��دس عاصمة  االعت��راف 

السرائيل.
ول��م يتم إع��الن موعد لدمج 
بالسفارة  العامة  القنصلية 
االميركية ف��ي القدس، لكن 
مس��ؤوال ف��ي وزارة اخلارجية 
لوكال��ة  ق��ال  االميركي��ة 
الصحافة الفرنس��ية رافضا 
كش��ف اس��مه »من املتوقع 
أن يحص��ل ذل��ك ف��ي 4 آذار/

مارس«.
وقنصلي��ة الق��دس العام��ة 
الت��ي كان��ت مت��ارس بحكم 
االم��ر الواقع مهام الس��فارة 
لدى الس��لطة الفلسطينية 

من��ذ اتفاق��ات اوس��لو ف��ي 
التسعينات، ستحل محلها 
خدم��ات  تس��يير  وح��دة 
ضم��ن  الفلس��طينيني 

االميركي  والسفير  السفارة. 
الى اس��رائيل ديفيد فريدمان 
مؤيد لالستيطان االسرائيلي 
في الضف��ة الغربي��ة احملتلة 

ومنحاز الس��رائيل. ولم يؤكد 
تقاري��ر  االميرك��ي  املس��ؤول 
مفاده��ا أن مق��ر القنصلي��ة 
العامة في القدس سيتحول 
منزال للس��فير االميركي في 
الس��فارة  نقل  إطار عملي��ة 
الى القدس التي متت في أيار/

مايو املاضي.
وق��رار ترام��ب نقل الس��فارة 
الق��دس  ال��ى  االميركي��ة 
ش��كل قطيعة مع عقود من 
الدبلوماس��ية الدولي��ة التي 
تعتبر أن وض��ع القدس يجب 
أن يتقرر ضمن مفاوضات بني 

اسرائيل والفلسطينيني.
ويرتق��ب أن يكش��ف ترام��ب 
املنتظ��رة  للس��الم  خطت��ه 
منذ فترة طويلة في االش��هر 

مب��ادرة  ومبوج��ب  املقبل��ة 
السالم العربية التي طرحتها 
الس��عودية ف��ي ع��ام 2002، 
العربي��ة  البل��دان  عرض��ت 
تطبيع العالقات مع إسرائيل 
مقاب��ل اتف��اق عل��ى إقام��ة 
دولة فلس��طينية وانسحاب 
إسرائيل الكامل من األراضي 

التي احتلتها عام 1967.
الق��دس  إس��رائيل  وتص��ف 
بش��طريها بأنها »عاصمتها 
األبدية واملوحدة« وهو موقف 
ال يلق��ى اعتراف��ا دوليا. ويريد 
تك��ون  أن  الفلس��طينيون 
الت��ي  الش��رقية،  الق��دس 
احتلته��ا إس��رائيل في حرب 
لدولتهم  عام 1967، عاصمة 

في املستقبل.

مكتب تابع للسفارة األمريكية يف القدس ميثل واشنطن لدى الفلسطينيني

وكاالت / البينة الجديدة
ذكر موق��ع »س��ايت« الذي 
يراق��ب أنش��طة اجلماعات 
املتش��ددة على اإلنترنت أن 
املتش��دد البارز أمادو كوفا، 
الذي أعلنت فرنس��ا مقتله 
)نوفمبر(  الثاني  في تشرين 
املاض��ي، جن��ا م��ن الهجوم 
وظهر في تس��جيل مصور 
دعائي جديد وهو يسخر من 

القوات الفرنسية واملالية.
الدف��اع  وزي��رة  وكان��ت 
الفرنس��ية فلورن��س بارلي 
قال��ت للبرمل��ان بع��د أي��ام 
قليلة من هجوم 22 تشرين 
الثاني إن كوفا، وهو متشدد 
وقي��ادي ب��ارز ف��ي جماع��ة 
متش��ددة مرتبطة بتنظيم 
 35 أح��د  كان  »القاع��دة«، 
مقات��الً مت »حتييدهم«. وقال 
جي��ش مال��ي إن كوفا ُقتل، 
م��ا اعتبر ضرب��ة للجماعة 
املتشددة التي ينتمي إليها. 
لكن كوف��ا ظهر وهو يرتدي 
عمامة بيضاء في تسجيل 
وس��ائل  نش��رته  مص��ور 
وانتش��ر  املوريتانية  اإلعالم 
التواص��ل  وس��ائل  عل��ى 
م��ن  وس��خر  االجتماع��ي 
مزاعم قتله. وفي التسجيل 

املصور يقول كوفا حملاوره إن 
إع��الن جناته تأج��ل ملراقبة 
السياس��ية  الفع��ل  ردود 
اخلط��ط  أفض��ل  وإع��داد 
للتعامل معها في وس��ائل 
اإلعالم سياس��ياً وميدانياً. 
وأكد موقع »سايت« صحة 

التسجيل.
وق��ال ناط��ق باس��م رئيس 
إن  الفرنس��ي  أركان اجليش 
التحقق  الس��لطات بصدد 
من صحة تس��جيل كوفا، 
بينم��ا امتنع ناطق باس��م 
ع��ن  مال��ي  ف��ي  اجلي��ش 
بارل��ي  وقال��ت  التعلي��ق. 
القوات  إن  املاضي  األسبوع 
الفرنس��ية قتلت يحيى أبو 
الهم��ام، الرج��ل الثاني في 
اجلماعة، في هجوم ُنفذ في 

21 شباط )فبراير( املاضي.
وتدخلت القوات الفرنسية 
في مالي، وهي مس��تعمرة 
فرنسية سابقة، عام 2013 
املتش��ددين،  تق��دم  لص��د 
تنظي��م  أع��ادوا  لكنه��م 
صفوفهم من��ذ ذلك احلني. 
 4500 حوال��ي  ي��زال  وال 
فرنسي في منطقة  جندي 
الس��احل، معظمه��م في 

مالي.



عصام شيحة

ك��رة الق��دم أول ما يخطر عل��ى بال أي 
مصري عندما تُذكر أفريقيا، ينافس��ها، 
من��ذ س��نوات قليل��ة »س��د النهضة« 
االثيوبي! ذلك ما تشكل نتاج سياسات 
دامت أكثر من أربعة عقود؛ إذ ولت مصر 
وجهها شطر الغرب عقب حرب 1973، 
بحث��اً ع��ن حداثة تندرج به��ا مصر في 
فلك الغرب الدميقراطي املتفوق! واحلال 
أن دميوقراطية حقيقية لم يتحقق منها 
ش��يء أكثر من عودة صوري��ة لألحزاب، 
وانفتاح اقتصادي لطاملا عانينا منه؛ إذ 
لم يكن يشير إلى اقتصاد السوق إال في 
أرخص ص��وره. ومع بداية حكم الرئيس 
السيس��ي، زاد االهتم��ام بأفريقي��ا؛ إذ 
تأكدنا أن مجابهة أخطار سد النهضة 
االثيوب��ي ال تنفصل أبداً ع��ن محاوالت 
جادة ينبغي بذلها الس��تعادة دور مصر 

الريادي في القارة السمراء.
وعل��ى رغم ق��دم مح��اوالت إس��رائيل 
وزي��رة  زارت  إذ  أفريقي��ا،  ف��ي  التواج��د 
اخلارجي��ة اإلس��رائيلية غول��دا مائي��ر 
أفريقيا عام 1958 حاملة لبرنامج إمنائي 
للتعاون بني إس��رائيل وأفريقيا يش��رف 
علي��ه رئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي ب��ن 
غوريون، إال أن االنس��حاب املصري، أفاد 
كثي��راً في متدد العالقات اإلس��رائيلية - 
األفريقي��ة، حتى أجنزت إس��رائيل توغالً 
ف��ي أفريقي��ا ف��ي مج��االت متع��ددة، 
الزراعة والتكنولوجيا الطبية والتنمية 
إل��خ.  والتدري��ب العس��كري...  واألم��ن 
وحتظ��ى أفريقيا باهتم��ام إعالمي كبير 
في إس��رائيل يعتمد عل��ى ترويج فكرة 

»وحدة املأساة«!، بزعم أن معاناة اليهود 
من »احمل��ارق«، تقابلها معاناة الش��عب 

األفريقي من »العبودية«.
وسياسياً كانت أفريقيا منصة إلزامية 
لالنطالق صوب متثيل مصري للقارة في 
املنظم��ات الدولية واقتصادياً ال ش��يء 
مه��م يُذكر. حت��ى ان تصريح��اً لرئيس 
وزراء مص��ر مصطف��ي مدبول��ي، أثن��اء 
افتتاح »املعرض األفريقي األول للتجارة 
البيني��ة« ف��ي كان��ون األول )ديس��مبر( 
املاض��ي، جاء في��ه أن مصر تس��تهدف 

مضاعفة حجم التجارة البينية بينها 
وب��ني الق��ارة األفريقي��ة خ��الل خمس 
سنوات، لتصل إلى 10 باليني دوالر، وهي 
حالي��اً 5 باليني دوالر. ومبناس��بة حضور 
الرئيس السيس��ي قمة منتدى التعاون 
الصيني - األفريق��ي في بكني في أيلول 
)سبتمبر( 2018، مت اإلعالن عن أن حجم 
التبادل التجاري ب��ني مصر والصني بلغ 
نحو 7.5 بليون دوالر خالل النصف األول 
من ع��ام 2018، بارتفاع بلغ 24 في املئة 
عن الفترة املماثلة من العام السابق. ثم 

يدهش��ك أن »تفيق« مصر على أثيوبيا 
تبني سداً يهدد أمننا القومي مستغلة 
انش��غال مصر في »ثورته��ا«، مدعومة 
بشعور أفريقي متراكم، ال ميكن إنكاره، 
باس��تعالء مصري أهدر كثي��راً مما ملصر 
من مخ��زون تاريخي في قلوب ش��عوب 
القارة الس��مراء جراء دورها الريادي في 
دعم ح��ركات التح��رر األفريقي��ة، ومد 
جس��ور التواص��ل والتع��اون ب��ني أبناء 
القارة، واإلس��هام بقوة في »مأسسة« 
العالقات الدولية األفريقية، إذ مت اإلعالن 
عن إنشاء منظمة الوحدة األفريقية في 
أيار )ماي��و( 1963، والت��ي خلفها االحتاد 
األفريقي الذي تأس��س في التاس��ع من 

متوز )يوليو( عام 2002.
وواق��ع األم��ر، أن حتديثاً فوري��اً حقيقياً 
يلزم توجيهه صوب نظرتن��ا إلى القارة 
األفريقية. نظ��رة أكبر من الكرة، وتفوق 
أهمي��ة االنط��الق منه��ا إل��ى مقاع��د 
املنظمات الدولية، وصوالً إلى ش��راكات 
استراتيجية شاملة جتمعنا بدول القارة 
البكر. نظرة سبقتنا إليها الصني برؤى 
حكيم��ة؛ إذ أيقن��ت أن االقتصاد قاطرة 
السياس��ة الدولية املعاص��رة، فكان أن 
أب��دت بكني تفهماً لظ��روف القارة، ولم 
تصطدم بثقافته��ا مثل الغرب، وراحت 
تتغلغ��ل في ثناياها بحث��اً عن ثرواتها، 
وأطلقت قوتها الناعمة لبسط نفوذها 
بديالً عن قوة الس��الح التي استعملها 
الغ��رب للغ��رض ذات��ه س��ابقاً. واليوم، 
ومص��ر ترتق��ي مقع��د رئاس��ة االحت��اد 
األفريق��ي، أتوقع أن متلك اس��تراتيجية 
األفريقية  لتفعي��ل عالقاته��ا  واضحة 
وف��ق محددات ومعايي��ر وقيم العالقات 
الدولي��ة املعاص��رة، مس��تخدمة كافة 

عناصر قوتها الشاملة. 

حسني محمد العراقي  

الس��يد حس��ن نصر اهلل األمني 
الع��ام حل��زب اهلل ...  أني أرى في 
وجهه الثقة بالنفس الشجاعة 
والصبر والنصر املؤزر على الكفر 
يقين��اً علماً أن الس��يد يتحدث 
طليقا ب��كل مصداقية لتفوقه 
عل��ى عدوت��ه اللدودة إس��رائيل 
بدلي��ل  ما حدث ف��ي حرب متوز 
ف��ي  اهلل  ح��زب  وجن��اح    2006
مباغتة إسرائيل بأسره اجلنديني 
اإلس��رائيليني وجنح ف��ي اختراق  
االستراتيجيا  اإلسرائيلية ودورة 
صناع��ة  الق��رار عبر سلس��لة 
عمليات استخبارية وعسكرية 
انتص��ارا  وحق��ق  وسياس��ية 
حاس��ماً  وكام��الً  ف��ي معركة 
وادي احلجي��ر دباب��ات وجراف��ات  
بني صهي��ون أهين��ت وُذلت من 
قبل جند حزب اهلل واالنتصارات 
مس��تمرة على قدم وس��اق  حلد 
يومنا هذا أن أمير املقاومة وسيد 
االرادة السياسية الغاية النبيلة 
تضحيتها غالية وفعال  قدمها 
الس��يد إكب��اراً وإكرام��اً وإجالالً 
ملب��دأه أض��ف إلى ذل��ك  انتصار 
الس��يد األكيد على السعودية 
م��ن خ��الل حتريضه��ا  االرهابي 
الطائف��ي  عل��ى لبن��ان واألم��ة  
واليوم عودنا على رباط جأش��ه 
جتاه حماق��ة الكيان الصهيوني 

اخلال��د  وس��يظل  والس��عودية 
عن��د اهلل  وعند كل اخليريني من 
محور  املقاومة اإلسالمية أينما 
حل��ت  ومثال يحتذى لوطن وأمة 
أس��مه )لبن��ان (  ألن��ُه صاح��ب 

قضية علم��اً ان احملور لم ولن  
أنني صرخات  وتتناس��ا  تنسا 
الش��يوخ  الطاعنني  بالس��ن 
والعجائ��ز باليم��ن احلوثي��ني 
الذي��ن عاش��وا الب��ؤس بكل 
معناه  تعامل مرفوض من قبل 
قانون وش��ريعة  الغاب وقالوا  
ما م��ن مغيث  بعدما ذبحهم 
االرهاب مجازر تت��اال  وأمراض 
ال ترح��م وصل به��م احلال  أن 
؟(  احملروق��ة  )االرض  يعيش��وا 
م��ن ج��راء داع��ش والتحالف 
العرب��ي ال��ذي جاء مباش��رة  
حتت راية الس��عودية السودة 
باعتدائهم الس��افر والصارخ 
وجتاوزهم  اخلطوط احلمر على 

خليفة اهلل  بأرض��ه  وحصانته 
باحلياة الدنيوية )اإلنسان(.

 اليوم وصل مستوى ولي العهد 
الس��عودي محمد بن سلمان أن 
يُطلق عليه باجلهلوت الفاش��ي 
الصغي��ر م��ن ج��راء سياس��ته 
الضالة الذي س��جن بها  املبدأ 
وع��ذب النه��ج وقه��ر العقيدة 
وأعتق��ل الكلمة  ودم��ر الدعاة  
وغي��ب احلياة احل��رة الكرمية من 
كل غي��ور من أصحاب الرأي  وإذا 
جف حبر القلم فاألفواه ناطقة 
وعل��ى أث��ر تصرف��ه الصبيان��ي  
تأثر األم��ن القوم��ي العربي من 
خالل سياس��ته املتدني��ة التي 
اس��تخدمها جتاه ش��عبه حلني 
أوصل��ه إلى مس��توى احلضيض 

وعلى أثرها  دق ناقوس اخلطر ولم 
يكتف ويُشبع نهمه السلطوي 
الس��ادية  طري��ق  فس��لك 
اغتي��ال  ومنه��م   واالغتي��االت 
خاش��قجي  بتركي��ا الس��فارة 

علمائ��ه  وذب��ح  الس��عودية  
الش��هيد  ومنه��م  وش��يوخه 
املرحوم الش��يخ منر باق��ر النمر  
رحم��ه اهلل برحمت��ه الواس��عة  
وأي منقل��ب س��ينقلب  محمد 
بن سلمان  ألنه أدخل نفسه في 
نفق ال  ضوء ف��ي نهايته بدليل 
املتعجرف��ة   سياس��ته  س��ياق 
الت��ي باتت العب��ئ الثقيل  جتاه  
ال��دول العربي��ة ومنه��ا لبن��ان 
واليم��ن  وتآمرهم على س��وريا 
وقيادته��ا العربي��ة وقبلها غدر 
العراق  وآخر املطاف اليوم حزب 
اهلل  لبن��ان بقي��ادة  نص��ر اهلل 
الش��خصية املهمة الذي ارتبط 
بامله��ام الصعب��ة وهو  اس��مه 
اآلن  الش��وكة احلقيقي��ة بعني 

فتحية  وإس��رائيل  الس��عودية 
صادقة لكل غيور قام بالتصدي 
للطائفيني  وم��ا أعظم التاريخ 
عندم��ا نقلب صفحات��ه وحني 
نقلبها  فنجده��ا تاريخ يصدح  
حل��زب  اللوجس��تي  بالتف��وق 
اهلل  عل��ى )الس��عودية  واالحلاد 

إسرائيل( .
ادارت��ه  خ��الل  م��ن  اهلل  نص��ر 
السياس��ية  ق��دم وضع��اً م��ن 
معال��م الطريق الصحيح  الذي 
س��طره عل��ى درب االنتص��ارات 
احلقيق��ة عل��ى االره��اب حل��ني  
كسب ود الرأي العام  بلبنان ألن 
تصرفه بدراية وكان باملعنى التام 
والي��وم جنوب  لبنان سياس��ته 

باتت محط أعجاب 
وح��ني أش��اهد واس��مع صوته 
احلام��ي يصدح  عب��ر املرئي أجد 
خطاباته تتس��م  بالش��جاعة 
وحتمل بطياتها الوطنية والنصر 
على كل من تس��ول له نفس��ه 
باملس��اس  بأم��ن لبن��ان الع��ام  
كل ه��ذا التاريخ  بدا علم وعلى 
امتداد تاريخ لبنان بوجود  األمني 
الع��ام حل��زب اهلل  وب��ات تاري��خ 

السيد من تاريخ لبنان .
وصل��ت  نص��راً  الصب��ر  م��ع  أن 
رس��التكم ي��ا نص��ر اهلل أحس 
بالفخ��ر حينم��ا أنتم��ي خلطك 
ألن��ي  محظ��وظ  أن��ي  وأش��عر 
عش��ت ف��ي  زمن ش��جاعتكم 
التي ال تقاس مبعايير الزمن وهي  
األق��وى نص��راً أراه عندكم بكل 
والس��عودية   اليهود  عل��ى  ثقة 
فتحية  لكم  س��يدي الكرمي أبو 

هاشم  أينما كنتم .

آثار العقوبات على الدول املصدرة

وليد خدوري 

امريكي��ة  نفطي��ة  عقوب��ات  هن��اك  
مفروض��ة على ث��الث دول: فنزويال، ايران 
، وروس��يا. وتتأث��ر الصناع��ة النفطي��ة 
العاملي��ة بتزايد اخلالفات م��ا بني الدول 
الصناعية . فالتباين السياس��ي أصبح 
علن��ا ما بني الرئيس ترام��ب واوربا حول 
عدد م��ن املواضيع، اهمها االنس��حاب 
الف��ردي للوالي��ات املتحدة م��ن االتفاق 
النووي االيراني واتفاقية باريس املناخية. 
كم��ا تترك اخلالف��ات االقتصادية اثارها 
الس��لبية عل��ى االس��واق ، كم��ا ف��ي 
تعث��ر املفاوضات التجاري��ة االمريكية-

الصيني��ة. وهن��اك مخاطر بريكس��ت 
املستقبلية.

ب��دأت آث��ار مقاطعة واش��نطن للنفط 
الفنزويلي تظهر في الس��وق االمريكي 
بس��رعة فق��د انخفض��ت الص��ادرات 
الفنزويلي��ة للواليات املتح��دة من 230 
ألف برميل يومي��ا الى أقل من 120 ألف 
برمي��ل يوميا خالل االس��بوع االمل من 
ش��باط )فبراي��ر( اجل��اري ، مقارنة بنحو 
780 أل��ف برمي��ل يوميا خ��الل الفصل 
انخف��اض  ش��كل   .2018 م��ن  الراب��ع 

الصادرات النفطية الفنزويلية للواليات 
املتح��دة ، ضرب��ة موجع��ة لالقتص��اد 
الفنزويلي الذي كان منهكا خالل الفترة 
املاضية، وم��ا يزال حت��ى االن ، مبحاولة 
تأمني السلع االساسية للمواطنني من 
غ��ذاء ودواء . وأدى انخف��اض الص��ادرات 
النفطية القياسي الى الواليات املتحدة 
اس��تفحال التضخ��م االقتص��ادي في 
الب��الد والهجرة اجلماعية ال��ى البرازيل 
ش��ركة  حت��اول   . اجملاورت��ني  وكلومبي��ا 
النف��ط الوطني��ة الفنزويلي��ة )ب��ي دي 
فبس��ا( جاهدة التعامل م��ع املقاطعة 
بفت��ح اس��واقا جدي��دة لنفوطه��ا في 
روس��يا والص��ني والهند. اذ تس��تعمل 
الص��ادرات النفطية لتقلي��ص الديون. 
كما تص��در نف��ط »اورينوك��و« الثقيل 
جدا لالس��تعمال مباشرة في محطات 

الكهرباء الهندية .
ما ت��زال الص��ورة السياس��ية غامضة 
ف��ي فنزويال وه��ذا يعني ب��دوره غموض 
تط��ورات الصناعة النفطية هناك فقد 
انتجت فنزوي��ال نحو 1.2ملي��ون برميل 
يوميا في ش��هر كان��ون الثان��ي )يناير( 
املاض��ي. ويتوق��ع املراقب��ون ف��ي ح��ال 
تدهور االس��تقرار السياس��ي ، او حتى 
اس��تمرار الن��زاع الرئاس��ي احلالي، فان 
االنتاج س��ينخفض الى نحو 300 ألف 
برميل يوميا، بالذات في الوضع املنهك 
الذي جتد فيه »بي دي فيس��ا« نفسها. 
ومع��دل االنتاج هذا ال يكاد يكون كافيا 
ع��ن  ناهي��ك  الداخل��ي،  لالس��تهالك 

الصادرات.
وهن��اك على الط��رف االخر م��ن احمليط 
االطلس��ي، بداي��ة تأف��ف واحتجاحات 

مس��تمرة تتمث��ل بتبن��ي دول الس��وق 
االوربية مواقف مس��تقلة ومتباينة عن 
التغريدات اليومي��ة للرئيس  سياس��ة 
ترامب. وتصاع��دت اخلالفات في مواقف 
بع��ض ال��دول االوربية ، املانيا، فرنس��ا، 
وبريطاني��ا ، م��ن االنس��حاب االمريكي 
االنفرادي م��ن االتفاق الن��ووي االيراني . 
فال��دول االوربية تريد حماية ش��ركاتها 
من هيمنة سياسة خارجية غير متفقة 
معها، باالضافة ال��ى تقليص االعتماد 
على النظام املالي االمريكي في التجارة 
والصناع��ة البترولي��ة العاملية. انفقت 
الدول االوربية ما معدله نحو 300 مليار 
يورو س��نويا )338 مليار دوالر( الس��تيراد 
الطاقة خالل السنوات اخلمس االخيرة.

تس��ربت معلومات من بروكسل مؤخرا 
عن مب��ادرة ملفوضي��ة االوربية في جس 
النبض المكانية اس��تعمال اليورو بدال 
م��ن ال��دوالر للعمل��ة املس��تعملة في 
تقيي��م قيم��ة الوق��ود وفي اس��تعمال 
الي��ورو بدال من ال��دوالر لنفط االش��ارة 
)برنت(. كما هناك محاولة اوربية اخرى 
جلس نب��ض وس��ائل االع��الم النفطية 
املتخصص��ة المكاني��ة التح��ول ال��ى 
استعمال اليورو بدال امن الدوالر في نفط 
االش��ارة، وامكانية تنفي��ذ هذا التغيير 
، وما ه��ي العقب��ات التي س��تواجهه. 
يكمن االهتمام الرئيس للسوق االوربية 
ف��ي صناعة وجت��ارة الغاز. فه��و الوقود 
االكثر اس��تعماال في اورب��ا نظرا مليزاته 
البيئية من قلة انبعاثات ثاني اوكسيد 
الكربون منه. هذا، وال بد من التنويه، ان 
هذه احمل��اوالت لتغيير عمل��ة الصناعة 
البترولي��ة العاملية من الدوالر الى اليورو 

م��ا تزال في مراحله��ا االولية. وفي حال 
االستمرار بدراسة ومناقشة هذا االمر، 
فمن املتوق��ع ان تأخ��ذ املفاوضات وقتا 

طويال قبل اتخاذ اي قرارات حاسمة.
اتخ��ذت املقاطع��ة االمريكي��ة االخيرة 
للنف��ط االيران��ي جترب��ة مختلف��ة عن 
س��ابقاتها من ق��رارات املقاطعة. فقد 
غرد الرئي��س ترامب عن��د االعالن عنها 

بانه��ا س��تكون االش��د قس��اوة . كما 
توعد الرئيس االمريكي الدول املستوردة 
للنف��ط االيران��ي بأش��د العقوبات في 
حال مخالفته��ا للمقاطعة االمريكية 
. وطال��ب ترامب اوب��ك وحلفائها بزيادة 
الص��ادرات  االنت��اج اس��تعدادا خلفض 
االيراني��ة ، كخط��وة احترازي��ة لكي ال 
ترتفع االس��عار . ونف��ذت معظم الدول 
املص��درة هذا الطلب ، ما ادى الى تخمة 
في اخملزون العامل��ي. لكن تفاجأت الدول 
العاملي��ة  االس��واق  ومعه��ا  املص��درة 

بتغريدة ترامب عش��ية ب��دء احلصار 
اعف��اءات  منح��ت  واش��نطن  ب��ان 
سخية للدول التي تستورد الكميات 
االكب��ر من الص��ادرات االيرانية وذلك 
باعفائها من العقوبات خالل النصف 
االول م��ن 2019. ومعن��ى هذا ان هذه 
الدول )اليابان والصني والهند وكوريا 
اجلنوبية( تستطيع االستمرار بنفس 
مع��دالت االس��تيراد دون اي عقوبات 
خ��الل االش��هر الس��تة االول��ى من 
2019، لكن بشرط تقليص االستيراد 
تدريجي��ا لك��ي ال تس��تورد اي نفط 
ايراني في النص��ف الثاني من العام. 
وكرد فعل لهذه االعفاءات املفاجئة، 

بادرت اوبك وحلفاؤها في تبني سياسة 
االنت��اج  بنخفي��ض  تقض��ي  جدي��دة 
لتقلي��ص التخمة في االس��واق. لكن، 
من جانبها، كانت قد ارتفعت االس��عار 
بعيد التغريدة االول��ى املعلنة للحصار 
وارتفعت االس��عار بالفعل الى نحو 86 
دوالرا. لك��ن تغير منحى االس��عار، بعد 
تغريدة االعفاءات .فانخفض السعر الى 
نح��و 50 دوالرا، وكاد ان يتدهور الس��عر 
ال��ى مس��تويات دنيا، لوال اس��راع اوبك 
وحلفائها بتخفيض االنتاج . فاس��تقر 
الس��عر خ��الل االس��ابيع املاضية نحو 
60-67 دوالرا. وتش��ير التوقع��ات انه من 
املمكن استقرار االسعار خالل النصف 
الثاني من 2019 ف��ي نطاق 60-70 دوالرا 

اثر التقليص املهم في اخملزون العاملي.
الغلبي��ة  املس��توردة  ال��دول  ان  ورغ��م 
الصادرات النفطية االيرانية، قد أعفيت 
واس��تمرت  املقاطع��ة  عقوب��ات  م��ن 
باالس��تيراد الضخ��م م��ن اي��ران، فقد 

انخفضت الصادرات االيرانية رغم ذلك 
الى نحو 1.5 مليون برميل يوميا بدال من 
معدله س��ابقا 2،3 مليون برميل يوميا. 
والسبب هو االستيرادات من الدول التي 
لم تش��ملها االعفاءات. هذا وقد تأثرت 
ايران سلبا من عقوبة اخرى للمقاطعة 
االميركي��ة، وهي عدم امكانها التعامل 
بال��دوالر خالل ه��ذه الفت��رة، االمر الذي 

قلص من جتارتها اخلارجية.
عقوب��ات  املتح��دة  الوالي��ات  فرض��ت 
)اس��تثمارات ومع��دات تقنية(  نفطية 
عل��ى روس��يا اثر الن��زاع عل��ى اوكرانيا 
واالحت��الل الروس��ي للق��رم. لك��ن من 
الواضح ان االنتاج والصادرات الروس��ية 
تواصل حتقيق ارقاما قياس��ية رغم هذا 
احلصار )فاق االنتاج الروس��ي مؤخرا 11 
مليون برميل يومي��ا(. حاولت العقوبات 
االمريكي��ة تهدي��د منو صناع��ة النفط 
الروس��ية التي كانت تخطط للتصدير 
من القطب الش��مالي . وق��رر الكرملني 
مبا ان هذه العقوبات سيطول امدها وقد 

تتكرر، فقرر تأس��يس صن��دوق لتمويل 
الشركات العاملة في القطب الشمالي 
ودعمها في االبح��اث واالنتاج العلمي. 
وبالفع��ل، اس��تطاعت ش��ركة نوفاك 
الروس��ية مؤخرا تصدير اول شحنة غاز 
مسال من القطب الش��مالي وشحنه 

الى الصني، بفضل هذه اجلهود.
تدل التجارب ان للمقاطعة اثارا مدمرة 
على ش��عوب الدول املصدرة ، ياالضافة 
ال��ى اثاره��ا الس��لبية عل��ى االقتصاد 
احملل��ي، نظ��را العتماده��ا الكل��ي على 
الص��ادرات النفطي��ة، اذ يكثر التهريب 
وعصاباته والفساد الذي يلحق به. كما 
تزداد معدالت التضخم الى مس��تويات 
قياسية ، ما يؤدي الى هجرات جماعية 
والطبق��ات  املهني��ة  للفئ��ات  بال��ذات 
الوس��طى. وه��ذا م��ا حدث ف��ي العراق 
خ��الل عق��د التس��عينات، وم��ا يحدث 

حاليا في ايران وفنزويال.

* كاتب عراقي متخصص يف شؤون 
الطاقة

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

تسربت معلومات من بروكسل 
مؤخرا عن مبادرة ملفوضية 
االوربوبية يف جس النبض 
المكانية استعمال اليورو بدال 
من الدوالر للعملة املستعملة يف 
تقييم قيمة الوقود

سياسيًا كانت أفريقيا 
منصة إلزامية لالنطالق 
صوب تمثيل مصري 
للقارة يف املنظمات 
الدولية واقتصاديًا ال 
شيء مهم يُذكر

السيد نصر اهلل من خالل 
ادارته السياسية  قدم 
وضعًا من معالم الطريق 
الصحيح  الذي سطره على 
درب االنتصارات الحقيقة 
على األرهاب
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األيام الفلس��طينية : جولة كوشنر الخليجية 
“رشوة” لتمرير صفقة القرن

انتق��دت صح��ف عربي��ة، بنس��ختيها الورقي��ة 
واإللكتروني��ة، مباحث��ات جاري��د كوش��نر صه��ر 
الرئيس األمريكي ترامب ومستش��اره ضمن جولة 
خليجية لبحث خطة الس��الم للشرق األوسط أو 

ما يطلق عليه “صفقة القرن”.
ورأى ع��دد من املعلقني أن جولة كوش��نر ترمي إلى 
“تق��دمي رش��اوى” لدول عربي��ة لدع��م اخلطة كما 
أش��ار آخرون إل��ى أن “صفقة الق��رن” تضر بحقوق 
الفلس��طينيني بينم��ا تخ��دم مصالح إس��رائيل 

والواليات املتحدة.
وبدأ كوشنر االثنني 25 فبراير/شباط جولة خليجية 
رافقه فيها املبعوث األمريكي إلى الش��رق األوسط 

جايسون جرينبالت زار خاللها عدة دول خليجية.
ونبدأ من صحيفة األيام الفلسطينية، وحتت عنوان 
“س��الم ترامب.. حم��ل كاذب”، كتب عب��د الناصر 
النج��ار: “تصاع��دت في األي��ام املاضي��ة احلمالت 
اإلعالمية واجل��والت املكوكية ملستش��اري ترامب، 
مصممي ‘صفقة العصر’، لعلهم يجدون منقذاً أو 

مجرد نافذة أمل لسالمهم الكاذب”.
وأض��اف الكات��ب: “املتاب��ع لتط��ور ه��ذا اخملط��ط 

يالحظ طريقة تفكير إدارة ترامب ومستش��اريه 
املتطرف��ني  مي��ني  عل��ى  ه��م  مم��ن  الس��اذجة، 
املس��توطنني، فهم يفّكرون عل��ى طريقة تاجر 

التجزئة، ورمبا على طريقة ‘تاجر البندقية’...
وأوض��ح النجار قائ��ال “أفضل ما س��معوه كما 
تؤكد املصادر العبرية هو الثناء على املساعدات 
املالي��ة التي قد تص��ل إلى 30 ملي��ار دوالر خالل 
عدة س��نوات ق��د تص��ل إل��ى عش��رة أو أكثر .. 
وه��و انعكاس ملفهوم الس��الم االقتصادي الذي 
حتدث عنه نتنياهو س��ابقاً وكان مصيره س��لة 

املهمالت”.

األه��رام املصري��ة: صفق��ة القرن والش��ق 
االقتصادي

وفي األهرام املصرية، ح��ذر العزب الطيب الطاهر 
م��ن أن الصفقة “تنأى مبس��افات عن احملددات التي 
وضعتها الش��رعية الدولية، وق��رارات األمم املتحدة 
.. ومتن��ح األولوي��ة للش��ق االقتص��ادي، أو ما يطلق 
عليه البعض السالم االقتصادي، وهو أمر قد يكون 
مغري��ا لبعض الدوائر ف��ي املنطقة، غي��ر أنه على 
امل��دى ينط��وي على ألغ��ام قابلة للتفجي��ر في أي 
حلظة، ما دام الفلس��طينيون لم يتمكنوا من بناء 

دولتهم املستقلة”.
وتبنى حسن البراري رأياً مشابهاً في الغد األردنية 

إذ قال: “ما تس��رب م��ن صفقة القرن التي يبش��ر 
به��ا جاری��د كوش��نر يعن��ي أن اإلدارة األمريكي��ة 
ت��رى أنه ميكن ح��ل الص��راع مرة ولألب��د من خالل 
تقدمي رش��اوى للمعنني مقابل التن��ازل عن احلقوق 
واملواق��ف املبدئية، ف��كل ما يحتاجه األم��ر- وفقاً 
له��ذا التفكير الس��اذج - أن يتم توفي��ر ما يقارب 
من خمس��ة وعش��رين مليار دوالر للضفة الغربية 
وأربعني مليار دوالر تنفق على ش��كل اس��تثمارات 
على مدار عش��ر س��نوات في كل م��ن األردن ومصر 

ورمبا لبنان”.

العرب اللندنية : “مهمة مستحيلة”
م��ن جهة أخرى اعتبرت صحيف��ة العرب اللندنية 
األوس��ط  الش��رق  ف��ي  للس��الم  ترام��ب  خط��ة 
“مهمة مس��تحيلة” وقالت: “تزداد التش��كيكات 
الفلس��طينية أو حتى من داخ��ل الواليات املتحدة 
بشأن القدرة على تنفيذ اخلطة بصفة أولية وخاصة 
بشأن تداعياتها على القضية الفلسطينية وعلى 
النف��وذ األمريكي ف��ي املنطقة إن فش��لت اخلطة 
التي وصفها الكثير من املشاركني في منتدى الغد 
للش��رق األوس��ط الذي أقيم بلن��دن بأنها منحازة 

إلس��رائيل وهو ما ق��د يجبر الفلس��طينيني على 
تغيير نسق مطالبهم من التمّسك بحل الدولتني 

إلى حل الدولة الواحدة”.
وف��ي صحيفة القدس الفلس��طينية قال س��عود 
الري��س: “صفق��ة عل��ى ال��ورق حتملها واش��نطن 
وتقاتل عليها، تقدم مش��هداً مطرزاً بورود محاطة 
بالكثي��ر من األش��واك، فه��ي تعتبر أنها تس��اند 
املنطقة بتصديها للسياسة اإليرانية والعمل على 
حتجيمه��ا، وفي املقابل ينبغي أن تتم مس��اندتها 

لتمرير هذه الصفقة”.

وأض��اف الري��س معلق��اً عل��ى الش��ق االقتصادي 
الذي يروج له كوش��نر في زيارته “ترفض الس��لطة 
الفلسطينية وحماس الصفقة، وبهذه الصيغة ال 
يبدو األمر مشجعاً لدعم هذا املشروع واالستثمار 
في��ه وضخ األموال أوالً في غ��زة ومن ثم في الضفة 
الغربي��ة في مرحلة الحقة، بحس��ب الس��يناريو 

املعد”.
كما كت��ب كم��ال زكارنة ف��ي الدس��تور األردنية: 
“اإلغراءات املالية التي تش��ير بعض وسائل اإلعالم 
األمريكية إلى أن صفقة القرن تتضمنها لتحسني 
األوض��اع االقتصادية، في الضف��ة الغربية وقطاع 
غزة وبع��ض الدول العربية مقاب��ل موافقتها على 
الصفق��ة املش��ؤومة، لن تس��يل لع��اب أحد، ألن 
القضية التي تس��تهدفها صفقة القرن ليس لها 
ثمن مادي، وال تباع وال تشترى، وهي جتمع رموز الدين 
والكرام��ة والوجدان وأس��باب الوج��ود والبقاء، وال 
ميكن أن تتحول إلى س��لعة جتارية وتدخل ساحات 

املزاد العلني وتخضع للمزايدات املالية”.

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

عنها .

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

مصر وأفريقيا.. أهداف    الشجاعة بصفحة التاريخ 
أبعد من »سد النهضة«



محمد كاظم خضري

هي األقدار شاءت أن تعيش بلدي العراق أزمة 
اش��تد اوارها، فأتت عل��ى األخضر واليابس، 
وكلفتن��ا أرواحاً ودماء زكية م��ن حرب ابناء 
الش��عب ضد اإلرهاب، ! ناهيك عن اخلسائر 
املادي��ة الكبي��رة الت��ي حلق��ت باملمتلكات 
العامة واخلاصة، جراء احلرب وهو ما يشكل 
نزيف��ا للث��روات العراقي��ة ، كان جدي��را ان 
تستثمر لصالح العراقيني اعمارا واقتصادا 
ومعيشة! لس��نا بصدد التباكي على ماض 
ولى!، فرد الواقع محال، ألننا نؤمن ونس��لم 
بالقضاء والقدر الذي اصابنا رغم جس��امة 
الفعل واألثر، لكن ج��ذوة األميان في قلوبنا، 
ال ميك��ن بح��ال م��ن األح��وال ان تنطف��ئ، 
جمل��رد احداث ه��ي جزء م��ن كينون��ة احلياة 
وسيرورتها بالطبيعة، فالشواهد التاريخية 
تضع امامنا وقائع الزمن املاضي، لتعيد الى 
ذاكرتنا صورة احداث مض��ت وان طال بيننا 
وبينها الدهر، فتجعلنا نستذكر لنقتنع بأن 
احلياة بطبيعتها لن تنتهي عند هذا احلدث 
او ذاك، فاالستمرارية صبغة الكون الفسيح 
وعجلة الكون دائم��ة الدوران الى ان يقضي 
اهلل امرا كان مفعوال. الكثير تضرر من وقائع 
األحداث في العراق وعانى وما يزال لكن باب 
األمل ل��م ولن يوصد اب��دا، فمهما ادلهمت 
اخلطوب واظلمت الدنيا، س��تبزغ الشمس 
م��ن جدي��د ويعانق األم��ل وجوه��ا اضناها 
األلم لتعود مشرقة مبتسمة بقادم افضل، 
صحيح نحن اآلن نعيش وضعا مأساويا من 

حيث ش��ظف العيش وعس��ر احلي��اة، لكن 
هذه الش��دة ال ميك��ن لها ان ت��دوم، بل ال بد 
له��ا ان تزول ويخلفها وض��ع آخر، مؤكد انه 
افض��ل منها والط��ف، فما بعد الش��دة اال 
الفرج وما بعد العس��ر اال اليسر، ليس هذا 
اف��راط في التف��اؤل وال تفريط باالحس��اس 
مبعان��اة الواقع، لكنه االعتدال بني هذا وذاك 
ومسارا وفق النواميس التي ارادها اهلل لهذا 
الك��ون وم��ا في��ه، ومن ه��ذا املنطل��ق ادعو 
مخلصا كل ابناء شعبنا العراقي الى تأكيد 
اإلميان بالقدر واإلعتراف بأن ما نحن فيه اآلن 
من س��وء قد كت��ب علينا، ولي��س امامنا اال 
قبوله برض��ا املؤمنني اخمللص��ني الذين على 
اهلل يتوكل��ون، ف��ا جتعلوا اليأس يس��يطر 
عل��ى قلوبك��م ويوّج��ه تفكيرك��م ولندرك 
جميع��ا أنه مهما اش��تدت األزم��ات مآلها 
لانف��راج بحتمية ال تقبل التأويل. ومن هذا 
املنطل��ق األمياني، ليس ش��ططا ان نتفاءل 
ونتوق��ع اخلي��ر، ألن ذلك ه��و املنطقي وغيره 
ه��و الش��طط ومخالف��ة نام��وس الوجود، 
فهذه ليست دعوة للتفاؤل من باب التمني، 
لكنه��ا دعوة للتفاؤل م��ن باب املمكن الذي 
البد ان يكون، هي رحلة مع الزمن تستوقفنا 
فيه��ا محط��ات اجبارية في مس��يرة قطار 
احلياة املستمر، ال نخطئ حني نقول اجعلوا 
العراق الواع��دة اجلديدة محطة س��فركم، 
، جّه��زوا  الوص��ول  اقترب��ت س��اعة  فق��د 
انفسكم وتس��ّلحوا بساح االميان الصادق 
اال فاس��تعدوا للتصاف��ح  والوط��ن،  ب��اهلل 
جميع��ا ف��وق رصيفه��ا املزين بال��ورود، فا 
تفّوتوا فرصة االستمتاع مبراسم ذلك اليوم 
املشهود، حني نلتقي جميعا كل العراقيني 
في محطتنا الواعدة املرتقبة التي اس��مها 
“ الع��راق ”، هي��ا اس��تعدوا وانش��دوا معنا 
جميع��ا انش��ودة األم��ل: الع��راق وان طال 

الغياب !

