
بغداد / 
اعلن��ت هيئ��ة التقاعد الوطنية، ام��س االثنني، عن صرف مكاف��أة نهاية اخلدمة 
للمتقاعدين املدنيني م��ن الذين أُحيلوا الى التقاعد بالوجبات )نيس��ان، حزيران، 
آب، تش��رين األول، كانون األول 2018 وش��باط 2019( .وقالت الهيئة في بيان تلقت 
»البينة اجلديدة« ، نس��خة منه، إنه سيتم دفع كامل مبلغ املكافأة في حال كون 
مبل��غ املكاف��أة أقل من 6 مالي��ني دينار، مبينة انه مت تقس��يم مبال��غ املتقاعدين 
الذي��ن تزيد مكافأتهم عن 6 ماليني دينار الى دفعتني األولى تُس��لم األحد املوافق 
2019/3/3 ، ويتم صرف الدفعة الثانية في وجبة نيسان 2019.واضافت انه بإمكان 
املتقاعدين من حاملي بطاقات الدفع االلكتروني مراجعة مراكز الصرف الستالم 
مستحقاتهم .واوضحت أما بالنسبة ملتقاعدي الصرف اليدوي فيتوجب عليهم 
اص��دار بطاق��ات الدف��ع اإللكتروني في احملافظ��ات وثم يُصار ال��ى مراجعة ديوان 

الهيأة قسم حسابات املتقاعدين لغرض صرف مبالغ مكافأتهم .

)                                 ( تنشر تقديرات أعداد سكان العراق لغاية عام 2030 باالرقام

»التقاعد« تعلن صرف مكافأة نهاية اخلدمة للمتقاعدين املدنيني وهذه تفاصيل الوجبات

اإلفراج عن رئيس حراك اجليل اجلديد.. واإلعالم األمين يعلن انطالق عملية عسكرية واسعة يف األنبار
مصر تدعو التفاقات ثنائية مع العراق على غرار االردن.. وعبد املهدي: بغداد متتلك حضورا قويا ملساعدة الفلسطينيني بتحقيق مطالبهم

مؤكدة استمرار خطتها بتخفيض الضريبة لذوي الدخل احملدود.. “هيئة الضرائب” تكشف عن دراسة جديدة تتعلق بضرائب رواتب املوظفني

قولوا معنا يا اهلل.. جملس مكافحة الفساد يوجه بتدقيق عاجل يف موضوع تهريب النفط وتعيينات تربية الديوانية وواسط وذي قار
“االحتادية” تتسلم دعوى طعن على منصب وزير الدفاع.. والكشف عن تفاصيل اجتماع االحزاب الكردية يف كركوك
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البرلمان يسعى لتمرير القوانين الخالفية في الدورة الحالية ومقررته تؤكد: الجلسة المقبلة ستعقد في منطقة العالوي

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 

شجار بالرصاص احلي يتخلل االنتخابات ونقابة احملامني تكشف مالبسات ماجرى يف مبناها امس!

رأى النائب عن تيار احلكمة )حسن خالطي( 
ام��س ان الفص��ل التش��ريعي االول جملل��س 
النواب رك��ز على نوعية القوان��ني املتعلقة 
مبكافحة الفس��اد ومترير املوازنة فيما اشار 
الى وجود العديد من القوانني اخلالفية التي 
يس��عى اعضاء اجملل��س في ال��دورة احلالية 
لتمريرها مبين��اً ان قوانني احملكمة االحتادية 
والنف��ط والغاز والضمان االجتماعي اضافة 
الى قوانني اخرى مهمة نس��عى لتشريعها 

في الدورة احلالية.
على صعيد ذي صل��ة اعلنت مقررة مجلس 
الن��واب )خديج��ة علي( ان اجمللس س��يعقد 
جلسته املقبلة من فصله التشريعي الثاني 
في منطقة العالوي ببغداد فيما اشارت الى 
ان اجللسة ستتضمن التصويت على بعض 
الوزراء ورئاس��ات اللجان ومناقش��ة تواجد 
القوات االجنبية ف��ي البالد. وقالت خديجة 
ان جلسة البرملان االولى للفصل التشريعي 
الثان��ي كان م��ن املقرر عقدها ف��ي اخلامس 
من الش��هر اجلاري في بناية مجلس النواب 
االساس��ية لكنه ولوجود عملي��ات صيانة 
وترمي��م فق��د تق��رر ان يت��م عقد اجللس��ة 
االول��ى للبرمل��ان الس��بت املقبل ف��ي مبنى 
اجمللس الوطني س��ابقاً في منطقة العالوي. 
مبينة انه وفق املعطي��ات والتأهيل للبناية 
االساسية فقد يتم عقد جلسات اخرى في 
املبنى البديل او العودة الى املبنى االس��اس 

وحسب معطيات الوضع.
وفي شأن آخر اكد نائب رئيس البرملان )حسن 

الكعب��ي( امس ان العراق يفتح ذراعيه لكل 
العرب . جاء ذلك خالل اس��تقباله الس��فير 
املص��ري لدى الع��راق )عالء موس��ى( واضاف 
الكعب��ي ان الع��راق يتطل��ع لبن��اء عالقات 
استراتيجية متميزة وبناءة مع جميع الدول 
العربي��ة والدولية من جهته اعرب الس��فير 
املصري عن تطلع بالده التفاقيات ثنائية مع 
الع��راق على غرار ما ج��رى مع االردن. واضاف 
الس��فير املصري ان العراق بل��د محوري في 
املنطقة وذو تأثير كبير في القضايا العربية 
واالقليمي��ة مؤك��داً ان الع��راق م��ع مص��ر 

يشكالن قوة العرب.
في وقت اكد رئيس الوزراء )عادل عبد املهدي( 
ان الع��راق ميتلك حضوراً قوي��اً في املنطقة 
ميكن من خالله املساعدة في حتقيق مطالب 
الشعب الفلسطيني وتأتي تصريحات عبد 
املهدي غ��داة وصول الرئيس الفلس��طيني 

)محمود عباس( في زيارة لبغداد.
وف��ي التط��ورات ايض��اً اص��درت محكم��ة 
الس��ليمانية امس امراً باالف��راج عن رئيس 
ح��راك اجليل اجلديد )شاس��وار عبد الواحد( 

بكفالة مالية.

وعل��ى صعي��د آخ��ر اعلن��ت خلي��ة االعالم 
االمن��ي ام��س انط��الق عملي��ة عس��كرية 
واس��عة ف��ي محافظة االنبار لف��رض االمن 
فيه��ا. وقال��ت اخللية ان قيادة فرقة املش��اة 
االولى التابعة لقيادة عمليات االنبار شرعت 
بعملي��ة عس��كرية واس��عة ف��ي مناط��ق 
)جنوب الصكار وقرية الضبعة( لفرض االمن 
ومالحق��ة املطلوبني للقض��اء والبحث عما 
اذا كان هن��اك مختطفون اضافة الى تدقيق 

معلومات العوائل كافة.
واوضح مص��در ذي صلة ان الق��وات االمنية 

بصنوفه��ا اخملتلفة ش��رعت بحملة الدهم 
والتفتيش لتشمل مناطق )بنيان السحالي 
والكعرة ومديسيس وقرية البوفهد( جنوب 
صحراء القائم عل��ى خلفية ورود معلومات 
استخباراتية تفيد بوجود خاليا لعناصر من 

مجرمي داعش تسللوا الى تلك املنطقة.
على صعيد آخ��ر اعلنت احملكم��ة االحتادية 
العلي��ا امس عن تلقيه��ا تقرير خبراء دعوى 
فيصل فن��ر فيصل اجلربا للطعن بجلس��ة 
مجلس النواب للتصويت عليه وزيراً للدفاع 
فيم��ا اجل��ت املرافع��ة ال��ى الي��وم الثالثاء 
وقال املتح��دث الرس��مي للمحكمة )اياس 
العلي��ا  االحتادي��ة  احملكم��ة  ان  الس��اموك( 
عقدت جلستها برئاس��ة القاضي )مدحت 
احملم��ود( وحض��ور القض��اة االعض��اء كافة 
ونظ��رت دع��وى فيص��ل فن��ر فيص��ل اجلربا 
للطعن بجلسة مجلس النواب التي كانت 
مخصص��ة للتصويت عليه مرش��حاً لوزارة 
الدفاع في 24/ 12/ 2018 واضاف الس��اموك 
ان احملكم��ة كان��ت ق��د كلفت ثالث��ة خبراء 
م��ن االدلة اجلنائية لكي ي��ؤدوا خبرتهم في 
الدع��وى لتق��دمي تقريرهم وحلف��ت اخلبراء 
اليم��ني القانونية وقد مت تأجيل املرافعة الى 
الساعة التاس��عة من صباح اليوم الثالثاء 
لغ��رض تدقي��ق التقري��ر املقدم م��ن اخلبراء 
وبني الس��اموك ان االمر الوالئ��ي الصادر عن 
احملكم��ة االحتادي��ة في اجللس��ة الس��ابقة 
اخلاصة بايق��اف التصويت على منصب وزير 
الدفاع سيبقى نافذاً لغاية صدور حكم في 

الدعوى.
واالط��راف  االح��زاب  كش��فت  وق��ت  ف��ي 

الكردستانية امس عن تفاصيل اجتماعها 
الذي عقدت��ه في محافظة كرك��وك داعية 
لالس��راع في تطبيع االوض��اع في احملافظة 
محاف��ظ  وانتخ��اب  مجلس��ها  وتفعي��ل 
جدي��د له��ا وقالت تل��ك االحزاب  ف��ي بيان 
ال��ذي  املش��ترك  االجتم��اع  انته��اء  بع��د 
عقد ف��ي مرك��ز تنظيمات كرك��وك لالحتاد 
الوطن��ي الكردس��تاني ان االجتم��اع ناقش 
االس��تعدادات اجلاري��ة الحياء ذك��رى اعياد 
ف��ي  وانتفاض��ة ش��عب كردس��تان  ن��وروز 

محافظة كركوك.
وف��ي ش��أن محل��ي وج��ه اجملل��س االعل��ى 
ملكافحة الفساد بتش��كيل فريق مشترك 
لوضع آلية س��ريعة ملتابعة موضوع تهريب 
النفط واجلهات املس��تفيدة منه فيما وجه 
بتدقي��ق عاجل في االج��راءات اخلاصة مبلف 
التعيينات في محافظة الديوانية وواس��ط 
وذي ق��ار وذكر بيان ملكتب رئي��س الوزراء انه 
وفي مستهل االجتماع رحب رئيس مجلس 
ال��وزراء مبمث��ل منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي 
املعنية مبكافحة الفس��اد كعض��و مراقب 
حي��ث اش��ار ال��ى ان وج��ود املنظم��ات غير 
احلكومية هو رس��الة عل��ى ان عمل اجمللس 
مؤسس��اتي وممنه��ج واله��دف من��ه تقوية 
وتعزيز السلطات الرقابية وحل التقاطعات 
بني مؤسس��ة واخرى والعمل ب��روح الفريق 
الواحد كما متت مناقشة وضع آلية الختيار 
املفتش��ني العموميني على اساس الكفاءة 
والنزاه��ة واالختصاص وبش��كل ينس��جم 

واملهام امللقاة على عاتقهم.

يف الهدفكتب املحرر السياسي

هاتفني امس مواطن عراقي وعّرف اسمه بأنه عراقي 
ابن عراقي حتى س��ابع ظهر قائالً لي: يا أخي واهلل إن 
بعض السياسيني والبرملانيني صدعوا رؤوسنا بكثرة 
ما يطلقون��ه من تصريحات وما يلوحون به من وعود 
للقضاء على حيتان الفس��اد ومحاسبة املفسدين 
الذين اجهزوا على املال العام ومارسوا بحقه الفرهود 
بابش��ع صورة لكننا لم نر وزيراً او مس��ؤوالً من عيار 
»الصماخ��ات الكبي��رة« قد اخذ طريق��ه للمحاكم 
ث��م زج به خلف القضبان جزاء ما ارتكبه من جرائم 
بشعة بحق املال العام وثروة البالد والعباد ترقى الى 
مس��توى جرائم داع��ش.. ويقول ه��ذا العراقي ان ما 

محبطاً  صراحة  جعله 
ويعيش حالة اليأس هو 
ان اللص��وص واحلرامية 
يصول��ون  والنش��الة 
ذلك  يقاب��ل  ويجول��ون 
وط��ن ينهب ف��ي وضح 
النهار وش��عباً يُس��لب 
مافي جيوب��ه من بقايا 

نقود »خردة«!!
القض��اء على الفس��اد 
لي��س س��والف عجائز 

وليست امنيات يتم اجترارها اجتراراً مبناسبة او من 
دونها بل هي قرارات واج��راءات قانونية صارمة تهتز 
لها فرائص اللصوص ويرتعد من فعلها »اوالد احلرام« 

حتى يتبولوا على سراويلهم..
القض��اء على الفس��اد االداري واملالي يجب ان يكون 
مح��دداً بس��قف زمني وان يك��ون مرتبط��اً بقرارات 
تلوي عنق من طغى وجتبر وساهم في افقار الشعب 
وخ��راب الع��راق.. آن اآلوان حملاس��بة املفس��دين وآن 
للملف��ات اخلطيرة به��ذا اخلص��وص ان تُفتح بغية 
حسمها واطالع الش��عب بكل التفاصيل وليتذكر 
من يتذكر ان »البينة اجلديدة« ستالحق هذا املوضوع 
وستواصل الطرق حتى يتس��اقط الفاسدون واحداً 

تلو آخر.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 آن اآلوان ملحاسبة 
املفسدين وآن للملفات 
الخطرية بهذا الخصوص 
ان تـُفتح بغية حسمها 
واطالع الشعب بكل 
التفاصيل

القضاء على الفساد  
ليس  باألمنيات
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فرع معتمد جديد آخر خلدمات إق
زين العراق يف القائم ...لتلبية 

احتياجات مشرتكيها يف كل العراق 

توصيات تقصي احلقائق .. 
البعض يصفها متسرعة والبعض 

اآلخر يؤكد ان الكرة العراقية 
حباجة اىل صدمة !!

5
نائب عن الفتح: 

العراق لن يكون مرتعا 
للدواعش واالمريكان

تيار رئيس احلكومة 
يرصد احلملة على زيارة 

دوكني وتطبيق »سيدر«
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عبد املهدي مستذكرا تضحيات العراقيني يف االنتفاضة الشعبانية : أسهمت يف متكني الشعب حليازة مستقبل زاهر
نائب يدعو وزير الصحة اىل منع تدخل افراد اسرته مبفاصل ومقررات الوزارةال

2شيخ دلري: تعدد الزوجات ظلم للنساء وأدعو رجال الدين لتعزيز هذا املفهوم
3
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الحلبوسي يلتقي ملك ااْلردن يف عمان ويبحث معه آفاق التعاون يف مجاالت األمن واإلعمار 
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عمان / وكاالت / 
محم��د  الن��واب  مجل��س  رئي��س  التق��ى 
احللبوسي، ووفد نيابي ملك اململكة االردنية 
الهاشمية جاللَة امللك عبد اهلل الثاني، وذلك 

على هامش مؤمتر االحتاد البرملاني العربي.
وجرى خالل اللقاء مناقشة تطوير العالقات 
الثنائية بني البلدي��ن، وامللفات ذات االهتمام 

املشترك.

وق��ال رئي��س البرمل��ان محمد احللبوس��ي إن 
»الع��راق الذي خاض حربا ض��د اإلرهاب نيابًة 
عن أش��قائه والعالم ال بدَّ من تضافر جميع 
اجلهود لدعمه واس��تقراره، الذي سُيس��هم 
ب��دوره في اس��تقرار املنطق��ة. مثمنا حرص 
اململك��ة األردني��ة الهاش��مية عل��ى تطوير 

عالقاتها األخوية والتاريخية مع العراق«.
كما أكد احللبوسي على ضرورة توسيع آفاق 

التع��اون بني البلدين في اجمل��االت كافة، وفي 
مقدمته��ا األمن واإلعمار ومبا يخدم مصلحة 

الشعبني الشقيقني.
د جاللة امللك موقف اململكة  من جهته ج��دَّ
ب��الده  اس��تعداد  مبدي��ا  للع��راق،  الداع��م 
للمس��اهمة بش��كٍل كبيٍر في حتقيق املزيد 

من األمن واالستقرار.

احللبوسي يلتقي ملك االردن ويبحث آفاق التعاون يف جماالت األمن واإلعمار
  بغداد /

اكد النائب عن حتالف النصر فيصل العيس��اوي، امس 
االثن��ني، أن الفص��ل التش��ريعي اجلديد جملل��س النواب 
س��يتضمن اج��راء تقييم ش��امل ملنج��زات احلكومة 
التي تعه��دت بها خالل املئ��ة يوم االولى، مش��يرا الى 
حج��ب الثقة عن كل وزير اخفق في تنفيذ مامت االتفاق 
عليه خالل الفت��رة احملددة. وقال العيس��اوي ، ان رئيس 
احلكومة تعهد في اجللسات االولى على حتقيق عدد من 
املنج��زات خالل املئة يوم االولى من عمر احلكومة والتي 
انتهت ونحن بحاجة الى تقييم شامل ملا مت التعهد به 
لتلك الفترة واالستيضاح عن املنجزات التي مت التعهد 

به��ا، مبين��ا ان مجلس النواب وبع��د االطالع على مامت 
اجنازه سيعطي موقفه على كل وزارة بشكل منفرد من 

ناحية القناعة او اي قرار اخر يتم االتفاق عليه.
واض��اف العيس��اوي، ان اي وزي��ر اخفق ف��ي تنفيذ مامت 
االتف��اق عليه خالل املئة يوم االولى نعتقد انه س��يتم 
حجب الثقة عنه، اضافة الى اجراءات استجواب لوزير 
او اثنني نتيجة الخفاقات في الوزارات او وجود مشاكل 
اداري��ة او قانونية، الفتا الى ان البرملان متحفز بش��كل 
كبير خ��الل الفصل التش��ريعي املقب��ل على تصويب 
عم��ل احلكوم��ة وحتقي��ق اعلى االجن��ازات الت��ي تخدم 

املواطن وتؤدي لتقدمي اخلدمات له.

صدق أو التصدق.. نائب : حجب الثقة عن كل وزير 
اخفق خالل الـ )100( يوم

بغداد / 
متك��ن مكت��ب املفتش الع��ام لوزارة 
األح��وال  مديري��ة  ف��ي  الداخلي��ة 
املدنية واجل��وازات واإلقامة من إيقاف 
عملي��ة بيع عق��ار ملواطن��ة مقيمة 
األمريكي��ة  املتح��دة  الوالي��ات  ف��ي 
مزورة.متكن  ثبوتي��ة  مبستمس��كات 

مكتب املفتش العام لوزارة الداخلية 
في مديرية األحوال املدنية واجلوازات 
واإلقامة م��ن إيقاف عملية بيع عقار 
ملواطنة مقيمة في الواليات املتحدة 
األمريكي��ة مبستمس��كات ثبوتي��ة 
مزورة.ومت��ت العملية بعد جهد كبير 
وحتٍر وتدقي��ق أجراه مكت��ب املفتش 

دائ��رة  وس��جالت  ملعام��الت  الع��ام 
أح��وال األعظمي��ة، حيث أكتش��ف 
املكت��ب وجود معامل��ة خاصة ببيع 
عق��ار ف��ي األعظمي��ة مرفق��ة بها 
هوية أحوال وبطاقة س��كن مزورتني، 
األمر ال��ذي دعا مكتب املفتش العام 
الى التحرك الس��ريع واش��عار دائرة 

التس��جيل العقاري ف��ي الرصافة 1 
بإيق��اف اجراءات بي��ع العقار لوجود 
تزوي��ر ف��ي مستمس��كات املواطنة، 
كما مت��ت مفاحت��ة مديري��ة تفتيش 
بغ��داد بغي��ة فت��ح حتقيق م��ع أمني 
السجل املدني وضابط اصدار بطاقة 

السكن املزورتني.

بغداد / 
أكدت هيئة رئاسة البرملان، امس االثنني، 
أنها س��تعمل خ��الل ال��دورة البرملانية 
احلالية على إقرار القوانني التي تساهم 
ومحاس��بة  الفس��اد  حقب��ة  بإنه��اء 
املفسدين.وقال املكتب اإلعالمي لعضو 
الهيئ��ة، حس��ن الكعب��ي، إن الكعبي 

الس��فيرة  ام��س  مبكتب��ه  اس��تقبل 
األس��ترالية في الع��راق ج��وان الونس 
والوفد املراف��ق لها.وأضاف املكتب، أنه 
ج��رى خ��الل االجتم��اع بح��ث تفعيل 
جلان الصداق��ة البرملانية ب��ني البلدين 
واملس��اهمة في اعادة العوائل النازحة 
الى مناطقه��ا احملررة، فضال عن تفعيل 

اطر التعاون في ش��تى اجملاالت س��يما  
االقتصادية – التجارية – الزراعية. وأكد 
الكعبي، بحس��ب البيان، أن اإلس��راع 
في محاربة الفس��اد س��يحرك عجلة 
اإلقتص��اد إلى األمام ويدف��ع باملزيد من 
الش��ركات األجنبية الرصينة، واعتماد 
مب��دأ  التناف��س للحضور ف��ي العراق.

وأش��ار إل��ى  أن أه��م اولوي��ات مجلس 
الن��واب خ��الل دورت��ه احلالية ه��و اقرار 
القوان��ني التي تس��اهم بإنه��اء حقبة 
الفس��اد ومحاس��بة املفس��دين أينما 
وج��دوا، فضال عن توحيد اجلهود بهدف 
تق��دمي الدعم واالس��ناد الكامل لعمل 

اجمللس األعلى ملكافحة الفساد.  

مفتش عام الداخلية مينع بيع عقار ملواطنة مقيمة يف أمريكا مبستمسكات ثبوتية مزورة

رئاسة الربملان : سنقر القوانني اليت تساهم بإنهاء حقبة الفساد وحماسبة املفسدين
مرت اربعة ايام من شهرنا احلالي 
)آذار( واملتقاع��دون العس��كريون 
لم يستلموا رواتبهم التقاعدية 
ويع��رف اجلميع كم ه��ي احلاجة 
اليه��ا ماس��ة ف��ي ظ��ل وج��ود 
والتزام��ات  كثي��رة  احتياج��ات 

عائلية.
التقاع��د  ياهيئ��ة  نناش��دكم 
ويامصرف الرش��يد ونقول »هلّله 
هّلل��ه باملتقاعدي��ن« واملعنى في 

قلب الشاعر.