ميثم العطواني

لاش��اعة دور فعال على مس��توى 
الف��رد واجملتم��ع معا، حي��ث يتخذ 
من االشاعة كما هو متعارف عليه 
علميا ب��ث روح األمل، والعمل على 
حتس��ني ص��ورة م��ا، والتروي��ج لها 
بهدف تقبله��ا، عل��ى العكس من 
مفه��وم الدعاية الت��ي تعمل على 

نس��ف وتدمير املعنوي��ات، ويبدو أن 
البعض أجاد فن اللعبة للعزف على 
أوتار االشاعة والدعاية كيفما يحلو 
ل��ه، حيث ع��زف على وتر االش��اعة 
بالتقليل م��ن حجم مخاطر تواجد 
األمريكية، حتت مس��ميات  القوات 
من بينه��ا، مستش��ارين، ومدربني، 
وهذا ما يخالف طبيعة تواجد تلك 
الق��وات احلقيق��ي، أذ تش��ير تقارير 
مؤكدة الى إنش��اء قواعد عسكرية 
أمريكي��ة جدي��دة ف��ي الع��راق، من 
قاعدت��ني جديدتني  إنش��اء  بينه��ا 
عس��كريتني ف��ي األنب��ار، وحتدي��دا 
عل��ى اخلط الدولي الرابط بني بغداد 
والعاصمت��ني األردني��ة والس��ورية، 

وتق��ع القاعدة األولى ش��مال اخلط 
العاصم��ة  ب��ني  الراب��ط  الدول��ي 
العراقي��ة ودمش��ق، أم��ا القاع��دة 
الثاني��ة تق��ع ف��ي جن��وب القاعدة 
األولى وحتديدا جن��وب اخلط الدولي 
الرابط بني بغداد والعاصمة األردنية 
ان، حي��ث بدأت العمل بالقاعدة  عمَّ
األول��ى عل��ى أرض الواق��ع، بينم��ا 
القاع��دة الثانية يجري العمل على 
إنهائه��ا حاليا، وبهذا قد يصل عدد 
القواعد العس��كرية األمريكية في 
العراق نحو ما يقارب ال� )13( قاعدة، 
وأكث��ر من )10( آالف مقاتل، حيث أن 
هناك حملة لتمويه احلقائق بشأن 
حجم القوات األمريكية واألنشطة 

التي متارسها في العراق .
تذرع واش��نطن بأنها تسعى حملاربة 
االره��اب أكذوب��ة ل��م تع��د تنطلي 
عل��ى أحد إلنه��ا وببس��اطة تعتبر 
االرهاب جنديا من جنودها، توجهه 
حيثما تريد أن تتواجد، وما مخطط 

عصابات داعش إال دليل على ذلك .
ينبغ��ي على اجلمي��ع إدراك حقيقة 
أن القواع��د العس��كرية األمريكية 
غي��ر املرحب بها من قبل الش��عب 
العراق��ي، أُنش��ئت من أج��ل فرض 
نفوذ الوالي��ات املتحدة في املنطقة 
بالق��وة، والعمل عل��ى اإلطاحة مبن 
تنفي��ذ مخططاته��ا  أم��ام  يق��ف 

الشريرة .

كفاح السوداني 

تقول اس��تاذتي التي علمتني 
كي��ف اح��ب مهنت��ي ليكون 
مس��تقبا:  جناح��ي  طري��ق 
عندم��ا اعطي املري��ض الدواء 
س��بب  وه��و  ليش��ربه  امل��ر 
ش��فائه .. او عندما يش��كي 
لي م��ن أل��م ح��اد .. يجب ان 
اش��اركه بنف��س الش��عور .. 
اخبره اني ايضا يوما ش��ربت 
م��ن هذا الدواء املر واعرف جدا 
ان طعم��ه مزع��ج ..ومك��روه 

لكني ش��ربته وش��فيت .. او 
اخب��ره انه مع��ك كل احلق ان 
هذا األل��م قاٍس وش��ديد وقد 
عان��ت منه ام��ي ..وبعد اجراء 
بحال��ة  اصبح��ت  العملي��ة 
جيدة وشفيت متاما ..هو ليس 
كذب��ا ..اطاقا ..هو مش��اركة 
تسمى وجدانية وروحية .. من 
اج��ل تخفيف معان��اة وألم . 
ليس بالدواء فقط بل بكلمات 
تش��عر املري��ض ان��ي اتفهم 
وقريبة منه واشاركه املشاعر 
باأللم واخل��وف .. وهذا ينطبق 
على كل املش��اعر االنسانية 
بع��ض   .. واحلق��د  ..اخل��ذالن 

الن��اس ميلؤها احلق��د والكره 
ورمبا  بس��بب خس��ارة كبيرة 
فقدان عزي��ز ..ال يجب لومهم 
واعتبار هذا الكره ش��خصيا 
ابدا علينا معرفة كيفية ازالة 
االم املاضي الدفني في القلوب 
الفلس��في  بال��كام  ..لي��س 
فقط ولكن بردة فعل انسانية 

كبيرة توازي تلك املشاعر .
الثأر واحلقد ال يحل مش��كلة 
ب��ل يعمقه��ا ويخل��ق اخرى 
غيره��ا .. وليس التش��في ردة 
فع��ل انس��انية اب��دا بل هي 
اقرب الى احليونة من االنسنة.. 
وهذا يتطل��ب معرفة علمية 

ف��ي علم النف��س واالجتماع 
.. واش��اعتها بني الناس .. من 
واملس��امحة  املصاحلة  اج��ل 
وع��ودة الس��ام الروحي لكل 
يتكل��م  االخ��ر  دع  انس��ان  
.. ه��و تفري��غ  واس��مع من��ه 
وغسل لهموم واحزان عميقة 
النف��س  داخ��ل  اس��توطنت 
البش��رية .. وال اجمل واعظم 
واالطمئن��ان  الس��ام  م��ن 
الروح��ي لانس��ان ان��ه ليس 
نصف الشفاء بل كله ..فالف 
حتية للمعل��م الذي ربانا على 

القيم النبيلة.. ودمتم بخير.

   مالك العظماوي 

األم��وال  دور  ح��ول  إثن��ان  يختل��ف  ال 
اخلليجية في شراء الذمم وتغيير مواقف 
ال��دول فضا عن األش��خاص، وذلك من 
خ��ال الغن��ى الفاح��ش له��ذه الدول 
نتيجة لوجودها على بحيرة من النفط، 
وال أح��د يلومّن ) ترام��ب( حينما وصف 
ح��كام جند واحلجاز بأنه��م بقرة حلوب 
ت��در على الوالي��ات املتح��دة األمريكية 
املايني من ال��دوالرات ورغم هذه األموال 
الطائلة إال أنها ال تس��تطيع أن حتافظ 
عل��ى كرس��ي احلك��م س��اعتني ل��وال 

مساندة أمريكا لها على حد قوله. 
أن حتق��ق  ف��دول اخللي��ج اس��تطاعت 
كل ش��يء ابتداء بش��راء حمايتهم من 

أمريكا إل��ى تغيير الرأي الع��ام العاملي 
تعامل��وا  كم��ا  القت��ل  م��ن  والب��راءة 
بجرمية قتلهم ابن جلدتهم الصحفي 
خاش��قجي وغض النظر عن جرائمهم 
اإلرهابي��ة في س��وريا واليم��ن والعراق 
وليبي��ا واته��ام دول أخ��رى ب��دال عنها، 
وحتى عندما أرادوا تنظيم كأس العالم 
اشتروا أصوات الدول بأموالهم ومت لهم 
ما أرادوا. واليوم بدا واضحا لكل ذي لب 
ان االع��ام اخلليج��ي وباألخ��ص اعام 
بني س��عود ينتهج نوعا من األساليب 
الرخيص��ة وهو أس��لوب )إك��ذب إكذب 
يلصق��ون  فنراه��م  حت��ى يصدق��وك( 
كل تهم��ة خاس��ئة ين��دى له��ا جبني 
االنس��انية باآلخري��ن،  فت��ارة يلصقون 
أفعاله��م اإلجرامي��ة واإلرهابي��ة بدول 
أخرى والتي ال تخفى على املنصفني في 
العال��م والدول احلرة الت��ي ال تبيع ذممها 
مب��ال س��حت ح��رام كإتهامه��م صلة 
إي��ران بالقاع��دة وداعش وه��ذا اإلتهام 
يضحك الثكلى وال يصدقه أي إنس��ان 

يحترم عقله وتفكيره لس��بب بسيط 
وه��و ما عاق��ة إيران بالفك��ر الوهابي؟ 

وماعاقته��ا بأف��كار اب��ن تيمي��ة التي 
تختل��ف معه��ا فكري��ا وايديولوجيا ، 
ولكنهم اس��تطاعوا بأموالهم وبدعم 
والتراب��ط  العاملي��ة  الصهيوني��ة  م��ن 
اليه��ودي  الفك��ر  ب��ني  األيديولوج��ي 

والفك��ر الوهابي لكون األخير اس��تقى 
ايديلوجيت��ه الت��ي بن��ى عليه��ا فكره 
املسخ هو في األساس أفكار يهودية 
كم��ا ثبت بالدليل العلمي في محله 

من قبل الباحثني. 
اس��تطاع بنو سعود ان يش��تروا ذمم 
بعض الرؤس��اء في العال��م كزعماء 
أمري��كا وبريطانيا اللت��ني ال يهمهما 
س��وى مصاحلهم��ا الش��خصية وما 
يكسبون من أموال تدرها دول اخلليج 
عليه��م وتبن��ي أف��كارا تبرئه��م من 
جميع اجلرائم اإلرهابية التي اقترفوها 
ف��ي الع��راق وس��وريا وجتنيدهم االف 
االرهابي��ني الذين يؤمن��ون بفكر عبد 
الوهاب واب��ن تيمي��ة بتكفير جميع 
إلنش��اء  األم��وال  وض��خ  املس��لمني 
حواض��ن لهذه اجملاميع االرهابية ، ورغم 
ه��ذه األفعال اإلجرامي��ة التي ال تخفى 
على أح��د لكننا نرى واش��نطن ولندن 
يغضان الطرف عنها ب��ل ويتهمان دوال 
أخرى به��ا ويعتبران دول اخلليج وحكام 

بني س��عود من الدول احملارب��ة لإلرهاب 
ب��كل صافة ودون أدن��ى خجل. وعندما 
أراد بنو سعود شن حربهم الظاملة على 
اليمن ، فباإلضافة إلى ش��راء ذمم الدول 
الكب��رى كأمري��كا وبريطانيا وفرنس��ا 
وكذلك الكيان الصهيوني، فقد أرادوا أن 
تكون شرعيتهم عربية ايضا، فحاولوا 
ش��راء ذمم دول عميلة ألمريكا وإسرائيل 
كمصر والس��ودان واألردن! وإال ما عاقة 
مصر والس��ودان بح��رب اليمن س��وى 
أنه��م راتع��ني بأموال بني س��عود كما 

ترتع احلمير في واحة عشب نضرة. 
واخيرا ، امتن��ى ان يجردون هؤالء العربان 
من أموالهم احلرام واعادتهم رعاة حفاة 
وهم كذلك س��وى أموال البت��رول التي 
جعلت منهم بشرا أساءوا استخدامها 
واس��تخدموها ضد اإلنس��انية ولدعم 
اإلرهابي��ني املتطرفني ابت��داء بالقاعدة 
وهجم��ات اب��ن الدن على أمري��كا مرورا 
بالزرقاوي والبغدادي ومن لف لفهم، وأن 

غدا لناظره قريب.  

أكث��ر م��ن 120 دولة ف��ي العالم؛ تعد نفس��ها أو تدع��ي، بأنها 
دميقراطية وتتباهى بها، كما أن معظم دس��اتير الدول تتضمن 
فقرات واضحة، تؤكد عل��ى ان هوية الدولة ونظام احلكم فيها 
دميقراطي، وتشير بوضوح الى التداول السلمي للسلطة، وهناك 
مئات اآلالف من الكتب واملؤلفات؛ تثقف بالش��أن الدميقراطي، 

الذي غدا كما هو ظاهر، سمة العصر املأزوم الذي نحياه.
الدميقراطية ليس��ت سمنا على عسل دوما كما هو ُمِنَظٌر لها 
ومس��طر بالكتب إذ أنها تواجه بعد التطبيق إنتقادات واسعة 
فثم��ة من يقول  أنه��ا تعمق لفوارق االجتماعي��ة، وآخرون يرون 
أن ف��ي أجوائها  ينتعش الفس��اد؛ نتيجة لس��يطرة جماعات 
إنتفاعي��ة عل��ى احلك��م بآلياتها، وه��م مضط��رون ألن يحمي 
بعضه��م بعضا، ويداف��ع بعضهم عن بعض، فيغدو الفس��اد 

قويا محميا.
هناك آراء معززة بحقائق ميدانية، وبأرقام إحصائية؛ توصلت الى 
أن أنظمة احلكم املتولدة بآليات الدميقراطية، ال يسعها تنفيذ 
مش��اريع إقتصادي��ة وعمرانية عماقة، لقص��ر مدة احلكومات 

التي تعمل على منجزات 
منظورة، تكون رصيدا لها 
ف��ي االنتخابات الاحقة، 
أي منجزات قصيرة املدى.

املدعم��ة  اآلراء  ب��ني  م��ن 
ومعطي��ات  بحقائ��ق 
ملموس��ة؛ أن��ه في ظال 
تنم��و  الدميقراطي��ة 
الت��ي  األثري��اء،  طبق��ة 
تتحك��م بس��ير احلمات 
االنتخابي��ة النيابية التي 
يقودها االغنياء، وبالتالي 
بالس��لطة،  يتحكم��ون 
تفش��ي  ع��ن  فض��ا 
ومظاهراها  البيروقراطية 
الس��يئة، فض��ا ع��ن أن 

الدميقراطي��ة له��ا أعداؤه��ا التقليديني، وهم أولئ��ك الذين لم 
يعتادوا أن يشاركهم أحد في ماعونهم..!

باملقابل فإن األنظمة الدميقراطية؛ تؤدي الى تطور املؤسس��ات 
الش��عبية، ومنو العمل احلزبي، وطلب االس��تفتاءات، وممارس��ة 
االنتخاب��ات وحق االقتراع والترش��ح، وإنتاج معارضة رس��مية 
فاعلة. كم��ا تنمو ايضا منوا مضطردا؛ س��لطة املعارضة “غير 
الرس��مية”، املتمثلة بالسلطة الرابعة؛ أي سلطة اإلعام احلر 

ووسائله املتنوعة.
ف��ي هذه املوازنة الدقيقة ب��ني ما هو مفيد، وما هو مضر، ونحن 
نقف على أعتاب “حفل��ة” إنتخابات جديدة، جملالس احملافظات 
وجمللس النواب؛ يحق لنا أن نتس��اءل هل نحن دميقراطيون؟ وهل 
أن الدميقراطي��ة ضرورة أم كيفية؟! الدميقراطية ال ميكن أن تبنى 
بدون أن حتمى، فلس��نا ف��ي املدينة الفاضل��ة، حيث يعرف كل 
مواطن ما له وما علي��ه، وحيث تترك فيه البيوت مفتوحة ليل 

نهار.
كام قبل السام: لو كانت احلرية منذ البداية تشكل العنصر 

املركزي في تربيتنا، ما بكى بعضنا على اإلس��ت�ب�داد!

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

 الدميقراطية ..حفلة
مساوئ وحسنات
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ازمة السكن  .. واحللول

فراس زوين

تعد مشكلة السكن احد املشاكل 
املهمة في اجملتم��ع العراقي ملا لها 
من مس��اس مباش��ر بحياة الناس 
واستقرارهم النفسي واالجتماعي 
واالقتص��ادي وارتباطه��م ب��األرض 
التي يقف��ون عليها وهو حق كفله 
القانون والدستور إذ نصت املادة )30/
ثانياً( على )تكف��ل الدولة الضمان 
االجتماعي والصحي للعراقيني في 
حال الشيخوخة أو املرض أو العجز 
ع��ن العم��ل أو التش��رد أو اليتم أو 
البطالة، وتعمل على وقايتهم من 
اجلهل واخل��وف والفاقة، وتوفر لهم 
السكن واملناهج اخلاصة لتأهيلهم 
والعناية بهم وينضم ذلك بقانون( 
وال يخفى على اجلميع عدم تشريع 
هذا القانون لغاي��ة االن وبقاء هذه 
امل��ادة حبراً عل��ى ورق، ويرى العديد 
م��ن االجتماعي��ني ان الس��كن هو 
الوطن فمن السكن له ال وطن وهو 
احل��د األدنى من احلاجة اإلنس��انية 
ليش��عر بإنس��انيته بعد احلاجات 
الفسيولوجية كما صنفها العالم 
االجتماعي ابراهام ماسلو في هرمه 
الش��هير حيث اعتب��ر احلاجة الى 
األمان اهم احلاجات اإلنسانية التي 
يعمل االفراد على اش��باعها وتأتي 
بعد حاجته الى الطعام والش��راب 
فحني يفقد االنس��ان السكن فهو 
يفقد طعم الهناء واالس��تقرار أي 

يفقد طعم انسانيته.   
وال يخف��ى عل��ى اجلمي��ع ان ازم��ة 
السكن تتجذر في اجملتمع العراقي 
االن  من��ذ عق��ود طويل��ة ولغاي��ة 
الطبيعية  العوام��ل  اف��رزت  حيث 
واالمنية  واالقتصادية  والسياسية 

والتخطيطية واقعا متردياً اهلكته 
احلروب اخلارجي��ة والداخلية فضاً 
عن س��نوات احلصار املدمرة وس��وء 
وج��ود  وع��دم  والتخطي��ط  اإلدارة 
الوعي املطل��وب من قبل الطبقات 
احلاكمة وأصحاب القرار السياسي 
واالقتص��ادي منذ حوالي اربع عقود 
ولغاي��ة االن ما نت��ج عنه صعوبات 
كبي��رة اثرت على واقع ومس��تقبل 
الس��كن في العراق ، وتعود أسباب 
ازمة السكن في العراق الى العديد 
من العوامل التي ميكن اختزالها مبا 

يلي :-
اع��داد  ف��ي  املضط��ردة  الزي��ادة   •
السكان اذ ارتفع من 22 مليون عام 
1997 الى 37 مليون عام 2018 حيث 
يع��د العراق م��ن البلدان س��ريعة 

النمو ومبعدل يصل الى  % 3 سنوياً.
• ضع��ف األجه��زة التخطيطي��ة 
من حي��ث الكف��اءة والعش��وائية 
واالرجت��ال في قراراتها خال العقود 

السابقة.
• غياب السياس��ة والدع��م الازم 
لتمويل مش��اريع اإلس��كان سواء 
عل��ى مس��توى البن��اء الف��ردي او 

مشاريع اإلسكان الكبيرة.
• االفتقار الى سياس��ة اس��كانية 
ومس��تمرة  مس��تقرة  واضح��ة 

تتبناها الدولة .
• الهج��رة م��ن الريف ال��ى املدينة, 
والضغ��ط على األماك��ن احلضرية, 
ألس��باب عدي��دة منها ع��دم وجود 
عمل في املناط��ق الريفية و ارتفاع 

نسب البطالة في تلك املناطق.  
• الواقع األمن��ي املتردي للعديد من 
املدن العراقية والذي أجبر سكانها 
على الن��زوح من مدنه��م الى مدن 
اكثر امان��اً كان مبثابة عبئ اضافي 

على ازمة السكن في العراق.
م��ن  الع��راق  احتياج��ات  وتق��در 
الوح��دات الس��كنية ب��� 3 مليون 
بش��كل مضط��رد  تتزاي��د  وح��دة 
بارتف��اع ال��والدات وتزايد النس��ب 
الس��كانية في الب��اد حيث تصل 
ه��ذه الزيادة ال��ى قراب��ة 850  الف 

نس��مة في كل عام يشكلون نواة 
اس��ر جديدة حتت��اج الى الس��كن 
وامل��أوى، مع االخ��ذ باالعتبار الدمار 
احلاصل في البنى التحتية والشقق 
واملن��ازل الس��كنية للم��دن احملررة 
من عصابات داع��ش باإلضافة الى 
عجز احلكومات السابقة في وضع 

احللول املناسبة لهذه االزمة.
املتزاي��د  الس��كاني  الواق��ع  ان 
وارتفاع عدد االس��ر العراقية يؤشر 
نحو ض��رورة وج��ود حل��ول جذرية 
وعميق��ة  واقعي��ة  واس��تراتيجية 
تعمل على رس��م اخلط��ط الازمة 
له��ذه االزمة وميك��ن اإلش��ارة الى 
مبادرة رئيس مجلس الوزراء السيد 
ع��ادل عبد املهدي حي��ث اعلن في 
مؤمت��ره الصحف��ي االس��بوعي في 
21 تش��رين الثاني 2018 عن اطاق 
مش��روع سكني كبير في مختلف 
مملوك��ة  اراض  لتوزي��ع  احملافظ��ات 
للدول��ة عل��ى املواطن��ني ومتليكها 
له��م مجان��ا وخصوصا س��اكني 
الفقيرة  والش��رائح  العش��وائيات 
وم��ن ال س��كن له. وقد س��بقه في 
مث��ل ه��ذه املب��ادرة رئيس ال��وزراء 
الس��ابق حيدر العب��ادي من خال 
لرئي��س  اإلعام��ي  املكت��ب  بي��ان 
الوزراء ف��ي 8/حزي��ران/2018 والذي 
نص ان »احلكومة تسعى لإلسهام 
اجلذري��ة  املعاجل��ات  تق��دمي  ف��ي 
ألزمة الس��كن وإيج��اد احللول في 
التخفيف من األعباء التي يواجهها 
املواطنون في هذا اجلانب، وذلك من 
خال تخصيص األراضي السكنية 
للمواطن��ني«.  ومتثل ه��ذه املبادرات 
واحدة من الطرق احلكومية املعتادة  
ب��ني فترة وأخرى والت��ي تكون فيها 
احلكومة هي املس��اهم األكبر حلل 
ازم��ة الس��كن بآلي��ات تك��ون في 
الغالب غي��ر مرضية للجميع، وهو 
إجراء بالرغم م��ن الفوائد العديدة 
التي ق��د يحققها على املس��توى 
لكن��ه  واالقتص��ادي  االجتماع��ي 
يبق��ى مح��دود األث��ر وغي��ر مج��ٍد 
عملياً وخصوصا بالنسبة للفقراء 

وعن��د  العش��وائيات،  وس��اكني 
النظ��ر الى هذه املبادرات من وجهة 
اقتصادي��ة تتجل��ى امامنا صورتني 
ع��ن واقع احلال األول��ى هي ما ميكن 
ان تضيف��ه هذه املب��ادرة من حركة 
عمل  تترتب على بناء هذه األراضي 
)اذا م��ا مت فع��اً توزيعه��ا( تعم��ل 
على دفع عجلة االقتصاد والس��وق 
العراق��ي ال��ذي يعاني من كس��اد 
منذ فترة ليس��ت بالقصيرة، حيث 
يضمن توزيع قطع االراضي تشغيل 
مئات االالف من االيدي العاملة في 

كل محافظ��ات العراق ما يؤدي الى 
خفض مس��تويات البطال��ة وتوفر 
ف��رص العمل للش��باب خارج اطار 
الوظائ��ف احلكومي��ة ومب��ا يحقق 
كبح زخم الش��باب نح��و القطاع 
العام وضمان توجههم نحو فرص 
عم��ل القط��اع اخل��اص، باإلضافة 
الى رف��ع روح املواطنة واالنتماء بني 
افراد الش��عب وإعادة جسور الثقة 
والتواص��ل ب��ني املواط��ن والقرارات 
السياس��ية ف��ي ح��ال جن��اح هذا 

املشروع.
والص��ورة الثاني��ة ه��ي التحديات 
العراقية  احلكوم��ة  تواج��ه  الت��ي 
عن��د الب��دء بتنفي��ذ ه��ذه املبادرة 
واملتمثل��ة بتوفير البن��ى التحتية 

الازمة مثل  واخلدمات األساسية 
العمل على تأسيس شبكة مجاٍر 
جديدة لهذه الوحدات السكنية، 
باإلضافة الى توفير املياه الصاحلة 
للشرب والكهرباء واالنارة الازمة 
لها، واس��تحداث ش��بكة الطرق 
جدي��دة واملستش��فيات واملدارس 
وأماك��ن الترفي��ه، باإلضاف��ة الى 

العمل على توفي��ر األموال الازمة 
وحتس��ني وتطوير النظ��ام املصرفي 
ق��روض مصرفية  للقي��ام بص��رف 
متكن املواطن من االس��تفادة منها 
ف��ي بن��اء ه��ذه األراضي وتس��هل 
عليه جت��اوز العقبة املالية، وغيرها 
العدي��د م��ن اخلدمات األساس��ية 
الت��ي ميكن ان تش��كل حتديا كبيرا 
العراقية وخصوصاً  احلكومة  على 
ان الع��راق يعان��ي اص��اً من نقص 
ه��ذه اخلدمات وتراجعها وبش��كل 

كبير جدا. 
ان مب��ادرة الس��يد رئي��س ال��وزراء 
ش��كلت جزءا من احل��ل احلكومي 
التقليدي ملثل ه��ذه االزمات والذي 
يحم��ل ف��ي طيات��ه العدي��د م��ن 
املش��اكل واملعوقات التي اوضحنا 
قس��ما منه��ا ويجب اإلش��ارة الى 
وجود حل��ول غير حكومية يتبعها 
املواطن نفسه كحل الزمة السكن 
كما بينها املهندس رشيد السراي 
في بحث��ه »مقترح مش��روع املدن 
اجلدي��دة حل��ل أزم��ة الس��كن في 
العراق« واملتمثل بالنقاط التالية:- 
• بناء دار على حسابه اخلاص وهذا 
احلل متاح لعدد محدود، الن تكلفة 
البن��اء املناس��ب ليس��ت متاح��ة 
للجمي��ع ، ل��ذا فهي ليس��ت ذات 
ج��دوى ما دام مس��توى دخل الفرد 

منخفضاً.
• ش��طر الدار الى دارين او اكثر وهو 
حل مؤقت وغير متاح اال في البيوت 
ذات املساحات الكبيرة والتي يوجد 
تواف��ق معقول ب��ني أفراده��ا وهذا 
يخل��ق مش��اكل كبيرة ف��ي توفير 
اخلدمات وكث��رة الزحام ف��ي املدن، 
االجتماعية  املش��اكل  ع��ن  فضاً 

التي قد تترتب على هذا احلل.
• البن��اء ف��ي املناط��ق او االراض��ي 
الزراعي��ة او قريبا منه��ا وهذا االمر 
يعد غي��ر قانوني حالياً لعدم وجود 
تش��ريع ميل��ك البيوت ف��ي االرضي 
الزراعية، لذا فلن يستفيد صاحب 
ال��دار م��ن أي امتياز متنح��ه الدولة 
لصاحب العقار من سلف وغيرها.

• بن��اء العش��وائيات ف��ي اط��راف 
امل��دن او داخلها، وه��ذا خلق أحياء 
عش��وائية )جتاوزات( ذات مس��توى 
منخفض في اخلدمات بشكل كبير، 
وفوضوية عالية في تصميم املنازل 
والش��وارع، ولو مت حل أزمة السكن 
ل��ذوي الدخل احمل��دود والفقراء ملا مت 

اللجوء ملثل هذا أسلوب. 
على احلكومة العراقية وضع حلول 
جدي��ة وواقعية الزمة الس��كن في 
الع��راق مل��ا متثل��ه من خط��ر داهم 
يهدد اجملتمع العراقي حيث تش��ير 
ان  ال��ى  الدراس��ات  م��ن  العدي��د 
نس��بة  % 44 من ح��االت الطاق في 
العراقي��ة تعود ألس��باب  احملاك��م 
تعود للس��كن واالحتكاك االسري 
الناج��م عن وجود اكث��ر من عائلة 
ف��ي منزل واحد، ولع��ل هذه احللول 
هي مس��ؤولية احلكوم��ة العراقية 
والتي ميكن اإلش��ارة اليها بالنقاط 

التالية :- 
1.  بن��اء م��دن جديدة خ��ارج احلدود 
البلدي��ة للمدن احلالي��ة مع جتنب 

االراضي اخلصبة قدر املستطاع.
2. التركي��ز على البن��اء االفقي في 

اخلطط احلكومية 
3. اش��راك القطاع اخلاص والتركيز 
واخلارجي  الداخلي  على االستثمار 
مش��روع  ألي  أساس��ي  كمرتك��ز 

اسكاني.

4. حتدي��ث وتطوير النظام املصرفي 
مبا يضمن توفير الس��لف والقروض 
املالية وبش��روط واقعية بعيدة عن 

املبالغات غير املوضوعية .
5. توزيع قطع أراٍض على املستحقني 
واحملتاجني من أبناء الش��عب خارج 
املدن كأح��د نقاط احل��ل ولتجنب 
الزراعي  تدمي��ر وجتري��ف األراض��ي 
التي تراجعت بشكل كبير بسبب 

البناء العشوائي لألفراد .
6. العمل على بناء وحتديث وتطوير 
البنى التحتية للباد مثل تأسيس 
ش��بكة مج��اري حديث��ة وتطوي��ر 
الطرق وبناء املدارس واملستشفيات 

في املناطق اجلديدة وغيرها .
7. تعزي��ز وتطوير نظ��ام املعلومات 
وقواع��د البيانات باحلاجة الفعلية 
للوحدات السكنية لكل محافظة 
والتنب��ؤ بالنم��و الس��كاني فيها، 

والتحديث املستمر لها.
8. االهتم��ام بالتنس��يق ب��ني دوائر 
البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي 
والتسجيل العقاري في احملافظات 
باعتباره��ا من الدوائ��ر املعنية في 

هذا اجملال.
9. إعادة رس��م وتخطيط املدن وفق 
األس��س العلمي��ة الصحيحة مع 
الس��كانية  الزيادة  مراعاة نس��بة 

السنوية.
10. تش��جيع الباحثني والدارس��ني 
من حملة الشهادات األولية والعليا 
والبحوث  الدراس��ات  وض��ع  عل��ى 
واملقترح��ات  باألف��كار  ورفده��ا 

للنهوض بالواقع السكاني.

الواقع السكاني املتزايد 
وارتفاع عدد االسر العراقية 
يؤشر نحو ضرورة وجود 
حلول جذرية واسرتاتيجية 
واقعية وعميقة تعمل على 
رسم الخطط الالزمة لهذه 
االزمة

دول الخليج استطاعت أن تحقق 
كل شيء ابتداء بشراء حمايتهم 
من أمريكا إىل تغيري الرأي العام 
العاملي والرباءة من القتل كما 
تعاملوا بجريمة قتلهم ابن 
جلدتهم الصحفي خاشقجي

من اآلراء املدعمة بحقائق 
ومعطيات ملموسة أنه يف 
ظالل الديمقراطية تنمو 
طبقة األثرياء التي تتحكم 
بسري الحمالت االنتخابية 
النيابية التي يقودها 
االغنياء

 اإلرهاب .. وأموال اخلليج

اهلدف من القواعد األمريكية يف العراق العراق وأن طال الغياب

  قاسم العجرش

 يوم املعلم



ه��ا ه��ي احلقيق��ة، كم��ا وردت 
في ش��هادة كوم��ي الفاضحة: 
يعتب��ر ترام��ب ان مدي��ر مكتب 
)أف.  الفيدرال��ي  التحقيق��ات 
بي. أي.( يعمل مباش��رًة لصاحله 
ويدي��ن ل��ه بوظيفت��ه وبالتالي 
فانه يريد من��ه معروفاً اآلن. قال 
كوم��ي: »يش��ير املنط��ق واكرر 
انن��ي قد اكون مخظئ��اً الى انه 
اراد احلصول على ش��يء مقابل 

ابقائي في منصبي«.
بحسب قول كومي اراد الرئيس 
من الشرطة الفيدرالية ان تطرد 
مايكل فلني. واراد من الش��رطة 
الفيدرالي��ة الكف ع��ن متابعة 
حتقيقه��ا املتعلق بروس��يا. هذا 
اوض��ح م��ا يك��ون: ان ضغ��ط 
ترام��ب عل��ى كوم��ي ناجم عن 
انه خشي من ان يضر به حتقيق 
مايكل فلني فهذه عرقلة ملسار 

العدالة.
عبر التباين ب��ني الرجلني كومي 
وترامب، عن التباين بني احلكومة 
الصاحلة وترامب بذاته. بدا كومي 
دقيقاً ومنظماً في افكاره وانيقاً 
في التفاصيل التي قدمها حول 
ما ج��رى وطبيعة مس��ؤوليته؛ 
كان مثالياً قدر املس��تطاع. اما 
ترامب كم��ا وصفه كومي فكان 
وطائش��اً  ومته��وراً  مش��بوهاً 
او حت��ى غي��ر م��درك للقواع��د 

ومخادعاً وانانياً.
بعد انتهاء جلس��ة االس��تماع 
ق��ال الرئي��س للجمي��ع انه لم 
يش��اهد اجللس��ة لكن اجلميع 
عرف��وا ان��ه ش��اهدها. واذا كان 
ترامب ي��رى في االمر منافس��ًة 
ب��ني الرجلني ال��ى حد م��ا فقد 
كان��ت ف��ي احلقيق��ة املقارن��ة 
االمثل واالكثر مباش��رًة بينهما 
عل��ى االط��اق. كان كل ه��دف 
ش��هادة كومي تغيير ومعارضة 
م��ا س��بق ان قال��ه الرئيس في 
تغريدات��ه وتصريحاته الغاضبة 
والدفاعي��ة وزرع الش��كوك في 
افعاله ودوافعه والتلميح الى ان 
ني��ة الرئيس اغراء كومي لتقدمي 

شهادة زور.
حت��ى ب��ني موالي ترام��ب الذين 
آمن��وا كم��ا آمن هو ب��أن كومي 
مزي��ف وان كل العملي��ة مدبرة 
ساد ش��عور بأن ترامب اعزل في 

هذه اللعبة الفتاكة.
بع��د خمس��ة اي��ام أي ف��ي 13 
حزي��ران/ يونيو حان دور ش��هادة 
جلن��ة  ام��ام  سيش��نز  جي��ف 
الش��يوخ.  مجل��س  مخاب��رات 
قضت مهمته مبحاولة تفس��ير 
الروس��ي  بالس��فير  اتصاالت��ه 
االتص��االت التي جعلت��ه الحقاً 
ه��دف  ال��ى  وحولت��ه  يتنح��ى 
لسخرية الرئيس. بعكس كومي 
الذي ُدعي الى مجلس الش��يوخ 
وال��ذي  بفضائل��ه  للتباه��ي 
اس��تغل الفرصة ُدعي سيشنز 
للدف��اع عن غموضه وخداعه او 

عن حماقته.
في حديث ش��رٍس ق��دم املدعي 
العام نظ��رًة غريبة عن امتيازات 
الس��لطة التنفيذي��ة. وم��ع ان 
الرئي��س ل��م يستش��ر موضوع 

امتي��ازات الس��لطة التنفيذية 
فإن سيش��نز وجد من املائم ان 

يحاول حمايتها.
س��رعان م��ا احبط بان��ون الذي 
رأى الش��هادة من اجلناح الغربي 

وقال: »هيا يا بورغاد«.
جل��س بان��ون ال��ذي ل��م يحلق 
حليته عند طرف طاولة املؤمترات 
اخلش��بية الطويل��ة في مكتب 
كبير املستش��ارين وركز بش��دة 

في الشاشة املسطحة امامه.
وق��ال: »اعتق��دوا ان الاقوميني 
سيفرحان اذا طردنا كومي«، في 

اش��ارة منه الى جاريد وايفانكا. 
وتابع: »انهما س��يهلان لطردنا 
الرج��ل ال��ذي اطاح بهي��اري«. 
بينما اعتبر الرئيس ان سيشنز 
س��بب فوض��ى كوم��ي اعتب��ره 

بانون ضحيتها.
دخل كوش��نر الرش��يق الغرفة 
ضيق��ًة  رمادي��ًة  بدل��ًة  مرتدي��اً 
م��ع ربطة عن��ق س��وداء ضيقة 
)انتش��رت مؤخ��راً مزح��ٌة تفيد 
بأن كوش��نر ه��و الرج��ل االكثر 
اناق��ًة في واش��نطن ول��م يكن 
هدف هذه املزحة مدحه بل على 
العكس(. بدا من حني الى آخر ان 
النزاع على الس��لطة بني بانون 
اصبح ملموس��اً.  قد  وكوش��نر 
ونادراً ما تغير سلوك بانون لكن 
كوش��نر كان حيناً مشاكس��اً 
ومتعجرف��اً ورافض��اً وحيناً آخر 
كما في تلك اللحظ��ات متردداً 

وخجوالً ومبدياً كل احترام.
جتاه��ل بان��ون كوش��نر ال��ى ان 
تنحن��ح الش��اب وق��ال: »كيف 

احلال؟«.
اش��ار بانون الى التلف��از وكأنه 

يقول: »انظر بنفسك«.
قائ��اً:  بان��ون  تكل��م  اخي��راً، 
املس��ألة  ه��ذه  ان  يدرك��ون  »ال 

مس��ألة  وليس��ت  مؤسس��ات 
افراد«.

يعن��ي جبه��ة  كان  ان��ه  يب��دو 
اكب��ر  مجموع��ة  او  جارفان��كا 
مؤلفًة م��ن كل الذين وقفوا الى 

جانب ترامب من دون تفكير.
ث��م اكم��ل بانون: »ه��ذه مدينة 
رئي��س  نط��رد  مؤسس��ات. 
الش��رطة الفيدرالية والشرطة 
الفيدرالي��ة كله��ا. ترامب رجل 
واملؤسس��ات  املؤسس��ات  ضد 
تعلم بذلك. كيف سيجري هذا 

برأيك؟«.