اصرفوا رواتب 
املتقاعدين العسكريني 

ياتقاعد ويارشيد

بغداد /
أعلن��ت جلنة العم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة النيابي��ة، امس 
االثنني، عن ارتفاع نسبة البطالة بني الشباب بسبب العمالة 
األجنبية، مؤكدة سعيها تشريع قانون احلد من ظاهرة تشغيل 
العمال��ة األجنبية داخل البالد.وقال عضو اللجنة س��تار جبار 
العتاب��ي إن “هن��اك دخوال غير ش��رعي للعمال��ة األجنبية من 
قبل الشركات االستثمارية”، مؤكدا أن “انخفاض أسعار أجور 

العمالة احمللية يدفع بتلك الش��ركات جلب العمالة االسيوية 
وغيرها واس��تغاللهم مببالغ زهيدة”.وأوضح العتابي وهو نائب 
عن حتالف اإلصالح واألعمار أن حتالفه “ناقش هذا امللف اخلطير 
وس��يتم بحث��ه داخل مجل��س الن��واب  ايضا””.واش��ار إلى أن 
“حتال��ف اإلصالح رفض رفضا قاطعا دخول العمالة باس��تثناء 
االختص��اص لالس��تفادة من خبراتهم وس��يتم احل��د من هذه 

الظاهرة بالتعاون مع القوى السياسية األخرى”.

 البصرة / 
اس��عد  البص��رة  محاف��ظ  أعل��ن 
العيداني، امس االثنني، عن تش��كيل 
جلن��ة لتحوي��ل اإلج��راء اليوميني الى 
عقود تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 
)12( لع��ام 2019.وقال العيداني انه “مت 
مخاطبة دوائر الدولة املرتبطة بديوان 

احملافظة كافة مبعاجلة موضوع حتويل 
األج��ور اليومية الى عقود”.وأضاف انه 
“مت تش��كيل جلان مختصة في الدوائر 
تتول��ى تنفيذ م��ا جاء بق��رار مجلس 
الوزراء رقم )12( لعام 2019 واملبلغ إلينا 
بإعم��ام األمانة العام��ة جمللس الوزراء 
دائرة ش��ؤون مجلس ال��وزراء واللجان 

حسب تعليمات تنفيذ املوازنة للعام 
اجلاري”.واوضح العيداني انه “بحسب 
التعليم��ات تتولى ال��وزارات عدا وزارة 
اخلارجية واجلهات غير املرتبطة بوزارة   
حتوي��ل االج��راء اليوميني املس��تمرين 
باخلدم��ة كاف��ة ال��ى عق��ود وتكييف 

وضع املتعاقدين”.

مساع برملانية لتشريع قانون للحد من العمالة األجنبية

تنفيذاً لقرار جملس الوزراء .. حمافظ البصرة يشكل جلنة لتحويل موظفي األجور إىل عقود
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بغداد / البينة الجديدة
اعتب��رت النائبة عن ائت��اف دولة القانون عالية نصيف، ام��س االثنني، صدور امر 
والئي من قبل احملكمة االحتادية بايقاف اي تصويت على مرش��ح وزير الدفاع حلني 
حسم قضية فيصل اجلربا مخالفة دستورية. وقالت نصيف إن “صدور امر والئي 
بايق��اف التصويت على اي مرش��ح ل��وزارة الدفاع بانه مخالف��ة صريحة للمادة 
47 من الدس��تور التي تنص على اس��تقال السلطة التش��ريعية عن السلطة 
القضائية”. واضافت ان “املرش��ح الس��ابق فيصل اجلربا قد فشل بحصول ثقة 
البرملان عندما قدم مرش��حا حلقيبة الوزارة وان اعتراضه غير قانوني ودس��توري”, 
معتب��رة أن “ص��دور االم��ر االداري ميثل حتديا للس��لطة التش��ريعية ونحن نقبل 
التحدي ولن نس��مح بالتصويت على اعادة ترشحة مرة اخرى حفاظا على هيبة 

استقالية السلطة التشريعية”.

بغداد / البينة الجديدة
دعا رئي��س اجلمهورية بره��م صالح، امس 
االثن��ني، ال��ى حماي��ة الق��دس الش��ريف 
انته��اكات، مش��دداً  أي  واملقدس��ات م��ن 
على ض��رورة ب��ذل اجله��ود لتحقي��ق آمال 
الشعب الفلسطيني الشقيق في السام 

واالستقرار ونيله كامل حقوقه املشروعة.
وقال املكتب االعامي لرئاسة اجلمهورية ، إن 
رئيس اجلمهورية برهم صالح استقبل، في 
قصر السام ببغداد، الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس والوفد املرافق له، وجرى خال 

اللقاء، بحث آخر املس��تجدات والتطورات 
ف��ي الس��احتني العربي��ة واإلقليمية.ودعا 
صالح الى أهمية حماية القدس الش��ريف 
انته��اكات، مش��دداً  أي  واملقدس��ات م��ن 
على ض��رورة ب��ذل اجله��ود لتحقي��ق آمال 
الشعب الفلسطيني الشقيق في السام 
واالستقرار ونيله كامل حقوقه املشروعة. 
وأوض��ح ان العراق كان وما يزال س��ّباقاً في 
الدف��اع ع��ن فلس��طني وعّده��ا القضية 
االولى في احملافل الدولية، مشيرا الى عمق 
العاق��ات األخوي��ة التأريخي��ة والرواب��ط 

املش��تركة ب��ني الع��راق وفلس��طني. وأكد 
ضرورة العمل عل��ى تطويرها واإلرتقاء بها، 
مبا يخدم تطلعات الش��عبني الش��قيقني، 
فضاً عن مناقشة عدد من امللفات املهمة 
لتعزي��ز التع��اون والتنس��يق ف��ي اجمل��االت 
كافة مبا يضمن حتقيق املصالح املشتركة.
من جانب��ه عّبر الرئيس الفلس��طيني عن 
تهانيه للعراق، ش��عباً وحكومًة باالنتصار 
عل��ى عصابات داعش وحتري��ر املدن، مجدداً 
تضامن الشعب الفلسطيني مع شقيقه 

العراقي في تصديه لإلرهاب.

بغداد / البينة الجديدة
كش��فت هيئة النزاه��ة، امس االثنني، ع��ن وضع آليٍة 
حلس��م ملفات الفس��اد الكبرى ضمن ُم��دٍد ُمَحّدَدٍة. 
ودعا رئي��س الهيئة القاضي عزت توفيق جعفر، خال 
االجتماع ال��دوريِّ للمنظومة الرقابيَّ��ة الوطنيَّة، الى 
أهميَّ��ة تضافر جهود األجهزة الرقابيَّ��ة الوطنيَّة؛ من 
أجل مواجهة املهام اجلس��ام التي تقع على عاتقها، 
كاش��فاً عن وجود أعماٍل جبَّارٍَة ش��رعت هذه األجهزة 
بإجنازها.وطال��ب جعفر، بضرورة وج��ود إِرَاَدٍة َحِقيِقيٍَّة 
ل��دى األجهزة الرقابيَّ��ة الوطنيَّة ملواجه��ة التحديات 
التي تواج��ه عملها، فض��اً عن دعم اجملل��س األعلى 
ملكافحة الفس��اد لهذه األجهزة وس��عيه إلى توحيد 
جهودها؛ بغية حتديد ملفات الفس��اد الكبرى، ووضع 
ٍة ُمَحّدَدٍة. واوضح  آليَّة عمليٍَّة وفاعلٍة إلجنازها ضمن ُمدَّ
البيان ان االجتماع ناقش، س��بل وضع آليٍَّة الستقبال 
وإجاب��ة املراس��ات واخملاطب��ات م��ع مجل��س النواب 
وجلان��ه املعنيَّة وآليَّة عم��ل فروع مكاتب املُفتِّش��ني 
العموميِّني في احملافظ��ات، فضاً عن بحث اإلجراءات 
والنتائج املتخذة بصدد إكمال ُمْسَودَِّة االستراتيجيَّة 
الوطنيَّة ملكافحة الفساد واملقياس الوطنيِّ للنزاهة.
واش��ار ال��ى ان االجتم��اع تخلل عرض وجه��ات نظر 
املُفتِّش��ني العموميِّني بص��دد املعوق��ات التي تواجه 
عم��ل مكاتبهم، وماهية احلل��ول التي ميكن أن توضع 
لتجاوزها بالتنس��يق مع هيأة النزاهة واجمللس األعلى 

ملكافحة الفساد.

نصيف: األمر الوالئي الصادر من االحتادية بإيقاف التصويت على مرشح الدفاع خمالف للدستور

العدل: إحالة موظفني إىل النزاهة لتسببهما مبخالفات أدت إىل صرف 16 مليار دينار

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
اعتب��رت القيادي��ة في االحت��اد الوطني 
الكردستاني ريزان ش��يخ دلير، ان تعدد 
الزوج��ات ظلم للنس��اء، داعي��ة رجال 
الدي��ن الى تعزي��ز هذا املفه��وم. وقالت 
شيخ دلير، إن شيخ االزهر الدكتور احمد 
الطيب قد صرح مؤخراً ان تعدد الزوجات 
ظل��م للنس��اء، ما اث��ار جدالً واس��عار 

خصوص��اً من قب��ل التي��ار الس��لفي، 
مبين��ُة ان الطيب ذك��ر أن هذه القضية 
من بني قضاي��ا التراث اإلس��امي التي 
حتتاج للتجديد بش��كل عاجل. وبينت 
ش��يخ دلير، رأينا ان اكثر من بيت يهدم 
وعائلة حتطمت بسبب اقدام رب االسرة 
عل��ى الزواج بأمراة اخ��رى، ومنحها كل 
االهتمام واهمال زوجته وعائلته االولى، 

مبين��ًة ان هذا االمر مت��داول في العراق 
وحوادثه وقصصه كثيرة وليست قصة 
او جتربة واحدة. ودعت ش��يخ دلير، رجال 
الدين م��ن جميع الطوائ��ف الى ضرورة 
تكرار ه��ذا الكام في خطب��ة اجلمعة 
امام املصلني الذين يحتاجون الى شرح 
ابعاد هذه املسألة وتأثيرها على اجملتمع، 
منوه��ًة أن كامه��م هذا يس��تند على 

الق��رآن كما ذكر ش��يخ االزه��ر الطيب 
ال��ذي اعتب��ر ان م��ن يقول��ون إن األصل 
في الزواج هو التع��دد مخطئون، وعلى 
مس��ؤوليتي الكامل��ة، ف��إن األصل في 
القرآن الكرمي هو أن زوجة واحدة تكفي، 
معتب��راً أن اآلية القرآنية َف��ِإْن ِخْفُتْم أاَل 
تَْعِدُلوا َفَواِحَدًة دليل على كامه. وعدت 
شيخ دلير مسألة تعدد الزوجات ظلماً 

للم��رأة ولألبن��اء في كثير م��ن األحيان، 
وهي من األمور التي ش��هدت تش��ويهاً 
للفهم الصحيح للقرآن الكرمي والسنة 
النبوية، مطالبة بإعادة قراءة اآلية التي 
وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل 
كامل،فالبع��ض يقرأ مثنى وثاث ورباع، 
وهذا جزء من اآلي��ة، وليس اآلية كاملة، 

فهناك ما قبلها وما بعدها.

»                           « تنشر تقديرات أعداد سكان العراق لغاية عام 2030 باألرقام

شيخ دلري: تعدد الزوجات ظلم للنساء وأدعو رجال الدين إىل تعزيز هذا املفهوم

البينة الجديدة / وكاالت
قال��ت صحيف��ة صنداي تامي��ز البريطاني��ة، إن عناص��ر تنظيم 
داعش يش��عرون ب�غض��ب وخيبة أم��ل عميق��ة، ألن زعيمهم، 
أبو بكر البغ��دادي، اختفى في الصحراء بداًل من املش��اركة في 
املعركة األخيرة للتنظيم ببلدة باغوز، ش��رقي سوريا. وأضافت 
الصحيف��ة، ف��ي تقرير نش��رته عل��ى موقعه��ا اإللكتروني، أن 
مقاتلني س��لموا أنفس��هم ملنظمة “ي ب ك بي كا كا”، أعربوا 
عن غضبه��م من زعيم “داعش” الغائ��ب، بينما تقترب القوات 
املتقدمة من اجلزء األخير من أراضي التنظيم، وهي منطقة تبلغ 
مس��احتها نحو نصف ميل مربع )1.295 كم2( في وادي الفرات 
الس��وري. ووفقا للصحيفة، كش��فت املقابات التي أجريت مع 
عناص��ر “داعش”، وزعماء محليني ومقاتلني ومس��ؤولني غربيني 
)لم تس��مهم( عن ش��عور “بخيبة أم��ل داخلي��ة عميقة” من 

اخلليفة املزعوم، أسفرت عن انشقاقات داخل التنظيم.