كان ه��ذا اختزاالً الح��دى افكار 
احلملة  املفضلة: خ��ال  بان��ون 
ه��دد دونال��د ترام��ب عملياً كل 
باحلي��اة  املعني��ة  املؤسس��ات 

كان  االميركي��ة.  السياس��ية 
عب��ارًة ع��ن نس��خة س��خيفة 
وغبية من جيمي س��تيوارت في 
فلم »السيد سميث يذهب الى 
 Mr. Smith Goes to( »واش��نطن
ترام��ب  اعتق��د   .)Washington
ان رجاً واحداً ق��د يكون اعظم 
م��ن النظ��ام م��ا اث��ار حفيظة 
االميركيني العريقني وسخطهم. 
ان  ه��ذا  افت��رض حتليل��ه  وق��د 
املؤسس��ات احلياة السياس��ية 
والس��رعة  بالق��در  تس��تجيب 
تس��تجيب  اللذي��ن  نفس��هما 
بهما املؤسسات التجارية التي 
ات��ى منها ترام��ب وانه��ا تواقة 
الى تلبية الس��وق وايج��اد روح 
العص��ر. لك��ن ماذا ل��و لم تكن 
تواق��ة فعاً  تل��ك املؤسس��ات 
الى التكيف؟ االعام، والقضاء، 

التنفيذية  والسلطة  واخملابرات، 
ومس��تنقع  بذاته��ا،  العلي��ا 
ش��ركات احملاماة، واملستشارين، 
ومستغلي النفوذ واملسربني. اذا 
كان مقدراً لتلك املؤسس��ات ان 
تدوم، فق��د قرر الرئيس العرضي 

ان يقف في وجهها.
لم يبُد كوشنر مقتنعاً فقال: »ال 

ارى املسألة من هذا املنظور«.
ف��رد بان��ون متجاهاً كوش��نر: 
»اعتق��د ان ه��ذا ال��درس ال��ذي 
تلقنه الناس هنا من االيام املائة 
االولى. لن يتحس��ن الوضع. هذا 

هو الواقع«.
اجاب كوشنر: »ال اعلم«.

فرد بانون: »اذاً اعلم«.
ان  »اعتق��د  كوش��نر:  فق��ال 

سيش��نز يبلي باًء حس��ناً، اال 
تظن ذلك؟«.

الفصل التاسع عشر

مايك َمن؟
الى اس��تجاء  س��عى االع��ام 
مكام��ن الق��وة والضع��ف لدى 
دونال��د ترام��ب لك��ن قل��ة في 

االعام متكنت من ذلك بشكل 
مباشر وشخصي كما فعل جو 
سكاربورو وميكا بريجنسكي. 
»مورنينغ  الصباحي  فالبرنامج 
جو« الذي يقدمانه عبر شبكة 
إم. إس. إن. بي. س��ي كان عبارة 
عن دراما متواصلة على طريقة 
املسلس��ات الطويل��ة او رمب��ا 
على طريقة اوب��را )وينفري( عن 
عاقتهما بترامب: كيف خيب 
آمالهم��ا وال��ى أي ح��د راج��ع 
احترامهما االساسي له وكيف 
اح��رج نفس��ه دوم��اً على نحو 

مثي��ر للش��فقة. فالرابط الذي 
كان يجمعه بهم��ا فيما مضى 
وق��د صاغته الش��هرة املتبادلة 
بالسياسة  وحس فذ مش��ترك 

)بدا ان سكاربورو النائب السابق 
في الكونغرس يشعر على نحو 
مب��رر لدي��ه بوج��وب ان يك��ون 

رئيس��اً عل��ى ق��در ما ش��عر به 
دونالد ترامب(؛ ه��ذا الرابط كان 
ق��د مّيز البرنامج خ��ال احلملة 
االنتخابي��ة؛ لكن تده��وره علناً 

اليوم ق��د اصبح ج��زءاً من دورة 
االخبار اليومية. عمد سكاربورو 
الى نصحه ونقا  وبريجنسكي 
واس��رته.  اصدقائ��ه  مخ��اوف 
وبخاه واعربا عن قلقهما عليه. 
فهو يتلقى املش��ورة اخلطأ )من 
بان��ون( كم��ا ان ق��واه العقلية 
تتدهور هي االخرى. حاوال الزعم 
الوس��ط  مي��ني  ميث��ان  بأنهم��ا 
بوصفه البديل املعقول للرئيس 
وكان��ا بالفع��ل مقياس��اً جيداً 
الهادفة  جله��ود مي��ني الوس��ط 
الى التعامل مع��ه وللصعوبات 

يعانيه��ا مي��ني  الت��ي  اليومي��ة 
الوسط في التعايش معه.

س��كاربورو  ان  ترام��ب  اعتق��د 
اس��تغاه  ق��د  وبريجنس��كي 
واس��اءا معاملته؛ فادعى انه قد 
توق��ف عن مش��اهدة البرنامج. 
لكن هوب هيكس كانت كل يوم 
تضط��ر وهي مرتعب��ة الى اعادة 

اخباره مبحتواه.
كان برنامج مورنينغ جو مبثابة 
الدراسة االساس��ية للطريقة 
الت��ي بال��غ فيه��ا االع��ام في 
اس��تغال ترام��ب. كان ترامب 
احل��وت الذي انب��رى االعام الى 
واعت��داده  انفعاالت��ه  تغطي��ة 
بنفسه، وغروره، وحبه للصدام، 
املنافس��ة،  خ��وض  وامتهان��ه 
والرغب��ة ف��ي ان يك��ون محور 
القص��ة، به��وس ش��ديد. وفي 

نظ��رة معاكس��ة كان االع��ام 
بالنس��بة الى ترامب هو احلوت 

نفسه، ويؤدي الوظيفة ذاتها.
ذل��ك  ال��ى  ترام��ب  واض��اف 
تش��نجاً ال ارادياً آخر احساساً 
رافقه طوال حيات��ه بأن الناس 
يستفيدون منه باستمرار على 
نحو غير منصف. ورمبا جاء ذلك 
م��ن بخل وال��ده وافتق��اره الى 
الس��خاء او من ادراكه لنفسه 
بأن��ه فتى ثري )وما يولد له ذلك 
م��ن مخاوف ب��ا ش��ك(، او من 
ادراكه العمي��ق كمفاوٍض )في 
االعم��ال( بعدم وج��ود صفقة 
مربح��ة جلمي��ع االط��راف وبأن 
حدوث ربح يعني حدوث خسارة. 
وال ميكن لترامب ببساطة حتمل 
فكرة ان يُدعم احدهم ليتقدم 
على حس��ابه. انه مبثابة نظام 
متفرد ال مكاس��ب فيه للغير. 
ف��كل م��ا يُعتب��ر ذا قيم��ة في 
عال��م ترامب اما يعود اليه واما 

قد ُسرق منه.
وبريجنسكي  س��كاربورو  كان 
قد اس��تغا عاقتهما بترامب 
وأف��ادا منها بالكثي��ر من املال، 
م��ن دون ان يضع��ا أي نس��بة 
مئوي��ة ف��ي جيب��ه وقد ش��دد 
ف��ي هذه احلالة عل��ى وجوب ان 
تُراعى عمولت��ه حتماً بطريقة 
خاصة. وال يكفي القول ان ذلك 
قاده الى اجلنون. فقد استرسل 
في التحدث عم��ا رأى انه ظلم 
وركز عليه. ال تأتوا على ذكر جو 
او مي��كا امام��ه، كان ذل��ك هو 

احملظور دائماً.
وع��دم  اجملروح��ة  مش��اعره  إن 
االشخاص  لفش��ل  استيعابه 
تقبله��م  ال��ى  س��عى  الذي��ن 
وكس��ب قبولهم ف��ي املقابل، 
كانت مشاعر »عميقة، عميقة 
بش��كل جنوني« على ما قاله 
مساعده الس��ابق سام نانبرغ 
الذي كان قد ُذِهل بحاجته الى 
قبوله قبوالً تام��اً وارتيابه املرير 

من انه يُستغل.
وجاءت تغريدته في 29 حزيران/ 
يوني��و عن ميكا بريجنس��كي 
الغض��ب  ه��ذا  م��ن  بداف��ع 

املتراكم.
كان هذا ترام��ب الذي عهدناه: 
اللغ��ة غي��ر  ب��ني  ال مصاحل��ة 
اخملصص��ة والتصري��ح العلني. 
وقد اش��ار في احدى التغريدات 
الى »مي��كا اجملنونة ذات معدل 
ليكت��ب  املنخف��ض«  ال��ذكاء 
ف��ي تغري��دة اخرى انه��ا كانت 
»تنزف بشدة جراء عملية لشد 
الوجه« وذلك عندما جاءت هي 
وسكاربورو لزيارته في مارآالغو 
ليلة رأس السنة السابقة. ولم 
يكن الكثير م��ن تغريداته كما 
قد يب��دو كاماً عفوي��اً بل كان 
كاماً مدروس��اً. غالباً ما بدأت 
خافات ترامب اشبه بكوميديا 
من االهان��ات، وتبلورت لتتحول 
ال��ى اتهام��ات مري��رة؛ لتصي��ر 
في حلظ��ة ال ميك��ن احتواؤهان 

تصريحاً رسمياً، ِمن ثم.

ملف

ضغط ترامب على كومي ناجم عن انه خشي من ان يضر به حتقيق مايكل فلني فهذه عرقلة ملسار العدالة

ترامب كما وصفه كومي
 كان مشبوهًا ومتهورًا وطائشًا او 

حتى غري مدرك للقواعد 
ومخادعًا وانانيًا

احللقة )59(

سعى االعالم اىل استجالء مكامن القوة والضعف 
لدى دونالد ترامب لكن قلة يف االعالم تمكنت 

من ذلك بشكل مباشر وشخصي

فلني
ترامب

كومي

هيئة التحرير

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

داخل اجلناح الغربي في البيت االبيض وفي اخلتام الكتاب رحلة ممتعة لعالم فيه مافيه من الغموض واالسرار 
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اك��د ح��ارس منتخبن��ا الوطني 
ونادي الزوراء »جالل حس��ن » ان 
فت��رة اع��داد املنتخ��ب لبطولة 
كأس اس��يا لم تكن باملس��توى 
املطل��وب م��ن حيث امل��دة التي 
جتم��ع به��ا املنتخب حي��ث لم 
ام��ام  مبارات��ن  س��وى  نخ��ض 
املنتخب الصيني والفلسطيني 
قبيل الدخول في نهائيات كاس 

اسيا 2019.
وتاب��ع حس��ن ف��ي تصريح��ات 
ان   : س��بورت  ان  ب��ي  لقن��وات 
مس��توى املنتخ��ب كان جي��دا 

بعض الش��يء خ��الل مرحلة 
اجملموع��ات حيث اس��تطعنا  
حتقي��ق الف��وز ف��ي مبارات��ن 
والتع��ادل في املب��اراة الثالثة  
مش��يراً الى » اننا كنا نتمنى 
الوصول الى ابع��د نقطة في 
البطول��ة، ولكن مب��اراة قطر 
كان��ت صعبة ك��ون املنتخب 
القط��ري يعي��ش فت��رة م��ن 
وميتلك مجموعة  االنس��جام 

مميزة من الالعبن.
وب��ن :ان امل��درب كاتانيت��ش لم 
يقدم االضافة للمنتخب الوطني 

خ��الل البطول��ة بس��بب ضيق 
الوقت وع��دم معرفته بش��كل 
كامل بالالعب��ن، وعدم توظيف 

الالعب��ن بالش��كل الصحي��ح  
مبين��اً » ان هناك العب��ن كانوا 
يستحقون التواجد مع املنتخب 
خالل بطولة اسيا مثل عالء عبد 
الزهرة وسعد عبد االمير ومهدي 
كامل اال ان الق��رار يبقى للكادر 

التدريبي وعلينا احترام قراراته.
العراقي��ة   الك��رة  ان  واختت��م 
كس��بت جيال جديدا س��تكون 
له كلمة في املس��تقبل القريب 
وعلى احت��اد الكرة احملافظة على 
الالعب��ن املتواجدي��ن حالياً مع 

املنتخب.

االعالم االيراني يشيد بالالعب  بشار رسن

ايراني��ة،   اع��الم  وس��ائل  ذك��رت 
الس��بت املاضي، ان العب الوسط 
العراقي بشار رسن قدم أداء متألقا 
في مبارات فريق برس��بوليس أمام 
صنعت نفت اب��ادان ضمن الدوري 
املمت��از االيراني لك��رة القدم، بعد 
غيابه لفت��رة طويلة عن التركيبة 
االساس��ية للفري��ق، حي��ث ن��ال 
برانك��و  امل��درب  استحس��ان 

إيفانكوفيتش.
وأف��ادت وكال��ة مه��ر لألنب��اء، بأن 
»الالعب العراقي بشار رسن متكن 
بعد مضي فترة طويلة من التواجد 
ضمن التركيبة االساس��ية لفريق 

برس��بوليس االيراني، ف��ي مباراته 
ام��ام فريق صنع��ت نفت اب��ادان، 
حيث قام بسد نقاط ضعف فريقه 
في وسط امليدان، لنيل استحسان 

الطاقم الفني للفريق«.
ولع��ب رس��ن ف��ي بطول��ة آس��يا 
تش��كيلة  ضم��ن  الق��دم  لك��رة 
املنتخ��ب الوطني العراقي وانضم 
ال��ى املعس��كر التدريب��ي لن��ادي 
متأخ��ر،  بش��كل  برس��بوليس 
م��ا ابع��ده ع��ن الظ��روف املثالية 
ليح��ل مكان��ه الالعب »س��روش 
ل��م  رفيع��ي  أداء  أن  اال  رفيع��ي«، 
يك��ن باملس��توى املطل��وب وواجه 
الكثير من االنتقادات وفي النهاية 
خس��ر موقعه ضمن التش��كيلة 

االساسية للفريق.
وع��اد بش��ار رس��ن لينض��م ال��ى 
الالعبن املفضلن لدى مدرب فريق 
برسبوليس برانكو إيفانكوفيتش، 
االساس��ية  التش��كيلة  وضم��ن 
للفريق في مباريات��ه بدوري ابطال 

آسيا لكرة القدم.وسيخوض فريق 
برسبوليس يوم غد الثالثاء  مباراته 
االول��ى من دوري ابطال اس��يا امام 
نظيره االزبكستاني باختاكور في 

ملعب آزادي بالعاصمة طهران.

لم تكن مش��اركة املنتخب 
العراقي في بطولة أمم آسيا، 
تعامالته��ا  أغلق��ت  الت��ي 
املنص��رم  الش��هر  مطل��ع 
باإلم��ارات، محط��ة إع��داد 
العال��م  كأس  لتصفي��ات 
املقبل، مثلما خطط املدرب 
سريتش��كو  الس��لوفيني 
كاتانيتش، في ظل األحداث 
واكبت ظهور أس��ود  الت��ي 
الرافدين اخمليب في البطولة 

القارية.
تداعيات املشاركة العراقية 
الباهتة، مازالت تلقى بظالل 
قامتة على مكونات اللعبة، 
العقوب��ات  بع��د  خاص��ة 
الت��ي أصدرها احت��اد الكرة، 
عل��ى خلفي��ة توصية جلنة 
التحقيق، التي رصدت عدم 
الت��زام الالعبن، وخروجهم 
الفندق،  بأوقات متأخرة من 
ووج��ود حالة من التس��يب 
وع��دم االنضباط، بحس��ب 
التقري��ر الذي ص��ادق عليه 

مجلس اإلدارة.
  في هذا التقرير، الكثير من 

التي  واخلفاي��ا،  التفاصي��ل 
الوطني  باملنتخ��ب  حتي��ط 
العراق��ي، ضم��ن مخط��ط 
تخطي تبعات الوداع املهن 

في بطولة أسيا:
جلنة التحقيق

ش��ّكل احتاد الكرة العراقي 
جلنة حتقيق ثالثية، من أجل 
للنظ��ر في االدع��اءات التي 
أشيعت حول عدم انضباط 
ع��دد م��ن الالعب��ن، ووجود 
حال��ة فوض��ى ف��ي الوف��د 

العراقي.
وبع��د التحقيق ملدة جتاوزت 
األسبوعن، أصدرت اللجنة 
ع��دداً من املق��ررات، بإيقاف 
عدد م��ن الالعبن واإلدارين، 
وصادق احتاد الكرة على تلك 
العقوبات، واعتبارها نافذة، 
وتطب��ق م��ن ي��وم اإلع��الن 
عنه��ا، ليش��هد املنتخ��ب 
إبعاد عدد من الالعبن خالل 

الفترة املقبلة.
الوصايا العشر

وص��ادق احت��اد الك��رة على 
تضمن��ت عش��ر  عقوب��ات 
الالعبن  مبعاقب��ة  فق��رات، 

علي فائز ووليد س��الم ملدة 
س��نة واحدة من اللعب مع 
املنتخبات الوطنية، وحرمان 
اإلعالم��ي عمر ري��اض، ملدة 
س��نة م��ن مرافق��ة الوفود 

الرياضية.
وعاقبت الالعب علي عدنان، 
ملدة 6 أش��هر من اللعب مع 
املنتخ��ب الوطن��ي، للتأثير 
الس��لبي م��ن قب��ل وكيله 
اخل��اص على بقية الالعبن، 
الالعب  ع��ن معاقبة  فضالً 
عل��ي حصن��ي م��ن متثي��ل 
املنتخ��ب الوطن��ي مل��دة 4 

أشهر.
نهائًي��ا  إن��ذارًا  ووجه��ت 
حمي��د  محم��د  لالعب��ن 
إجراء  وصفاء هادي، بسبب 
لق��اءات صحفية، دون علم 
الوف��د اإلعالم��ي، م��ع منع 
ف��ي  السماس��رة  تواج��د 
مق��رات املنتخ��ب الوطني، 
رابطة  النظ��ر ف��ي  وإع��ادة 
مشجعي املنتخب الوطني 
وإج��راء انتخاب��ات بأس��رع 

وقت.

وقررت اللجنة تش��ذيب أي 
وفد في املستقبل وزيادة عدد 
االداري��ن، مع إص��دار الئحة 
الرياضية،  للوف��ود  جدي��دة 
ومنه��ا إقام��ة الالعبن في 
طابق واحد، وشدد في ختام 
الوصايا العشر على ضرورة 
إبتعاد الوفود اإلعالمية عن 
التشهير بالعبي املنتخبات 

الوطنية.     
إقالة اوسكار

وبع��د الق��رارات الصارم��ة، 
اجتمع احتاد الكرة مع املدرب 
مع��ه  واتف��ق  كاتانيت��ش، 
عل��ى إنه��اء خدم��ات جنله 
أوس��كار لعدم االس��تفادة 
من خدمات��ه، باإلضافة إلى 
خلق حالة م��ن االرتباك في 
إلى  باإلضاف��ة  التدريب��ات، 
إبعاد املدرب املساعد أحمد 
خلف بظ��روف غامضة دون 

أي إيضاح.
املص��ادر اخلاص��ة، أكدت أن 
إدارة  جملل��س  رغب��ة  هن��اك 
االحت��اد، باخل��روج م��ن مأزق 
تس��مية مدرب الناش��ئن، 
حيث ينقسم االحتاد ما بن 

علي هادي وعماد محمد.
وحت��ى تك��ون هن��اك حالة 
من الترضية لبعض أعضاء 
مجل��س إدارة، ج��اء إبع��اد 
خل��ف ليكون املتنافس��ن 
االثن��ن عل��ي ه��ادي وعماد 
م��درب  أحدهم��ا  محم��د، 
ملنتخ��ب الناش��ئن، واآلخر 
كم��درب  ترضي��ة  مقع��د 

مساعد مع كاتانيتش.
مدرب اللياقة 

بع��د  الكبي��رة،  املفاج��أة 
االتفاق م��ع كاتانيتش على 
إقالة جنله، عاد في املس��اء، 
وطال��ب االحت��اد ف��ي ح��ال 
يج��ب  أوس��كار،  إبع��اد  مت 
خدم��ات  ع��ن  االس��تغناء 
املدرب اآلخر س��ردار محمد، 

ما وضع االحتاد في مأزق.
وحسم سردار اجلدل، وأعلن 
العم��ل  م��ن  اس��تقالته 
لتت��م  الس��لوفيني،  م��ع 
تسميته مع الطاقم الفني 
للمنتخ��ب األوملبي، على أن 
يعوض مقعد مدرب اللياقة 
البدنية مب��درب أجنبي آخر، 
تت��م تس��ميته ف��ي وق��ت 

الحق.
ضعف االحتاد

جميع املؤش��رات تدلل عدم 
بإمكانيات  االحت��اد  قناع��ة 
الس��لوفيني  امل��درب 
كاتانيت��ش، ب��ل إن��ه ب��ات 
يتدخل في كل شيء، فيما 
يقف اجمللس مكتوف األيدي، 
خوًف��ا من الش��رط اجلزائي، 
الذي يحتم على االحتاد دفع 

مستحقات املدرب املالية.
الوق��وع  االحت��اد  ويخش��ى 
ف��ي ح��رج أم��ام احلكوم��ة 
العراقي��ة، التي دفعت عقد 
إدانته  ناهيك ع��ن  امل��درب، 
لنفس��ه بعدم القدرة على 
التعاقد مع مدرب مبس��توى 
الطم��وح، وبالتال��ي ذه��ب 
بجمي��ع  للقب��ول  االحت��اد 
مواجه��ة  دون  األخط��اء، 
احلقيق��ة الت��ي تؤكد خطأ 
امل��درب، ووفق  التعاق��د مع 
يعتقد  مالية ضبابية،  رؤية 
معها البع��ض أن قيمة من 
العقد ذهبت سمس��رة من 

حتت الطاولة.
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وطين الشاطئية خيوض أوىل وحداته التدريبية يف باتايا التايلندية

خاض منتخبنا الوطني بكرة القدم الشاطئية اول 
وحداته التدريبية في باتايا، مساء السبت املاضي، 
بتوقيت  واخلامسة  تايالند،  بتوقيت  التاسعة  في 
العاصمة بغداد، بعد رحلة طويلة استمرت ألكثر 
الى  الوطني  منتخبنا  فيها  وصل  ساعة،   17 من 
لساعتن  املطار  في  التأخر  عن  فضال  بانكوك، 
لفيزا  االمنية  االجراءات  بسبب  الساعة  ونصف 
الى مدينة  البري  الدخول، ليواصل رحلته بالسفر 
املنتخب  ليستقر  ساعات،  ثالث  استمرت  باتايا، 
في فندق )اي وان( في مدنية باتايا املضيفة لبطولة 

اسيا 2019 املؤهلة الى كاس العالم في الباراغواي.
نظيره  الوطني،    منتخبنا  يلتقي  ان  املؤمل  ومن 

الصيني في مباراة ودية.
استشفاء بسبب إرهاق السفر 

بإجراء  اكتفى  الوطني،  للمنتخب  الفني  اجلهاز 
وحدة تدريبية استشفائية على شواطئ البحر من 
عن  الالعبن، فضال  من  والتعب  االرهاق  ازالة  اجل 
الوطني،  منتخبنا  مدرب  قبل  من  محاضرة  إلقاء 
القدم،  كرة  احتاد  توفير  اكد  الذي  مقدم،  كرمي 
وباخلصوص اللجنة الشاطئية، كل ما يحتاج اليه 
املنتخب من خالل منهاجه الذي قدمه منذ توقيعه 

للعقد.

حتفيز  على  عمل  مقدم،  كرمي  االيراني،  املدرب    
وعمل  النهائية،  القائمة  اختياره  منذ  الالعبن 
على رفع املعنويات لدى الالعبن من خالل مكافأة 
من  عطاء،  واكثرهم  التدريبات،  في  العب  افضل 
وبرغم  الالعبن،  بن  الشريفة  املنافسة  زرع  اجل 
بساطة اجلائزة، لكننا شاهدنا تأثيرها الواضح في 
ومالبس  احذية  املكافأة  وشملت  الالعب،  نفسية 
رياضية وعطورا، باالضافة الى بث احلماس فيهم، 
بتشجيعهم، وقوله انهم ميثلون العراق، والشعب 
البطولة  واالجناز في  الفوز  بتحقيق  االفراح  ينتظر 

االسيوية.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

تقرير .. الوصايا العشر وإبعاد أوسكار أبرز توابع زلزال اآلسيوية

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية
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قد تكون رسالتي غريبة بعض الشيء الى السادة املعنين بشؤون الكرة العراقية 
ومنهم بالتحديد الس��ادة رئي��س واعضاء االحتاد العراقي املرك��زي لكرة القدم. 
وفحوى الرسالة بان مفاصل عمل االحتاد لم تصل الى املستوى الذي يتمناه كل 
معني بالرياضة العراقية ومنها كرة القدم. فيا ايها السادة ان العمل في االحتاد 
يحتاج الى  معنين بعل��وم اللعبة يفقهون مايعملون، ومن اهم املفاصل التي 
يجب ان يهتم بها السادة املسؤولون هي جدولة العمل في املنتخبات الوطنية 
ومنها منتخبات الفئات العمرية التي اصبحت ومنذ وقت ليس بالقريب صراعا 
محتدما ليس فقط بن املدربن وامنا بن السادة اعضاء االحتاد انفسهم وابسط 
م��ا يقال عن ذلك هو االجتماع املطول الذي نعتق��د انه ما زال مفتوحا حلد االن 
لتسمية منتخبات الفئات العمرية, ومع جل االحترام لكل املدربن الذين سيتم 
استدعاؤهم لتدريب املنتخبات الوطنية فان احلال الذي ظهر لالعالم والصحافة 
الرياضية بان بعض االس��ماء مت التركيز عليها وكأن الساحة العراقية قد خلت 
متاما من املدربن االكفاء الذين ميكن من خاللهم النهوض بواقع حال املنتخبات 
واللغط الكبير الذي حصل لنتائحهم في البطوالت السابقة. ايها السادة.. ان 
املطلوب وفي هذا الوقت بالذات هو تغيير النظرة االعتيادية على حال منتخبات 

الفئ��ات العمرية ويجب ان 
تب��ذل جه��ود متمي��زة في 
س��بيل الرق��ي بواقع حال 
املنتخب��ات. ام��ا الس��ؤال 
ع��ن الكيفية الت��ي ميكن 
املنتخبات  به��ا  ان تنهض 
صعب��ا  لي��س  فاجل��واب 
او ش��ائكا ب��ل ق��د يكون 
اسهل بكثير مما يتوقع اي 
اح��د! وعليه ف��ان الواجب 
املطل��وب ان يعم��ل االحتاد 
عل��ى التعاقد م��ع مدربن 
اجانب لهم اخلبرة والدراية 
مع  التدريبي  العم��ل  ف��ي 

الفئات العمرية الن هذه املنتخبات هي االساس املتن النافع في رفد املنتخبات 
الوطني��ة بالعبن مؤهلن فعال لتمثيل الع��راق في البطوالت الدولية. ان اختيار 
كفاءات تدريبية اجنبية يس��هم بش��كل فاعل ومؤثر في اختيار من هو مؤهل 
فع��ال للصعود ال��ى املتتخب الوطن��ي وبعيدا ع��ن التدخ��الت والضغوط التي  
يتعرض لها املدربون احملليون كنا نامل ومن وقت ليس بالقصير ان يهتم السادة 
ف��ي احتاد كرة القدم بهذه املس��الة املهمة ويضعونه��ا   اولى مهامهم كما هو 
احلال في قضي��ة التعاقد مع مدرب املنتخب الوطن��ي كاتانيتش. ونحن نعتقد 
ب��ان مهمات منتخبات الفئات العمرية قد تكون مبصاف مهام املنتخب الوطني 
االول ال��ذي يعتم��د وبالدرجة االس��اس على العناص��ر التي يت��م اختيارها من 
منتخبات الفئات العمرية. ان الفوضى التي س��ادت الشارع الرياضي بخصوص 
اختيار مدربن للفئات العمرية وانقس��ام السادة اعضاء االحتاد حول هذا املدرب 
او ذاك ال يخ��دم ف��ي محصلته النهائية ال املنتخب��ات الوطنية وال عمل االحتاد. 
نع��ود ونقول ان املالكات التدريبية االجنبية قد تغني االحتاد والش��ارع الرياضي 
ع��ن الكثير من االمور الش��ائكة حول احقية هذا امل��درب دون ذاك. ولذلك فكل 
مان��ود ان نقوله ان يعيد االحت��اد نظرته الى منتخبات الفئات العمرية ويعطيها 
ما تس��تحقه ومن كل االمكان��ات وبذلك فنحن على يقن ب��ان صور منتخبات 

الفئات العمرية ستتغير نحو االحسن. وهذا ما يريده اجلميع.

رسالة اىل احتاد 
كرة القدم

وقفة 

غازي الشايع

املطلوب ان يعمل االتحاد على التعاقد 
مع مدربني اجانب لهم الخربة والدراية 
يف العمل التدريبي مع الفئات العمرية 
الن هذه املنتخبات هي االساس املتني 
النافع يف رفد املنتخبات الوطنية 
بالعبني مؤهلني فعال لتمثيل العراق 
يف البطوالت الدولية

جالل حسن : اعداد املنتخب مل يكن باملستوى املطلوب 
وكاتانيتش مل يقدم االضافة حتى االن 

ملنتخبنا  التدريبي  اجلهاز  ابدى 
امتعاضه  القدم  لكرة  األوملبي 
الفقير  االعداد  من  الشديد 
للفريق وغياب املباريات التجريبية 
املنتخبات  امام  التنافسية 
العربية فضال عن الغاء املواجهة 
ضمن  أربيل  نادي  امام  الودية 
في  املقام  احلالي  معسكره 
يستمر  الذي  العراق  كردستان 
لستة أيام، استعدادا للتصفيات 
اآلسيوية املقرر إقامتها في مدينة 
تبريز االيرانية في الثلث األخير من 

الشهر احلالي.
للمنتخب  املساعد  املدرب  وقال 
اعداد  ان   « جنم,  حيدر  األوملبي 
القارية  للبطولة  املنتخب 
توفر  عدم  بسبب  فقيراً  كان 

تسهم  التي  األساسية  العوامل 
والوقوف  الالعبن  تطوير  في 
ومنها  الفنية  امكاناتهم  على 
امام  التجريبية  املباريات  اقامة 
االسيوية  او  العربية  املنتخبات 
الفريق  أن تضع  والتي من شأنها 
على أهبة االستعداد خلوض غمار 
إيران  في  ستبدأ  التي  التصفيات 
الشهر  والعشرين من  الثاني  يوم 

نادي  إدارة   « ان  وأضاف  احلالي«. 
املنتخب  وفد  إدارة  أبلغت  اربيل 
لقاء  إقامة  عن  اعتذارها  االوملبي 
ودي جتريبي مت االتفاق عليه مسبقاً 
بن الطرفن، بناء على رغبة مدرب 
ناظم  الكابنت  الصفراء  القلعة 
العبيه  منح  فضل  الذي  شاكر 
منافسات  انتهاء  عقب  راحة 
املمتاز  الدوري  من  االولى  املرحلة 

االستشفاء  على  للحصول 
وإعادة التأهيل البدني«.

العبي  »عقد  ان  الى  ولفت 
بسبب  يكتمل  لم  املنتخب 
مع  املؤثرين  العبيه  ارتباط 
أنديتهم املتمثلة بالنفط ونفط 
والزوراء  اجلنوب  ونفط  الوسط 
مباريات  لديها  التي  والكهرباء 
املمتاز،  الكرة  دوري  من  مؤجلة 
عن  االبتعاد  عليهم  يحتم  ما 
تنتظره  الذي  املنتخب  صفوف 
جدا  صعبة  وباتت  كبيرة  مهمة 
يعيشها  التي  الظروف  ظل  في 

العبونا«.
وبن ان 20 العبا منتظمون حالياً 
أربيل  في  املقام  املعسكر  في 
الذي بدأ من 1 لغاية 6 من الشهر 
اجلمعة  يوم  ان  مؤكدا  احلالي، 
تدريبية  وحدة  أول  شهد  املاضي 

الوحدة  التالي  اليوم  شهد  فيما 
أن يستمر  الثانية على  التدريبية 
إقامة  تتخلله  الذي  املعسكر 
أندية  أحد  مع  جتريبية  مباراة 

اإلقليم«.
واوضح أن وفد » املنتخب االوملبي 
سيغادر يوم السادس من الشهر 
لالنخراط  قطر  إلى  احلالي 
يستمر  خارجي  تدريبي  مبعسكر 
على  منه،  عشر  الثامن  حتى 
املباريات  بعض  تتخلله  ان 
القطرية  األندية  أمام  التجريبية 
األخيرة  البروفة  مبثابة  تعد  التي 
التصفيات  غمار  خوضه  قبل 
التي وضعته قرعتها في اجملموعة 
الثالثة إلى جانب منتخبات إيران 
تعد  والتي  واليمن،  وتركمانستان 
األوملبية  األلعاب  دورة  الى  مؤهلة 

في طوكيو 2020”.

جنم يبدي امتعاضه من ضعف حتضريات األومليب

أحمد،  ثائر  املدرب  مع  الطلبة،  نادي  تعاقد 
للمدرب  خلفا  للفريق،  الفنية  املهمة  لتولي 
عن  أوديشو،  أيوب  اعتذار  بعد  علوان،  يحيى 

املهمة.
املدرب  مع  التعاقد  أكملت  اإلدارة  أن  وعلم  

ثائر أحمد، آمال في تصحيح املسار واالرتقاء 
بالفريق لترتيب أفضل في جدول الدوري.

ثائر  املدرب  من  اجلديد،  الفني  اجلهاز  ويتألف 
أحمد، ويساعده مهدي كاظم، مع بقاء مدرب 

حراس املرمى، عماد هاشم.
إذ  التدريبية،  مهمته  الفني   اجلهاز  وباشر 

عليهم  وتعرف  الالعبن  املدرب،  التقى 
وخاض الفريق مرانه األول.

يشار إلى أن ثائر أحمد هو آخر مدرب حصل 
على درع الدوري للطلبة عام 2002، وحصل 

مع الفريق في ذلك العام على 4 ألقاب.

ثائر أمحد مدربا جديدا للطلبة

فاهم حسن فتاح 

مرة  ومبارك  العراقين  والرياضين  للرياضة  مبارك 
ملشاكلنا  دائم  ومقعد  منصب  الى  اوصلنا  ملن  اخرى 
مشاكلنا  تفاقمت  ان  بعد  الكاس  محكمة  في 
يضر  عنها  االنفكاك  واصبح  وتناسلت  الرياضية   
ويقلل  معيب  االمر  عندهم  بل  للشكوى  الساعن 
بل  التطوير  اجل  من  ليس  ذلك  وكل  مكانتهم  من 
والن  االجنازات  وليس  واالمتيازات  املناصب  على  احلفاظ 
الشكوى توصي ملن اوصلها بالزهو والرفعة من املتابعة 
الدول  لتلك  وهل  العالم  برياضة  يجري  ملا  الدائمة 
لنا  كما  لهم  دائم  مقعد  او  مشاكل  واجنبية  عربية 
لديهم  وال  وقت  نحن؟ اجلواب ال يوجد النهم عمليون 

احقية  بامتياز  املعلى  القدح  لنا  ونحن  للشكوى 
الكرسي في محكمة الكاس واالخبار تذكر ان هنالك 
 30 يومي  لها  خصصت  والتي  الكاس  حملكمة  جلسة 
قدمه  الذي  بالطعن  للنظر  القادم  ايار  شهر  من  و31 
الكابنت عدنان درجال عن عدم شرعية االنتخابات الحتاد 
الكرة التي جرت العام املاضي وفي املقابل كانت لالحتاد 
الوراق قدمها  درجال  الكابنت عدنان  تزوير  شكوى حول 
سابق  اجتماع  وفي  العراقية  الكرة  لرئاسة  لترشحه 
لالحتاد وجلنة االنضباط التي قررت حرمان الكابنت عدنان 
درجال خمس سنوات وهذه فترة تبعده عن االشتراك او 
الترشح لالنتخابات عام 2022 والكل يعرف ان محكمة 
الي  تخضع  وال  مستقلة  قرارات  ولها  عادلة  الكاس 
جتاذبات من هنا وهنالك وينظر الوسط الرياضي جمهور 
االنتخابات  اخلروقات واضحة في  انه كانت  الى  واعالم 
االخيرة وخاصة عقوبة عدنان درجال السريعة من اجل 
وحقيقة  اسلفت  كما  القادمة  االنتخابات  من  ابعاده 
لم  حيث  الثقة  جتديد  كانت  هي  االخيرة  االنتخابات 
متنح الفرصة ملشاركة اكبر عدد من الرياضين واالجدر 
كان يجب توسعة الهيئة العامة حتى يكون فيه سعة 

االكادمين وحاملي  واالختيار وخاصة من  املشاركة  من 
الرياضي  الوسط  في  تعمل  التي  الدكتوراه  شهادة 
وخاصة مجال كرة القدم واملعروفة بكفاءتها الرياضية 
ولكن  االنتخابات  اعادة  تقرر  قد  الكاس  ومحكمة 
وبدون  لدورتن  تكتل  وجود  هو  االحتاد  لهذا  يحسب 
العامة غائبة وغير فاعلة  الهيئة  الوجوه وكانت  تغير 
مع االسف وايضا سبق وطالبنا بتغير النظام الداخلي 
اي  على  اعتراض  اي  لدينا  وليس  العامة  الهيئة  وزيادة 
ميكن  ولكن  االحتاد  في  منصب  اي  تسنم  في  شخص 
اعتراضنا على آلية العمل غير النافعة لكرة العراقية 
نبخس  ال  فكلها محترمة حتى  االسماء  ذكر  نريد  وال 
اشياءهم لكن التخبط في العمل وقصور الرؤى وعدم 
الكفيل  هو  كان  بتمعن  له  واالنصات  االخر  الرأي  اخذ 
برجوع مستوى الكرة عندنا وكنا ومازلنا نقول التفرد 
بالرأي هو الذي يولد املشاكل وهو الذي جعل لنا مقعد 
دائم في محكمة الكاس لكننا نتمنى زوال هذا املقعد 
املكشوف  على  الغسيل  وينشر  الكاس  محكمة  في 
ونحن ما شاء اهلل )على البعض( الذي يعشق التشهير 

والتسقيط والقادم مخيف.

لنا كرسي دائم يف حمكمة الكاس

فينيسيوس.. ضحية زيدان ورونالدو يف ريال مدريد

التعادل  كوري  ستيفن  كسر 
وأضاف بعد ذلك رميتني حرتني 
جولدن  ليقود  أخرى  وثنائية 
-120 للفوز  ووريورز  ستيت 

سيفنتي  فيالدلفيا  على   117
سيكسرز في دوري كرة السلة 
الليلة  للمحترفني  األمريكي 

املاضية.
نقطة   34 دورانت  كيفن  وأحرز 
وسجل   28 كوري  وأضاف 
من  عدد  أكبر  كازينز  دمياركوس 
النقاط في مسيرته مع جولدن 
ليضع  نقطة   25 وبلغ  ستيت 
ووريورز حدا لهزميتني متتاليتني.

وفي عهد املدرب ستيف كير، لم 
أربع  رحلة تضم  ووريورز  يخسر 

مباريات أو أكثر خارج ملعبه.
نقطة   25 سيمونز  بن  وسجل 

مرتدة  كرة   15 على  واستحوذ 
ليحقق  حاسمة  كرة   11 ومرر 
ثالثة أرقام مزدوجة مع سيفنتي 
سيكسرز الذي خسر للمرة 11 
في آخر 12 مواجهة ضد جولدن 

ستيت.
سيكسرز  سيفنتي  يفز  ولم 
ضد  مبلعبه  مباراة  أي  في 

جويل  وغاب   .2012 منذ  ووريورز 
سيكسرز  سيفنتي  عن  إمبيد 
للمباراة اخلامسة على التوالي 
الركبة  في  إصابة  من  ملعاناته 
صانع  بدون  وريورز  لعب  بينما 
بسبب  طومسون  كالي  اللعب 

آالم في الركبة اليمنى.

ألكسندر  األملاني،  على  مفاجئا  فوزا  كيريوس،  نيك  األسترالي  حقق 
زفيريف، املصنف الثاني بنتيجة 6-3 و6-4 ليفوز ببطولة أكابولكو الدولية 

للتنس في املكسيك، محققا خامس لقب في مسيرته.
إلى  الرائع  تضمن مشواره  الذي  املزاج،  متقلب  األسترالي  النجم  ولعب 
النهائي الفوز على ستانيسالس فافرينكا ورافائيل نادال، بحرية وتركيز 
من البداية وأحبط زفيريف بسلسلة من التسديدات التي سقطت أمام 
سابقا،  العالم  على   13 املصنف  كيريوس  واستغل  مباشرة.  الشبكة 
الذي تراجع إلى املركز 72 في التصنيف، 3 من نقاط كسر اإلرسال التي 
أتيحت له وحسم انتصاره في أول نقطة للفوز بالبطولة بضربة إرسال 
هائلة لم يستطع زفيريف املصنف الثالث عامليا التعامل معها. وهاجم 
الشوط  في  نقطة  أي  خسارة  بدون  زفيريف  إرسال  وكسر  أوال  كيريوس 

إلى  زفيريف احملبط  االفتتاحية ثم تقدم 4-1 ما دفع  الرابع من اجملموعة 
األسترالي  الالعب  وافتتح  الصلبة.  امللعب  أرضية  حتطيم مضربه على 
البالغ من العمر 23 عاما اجملموعة الثانية بكسر إرسال منافسه األملاني 
لكن بدا أنه قد يبدأ في االنهيار عندما ارتكب خطأ مزدوجا في الشوط 
التالي ليسمح لزفيريف مبعادلة النتيجة 1-1. لكن كيريوس حافظ على 
طريقه  في  اخلامس  الشوط  في  مجددا  زفيريف  إرسال  وكسر  متاسكه 
للفوز بأول بطولة منذ برزبني في يناير /كانون الثاني 2018. ووصل زفيريف، 
من  بعد خروجه  العام  هذا  له فقط  بطولة  ثاني  في  يشارك  كان  الذي 
الدور الرابع في أستراليا املفتوحة، إلى النهائي بعد أداء قوي إذ لم يفقد 

أي مجموعة طيلة األسبوع لكنه لم ينجح في مجاراة كيريوس.
وبعد أيام من شن هجوم على نادال، بسبب انتقاد سلوكه داخل امللعب، 
جائزة  استالم  بعد  عاما(،   21( زفيريف  بالالعب  كثيرا  كيريوس  أشاد 

البطولة خالل مراسم التتويج.

فريق  من  روغليتش  برميوز  السلوفيني  أحرز   -
جامبو فيسما لقب النسخة االولى من طواف 
املرحلة  ختام  مع  الهوائية  للدراجات  االمارات 
السابعة االخيرة في دبي التي انهاها اإليرلندي 
األول. املركز  في  )بورا-هانزغروي(  بينيت  سام 

وتصدر روغليتش )29 عاما( الترتيب بعدما قطع 
املراحل السبع بزمن 26 ساعة و27 دقيقة و29 
االسباني  عن  ثانية   31 بفارق  متفوقا  ثانية، 
عن  و44  )موفيستار(،  فالفيردي  اليخاندرو 

الفرنسي دافيد غودو )غراما- اف دي جي(.
اخرى  مرة  »اثبتنا  تتويجه  بعد  روغليتش  وقال 
احتفظنا  االولى  املرحلة  منذ  كفريق،  قوتنا 
منصة  الى  الصعود  حتى  االحمر  بالقميص 

التتويج«.
وابدى الدراج السلوفيني سعادته بالفوز باللقب 
سوى  نحرز  لم  اننا  صحيح  طريقتنا،  »على 
مرحلتني )االولى والسادسة(، لكن قمنا مبنافسة 

كبيرة وعرفنا كيف ننهي االمور لصاحلنا«.
من جهته، حقق بينيت أول فوز في عام 2019 في 

قطع  بعدما  قوية،  رياح  هبوب  شهدت  مرحلة 
دقيقة  و17  ساعات  ثالث  في  كم   145 مسافة 
و51 ثانية، متفوقا بفارق السرعة النهائية على 
الكولومبي فرناندو غافيريا )اإلمارات( واالسترالي 

كاليب ايوان )لوتو سودال(.
الهوائية  للدراجات  االمارات  طواف  أن  يذكر 
أبوظبي  سباقي  دمج  بعد  األولى  للمرة  يقام 
إجمالية  مبسافة  مراحل  سبع  من  وتألف  ودبي، 
1090 كم عبرت اإلمارات السبع املكونة للدولة 

اخلليجية.

ميالن  رئيس  برلسكوني،  عبر 
السابق ومونزا احلالي، عن سعادته 
باحتالل الروسونيري للمركز الثالث 

في جدول ترتيب الدوري اإليطالي.
إنتر  تعثر  من  استفاد  ميالن  وكان 
بالكالتشيو،  مباراتني  آخر  خالل 
بأزمة  النيراتزوري  وانشغال 
ماورو  األرجنتيني  مهاجمه 
إيكاردي، لينقض الروسونيري على 

املركز الثالث.
فوز  عقب  برلسكوني،  وقال 
مؤخرا  ساسولو،  على  ميالن 
صحيفة  أبرزتها  تصريحات  في 

ديلو  »الجازيتا 
 » ت ر سبو
 : لية يطا إل ا
»سأشتري 

إيكاردي«.
ضح  و أ و
قع  مو

لتشيو  كا «
 » تو كا مير
أن  اإليطالي، 

شراء  يقصد  لم  برلسكوني 
إيكاردي كي ينضم إلى نادي مونزا.

ميالن  رئيس  أن  إلى  املوقع  وأشار 
التعبير  يقصد  كان  السابق، 
داخل  اجلدل  زيادة  في  رغبته  عن 
النيراتزوري، والذي أفاد الروسونيري 
ترتيب  جدول  في  يتقدم  وجعله 

الدوري.
يذكر أن ميالن تغلب على ساسولو 
في اجلولة الـ26 من الدوري اإليطالي، 
إنتر  خسر  بينما   ،0-1 بنتيجة 
بنتيجة  كالياري  أمام 

.2-1

منطقيا  مدريد  ريال  غرميه  برشلونة  حرم 
من استعادة لقب الدوري، بعد ثالثة أيام من 
اقصائه في نصف نهائي مسابقة الكأس، 
بفوزه عليه مجددا في عقر داره 1-صفر في 
املرحلة 26 من الدوري االسباني لكرة القدم.

ريال  عن  نقطة   12 بفارق  برشلونة  وابتعد 
قبل 12 مباراة من نهاية الدوري، وبفارق 10 
الذي يحل  الثاني  أتلتيكو مدريد  نقاط عن 
سوسييداد  ريال  على  ضيفا  القادم  االحد 
الثامن. وسجل هدف الفوز لبرشلونة العب 
وسطه الكرواتي إيفان راكيتيتش )26(.وعاد 
برنابيو«  »سانتياغو  ملعب  الى  برشلونة 
3-صفر  عريضا  فوزا  االربعاء  حقق  حيث 
ذهابا(.  1-1( الكأس  نهائي  نصف  إياب  في 
تكن  لم  الثانية  برشلونة  ضيافة  لكن 
كاألولى بالنسبة لريال عندما سيطر على 
خصمه في أول ستني دقيقة، إذ بدا الفريق 
االختراقات  برغم  متكنا  أكثر  الكتلوني 
فينيسيوس  اليافع  للبرازيلي  االعتيادية 
في  برشلونة  وتفوق  عاما(.   18( جونيور 
هزمه  إذ  ريال،  على  األخيرة  املواجهات 
على  مباريات  سبع  آخر  في  مرات  خمس 
أرضه. وهذا املوسم لوحده، سجل برشلونة 
اثنني  مقابل  خصمه  مرمى  في  أهداف   10
ذهاب  في  كاسح  فوز  بعد  وذلك  للملكي، 
لوبيتيغي  جولن  باملدرب  أطاح   1-5 الدوري 
مدرب  سوالري  سانتياغو  باألرجنتيني  وأتى 
مباريات  أربع  أصل  ومن  »كاستيا«.  الرديف 
هذا املوسم، فاز برشلونة ثالث مرات )مرتان 
في الدوري ومرة في الكأس( وتعادال مرة في 
واردة  مواجهتهما  ان  علما  الكأس،  ذهاب 
بحال  اوربا  ابطال  دوري  نهائي  ربع  من  بدءا 
تخطي برشلونة ليون الفرنسي وريال مدريد 
أياكس أمستردام الهولندي. وقال راكيتيتش 

الفوز  نستحق  بأننا  »اعتقد  املباراة  بعد 
وعرفنا كيف نصارع من أجله. حللنا املباراة 
االخيرة بكل تفاصيلها واليوم لعبنا بصورة 
جيدة وشكلنا خطورة على مرمى ريال. في 
الشوط الثاني حاولنا ردع ريال مدريد كي ال 
يحقق التعادل«.وهذا الفوز الـ 96 لبرشلونة 
مقابل 95 لريال و51 تعادال في 242 مواجهة، 
تخطى  الذي  الكتلوني  للفريق  سابقة  في 

غرميه للمرة االولى منذ 87 عاما.
أفضلية كتلونية

وفضل سوالري الدفع باجلناح الويلزي غاريث 
جماهير  من  النتقادات  يتعرض  الذي  بايل 
حساب  على  مستواه  عن  البتعاده  ريال 
لوكاس فاسكيز، فيما ترك مدرب برشلونة 
الفرنسي  الدفاع  قلب  فالفيردي  ارنستو 
مواطنه  من  بدال  أساسيا  النغليه  كليمان 
وكان  إصابة.  من  العائد  أومتيتي  صامويل 

النجم االرجنتيني ليونيل ميسي قريبا من 
استبسل  ثم   ،)19( لبرشلونة  التسجيل 
تسديدة  البعاد  بيكيه  جيرار  الدفاع  قلب 
أفضل العب في العالم لعام 2018 الكرواتي 
من  سريعة  اختراقة  بعد  مودريتش  لوكا 
فينسيوس على اجلناح االيسر )22(. وباغت 
بتمريرة  ريال  دفاع  روبرتو  سيرجيو  بعدها 
الى  راموس  سيرخيو  القائد  وراء  باملسطرة 
راكيتيتش، فاخترق ولعب كرة ساقطة فوق 
وهذه   .)26( كورتوا  تيبو  البلجيكي  احلارس 
املرة الـ23 تواليا التي ينجح فيها برشلونة 
الدوري. في  مدريد  ريال  شباك  هز  في 
خطيرة  تسديدة  وقع  على  الشوط  وانتهى 
كورتوا  صدها  سواريز  لويس  لالوروغوياني 
فوق  ملودريتش  رأسية  ثم   ،)38( بصعوبة 
العارضة )45( واحتكاك بني قائدي الفريقني 
على  االول  من  ضربة  بعد  وميسي  راموس 

وجه افضل العب في العالم خمس مرات.في 
الشوط الثاني، كان اللعب متكافئا، فسدد 
برشلونة  حارس  ابعدها  كرة  فينيسيوس 
رد   ،)55( شتيغن  تير  اندريه  مارك  األملاني 
بواحدة  دميبيلي  عثمان  الفرنسي  عليها 
ارضية التقطها كورتوا )57(، واخرى للظهير 
القائم  بجانب  مرت  البا  جوردي  االيسر 
االيسر بعدما ارتدت من الدفاع )58(. وسدد 
فينيسيوس كرة ابعدها النغليه بجنبه )59(، 
ثم يسارية خطيرة لدميبيلي بجانب القائم 
االيسر )70(، اتبعها فينيسيوس بصاروخية 
بفيديريكو  سوالري  دفع   .)72( عالية 
بيد  وايسكو،  اسنسيو  وماركو  فالفيردي 
لولبية  يسارية  وقع  على  انتهت  املباراة  ان 
القائم  جاورت  االخيرة  الثواني  في  مليسي 
بايرن ميونيخ  اخر حلق  املدريدي. من جانب  
الكبير  فوزه  اثر  دورمتوند  بوروسيا  باملتصدر 

بوروسيا مونشنغالدباخ 1-5،  على مضيفه 
على  قاسية  بهزمية  شالكه  وصيفه  ومني 
في  صفر-4  دوسلدورف  فورتونا  ضيفه  يد 
املرحلة الـ 24 من الدوري األملاني لكرة القدم.

ورفع بايرن ميونيخ الساعي الى لقب سابع 
تواليا، رصيده الى 54 نقطة وبات بعد مطاردة 
استمرت ثالثة أشهر وفارق من تسع نقاط، 
دورمتوند  عن  فقط  األهداف  بفارق  يتخلف 
مضيفه  أمام  االفتتاح  في  سقط  الذي 
أوغسبورغ 1-2. وصرح املدرب الكرواتي لبايرن 
النتيجة  عن  متاما  راض  »أنا  كوفاتش  نيكو 
اننا كنا نستطيع  الطريقة رغم  وأيضا عن 
تسجيل أهداف أكثر في الشوط األول. لقب 
البطل هو هدفنا، ونعرف أن هذا األمر ال يأتي 
ونحن  مباريات،   10 هناك  تزال  ما  تلقائيا. 
وثأر  الهدف«.  هذا  لتحقيق  متحمسون 
بايرن ميونيخ خلسارته ذهابا صفر-3 ملحقا 
في  التوالي  على  الثالثة  اخلسارة  مبضيفه 
عقر داره بعد 12 فوزا متتاليا ليقف رصيده 
عند 43 نقطة ويتراجع الى املركز الرابع بعد 
األخير  نورمبرغ  مضيفه  على  اليبزيغ  فوز 
في  كلوسترمان  لوكاس  سجله  1-صفر 
بارك،  بوروسيا  ملعب  على   .40 الدقيقة 
األولى  الدقيقة  في  أولى  فرصة  سنحت 
ليفاندوفسكي  روبرت  البولندي  عبر  لبايرن 
الى  سومر  يان  السويسري  احلارس  أبعدها 
رودريغز  خاميس  الكولومبي  نفذها  ركنية 
برأسه  مارتينيز  خافي  اإلسباني  وتابعها 
بضغطه  بايرن  واستمر   .)2( الشباك  في 
الكثيف، واضاف توماس مولر الهدف الثاني 
غنابري  سيرج  أرسلها  عرضية  متريرة  بعد 
»طائرة«  األول  وتابعها  اليسرى  اجلهة  من 
ثانية  دفعها  سومر  احلارس  من  اليه  ارتدت 

سومر  وحرم   .)11( الشباك  في  بيمناه 
من   )30( وغنابري   )28( ليفاندوفسكي 

قبل  البافاري  العمالق  غلة  لزيادة  فرصتني 
شتيندل  الرس  يهدر  أن 

فرصة  دورمتوند  قائد 
يقلص  ثم   )34( أولى 
متريرة  اثر  الفارق 
البلجيكي  من 

بداية  سيناريو  وتكرر   .)37( هازار  ثورغان 
ضائعة  بفرصة  الثاني  في  األول  الشوط 
وهدف   ،)46( رودريغيز  خاميس  للكولومبي 
من  متريرة  اثر  ليفاندوفسكي  للبولندي  ثان 
بيمناه  تابعها  ألكانتارا  ثياغو  اإلسباني 
وسجل   .)47( اليسرى  الزاوية  سقف  في 
الفريق البافاري، صاحب الرقم القياسي 
الهدف   ،)27( البطولة  القاب  عدد  في 
الرابع بعد ان تصدى سومر لكرة 
ليفاندوفسكي وحاول املدافع 
إبعادها  غينتر  ماتياس 
لتصل الى غنابري الذي 
الى  بهدوء  أعادها 
وفي   .)75( الشباك 
الوقت بدل الضائع، 
حصل بايرن ميونيخ 
على ركلة جزاء اثر اسقاط 
انبرى  كيميش  جلوشوا  هازار 
منها  مسجال  البولندي  لها 
الهدف اخلامس )90+1(، رافعا 
في  هدفا   15 الى  رصيده 
شريكا  ليصبح  البطولة 
الهدافني  ترتيب  ملتصدر 
يوفيتش  لوكا  الصربي 
اينتراخت  مهاجم 

فرانكفورت .
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واصلت املصرية نور الشربيني، صوالتها وجوالتها 
في مالعب اإلسكواش، بإجناز جديد إثر تتويجها 
ــيكاجو  ببطولة العالم التي أقيمت في والية ش

األمريكية، للمرة الثالثة في تاريخها.
ــرين ثان  ــي نوفمبر/ تش ــربيني ف ــدت نور الش وُول
ــكندرية، ولعبت في نادي  ــة اإلس 1995، مبحافظ
ــبورتنج في عام  ــل انتقالها إلى س ــموحة قب س
ــربيني في  ــالق نور الش ــت بداية انط 2016.وكان

ــرت بلقب بطولة  ــكواش، عندما ظف عالم اإلس
ــي عام 2009. ــت 14 عاما، ف ــرا املفتوحة حت إجنلت

ــكندرية، أول وأصغر العبة  ــروس اإلس ــت ع وكان
ــي بطولة بريطانيا  ــكواش مصرية تبلغ نهائ إس
ــرت موهبة نور  ــام 2012. وظه ــي ع ــة، ف املفتوح
الشربيني في الثامنة من عمرها، باحلصول على 
ــتطاعت  ــب بطولة اجلزيرة في عام 2003. واس لق
ــئني بالهند  ــة كأس بطولة العالم للناش معانق
ــام 2009، كأصغر العبة تتوج بهذا اللقب على  ع

مدار تاريخ البطولة في إجناز فريد.

ــي  ــربيني من حتقيق رقم قياس ومتكنت نور الش
ــكواش في  ــر العبة إس ــا أصغ ــد، باعتباره جدي
التاريخ تدخل ضمن قائمة أفضل 10 العبات على 
مستوى اللعبة، قبل أن تنفرد بصدارة التصنيف.

ــبورتنج  ــابقة وس ــموحة الس وحصلت جنمة س
ــن الدرجة األولى  ــام الرياضة م احلالية، على وس

من رئاسة اجلمهورية في 2018 .
ــكندرية،  اإلس ــروس  لع ــر  األكب ــاز  اإلجن ــى  ويبق
تتويجها بلقب العالم لإلسكواش 3 مرات أعوام 

2015 و2016 و2019.

نور الشربيين.. موهبة مصرية متخصصة يف اقتناص البطوالت
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برشلونة حيرم منطقيا ريال مدريد من استعادة لقب الدوري اإلسباني و بايرن حيقق املستحيل ويلحق بدورمتوند إىل الصدارة

السلوفيين روغليتش حيرز لقب طواف االماراتبرلسكوني: سأشرتي إيكاردي

كرييوس حيصد لقب بطولة أكابولكو للتنس

آخر  في  عاجًزا  مدريد،  ريال  يظهر  لم 
وذلك  برشلونة،  ضد  كالسكيو  مباراتي 
و)1-0(،   )3-0( امللكي  الفريق  خسارة  رغم 
إلى  املباراتني  في  وصل  امليرجني  ولكن 
إال  البارسا،  لدى  اخلطورة  مناطق 
إلى  ذلك  ترجمة  يستطع  لم  أنه 

أهداف.
وإذا اخترنا الالعب األكثر تشكيال 
برشلونة  مرمى  على  للخطورة 
خالل املباراتني، فلن جند أبرز من 
فينيسيوس  البرازيلي  الشاب 
عاًما. الـ18  صاحب  جونيور 

إلى  كثيًرا  الوصول  ورغم 
أندريه  األملاني  احلارس  مرمى 
احملصلة  أن  إال  شتيجن  تير 
لفينيسيوس  النهائية 
»صفر« في املباراتني من حيث 
صناعة أو تسجيل األهداف.

وال يتحمل فينيسيوس 
خسارة  مسؤولية 

فريقه للمباراتني، ولكنه اسهم بشكل أو بآخر في 
برشلونة،  أمام  الصمود  على  مدريد  ريال  قدرة  عدم 
ويعود ذلك إلى عدة أسباب نستعرضها في التقرير 

التالي:
اللمسة األخرية

من يتابع ريال مدريد في املوسم احلالي وخاصة في 
يركض  فينيسيوس  أن  يجد  الكالسيكو،  مباراتي 
بالكرة وبدونها، كما أنه مراوغ جيد ومزعج ألي دفاع، 
يجيد  وال  امللعب  من  األخير  اجلزء  في  يرتبك  ولكنه 

وضع الكرات داخل الشباك.
 18 عمره  يبلغ  لالعب  طبيعًيا  يبدو  األمر  هذا  ورمبا 
خاصة  لتعلمه،  الكثير  أمامه  يزال  وما  فقط،  عاًما 
أنه اآلن يرتدي قميص أحد أكبر أندية العالم، ويلعب 
أيًضا معه بشكل أساسي في موسمه األول داخل 

قلعة »سانتياجو برنابيو«.
مدريد  ريال  مدرب  فالدانو،  خورخي  صرح  وكما 
على  أيًضا  عملوا  امليرجني  مسؤولي  فإن  السابق، 
جونزاليس  راؤول  لدى  األخيرة  اللمسة  تطوير 
أسطورة الفريق امللكي، وذلك عندما كان في نفس 
عمر فينيسيوس، مشيًرا إلى أن هذه اجلزئية ميكنها 

أن تتحسن بالعمل والتدريب.

دورانت وكوري يقودان ووريورز لتخطي 
عقبة سيكسرز



فينيسيوس.. ضحية زيدان ورونالدو يف ريال مدريد

التعادل  كوري  ستيفن  كسر 
وأضاف بعد ذلك رميتني حرتني 
جولدن  ليقود  أخرى  وثنائية 
-120 للفوز  ووريورز  ستيت 

سيفنتي  فيالدلفيا  على   117
سيكسرز في دوري كرة السلة 
الليلة  للمحترفني  األمريكي 

املاضية.
نقطة   34 دورانت  كيفن  وأحرز 
وسجل   28 كوري  وأضاف 
من  عدد  أكبر  كازينز  دمياركوس 
النقاط في مسيرته مع جولدن 
ليضع  نقطة   25 وبلغ  ستيت 
ووريورز حدا لهزميتني متتاليتني.

وفي عهد املدرب ستيف كير، لم 
أربع  رحلة تضم  ووريورز  يخسر 

مباريات أو أكثر خارج ملعبه.
نقطة   25 سيمونز  بن  وسجل 

مرتدة  كرة   15 على  واستحوذ 
ليحقق  حاسمة  كرة   11 ومرر 
ثالثة أرقام مزدوجة مع سيفنتي 
سيكسرز الذي خسر للمرة 11 
في آخر 12 مواجهة ضد جولدن 

ستيت.
سيكسرز  سيفنتي  يفز  ولم 
ضد  مبلعبه  مباراة  أي  في 

جويل  وغاب   .2012 منذ  ووريورز 
سيكسرز  سيفنتي  عن  إمبيد 
للمباراة اخلامسة على التوالي 
الركبة  في  إصابة  من  ملعاناته 
صانع  بدون  وريورز  لعب  بينما 
بسبب  طومسون  كالي  اللعب 

آالم في الركبة اليمنى.

ألكسندر  األملاني،  على  مفاجئا  فوزا  كيريوس،  نيك  األسترالي  حقق 
زفيريف، املصنف الثاني بنتيجة 6-3 و6-4 ليفوز ببطولة أكابولكو الدولية 

للتنس في املكسيك، محققا خامس لقب في مسيرته.
إلى  الرائع  تضمن مشواره  الذي  املزاج،  متقلب  األسترالي  النجم  ولعب 
النهائي الفوز على ستانيسالس فافرينكا ورافائيل نادال، بحرية وتركيز 
من البداية وأحبط زفيريف بسلسلة من التسديدات التي سقطت أمام 
سابقا،  العالم  على   13 املصنف  كيريوس  واستغل  مباشرة.  الشبكة 
الذي تراجع إلى املركز 72 في التصنيف، 3 من نقاط كسر اإلرسال التي 
أتيحت له وحسم انتصاره في أول نقطة للفوز بالبطولة بضربة إرسال 
هائلة لم يستطع زفيريف املصنف الثالث عامليا التعامل معها. وهاجم 
الشوط  في  نقطة  أي  خسارة  بدون  زفيريف  إرسال  وكسر  أوال  كيريوس 

إلى  زفيريف احملبط  االفتتاحية ثم تقدم 4-1 ما دفع  الرابع من اجملموعة 
األسترالي  الالعب  وافتتح  الصلبة.  امللعب  أرضية  حتطيم مضربه على 
البالغ من العمر 23 عاما اجملموعة الثانية بكسر إرسال منافسه األملاني 
لكن بدا أنه قد يبدأ في االنهيار عندما ارتكب خطأ مزدوجا في الشوط 
التالي ليسمح لزفيريف مبعادلة النتيجة 1-1. لكن كيريوس حافظ على 
طريقه  في  اخلامس  الشوط  في  مجددا  زفيريف  إرسال  وكسر  متاسكه 
للفوز بأول بطولة منذ برزبني في يناير /كانون الثاني 2018. ووصل زفيريف، 
من  بعد خروجه  العام  هذا  له فقط  بطولة  ثاني  في  يشارك  كان  الذي 
الدور الرابع في أستراليا املفتوحة، إلى النهائي بعد أداء قوي إذ لم يفقد 

أي مجموعة طيلة األسبوع لكنه لم ينجح في مجاراة كيريوس.
وبعد أيام من شن هجوم على نادال، بسبب انتقاد سلوكه داخل امللعب، 
جائزة  استالم  بعد  عاما(،   21( زفيريف  بالالعب  كثيرا  كيريوس  أشاد 

البطولة خالل مراسم التتويج.

فريق  من  روغليتش  برميوز  السلوفيني  أحرز   -
جامبو فيسما لقب النسخة االولى من طواف 
املرحلة  ختام  مع  الهوائية  للدراجات  االمارات 
السابعة االخيرة في دبي التي انهاها اإليرلندي 
األول. املركز  في  )بورا-هانزغروي(  بينيت  سام 

وتصدر روغليتش )29 عاما( الترتيب بعدما قطع 
املراحل السبع بزمن 26 ساعة و27 دقيقة و29 
االسباني  عن  ثانية   31 بفارق  متفوقا  ثانية، 
عن  و44  )موفيستار(،  فالفيردي  اليخاندرو 

الفرنسي دافيد غودو )غراما- اف دي جي(.
اخرى  مرة  »اثبتنا  تتويجه  بعد  روغليتش  وقال 
احتفظنا  االولى  املرحلة  منذ  كفريق،  قوتنا 
منصة  الى  الصعود  حتى  االحمر  بالقميص 

التتويج«.
وابدى الدراج السلوفيني سعادته بالفوز باللقب 
سوى  نحرز  لم  اننا  صحيح  طريقتنا،  »على 
مرحلتني )االولى والسادسة(، لكن قمنا مبنافسة 

كبيرة وعرفنا كيف ننهي االمور لصاحلنا«.
من جهته، حقق بينيت أول فوز في عام 2019 في 

قطع  بعدما  قوية،  رياح  هبوب  شهدت  مرحلة 
دقيقة  و17  ساعات  ثالث  في  كم   145 مسافة 
و51 ثانية، متفوقا بفارق السرعة النهائية على 
الكولومبي فرناندو غافيريا )اإلمارات( واالسترالي 

كاليب ايوان )لوتو سودال(.
الهوائية  للدراجات  االمارات  طواف  أن  يذكر 
أبوظبي  سباقي  دمج  بعد  األولى  للمرة  يقام 
إجمالية  مبسافة  مراحل  سبع  من  وتألف  ودبي، 
1090 كم عبرت اإلمارات السبع املكونة للدولة 

اخلليجية.

ميالن  رئيس  برلسكوني،  عبر 
السابق ومونزا احلالي، عن سعادته 
باحتالل الروسونيري للمركز الثالث 

في جدول ترتيب الدوري اإليطالي.
إنتر  تعثر  من  استفاد  ميالن  وكان 
بالكالتشيو،  مباراتني  آخر  خالل 
بأزمة  النيراتزوري  وانشغال 
ماورو  األرجنتيني  مهاجمه 
إيكاردي، لينقض الروسونيري على 

املركز الثالث.
فوز  عقب  برلسكوني،  وقال 
مؤخرا  ساسولو،  على  ميالن 
صحيفة  أبرزتها  تصريحات  في 

ديلو  »الجازيتا 
 » ت ر سبو
 : لية يطا إل ا
»سأشتري 

إيكاردي«.
ضح  و أ و
قع  مو

لتشيو  كا «
 » تو كا مير
أن  اإليطالي، 

شراء  يقصد  لم  برلسكوني 
إيكاردي كي ينضم إلى نادي مونزا.

ميالن  رئيس  أن  إلى  املوقع  وأشار 
التعبير  يقصد  كان  السابق، 
داخل  اجلدل  زيادة  في  رغبته  عن 
النيراتزوري، والذي أفاد الروسونيري 
ترتيب  جدول  في  يتقدم  وجعله 

الدوري.
يذكر أن ميالن تغلب على ساسولو 
في اجلولة الـ26 من الدوري اإليطالي، 
إنتر  خسر  بينما   ،0-1 بنتيجة 
بنتيجة  كالياري  أمام 

.2-1

منطقيا  مدريد  ريال  غرميه  برشلونة  حرم 
من استعادة لقب الدوري، بعد ثالثة أيام من 
اقصائه في نصف نهائي مسابقة الكأس، 
بفوزه عليه مجددا في عقر داره 1-صفر في 
املرحلة 26 من الدوري االسباني لكرة القدم.

ريال  عن  نقطة   12 بفارق  برشلونة  وابتعد 
قبل 12 مباراة من نهاية الدوري، وبفارق 10 
الذي يحل  الثاني  أتلتيكو مدريد  نقاط عن 
سوسييداد  ريال  على  ضيفا  القادم  االحد 
الثامن. وسجل هدف الفوز لبرشلونة العب 
وسطه الكرواتي إيفان راكيتيتش )26(.وعاد 
برنابيو«  »سانتياغو  ملعب  الى  برشلونة 
3-صفر  عريضا  فوزا  االربعاء  حقق  حيث 
ذهابا(.  1-1( الكأس  نهائي  نصف  إياب  في 

تكن  لم  الثانية  برشلونة  ضيافة  لكن 
كاألولى بالنسبة لريال عندما سيطر على 
خصمه في أول ستني دقيقة، إذ بدا الفريق 
االختراقات  برغم  متكنا  أكثر  الكتلوني 
فينيسيوس  اليافع  للبرازيلي  االعتيادية 
في  برشلونة  وتفوق  عاما(.   18( جونيور 
هزمه  إذ  ريال،  على  األخيرة  املواجهات 
على  مباريات  سبع  آخر  في  مرات  خمس 
أرضه. وهذا املوسم لوحده، سجل برشلونة 
اثنني  مقابل  خصمه  مرمى  في  أهداف   10
ذهاب  في  كاسح  فوز  بعد  وذلك  للملكي، 
لوبيتيغي  جولن  باملدرب  أطاح   1-5 الدوري 
مدرب  سوالري  سانتياغو  باألرجنتيني  وأتى 
مباريات  أربع  أصل  ومن  »كاستيا«.  الرديف 
هذا املوسم، فاز برشلونة ثالث مرات )مرتان 
في الدوري ومرة في الكأس( وتعادال مرة في 
واردة  مواجهتهما  ان  علما  الكأس،  ذهاب 
بحال  اوربا  ابطال  دوري  نهائي  ربع  من  بدءا 
تخطي برشلونة ليون الفرنسي وريال مدريد 
أياكس أمستردام الهولندي. وقال راكيتيتش 

الفوز  نستحق  بأننا  »اعتقد  املباراة  بعد 
وعرفنا كيف نصارع من أجله. حللنا املباراة 
االخيرة بكل تفاصيلها واليوم لعبنا بصورة 
جيدة وشكلنا خطورة على مرمى ريال. في 
الشوط الثاني حاولنا ردع ريال مدريد كي ال 
يحقق التعادل«.وهذا الفوز الـ 96 لبرشلونة 
مقابل 95 لريال و51 تعادال في 242 مواجهة، 
تخطى  الذي  الكتلوني  للفريق  سابقة  في 

غرميه للمرة االولى منذ 87 عاما.
أفضلية كتلونية

وفضل سوالري الدفع باجلناح الويلزي غاريث 
جماهير  من  النتقادات  يتعرض  الذي  بايل 
حساب  على  مستواه  عن  البتعاده  ريال 
لوكاس فاسكيز، فيما ترك مدرب برشلونة 
الفرنسي  الدفاع  قلب  فالفيردي  ارنستو 
مواطنه  من  بدال  أساسيا  النغليه  كليمان 
وكان  إصابة.  من  العائد  أومتيتي  صامويل 

النجم االرجنتيني ليونيل ميسي قريبا من 
استبسل  ثم   ،)19( لبرشلونة  التسجيل 
تسديدة  البعاد  بيكيه  جيرار  الدفاع  قلب 
أفضل العب في العالم لعام 2018 الكرواتي 
من  سريعة  اختراقة  بعد  مودريتش  لوكا 
فينسيوس على اجلناح االيسر )22(. وباغت 
بتمريرة  ريال  دفاع  روبرتو  سيرجيو  بعدها 
الى  راموس  سيرخيو  القائد  وراء  باملسطرة 
راكيتيتش، فاخترق ولعب كرة ساقطة فوق 
وهذه   .)26( كورتوا  تيبو  البلجيكي  احلارس 
املرة الـ23 تواليا التي ينجح فيها برشلونة 
الدوري. في  مدريد  ريال  شباك  هز  في 

خطيرة  تسديدة  وقع  على  الشوط  وانتهى 
كورتوا  صدها  سواريز  لويس  لالوروغوياني 
فوق  ملودريتش  رأسية  ثم   ،)38( بصعوبة 
العارضة )45( واحتكاك بني قائدي الفريقني 
على  االول  من  ضربة  بعد  وميسي  راموس 

وجه افضل العب في العالم خمس مرات.في 
الشوط الثاني، كان اللعب متكافئا، فسدد 
برشلونة  حارس  ابعدها  كرة  فينيسيوس 
رد   ،)55( شتيغن  تير  اندريه  مارك  األملاني 
بواحدة  دميبيلي  عثمان  الفرنسي  عليها 
ارضية التقطها كورتوا )57(، واخرى للظهير 
القائم  بجانب  مرت  البا  جوردي  االيسر 
االيسر بعدما ارتدت من الدفاع )58(. وسدد 
فينيسيوس كرة ابعدها النغليه بجنبه )59(، 
ثم يسارية خطيرة لدميبيلي بجانب القائم 
االيسر )70(، اتبعها فينيسيوس بصاروخية 
بفيديريكو  سوالري  دفع   .)72( عالية 
بيد  وايسكو،  اسنسيو  وماركو  فالفيردي 
لولبية  يسارية  وقع  على  انتهت  املباراة  ان 
القائم  جاورت  االخيرة  الثواني  في  مليسي 
بايرن ميونيخ  اخر حلق  املدريدي. من جانب  
الكبير  فوزه  اثر  دورمتوند  بوروسيا  باملتصدر 

بوروسيا مونشنغالدباخ 1-5،  على مضيفه 
على  قاسية  بهزمية  شالكه  وصيفه  ومني 
في  صفر-4  دوسلدورف  فورتونا  ضيفه  يد 
املرحلة الـ 24 من الدوري األملاني لكرة القدم.

ورفع بايرن ميونيخ الساعي الى لقب سابع 
تواليا، رصيده الى 54 نقطة وبات بعد مطاردة 
استمرت ثالثة أشهر وفارق من تسع نقاط، 
دورمتوند  عن  فقط  األهداف  بفارق  يتخلف 
مضيفه  أمام  االفتتاح  في  سقط  الذي 
أوغسبورغ 1-2. وصرح املدرب الكرواتي لبايرن 
النتيجة  عن  متاما  راض  »أنا  كوفاتش  نيكو 
اننا كنا نستطيع  الطريقة رغم  وأيضا عن 
تسجيل أهداف أكثر في الشوط األول. لقب 
البطل هو هدفنا، ونعرف أن هذا األمر ال يأتي 
ونحن  مباريات،   10 هناك  تزال  ما  تلقائيا. 
وثأر  الهدف«.  هذا  لتحقيق  متحمسون 
بايرن ميونيخ خلسارته ذهابا صفر-3 ملحقا 
في  التوالي  على  الثالثة  اخلسارة  مبضيفه 
عقر داره بعد 12 فوزا متتاليا ليقف رصيده 
عند 43 نقطة ويتراجع الى املركز الرابع بعد 
األخير  نورمبرغ  مضيفه  على  اليبزيغ  فوز 
في  كلوسترمان  لوكاس  سجله  1-صفر 
بارك،  بوروسيا  ملعب  على   .40 الدقيقة 
األولى  الدقيقة  في  أولى  فرصة  سنحت 
ليفاندوفسكي  روبرت  البولندي  عبر  لبايرن 
الى  سومر  يان  السويسري  احلارس  أبعدها 
رودريغز  خاميس  الكولومبي  نفذها  ركنية 
برأسه  مارتينيز  خافي  اإلسباني  وتابعها 
بضغطه  بايرن  واستمر   .)2( الشباك  في 
الكثيف، واضاف توماس مولر الهدف الثاني 
غنابري  سيرج  أرسلها  عرضية  متريرة  بعد 
»طائرة«  األول  وتابعها  اليسرى  اجلهة  من 
ثانية  دفعها  سومر  احلارس  من  اليه  ارتدت 

سومر  وحرم   .)11( الشباك  في  بيمناه 
من   )30( وغنابري   )28( ليفاندوفسكي 

قبل  البافاري  العمالق  غلة  لزيادة  فرصتني 
شتيندل  الرس  يهدر  أن 

فرصة  دورمتوند  قائد 
يقلص  ثم   )34( أولى 
متريرة  اثر  الفارق 
البلجيكي  من 

بداية  سيناريو  وتكرر   .)37( هازار  ثورغان 
ضائعة  بفرصة  الثاني  في  األول  الشوط 
وهدف   ،)46( رودريغيز  خاميس  للكولومبي 
من  متريرة  اثر  ليفاندوفسكي  للبولندي  ثان 
بيمناه  تابعها  ألكانتارا  ثياغو  اإلسباني 
وسجل   .)47( اليسرى  الزاوية  سقف  في 
الفريق البافاري، صاحب الرقم القياسي 
الهدف   ،)27( البطولة  القاب  عدد  في 
الرابع بعد ان تصدى سومر لكرة 
ليفاندوفسكي وحاول املدافع 
إبعادها  غينتر  ماتياس 
لتصل الى غنابري الذي 
الى  بهدوء  أعادها 
وفي   .)75( الشباك 
الوقت بدل الضائع، 
حصل بايرن ميونيخ 
على ركلة جزاء اثر اسقاط 
انبرى  كيميش  جلوشوا  هازار 
منها  مسجال  البولندي  لها 
الهدف اخلامس )90+1(، رافعا 
في  هدفا   15 الى  رصيده 
شريكا  ليصبح  البطولة 
الهدافني  ترتيب  ملتصدر 
يوفيتش  لوكا  الصربي 
اينتراخت  مهاجم 

فرانكفورت .
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واصلت املصرية نور الشربيني، صوالتها وجوالتها 
في مالعب اإلسكواش، بإجناز جديد إثر تتويجها 
ــيكاجو  ببطولة العالم التي أقيمت في والية ش

األمريكية، للمرة الثالثة في تاريخها.
ــرين ثان  ــي نوفمبر/ تش ــربيني ف ــدت نور الش وُول
ــكندرية، ولعبت في نادي  ــة اإلس 1995، مبحافظ
ــبورتنج في عام  ــل انتقالها إلى س ــموحة قب س
ــربيني في  ــالق نور الش ــت بداية انط 2016.وكان

ــرت بلقب بطولة  ــكواش، عندما ظف عالم اإلس
ــي عام 2009. ــت 14 عاما، ف ــرا املفتوحة حت إجنلت

ــكندرية، أول وأصغر العبة  ــروس اإلس ــت ع وكان
ــي بطولة بريطانيا  ــكواش مصرية تبلغ نهائ إس
ــرت موهبة نور  ــام 2012. وظه ــي ع ــة، ف املفتوح
الشربيني في الثامنة من عمرها، باحلصول على 
ــتطاعت  ــب بطولة اجلزيرة في عام 2003. واس لق
ــئني بالهند  ــة كأس بطولة العالم للناش معانق
ــام 2009، كأصغر العبة تتوج بهذا اللقب على  ع

مدار تاريخ البطولة في إجناز فريد.

ــي  ــربيني من حتقيق رقم قياس ومتكنت نور الش
ــكواش في  ــر العبة إس ــا أصغ ــد، باعتباره جدي
التاريخ تدخل ضمن قائمة أفضل 10 العبات على 
مستوى اللعبة، قبل أن تنفرد بصدارة التصنيف.

ــبورتنج  ــابقة وس ــموحة الس وحصلت جنمة س
ــن الدرجة األولى  ــام الرياضة م احلالية، على وس

من رئاسة اجلمهورية في 2018 .
ــكندرية،  اإلس ــروس  لع ــر  األكب ــاز  اإلجن ــى  ويبق
تتويجها بلقب العالم لإلسكواش 3 مرات أعوام 

2015 و2016 و2019.