عناصر داعش يشعرون بـخيبة أمل
 بعد اختفاء زعيمهم يف الصحراء

أخبار موجزة
حرب .. اكد احمللل السياس��ي االمريكي والضابط 
الس��ابق في احلرب النفس��ية االمريكية سكوت 
بيني��ت ،ام��س االثن��ني، أن عض��وات الكونغ��رس 
املس��لمات اصبحن هدفا حلرب نفس��ية من قبل 
احملافظني اجلدد واللوبي الصهيوني داخل الواليات 
املتحدة .ونقل��ت قناة )برس تي ف��ي( االيرانية في 
مقابلة عن بينيت قول��ه إن ”عضوتي الكونغرس 
اجلديدتني الهان عمر ورش��يدة طالب املس��لمتني حتلني بالشجاعة 

لقول احلقيقة«.
تغري��دة .. قال الرئيس األمريك��ي دونالد ترامب إن اس��تعجاله في 
إنه��اء احملادثات م��ع زعيم كوريا الش��مالية كيم 
جونغ أون، كان بسبب جلسات االستماع حملاميه 
الس��ابق مايكل كوهني التي تزامن��ت مع القمة. 
وكت��ب ترامب ف��ي “تويت��ر”: “عندما يس��تجوب 
الدميقراطيون في جلسات استماع عامة شخصا 
كاذبا مدانا ومحتاال، وفي نفس الوقت الذي تعقد 

فيه قمة نووية مهمة جدا مع كوريا الشمالية.

مقتل .. قال جاي جونز رئيس شرطة مقاطعة لي 
كاونتي ف��ي والية أالباما األمريكي��ة، إن ما ال يقل 
عن 14 ش��خصا، بعضهم أطف��ال، القوا حتفهم 
بع��د أن ضرب إعص��ار املقاطعة، ودم��ر الكثير من 
املنازل. وتوقع رئيس الش��رطة ارتفاع عدد القتلى 
مع اس��تمرار أعمال البح��ث واإلنقاذ. ومن املنتظر 
أن يعم��ل عمال الطوارئ طوال الليل في انتش��ال 

جثث القتلى واملصابني من حطام املنازل والشركات املدمرة.
ده��س .. اعل��ن اجلي��ش الصهيوني، ام��س االثنني، أنه قتل ش��ابني 
فلس��طينيني واصيب اخر بجروح بعد ان دهس��وا بسيارتهم عددا 
من اجلن��ود الصهاينة  في الضفة الغربية احملتلة، 
وإن القوات أطلقت النار عل��ى املهاجمني الثاثة.
وذكرت وكالة معا الفلس��طينية أن “جنود جيش 
الكي��ان الصهيون��ي فتح��وا النار على الش��بان 
الثاث��ة بالقرب م��ن قرية كفر نعمة ف��ي رام اهلل  
فيما أصي��ب جنديان صهيوني��ان بجروح وصفت 

جراح أحدهما باخلطيرة«.

احتجاج��ات .. تظاه��ر مئات الش��بان، في وس��ط 
اجلزائ��ر العاصم��ة مناطق أخ��رى، احتجاجا على 
تقدمي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ملف ترشحه 
رس��ميا إلى االنتخابات الرئاس��ية في 18 نيسان 
لوالية خامس��ة، بحس��ب ما أفادت مص��ادر عدة. 
وتعهد بوتفليقة، تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة 
في حال فوزه، يح��دد موعدها مؤمتر وطني، يعمل 
أيضا على إقرار إصاحات أساس��ية لكن ذلك لم يوقف التظاهرات 

التي لم يسبق لها مثيل منذ وصول الرئيس اجلزائري.
ضرائ��ب .. أعل��ن وزير املالية الفرنس��ي برونو لو مي��ر، أن باده تعتزم 
فرض ضرائب عل��ى عائدات نحو 30 من ش��ركات 
اإلنترنت العماقة مثل أمازون، وذلك في مس��عى 
لضم��ان العدال��ة املالي��ة. ونقل��ت صحيف��ة لو 
باريزيان” الفرنسية عن الوزير قوله، إنه من املتوقع 
أن حتّص��ل الدولة نحو 500 مليون يورو )570 مليون 
دوالر( من هذه الضريبة. كما نقلت وكالة بلومبرج 

لألنباء عن لو مير القول إنه وفقا للخطة.

بغداد / البينة الجديدة
أعل��ن املفتش العام لوزارة العدل ك��رمي الغّزي، امس االثنني، عن 
إحالة موظفني اثنني الى هيأة النزاهة لتس��ببهما باملغاالة في 
تقدي��ر قيمة عقار مت رهنه لصالح املص��رف الزراعي، والتوصية 
بإس��ترجاع مبلغ )16( مليار دين��ار وميثل قيمة القرض املصروف 
للعقار املذكور. وقال الغ��ّزي إن “أحد املوظفني احملالني الى هيأة 
النزاهة لم يراِع أقيام التس��جيل العق��اري املعتمدة في تقدير 
قيم��ة العقار البالغة مس��احته ثاث��ة آالف دومن في محافظة 
الديوانية، إذ تبلغ قيمة الدومن الواحد )750.000 دينار( سبعمائة 
وخمس��ني الف دينار، فيما مت تقدير قيمته ب�)15.000.000 دينار( 
خمسة عشر مليون دينار للدومن الواحد”. وأضاف، أنه “على أثر 
ذلك مت تقييم العقار ب�)45.000.000.000 دينار( خمس��ة وأربعني 
ملي��ار دينار، وهو م��ا يغّطي قيمة القرض م��ن املصرف الزراعي 
التعاوني البالغ )16.000.000.000دينار( س��تة عشر مليار دينار، 

وقد تسلمه املستفيدون من املصرف املذكور”.

بغداد / البينة الجديدة
أكدت كتلة اإلصاح واإلعمار البرملانية، امس االثنني، أن املنطقة 
أمام مس��ؤولية تاريخية إلفشال مشاريع التقسيم اجلديدة في 
املنطقة وتقس��يم الدول العربية. وقال املكتب اإلعامي لرئيس 
الكتلة إن صباح الساعدي رئيس كتلة االصاح واالعمار النيابية 
والقيادي في حتالف س��ائرون شارك باجللسة احلوارية التي جرت 
ب��ني قي��ادات حتالف االص��اح واالعم��ار وبني مجل��س العاقات 
العربية والدولية الذي يضم في تكوينه رؤس��اء وزراء وقادة الدول 
العربية السابقني، في بغداد. وأضاف البيان، أن اجمللس يضم كاً 
من الرئيس اللبناني االسبق أمني اجلميل ورئيس الوزراء اللبناني 
السابق فؤاد السنيورة ورئيس الوزراء األردني االسبق طاهر املصري 
ورئي��س اجلماع��ة العربية االس��بق الدكتور عمر موس��ى بدعوة 
من رئيس الوزراء العراقي االس��بق والقي��ادي في حتالف االصاح 
واالعم��ار الدكتور اياد عاوي. وأكد الس��اعدي، ف��ي مداخلته، أن 
تط��ورات السياس��ية واألمنية التي تش��هدها املنطقة جتعلها 
تغل��ي على صفيح من نار، مش��ددا أن ح��روب اإلنابة والتدخات 
الدولية الكبرى وتوزيع مناط��ق النفوذ بينها في املنطقة يحتم 
علينا بحكم املس��ؤولية التاريخية العمل على افشال مشاريع 
التقس��يم اجلديدة في املنطقة وتقس��يم الدول العربية داخليا 

وفينا بينها على اساس املذهبية والطائفية.

بغداد / البينة الجديدة
أعلن��ت الهيئ��ة العام��ة للجم��ارك، ام��س االثنني، ع��ن حجز 
حقيبتني مملوءتني بأدوية بشرية قادمة عبر خطوط شركة فاي 
دب��ي في مطار بغداد الدولي. وقالت إن الس��لطات اجلمركية في 
مطار بغ��داد الدولي حج��زت حقيبتني مملوءتني بأدوية بش��رية 
قادمة عبر خطوط ش��ركة فاي دبي. وبينت، أن احلقيبتني وردت 
بدون مسافر وأودعت احلقيبتني في قسم املفقودات ملدة 30 يوما 
يت��م بعدها اتخاذ األجراءات القانوني��ة بحقها وفقأ للضوابط 
والتعليم��ات النافذة. وتعتمد الهيئة العامة للجمارك أجراءات 
مش��ددة في جمي��ع مراكزها اجلمركية حترص م��ن خالها على 
ضبط عمليات دخول البضائع والس��لع املستوردة حفاظاً على 

صحة املواطن العراقي.

كــتـلـــة اإلصــــــــالح:

 حنن أمام مسؤولية تارخيية إلفشال 
مشاريع التقسيم اجلديدة باملنطقة

اجلمارك حتجز كمية أدوية بشرية 
بغداد / البينة الجديدة  قادمة عرب خطوط شركة فالي دبي

نش��ر اجلهاز املرك��زي لاحصاء 
ج��دوال بتقديرات اعداد س��كان 
الع��راق لغاية ع��ام 2030. ويبني 
اجلدول، أن اع��داد نفوس العراق 
املقدرة خ��ال العام احلالي يبلغ 
و900  الف��ا  و127  مليون��ا   39
ش��خص، فيما بين��ت ان اعداد 
نف��وس العراق في عام 2025 في 
حال بقاء نفس معدل اخلصوبة 
وال��والدات والوفيات س��يبلغ 45 
مليونا و520 الفا و500 شخص، 
مش��يرا ال��ى ان اع��داد نف��وس 
العراق لع��ام 2030 س��تبلغ 51 
مليونا و211 الفا و700 شخص.

بغداد / البينة الجديدة
كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
أنه اطل��ع رئيس ال��وزراء العراقي ع��ادل عبد 
املهدي على تطورات االوضاع في فلس��طني 
واالنته��اكات في الق��دس. ونق��ل التلفزيون 
الرس��مي العراقي عن عب��اس قوله، اطلعت 

رئيس الوزراء العراق��ي على تطورات االوضاع 
في فلس��طني واالنتهاكات التي تتعرض لها 
الق��دس. وأض��اف أن االدارة االميركي��ة اثبتت 
ع��دم حياديته��ا بع��د ان اعترف��ت بالقدس 
عاصم��ة اس��رائيل وهو م��ا دعان��ا الى رفض 

خطتها للسام.

بغداد / البينة الجديدة
دعا نائب رئيس الوزراء السابق بهاء األعرجي، 
الى التعامل مع قضية شاس��وار عبد الواحد 
بش��أن تهمة الهج��وم على موظف��ي الدولة 
على أنه��ا ُمخالفات قانوني��ة وليس خافات 

سياسية. وقال األعرجي نتمنى على القضاء 
ف��ي إقليم كردس��تان أن يتعام��ل مع قضية 
شاس��وار عبد الواح��د على أنه��ا ُمخالفات 
قانوني��ة إن ثبت��ت وليس على أنه��ا خافات 

سياسية.