نور الشربيين.. موهبة مصرية متخصصة يف اقتناص البطوالت
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برشلونة حيرم منطقيا ريال مدريد من استعادة لقب الدوري اإلسباني و بايرن حيقق املستحيل ويلحق بدورمتوند إىل الصدارة

السلوفيين روغليتش حيرز لقب طواف االماراتبرلسكوني: سأشرتي إيكاردي

كرييوس حيصد لقب بطولة أكابولكو للتنس

آخر  في  عاجًزا  مدريد،  ريال  يظهر  لم 
وذلك  برشلونة،  ضد  كالسكيو  مباراتي 
و)1-0(،   )3-0( امللكي  الفريق  خسارة  رغم 
إلى  املباراتني  في  وصل  امليرجني  ولكن 
إال  البارسا،  لدى  اخلطورة  مناطق 
إلى  ذلك  ترجمة  يستطع  لم  أنه 

أهداف.
وإذا اخترنا الالعب األكثر تشكيال 
برشلونة  مرمى  على  للخطورة 
خالل املباراتني، فلن جند أبرز من 
فينيسيوس  البرازيلي  الشاب 
عاًما. الـ18  صاحب  جونيور 

إلى  كثيًرا  الوصول  ورغم 
أندريه  األملاني  احلارس  مرمى 
احملصلة  أن  إال  شتيجن  تير 
لفينيسيوس  النهائية 
»صفر« في املباراتني من حيث 
صناعة أو تسجيل األهداف.
وال يتحمل فينيسيوس 
خسارة  مسؤولية 

فريقه للمباراتني، ولكنه اسهم بشكل أو بآخر في 
برشلونة،  أمام  الصمود  على  مدريد  ريال  قدرة  عدم 
ويعود ذلك إلى عدة أسباب نستعرضها في التقرير 

التالي:
اللمسة األخرية

من يتابع ريال مدريد في املوسم احلالي وخاصة في 
يركض  فينيسيوس  أن  يجد  الكالسيكو،  مباراتي 
بالكرة وبدونها، كما أنه مراوغ جيد ومزعج ألي دفاع، 
يجيد  وال  امللعب  من  األخير  اجلزء  في  يرتبك  ولكنه 

وضع الكرات داخل الشباك.
 18 عمره  يبلغ  لالعب  طبيعًيا  يبدو  األمر  هذا  ورمبا 
خاصة  لتعلمه،  الكثير  أمامه  يزال  وما  فقط،  عاًما 
أنه اآلن يرتدي قميص أحد أكبر أندية العالم، ويلعب 
أيًضا معه بشكل أساسي في موسمه األول داخل 

قلعة »سانتياجو برنابيو«.
مدريد  ريال  مدرب  فالدانو،  خورخي  صرح  وكما 
على  أيًضا  عملوا  امليرجني  مسؤولي  فإن  السابق، 
جونزاليس  راؤول  لدى  األخيرة  اللمسة  تطوير 
أسطورة الفريق امللكي، وذلك عندما كان في نفس 
عمر فينيسيوس، مشيًرا إلى أن هذه اجلزئية ميكنها 

أن تتحسن بالعمل والتدريب.

دورانت وكوري يقودان ووريورز لتخطي 
عقبة سيكسرز



أك��د احملل��ل السياس��ي كاظ��م 
احل��اج ام��س االح��د، أن تنظي��م 
“داعش” اإلجرامي اس��تولى على 
الذهب واملال العراقي في املوصل 
بدعم وس��يناريو اميركي، لتقوم 
امي��ركا فيما بعد باحلصول على 
ه��ذه الث��روات كم��ا نهبتها في 
عام 2003 م��ن البنوك العراقية، 
الفت��اً الى ان الع��راق ميتلك احلق 
امي��ركا  ماس��رقته  باس��تعادة 
و”داعش” عبر الط��رق القانونية 

الدولية.
وق��ال احل��اج ف��ي تصري��ح : ان 
“اميركا عملت على نهب االموال 
الت��ي تدعي انه��ا عائدة لداعش 
االرهاب��ي، وداع��ش ه��و نفس��ه 
عندما س��رق االموال من املوصل 
كانت الفكرة والدعم من القوات 

االميركية”.
ان  ادرك��ت  “امي��ركا  ان  واوض��ح 
داعش وص��ل الى نهايته فعملت 
على اخذ املال والذهب املس��روق 
والذي قدمته لالرهاب كدعم من 
اجل ادامة احل��رب، وبالتالي فهي 
تعيد س��يناريو مافعلته بالعراق 
عام 2003، مشيرا إلى أن “العراق 
ميتل��ك احل��ق ف��ي التوج��ه نحو 
اجملتم��ع الدول��ي من اج��ل ارجاع 
امواله وذهبه ال��ذي نهبه داعش 

وحصلت عليه اميركا”.
وبني احل��اج، أن “العراق لديه اكثر 
م��ن طريق��ة قانوني��ة وبام��كان 
بغداد اتخاذ نفس اسلوب طهران 
للحص��ول على امواله، خاصة ان 
اجملتم��ع الدولي وق��ف الى جانب 
ايران في حصوله��ا على اموالها 

اجملمدة في البنوك االجنبية”.

كم��ا أك��د النائ��ب ع��ن حتال��ف 
سائرون ستار جبار العتابي، امس 
األحد، أن اخراج القوات األميركية 
م��ن الع��راق ج��زء م��ن املش��روع 
اإلصالحي لزعي��م التيار الصدري 

السيد مقتدى الصدر.
وق��ال العتاب��ي ف��ي تصري��ح إن 
س��يمضي  س��ائرون  “حتال��ف 
مبش��روعه اإلصالحي الذي دعا له 
الس��يد مقتدى الصدر”، مبينا أن 
التي سنمضي  اإلصالحات  “أهم 
ف��ي حتقيقه��ا خ��الل اجللس��ات 
القادمة هو التصويت على قانون 

اخراج القوات األميركية”.

وأض��اف أن “من أب��رز اإلصالحات 
التي نس��عى لها خالل اجللسات 
القادمة ايضا هي إنهاء الدرجات 
اخلاص��ة بالوكال��ة والعمل على 
مس��تقلة  ش��خصيات  اختي��ار 

جلميع الهيئات”.
وكان النائ��ب ع��ن حتال��ف البناء 
عب��اس ياب��ر العطاف��ي أكد في 
تصري��ح س��ابق ل��ه، أن الفص��ل 
سيش��هد  الثان��ي  التش��ريعي 
مناقش��ات حادة بش��أن التواجد 
اس��تالم  وقضي��ة  األمريك��ي 
»الدواعش«، مشيرا إلى أن حتالفه 
ليس مع استالم أي دواعش اجانب  
اليحمل��ون اجلنس��ية العراقي��ة 

وحتمل مسؤوليتهم.

“األخب��ار”  صحيف��ة  وكان��ت 
اللبناني��ة كش��فت، ع��ن قي��ام 
القنصلي��ة األميركية ف��ي اربيل 
احلماي��ة  برف��ع  الك��رد  بتهدي��د 
عنه��م ومغ��ادرة قواعده��م في 
اقليم كردستان اذا صوتت القوى 
الكردي��ة لصال��ح قان��ون اخراج 

القوات األجنبي
كم��ا كش��ف اخلبير العس��كري 

صفاء االعس��م، امس األحد، عن 
قيام الوالي��ات املتحدة األميركية 
ب��زرع  االس��رائيلي  والكي��ان 
مجس��ات جتس��س عل��ى جميع 
املقاتالت العراقية لرصد اتصاالت 

الطيارين وأهدافهم، مش��يرا الى 
ان القواعد العسكرية األميركية 
هي من تزود اس��رائيل باملعلومات 

االستخبارية الدقيقة.
وق��ال االعس��م ف��ي تصري��ح إن 
العس��كرية  القواع��د  “جمي��ع 
ت��زود  الع��راق  ف��ي  األميركي��ة 
املعلومات االستخبارية وبشكل 
دوري عن التحركات العس��كرية 

في العراق”.
وأضاف ان “اتفاقي��ة التعاون بني 
إس��رائيل وأميركا تسمح بتبادل 
جمي��ع املعلوم��ات ف��ي جمي��ع 
ال��ى  البل��دان واألول��ى ال حتت��اج 
االستخباري في العراق”، مبينا 
أن “الواليات املتحدة األميركية 
قامت بزرع مجس��ات جتس��س 
ف��ي جميع املقات��الت العراقية 
الطياري��ن  اتص��االت  لرص��د 

وأهدافهم املقبلة”.
التلفزي��ون  قن��اة  وكان��ت 
كش��فت،  ال�13،  اإلس��رائيلية 
ام��س االول الس��بت، أن كي��ان 
االحتالل االسرائيلي قرر تكثيف 
جمع املعلومات االس��تخبارية 

عن العراق
وعلى صعيد ذي صلة كش��ف 
مدي��ر مكتب منظم��ة بدر في 
محافظة االنبار قصي األنباري، 
ام��س األحد، عن وجود أكثر من 
1000 عنص��ر بتنظيم “داعش” 
يتلقون تدريبات على يد القوات 

األميركية.
وق��ال األنب��اري ف��ي تصريح إن 
“اع��داد عناص��ر تنظيم داعش 
إلجرامي الذين يتلقون تدريبات 
عل��ى ي��د الق��وات األمريكي��ة 
يتراوح عدده��م ما بني ٧00 إلى 

1000 داعشي”.
“ه��ؤالء  أن  األنب��اري،  وأض��اف 
الدواعش يتمتعون بوضع خاص”، 
مش��يرا إلى أن “الواليات املتحدة 
األميركي��ة وضعت خطوطا حمر 
عل��ى ه��ؤالء وال ميكن ألي��ة جهة 

الوصول اليهم”.
ولفت إلى أن “األمر لم يعد خافيا 
عل��ى أح��د وان القضية اصبحت 
علنا”، داعيا احلكومة إلى “ضرورة 

معاجلة األمر قبل عودة داعش مرة 
أخرى إلى العراق”.

وكان تقرير ملوقع “عربي بوس��ت” 
األربع��اء  كش��ف،  األميرك��ي 
املاضي، عن قيام الواليات املتحدة 
األميركية بتدري��ب أكثر من الف 
مس��لح في قاعدتي عني األس��د 
واحلباني��ة ف��ي محاول��ة حتاك��ي 
جتربة “الصحوات”، مشيرا إلى أن 
القوة اطلق عليها اسم “اشباح 

الصحراء”.
الى ذلك أك��د اللواء قوات خاصة 
علي الكعبي املسؤول عن محيط 

بغداد األمن��ي الذي تبن��ت قيادة 
انش��اءه، امس  بغ��داد  عملي��ات 
األح��د، عن اجن��از ما نس��بته 6٧ 
كيلو متر من اجلدار، نسبة اإلجناز 
في الهي��كل العام حملي��ط بغداد 

األمني تسجل نسبة %100.
 : تصري��ح  ف��ي  الكعب��ي  وق��ال 
إن “احملي��ط ش��هد تس��ارعاً ف��ي 
اإلجن��از بع��د أم��ر القائ��د الع��ام 
للق��وات املس��لحة برف��ع الكتل 
الكونكريتي��ة م��ن بغ��داد ابتداء 
وال��وزارات  من املنطق��ة اخلضراء 
والدوائ��ر واالس��تفادة منه��ا في 
احمليط األمني ملدين��ة بغداد الذي 

بلغ��ت نس��بة اجن��ازه 6٧ كيل��و 
مترا”.

وأض��اف، أن “نس��بة اإلجن��از ف��ي 
الهيكل العام حمليط بغداد األمني 
تس��جل نس��بة 100%”، مش��يرا 
إلى أن “هذا املش��روع يع��د إجنازاً 
يس��جل لقي��ادة عملي��ات بغداد 
حققت��ه مبوارده��ا الذاتية بعد أن 
طالبت الش��ركات العاملية مببالغ 

فلكية”.
واوضح، أن “فكرة إنش��اء محيط 
بغ��داد األمني، ب��دأت بع��د تزايد 
التهدي��د األمني عل��ى بغداد من 

والهاونات  الكاتيوش��ا  صواري��خ 
الت��ي كان��ت تصل إلى مش��ارف 
العاصم��ة وحتدي��داً م��ن مناطق 
الكرم��ة وأب��و غري��ب والطارمية 
باجتاه مدينة الكاظمية املقدسة 
ومطار بغداد الدول��ي، ما دعا الى 
انش��اء محي��ط أمن��ي متكامل 
مؤلف م��ن خندق ش��قي بعرض 
3 أمت��ار وبعم��ق 2 مت��ر وإنش��اء 
للخن��دق  م��واز  خدم��ي  طري��ق 
وس��ياج كونكريتي ونصب أبراج 
بقطع��ات  مع��ززة  كونكريتي��ة 
مس��لحة لغ��رض املراقب��ة ومنع 

حدوث خروقات”.
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الحاجالصدر

االعسم

العطايف

أع��داد  ان  صحفي��ة  تقاري��ر  اك��دت 
الُس��جناء السياسيني في السجون 
املصري��ة وصلت إل��ى قراب��ة 60 ألف 
س��جني مطلع ع��ام 2019، بحس��ب 
تقرير ملنظمة »هيومن رايتس ووتش«. 
وذك��ر موقع »لوب ل��وج« األمريكي أن 
جلنة احملامني حلقوق اإلنس��ان أصدرت 
تقريًرا يصف السجون املصرية بأنها 
ل��ت إل��ى أراٍض خصب��ٍة لتجني��د  حتوَّ

السجناء لصالح تنظيم الدولة .
وأورد املوق��ع أن ماي��ك بومبي��و، وزي��ر 
اخلارجية، أش��اد بالرئيس عبد الفتاح 
السيسي على »قيادته« في مواجهة 
»تهديد اإلرهاب املتواصل والراديكالية 
اإلس��الموية الت��ي تُغذي��ه« ح��ني زار 
القاه��رة في 10 يناي��ر )كانون الثاني(. 
وف��ي الواقع، وثَّق التقري��ر الصادر هذا 
األس��بوع كيفية استغالل السجون 
املصري��ة ف��ي تغذي��ة ه��ذا التهديد 
حتدي��ًدا، منذ وص��ول السيس��ي إلى 

السلطة في يوليو )متوز( عام 2013.
وأعدَّ براي��ن دولي، كبير ُمستش��اري 
جلنة احملامني حلقوق اإلنسان بالواليات 
يُس��لِّط  ال��ذي  التقري��ر  املتح��دة، 
الضوء على مقاب��الت أُجريت مؤخًرا 
مع عش��رات الس��جناء الس��ابقني، 
ويفح��ص الُس��بل الت��ي ح��وَّل عن 
طريقها العشرات من كوادر )داعش( 
الس��جون في مصر إلى مراكز جتنيد، 
بحسب املوقع األمريكي. ويرى »لوب 
أن  القضي��ة يج��ب  أن ه��ذه  ل��وج« 
ل مصدر قلٍق كبيٍر حللفاء مصر  تُشكِّ
الدوليني الذين يُقدِّمون املس��اعدات 
األمني��ة والدعم لنظام السيس��ي، 
وخاصًة في ظل احتجاز الس��لطات 
املصري��ة ل�قرابة ال�60 ألف س��جنٍي 
، وأكثر من 100 ألف سجنٍي 

ٍ
سياسي

إجمااًل.
ونق��ل تقرير »لوب ل��وج« عن محمد 
نبي��ل، الس��جني الس��ابق بس��بب 
 6« حرك��ة  م��ع  املُع��ارض  نش��اطه 
أبريل« اليس��ارية، قوله: إن سلطات 
اجُل��دد  املس��اجني  تض��ع  الس��جن 
»مبجرد االنتهاء من تعذيبهم« داخل 
زنازيٍن تُضمُّ أعضاء )داعش(. وتسبب 
غياب العدال��ة، إثر اعتقال الكثيرين 

جمُلرَّد نش��ر تعليقاٍت ناقدٍة للحكومة 
على مواقع التواصل االجتماعي، في 

تأجيج تلك األوضاح بحسب املوقع.
وقال أمين عبد اجمليد، الذي ُسِجَن عامي 
املعتقل��ون  »يتع��رض  و2016:   2015
للصع��ق بالكهرباء داخل الس��جن، 
عن طريق الفم واألعضاء التناسلية. 

وبذلك يُصبحون جاهزين لالستماع 
إلى )داعش(«.

وأورد املوق��ع األمريك��ي تصريحات 
محمد س��لطان، املصري األمريكي 
ال��ذي اعُتِق��َل في أغس��طس )آب( 
ل بني س��تة سجوٍن  عام 2013 وتنقَّ
عل��ى  ُمختلف��ٍة  ش��رطٍة  ومراك��ز 
مدار 22 ش��هًرا قال فيها: »ليست 
ًرا بسيًطا. إذ يحدث  الراديكالية تغيُّ
ذل��ك التغيير تدريجًيا ف��ي املعتاد. 
وتتواتر األنباء ع��ن هجمات داعش 
في مصر وس��وريا وكل م��كان، لذا 
يش��عر البقية من بيننا بالهزمية«. 
ل عاماًل  وأضاف أن االنتهاكات تُشكِّ
ُمس��اعًدا إضافًيا، وكذلك الشعور 
باخلذالن ف��ي ظل احتض��ان القوى 

اخلارجية للسيسي.
والحظ محمد حس��نني، الذي قضى 

ثالث س��نواٍت داخل الس��جن بسبب 
غي��ر  منظم��ة  ف��ي  القي��ادي  دوره 
حكومية ملس��اعدة أطفال الشوارع، 
بجماع��ة  املُرتبط��ني  الس��جناء  أن 
األول  اله��دف  املُس��لمني  اإلخ��وان 

حلملة السيس��ي القمعية هم األقل 
ُعرضًة للتأث��ر بجاذبية )داعش(. وذكر 
املوقع أنه قال لدولي: »يتمتع اإلخوان 
املسلمون مبواقع التواصل االجتماعي 
لكن )داعش( يس��تهدف اخلارجني عن 

ذلك الهيكل )لتجنيدهم(«.
وقال س��لطان: إن س��لطات السجن 
أبق��ت عليه في »عزل��ٍة كاملة« على 
مدار ستة أشهر، باستثناء »عضوين 
أو ثالثٍة في )داعش( من سيناء، جنحوا 
ف��ي احلص��ول عل��ى وس��يلة اتصاٍل 
بخ��الف اجلمي��ع. وكان تهريب هاتٍف 
إلى داخل السجن أمًرا بالغ الصعوبة 
بالنس��بة لنا دائًما، بعك��س أعضاء 

)داعش(«.
وأفاد موق��ع »لوب ل��وج« أن األوضاع 
الس��يئة داخل الس��جون تَُع��دُّ من 
أيًض��ا  املظال��م األساس��ية  ضم��ن 
إذ تعك��س بص��ورٍة جزئي��ٍة حج��م 
االحتجازات اجلماعية التي مُتيِّز فترة 
السيس��ي القمعي��ة. وأورد اجملل��س 
القوم��ي حلق��وق اإلنس��ان -مجلٌس 
 في مصر- عام 2016 أن 

ٍ
شبه رس��مي

س��جون البالد ُمتلئة بنس��بة %150 
م��ن ِس��َعتها األساس��ية، في حني 
وصل��ت تلك النس��بة داخ��ل مراكز 

الشرطة إلى %200.
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش 
عام 2015 أن سلطات السجون حترم 
الن��زالء م��ن األِس��رَّة وأدوات النظافة 
األساسية مثل فرش األسنان، داخل 
السجن ش��ديد احلراسة الذي يُعرف 

باسم »العقرب«.
ولقي س��تة نزالٍء على األقل حتفهم 
داخل سجن العقرب بني شهري مايو 
)أيار( وأكتوبر )تش��رين األول(، نتيجة 
اإلهم��ال الطب��ي في بع��ض األحيان. 
وقال مأمور سابٌق في سجن العقرب، 
خالل مقابلٍة تلفزيونيٍة عام 2012: إن 
الس��جن »ُصمِّم بحيث أن من يدخله 
ال يخ��رج من��ه إالَّ ف��ي حال��ة الوفاة. 
��ٌم خصيًص��ا للس��جناء  وه��و ُمصمَّ

السياسني«.
ووثَّق��ت املب��ادرة املصري��ة للحق��وق 
الشخصية كيف »تُباع االحتياجات 
األساسية لُس��جناء العقرب – التي 
تُل��زم س��لطات الس��جون بتوفيرها 
مبوج��ب القان��ون – بأس��عاٍر باهظٍة« 
داخل مقصف الس��جن، كما وجدت 
س��جونًا مصريًة أخرى تعيش »حالة 
السجون الربحية«، بحسب تقريرها 
الص��ادر ف��ي س��بتمبر )أيل��ول( ع��ام 

.2018
وذكر التقرير أن كوادر تنظيم )داعش( 
ِّباع سياس��ٍة  زادت م��ن جاذبيتها بات
تُنصُّ على اخلشونة وعدم التعاون مع 
سلطات السجن، واجتذاب السجناء 
اآلخرين بتوفي��ر خدماٍت مثل الطعام 
اجلي��د وإمكانية اس��تخدام الهواتف 
اخللوية املُهرَّبة، بحسب ما ذكره أحد 
احمُلامني الذي��ن »ميتلكون عمالء داخل 
ُمختلف الس��جون املصرية، ويُوفِّرون 

حماي��ًة أفضل م��ن ُحرَّاس الس��جن 
والُسجناء اآلخرين«.

ونقل عن س��جنٌي س��ابٌق آخر، أش��ار 
إلي��ه دول��ي باس��م فره��اد، وصف��ه 
كيف يتمتَّع املئ��ات من كوادر تنظيم 
)داع��ش( داخل س��جن وادي النطرون 
بع��دٍد ونف��وٍذ كاٍف »للس��يطرة على 
كيفي��ة إدارة الس��جن والتعرُّف على 
الُس��جناء الضعفاء من أجل نقلهم 
وح��ني  وجتنيده��م«.  زنازينه��م  إل��ى 

حاول »محمود« وغيره من الس��جناء 
مواجهة األمر، »هددنا أعضاء )داعش( 

بالعنف اجلسدي، لذلك توقَّفنا«.
وع��دد التقري��ر التدابي��ر الت��ي نصح 
به��ا الس��جناء الس��ابقون ملواجهة 
داخ��ل  الداعش��ية  الراديكالي��ة 
الس��جون، ومنه��ا: وق��ف التعذيب، 
حتس��ني أوضاع الس��جون، وتيس��ير 

الزي��ارات العائلية والتق��ارب مع أفراد 
العائلة.

ويعلم املسؤولون األمريكيون حقيقة 
املش��كلة جيًدا، بحسب »لوب لوج«. 
إذ ق��ال ج��ون كي��ري، وزي��ر اخلارجية 
األس��بق، للصحافي��ني خ��الل زيارته 
للقاهرة في أغس��طس عام 2015 إنه 
أعرب للمسؤولني املصريني عن قلقه 
إزاء »عملية الراديكالية التي مُيكن أن 
حتدث عن طريق السجن واالحتجاز«. 

ووص��ف أحم��د ماهر، قي��ادي »حركة 
6 أبري��ل« الس��جني، كيفي��ة اإلبقاء 
عليه في »ُعزلٍة شديدٍة وحتت حراسٍة 
دٍة وحرمانه من أبسط حقوقه.  ُمش��دَّ
ل��ت الس��جون فعلًي��ا إل��ى أرٍض  وحتوَّ
خصبٍة للُمتش��دِّدين، وأصبح أش��به 
مبدرس��ٍة للجرمي��ة واإلره��اب، نتيجة 
س مئات الش��باب فوق بعضهم  تكدُّ

البعض داخل الزنازين الضيقة، حيث 
يُقيم اجلهاديون بجوار أعضاء اإلخوان 
واملُتعاطف��ني  والثوري��ني  املُس��لمني 
معه��م«، وذلك خالل مقابلٍة ُنِش��َرت 
قبل بضع أس��ابيع. وبعد مرور أشهر، 
اليومي��ة  الش��روق  جري��دة  نش��رت 
املصرية الرائدة عنوانًا يصف س��جن 
ط��رة بأنه »مرك��ٌز حكوم��ٌي لتجنيد 
داعش«، في أبريل )نيسان( عام 2016.

وأفاد دول��ي أن الكونغرس أصبح يُلزم 
ِّباع  وزارة اخلارجي��ة بالتأكي��د على ات
مصر خلط��واٍت بعينها من أجل دعم 
الدميقراطي��ة وحقوق اإلنس��ان، وهو 
ش��رٌط أساس��ٌي الس��تمرار إرس��ال 
األمريكية  العس��كرية  املس��اعدات 
إلى مصر، بدايًة من العام املالي 2012. 
لكن »تن��ازاًل ُمتعلًِّقا باألمن القومي« 
بتجاهل  املُتعاقب��ة  لإلدارات  س��مح 

ذلك اإللزام.
ش��روط  أن  األمريك��ي  املوق��ع  وي��رى 
الكوجن��رس ل��م تتط��رَّق إل��ى أوضاع 
السجون ومعاملة السجناء واحلاجة 
املاس��ة إلى إصالح قان��ون العقوبات، 
واكتفت باإلش��ارة عرًض��ا إلى ضرورة 

اإلفراج عن السجناء السياسني.

الحاج: اميركا سرقت الذهب العراقي وبغداد تمتلك الحق باستعادته عبر القانون

امريكا ادركت ان داعش وصل اىل نهايته فعملت على اخذ املال 
والذهب املسروق

العتابي : اخراج القوات األمريكية 
من العراق جزء من املشروع 

اإلصالحي لزعيم التيار الصدري 
السيد مقتدى الصدر

االعسم : القواعد 
العسكرية األمريكية 

هي من تزود اسرائيل 
باملعلومات االستخبارية 

الدقيقة عن العراق

األوضاع السيئة داخل 
السجون تـُعـدُّ من 
ضمن املظالم األساسية 
أيضـًا إذ تعكس بصورةٍ 
جزئيةٍ حجم االحتجازات 
الجماعية التي تـُميِّز 
فرتة السيسي القمعية

كيف تحولت السجون المصرية إلى مراكز تجنيد لصالح »داعش«؟

سلطات السجن تضع املساجني اجُلدد مبجرد االنتهاء من تعذيبهم داخل 
زنازيٍن تُضمُّ أعضاء )داعش(

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

دولي

يتمتع اإلخوان املسلمون مبواقع التواصل السيسيبومبيو
االجتماعي لكن )داعش( يستهدف 

اخلارجني عن ذلك اهليكل لتجنيدهم



األســـــــد مهــــــــاب وإْن ســــــكت ..

واسللتبدل سللال الذي كان أدار 
الثللاث  االنتخابيللة  احلمللات 
لبوتفليقللة  املظفللرة  االخيللرة 
بوزيللر  و2014(  و2009   2004(
النقل احلالللي عبدالغني زعان، 
بحسللب ما أفادت الوكالة نقا 

عن "مديرية حملة" بوتفليقة.
ولللم يتم تفسللير أسللباب هذا 
التغيير قبل أقل من 36 سللاعة 
مللن انتهللاء أجل ايللداع ملفات 

الترشح لانتخابات الرئاسية.
وعبدالغني زعللان موظف كبير 
عمللره 54 عامللا قضللى معظم 
مسيرته في إدارة الواليات بصفة 
أمللن عللام الواليللات ثم شللغل 
منصللب وال خصوصا في وهران 
ثانللي أكبر مدن البللاد. وهو غير 

معروف كثيرا لدى العموم.
وفي غيللاب بوتفليقللة الذي لم 
يخاطب اجلزائريللن منذ تعرضه 
جللطللة دماغيللة فللي 2013 وال 
سللال  وجللد  نللادرا،  اال  يظهللر 
نفسلله في خط املواجهة األول 
أن  وميكللن  االحتجللاج،  حلركللة 
يكون "كبش فداء" بحسللب ما 
قال مراقللب لوكالللة الصحافة 
الفرنسللية طالبا عدم كشللف 

هويته.
وأضللاف املراقللب أن "اقالتلله قد 
تكللون إجابة أولللى" على حركة 
االحتجاج التي تشهدها اجلزائر 
منذ أكثر من أسللبوع احتجاجا 
علللى ترشللح بوتفليقللة لوالية 
خامسللة "لكللن )اثللر( ذلللك قد 
يكون قصيرا"، بحسللب املصدر 

ذاته.
ومنذ يومن تداول نشللطاء على 
فيسبوك تسجيا صوتيا تسرب 
عن لقاء جمع سال و علي حداد 
رئيس منتدى رؤساء املؤسسات 

)أكبر تنظيم لرجال االعمال في 
اجلزائر( أثار جدال في الباد.

وُسللمع سللال خال التسجيل 
وهو ينتقد وزراء بسبب تخوفهم 
من احلراك الشعبي كما أنه حتدى 
املتظاهريللن بالسللاح في حال 
احتجوا على لقاء كان سيعقده 
مع جمعيللات الزوايا، وهي جتمع 
للطرق الصوفية الدينية  مبدينة 

اجللفة جنوب العاصمة.
االحتجاجللات  أغلللب  وكانللت 
سلللمية إال أن اشللتباكات بللن 
نشللبت  ومحتجللن  الشللرطة 
فللي وقللت متأخللر مللن مسللاء 
الرئاسللي  القصر  اجلمعة قللرب 
في العاصمة. لكن الهدوء سللاد 

العاصمة السبت.
وبدأت املظاهرات واسعة النطاق 
ضد إعادة انتخاب بوتفليقة قبل 
أسبوع لكن اجلمعة شهد أكبر 
مشللاركة حتى اآلن. ومللن النادر 
أن تخللرج مظاهللرات كبللرى في 
اجلزائر بسللبب التواجد املكثف 

لألجهزة األمنية.
ونقلت وكالللة األنبللاء اجلزائرية 

الرسمية عن وزارة الصحة قولها 
إن العللدد اإلجمالللي للمصابن 
خللال االحتجاجللات التي جرت 
في أنحاء الباد اجلمعة بلغ 183 

مصابا.

من جهة ثانية، تظاهر نحو 200 
شللخص بعد ظهر السبت قرب 
القنصليللة اجلزائريللة فللي ليون 
بوسط شرق فرنسا، لاحتجاج 
علللى نيللة بوتفليقة الترشللح 

لوالية خامسة.
وأبقت قوات االمن احملتجن على 

مسافة 20 مترا من القنصلية.
وردد احملتجللون النشلليد الوطني 
وطنيللة  وأهازيللج  اجلزائللري 
بل"رحيللل"  تطالللب  وشللعارات 
النظللام فيما دعا أحللد اخلطباء 

اجلزائرين الى "دخول التاريخ".
مصرفيللة  مستشللارة  وقالللت 
)32 عاما( لفت نفسللها بالعلم 
واليللة  "ضللد  أنهللا  اجلزائللري 
خامسللة، هذا أكيللد". وأضافت 

هذه اجلزائرية الفرنسللية "البلد 
بحاجة الى حكومة من الشباب 
ألنهللم يشللكلون االغلبيللة في 

الباد. نريد التجديد".
شللعارات  محتجللون  ورفللع 

"الشللعب  منهللا  بالفرنسللية 
غاضللب جللدا، حانللت سللاعة 
"بغضللب  او  ارحللل"  الرحيللل، 

وشجاعة، نقول للنظام ارحل".
وأصيللب بوتفليقللة بجلطة في 
عللام 2013 ومنللذ ذلللك احلن لم 
يظهر علنا سللوى بضللع مرات. 
وأثللار سللعيه إلعللادة انتخابلله 
اسللتياء بللن اجلزائريللن الذيللن 
يرونه غير مؤهل صحيا للحكم. 
ولم يوجلله بوتفليقة أي خطاب 
وقالللت  للمحتجللن.  مباشللر 
السلللطات إنلله سيسللافر إلى 
جنيف إلجراء فحوص طبية لم 
التلفزيون  يكشللف عنها. وقال 
السويسري اجلمعة إن بوتفليقة 
موجللود باملستشللفى اجلامعي 

في جنيف. لكن لم يصدر تأكيد 
رسمي بهذا الشأن.

مللن  كثيللر  جتنللب  ولسللنوات 
اجلزائريللن احلديللث العلنللي في 
التعللرض  خشللية  السياسللة 

ملشللاكل مللع األجهللزة األمنية 
فقللدوا  ببسللاطة  ألنهللم  أو 
السياسي  بالشللأن  اهتمامهم 
بعد أن بقيت بادهللم حتت إدارة 
نفس الرجال الذين تولوا احلكم 
بعد حللرب التحرير ضد فرنسللا 
التي دارت بن عامي 1962-1954.
البللاد منذ  بوتفليقة  ويحكللم 
عام 1999 وأخمد متردا إسللاميا 
فللي  نحللو عشللر سللنوات  دام 
بداية حكملله. وحتمل اجلزائريون 
لفترة طويلة نظاما سياسلليا ال 
مسللاحة فيه تذكللر للمعارضة 

ثمنا للسام واالستقرار.
وتواجلله املعارضة التي تتسللم 
بالضعللف واالنقسللام حتديللات 
منافسللة  لتشللكل  كبللرى 
انتخابية حقيقية. ومنذ اختيار 
حللزب جبهة التحريللر الوطني 
مرشللحا  بوتفليقللة  احلاكللم 
للرئاسللة قدمللت العديللد من 
العمالية  والنقابللات  األحللزاب 
دعمها  األعمللال  ومجموعللات 
له. والسللبت، قال مسؤول في 
حزب العمال اجلزائري السللبت 
ان هذا احلزب اليساري املتشدد 
مرشللحا  يقللدم  لللن  الصغيللر 
لانتخابللات الرئاسللية فللي 18 
نيسللان/ابريل، ما يحللدث للمرة 

االولى منذ 2004.
وقللال رمضان يوسللف تاعزيبت 
النائب وعضو املكتب السياسي 
امتنللاع  "باسللتثناء  للحللزب 
عضويللن، صللوت كافللة أعضاء 
املركزيللة لصالح عدم  اللجنللة 

املشاركة".
وباستثناء بوتفليقة الذي اعلن 
نيته الترشللح لوالية خامسللة، 
لم يؤكد اي مرشح بارز حتى االن 

ترشحه.

حللزب  فللي  املسللؤول  وأضللاف 
العمللال "مللن واجللب احلللزب أن 
يأخذ في االعتبار املسللار الثوري 
اجلاري فللي الباد. هنللاك ماين 
اجلزائرين الذين يطالبون برحيل 
هذه املنظومة، وهذه االنتخابات 
الرئاسللية ال ميكن أن تستجيب 
لهذا التطلع احلقيقي للتغيير".

وتابع تاعزيبت "اذا مت االبقاء على 
اجلللدول )االنتخابي( كما هو فان 
البللاد عرضللة خملاطر كبللرى. ال 
ميكننللا املشللاركة في أمللر ينذر 
باغللراق البللاد فللي مللا ال ميكن 

اصاحه".
االمينللة  لويللزا حنللون  وكانللت 
ترشللحت  للحللزب  العامللة 
لانتخابات الرئاسللية في 2004 
علللى  وحصلللت  و2014،  و2009 
نسللب ضئيلة من االصوات )بن 

1 و4,2 %(.
من جهة اخللرى، ينتظر أن يعلن 
علللي بنفليللس ابللرز منافسللي 
بوتفليقللة في انتخابللات 2004 
و2014 ورئيللس وزرائلله االسللبق، 
االحللد عن قللراره بالترشللح من 

عدمه.
اما اللواء املتقاعد علي الغديري 
الذي دخل فجأة عالم السياسة 
فللي نهايللة 2018 دون ان يكللون 
لديلله حللزب او تاريخ عسللكري 
معللروف، فقللد اعلللن ترشللحه 
واعدا باقامللة "جمهورية ثانية" 
فللي اجلزائر، لكنلله متكتم جدا 

منذ عدة أسابيع.
مللن جهتلله، رشللح ابللرز حللزب 
اسامي "حركة مجتمع السلم" 
الذي كان انسللحب من االئتاف 
الرئاسللي في 2012، رئيسه عبد 
الرزاق مقللري لاقتراع. لكنه لم 

يقدم حتى االن ملف ترشحه.

قال الرئيس بري أنا أعرف ذلك ولكن 
أعللرف أن هناك عشللرات اآلالف من 
اجلنود األميركين في العراق، وصوت 
سللماحة السيد يحسللب له ألف 
حسللاب، أنا أقول أن يُصدر سماحة 
السلليد بياناً في العلن يطلب فيه 
وقللف إطللاق النار. ثللم حدثني عن 

املأساة اجلارية في اجلنوب.
قلللت يا دولللة الرئيس إن سللماحة 
السيد أصدر قبل عشللرة أيام بياناً 
حول االعتداءات اإلسللرائيلية على 
لبنللان، وليللس من منهجلله إصدار 
بيللان ثان فللي موضللوع واحد خال 

فترة وجيزة!
رسللالتي  إبللاغ  أرجللو  بللري  قللال 
لسماحة السلليد، وقل لسماحته 
)هللذا طلب من نبيه(. قلت سللأبلغ 

الرسالة.
- اتصلت بالسلليد محمد رضا )جنل 
اإلمللام السيسللتاني( فللي النجف 
األشللرف وأبلغته برسللالة الرئيس 
بري. فقال إن سماحة السيد أصدر 
بياناً قبل فترة وجيزة حول األحداث 
اجلاريللة، وأّي تأثيللر لبيللان آخر حول 
املوضوع نفسلله؟ ما رأيللك لو يبادر 
إلللى إباغ موقللف حازم مللن خال 
رسالة شللفهية للرئيس األميركي 
جورج بللوش عبر بعض املسللؤولن 
العراقين، لعل ذلك سلليكون أكثر 

نفعاً لوقف املأساة اجلارية.
قلللت هذا جيللد، إذا وافق سللماحة 
السيد على املقترح، سأبلغ الرئيس 

بري ملعرفة رأيه.
أبلغنللي  بعللد اتصللاالت متكللررة، 
السلليد محمللد رضللا أن سللماحة 

السلليد وافق على املقتللرح إذا كان 
اإلخوان في لبنان يللرون ذلك مفيداً 
لهللم، برغللم حتفظاتلله عليلله من 

بعض الوجوه.
اتصلللت بالرئيللس بللري، وأخبرتلله 
باملقتللرح، فقال هذا جيد جداً، وهو 
)عز الطلب(، ولكللن أرجو أن يضاف 
لذلللك إصدار بيللان من سللماحته 
يطالللب بوقف إطاق ألنلله ضروري 

ومفيد جداً.
السلليد  سللماحة  قللرر  ليللاً   -
السيستاني) دام ظله( إصدار بيان 
حول مجزرة قانا وكان بياناً شللديد 
اللهجللة مت توزيعه على اإلعام في 

تلك الليلة.

كما قرر إبللاغ الرئيس 
األميركية  والقيللادة  بللوش  جللورج 
برسالة شفهية يبن فيها موقفه 
من األحللداث اجلارية فللي لبنان، ومت 
اختيار الدكتور عللادل عبد املهدي، 
نائللب رئيللس اجلمهوريللة العراقية 

آنذاك إلباغ املوقف.

ونص املوقف هو اآلتي
)إن سللماحة السلليد السيستاني 

قلق جللداً ملا يجري فللي لبنان، وهو 
يللرى أن هناك ضللرورة قصوى لوقف 
إطاق النار، وإن الشعوب اإلسامية 
لن تعذر الواليات املتحدة األمريكية 

لو قّصرت في هذا االجتاه(.
ل االثنن 31 متوز، أخبرنا الدكتور عادل 
عبد املهدي أنه أبلغ رسالة سماحة 
السلليد هاتفيا« من بغداد مباشرة 
إلللى أربع شللخصيات أميركية هم 
الرئيس جورج بللوش، نائب الرئيس 
اخلارجيللة  ووزيللرة  تشلليني،  ديللك 
كوندوليسا رايس، ومستشار األمن 

القومي ستيف هادلي.
أبلغللت الرئيللس بري في السللاعة 
6,40 دقيقللة مبوضللوع إباغ موقف 
السيسللتاني  السلليد  سللماحة 
للقيادة األميركية، فشللكرني جداً، 

وأشاد بسماحة السيد ورعايته.
السلليد  أبلغنللي  آب،   4 اجلمعللة   -
محمللد رضا السيسللتاني، أن أحد 
نللواب البرملللان العراقللي زار مكتب 
النجللف،  فللي  السلليد  سللماحة 
وسلمه رسالة مكتوبة من الرئيس 
األميركللي جللورج بوش علللق فيها 
على األحللداث اجلارية في لبنان وما 
وصله من موقف سللماحة السيد. 
وحدثني عن مضمون الرسالة وقال 
ليللس من الللوارد اإلعللان عنها في 
وسائل اإلعام حلساسية املسألة، 
ولكن سللأنقل لك نصها لتبلغ به 

الرئيس بري.
- األحد 6 آب، اتصل بي السيد محمد 
رضا السيسللتاني، وأملى علّي نص 
رسللالة الرئيللس جورج بللوش التي 
عبر فيها عن مشللاركته لسماحة 
السلليد الرغبللة الشللديدة إلنهللاء 
األزمللة في لبنان وقد ورد فيها ).. أنه 
خال هذا األسبوع سنقوم بتركيز 
اهتمامنا علللى العمل مع مجلس 
األمن من أجل إقرار تسللوية شاملة 
لهللذه األزمة تشللمل وقفللاً إلطاق 
النار، ووضع املبادئ السياسية التي 
تكفللل التوصللل لتسللوية طويلة 
املدى، وإصدار تفويض لقوات دولية 
اللبناني وتسللاعده  تدعم اجليللش 

على حفظ السام(.
وأُرخللت رسللالة الرئيس بللوش في 
واشللنطن، ووصلت النجف مسللاء 

اجلمعة.