األعرجي يدعو إىل التعامل مع قضية شاسوار 
الفات قانونية عبد الواحد على أنها مخُ

عباس: أطلعت عبد املهدي على تطورات 
األوضاع يف فلسطني واالنتهاكات بالقدس



عبد املهدي مستذكراً تضحيات العراقيني يف االنتفاضة 
الشعبانية : أسهمت يف متكني الشعب حليازة  مستقبل زاهر

شجار بالرصاص احلي يتخلل 
االنتخابات ونقابة احملامني 
تكشف مالبسات ماجرى يف 

مبناها أمس

مؤكدة استمرار خطتها بتخفيض الضريبة لذوي الدخل احملدود 
»هيئة الضرائب« تكشف عن دراسة جديدة تتعلق بضرائب رواتب املوظفني

  بغداد/ البينة اجلديدة
عدد  بحضور  احلكيم،  عمار  السيد  واإلعمار،  اإلصالح  حتالف  رئيس  بحث   
املستجدات  والدولية،  العربية  العالقات  مجلس  مع  التحالف  قيادات  من 
السياسية في العراق واملنطقة فضال عن مناقشة التحديات على الساحة 
العربية والدولية.وذكر بيان ملكتبه ان احلكيم بني خالل اللقاء، ان »العراق خطا 
واالنتصار على  داعش  خطوات كبيرة على طريق االستقرار كاالنتصار على 
للمكونات« مشيراً  العابرة  الكبيرة  التحالفات  »أهمية  الطائفية«.كما بني 
الى أن »احلديث عن هكذا حتالفات الى وقت قريب كان ضربا من اخليال«.كما 
»بأنهم ضيوف على حتالف االصالح  السيد عمار احلكيم، للحاضرين  أشار 
الشعب  مكونات  جميع  حيث  بالوطنية  يتسم  الذي  التحالف  واالعمار، 
العراق حاضرة وممثله فيه«.وشدد على، ان »االستقرار السياسي الذي يترتب 
عليه االستقرار االمني واالقتصادي والتنموي ال ميكن ان يتحقق اال بتحالفات 
ذات عناوين وطنية فيها املواطنة هي األساس«.وأشار احلكيم   الى »تشكيل 
شخصية  تكليف  على  اتفاق  نتاج  كانت  »انها  مؤكداً  احلالية«  احلكومة 

مستقلة ومنحه من قبل بعض الكتل حق تكليف وزراء مستقلني«.

البصرة / البينة اجلديدة

أعلنت مديرية الش��رطة في البصرة، امس االثنني، أن قواتها ألقت القبض في منطقة 

تقع شمال احملافظة على ستة متهمني بتهريب املشتقات النفطية، وضبطت لديهم 

س��بعة صهاري��ج محملة بنف��ط أبيض مع��د للتهريب.وذك��رت املديري��ة » أن »قوات 

الشرطة ألقت القبض في قضاء املدينة على ستة متهمني يشكلون عصابة لتهريب 

املش��تقات النفطية بعد نصب كمائن لهم«، مبينة أن »قوات الشرطة ضبطت خالل 

العملية س��بعة صهاريج محملة بنفط أبيض مع��د للتهريب«.ولفتت املديرية ضمن 

بيانه��ا الى أن »املتهمني مت ضبط أربعة أختام مزورة بحوزتهم تخص الش��ركة العامة 

للمنتوجات النفطية وقس��م تربية قضاء القرنة والش��ركة العام��ة لتجارة احلبوب«، 

مضيفة أن »وثائق ومستندات مختومة وموقعة وفارغة مت ضبطها لديهم، وهي باسم 

اجمللس احمللي لقضاء املدينة وقسم تربية القرنة وشركة أهلية لالسمنت«.
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قدو : األمم املتحدة وواشنطن تضغطان على العراق الستالم وجبة جديدة من الدواعش األجانب

احلكيم لوفد عربي رفيع: العراق ال ميكن اال ان يكون جسراً بني فرقاء املنطقة
الكعيب للسفري املصري : العراق يتطلع لبناء عالقات  سرتاتيجية مع مجيع الدول العربية

بغداد / البينة اجلديدة
كش��ف النائ��ب ع��ن حتال��ف الفت��ح حنني 
ق��دو، ام��س االثنني، ع��ن قي��ام األمم املتحدة 
وأمري��كا بالضغط على احلكوم��ة العراقية 
الس��تالم 866 عنص��را جديدا م��ن عصابات 
داعش اإلرهابية استس��لموا داخل األراضي 

السورية.
وق��ال قدو إن “األمم املتح��دة وأمريكا تضغط 
العراقي��ة  بش��كل كبي��ر عل��ى احلكوم��ة 
باستالم وجبة جديدة من الدواعش األجانب 
الذي مت استسالمهم داخل األراضي السورية 
والبال��غ عددهم بح��دود 866 عنصرا”، الفتا 
إلى إن “واش��نطن حتاول نق��ل جميع عناصر 
داعش األجان��ب والعرب م��ع عائالتهم نحو 
“واش��نطن  أن  العراقية”.وأض��اف  األراض��ي 
تخطط إلنشاء مخيمات داخل العراق إليواء 
داعش اإلرهابي وعائالته الذين رفضت دولهم 
االصلية اس��تالمهم”، مبين��ا أن “هذا األمر 

ميثل خطرا كبيرا جتاه احلكومة العراقية”.

)البينة اجلديدة( نريدها أن تكون مشروعاً لنقل صوت 
الناس الفقراء في بالدنا بحيث تكون منبرهم اخمللص 
لنقل معاناتهم إلى من يهمه األمر لذا سنستمر في 
طرق أبواب السادة املسؤولني حتى يستمعوا لصوت 
العراقي الذي اتخذ من )البينة اجلديدة( وسيلة أمينة 
جتس��د أمله اليومي، وعلى هذا األساس لن يهمنا زعل 
من يزعل من مسؤولينا املهم أن ال يزعل علينا املواطن 

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

بغداد / البينة اجلديدة
البرمل��ان  رئي��س  نائ��ب  اك��د 
حس��ن الكعبي،ام��س االثنني، 
أن الع��راق يفت��ح ذراعي��ه لكل 
الع��رب ويتطلع لبن��اء عالقات 
استراتيجية متميزة وبناءة مع 
جميع ال��دول العربية والدولية، 
املص��ري  الس��فير  دع��ا  فيم��ا 
ببغ��داد التفاق��ات ثنائية على 
غ��رار االردن.وق��ال الكعبي، في 
بي��ان صدر عق��ب اس��تقباله، 
ام��س االثنني الس��فير املصري 
ل��دى العراق ع��الء موس��ى، إن 
“الع��راق يتطلع لبن��اء عالقات 
استراتيجية متميزة وبناءة مع 
جميع ال��دول العربية والدولية، 
مما يس��هم ف��ي تثبيت اس��س 
والرفاهية  واالس��تقرار  السالم 
في املنطقة”.وأوضح أن “العراق 

يفتح ذراعي��ه اكثر من اي وقت 
مضى لالش��قاء العرب للوقوف 
صفا واحدا أمام التحديات التي 
تواجههم والتعاون الفاعل في 
ش��تى القضاي��ا واجملاالت”.م��ن 
جهت��ه اعرب الس��فير املصري 

ع��ن تطلع بالده “لدعم مجلس 
الن��واب العراق��ي ودوره الفاعل 
االتفاقيات وتنشيط  تأطير  في 
عجلة الش��راكة وفق املصالح 
املشتركة على غرار ما جرى مع 
الهاش��مية”. االردنية  اململكة 

واوضح الس��فير املصري الى ان 
“العراق بلد محوري في املنطقة 
وذو تاثي��ر كبي��ر ف��ي القضاي��ا 
أن  واالقليمية”، مؤكدا  العربية 
“العراق مع مصر يش��كالن قوة 

العرب”.

شرطة البصرة تعلن القبض على)6( متهمني بتهريب النفط وضبط)7( صهاريج
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  بغداد / البينة اجلديدة
كش��فت الهيئة العامة للضرائ��ب التابعة لوزارة 
املالي��ة، ام��س االثنني، عن إع��داد دراس��ة جديدة 
تتعل��ق بضرائ��ب روات��ب املوظف��ني، معلن��ة عن 
استمرار خطتها بتخفيض الضريبة لذوي الدخول 

احملدودة.
ونقلت مصادر صحفية عن رئيسة الهيئة العامة 
للضرائ��ب في ال��وزارة ناجح��ة عب��اس علي، عن 
إعداد دراس��ة لضريبة الرواتب مبنية على أس��اس 
تش��كيل نس��بة مئوية من الرات��ب بحيث تكون 
الضريب��ة عل��ى املرتبات العليا أكث��ر من الضريبة 

على املرتبات الدنيا في الدولة.
وأضاف��ت علي، أن تخفيض حج��م الضريبة الذي 
تس��عى اليه الهيئة لتطبيقه عل��ى ذوي الدخول 
احمل��دودة ال يش��مل املوظف�ني، الن هذه الش��ريحة 

من املفترض ان تفرض الضريبة على الراتب الكلي 
وليس على االسمي كما هو حاصل حاليا، منوهة 
بأن��ه وبالرغم من ذلك فان موظفي الدرجات الدنيا 
لغاي��ة الثامن��ة غي��ر خاضع��ني للضريب��ة، واحلد 

األعلى لها تبلغ ال� 15 باملئة من الراتب االسمي.
وأش��ارت علي إل��ى أن الهيئ��ة مس��تمرة بتنفيذ 
خطتها املوضوعة لغاية العام 2023 والتي تقضي 
بالنهوض بواقع العم��ل الضريبي وحتقيق عائدات 
ترف��د املوازنة املالية مببال��غ اضافية وفق منهجية 

وعلمية في العمل تتالءم واملستجدات.
وبين��ت أن اخلطة تقضي بتخفيض الضريبة لذوي 
الدخول احمل��دودة وخاصة املش��مولني حت��ت فقرة 
)دخ��ل املهن واالعم��ال احل��رة(، اذ قدم��ت الهيئة 
مؤخراً دراس��ة الى وزير املالية بهذا الشأن، ومت رفع 
ه���ذه الدراس��ة لرئيس الوزراء للبت بها، مش��يرة 

إلى أن الهيئة تس��عى لتخفي��ض الضرائب لهذه 
الش��ريحة للتخفي��ف عنه��ا من جان��ب، وحتويل 
جه��د واس��تثمار اع��داد املوظف��ني ف��ي الهي�ئة 
الس��تحصال الضرائب م��ن الش��ركات النفطية 
واالتصاالت وزجهم لضريبة املبيعات على الفنادق 

واملطاعم من جانب اخر.
ولفت��ت عل��ي، إلى أن تقدي��رات املبال��غ الضريبية 
وفق املوازن��ة االحتادي��ة للعام احلال��ي 2019، تقدر 
بأربعة ترليونات دينار، بيد أن خطة الهيئة تقضي 
باس��تحصال مبال��غ ضريبي��ة تتجاوز اخلمس��ة 

ترليونات دينار للعام احلالي.
واقترح��ت احلكومة فرض املزيد م��ن الضرائب في 
مش��روع قانون موازنة 2019 بهدف زيادة اإليرادات 
غي��ر النفطي��ة للمس��اهمة ف��ي تقلي��ل العجز 

املالي.

 جملس البصرة : االتفاقية االقتصادية مع األردن وعدم تطبيق التعرفة الكمركية املوحدة
 خنقت منافذنا وعطلت االيدي العاملة

 البصرة / البينة اجلديدة
ركود  ان  البصرة  محافظة  مجلس  كشف 
احملافظة  منافذ  أصاب  التجارة  بحركة 
األردن  االقتصادية مع  االتفاقية  اثر  احلدودية 
التي تضمنت إعفاءات خاصة على البضائع، 
االحتجاج  إلى  باللجوء  توعدت  فيما 
للضغط التخاذ إجراءات تنعش تلك املنافذ 
الكمركية. التعرفة  توحيد  مقدمتها  في 

إدارة  إن  البزوني  صباح  اجمللس  رئيس  اكد  اذ 
احلالية  بالطريقة  احلدودية  املنافذ  هيئة 
البصرة  بخسارة  تتسبب  أن  شانها  من 
وفق  احملافظة  عليها  تعتمد  والتي  لواردتها 
قانون املوازنة بواقع 50% من واردات منافذها، 

مشيرا إلى أن احلكومة احمللية ستدعو أبناء 
عدم  على  احتجاجا  التظاهر  إلى  احملافظة 
توحيد لتعرفة الكمركية في جميع املنافذ 
ان  حقوقهم.موضحا  باسترداد  واملطالبة 
منافذ البصرة طبقت التعليمات احلكومية 
توقف  الى  ادى  مما  املنافذ،  باقي  عكس 
في  االقتصادية  احلركة  على  واثر  منافذنا 
البصرة، وهناك تقصير من عدد من الوزارات 
في  تساهم  النها  العالقة  ذات  واجلهات 
الوضع  على  ستؤثر  وبالتالي  البصرة،  خنق 
احلالة  هذه  ان  للعراق.وأضاف  االقتصادي 
في  احلدودية  املنافذ  مدخوالت  ستقلل 
العمل  عن  العاطلني  اعداد  وتزيد  البصرة 

امللفات  ادارة  في  وجهل  مقصود  بشكل 
االقتصادية والتجارية.وتابع ان هناك محاباة 

كردستان  اقليم  في  احلدودية  للمنافذ 
بشكل  البصرة  منافذ  ومحاربة  وطريبيل 

العموم،  وجه  على  اجلنوبية  واملنافذ  خاص 
بشكل  للتعامل  االحتادية  احلكومة  داعيا 
العراقية  واملنافذ  احملافظات  كل  مع  موحد 
اخرى.فيما  حساب  على  جهة  غنب  وعدم 
اوضح رئيس جلنة املنافذ احلدودية في اجمللس، 
في  احلدودية  املنافذ  إن  الشحماني  مرتضى 
محافظة البصرة تعاني ومنذ ال� 17 من شهر 
شباط املاضي من الركود واجلمود خاصة بعد 
من  لالستيراد  واملوردين  التجار  جميع  ذهاب 
منفذ طريبيل بعد ان مت إعفاء نحو 300 من 
الكمركية  الرسوم  من  والبضائع  السلع 
وفقا لالتفاقية التي أبرمت مؤخرا بني العراق 
املنافذ  هيئة  الشحماني،  واألردن.وطالب 

املنافذ  على  سيطرتها  بسط  إلى  احلدودية 
التي  بالسيطرة  أسوة  والغربية  الشمالية 
أن  إلى  البصرة، مشيرا  تفرضها على منافذ 
تلك الهيئة وفي حال عدم قدرتها على ذلك 
يتم  وان  استقالتها  تقدم  ان  بها  فاألجدر 
إعادتها إلى وزارة الداخلية بدال عن تبعيتها 
القانونية  املواد  ان  الى  الوزراء.الفتا  لرئاسة 
الدستورية رقم ) 109 و110 و111( التي نصت 
احلكومة  بيد  الكمركية  السياسة  ان  على 
احلدودية  املنافذ  تدير  التي  وهي  االحتادية 
بالتعاون مع احلكومات احمللية في احملافظات 
لكن  موحد  بشكل  اجلميع  مع  تتعامل  وان 

ذلك ال يجري كما منصوص عليه دستوريا.

بغداد / وكاالت / البينة اجلديدة
كشفت نقابة احملامني العراقيني 
ماجرى  مالبسات  االثنني  امس 
انباء  بعد  ببغداد  مبناها  في 
بني  احلي  بالرصاص  شجار  عن 
املتنافسني  املرشحني  بعض 

للفوز ب� »كرسي النقابة«.
وذكرت النقابة في منشور على 
»الفيسبوك«  في  حسابها 
انتخابات  في  املرشحني  ان 

ترشيحهم  املبطل  النقابة 
امس  صباح  قاموا  واعضائها 
نقيب  على  لالعتداء  مبحاولة 
واعضاء  العراقيني  احملامني 

مجلس النقابة.
اندلع  الشجار  ان  واضافت 
بعض  ترشيح  ابطال  بسبب 
املرشحني لشمولهم باجراءات 

املساءلة والعدالة.

  بغداد / البينة اجلديدة
املوسوي،  جواد  النائب  دعا 
العلوان  عالء  الصحة  وزير 
اسرته  افراد  تدخل  منع  الى 

مبفاصل ومقررات الوزارة. وقال 
الصحة  وزير  ادعو   ، املوسوي 
احلالي الى عدم تكرار اخطاء 
من سبقتك، وان تقوم بابعاد 
ومتنعهم  عائلتك  افراد  كل 
من التدخل مبفاصل ومقررات 
مركز الوزارة. واضاف املوسوي، 
حول  اخبار  من  وصلنا  ما  ان 
يكون  ان  املمكن  من  ذلك 
وزارة  في  كبير  لفساد  بداية 
بتكرار  نسمح  ولن  الصحة، 

ذلك.

نائب يدعو وزير الصحة اىل منع تدخل 
افراد اسرته مبفاصل ومقررات الوزارة

بغداد / البينة اجلديدة
اس��تذكر رئي��س مجل��س ال��وزراء ع��ادل 
عبدامله��دي، انتفاض��ة الش��عب العراقي 
اخلال��دة ض��د الدكتاتورية ف��ي اذار 1991، 
مؤكداً ان  التضحيات اجلسام التي قّدمها 
العراقي��ون م��ع فج��ر آذار من ذل��ك العام 
أسهمت بحق في متكني الشعب العراقي 

حليازة مستقبل زاهر.
وق��ال عبد املهدي ، انه م��ع إطاللة آذار من 
كل ع��ام، نقف لنس��تذكر مثاب��ة وّضاءة 
في مس��يرة ش��عبنا العراق��ي اجملاهد ضّد 
الظل��م والطغيان الّصدام��ي املقبور، لقد 
كان آذار من عام واحد وتسعني وتسعمائة 
وأل��ف، أب��رز بّوابة م��ّر بها نضال ش��عبنا 

ب��كل أطياف��ه، إذ انطلق��ت م��ع مطلعِه 
ش��رارة اإلنتفاضة الشعبانية املباركة في 
جن��وب العراق، مثلم��ا تزامنت م��ع الثورة 
اجمليدة ألبناء شعبنا في كردستان لتنتشر 
ف��ي عموم الب��الد، وتنّفس��ت مدننا رحيق 
احلرية والتحرر بفضل أبنائها، من س��قط 
منه��م ش��هيداً وم��ن رفع الس��الح بوجه 

الدكتاتورية.
واضاف رئيس مجلس الوزراء، إن التضحيات 
اجلس��ام التي قّدمها العراقي��ون مع فجر 
آذار من ذلك العام أسهمت بحق في متكني 
الش��عب العراقي أن يحوز مستقبال زاهرا، 
يبنى على ترسيخ الدميقراطية والتعددية 
واحلي��اة احلّرة املُنعتقة من ربقة التس��لط 

واس��تحواذ احل��زب الواحد عل��ى مقّدرات 
األمة، مثلما أس��همت في زعزعة صنمية 
الدكتاتور وفضحت ممارسات نظامه عاملياً. 
لقد كانت إنتفاضة شعبان املباركة عتبة 
فعٍل راف��ض وثائر يؤكد انتم��اء العراقيني 

ألرضهم وتاريخهم وعيشهم املشترك.
وخت��م رئيس احلكومة  بيانه قائالً الّرحمة 
والرفع��ة والذك��ر اخلالد لش��هداء العراق، 
ش��هداء االنتفاضة، سارية التحرر وحملة 
مشاعل احلرية، في األهوار أم في اجلبال أم 
في أزقة املدن، وعظيم املواس��اة لعوائلهم 
وأهاليه��م الكرم��اء ف��ي ذك��رى ارتقائهم 
أحي��اًء عند ربّه��م، إنه نع��م املولى ونعم 

النصير.
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ما برحت منطقة الشرق األوسط أسرية لألمراض املزمنة 
على شاكلة االستقطاب الطائفي والصراع املذهيب

في أهمية عدم التسرع في إعالن نهاية »داعش«

وال يس��تبعد خب��راء دولي��ون أن يعاود 
»داعش« نشاطه، في حواضن ومالذات 
مغايرة كشرق آسيا على سبيل املثال. 
فبحس��ب تقري��ر أمن��ى إندونيس��ي، 
تتنامى أعداد امللتحقني بالتنظيم في 
دول جنوب شرق آسيا وتتزايد قدراتهم 
الترويجية داخل بالدهم بشكل الفت. 
كما تتحدث تقارير مماثلة عن تشكيل 
التنظي��م كتيب��ة خاص��ة للتجنيد، 
بالت��وازي مع تكوين خالي��ا نائمة في 
كس��نغافورة  كثي��رة  آس��يوية  دول 
والفلبني وماليزيا، عالوة  وإندونيس��يا 
على دول االحتاد الس��وفيتي الس��ابق.

أم��ا على املس��توى العس��كري، فقد 
خلَّف دحر تنظيم »داعش« وإس��قاط 
خالفت��ه، فراغ��اً جيوسياس��يا الفتا، 
تسابقت جماعات مسلحة عدة ملأله 
فى املنطقة. وبناء عليه، لم يستبعد 
مراقبون أمنيون اقتراب ظهور النسخة 
الثالثة من اإلرهاب اجلهادي التكفيري، 
ال��ذي مثَّلت »القاع��دة« إصداره األول، 
و»داع��ش« إص��داره الثان��ي، الس��يما 
بع��د أن جنح اآلالف من جن��ود اخلالفة 
الذين اكتس��بوا قدرات قتالية وفنية 
فارق��ة فى الهروب من العراق وس��وريا 

قبل اإلجهاز عليه��م، ليعيدوا ترتيب 
أوراقهم توطئة للعودة مجدداً، س��واء 
بإع��ادة إحياء التنظيم الداعش��ى، أو 
اإلعالن عن ميالد نس��خة محدثة من 
التنظيم��ات اإلرهابي��ة، خصوصاً مع 
منح قيادة التنظيم صالحيات أوس��ع 
النائمة  واس��تقاللية أكب��ر للخالي��ا 
والذئاب املنف��ردة حول العالم لضمان 
البقاء املؤث��ر على الس��احة العاملية 
ألط��ول م��دى زمن��ي ممك��ن. ويح��دث 
ذلك في الوقت الذي تش��كو أوس��اط 
مجموع��ات  س��عي  م��ن  سياس��ية 
مسلحة غير منبتة الصلة ب�»داعش«، 

مثل »الراي��ات البيض«، و»املتطوعون« 
الت��ي  و»الس��فياني«،  و»خراس��ان« 
تنش��ط بني جن��وب كركوك وش��مال 
ديال��ى، إلى خالفة التنظي��م اإلرهابي 
األوض��اع  واضط��راب  هزميت��ه  بع��د 
داخ��ل إقلي��م كردس��تان الع��راق إثر 
تدهور العالق��ة بني إدارت��ه واحلكومة 
العراقي��ة عل��ى خلفي��ة االس��تفتاء 
الك��ردي األخير لالنفص��ال عن بغداد.