اتصلللت بالرئيللس بللري الللذي كان 
منشغاً جداً بوصول وزراء اخلارجية 
العرب إلى بيللروت، واتفقت معه أن 

نلتقي في اليوم التالي )االثنن 7 آب 
ل الساعة 11,45(.

- التقيللت الرئيللس بري فللي الوقت 
احملدد، وشللرحت له حيثيات وصول 
الرسالة وأشرت إلى منهج سماحة 
السلليد بعللدم اإلجابة عن رسللائل 
كهللذه! وأعطيت له مللا نقلته من 

الرسالة.
قللرأ الرئيللس بللري الرسللالة جيداً، 

ودقللق بتاريخها، وقال لي كل ما في 
هذا النللص صحيح، ويجري اآلن، ما 
عدا فقللرة )وقفاً إلطاق النار( ألن ما 
يحكى عنه من قبل األميركين اآلن 
هو وقف للعمليللات احلربية، وليس 

إلطاق النار.
قلللت له هم أرسلللوا نصللاً أجنبياً 
ونصاً معّرباً بشللكل رسمي. وعلى 
كل حال، فإن رأي سماحة السيد أن 
املؤامرة كبيرة ومتشللعبة ومعقدة، 
ولكن قام بهذه املبادرة شعوراً منه 
لبنان وشللعبه.  باملسللؤولية جتللاه 

فشللكر بري سماحة السيد كثيراً. 
وشللرح لي آخر أوضللاع املفاوضات 
داخلياً  السياسللية  واملسللتجدات 
وخارجياً، وبدا مطمئناً على الوضع 

القتالي وقال »إنه جيد جداً«.

13 ما وراء الحدث 

السيد السيستاني يف رسالة قوية: الشعوب اإلسالمية لن تعذر أمريكا إذا قّصرت بوقف النار
»ردا« على سللؤال للجريدة »السللفير« اللبنانية اجاب مدير مكتب سللماحة املرجع السلليد علي السيسللتاني في لبنان احلاج حامد اخلفاف على ما جاء في 

احللقة التاسعة من مجريات حرب متوز حول موقف السيد السيستاني، وقدم الرواية اآلتية
- األحد 30 متوز، قصفت إسرائيل بلدة قانا، وحدثت اجملزرة الشهيرة.في حدود الساعة السابعة مساًء من ذلك اليوم، اتصل بي الرئيس نبيه بري وقال يا حاج 
حامد أريد أن تبلغ سللماحة السلليد السيستاني رسللالة مني! وهي ان العالم بأجمعه اآلن – بعد اجملزرة – يطالب بوقف فوري إلطاق النار حتى األمم املتحدة، 
وفقط أميركا مصرة على عدم وقف إطاق النار، وأعتقد أن موقفاً من سماحة السيد باملطالبة بوقف إطاق النار سيكون حاسماً ومؤثراً.قلت للرئيس بري يا 

دولة الرئيس أنت تعرف نحن ال توجد لدينا عاقات مع األميركين.

استبدل سالل الذي كان أدار احلمالت االنتخابية الثالث االخرية 
املظفرة لبوتفليقة  بوزير النقل احلالي عبد الغين زعالن

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

أقال الرئيس اجلزائري 
عبدالعزيز بوتفليقة الذي 

يواجه حركة احتجاج 
ال سابق لها منذ اعان 

ترشحه لوالية خامسة 
في انتخابات 18 نيسان/

ابريل، مدير حملته 
االنتخابية ورئيس وزرائه 

السابق عبد املالك سال، 
بحسب ما افادت وكالة 

االنباء اجلزائرية الرسمية.
وطالب عشرات اآلالف 

من املتظاهرين بوتفليقة 
)82 عاما( بالتخلي عن 
سعيه إلعادة انتخابه 

في االنتخابات التي 
ستجرى في أبريل 

نيسان في أكبر مسيرات 
مناهضة للحكومة منذ 

احتجاجات الربيع العربي 
قبل ثماني سنوات.

رأي مساحة السيد أن املؤامرة كبرية ومتشعبة 
ومعقدة ولكن قام بهذه املبادرة شعوراً منه 

باملسؤولية جتاه لبنان وشعبه

قرر سماحة السيد 
السيستاني )دام 
ظله( إصدار بيان حول 
مجزرة قانا وكان بيانًا 
شديد اللهجة تم 
توزيعه على اإلعالم

يف غياب بوتفليقة الذي مل يظهر اال نادرا 
وجد سالل نفسه يف خط املواجهة األول حلركة 

االحتجاج وميكن أن يكون .. كبش فداء
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ساللبوتفليقة زعالن

إقالة عبداملالك سالل على أمل تهدئة الغضب يف الجزائر

الخفاف

السيستاني

بري



)قمر األجيال( 
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اس��تعادة احلديث عن حكايات الف ليلة وليل��ة العراقية ال يعني احلديث عن 
)كالم عاب��ر( وال يعن��ي ايضا اس��تعادة الوجه الش��عبي واحلكواتي في س��ير 
الليالي وعواملها الظاهرة واملضمرة، وطبيعة الش��فرات السردية والسياسية 
واالجناس��ية التي حملتها.. االحتفاء بالقيم الثقافي��ة لليالي بغداد االلف، 
يعني االحتفاء الثقافي بها، وعبر مس��تويات فنية ومكانية وسردية وشعرية 
وس��ينمائية، وباجتاه تس��ليط الضوء على تاريخ حكواتي مهم في الس��يرة 
املدينية لبغداد في الكشف عن صورتها البهية في التاريخ والعمران واحلكمة 
واملعرفة، بوصفها مدينة تاريخية من جانب، وبوصفها ايضا مكانا مؤِسسا-
بكس��رة الهمزة- اذ يؤش��ر التأس��يس فيها حليوات متعددة وثقافات متعددة 
وصراع��ات متعددة، وه��ذا التعدد ميثل جوهر فكرة املدين��ة الثقافية، واملدينة 
احلضري��ة. فضال عن ما يحمل��ه التوصيف الثقافي للحكاي��ات من داللة في 
اجلندر االجناس��ي للمرأة، ومن احلموالت السياسية الناقدة، والتي تنطلق من 
فكرة مواجهة االستبداد باملعرفة، وتعميق معنى احلكي ليكون عالمة حليوية 
املدينة في دميومة فعلها الثقافي، وفي تنشيط وحتفيز فعل اخمليلة احلكواتية، 
لتكون جس��را للتعرف على الثقافات واحليوات االخرى، وعبر رحالت س��احرة 
للس��ندباد، ولكثير من شخصيات الليالي ذات احلموالت الرمزية العميقة في 
اثرها في س��يميائياتها. وحتى اختيار النموذج الشهرزادي للحكي بوصفها 
الراوي، اي القوة املوجهة واملهيمنة، فانه ميثل تقابال الستحضار سردية املروي 
له- ش��هريار- وال��ذي يعني االصغ��اء والتلقي واخلضوع، وحتويل الش��خصية 
العنفية الى شخصية سريرية مهادنة، تستلبها اللغة بوصفها مادة للحكي 
ومادة للسيطرة ومادة للذة.. هذا املعطى ال ميكن اخراجه عن دالالته الثقافية، 
م��ن حيث توظيف اجلن��در، وتوظيف اللغة واحلكاية واخمليال الس��ردي الفائق، 
وم��ن حيث توس��يع مديات التعبير ليكون حامال الش��ارات جتم��ع ما بني متثل 
فكرة املدينة بغداد، وما ترسمه لها من عالمات تسوغ التعبير عن حضريتها 
وسعة الفعل الثقافي فيها، وهذا ما يجعل احلديث اليوم عن اهمية استعادة 
بغ��داد الثقافي��ة اكثر اهمية من اس��تعادة بغداد السياس��ية التي كثيرا ما 
ارتبطت باالس��تبداد والعنف واالنقالبات.. استعادة بغداد الثقافية مسؤولية 
تاريخية ووطنية، وفعل تنظيمي يتطلب من اجلهات املعنية وضعها في سّلم 
اولويتها، وما احلديث عن اجلانب الثقافي في الف ليلة وليلة االّ محاولة الثارة 
اس��ئلة تلك االولويات، والستنفار اجلهود، والسعى الى تأهيل املدينة عمرانيا 
وثقافيا، ومبا  يجعل حديثنا السياس��ي عن مفه��وم املدينة الوطنية مقاربة 
الدراك ان تك��ون هذه املدينة مبس��توى ما يعرفه العال��م عنها وعن حكاياتها 
التي اختصرت الش��رق برمته، وحتولت الى مخيال مفتوح لرسم صورة مدائن 
الشرق الساحر بكل مظاهره ودالالته، وبقطع النظر عن الصورة االستشراقية 
التي حتس��ر فه��م املدينة في اطار محدد، فان ما حتمله ه��ذه املدينة من اثر ال 
ميكن فصله عن س��رائر واس��فار وعوالم الف ليلة وليلة، النها ليالي املدينة، 
وس��يرة جلمال حكاياتها، وخلصوصية املظاهر الثقافية واجلمالية والعمرانية 
الت��ي حتملها، وه��و ماجعلها)قّبة االرض( التي اس��تقطبت الزائرين واملاكثني 
في بيوته��ا وخاناتها ومكتباتها وحلقات علمها ومعارفها وتكايا صوفييها، 
ومراب��ع مغنينها وش��عرائها وحكواتييها.. ان ما ندعو ل��ه  ليس البحث عن 
دعم م��ادي مجرد لتنظيم برامج وفعاليات تنّظم هن��ا او هناك، او حتى قيام 
امانة بغ��داد لالحتفاء بيومه��ا االفتراضي!! بقدر ما يعن��ي احلديث عن تبني 
برامج ومش��اريع س��تراتيجية يش��ارك بها الطيف الثقافي، مع صّناع القرار 
السياس��ي والبلدي، لكي نس��تعيد -بحق – بها املدين��ة املغيبة حتت الركام، 
وحتت الذاكرة الهش��ة للرعب واالهمال والتفكك.. ولكي نقول امام العالم ان 
فعلن��ا باجتاه نحو الدميقراطية واحلداثة ال ميكن أن مير دون طريق الثقافة، فهو 

طريق الروح والعلم واملعرفة..

استعادة بغداد 
الثقافية

a

فنارات

علي حسن الفواز

قصة قصرية

اىل كل تربوي وتربوية حفظوا شرف 
املهنة ولبسوا رداء حب لوطنهم

استاذنا يا غالي               يا قمر االجيال
يا دفقة النور التي            تزلزل الليالي
وتودي باجلهل الى          مهاوي الزوالي

وتبعث العلم الذي            يطفح باآلمال
فتصبح الدنيا بها            رائعة اجلمال 
لوالك يا استاذنا              لم نبلغ املعالي

ولم نكن صوتا قويا         هادرا وعالي
يرعب كل ظالم             وسارق محتال

ويؤثر العلم على            القصور واالموال
رعيتنا براعم               في روضة الدالل

كمثل افراخ القطا            منرح في الظالل
ال ندري ما معنى االسى     وقسوة االحوال
نلهو كما يحلو لنا              منعمني البال

واالن صرنا –اسفا-        نبكي على االطالل!!
ورغم كل ما جرى          سرنا ولم نبال
حتى غدونا سدرة            تغازل االعالي
تشابكت اغصانها             مبفرق اجلبال
وامطرت في سلة ال�          بكور واالصال
اثمار خير دائم                وسهلة املنال

لكل من قد شيبته              قسوة االهوال 
استاذنا ...حبيبنا               يا مضرب االمثال 

يا حذوة احلنان في            االدبار واالقبال
ال بارك اهلل مبن               جازوك باالهمال

من عشقوا السحت     وداروا الظهر للحالل
فاصبر وال حتزن وال          حتشرهم في البال
وعمر اعوامه                   تربوا على اخليال!

وكل عام وانت في              خير وحسن حال
واهلل من وراء القصد          في نهاية املقال!!

علي ابراهيم

اظن أن الش��اعر قد أغفل طبيعة 
الطفل العراقي حني قال: 

 ليس الفتى من قال كان ابي            
إن الفتى من قال ها أنذا 
الن الطفل العراقي قد ش��ب على 
واصبح��ت  والع��ادات  التقالي��د 
مج��رى امل��اء تلقى الش��وائب في 
طريقها وتتفاعل معها، وال جتعل 
أي منف��ذ لها للتخلص منها. وقد 
يسري ذلك في بقية اطفال الوطن 
العربي.ولع��ل الع��راق الذي خاض 
اكث��ر احلروب قد س��اعده ذلك في 
التزام االع��راف والتقاليد. اطفالنا 
الي��وم  موجه��ون امامن��ا، وعل��ى 
مس��رح احلياة كما يوج��ه البقال 
بضاعته م��ن حيث الفقر والغنى؛ 
واطفالنا  اكبادنا التي متشي على 
االرض ما ع��ادت تنظر إلى  مرحلة 
الگاري ولعبة التاير والس��يم، وال 
الصگل��ة وال��ال گ وغيره��ا؛ فهم 
قد ش��ابوا على تلك االلعاب وهم 
ف��ي مرحل��ة الطفول��ة، الن غول 
التكنولوجيا قد سرقتهم زمنهم 
ومكانهم! وهيأت لهم غرفا للهو 
بدال م��ن االلعاب القدمي��ة وغيرت 

من افكارهم الغضة كاجسادهم 
إلى مناط��ق محظورة على الكبار 
دخولها. واليوم وانت تس��ير على 
قارع��ة الطري��ق، تص��وب نظ��رك 
نح��و صب��ي يحمل جه��ازا وينقر 
علي��ه ويضحك كثي��را! فما الذي 
العال��م االفتراضي  انه  اضحكه؟ 
وال��ذي دخ��ل كل زاوي��ة م��ن زوايا 
حياتنا. كنا نقرأ وجنتهد سابقٱ في 
معرفة التابوات الثالثة السياسة، 
والدين، واجلنس من خالل قصيدة، 
أو رؤية من قصة، او مقالة سياسية 
خالصة االهداف، والغايات واليوم 
يتالعب جهاز النت بهذه التابوات؛ 
فالسياسة لدى الطفل أصبحت 
إرهابا وعنف��ا حتى وصل االمر إلى 
اص��دار توجيه��ات فيم��ا يخ��ص 
االلع��اب الناري��ة، واملفرقعات أيام 
القضاء  واملناس��بات وعدم  العيد 
على تلك املش��كلة والت��ي ابتلى 
به��ا االطف��ال والش��باب. وحت��ى 
السياسي الينبت  االعتدال  طريق 
ل��ه زرع في ارضن��ا العربي��ة ومن 
ذلك ل��م نحتفل بذكرى الرؤس��اء 
الوطني��ني، الن نهاي��ة كل منهم 
دموي��ة صادمة في تأري��خ املراحل 
كان  ال��ذي  واجلن��س  الدراس��ية، 
مجرد لفظة نابية او غير مناسبة 
والئقة، اصبحت جس��دا يتراقص 
أمام االطفال يحم��ل احلرية بيده، 
ويض��ع ي��ده عل��ى عورت��ه بالي��د 
االخرى مش��اهد غيرت من درجات 
التفكي��ر والرغبة في طلب العلم 
عند الطفل كثي��را، ابعاد وغايات 
قد التزول قريبا، وقصور في املناهج 

الدراس��ية في تصوير الصفحات 
في االدب والتاريخ مبشاهد القتل، 
والغ��در، والتزوير. وثال��ث التابوات 
الدين الذي لم يطرح نفسه بديال 
ع��ن السياس��ة؛ ف��كان التخبط 
ف��ي الق��رار السياس��ي والفكري 

وكان��ت الطائفية تدق اوتادها في 
االرض وال تريد اح��دا ان يقتلعها. 
ان��ه الضوء الدين��ي الذي حل اآلن 
بني متفهم للحرية الش��خصية 
وغي��ر عام��ل به��ا وب��ني متخلف 
عنها وهذا يؤثر بشك كامل على 
الطفل رغباته، مسيرته، والفرص 
املتاحة له بعدما يأخذ دوره في الم
جتمع.                                          

ويبق��ى الس��ؤال ثانية م��ا الوجه 
اآلخ��ر من ادب االطف��ال؟ فيمكن 

ولك��م  بنق��اط،  نلخص��ه  ان 
أن تق��رروا م��دى تاثي��ر التاب��وات 
الثالثة للمس��تقبل الذي ننشده 

الطفالنا.
- طفل داعش الذباح حيث يلعب 
اإلع��الم واالنترنت دوري��ن مهمني 
في س��احة احلرب، وإن مش��اهدة 
اس��تخدام االطفال ملهمة الذبح 
م��ن اصعب اللقط��ات التي ينظر 
اليه��ا الطف��ل املس��الم والبريء 
النظرة.ورمب��ا ق��د يج��رب ذلك في 
محلته او في صديقه وهذه ناحية 
يغفل عنها إعالمنا وكتاب االدب.

- بروز ظاه��رة الطفل املتنمر وهو 
ما يحص��ل في امل��دارس في قول 
د. ميسر طاهر استشاري اإلسرة 

وعل��م النف��س ف��ي لق��اء مع��ه 
في اح��دى القن��وات ويعرفه بانه 
سلوك يشبه سلوك النمر وياتي 
م��ن الغيرة ويك��ون ف��ي املدارس 
اإلبتدائي��ة أكثر من��ه في املدارس 
املتوس��طة، وإن ظه��وره نتيج��ة 
لكثرة ما يشاهده الطفل لالفالم 
العنيف��ة، واملصارع��ة لس��اعات 
طويل��ة دون مراقب��ة او حس��اب 
وهو ال ينتهي إال بالردع في كس��ر 

شوكته.

- طفل االجه��زة احلديثة ويصبح 
صيدا لتلك االجهزة حتى إذا شب 
اصب��ح رافض��ٱ جملتمع��ه ويحمل 
ب��ذور الكآب��ة والغض��ب وش��دة 

اإلحساس من كل شيء.
- طف��ل االم املدل��ل وال��ذي م��ن 
خ��الل تنش��ئته قد جتعل��ه عدوٱ 
ألبيه، الن النس��اء كم��ا يقال إما 
ام��رأة تكبل��ك باألغ��الل، أو امراة 
تس��بب لك االم��راض. وهي بذلك 
تكسب االبن الشرير جتاه ابيه من 
طفولت��ه وق��د ال ينطبق على كل 
طفل مدلل. وم��ن طريف ما يقال 
ع��ن س��ايكلوجية امل��رأة مقولة 
عالم النفس يون��غ »اظن ٱن جدة 
الش��يطان وحدها هي التي تعرف 
كل هذا عن سايكلوجية املرأة أما 

أنا فال«. 
- طفل اجلنس الثالث وما نشهده 
التجمي��ل  ح��االت  م��ن  الي��وم 
املتواصلة  املتنوعة والتي شملت 
اجلنس��ني، وظهور م��ن يدافع عن 

لإلنس��ان  الش��خصية  احلري��ة 
ومدى تاثيرها الس��لبي على قيم 

اجملتمع. 
- طفل املؤسس��ة الدينية والذي 
اتس��عت اف��كاره ومدارك��ه بعد 
التغيي��ر وقد دخ��ل بعضهم في 
غايات مرسومة يصل بعضها إلى 
حالة  التش��دد وميارس الطقوس 
الديني��ة بكل صرامة وش��دة عبر 
القن��وات الفضائي��ة العربي��ة او 
مجالت متخصص��ة في ذلك وقد 
يغلب جان��ب الطق��وس الدينية 

على واجبات الدين. 
- طف��ل األنابيب ال��ذي وصل إلى 
احلياة م��ن نتائج حق��ل التجارب 
الطبي��ة وق��د يع��رف ه��و ذل��ك 
مستقبال، فيعد ما صدر عنه من 
آراء جتاه اآلخرين  مزاجا شخصيا 
وعل��ى األخ��ر تقبل��ه لقل��ة م��ن 
يش��اركه ذلك املزاج. من هذا كله 
يك��ون لإلع��الم املرئي املس��موع 

واملقروء اثرة في الترويج.

مشاهد غريت من درجات التفكري والرغبة يف طلب العلم 
عند الطفل كثريًا، قصور يف املناهج الدراسية يف تصوير 

الصفحات يف األدب والتاريخ مبشاهد القتل

بغداد / البينة الجديدة 
أنهت اللجنة التحضيرية ملهرجان املربد 
الش��عري الثالث والثالثني )دورة الش��اعر 
حس��ني عبداللطي��ف( اس��تحضاراتها 
الفتت��اح فعالي��ات املهرج��ان في غضون 
أي��ام، وأعلن��ت اس��تعدادها الس��تقبال 
الوفود املشاركة في املهرجان من األجانب 
والع��رب والعراقيني في اخل��ارج والداخل.

أعلن ذلك الش��اعر حبيب السامر عضو 
اللجن��ة التحضيرية /الناط��ق اإلعالمي 
للمهرجان وأض��اف ان فعاليات املهرجان 

س��تنطلق يوم األربعاء الس��ادس من آذار 
اجلاري، في الساعة السادسة مساًء في 
قاعة قصر املوانئ مبدينة البصرة. وشكر 
الس��امر كل اجله��ات الراعي��ة والداعمة 
والساندة للمهرجان. وقال انه متت تهيئة 
الفني��ة  والبرام��ج  املناس��ب،  الس��كن 
املصاحبة للمهرج��ان، فضال عن تنظيم 
عدة معارض للكتاب مبشاركة دار الشؤون 
الثقافية في الوزارة وأخرى فنية وثقافية، 
وان��ه س��تصدر جري��دة املرب��د لتواك��ب 
فعاليات املهرجان اليومية، كما ش��ملت 

احمل��اور النقدي��ة األدبي��ة والتنويري��ة هذا 
الع��ام عالقة املثقف بالس��لطة والفعل 
الثقاف��ي، وكذل��ك القصي��دة مش��روعاً 
حداثوياً )حسني عبداللطيف(،فضال عن 

الهوي��ة الثقافي��ة في منجز إس��ماعيل 
فهد إسماعيل، الهوية الوطنية والوعي 
االجتماع��ي )احلداث��ة والتقلي��د(. وأعرب 
التحضيري��ة  اللجن��ة  باس��م  الس��امر 
للمهرج��ان عن االعت��ذار عن اس��تقبال 
من لم ترد أس��ماؤهم في قوائم املدعوين 
»منع��اً لإلح��راج« كم��ا ق��ال. وأوضح ان 
جلن��ة التش��ريفات س��تقوم باس��تقبال 
املدعوي��ن م��ن الداخل ابت��داًء من صباح 
األربع��اء الققب��ل، كذلك أعل��ن عن عدم 
استقبال املرافقني ملن وجهت له الدعوة.

وتضمن��ت قوائ��م املدعوي��ن الع��رب من 
اإلمارات والس��عودية والكويت وسلطنة 
عم��ان والبحرين ولبنان وس��ورية واليمن 
ومصر واألردن وفلسطني  واملغرب واجلزائر 
وتونس  ، ومن األجانب غير العرب دعي الى 
املهرجان ش��عراء وأدباء من وتركيا وإيران 
وأذربيج��ان وفنلندا وبلجيكا، وس��يكون 
ضيف شرف املهرجان اجلمهورية العربية 
السورية.كما وجهت الدعوة الى عدد من  
الش��عراء واألدباء والكتاب العراقيني ممن 

يعيشون في اخلارج.

عبد الحسني كامل النجم 
 مؤسس )ديوان الصويرة الثقايف( 

قصيدة

ويبقى السؤال: ما الوجه اآلخر ألدب األطفال يف مسرح احلياة الدائر اآلن؟
الطفل العراقي شب على التقاليد والعادات وأصبحت جمرى املاء تلقى الشوائب 

يف طريقها وتتفاعل معها وال جتعل أي منفذ هلا للتخلص منها

مهرجـان املـــربد )دورة الشـاعر حسني عبداللطيف(

متابعة / البينة الجديدة
افتتح وزير الثقافة والس��ياحة واالثار 
الدكت��ور عب��د االمير احلمدان��ي، يوم 
الس��بت املاض��ي 2019/3/2، مهرجان 
النخيلة الثقاف��ي الثالث، في مدينة 

كربالء املقدسة،
ف��ي  احلمدان��ي  الدكت��ور  وق��دم   
كلمة االفتت��اح، »الش��كر واالمتنان 
للق��وات االمنية واحلش��د الش��عبي 
لتضحياتهم وبطوالتهم التي بذلوها 
ليبقى العراق يتنفس الهواء وينش��ر 
الثقاف��ة واالدب والعل��وم ف��ي كاف��ة 
ارج��اء املعمورة كما عه��ده العالم«، 
واض��اف احلمداني، ان «ال��وزارة عازمة 
عل��ى إحي��اء كل املعال��م الثقافي��ة 
واالدبي��ة واالثاري��ة»، مش��يرا الى انه، 
»م��ن حق العراق��ي ان يفتخر بني االمم 
مبا ميتلكه م��ن ارث ثقافي وتاريخي«، 

وتاب��ع احلمدان��ي، ان »ال��وزارة عازمة 
على توفي��ر البيئة احلقيقية للثقافة 
الش��ريحة  واعط��اء هذه  واملثقف��ني 
االجتماعية كل مستحقاتها لدورها 
ف��ي بن��اء الب��الد اجتماعي��ا وثقافيا 
ومواجهة االف��كار الهدامة التي تريد 
ان تنال من وحدتن��ا ووطننا«، واضاف 
الدكت��ور احلمدان��ي«ان م��ن خط��ط 
الوزارة املستقبلية العمل على إحياء 
السياحة في البالد ومواجهة وتذليل 
كل العقب��ات التي تعترضه��ا»، هذا 
واج��رى الدكتور احلمدان��ي جولة في 
اروق��ة اخل��ان حي��ث عرض��ت لوحات 
فني��ة مختلف��ة وكت��ب ل��دور نش��ر 
متعددة ، كما اهدى س��فير الطفولة 
العراقية هاشم سلمان قالدة االبداع 
للسيد الوزير لدوره في احياء الثقافة 

العراقية من جديد«.

حسني علي غالب ...بريطانيا 
لس��ت طاعنا في الس��ن، لكني قاربت على 
دخول العقد الراب��ع من عمري قريبا، وكانت 
ف��ي صب��اي أمل��ك رادي��و صغيرا إش��تريته 
بثم��ن بخ��س حجم��ه بحج��م ك��ف اليد، 
وال يكلفن��ي الكثير م��ن البطاري��ات فقط 
بطاريتني ال غير.كان ه��ذا الراديو الصغير ذا 
ق��درة عجيبة على جل��ب اإلذاعات بوضوح، 
رغم أنني جربت أجهزة راديو ش��بيهة إال أن 

جميعها فش��لت في االختب��ار ألنها كانت 
تس��تقبل اإلذاعات بصوت في��ه الكثير من 
التشويش املزعج. لم أكن أملك ذوقا محددا 
في االس��تماع، كما هو احل��ال مع الكثيرين 
الذي��ن يركزون على ش��يء مح��دد ويتركون 
البقية، فإن استمعت إلى موسيقى جتذبني 
أكملتها إلى النهاية، وأن وجدت نشرة أخبار 
إلذاعة مثل مونت كارلو أو  بي بي س��ي، فال 
أستطيع أن أمر عليها مرور الكرام. قراءة مرة 

في إحدى الصحف املصرية القدمية كيف أن 
الراديو ل��ه طقوس محددة ومدروس��ة ففي 
املقاهي واملطاعم كانوا يعش��قون س��ماع 
األغاني واحلف��الت وعلى اخلصوص لعمالقة 
الط��رب في حينها كأم كلثوم وعبد احلليم، 
وفي القرى يعشقون االس��تماع إلى القرآن 
الكرمي والبرامج، أما كبار الس��ن فلقد كانوا 
مدمنني على االس��تماع إلى األخبار وخطب 
الرئيس املصري الراح��ل جمال عبد الناصر. 

لقد خف بريق الراديو منذ بداية التسعينات 
مع ظهور البث الفضائي، وال أقول أنه انتهى 
كم��ا يقول غي��ري فهذا غي��ر صحيح، وبات 
الب��ث اإلذاعي يعتم��د كما أغلبية وس��ائل 
اإلعالم  على البرام��ج اخملتصرة املضغوطة، 
وإذاعاتن��ا العربي��ة حتت��اج إل��ى تغيير نهج 
مواكب للعصر فهي في منافس��ة شرسة 
مع القن��وات الفضائي��ة ومواق��ع التواصل 

اإلجتماعي.

بغداد / البينة الجديدة 
ح��ددت م�ح�اف�ظ�ة واس��ط م�وع�دا الن�ط�الق مهرجان 
التابعي س��عيد بن جبي��ر الدول��ي ال��س����ادس ل��ق��راء 
وح�ف�ظ���ة ال��ق����رآن ال�ك�ري���م، وبينما اك���دت توجيه 
دع�وة لقراء من دول اس��الم��ي��ة اج�ن�ب�ي�ة وع��رب��ي��ة، 
اش�����ارت ال�ى مشاركة العتبات املقدس��ة في املهرجان. 
وق��ال م�دي�ر اع��الم محافظة واس����ط ماجد العتابي: ان 
اللجن��ة التحضيرية للمهرجان عق��دت اجتماعا لها على 
قاعة مجل��س امل�ح�اف�ظ�ة، م�ش���ي�را ال����ى ان اللجنة 
اعلن��ت انته��اء جمي��ع االس��تعدادات  لالزم��ة الق��ام��ة 
امل��ه��رج��ان بعد غد االرب��ع��اء امل��واف��ق ال�س�ادس م�ن 
ش��هر آذار احلالي ويس��تمر على مدى ثالثة ايام. واض����اف 
ان امل��ح��اف��ظ����ة وج��ه����ت دع���وات رس��مية ل�ق�راء 
وحفظة ال�ق�رآن ال�ك�ري�م من 15 دول��ة اس�الم�ي�ة عربية 
واج�ن�ب�ي�ة، الفتا الى ان املهرجان سيتضمن فقرات جتسد 
النصر الكبير ال�ذي حققته ق�وات اجليش واحلشد الشعبي 

في احلرب على ارهابيي ع�ص�اب�ات داع���ش امل��ه��زوم��ة، 
واق��ام����ة 50 م�ح�ف�ال ق�رآن�ي�ا م���ن ب�ي�ن�ه�ا م�ح�ف�ل 
ق�رآن�ي يهدى ثوابه لشهداء الصحافة العراقية. واوض���ح 
ان امل��ه��رج��ان ال���ذي ستتخلله اقامة مسابقة ألفضل 
قراء وحفظة القرآن ال�ك�ري�م ف��ي ال�ع�ال�م االس��الم��ي، 
سيجس��د س���ي�رة ال�ت�اب�ع�ي اجلليل س��عيد ب�ن جبير، 
م�ؤك���دا أن امل�ه�رج���ان ف���ي نس��خته احلالي��ة س��يتم 

مبش��اركة ممثلي العتبات املقدس��ة، الفتا ال��ى ان املهرجان 
يق��ام برعاي��ة محافظة واس���ط بالتع��اون م���ع العتبات 
املقدسة في كربالء والنجف ورابطة القرآنيني واحتاد الروابط 
والتجمع��ات القرآني��ة في العراق. وكش��ف العتابي عن ان 
فعالي��ات الي��وم األول للمهرجان س��تنطلق ف���ي ض�ري�ح 
التابعي س���ع�ي�د ب��ن ج�ب�ي�ر ف��ي ق�ض���اء ال�ح�ي )40 
كم جن��وب مدينة الك��وت(، بينما س��تنطلق ف�ع�ال�ي�ات 
ال�ي���وم ال�ث�ان���ي ع�ل���ى ق�اع���ة االدارة احمللي��ة مبدين��ة 
ال�ك���وت، في حني س��تنطلق فعاليات الي��وم الثالث على 
قاعات جامعة واسط وسط املدينة اللقاء دراسات بحثية. 
يذكر أن التابعي سعيد بن جبير األسدي ول�د ف�ي خ�الف�ة 
اإلم��ام علي ب�ن أب�ي طال��ب ال��ع��ام 46 ه�ج�ري�ة، وه��و 
ح�ب�ش�ي األص��ل وأصبح من تابعي صحابة الرسول، درس 
ع�ل���وم ال�دي�ن وس���ك�ن ف�ي ال�ك�وف���ة، فأصبح إم�ام�اً 
وم�ع�ل�م�اً أله�ل�ه�ا، واستش��هد ف��ي ال�ع�ام 95 هجرية 

على يد والي االمويني على العراق احلجاج الثقفي.

احلمداني يفتتح مهرجان النخيلة 
الثقايف الثالث يف كربالء املقدسة

إنـــه الــــراديو 

مبشاركــــة دول إسالميــــــة أجنبيـــــــة وعربيــــــــة
بعد غد .. انطالق مهرجان سعيد بن جبري الدولي السادس

اليوم لم تعد حكاية اجلدات نافعة، وذلك لصعوبة احلصول على اجلدة من كثرة األرامل والتفكك األسري من درجات الطالق والتي فاقت ٧٠٪ وضاعت احلكايات 

ول��م تع��د ليل��ى تخاف من الذئب، ألن زيدا ضارب عمروا في النح��و العربي، وتضاف اليها الطائفية التي زادت ليس في الض��رب، بل في القتل والعنف والثوب 

اجلديد داعش من الثوب البالي القاعدة. والطفل العراقي بعضهم مثل أم ضمرة التي سئمت واصابها اليأس من كثرة ما كان يحمل ولدها سكينا في ابطه 

ويخرج متأبطا الشر! فكانت تقول لكل من يطرق بابها للسؤال عنها لقد تأبط شرا. واليوم وجوه أطفالنا ذكورا واناثا من وجوه آبائهم..

نصيف علي وهيب 
األمنياُت البديلُة لعمِر حلظٍة 
م��ّرت من هنا، ص��ارْت ُحلماً، 
تتس��لُح  العي��وَن،  تس��كُن 
أناِم��َل  نس��جتُه  بخي��اٍل 

األمِل، تتأهُب ف��ي أي حلظٍة، 
ألن تصب��ح واقعاً س��رمدياً، 
ال تخس��ُر إال صب��راً، هذا أنا؛ 
 ، أتعامُل مع اخلياِل كائٌن حيٍّ
األولى،  احلِب  بكلماِت  أغازِلُه 
يض��ُع  جن��راالً،  أمدح��ُه  ال 
اجلماجَم على صدرِه وس��اَم 
زه��ٍو، لينتصَر على قهري، أنا 
من يقه��ُر هذا الواقِع باحللِم، 
مللمُت أغصاَن الزيتوِن، ِشعارُ 
الوط��ِن اآلتي ش��امٌخ، بضوِء 

احلب .. من ق�َلبك.

أغصان الزيتونخاطرة 



متابعة / البينة اجلديدة
كش��فت النجم��ة وفاء عام��ر، خالل اس��تضافتها في 
برنامج »حتت الس��يطرة«، املذاع عل��ى قناة »النهار«، 
إن م��ا فعل��ه أحم��د الفيش��اوي م��ع درة ف��ي أح��د 
املهرجان��ات قب��ل فت��رة عندم��ا وض��ع ي��ده عليها 
يع��د تصرفا عفوي��ا مت تضخيمه، مؤك��دة أن أحمد 
بداخله طفل وال يقصد التحرش بالفنانة. وأشادت 
باعتراف ابن الفنان أحمد الس��قا مبرضه النفس��ي 
على »إنس��تغرام«، مؤكدة أنه يتس��م بالش��جاعة، 
و«جميعنا مرضى نفس��يون«، وقال��ت : »أنا كمان بروح 
لدكتورة نفس��ية تس��مى نيفني زيور.. وعلش��ان اخملزون 
اللي بش��وفه والش��غل ببقى محتاجة أفضي عند 
دكتور نفسي«. وأضافت أنه في حالة ارتباط 
ابنهما من امرأة حتوم حولها مش��كلة 
أخالقية، ستس��اعدها على إظهار 
براءته��ا. وع��ن انفص��ال أحمد 
س��عد عن رمي الب��ارودي بعد 
زواجه من الفنانة سمية 
أك��دت  اخلش��اب، 
أن��ه كان متوقًع��ا، 
بع��د  س��يما  ال 
الت��ي  املش��كالت 
نشبت بينهما قبل 
معقبة:  االنفصال، 
عامل��ني  »كن��ا 
وكانوا  صلح  قعدة 
هيرجع��وا لبع��ض 

بس النصيب«.

*حب��ذا لو تعطي للق��ارئ الكرمي نبذة عن 
البطاقة الشخصية لكم؟

- عادل صبري داخل/ تولد بغداد عام 1971 
خريج كلية الفنون اجلملية/ بكالوريوس 

للعام الدراسي 2004-2003.
* ما الذي دفعك لرسوم الكاريكاتير وهل 

هي موهبة ام ماذا؟
واملزم��ار  مجلت��ي  ق��راء  م��ن  كن��ت   -
ومطبوعاتهما وكنت من اش��د املعجبني 

برس��ومات فنانيها الكب��ار امثال طالب 
مك��ي ومؤيد نعمة وعلي املندالوي وضياء 
احلج��ار, وبعد ذل��ك اعلنت مجل��ة )الف 
باء( في العام 1988 عن مس��ابقة لرسوم 
الكاريكاتي��ر, ش��اركت فيه��ا وحصدت 
اجلائ��زة الثاني��ة, حينه��ا ادرك��ت انن��ي 

موهوب في جمال فن الكاريكاتير.
* كيف ترى واقع رس��امي الكاريكاتير في 

العراق اآلن؟

مس��تمرين  مازال��وا  الكب��ار  -الفنان��ون 
بالعم��ل في جمالهم االبداع��ي، اذ ظهر 
جي��ل جدي��د ميتل��ك مواهب مدهش��ة، 
لك��ن م��ا يحتاجونه ه��و الدع��م املادي 
واملعنوي ليأخذوا باياديهم وميكنوهم من 
صق��ل مواهبهم النت��اج االفضل كونها 
رسالتهم السامية التي يضطلعون بها.

* حدثن��ا عن اهم املعارض التي ش��اركت 
بها داخل وخارج العراق؟

الش��امل  املع��رض  ف��ي  ش��اركت   -
للكاريكاتي��ر العراقي لدورتني وتش��رفت 
باملش��اركة مع فنان��ني كبار امث��ال عبد 
الرحيم ياس��ر وعل��ي املن��دالوي وخضير 
احلمي��ري, كذل��ك ش��اركت ف��ي معرض 
اجلمعي��ة العراقية لرس��وم الكاريكاتير 
حتت قبة البرملان وايضا معرض شخصي 
لي اقمته ف��ي املركز الثقاف��ي البغدادي 
في شارع املتنبي, اما عن مشاركاتي في 
معارض دولية لم اش��ترك كوني كس��وال 

في هذا اجملال.
* هل هناك وجهة نظر خاصة بك لالرتقاء 

برسوم الكاريكاتير؟
- نعم.. وعلى رس��ام الكاريكاتير ان يكون 
ممتلكا ثقافة موس��وعية متكنه من طرق 
كافة االفكار, ويجب ان يكون له اسلوبه 
اخل��اص ال��ذي مييزه ع��ن زمالئ��ه, هذا من 
ناحية املضم��ون اما الش��كل فعليه ان 

يكون مواكبا ملا يس��تجد من احداث في 
تقنيات الرسم والتلوين.

* م��ا اآللي��ات والس��بل التي يج��ب على 

رس��ام الكاريكاتي��ر ان ينتهجها ليقدم 
للجمهور رسوما هادفة ومعبرة؟

- يس��تقي رس��ام الكاريكاتير افكاره من 
الواق��ع املع��اش ومحيط��ه االجتماع��ي 
والظرف السياسي للبلد عبر مشاهداته 
اليومية واملباش��رة ل��كل تلك الظواهر او 
عب��ر املطالع��ة املس��تمرة والتعرف على 
اح��داث ما وص��ل الي��ه العالم ف��ي هذا 

اجملال.
* باعتقادك هل ان الرس��م الكاريكاتيري 
اس��تطاع ان يك��ون مؤث��را في الوس��ط 

الثقافي والسياسي واالجتماعي؟
- نع��م .. بحك��م ان الكاريكاتير هو املادة 
الصحفي��ة التي متتلك جمهورا واس��عا 
من الق��راء وحس��ب رؤيتهم له��ذا الفن 
اجلمي��ل, فما زال القارئ يبحث بش��غف 

ع��ن صفح��ة الكاريكاتي��ر ف��ي اجمللة او 
الصحيفة.