م��ن هنا، تب��دو جلية أهمي��ة املقاربة 
التنموي��ة كآلية ناجزة إليصاد األبواب 
أمام عودة »داعش« ومن على شاكلته 
من احل��ركات التكفيرية والتنظيمات 
اجلهادية، من خالل دعم اجملتمع الدولي 
جله��ود إع��ادة إعم��ار وتأم��ني وتأهيل 
املناط��ق احمل��ررة ف��ي العراق وس��وريا، 
وإعادة املش��ردين والنازحني والالجئني 
إل��ى بيوته��م، وتوفي��ر س��بل العيش 
الكرمي واحلياة املالئم��ة لهم، بالتوازي 
مع تقويض النزعات الطائفية وتنقية 
نظ��ام  وتطهي��ر  اإلعالم��ي  اخلط��اب 
التعليم واخلطاب الديني من الرواسب 
خلَّفه��ا  الت��ي  واملضلل��ة  املش��وهة 
التنظي��م اإلرهاب��ي قبل دح��ره. فمن 
ش��أن هذه اجلهود مجتمعة أن تقوض 

طامل��ا  الت��ي  االجتماعي��ة  احلاضن��ة 
استفاد منها التنظيم اإلرهابي في ما 
مضى، وال يزال يتطلع إلى استثمارها 
للع��ودة، وإن في ص��ورة مغايرة أو حتت 
مس��مى آخر. ومن منظ��ور تنظيمي، 
برأسها تطل احتماالت انبعاث تنظيم 

»داعش« رغ��م الضربات املوجعة التي 
تلقاها، خصوصاً مع ش��روعه في لم 
ش��تاته متهيداً إلعادة بناء نفسه عبر 
طرائق ش��تى، أبرزها: إعادة التموضع 
في ساحات القتال: فهناك من يطرح 
س��يناريو حتول مقاتل��ي »داعش« إلى 
الجئني في س��وريا والعراق، خصوصاً 
بعدم��ا اس��تغل ع��دد منه��م ظروف 
الفوضى الس��ائدة في البلدين، عالوة 

على اتفاقات اإلجالء التي مت التفاوض 
عليه��ا مع الفصائ��ل الكردية، إللقاء 
داخ��ل  واالندس��اس  أس��لحتهم 
املدني��ني، بغرض  الالجئني  مخيم��ات 
اتخاذه��ا محط��ة انتقالي��ة يعيدون 
م��ن بعده��ا بن��اء التنظيم هن��اك، أو 

يعب��ر من خاللها ما يس��مى »مقاتلو 
اخلالفة املفقودون« إلى املالذات اآلمنة 
البديل��ة ف��ى املناط��ق الرمادي��ة ف��ي 
ليبيا ودول الس��احل الغربي األفريقي 
وأفغانس��تان وباكس��تان والصوم��ال 
واليم��ن وس��يناء. وهو ما ح��ذرت منه 
فعالي��ات ال��دورة الرابعة واخلمس��ني 
ملؤمتر ميونيخ األمني الذي التأم أخيراً 
حتت شعار »الهاوية والعودة«، حينما 
سّلطت الضوء على الترابط الواضح 
بني الهجرة واللجوء وانتقال املقاتلني 
األجانب، عبر اندساس أولئك املقاتلني 
وس��ط قواف��ل الالجئ��ني واملهاجرين 
للتخفى والهروب واالنتقال من سوريا 
والعراق إل��ى باقي أنح��اء العالم. في 
غضون ذلك، ظهرت تقارير أمنية تشى 
ب��أن غالبية مقاتل��ي التنظيم ال تزال 
قابعة فى الرقة واملوصل وتعكف على 
مللمة ش��تاتها، علم��اً أن 30 في املئة 
فقط من إجمال��ي أربعني ألف مقاتل 
أجنبى انضم��وا إلى صفوف »داعش«، 
هم الذين ع��ادوا إلى ديارهم أو انتقلوا 
إلى دولة ثالثة. بينما ال يزال يقبع زهاء 
ثالثني أل��ف مقاتل »داعش��ى« آخرين 
داخ��ل الع��راق وس��وريا. واس��تبعدت 
املركزي��ة  االس��تخبارات  وكال��ة 
املقاتل��ني  أولئ��ك  ع��ودة  األميركي��ة 
لبالدهم، خصوصاً بعدما أضحت تلك 
العودة أكثر صعوبة من أي وقت مضى 
ج��راء رف��ض بلدانهم اس��تقبالهم، 
واش��تداد وطأة العمليات العسكرية، 
عالوة على انسداد املسارات التي كان 
املقاتل��ون األجانب يس��لكونها أثناء 
عبوره��م بعد الت��زام ال��دول التي متر 
في أراضيها تلك املس��ارات بتش��ديد 
حدودها.ويتخ��وف  عل��ى  الرقاب��ة 
األوروبي��ون م��ن التداعي��ات اخلطي��رة 
املتوقعة لع��ودة مقاتليهم الثمامنئة 
إل��ى أوطانه��م، كما الع��ودة احملتملة 
لباقي اجلهاديني األوروبيني املنتش��رين 
فى بقاع متفرقة من س��وريا والعراق، 
والذين لم يدركه��م املوت أو يفروا إلى 
مالذات بديلة، فيما يستسلم كثيرون 
الدميوقراطية.  لق��وات س��وريا  منهم 
وبينم��ا ال توجد اس��تراتيجية أوروبية 
موح��دة ف��ي التعاط��ي م��ع املقاتلني 
األوروبي��ني العائدي��ن، ال ي��رى رافض��و 
عودته��م وس��يلة لتجن��ب خطرهم 
س��وى رفض اس��تقبالهم، أو إسقاط 
اجلنس��يات عنهم، أو الزج بهم ملالقاة 
امل��وت فى ميادي��ن القتال في س��وريا 
والع��راق، أو تلقي أح��كام باإلعدام أو 
الس��جن ملدد طويلة عب��ر محاكمات 
خاص��ة بهذي��ن البلدي��ن أو ف��ي دولة 
ثالثة.ورجح خبراء ن��زوع »داعش« إلى 
تعويض هزميته في العراق وسوريا من 

خالل االنتشار والتوسع على الصعيد 
العاملي عبر آليتني؛ تتمثل أوالهما فى 
تأس��يس فروع جديدة في بقاع عدة، 

وبن��اء أذرع وخاليا في بل��دان متباعدة 
جغرافياً. ولعل هذا ما يفسر مسارعة 
التنظيم عندما بدأ يستشعر الهزمية 
بتحويل موارده املالية إلى اخلارج بغية 

توفي��ر قاعدة لتمويل خطة التوس��ع 
العامل��ى، الهادفة إلى االس��تفادة من 
اخلب��رات الدولي��ة وتعل��م األس��اليب 
والتقنيات املبتكرة؛ عالوة على تفنيد 
االتهام��ات املس��تمرة ملقاتليه بأنهم 

غرب��اء وأجانب، فضالً ع��ن اإليحاء بأن 
التنظي��م ال ي��زال ق��ادراً عل��ى تنفيذ 
عمليات��ه في امل��كان والزم��ان اللذين 
يختارهم��ا، ومن ثم ال يتورع عن توزيع 
عملياته اإلرهابي��ة على بقاع العالم 
اخملتلفة بش��كل متزام��ن، مبا يجعله 
يب��دو ف��ي ص��ورة أق��وى مما ه��و عليه 
ف��ي الواقع.رمبا يأتي في هذا الس��ياق 
تبني »داعش« الس��تراتيجية »الذئاب 
بالنش��اط  تع��رج  الت��ي  املنف��ردة«، 
التنظيم��ي  التح��رك  م��ن  اإلرهاب��ي 
الفردي��ة  العملي��ات  إل��ى  اجلماع��ي 
السريعة التي تتم على نحو مفاجئ 
ومكث��ف وموجع ف��ي آن، عبر تكثيف 
الش��باب  م��ع  اإللكترون��ي  تواصل��ه 
املس��لم الذي أضحى قنبل��ة موقوتة 
تفخخ اجملتمعات الغربية التي يعيش 
فيه��ا منق��وص املواطنة كم��ا يعاني 
االغت��راب والغ��ن والتمييز والش��عور 
باإلحباط واالنهزام جراء تعثر عمليات 
إدماج��ه فى تلك اجملتمعات، فضالً عن 
معاناته م��ن إخفاق��ات اجتماعية أو 
اقتصادية أو حتى عاطفية ونفس��ية 
البيع��ة  بإعالنه��م  ترحيب��ه  وإب��داء 
إقدامه��م  عن��د  للتنظي��م،  وال��والء 
على التنفيس ع��ن غضبهم املتأجج 
وس��خطهم املتفاقم من خالل أعمال 
عن��ف أو عملي��ات إرهابية تكتس��ي 
طابع��اً أيديولوجياً من خالل ربطها ب� 
»داعش«، الذي يستثمرها الستعراض 
م��ع  والتأقل��م  للتط��ور  قابليت��ه 
املس��تجدات وامللمات، عالوة على رفع 
معنويات مقاتليه املهزومني من خالل 
تهديد الدول التى جاءت لتقويضه في 
سورية والعراق.أما ثانيتهما، فتتجلى 
ف��ي اندم��اج مقاتل��ي التنظي��م مع 
جماعات إرهابية أخ��رى، مبا يخولهم 
اكتس��اب اخلبرات. وفي ه��ذا املضمار، 
أو  التنس��يق  احتم��االت  تصاع��دت 
االندم��اج ب��ني »داع��ش« و»القاعدة« 
في بقاع ش��تى، اس��تناداً إلى اتساع 
مس��احة التقاطع الفك��ري بينهما، 
واملتمثل��ة في اعتن��اق الفكر اجلهادي 
التكفيرى، عالوة عل��ى تالقي املقاربة 
لكليهم��ا.  واآللياتي��ة  التنظيمي��ة 
وبرغم اضمحالله، ال تزال هناك بيعات 
م��ن قبل تنظيم��ات وجماعات وخاليا 
إرهابي��ة كثيرة ح��ول العالم لتنظيم 
»داع��ش« وزعيمه مجهول املصير؛ أبو 
بكر البغدادي، إن بجريرة االس��تجابة 
لتحذيرات التنظيم ببطالن ش��رعية 
جمي��ع اإلمارات واجلماع��ات والواليات 
والتنظيم��ات اجلهادي��ة بعد التمكني 
وقي��ام اخلالفة، أو بغرض احلصول على 
مظلة من خالل »داعش« حتى ال تبدو 
كم��ا لو كان��ت تعمل مبفرده��ا، بغية 
استجداء الدعم والتوسع. في الوقت 
ال��ذى يريد »داع��ش« أن يظهر للعالم 
أن��ه »تعولم« م��ن خالل وج��ود خاليا 
وتنظيمات تابعة له تس��تطيع تنفيذ 
عملي��ات إرهابي��ة مدوية ف��ي أصقاع 

العالم اخملتلفة.

* كاتب مصري

تكوين خاليا نائمة 
يف دول آسيوية 
كثرية كسنغافورة 
وإندونيسيا والفلبني 
وماليزيا عالوة 
على دول االتحاد 
السوفيتي السابق

ال يستبعد مراقبون أمنيون اقرتاب ظهور النسخة الثالثة من اإلرهاب 
الجهادي التكفريي الذي مثَّلت القاعدة إصداره األول وداعش إصداره الثاني

ترامب

ماكرون

نتنياهو

تتنوع املؤشرات وتتوالى 
املعطيات التي تشي 
بأن التسابق املتهور في 
اإلعالن عن هزمية تنظيم 
»داعش« وسقوط 
خالفته املشؤومة، 
قد ال يعني بالضرورة 
أن كابوس اإلرهاب 
الداعشي توارى نهائياً أو 
انقشع إلى غير رجعة. 
فمن منظور أيديولوجي، 
ال تزال احلياة تدب في 
أوصال أفكار وطروحات 
التنظيم املتهاوي كما 
تظل العوامل املساعدة 
على توفير حواضنه 
االجتماعية قائمة 
إذ ما برحت منطقة 
الشرق األوسط أسيرة 
لألمراض املزمنة على 
شاكلة االستقطاب 
الطائفي والصراع 
املذهبي، عالوة على 
النزاع الهوياتي وشعور 
األقليات والتجمعات 
اإلثنية بالغن، فضالً 
عن تفشي الفقر 
والقهر والظلم والتمييز 
واالضطهاد واإلحباط 
واتساع الفجوة بني 
األجيال، بالتزامن 
مع استمرا االنحياز 
األميركي األعمى 
لالنتهاكات واخلروقات 
اإلسرائيلية. 