لرس��امي  توجهه��ا  اخي��رة  كلم��ة   *
الكاريكاتي��ر حديث��ي العه��د ف��ي ه��ذا 

الفن؟
- امتن��ى ان يكون��وا مثابري��ن ومتابع��ني 
ل��كل ما هو جديد في ه��ذا اجملال وكذلك 
مطالعة وقراءة رس��وم االجيال السابقة 
واقت��رح ان يكون اطالعه��م كامال جلميع 
رس��امي الكاريكاتير س��واء ف��ي البلد او 
الوطن العربي او العالم حتى يستطيعوا 
ويأخ��ذوا  مكان��ا  له��م  يؤسس��ون  ان 
مس��احتهم في هذا الف��ن اجلميل.. كما 
ال يفوتن��ي ان اوج��ه ش��كري وامتنان��ي 
ل��كل الصح��ف العراقية وعلى رأس��ها 
صحيف��ة )البين��ة اجلدي��دة( جري��دة كل 
ش��رائح اجملتم��ع العراقي مل��ا تطرحه من 
موضوعات تهم الوط��ن واملواطن وختاما 
اق��ول الس��رة حتريره��ا لكم كل الش��كر 
والعرفان ايها املبدعون يا اصحاب االقالم 

احلرة والرصينة.

ما الذي كشفته وفاء عامر عن حترش 
أمحد الفيشاوي بدّرة.. ؟

رسام الكاريكاتير عادل صبري داخل يتحدث عن الفن الكاريكاتيري الجميل لـ )                       (:

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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الزميل املحرر مع عادل صربي

في زيارة قام بها الى جريدة »البينة اجلديدة« رس��ام الكاريكاتير )عادل صبري داخل( انتهزنا هذه الفرصة للتعرف على اهم نتاجاته 
واملع��ارض التي ش��ارك فيها وكذل��ك لتبيان رأيه برس��امي الكاريكاتير الرواد واملبتدئ��ني على اعتبار ان هذا الف��ن يعتبر من الفنون 

الس��اخرة التي حتاكي الواقع برس��ومات جتعل منها ناطقة وواضحة للمش��اهد ومن اجل التعرف عن كثب على 
جتربته وما حققه في هذا اجملال كان لنا معه احلوار التالي..

حاوره / احمد البياتيال

البينة اجلديدة / وسن العبدلي
اق��ام صالون منتدى املس��رح الثقافي يوم 
االربعاء املاضي جلسة استذكارية خاصة 
بالرائ��د الكبي��ر الفن��ان الراحل يوس��ف 
العاني حيث اعتالئه خشبة املسرح الول 
مرة قب��ل 7٥ عام��ا. صرح بذل��ك الدكتور 
س��عد عزيز عب��د الصاحب مدي��ر املنتدى 
للموقع الرس��مي للدائ��رة وأضاف: ضمن 

نشاطات الصالون الثقافي ملنتدى املسرح 
وتثمينا وعرفانا من كل املس��رحيني للدور 
الريادي الذي قام به الفنان واخملرج و مدرسة 
املسرح العراقي )العاني( الذي تخرج على 
ي��ده اجي��ال م��ن املس��رحيني العراقيني.. 
ملنت��دي  الثقاف��ي  الصال��ون  س��يحتفي 
املس��رح بذكرى م��رور 7٥ عاما على صعود 
الراحل خشبة املسرح.. وسيتخلل احلفل 

عرض فيل��م وثائقي عن الراحل س��يناريو 
واخ��راج عزام صالح، وإقام��ة معرض فني 
لصور تولي��ف ظفار املفرج��ي اضافة الى 
تقدمي مجموعة من الدراسات املتخصصة 
مبس��رح يوس��ف العاني يقدمها الدكتور 
عقي��ل مه��دي، الدكتورة عواط��ف نعيم، 
الدكت��ور حس��ني علي ه��ارف، واالس��تاذ 

فاضل ثامر واالستاذ ظفار املفرجي.

منتدى املسرح الثقايف يستذكر اعتالء الراحل القدير )يوسف العاني( خشبة املسرح

متابعة / البينة اجلديدة
أصال��ة نص��ري  النجم��ة  تق��دمي  أّن  يب��دو 
أغني��ة للفنان عبدالك��رمي عبدالقادر خالل 
إحيائها حفالً ضم��ن فعاليات ليالي فبراير 
الكوي��ت، لم ميّر مرور الكرام لدى الكثير من 

املتابعني، في وقٍت كانت تعاني فيه إرهاقاً 
وتعباً بس��بب عدم الن��وم وإحياء احلفالت 
املتتالي��ة. وق��د فوج��ئ متابعوه��ا بخروج 
اإلعالمي��ة فجر الس��عيد بتغري��دة قالت 
فيها: »يا جماعة لو س��محتوا اللي يعرف 
أه��ل األس��تاذ عبدالكرمي عبدالق��ادر خّلي 
يكلمهم يطف��ون التلفزيون حاالً عش��ان 
نفسيته ما تتعب«، لتغمز من قناة تشويه 
أصال��ة لألغنية، والتي كان��ت قد تعّرضت 
أيض��اً النتقاد م��ن إحدى املتاِبعات بس��بب 
ارتدائها فستاناً من الشيفون األبيض خالل 
إحيائه��ا حفالً غنائي��اً في الري��اض، فرّدت 
عليها نصري قائلًة: »أل��ّف اللحاف مثالً؟.. 

والّ ألبس بلوفر صوف؟«.

أصالة تتعّرض للهجوم .. وترّد!

كنت من أشد املعجبني برسومات الفنانني الكبار أمثال طالب مكي ومؤيد نعمة 
وعلي املندالوي يف جمليت واملزمار

ظهر جيل جديد 
ميتلك مواهب 
مدهشة لكن ما 

حيتاجونه هو الدعم 
املادي واملعنوي

بغداد / البينة اجلديدة
وجه وزي��ر الثقاف��ة والس��ياحة واالثار 
الدكتور عبد االمير احلمداني ، »مبتابعة 

حال��ة الفنان خليل عب��د القادر وتلبية 
احلمدان��ي  واوع��ز  متطلبات��ه».  كاف��ة 
بتش��كيل فريق من الوزارة لزيارة الفنان 
عب��د الق��ادر وتوفي��ر كاف��ة متطلباته 
ومخاطب��ة وزارة اخلارجية لتمكينه من 
زي��ارة عائلت��ه التي تقطن خ��ارج البالد 
.كم��ا ام��ر احلمدان��ي »بتكف��ل ع��الج 
الفن��ان عب��د الق��ادر ال��ذي يعان��ي من 
حروق تعرض لها مؤخرا بس��بب حادث 
عرض��ي«، مش��ددا على ض��رورة »رعاية 
ش��ريحة الفنانني واملثقف��ني واالثاريني 
وتوفي��ر كل متطلب��ات العي��ش الرغيد 

التي يستحقونها«.

احلمداني يوجه مبتابعة حالة )خليل عبد القادر( 
وتلبية مجيع متطلباته

البصرة / البينة اجلديدة
أعلن��ت دائ��رة اآلث��ار والت��راث ف��ي 
البص��رة، أن مئ��ات القط��ع األثري��ة 
الت��ي ال تق��در بثم��ن مت نقله��ا من 
مخ��ازن املتحف الوطن��ي في بغداد 
الى متحف البصرة احلضاري متهيداً 
توس��عته  بع��د  افتتاح��ه  إلع��ادة 
وتطوي��ره. وقال مدير الدائرة قحطان 
العبيد، إن مئات القطع األثرية التي 
تعود الى حضارات قدمية من ضمنها 
الس��ومرية والبابلي��ة واآلش��ورية مت 
نقله��ا من مخازن املتح��ف الوطني 
البص��رة  متح��ف  ال��ى  العراق��ي 
احلض��اري الذي م��ن املق��رر افتتاحه 
بعد أس��ابيع قليلة، مبيناً أن القطع 

األثرية يجري حالياً تصنيفها وتقدمي 
شروحات لها ووضعها بأسلوب فني 
في وجهات عرض زجاجية حصينة.
ولفت العبيد الى أن متحف البصرة 
احلضاري س��يكون عند افتتاحه من 
قبل وزارة الثقافة والس��ياحة واآلثار 

أحدث متحف في الع��راق، ومن أهم 
املتاح��ف عل��ى مس��توى املنطقة، 
مضيفاً أن املتحف س��يكون من أبرز 
الص��روح احلضاري��ة والثقافي��ة في 
مدينة البصرة التي كانت تفتقر الى 

متحف من هذا النوع.

املتحف الوطين يرفد متحف البصرة احلضاري
مبئات القطع األثرية متهيداً الفتتاحه

 بغداد / البينة اجلديدة
 انطلق��ت يوم ام��س االحد فعالي��ات الدورة 
الرابع��ة ملهرج��ان 3 دقائ��ق في 3 أي��ام، على 
مس��رح مدينة الف��ن للس��ينما والتلفزيون 
في الوزيرية، وتستمر لثالثة أيام. وقال رئيس 
املهرجان د. حكمت البيضاني: إن «املهرجان 
يه��دف الى إش��اعة مناخ س��ينمائي، ومنح 
م��ع  الس��ينما  عش��اق  اللتق��اء  الفرص��ة 
وجه��ات  لتب��ادل  وش��بابا،  روادا  صناعه��ا: 
النظر حول املنجز الس��ينمائي كالس��يكياً 
كان أم حداثوي��اً بوصفها إح��دى غايات هذه 
الفعالية، التي بدأت تؤسس إلطارها الدولي 
مبنهجي��ة ملموس��ة،جتلت معطياته��ا عبر 
مش��اركة )877( فيلم��ا من مختل��ف انحاء 
العال��م، بضمنه��ا 34 فيلم��ا م��ن العراق«، 
وأض��اف البيضاني أن »جلن��ة التحكيم هذا 
الع��ام تكونت من أس��ماء مرموقة ومعروفة 
بعطائها وبحضوره��ا اإلبداعي عربيا ودوليا، 
اذ ضم��ت الفن��ان انتش��ال التميم��ي مدير 
واملوس��يقار  الس��ينمائي،  اجلونة  مهرج��ان 

نص�����ير ش��مة واخملرجة النمساوية آسلي 
كيس��الل، فيما تكونت جلنة الفرز واالختيار 
من الناقد السينمائي عالء املفرجي ود.ماجد 
الربيع��ي واملؤرخ الس��ينمائي مهدي عباس، 
حي��ث فحصت ورش��حت 2٥ فيلم��ا عراقيا 
للمس��ابقة الرس��مية، و22 ف��ي مس��ابقة 
حقوق االنس��ان، فضال عن ٥0 فيلما اجنبيا 
في املس��ابقة الرس��مية« وحق��ق املهرجان 
حضورا متميزا في احملافل السينمائية احمللية 

والدولية، من خالل متيزه بثالثيته الشهيرة )3 
دقائق – 3 أيام – 3 جوائز - 3 حكام –االفتتاح 
في الي��وم الثالث م��ن الش��هرالثالث »آذار« 
في الس��اعة الثالثة، واالبتداء بثالث كلمات 
افتتاحية فقط التتج��اوز أزمانها ال� 3دقائق 
فقط(، فهذه املعطيات وغيرها، التي يقدمها 
املهرجان س��نويا ويصرعليه��ا، تعطي نوعاً 
م��ن الدفق واحليوية للمش��هد الس��ينمائي 
العراق��ي، الذي يعاني من ركود نس��بي، على 

صعيد اإلنتاج واملمارس��ة واالش��تغال، اذ ان 
بع��ض األفالم، الس��يما العراقية منها تنتج 
خصيصاً ألجل املش��اركة في هذِه التظاهرة 
الس��ينمائية، فض��ال عن ح��رص إدارة )3 في 
3( عل��ى دعم وإنت��اج هذِه الفئة الش��بابية، 
لتحفيز صناع األفالم الشباب على املشاركة 
بتجاربهم البك��ر. وأوضح رئيس املهرجان أن 
جدي��د الدورة الرابعة، هو« مش��اركة مكتب 
حقوق االنس��ان )هيومن رايت��س( التابع لألمم 
املتح��دة ف��ي الع��راق، بأفالم حتاك��ي مبادئ 
حقوق االنس��ان، في مسابقة خاصة، ضمن 
معايير املهرجان واش��تراطاته، وسوف تقوم 
جلنة التحكي��م باختيارالفائزين«. وتش��هد 
تنظم��ه  للمهرجان،ال��ذي  الرابع��ة  ال��دورة 
مؤسس��ة بغداد للس��ينما والفنون، للفترة 
م��ن 3 ال��ى ٥ اذار، اقام��ة مس��ابقة لتحديد 
أفضل األفالم القصيرة ع��ن حقوق األقليات 
وحقوق اإلنسان بشكل عام في العراق. وهو 
ما يحصل للمرة األولى، حيث خصص مكتب 

حقوق االنسان ثالث منح لألفالم الفائزة.

افتتاح مهرجان »3 × 3« السينمائي
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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وزارة النفط 
الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

مناقصة عامة
اىل: السادة املناقصني املحرتمني

م/ مناقصة رقم 5 / م / م. هـ. ث / 2019
) تجهيز مواد (

للحماية الكاثودية الداخلية والخارجية
موازنة تشغيلية

ــية الثقيلة دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم  ــركة العامة للمعدات الهندس ــر وزارة النفط / الش يس
لتجهيز )مواد للحماية الكاثودية الداخلية والخارجية( وبموجب الوثائق القياسية )وثيقة تجهيز السلع( وبكلفة تخمينية مقدارها 

)300,000,000( ثالثمائة مليون دينار عراقي فقط، مع مالحظة ما يأتي:
ــم التجاري موبايل /  ــيد مدير القس ــي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول على معلومات اضافية االتصال بـ الس ــى مقدم 1. عل

.)07904672290(
ــرًا( او مراجعة مقر  ــاعة الثالثة عص ــًا وحتى الس ــاعة الثامنة صباح ــمية ومن الس ــتثناء العطل الرس ــبوع باس ــع ايام االس )جمي

الشركة.
2. متطلبات التأهيل الرئيسية املطلوبة محددة بالقسم الثاني من الوثيقة.

ــركة ودفع قيمة البيع  ــراء وثائق العطاء تقديم طلب تحريري اىل رئيس جهة التعاقد للش 3. بامكان مقدمي العطاء املهتمني بش
للوثائق البالغة )250,000 مئتان وخمسون الف دينار عراقي فقط( غري قابلة للرد.

ــة / مجمع مصفى الدورة  ــية الثقيل ــركة العامة للمعدات الهندس ــليم العطاءات اىل العنوان اآلتي: وزارة النفط / الش ــم تس 4. يت
)لغاية يوم الغلق االثنني املوافق 1/ 4/ 2019(.

ــيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان اآلتي  ــوف ترفض وس العطاءات املتأخرة س
ــرة ظهرًا من يوم الغلق االثنني املوافق )1/ 4/  ــركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة( يف الساعة الثانية عش ــتعالمات / الش )اس

2019( علمًا بأن آخر موعد لشراء وثائق املناقصة يوم االحد املوافق 31/ 3/ 2019.
ــاركني باملناقصة الحضور للمؤتمر الذي ينعقد يف مقر الشركة لالجابة على االستفسارات يف الساعة  ــركة كافة املش 5. تدعو الش

)10( صباحًا من يوم االحد املوافق 24/ 3/ 2019.
6. يتحمل من ترسو عليه االحالة اجور النشر واالعالن.

7. مما سبق يف اعاله اذا كانت التواريخ املحددة يف اعاله عطلة رسمية سيكون اليوم الذي يليه املوعد الجديد لها.
8. بامكان جهة التعاقد اضافة بيانات اخرى ملقدم العطاء تتالءم مع طبيعة املناقصة بشرط ال تتعارض مع التشريعات القانونية 

املنظمة الجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.
9. الشركة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

املدير العام / وكالة
رئيس مجلس االدارة

E-mail.Ministryofoil @oil.gov.iq-:الربيد االلكرتوني لوزارة النفط
E-mail: info@ heesco.oil.gov.iq  -:الربيد االلكرتوني للشركة

 www.oil.gov.iq :املوقع االلكرتوني للوزارة
www.heesco.oil.gov.iq :املوقع االلكرتوني للشركة

شركة التأمني العراقية العامة
)إعـــــــــــــــــــــالن(

ــركة  ــة لتأجري املحالت والفضالت التابعة لبناية الش ــة عن اجراء مزايدة علني ــركة التأمني العراقية العام ــن ش تعل
ــكام قانون بيع  ــنتني طبقا الح ــا واملدرجة تفاصيلها ادناه وملدة س ــة بعد اعادة تقديره ــة يف كربالء املقدس الواقع
ــركة يف بغداد شارع  ــنة 2013 املعدل فعلى الراغبني بالتأجري مراجعة مقر الش وايجار اموال الدولة رقم 21 لس
ــركتنا يف نفس البناية لتقديم املستمسكات الرسمية  ــاحة عقبة بن نافع او يف مقر فرع ش خالد بن الوليد قرب س
ــنة من سنوات التأجري علما ان املزايدة  ــديد التأمينات القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية عن كل س وتس
ــر االعالن واملوافق يوم الثالثاء 2019/3/19 يف الساعة  ــر يوما من اليوم التالي لنش ــة عش ــتجري بعد خمس س

العاشرة صباحا.

ملزيد من املعلومات االتصال على الرقم / قسم االستثمار   07717852069  
investment@iq-insurance.com او مراسلة القسم على الربيد االلكرتوني

info@iq-insurance.com الربيد االلكرتوني لشركة التأمني العراقية العامة
 www.iq-insurance.com او زيارة املوقع االلكرتوني

املدير العام

فقدان هوية
ــعد عباس علي( صادرة  ــم )أس فقدت هوية باس
من وزارة التجارة / الشركة العامة لتجارة املواد 
الغذائية، على من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

اإلصدار.
مع التقدير..

فقدان هوية
ــم )ستار جبار عناد( صادرة من  فقدت هوية باس
ــارة املواد  ــركة العامة لتج ــارة / الش وزارة التج
الغذائية، على من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

اإلصدار. 
مع التقدير..

فقدان هوية
ــي خليف( صادرة  ــم )لؤي راض ــدت هوية باس فق
من وزارة التجارة / الشركة العامة لتجارة املواد 
الغذائية، على من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

اإلصدار.
مع التقدير..

فقدان
ــدت وثيقتان رقم إحداهما 262 يف 2007/6/4  فق
ــن  م ــان  صادرت  ،2008/1/16 يف   17 ــرى  واألخ
ــم )حاتم شنو  ــية الزراعية باس إعدادية بغداد الهندس
ــن يعثر  ــرطة، على م ــة الش ــان إىل كلي ــف( معنونت خل

عليهما تسليمهما إىل مصدرهما.
مع التقدير..

فقدان 

ــم  ــركة تعبئة الغاز باس فقدت هوية صادرة من ش
)حسن محمد ناصر(، فالرجاء على من يعثر عليها 

تسليمها إىل جهه اإلصدار.
مع التقدير..

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرصافة 
رقم االضبارة: 2014/2382
التاريخ: 2018/2/25

م/ تنويه
ــهوا يف العدد )3136( يف  ــقط س ورد يف االعالن اعاله قد س
ــن محمد كاظم(  ــاهدة الطفل )الحس 2019/2/27 من مش
ــخصية يف  يف مكتب الباحث االجتماعي محكمة االحوال الش
ــن  ــاهدة الطفل )الحس ــعب وهذا خطأ، والصحيح هو مش الش
ــث االجتماعي يف مقر محكمة  ــد كاظم( يف مكتب الباح محم
ــب البحث  ــدال من مكت ــة ب ــخصية يف االعظمي ــوال الش االح
االجتماعي يف محكمة االحوال الشخصية يف محكمة الشعب 

لذا اقتضى التنويه مع التقدير.

إعـــــــــــالن
ــاًء على الدعوى املقامة من قبل املدعي )رحم ترف ثويني( يطلب )تبديل  بن
ــرتاض مراجعة هذه  ــي( اىل )النافعي( فعلى من لديه اع ــه( من )الرفيع لقب
ــوف تنظر هذه املديرية  ــه س املديرية خالل مدة اقصاها )15( يوما وبعكس
ــة الوطنية رقم )3(  ــادة )22( من قانون البطاق ــوى وفق احكام امل يف الدع

لسنة 2016.
اللواء هيثم فاضل عباس

مدير االحوال املدنية والجوازات 
واالقامة العامة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الزبيدية

العدد: 188/ ب / 2019
التاريخ: 3/ 3 /2019

اىل/ املدعى عليه حسن فليح حسني اضافة لوظيفته
املدير املفوض لشركة زحل الخري

ــة املرقمة 188/ب/  ــي ضدك الدعوى البدائي ــيد ماجد بدر راض أقام املدعي الس
ــتون مليون دينار  ــديد الدين املرتتب بذمتك البالغ س 2019 التي يطلب فيها تس
وتحميلكم الرسوم واملصاريف واتعاب محاماة ونظرًا ملجهولية محل اقامتك وحسب 
ــرح القائم بالتبليغ وتأييد املختار لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني  ش
يوميتني ويف حال عدم حضورك سيتم اجراء املرافعة بحقك غيابيًا علمًا ان موعد 

املرافعة يف 18/ 3/ 2019. مع التقدير.
القاضي احمد حامد الكالبي

  

اعادة  التقدير السابق رقم العقار ووصفه العقار ت
 التقدير

سنوات 
 التأجير

التأمينات 
% لمدة ٤٠

 سنتان
 ٢٠٠٠٠٠٠ سنتان ٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ماليين / قيصرية١ محل ١
 ٢٠٠٠٠٠٠ سنتان ٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ماليين /قيصرية٢ محل ٢
 ٢٠٠٠٠٠٠ سنتان ٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ماليين /قيصرية٣ محل ٣
 ٢٠٠٠٠٠٠ سنتان ٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ماليين قيصرية/٤ محل ٤
 ٢٠٠٠٠٠٠ سنتان ٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ماليين /قيصرية٥ محل ٥
 ٢٠٠٠٠٠٠ سنتان ٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ماليين /قيصرية٦ محل ٦
 ٢٠٠٠٠٠٠ سنتان ٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ماليين /قيصرية٧ محل ٧
 ٢٠٠٠٠٠٠ سنتان ٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ماليين /قيصرية٨ محل ٨
 ٢٠٠٠٠٠٠ سنتان ٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ماليين /قيصرية٩ محل ٩

 ٢٠٠٠٠٠٠ سنتان ٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ماليين /قيصرية١٠ محل ١٠

 أ/ قيصرية/١١ محل ١١
 ٢٠٠٠٠٠٠ سنتان ٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ماليين واجهة شارع

 ٨٠٠٠٠٠ سنتان ٢٠٠٠٠٠٠ مليوني دينار ب/ قيصرية١١ فضلة ١٢

خمسة ماليين  قيصرية مخزن ١٣
 ٦٠٠٠٠٠ سنتان ١٥٠٠٠٠٠ دينار

قطع من واجهة  ١ ١فضلة  ١٤
 الفندق

مليونان 
 ٤٠٠٠٠٠ سنتان ١٠٠٠٠٠٠ وخمسمائة دينار

قطع من واجهة  ٢ ٢فضلة  ١٥
 الفندق

ثالثة ماليين 
 ٤٠٠٠٠٠ سنتان ١٠٠٠٠٠٠ دينار

قطع من واجهة  ٣ ٣فضلة  ١٦
 الفندق

ثالثة ماليين 
 ٤٠٠٠٠٠ سنتان ١٠٠٠٠٠٠ وخمسمائة الف

باب  ١٧
 فندق

من واجهة قطع  ٤
 الفندق

اربعة ماليين 
 باب فندق سنتان / دينار

قطع من واجهة  ٥ ٤فضلة  ١٨
 الفندق

اربعة ماليين 
 ٤٠٠٠٠٠ سنتان ١٠٠٠٠٠٠ وخمسمائة الف

 ١٢محل ١٩
محل في الواجهة 

 م٢.٥٥
 م٦.٧٠النزال 

ثمانية ماليين 
 ٢٦٠٠٠٠٠ سنتان ٦٥٠٠٠٠٠ دينار

 



هموم الناس

اىل متى تبقى اخلدمات 
البلدية مرتدية؟

من النافذة

    عبر العراقيون في اكثر من مناسبة عن استيائهم من تردي 
الواقع اخلدمي وعدم توفر املياه الصاحلة للش��رب والكهرباء 
وانتهاء بهشاشة البنية التحتية ، واقع اخلدمات سيئ في 
بغداد وبقية احملافظات وهناك ترد واضح فالش��وارع تشكو 
م��ن االهم��ال على الرغ��م من تخصي��ص األم��وال الكبيرة 
والضخمة للمجال اخلدمي«. ولم يلمس املواطن حتسن في 
الوضع اخلدمي ، وليس هناك مشاريع أجنزت من قبل اجلهات 
املعنية  فالش��وارع يرثى لها  وتشهد تكدس كميات كبيرة 
من النفايات فضالً عن قلة حمالت تنظيف الش��وارع«. اما 
من ناحية املاء والكهرباء في بغداد وبقية احملافظات فيعاني 
املواطن من انقطاعهما لس��اعات طويل��ة  وبخاصة ونحن 
نعيش أجواء حارة ،  أهم شيء آلهالي بغداد الكهرباء واملاء ثم 
املواصالت ثم النظافة فال تتوافر أي منها بالشكل املطلوب 
وهن��اك تلكؤ واض��ح ، اذ ان اجلهات املعني��ة  لم تعد تعمل 
بشكل جيد  ويبقى املواطن يعاني من تردي اخلدمات كما أن 
»البنى  التحتية  قدمية جداً ، ويناش��د املواطنون باس��تمرار 
اجلهات املس��ؤولة بالتدخل وإنقاذ الواقع اخلدمي في بغداد 
واحملافظات االخرى ولكن دون جدوى او استماع ملناشداتهم 
، فعلى س��بيل املثال ال احلصر خطوط نقل اجملاري الرئيسية 
في اغلب املدن متضررة بشكل كبير جدا واثر بشكل سلبي 
عل��ى املواطنني«، كم��ا ان الكثير من اجمل��اري بدأت تنعكس 
على مش��اريع مياه الشرب ويكون هناك خلط مبياه الشرب 
اخلاصة باملواطنني نتيجة التكس��رات املوجودة في اجملاري«.

حتى ه��ذه اللحظ��ة جند ان 
اجلهات املعنية باالمر بعيدة 
ع��ن الواق��ع اخلدمي س��واء 
كان بالبلدية او املاء واجملاري، 
حيث كن��ا نأم��ل أن تتدخل 
ه��ذه اجلهات  بش��كل كبير 
الزالت  األس��ف  م��ع  ولك��ن 
الرئيس��ية  اخلطوط  غالبية 
الناقل��ة للمج��اري مدمرة«.
ان انق��اذ الواق��ع اخلدمي في 
احملافظ��ات   وبقي��ة  بغ��داد 

يبعد الضرر عن املواطنني ال��ذي أصابهم جراء النقص احلاد 
باخلدم��ات ف��ي املدين��ة وجتنبا ، نح��ن مقبل��ون على فصل 
الش��تاء، وعندما نس��أل من هم مبواقع املس��ؤولية يقولون 
لن��ا ال توجد خدم��ات وال توجد مبالغ. نع��م البنى التحتية 
للمج��اري تضررت بش��كل كبير في احملافظ��ات التي كانت 
ت��رزح حتت نير الدواعش نتيجة العمليات العس��كرية التي 
رافقت حتري��ر احملافظات من التنظيم اإلرهاب��ي نهاية العام 
املاض��ي.، لكن لألس��ف عملية االعمار مازال��ت حتبو واغلب 
سكانها مازالوا يعيشون في اخمليمات او على انقاض دورهم 
املهدم��ة ، وه��ذا مادف��ع املواطن��ني الى اع��الن امتعاضهم 
م��ن تراج��ع اخلدمات البلدي��ة وتراكم النفاي��ات في األحياء 
السكنية، فقد كشفت اغلب اللجان اخلدمية في مجالس 
احملافظات ، اخلدمات البلدية تراجعت بش��كل كبير ومن ثم 
أصابها الش��لل ش��به التام مما أدى الى تراكم النفايات في 
اغل��ب  األحياء الس��كنية واملناطق احمل��ررة اذ مازالت  توجد 
أنقاض  لم ترفع حلد االن ، إن فرق التنظيف التابعة ل مديريات  
البلديات الميكننا انكار جهودها ولكنها ضعيفة بحيث ان 
بع��ض األرصفة والتقاطع��ات اصبحت مكب��ات للنفايات، 
ولم تس��لم حتى الدور الس��كنية من أك��وام النفايات التي 
حاصرته��ا ، مم��ا اضطرالكثير من املواطنني أخ��ذوا يحرقون 
النفايات للتخلص منها فهم يفعلون ذلك لغرض التخلص 
من الروائح الكريهة املنبعث��ة من أكوام النفايات التي نادراً 

ما جتد من ينقلها الى مواقع الطمر.

يناشد املواطنون 
باستمرار الجهات 
املسؤولة بالتدخل 
وإنقاذ الواقع 
الخدمي يف بغداد 
واملحافظات االخرى 
ولكن دون جدوى
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أحمد البياتي

اعداد / البينة الجديدة
يس��اهم تطور القطاع الزراعي في 
وتقليص حجم  البطالة  مكافحة 
االس��تيراد وتطور ونه��وض اجملتمع 
وتعزي��ز االقتص��اد الوطن��ي، فضالً 
عن أن املنتج احمللي يكون أكثر أماناً 
واطمئناناً على السالمة الصحية 
للمس��تهلك مقارن��ة باملس��تورد، 
ال��ذي ي��ؤدي إلى االهتم��ام بصحة 
الف��رد ألن اغل��ب أم��راض العص��ر 
واالس��تهالك  بالغ��ذاء  مرتبط��ة 
الغذائي، كم��ا وان تط��ور القطاع 
الزراع��ي ينعك��س إيجابي��اً عل��ى 
البيئي.ويحت���اج  الواق��ع  حتس��ني 
القط���اع اخل���اص إل���ى رعاي����ة 
حكومي��ة ج��ادة إلس����ناده م��ن 
وتط��ور  نه����وض  أج��ل حتقي���ق 
بالقط���اع ال�زراعي م�ن خ�الل م�ا 

يأت�ي:

والس��يطرة  الرقاب��ة  تش��ديد   -1
على املناف��ذ احلدودي��ة ملنع دخول 
امل��واد الزراعي��ة )نباتي��ة وحيوانية 

زراعي��ة  ومس��تلزمات  وأع��الف 
وبيطرية مختلفة( والتقييد بإجازة 
االس��تيراد، وذل��ك إلعط��اء حماية 

للمنت��ج احمللي من خ��الل التعاون 
والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة 
وخاصة وزارة املالية/ الهيئة العامة 
للكمارك، ووزارة الداخلية/ املديرية 

العامة للمنافذ احلدودية، 
بالقوان��ني  العم��ل  تفعي��ل   -2
الزراع��ي  بالقط��اع  العالق��ة  ذات 
ألهميتها ف��ي حماية املنتج احمللي 
)قانون التعريفة الكمركية، وقانون 
حماية املس��تهلك، وقانون حماية 
واإلس��راع  الزراعي��ة(،  املنتج��ات 
والتش��ريعات  القوان��ني  بإص��دار 

اخلاصة بالقطاع الزراعي.
3- حماي��ة املنتج احملل��ي من خالل 
تش��ريع قانون لوضع رس��وم على 
احملاصيل الزراعي��ة واملواد الغذائية 
املستوردة توضع في صندوق خاص 
)نباتي  الزراعي��ني  املنتج��ني  لدعم 

وحيواني(.

4- دعم س��عر ش��راء احلليب اخلام 
املنتج من محطات األبقار واملنتجني 
احمللي��ني لغرض النه��وض بصناعة 
املس��تورد  لتنافس  احمللي��ة  األلبان 
منها، على أن تقوم وزارة الصناعة/ 
الش��ركة العامة ملنتج��ات األلبان 

بإعداد آلية لهذا الغرض.
5- توجي��ه االس��تثمار في احللقات 
الساندة لنش��اط القطاع الزراعي 
)مدخ��الت اإلنت��اج( مث��ل صناعة 
واملكنن��ة  واملبي��دات  األس��مدة 
ومنظومات ال��ري بالرش والتنقيط 
والبي��وت  الزراع��ي  والنايل��ون 
وكذل��ك  ال��خ،   … البالس��تيكية 
)مخرج��ات  الزراعي��ة  الصناع��ات 
اإلنت��اج( مث��ل صناع��ة التعلي��ب 
الطماط��ة  ومعج��ون  واأللب��ان 
واحلبوب  التم��ور  وجت��ارة  وتصني��ع 

وغيرها.

القطــاع الــزراعـي فــي العــراق وســـبل النهــوض

نح��ن اهالي منطق��ة الصاحلية محلة / 222 / زق��اق /22 / مقابل 
مس��رح الرش��يد بجانب محافظة بغ��داد نقدم الش��كوى ضد 
س��ائقي السيارات الذين يركنون س��ياراتهم بهذا الشارع وامام 
ابوابن��ا ويتركونها لس��اعات طويل��ة وخاصة موظف��و احملافظة 
وعن��د التحدث معهم ومنعه��م من الوقوف يقوم��ون بتهديدنا 
اما باحملافظة او عش��ائريا ويقولون نحن موظفون في احملافظة وال 
احد مينعن��ا من ذلك الننا نحن الس��لطة العليا.لذا يرجى اتخاذ 
االج��راءات القانوني��ة بحقهم ومنعهم بش��كل نهائي عن هذه 

اخملالفات مع الشكر والتقدير.       
اهالي منطقة الصالحية

   حضر الى مقر جريدتنا املواطن )جناح مهدي داود( وذكر بانه تولد 
1976 وعاطل عن العمل وليس لديه اي مورد مالي او راتب ويسكن 
في دار مس��تأجرة ويحمل هوية الباحثني عن العمل الصادرة من 
وزارتك��م /دائرة التش��غيل والق��روض املرقم��ة )700804555197( 
واجمل��ددة لع��ام 2018.يرج��و من معاليك��م اما ش��موله بوظيفة 
بس��يطة او تخصيص راتب او شموله بالقرض اخلاص بالعاطلني 

عن العمل.
)البين��ة اجلديدة( اذ تضع هذا االمر ام��ام انظاركم لهي على ثقة 
تامة بان جتدون احلل املناسب له.وفقكم الباري وسدد خطاكم ملا 

فيه خير البالد والعباد واهلل ال يضيع اجر احملسنني. 
موبايل / 07710622113

علي محمود كاظم
القراءة عملية معرفية واس��عة املفاهيم من خاللها يس��تطيع 
املرء استخالص املعنى من املادة التي تكون امام انظاره لتنعكس 
بش��كل ايجاب��ي على الذاك��رة  للحص��ول على متع��ة النفس 
واالبح��ار ف��ي عاملها اللتق��اط  جواهر املعارف  الت��ي تنير العقل 
باالدراك الكبي��ر والتفكر والتذوق والتثقف ومد جس��ور االتصال 
بالعل��وم اإلنس��انية واملعرفية ف��ي حاضرها و ماضيه��ا ... ورغم 
كل ه��ذه  جند ان الفرد العربي ترك اخلوض في غمار القراءة وخرج 
م��ن طور،  ) امة اق��رأ ( وذهب يغرد بعيداً خارج الس��رب  ... بعدما 
تركنا مجد معارفنا خلف ظهورنا بكل وقاحة  وانش��غلنا  بهدم 
كيان انفسنا واالصرار على البقاء في دائرة  سفاسف االمور التي 
تع��ود بنا الى ال��وراء وتوقف عجلة تقدمن��ا لفهمنا اخلاطيء في 
اس��تخدام وس��ائل احلداثة وثورة التكنلوجيا ووس��ائل التواصل 
املتعددة.. وانصهار ش��بابنا في غرف الدردش��ة لس��اعات طويلة 
متناس��ني امور احلياة االساس��ية واركانها بعد ان عالهم السهر 
حتى الصباح فنراه��م مترهلني في حياتهم االعتيادية يترنحون 
ويتعك��زون ف��ي ع��دم فه��م مفاهي��م احلي��اة التي يعيش��ونها 
وتكاس��لهم عن اداء الواجباب املنوطة بهم من دراسة او اكمال 
نصب املعرفة في االس��تفهام عن معان��ي احلياة وبلورة الطاقات 
الش��بابية في صنع حياة افضل كي ينجح الناس في ابداعاتهم 
والول��وج الى مس��احات افضل تعني على دف��ع عجلة احلياة الى 
االم��ام بعد ان تخلف الكثير من ابنائها من خالل انصرافهم الى 
ملذاتهم وبعثرة اوقاتهم التي هي اثمن شيء ميتلكه االنسان في 
حياته   ، لذلك نهيب بالشباب بترجمة الوقت الى حاالت عملية 
جتس��د على ارض الواقع كي تنهض االمة بنهوض مش��رق يوازي 
عجلة الزم��ان وااللتفات حول صروح العلم والثقافة والتحصيل 
الدراس��ي الذي ه��و باكورة احلياة لكل فرد يتطلع الى مس��تقبل 
زاهر يقترن بطموح الواقع كي نضمن  احلياة ومس��تقبلها االمن 

الذي نتطلع اليه جميعا.

األميـة آفـة خطرة تـقـود 
اجملتمع اىل الظالم واملتاهة

للمرة الثانية ..
امام انظار وزير العمل والشؤون 

االجتماعية.. مأساة عاطل عن العمل

مناشدة اىل مدير مرور بغداد
متابعة / البينة الجديدة 

ف��ي ه��ذا الوقت أصبح الش��غل الش��اغل 
ملعظم األس��ر إيج��اد املعلمني واملدرس��ني 
ألوالدهم لغرض حتسني مستواهم الدراسي 
والتعليمي لضمان جناحهم بعدما فش��لت 
التربي��ة  ف��ي  احلكومي��ة  امل��دارس  أغل��ب 
والتعليم خ��الل الس��نوات املاضية نتيجة 
اإلهمال والفساد املستشري في املؤسسات 
املعنية. عند اكمال دراستي اجلامعية كنُت 
مقتنعاً جداً بعدم اتخاذ مهنة التدريس في 
مس��يرة حياتي الوظيفي��ة ، وكانت نظرتي 

لزمالئ��ي الذين اتخذوا التدري��س مهنة دون 
الدرجة التي أرتقي بها في وظيفتي بش��يٍء 
م��ن الغرور، على اس��اس أن الوظيفة أفضل 
بكثي��ر من الوق��وف ب��ني الطالب وس��بورة 
الصفوف .بعد احالتي الى التقاعد لم يكن 
توقع��ي أن مس��تقبل أصدقائي املدرس��ني 
بع��د التقاع��د أفضل من��ي بكثي��ر حينما 
التدري��س  مي��ارس  أحده��م  أن  اكتش��فت 
اخلصوص��ي للطال��ب الواح��د مببل��غ جتاوز 
امللي��ون دينار للش��هر الواحد ، أم��ا الدرس 
الواحد ليوم واحد فقد يكون مائة ألف دينار 

. يحاول بعض املعلمني واملدرس��ني التنصل 
من عمله ف��ي املدارس احلكومية ويش��جع 
الط��الب على تدريس��هم في أوق��ات خارج 
ال��دوام ب��دروس خص��وص لقاء مبال��غ وقد 
يك��ون ذلك أموال غير مقبولة مبثابة رش��وة 
لغرض التدريس بصورة يستوعبها الطالب 
ومغاير عما يس��معه في الصف من معلمه 
،  ه��ذه الظاه��رة خطيرة جداً ف��ي العملية 
التربوية خاصة وأن انتش��ارها بات أوسع مما 
نتصور فقد عمت الصفوف االبتدائية أبتداًء 

من الصف األول.

الدروس اخلصوصية ظاهرة خطرية فمن يتصدى هلا؟

* املحامي شهاب احمد العنبكي
   غالب��ا ما يعاني اطراف الدعوى اجلزائية 
م��ن االج��راءات الروتيني��ة الت��ي تطي��ل 
الس��قف الزمني ملثل ه��ذه الدعاوى منذ 
بداية تقدمي الش��كوى وحت��ى صدور قرار 
قاض��ي التحقي��ق فيها , ان بق��اء االوراق 
التحقيقية لدى احملقق ولفترة طويلة من 

الزمن ق��د تعرض بعض املستمس��كات 
املهمة ف��ي الدعوى للفق��دان او التغيير 
لصالح احد االطراف في الدعوى لس��بب 
او الخ��ر, وام��ا عملي��ة التبليغ��ات التي 
تقوم بها الش��رطة في الغال��ب لدوائر او 
الش��خاص ضروريني في الدع��وى بطيئة 
ومكلف��ة لطرف��ي الدع��وى ارى ان تكون  

لكل دعوى رقم خاص بها ومواعيد محددة 
منذ بداية تقدمي الشكوى وصوال الى عدد 
املرافعات التي يقوم بها قاضي التحقيق 
بحض��ور طرف��ي الدع��وى او محاميه��م 
املوكل��ني عنه��م كما يحدث ف��ي دعاوى 
الب��داءة او االح��وال الش��خصية ومهما 
اخذت من وقت وذلك حفاظا على متابعة 

الدعوى واملستمس��كات التي حتفظ في 
االضب��ارة واالج��راءات واملتغي��رات الت��ي 
حتدث على الدع��وى واملراحل التي وصلت 
اليها وهي حتت انظار ذوي العالقة وبذلك 
تف��وت الفرصة عل��ى االش��خاص الذين 
يصطادون في املاء العكر وما اكثرهم في 
هذا الزمان مع االسف.ان غاية القضاء هو 

حتقيق العدالة وان تطبيق هذا االس��لوب 
ف��ي الدع��اوى اجلزائي��ة كم��ا ه��و احلال 
ف��ي الدعاوى االخ��رى اكث��ر عدالة خالفا 
لالس��لوب املتبع حاليا وص��وال الى القرار 
الذي يصدره قاضي التحقيق ، انها فكرة 

قانونية قابلة للمناقشة والتنفيذ.
* دكتوراه يف القانون الدولي العام

افـــكــار قـانـونـيـة قـابــلـة لـلـمـنــاقـشـــــــــــــــة

لالس��ف الش��ديد ان��ه اليوجد ح��ل لهذه املش��كلة التي 
اس��تفحلت كثيرا وبات��ت منظرا مقززا نش��اهده كل يوم 
فلق��د اصبحت ظاهرة تكدس النفايات وانتش��ار القمامة 
في اغلب االزقة والش��وارع والتقاطع��ات في بغداد وبقية 
احملافظ��ات الفتة للنظر مما يؤثر س��لبا على البيئة وصحة 
املواطن وتكون عامال مس��اعدا النتش��ار االوبئة واالمراض 
الفتاك��ة ، فهل ان املس��ؤولني لم يلحظ��وا ذلك وبخاصة 
املعنيني بهذا االمر؟ ام انهم يتجاهلون هذا الوضع؟ كثرت 
الصرخ��ات وتعال��ت الصيح��ات واالس��تغاثات ، فهل من 

مجيب كي ينقذنا من هذا الوضع البائس واملزري؟.

اىل متى تكدس النفايات 
وانتشار القمامة؟

NO.3139.mON.4.mAR.2019 العدد )3139( االثنين 3/4/ 2019 

   يعان��ي اغل��ب  املتقاعدين  من روتني وعدم  
تنس��يق  وقصدي��ة ف��ي تأخير اس��تالمهم 
الرات��ب. ففي كل عام تطل��ب دائرة التقاعد 
منهم صح��ة صدور وصورة قي��د حيث اكد 
مراجعون وه��م من كبار الس��ن من الرجال 
والنس��اء عن��د مراجعتهم لغرض اس��تالم 
الرات��ب التقاعدي تت��م مطالبتهم بصحة 
الصدور وصورة القيد وبخاصة املرأة العانس 
التي جت��اوز عمرها اخلمس��ني عام��ا بجلب 

كت��اب تأيي��د من ش��ؤون امل��رأة يؤي��د  عدم 
زواجه��ا وهذا بطبيعة احلال يس��تغرق وقتا 
طوي��ال ف��ي املراجعة ناهيك ع��ن املصاريف 
املكلف��ة في عملي��ة التنقل م��ن دائرة الى 
اخرى ويس��تمر احلال هكذا لفت��رة رمبا تزيد 
ع��ن الش��هر وبالتال��ي يبق��ى املتقاعد بني 
)حانة ومانة( وما مع��ني او نصير يأخذ بيده 
ويرش��ده الى الطري��ق الس��ليم وبعيدا عن 
الروت��ني واملزاجيات التي يتمع بها لالس��ف 

الش��ديد بع��ض املوظفني اجلالس��ني خلف 
مكاتبه��م بكراس��يهم ال��دوارة واملواط��ن 
يعيش الغصة واملرارة نتيجة الالمباالة وهذا 
التصرف غير املس��ؤول .. مناش��دة نوجهها 
ال��ى جميع رؤوس��اء الدوائر باالنتب��اه لهذه 
الظاه��رة الت��ي ارقت املواطن��ني وجعلتهم 
يش��عرون بالغصة وامل��رارة عند مراجعتهم 
للدوائر ولس��ان حالهم يق��ول ) وجهني الى 

جهنم وال توجهني الى دائرة(.

صحة الصدور حترم املتقاعدين من احلصول 
على رواتبهم .. فماذا انتم فاعلون ؟

هذا هو حال املدارس يف مدن الضيم اجلنوبية .. فهل من متصد؟
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* أعلنت��م مؤخ��راً تأس��يس منب��ر 
سياسي جديد، ما الهدف من هذا 

الكيان؟
إص��اح  أوالً:  لهدف��ن  أعلن��اه   -
النظام السياس��ي، وثاني��اً: لبناء 
الدول��ة على أس��اس  مؤسس��ات 
الكف��اءة والنزاه��ة واملهني��ة، هو 
جتميع للقوى التي ترفض تسييس 
الدين والطائفية السياسية وقوى 
مؤمن��ة بالع��راق، وبالتعاي��ش في 
الع��راق، وقوى تؤمن بأن��ه يجب أن 
نسلك مس��لكاً آخر غير الذي أدى 
إلى خراب العراق، وحددنا ش��روطاً 
للعضوية وأولها أن ال يكون العضو 
حامي��ه،  أو  بالفس��اد  مس��اهماً 
ثاني��اً أن ال يكون��وا من الذي��ن آذوا 
الش��عب العراقي، ثالث��اً: أال يكون 
الش��خص منتمي��اً ألي ح��زب وال 
ميثل أي طائفة، وه��ذا املنبر يتطور 
حالياً وس��يكون هن��اك مؤمتر عام 
هذا الش��هر بحضور 500 شخص، 
فإذا حقق البعد الشعبي املطلوب 
حينه��ا س��يكون قوي��اً في خوض 

االنتخابات القادمة.
* على ضوء منتدى أربيل الس��نوي 
األول حذرمت من والدة جيل جديد من 
داعش س��ميتموه اجليل الثالث أو 
الرابع إلى أي مدى أنت متخوف من 
هذا اجلي��ل، وما تأثي��ره في الوضع 

السياسي في العراق؟
والدة  م��ن  ج��داً  متخ��وف  أن��ا   -
ه��ذا اجلي��ل ألس��باب كثي��رة عدا 
التط��ورات الت��ي حصل��ت بالفكر 
األيديولوجي  الفكر  اإلرهابي، لكن 
السياس��ي للتطرف موج��ود ولم 
يتم القضاء عليه، بل قضي فقط 

على اجلانب العس��كري من داعش 
أما الفك��ر املتط��رف التكفيري ال 
ي��زال موجوداً، واجلي��ل الثالث آت ال 
محالة أم��ا اجليل الراب��ع هم أوالد 

ه��ذه الب��ؤر املتطرف��ة فه��م اآلن 
أعماره��م صغيرة لكنهم نش��ؤوا 
ف��ي كنف القت��ل والذب��ح والدمار 
وهذا س��يكون اجليل الرابع، لذلك 
ينبغي على أجهزة االس��تخبارات 

أن تتهيأ ملا ميكن أن يحصل.
* كيف تنظ��ر احلكوم��ة العراقية 

إلى جدية هذه اخملاوف؟

- مع ثقتي باحلكومة العراقية لكن 
البيئة ال تزال هي نفسها حاضنة 
داخلي��ة  وزي��ر  أخبرن��ي  لإلره��اب، 
نس��تقبل  بدأن��ا  أنن��ا  كردس��تان 

هجرة معاكسة من املوصل بحدود 
عش��ر عوائل ف��ي الي��وم تأتي إلى 
معسكرات النازحن باإلضافة إلى 
معسكرات أخرى في العراق، فهذه 
املعس��كرات تش��كل بؤرة خصبة 
لنمو اإلره��اب، أي أن��ه توجد بيئة 
حاضنة لإلرهاب وتوجد بيئة طاردة 
لإلره��اب، وهذه لم تتوف��ر بعد في 

العراق. 
* هن��اك مدن بأكملها لم تس��مح 
احلكوم��ة أو جهات أخرى للنازحن 

فيها بالعودة إلى منازلهم؟
- نع��م مث��اً أهالي ج��رف الصخر 
ممن��وع أهاليها من الع��ودة وهؤالء 
تتول��د لديه��م كراهي��ة للنظ��ام 
الطائفية  املبني على  السياس��ي 
واحملاصصة والطائفية السياسية 
ويش��وبه فس��اد ووض��ع اقتصادي 

مترٍد.
* مض��ى أكث��ر م��ن 100 ي��وم على 
حكوم��ة ع��ادل عب��د امله��دي وما 
زلنا ب��دون وزارت الدفاع والداخلية 

والعدل والتربية، برأيك ملاذا؟
إن  يقول��ون  ع��ادت،  احملاصص��ة   -
سنة اإلصاح وس��نة البناء يجب 
أن يختاروا س��ت وزارات لكل منها 

ثاث وأيضاً شيعة اإلصاح وشيعة 
البن��اء أن يخت��اروا ع��دداً معين��اً 
وكذلك الكرد ه��ذه هي احملاصصة 
التي لم نتجاوزها لكن فقط غيرنا 
صورتها من ش��كل إل��ى آخر، وهذا 
ال يس��اعد في تش��كيل احلكومة 
بنجاح باإلضافة إل��ى ذلك احلركة 
السياس��ية مقس��مة ومنقسمة 
عل��ى نفس��ها وثالث��اً واألهم اآلن 

م��ن   %20 ميث��ل  الن��واب  مجل��س 
الناخبن العراقين و80% عزفوا عن 

التوجه إلى صناديق االقتراع.
* م��ا مصي��ر حكوم��ة ع��ادل عبد 

املهدي؟
- احت��رم ع��ادل عبد امله��دي وكان 
وزيراً للمالية عندما كنت رئيس��اً، 
لكن��ي عندما س��ألت عن مجلس 
النواب في الفصل التشريعي األول 
ما القرارت األساسية املهمة التي 
واتخذت  النواب  ناقش��ها مجلس 
به��ا موقف��ا ال يوجد ش��يء يذكر، 

مث��ا ل��م يناق��ش قضي��ة النفط 
والغاز في العراق.

* البرمل��ان على ضوء ه��ذه القوانن 
التي لم تش��رع والت��ي ذكرتها في 

املقاب��ل ه��و يحمل بع��ض النواب 
املس��ؤولية، ومنهم أنت بتغيبهم 
وهذا م��ا يعط��ل التصويت، كيف 

تعلق؟
- ه��ذه كلم��ة حق يراد به��ا باطل، 
وال يهمن��ي إذا أرادوا أن يفصلون��ي 
أتش��رف به��ذا الق��رار ألن نضالي 
م��ن أج��ل الش��عب العراقي ليس 

بجدي��د، وإذا تس��تعرض البرملانات 
العاملية ت��رى أن ع��دد املقاعد أقل 
من عدد النواب، والسبب أن النواب 
ال يتجه��ون للتصوي��ت إال لقضايا 
ومس��ائل أساس��ية، ألن البرملاني 
لي��س مفروضا علي��ه أن يداوم في 
البرمل��ان مثل طاب االبتدائية، وإمنا 
يناقش األم��ور في جل��ان وفي حال 
يكون هن��اك تصويت مهم متعلق 
بإعان ح��رب أو هدن��ة أو موقف أو 
اس��تفتاء وقته��ا يتج��ه البرملاني 

للدوام في البرملان.
العراق��ي  البرمل��ان  يض��م  ه��ل   *
بعض الن��واب الذين توجد عامات 

استفهام على وجودهم؟
- بالطب��ع وه��ذا بس��بب التزوي��ر 
واإلج��راءات التعس��فية وإجراءات 
تتضم��ن رش��اوى وماال سياس��يا، 
وله��ذا لم تع��د األم��ور تصب في 
س��امة الوضع النيابي، أنا لس��ت 
عازف��اً ع��ن الذه��اب إل��ى مجلس 
النواب ولكن هذه اجللسات املطولة 

با جدوى وال حتقق شيئاً يذكر.
* هل اياد عاوي نادم على معارضته 

لصدام؟
- ذاك النظ��ام أت��ى بن��ا إل��ى ه��ذه 
م��ع  تعامل��ه  وأس��لوب  النتائ��ج 
العراقين أوصلنا إلى هذه النتائج، 
كما ال ننس��ى أن النظام الس��ابق 
دمر الكرد، لكن هذا ال يعني قياس 
ش��يء بش��يء، أي أن الوض��ع اآلن 
سيئ وذاك كان س��يئاً جداً، وإنني 
م��ن الذي��ن قاوم��وا نظ��ام ص��دام 
حس��ن وكانت كردستان مأوى لنا 

لفترات طويلة.

متابعة / البينة الجديدة
أكد زعيم ائتاف الوطنية، اياد عاوي، أن »الفكر التكفيري ال يزال موجوداً في العراق، كما أن البيئة احلاضنة لإلرهاب ما زالت متوفرة«، مشيراً إلى أنه »ال يهمني إذا أراد مجلس النواب أن 
يفصلني بل أتشرف بهذا القرار، ألن البرملاني ليس طالباً في املرحلة االبتدائية«. وقال عاوي في مقابلة أجرتها معه شبكة رووداو اإلعامية تعيد )البينة اجلديدة( نشرها إمتاما للفائدة: 
»لم نتجاوز احملاصصة لكن غيرنا صورتها فقط من شكل إلى آخر، وهذا ال يساعد في تشكيل احلكومة بنجاح«، الفتاً إلى »ان احلركة السياسية مقسمة ومنقسمة على نفسها كما 

أن مجلس النواب ميثل 20% من الناخبن العراقين فقط ألن 80% املواطنن عزفوا عن التوجه إلى صناديق االقتراع«..

أعلنا تأسيس منرب سياسي جديد إلصالح النظام السياسي  
وبناء مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة والنزاهة واملهنية

متابعة / البينة الجديدة

وفيم��ا يل��ي أق��وى البل��دان على 
وج��ه األرض، وفًقا لتصنيفات هذا 

العام:
1- الواليات املتحدة: وصفت اجمللة 
الق��وة  بأنه��ا  املتح��دة  الوالي��ات 
األكثر  والعس��كرية  االقتصادي��ة 
هيمنة ف��ي العال��م، ولديها أيًضا 
تأثي��ر ثقاف��ي كبي��ر ف��ي العال��م 
بسبب كيفية التعبير عن ثقافتها 
الش��عبية ف��ي الكت��ب واألف��ام 

واملوسيقى والبرامج التلفزيونية.
2- روسيا: هي أكبر دولة في العالم 
من حيث املس��احة، وتش��ترك في 
حدودها مع أكثر من 12 دولة، وقوتها 
تأت��ي م��ن التأثي��ر الدائ��م لاحتاد 
الس��وفييتي والدفعة االقتصادية 
التي تأتي م��ن احتياطيات النفط 

والفحم التي متتلكها.
3- الص��ن: ثان��ي أكب��ر اقتص��اد، 
الصن لديها أكبر عدد من السكان 
ف��ي العالم وثاني أكبر اقتصاد في 
العالم، لقد شهد تطوراً اقتصادياً 
مذه��ا، ولكن املاين ف��ي الصن 
ما زالوا يعيشون حتت خط الفقر، 

كما أشار البنك الدولي.
4- أملاني��ا: لديه��ا أكب��ر ع��دد من 
االحت��اد  دول  س��كان م��ن جمي��ع 
األوروب��ي، ولديها قوة عاملة ماهرة 
للغاية، وواجهت املستشارة أجنيا 

ميركل حتديات لقوتها.
5- اململكة املتحدة: قالت اجمللة في 
تقريرها أنها الحظ��ت ان اململكة 
املتح��دة مت��ارس نف��وذاً اقتصادياً 
وسياس��ياً وعلمياً وثقافي��اً دولياً 
عظيماً في العالم على الرغم من 
األس��ئلة واخملاوف اجلديدة بش��أن 

دورها على املسرح العالم.
6- فرنس��ا: ه��ي واحدة م��ن أقدم 

الدول ف��ي العال��م، ونطاقها ميتد 
ح��ول العال��م م��ن خ��ال العلوم 
والسياس��ة واالقتص��اد ورمبا قبل 

كل شيء، الثقافة. 
7- الياب��ان: تُع��د واحدة م��ن أكثر 
دول العالم قوة من حيث التعليم 
والثقافة ومن أكثرها تقدًما تقنًيا، 
ولديه��ا ثال��ث أكب��ر اقتص��اد في 

.US News العالم، وفقا ملا ذكرته
ق��ال  اإلس��رائيلي:  االحت��ال   -8
التقري��ر ان االحت��ال ه��و الدول��ة 
اليهودية الوحيدة في العالم، هي 
دول��ة صغيرة تقع على الش��اطئ 
املتوسط.  الشرقي للبحر األبيض 
الصغي��ر  حلجمه��ا  بالنس��بة 

نسبياً.
ان  اجملل��ة  قال��ت  الس��عودية:   -9
الس��عودية تعتبر ق��وة اقتصادية 
وثقا سياسيا يجعلها واحدة من 
أكث��ر ال��دول تأثيرا على املس��توى 
العاملي. ويصفها ب�عماق الش��رق 
األوس��ط، متتل��ك مس��احة هائلة 
من األرض، إضافة إل��ى تركز ثروات 
ش��به اجلزيرة العربية داخل نطاق 

حدودها اجلغرافية.
10- كوريا اجلنوبي��ة: دخلت كوريا 
اجلنوبي��ة بن قائمة أق��وى 10 دول 
في العالم، حيث احتلت املرتبة 11 

في عام 2018. وأشارت »يو إس نيوز 
نيوز« إل��ى أنها تعتبر س��ابع أكبر 
دول��ة مص��درة في العال��م وتعتبر 

هي في املركز ال���11 عامليا كأقوى 
اقتصاد.

دول��ة  تراجع��ت  اإلم��ارات:   -11
املتح��دة مرتبة  العربية  اإلم��ارات 
واح��دة مقارن��ة بالع��ام املاض��ي، 
ووصف املنتدى االقتصادي العاملي 

االقتص��اد االمارتي بأن��ه االقتصاد 
األكث��ر قدرة عل��ى املنافس��ة في 

العالم العربي.
12- كندا: تعد كندا ثاني أكبر دولة 

ف��ي العال��م ولديها خام��س أكبر 
احتياطي نفطي في العالم.

13- إي��ران: وفًقا ل��� US News، فإن 
إي��ران طاملا كانت موض��ع اهتمام 
العاملية بس��بب موقعها  الق��وى 
االستراتيجي في الشرق األوسط، 

ولديه��ا وفرة م��ن النف��ط واملوارد 
الطبيعية األخرى.

14- سويس��را: ارتفعت سويس��را 
ثاث مرتب��ات اعلى وذل��ك مقارنة 

مع ع��ام 2018، عندما كانت حتتل 
املرتبة ال� 17، وتعد واحدة من أغنى 
ال��دول في العالم وه��ي واحدة من 
أعلى ناجت محلي اجمالي بالعالم.

15- اس��تراليا: دولة غنية ذات منط 
حي��اة مرتف��ع نوعًيا، وه��ي عضو 

في العديد م��ن املنظمات الدولية 
الرائ��دة. وق��د ارتفع��ت اس��تراليا 
مرتبة واحدة مقارنة مع عام 2018، 

حيث انها كانت في املرتبة 16.

16- تركي��ا: تعتبر جس��ور تواصل 
م��ا ب��ن أوروبا والش��رق األوس��ط، 
مبعنى أنه��ا واجهت قتااًل إقليمًيا، 
وواجه��ت حتدي��ات داخلي��ة مث��ل 
الفاشل في  العس��كري  االنقاب 

عام 2016.
17- الهن��د: أكب��ر دميقراطي��ة في 
ف��ي  هام��اً  دوراً  وتلع��ب  العال��م، 
العاملية،  التكنولوجيا  الصناعات 
ول��دى الهن��د أيض��ا تأثي��ر ثقافي 
ضخ��م. وقالت »ي��و إس ني��وز” أن 
مومباي امللقبة ب�»بوليوود« تصنع 
أفاًما أطول م��ن أي دولة أخرى في 

العالم.
االقتص��اد  يعتب��ر  إيطالي��ا:   -18
اإليطال��ي من أكبر االقتصادات في 
منطقة اوروب��ا، على الرغم من أنه 
قد انزلق إلى حال��ة من الركود في 
نهاي��ة ع��ام 2018، ول��دى إيطاليا 
تأثي��ر ثقاف��ي كبي��ر، بداي��ة م��ن 
الفنانن املشهورين إلى دور األزياء.

19- الع��راق: لم يُصنف العراق في 
قائم��ة أقوى 80 دول��ة بالعالم في 
عام 2018، لكن مت إدراجه في املرتبة 
19 في ع��ام 2019، والع��راق عضو 
في املنظم��ات الدولية واإلقليمية 
الدول��ي،  النق��د  صن��دوق  مث��ل 
وجامعة ال��دول العربية، ومنظمة 

البنك  التعاون اإلس��امي. ويشير 
الدول��ي إلى أن اقتص��اد بغداد غير 
مس��تقر، حتى وإن كان يوجد بها 

أحد أكبر احتياطيات النفط اخلام 
في العالم.

20- س��نغافورة: تع��د واح��دة من 
أغن��ى دول العال��م، حي��ث تتمتع 
وتواجه سنغافورة  بعمالة ماهرة، 
مخ��اوف بش��أن ارتف��اع تكاليف 
املعيش��ة. وأش��ارت »يو إس نيوز« 
إلى أن سنغافورة باعتبارها واحدة 
م��ن النمور االقتصادية اآلس��يوية 
األربع��ة، ش��هدت من��واً مذها في 

السنوات األخيرة.
21- الس��ويد: تراجع��ت مرتبت��ن 
في الترتيب مقارنة مع عام 2018، 
حيث كانت كانت حتتل املرتبة 19. 
وتعتب��ر الس��ويد واحدة م��ن أكبر 
ال��دول ف��ي االحت��اد األوروب��ي ولها 
الريادة العاملية ف��ي مجال احترام 

حقوق اإلنسان.
 22- باكس��تان: الشباب األكثرية، 
تعتبر باكستان واحدة من أكثر دول 
العالم اكتظاظا بالس��كان، وفئة 
الشباب لديها هي الفئة االكثرية 

بالنسبة ملتوسط االعمار.
إس  »ي��و  اش��ارت  اس��بانيا:   -23
نيوز« إل��ى أن إس��بانيا تعافت من 
األزم��ة املالي��ة عل��ى الرغ��م م��ن 
س��وق التصدير املرن له��ا وجهود 
إعادة الهيكل��ة املمولة من االحتاد 

األوروبي.
24- قط��ر: دول��ة غني��ة بالنف��ط 
والغاز مما جعله��ا واحدة من أغنى 
دول العال��م، والتعلي��م والرعاي��ة 
الصحية مجانيان بها، ومن املقرر 
أن تستضيف الدوحة كأس العالم 

.2022
25- بلجي��كا: ل��م يت��م تصنيف 
بلجي��كا من بن ال� 80 دولة األكثر 
ق��وة ف��ي العال��م في ع��ام 2018، 
لكنها احتل��ت املرتبة 25 في عام 

.2019

أقوى 25 دولة يف العامل .. العراق يف املرتبة 19
احتفظت الواليات املتحدة األمريكية مبكانتها كأقوى دولة في العالم للعام احلالي 2019 وذلك وفًقا لتصنيف سنوي، وتلتها في القائمة روسيا، فيما جاءت اململكة 
العربية الس��عودية في املرتبة التاس��عة، في حن احتل العراق املرتبة 19 كأقوى احتياطي نفطي. وقالت مجلة يو إس نيوز وورلد ريبوت األمريكية، إن الس��عودية حتتل 
املرتبة رقم 9 بن أقوى 25 دول في العالم لعام 2019، بينما حتتل الواليات املتحدة األمريكية وروس��يا املرتبتن األولى والثانية على التوالي. وش��مل التقرير اس��تطاع 
آراء أكثر من 20 ألف ش��خص ينتمون ل� 80 دولة حول العالم، وجرى إعداده بالتعاون مع جامعة بنس��لفانيا األمريكية. واعتمد التقرير في تقييم قوة الدول على حجم 
اقتصادها، وتأثيرها السياس��ي على املس��توى العاملي، إضافة إلى قدرتها العس��كرية، التي تعتمد على حجم ميزانية الدفاع في كل دولة. وتقول اجمللة إن التصنيف 

يشمل أيضا مستوى ثقة العالم في كل دولة، الذي ينعكس في مصداقيتها في الوفاء بالتزاماتها الدولية..

وصفت اجمللة الواليات املتحدة بأنها القوة االقتصادية والعسكرية األكثر 
هيمنة يف العامل ولديها أيًضا تأثري ثقايف كبري يف العامل

الفكر األيديولوجي السياسي للتطرف موجود ومل يتم القضاء 
عليه بل قضي فقط على اجلانب العسكري من داعش

زعيم ائتالف الوطنية الدكتور إياد عالوي: أتشرف بقرار فصلي من البرلمان فالنواب ليسوا طالبًا في االبتدائية
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للبطالة املتفش��ية ف��ي وطن النفط أس��بابها ومس��بباتها 
العديدة، لعل منها ركود احلياة االقتصادية والتقش��ف وغياب 
املشاريع اخملتلفة التي عادًة ما حترك املياه الراكدة وتبعث الدفء 
في املفاصل الت��ي أصابها اخلدر والس��وفان، ولكن ما بالك إذا 
م��ا عرفت أن هناك أكثر من )4000( مش��روع توقفت منذ العام 
)2014( جراء تداعيات أمنية واقتصادية عصفت بالبالد وأحالت 
تلك املش��اريع إلى )ثالجة املوتى(! وها هي بالفعل ترقد بعد أن 

شبعت من وعود إعادتها إلى احلياة مجدداً!
يق��ول املتحدث باس��م وزارة التخطي��ط الزميل )عب��د الزهرة 
الهنداوي( إن الوزارة جتري مس��حاً بتفاصيل املش��اريع وحجم 
اإلجناز فيها بالتعاون مع اإلدارة احمللية في كل محافظة للشروع 
ف��ي إجنازها حس��ب األهمي��ة واألولوي��ة كمش��اريع الكهرباء 
والنفط والتعليم والصحة والصناعة والزراعة. ويؤكد الهنداوي 
أن احلكومة خصصت نحو 70% من املوازنة االس��تثمارية إلجناز 

املتوقف��ة  املش��اريع 
اإلسهام  بغية  واملتعثرة 
ف��ي إكم��ال ج��زء كبير 
منه��ا، وف��ي ذات الوقت 
 %30 نح��و  خصص��ت 
مش��اريع  الس��تحداث 

جديدة..
جازم��ن،  نعتق��د  إنن��ا 
أن  حالف��ن،  وب��اهلل 
بإجناز  الف��وري  الش��روع 
تلك املش��اريع سيحقق 
لنا الكثير من املكاسب، 

وف��ي املقدمة منها وعلى رأس أولوياتها القضاء املبرم على هذا 
اجليش العرمرم م��ن )العّطالة بّطالة( الذي��ن ال يحصلون على 
فرصة عمل تنتش��لهم من اجللوس مثل )احملبوس وجيبه فارغ 
م��ن الفلوس(، وهو ال يفكر ببيت للس��كن أو ع��روس ألنه -كما 

قلنا- كالطير املهلوس!!
وهنا أناش��د الس��يد رئيس الوزراء الدكتور ع��ادل عبد املهدي 
أن يس��جل في مفكرته عدد املش��اريع التي أصابها الصدأ وأن 
يحدد جدوالً زمنياً صارماً بهدف إجنازها بالسرعة القياسية وأن 
يتابع بنفسه كل صغيرة وكبيرة بشأنها وأن يضع في حسابه 
-ونح��ن واثقون من أن الرجل يدرك ذلك جي��داً- أن أي تهاون في 
إجناز تلك املش��اريع سينعكس سلباً على إحداث نقلة نوعية 
ف��ي تطوير الب��الد وخدمة العباد، وأن جيوش العاطلن س��وف 

تزداد طاملا لم يكن أمامها رداد!!
إخ��وان.. أنا من جانبي فتحت س��ّجالً أدّون في��ه كل ما يتعلق 
بهذا األمر، وس��وف أفتح النار في كل مرة عندما أجد أن تهاوناً 
ق��د حصل أو أن مش��روعاً لم تَُع��د له احلياة أو ل��م ينهض من 

الرقاد!!
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

كاريكاتري
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خاص ب�)                    (

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

احلمداني يوافق على إعادة افتتاح املسرح العسكري

)4000( َمْشُرْوٍع .. ُمَتَوقَِّفة 
َأْرَقاٌم َتُفتُّ )الَكِبَد(

رســـــام عراقــــي حيصــــد املرتبـــــة األوىل بني 270 مشاركـــًا

كغيري من أبناء الشعب العراقي ُدهشت كثيراً لسماعي 
األنب��اء الت��ي تتحدث عن عودة سياس��ين س��ابقن الى 
البالد م��ن باب تصفي��ر اخلالفات، ومبعث دهش��تي األول 
يقوم على أساس التعاطف مع الوطن وضحاياه، فلو كان 
هؤالء السياسيون مجرمن ومتورطن بإراقة الدم العراقي 
فه��ل عف��ا عنهم ولي ال��دم؟ ومن ولي ال��دم احلكومة أم 

الشعب؟
ونحن نتحدث هنا عن عشرات اآلالف من العراقين الذين 
أُريق��ت دماؤه��م طيلة األعوام الس��ابقة، وم��ع احترامي 
الكبي��ر ملمثلي الش��عب في مجلس الن��واب وخياراتهم 
إذا كان ه��ذا قرار البرمل��ان والكتل السياس��ية، لكن هل 
أُسقطت التهم عن هؤالء أم أن التهم أصال كانت ملفقة 
وغي��ر حقيقية؟ ألم 
األس��ماء  تس��هم 
التي وردت في شحن 
الداخل طائفياً وإثارة 
اإلقليم��ي  اخل��ارج 
والدول��ي ضد الدولة 
العراقية وحكومتها 
ها  ر س��ت���������و د و
أن  أم  وتعايش��ها؟ 
واحلكوم��ة  الدول��ة 
كان��وا  والش��ع��ب 
أصال؟  ض��الل  عل��ى 
أتس��اءل  هن��ا  وأن��ا 
وال أته��م أح��داً ألن اخلب��ر صدمني مثلما س��يصدم أبناء 
الش��عب مبختل��ف طوائفهم، ه��ل س��يخرج العراقيون 
مطالب��ن بتبيان وجهة النظر القانونية مع أو ضد هؤالء؟ 
أم أن الكهرباء واملاء والوظيفة أهم من دماء أبناء الشعب 
العراق��ي وتضحيات��ه؟ أم أن القرار س��يمضي وس��تهيأ 
القصور والسيارات الفارهة الستقبال السادة املعارضن 
السياسين استقبال الفاحتن؟ أعرف جيداً أن هذا الطرح 
رمبا يغضب بعضهم وهم متمكنون من إيذائنا ولكن آثرت 
كلمة احلق والصدق على أي مجاملة، وننتظر رد احلكومة 
والبرمل��ان بالنفي أو اإلثب��ات، إيها العراقي��ون أمامنا دماء 

تنوح في مقابر العراق ال يسمعها إال الصادقون.

حنيب الدماء!

وقفة

 الشيخ خالد املال

أعرف جيدًا أن هذا 
الطرح ربما يغضب 

بعضهم وهم 
متمكنون من إيذائنا 

ولكن آثرت كلمة 
الحق والصدق على أي 

مجاملة

سوف أفتح النار
يف كل مرة عندما 
أجد أن تهاونًا قد 

حصل أو أن مشروعًا 
لم تعد له الحياة أو 

لم ينهض من الرقاد!

متابعة / البينة الجديدة
التونسية  الفنانة  انضمت 
فاطم��ة ناص��ر لفريق عمل 
مسلس��ل قابيل لتش��ارك 
ف��ي بطولته بدور م��ي، إلى 
جانب محم��د ممدوح، أمينة 
خلي��ل، ومحمد فراج، حيث 
يجري تصوي��ر العمل خالل 
الفترة احلالية. وبذلك تكون 
آخ��ر املنضمن الرئيس��ين 
لفريق عمل املسلسل املقرر 
عرضه خالل ش��هر رمضان 
املقبل، والذي يباشر مخرجه 

كرمي الشّناوي بتصويره 
للحاق  مكّثف  بشكٍل 
الرمضان��ي.  بالع��رض 
خاصًة وأنه يعتمد على 
اخلارجي��ة  املش��اهد 
قابيل  رئيسي.  بشكٍل 
كتب��ه مصطفى صقر 
ومحمد عز ويضم عدداً 
م��ن ضي��وف الش��رف 

الذين سيتم اإلعالن 
أس��مائهم  ع��ن 

وق��ٍت  ف��ي 
الحق.

متابعة / البينة الجديدة
نشرت فتاة تهوى عمليات التجميل 

مجموعة من الصور على مواقع التواصل 
االجتماعي، والتي تب��رز حتوالت مرعبة، 

م��رت به��ا على مدار عش��ر س��نوات.
وأنفق��ت آمبر لوك البالغ��ة من العمر 
24 عام��ا، ما يزيد عن 15 ألف دوالر على 

تعدي��ل مظهره��ا، كما أج��رت عمليات 
لتقس��يم لس��انها، وإطالة ش��حمة أذنها.

1 وإل��ى جانب ذلك، فق��د حصلت لوك عل��ى أكثر من  0 0
وشم، منها واحد باللون األزرق في عينيها. واستعرضت لوك صورة لها 
في سن الرابعة عشرة قبل إجرائها ألي من العمليات، وعلقت عليها 

قائلة »أكره هذا املظهر. لست أنا من يظهر فيها«.

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت وزارة الثقافة عن موافقة 
وزيرها عبد األمير احلمداني على 
اعادة افتتاح املسرح العسكري، 
فيما اش��ار احلمداني الى أن لدى 
الوزارة مش��روعا كامال ملواجهة 
االفكار املنحرف��ة. وقالت الوزارة 
إن وزيره��ا عبد االمي��ر احلمداني 
وافق على اعادة افتتاح املس��رح 
فنيا  منب��را  ليكون  العس��كري 
ثقافيا ينمي مشاعر حب الوطن 
ف��ي نف��وس العراقي��ن. ونقلت 
ال��وزارة ع��ن احلمدان��ي قوله، إن 

معركتنا احلالية تتمثل مبواجهة 
املتمثل��ة  املنحرف��ة  االف��كار 
بداع��ش وغيرها م��ن اجلماعات 
االرهابي��ة، الفتا الى أن لدى وزارة 
الثقافة مشروعا كامال ملواجهة 
االفكار املنحرف��ة. وتابع، أن هذه 
املعركة ال تقل اهمية عن معارك 
س��احات القتال وقد تكون اكثر 
حتديا كونها تسعى الى مواجهة 
فك��ر متطرف ومنح��رف، مؤكدا 
أن الوزارة قبلت التحدي في هذا 
النزال وستكسب الرهان بجهود 

الوطنين.

وكاالت / البينة الجديدة
م��ن  مجموع��ة 
اللص��وص احملترف��ن 
الذين يقدرون طبيعة 
س��رقتهم، عل��ى غرار 
اللوح��ات  س��ارقي 
م��ن  متكن��وا  الفني��ة، 
7 أشجار صغيرة  سرقة 
تصل قيمتها جميعا إلى 

نحو 118 ألف دوالر، بحس��ب 
ما ذكرت وسائل إعالم عاملية. 
وتضمنت الس��رقة االستيالء 
عل��ى ش��جرة عرع��ر صيني 
يص��ل  س��نة،   400 عمره��ا 
سعرها وحدها إلى 10 مالين 
ين ياباني، أو ما يعادل 90 ألف 
دوالر، كم��ا أف��ادت فوويوم��ي 
إمي��ورا، زوج��ة مزارع أش��جار 

وفق��ا  احملت��رف،  البونس��اي 
بوست  واش��نطن  لصحيفة 
إمي��ورا  وقال��ت  األميركي��ة. 
لشبكة سي إن إن األميركية 
األش��جار  نعام��ل  نح��ن 
الصغيرة ه��ذه مثل أطفالنا.. 
تص��ف  كلم��ات  توج��د  ال 
ش��عورنا.. إنه��ا مث��ل انتزاع 

عضو من اجلسد.

متابعة / البينة الجديدة
تعّرضت املذيعة الس��عودية جلن 
عم��ران ملوقف طريف خ��الل تقدميها 
حلقة من برنامح أمير الشعراء الذي 
يُعرض على قن��اة بينونة االماراتية، 
حيث ارجتل الشاعر العراقي عباس 
جيجان على الهواء قصيدة غزلية 
قال فيها »خلي اللي يقول يقول، 

عراق��ي يحب س��عودية«. وتش��اركت 
عب��ر  الفيدي��و  الس��عودية  املذيع��ة 
حس��ابها في تويتر معّلق��ًة »الصديق 
القدمي والشاعر العراقي الكبير عباس 
جيج��ان مع��روف بحس��ه الفكاه��ي 
وحّب��ه للمفاج��آت وارجت��ال املواقف«، 
مضيفًة »لألمان��ة أضحكني وأضحك 
العراق��ي  الش��اعر  غ��زل  اجلمه��ور«. 

بعمران يأت��ي بعد أس��بوع من تعّرض 
ابن��ة بلدها املمثل��ة رمي عبداهلل ملوقف 
مش��ابه، حيث تقدِّم عبداهلل برنامجاً 

ش��عرياً يحمل اس��م املكن��وس، وقام 
أحد الشعراء املشاركن فيه مبغازلتها 

مسّبباً لها اإلحراج.

فاطمــــة ناصــــــــــــر 
تلحــــــق بـ)قابيـــل(

 فتاة التنني !

سرقة 7 أشجار نادرة!

عراقي حيب سعودية

عباس جيجانجلن عمران

بغداد / البينة الجديدة
حص��ل رس��ام الكاريكاتي��ر العراق��ي مخلد 
حبيب على املرتبة األولى من بن 270 مشاركاً 
و360 كاريكاتيراً مشاركاً في مسابقة ريشة 
بي��ار صادق اللبنانية للفن��ون اجلميلة. وقالت 
الوكال��ة الوطنية لألنباء اللبنانية، إن رس��ام 
الكاريكاتي��ر العراق��ي مخلد حبي��ب فاز في 
املرتب��ة االولى للرس��امن املس��تقلن من بن 
270 مش��اركاً و360 كاريكاتيراً مش��اركاً في 
مس��ابقة ريش��ة بيار ص��ادق في نس��ختها 
الثالث��ة، الت��ي اقيم��ت ف��ي ح��رم االكادميية 

اللبنانية للفنون اجلميلة.

تعلن وكال��ة 24 نيوز اإلخبارية حاجتها إلى )3( محررات يجدن فن 
حترير األخبار والعمل في املواقع اإلخبارية، على أن يكون دوام إحدى 
احملررات من الس��اعة 9 صباحاً حت��ى الثالثة بعد الظهر، واحملررتن 

األخرين من الساعة الثالثة حتى السادسة مساًء. 
ملزيد من املعلومات االتصال باملوبايل:07707011113

وكالة 24 نيوز اإلخبارية 
حباجة إىل حمررات

عائل��ة الطفلن )حس��ن( و)مهدي(، ولدي الش��اب الراحل 
جاس��م حمي��د البيضاني، تش��كر مدير مدرس��ة الرحاب 
االبتدائية للبنن في مدينة الصدر قطاع 43 األس��تاذ )علي 
م��اذي مذك��ور( واملع��اون )محمد جب��ار( واملعلم��ة )إخالص 
ك��رمي خلف( الهتمامهم بالتالميذ وال س��يما األيتام منهم 
وتق��دمي العون لهم، فبوركت جه��ود اإلدارة ونتمنى للهيئة 

التعليمية في هذه املدرسة كل خير وبركة وتوفيق.

بوركت اجلهود هذه الصورة مت تصنيفها من أكثر الصور تأثرياً يف العامل 

التقطت هذه الصورة يف العراق لطفلة رغم تدمري 
منزهلا بالكامل إال أنها مل تفرط يف كتبها