* بشري عبد الفتاح 

    مقول��ة جميل��ة ودقيقة جدا )ال يؤل��م اجلرح اال من 
به ألم( وتس��قط عندها كل الكلمات التي تريد ازاحة 
هذا اجلرح عنك . فمن يعلم ذلك ؟ هل هو السياس��ي 
أم مدعي السياسة أم الذكي او املتذاكي ؟ كثرت اآلالم 
بش��كل ال يطاق حت��ى اصبح العراقي اذا اش��تكى او 
ل��م يفعل فهو في كال احلالتني مثقل بكل انواع االلم 
وتوابعه وزوابعه . من يستطيع ان يصف جرحا بحجم 
الش��وارع املهجورة واالوطان املنفية ؟ هل يس��تطيع 
السياسي ان يفعل هذا ؟ من يدرك ان للجرح مكنونات 
داخلية تخرج في حلظة ال شعورية لتطيح بكل شيء؟ 
جراح الفقراء ال يفهمها من أدمن السرقات والضحك 
عل��ى آالم الن��اس فاجل��راح املتوارثة تق��ف حائرة امام 
اجلراح اجلديدة التي احدثها العصف التقني ومشاريع 

والفتنة  التقس��يم 
الن��اس  وإله��اء 
والركض  بالتقشف 
عل��ى خب��زة الي��وم 
املغمسة بكل أنواع 
املآسي . اجلراح التي 
ثقوب��ا في  احدث��ت 
القلوب لن يشفيها 
مج��رد كالم عابر وال 
مصطنعة  مواساة 
وال هداي��ا من النوع 
يؤلم  ف��ال  الرخيص 
صاحب��ه  إال  اجل��رح 

وما اكثر من يش��عرون بألم الفق��ر والالمباالة وانعدام 
فرص العيش السعيد واخترام األماني وضياع احلقوق 
في زمن الغباء والالمسؤولية . بعض املسؤولني تخلو 
عنها النهم ليس باملس��توى املطل��وب فقد تعبوا من 
عوائلهم وركنوا الى العزلة واالس��تراحة وترك االعباء 
عل��ى كاهل ش��خص واح��د . في اي زم��ن نعيش وفي 
اي حقبة تاريخية ؟ حتول االنس��ان الى غريزة متنقلة 
يريد اش��باع حاجياته بكل ش��يء وبأي ثمن حتى وإن 
كان الثم��ن ضي��اع العائلة وخراب الدي��ار كما يفعل 
بعض الساسة . ال نهاية للجراح كما ال نهاية لطرح 
االس��ئلة عل��ى الذات الت��ي لم تتصالح م��ع حاملها 

كأننا في حروب داخلية لن تنتهي حتى باملوت.

جـــــــراح  الـعـــراق

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

ال نهاية للجراح كما ال 
نهاية لطرح االسئلة 
على الذات التي لم 
تتصالح مع حاملها 
كأننا يف حروب داخلية 
لن تنتهي حتى باملوت
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بغداد / البينة اجلديدة 
أعلنت زين العراق، إحدى شركات 
مجموعة زين الرائدة في خدمات 
املتنّقلة  والبيانات  االتصاالت 
األوسط  الشرق  منطقة  في 
وشمال إفريقيا، عن افتتاح مركز 
محافظة  في  معتمد  خدمة 
لتلبية  القائم  -قضاء  االنبار 
وذكر  مشتركيها.  احتياجات 
زين  في  املبيعات  قسم  مدير 
مع  متاشيا  العبيدي  ليث  العراق 
الهادفة  شركتنا  استراتيجية 

اجلغرافية  الرقعة  توسيع  الى 
ملراكز خدمتها، بادرنا إلى افتتاح 
من  انطالقاً  املعتمدة  مراكزنا 
حصول  تسهيل  على  حرصنا 
مشتركينا على بطاقات الشحن 
البقاء  من  ليتمكنوا  واخلطوط 
على تواصل مع العالم« مضيفاً 
ان »هذا من ضمن سعينا الدؤوب 
من  مشتركينا  مع  التواصل  إلى 
مراكز  من  واسعة  شبكة  خالل 
اخلدمة ونقاط البيع في مختلف 
أفضل  لتقدمي  العراق  محافظات 

احتياجات  وتلبية  اخلدمات 
زين  أن  اإلشارة  جتدر  املشتركني«. 
في  الشركات  أولى  هي  العراق 
العراق التي بادرت إلى إعادة إعمار 
إعادة  خالل  من  األنبار  محافظة 
تأهيل البنى التحتية لالتصاالت 
في احملافظة. كما واجهت جميع 
والصعوبات  األمنية  التحديات 
الشبكات  تأهيل  إلعادة 
لالتصاالت  التحتية  والبنية 
جميع  واستنفرت  احملافظة،  في 
وبالتعاون  الهندسية  فرقها 

لبناء  التقنيني  شركائها  مع 
ومواقع  اجلديدة  االتصاالت  أبراج 
في  احملمول  الهاتف  وشبكات 
حرصاً  احملافظة  أنحاء  جميع 
منها على عودة خدمة االتصاالت 
ممكنة  جودة  وبأعلى  للمحافظة 
وبفترات قياسية وبتكلفة مالية 
وتندرج  الدوالرات.  ماليني  تخّطت 
خطة  سياق  في  اخلطوة  هذه 
خدمة  مراكز  توسيع  هادفة 
متطلباتهم  وتلبية  املشتركني 
ممكنة،  طريقة  وأسرع  بأفضل 

لسلسلة  امتداداً  املركز  وميثل 
في  العراق  زين  تطلقها  مراكز 
لتكون  البالد  أنحاء  مختلف 
يقّدم  مشتركيها.  من  قريبة 
بيع  تشمل  خدمات  باقة  املركز 
وبطاقات  اخلطوط،  واستبدال 
الفواتير  وتسديد  الشحن 
االستشارية  للخدمات  إضافة 
للمشتركني ضمن إطار متكامل 
وبسهولة  تنافسية  بأسعار 
هي  العراق  زين  أن  ،يذكر  تامة 
تقدماً  الشركات  أكثر  إحدى 

في  التكنولوجية  الناحية  من 
باستمرار  تبحث  وهي  العراق. 
أحدث  استخدام  كيفية  عن 
وتقدميها  التكنولوجية  احللول 
التوثيق  وأبرزها  ملشتركيها 
االلكتروني للبيانات. كما تسعى 
كافة  إلى  للوصول  الشركة 
كامل  وتغطية  اجملتمع  شرائح 
خالل  من  العراق  في  احملافظات 
البيع  ونقاط  مراكزها  مختلف 
التابعة لها لتضمن تأمني اخلدمة 

األفضل واألسرع .

بغداد / البينة اجلديدة 
بغداد  صحة  دائرة  أعلنت 
عدد  استالمها  عن  الكرخ 
من  اإلسعاف  سيارات  من 
على  لتوزيعها  الصحة  وزارة 
وضمن  الصحية  مؤسساتها 
وحسب  اجلغرافية  الرقعة 
اخلدمات  لتقدمي  االحتياج 

للمرضى  املتواصلة  الطبية 
مدير  بذلك  افاد   . واملصابني 
الدائرة الدكتور جاسب لطيف 
احلجامي. مبينا  انه مت استالم 
اإلسعاف من  عدد من سيارات 
عددها  والبالغ  الصحة  وزارة 
بكافة  مجهزة  سيارات   )  8  (
الطبية  واملعدات  األجهزة 

إلنقاذ  واحلديثة  الضرورية 
إلى  املصابني   ونقل  املرضى 
وحسب  الكرخ  مستشفيات 
للدائرة.  اجلغرافية  الرقعة 
موضحا  سيتم رفد املؤسسات 
وحسب  بها  الصحية 
االحتياج حيث يأتي ذلك ضمن 
للدائرة  الستراتيجية  اخلطة 

من  يعزز  ذلك  أن  موضحا  
في  الفوري  اإلسعاف  خدمات 
واحلاالت  املرضية  احلاالت  نقل 
بشكل  واإلسهام  الطارئة 
املرضى  حياة  تأمني  في  فاعل 
واملصابني قبل ان يتم إدخالهم   

املستشفى .

صحة الكرخ تستلم 8 سيارات إسعاف ملؤسساتها الصحية

قاسم  اجلديدة/  البينة   / بغداد 
حوشي 

العامة  حمورابي  شركة  اعلنت 
احدى  االنشائية  للمقاوالت 
واالسكان  االعمار  وزارة  تشكيالت 
قرب  العامة   واالشغال  والبلديات 
طريق  انشاء  في  اعمالها  اجناز 
العمل  أجنز  حيث  عفك  الديوانية  
للمرحلة  التخطيط  فقط  املتبقي 
مقطع  في  مستمر  والعمل  االولى 
طريق  ويعد  الثانية  املرحلة  بدير  ال 
املهمة  الطرق  من  عفك  ديوانية 
ملا  احملافظة  في  واالستراتيجية 
محافظات  ربط  في  اهمية  من  له 
املهمة  والنواحي  واالقضية  اجلنوب 
السريع  املرور  احملافظة مع طريق  في 

ومركز احملافظة  ويسمى بطريق املوت 
فيه  احلاصلة  املرورية  احلوادث  لكثرة 
االولى  مرحلتني  من  الطريق  ويتكون 
بطول  الثانية  واملرحلة  20كم  بطول 
32كم يبدأ من حدود الديوانية مرورا 
ال  ناحية  الى  وصوال  عفك  بقضاء 
الى احلدود  الفجر وصوال  بدير وحدود 
وميسان  قار  ذي  حملافظتي  االدارية 
وبكلفة كلية )35،532،383،000(دينار.

املشروع    من  االولى  املرحلة  تتمثل 
تقاطع  من  متتد  20كم  بطول  وهي 
املرور السريع وصوال الى قضاء عفك 
متضمنة عدد من فقرات العمل وهي 
اعمال ترابية ) اعمال الدفن( وبكمية 
)300،000م3(واعمال طبقات التبليط 
بكمية  خابط  متمثلةبطبقةحصى 

قيري  اساس  وطبقة  )88،700م3( 
)175،000م2( وبكمية  سمك10سم 
وبكمية  رابطة سمك 7سم  وطبقة 
سطحية  )169،000م2(وطبقة 
)167،000م2(  بكمية  5سم  بسمك 
انبوبية  قناطر  اعمال  باالضافةالى 
بكمية )1600م.ط(وصندوقية بكمية 
وانشاء  عدد)75(  )646م3(ومانهوالت 
مدينة  مدخل  في  مستديرة  ساحة 
املقرنص  اعمال  متضمنة  عفك 
والكربستون مع انشاء ثالثة جسور 
كونكريتية هي جسر نفر وجسر في 
متت  الثرمية  وجسر   16+500 احملطة 
املباشرة به نهاية عام 2012 ووصلت 
من  اكثر  للمرحلتني   االجناز  نسبة 
احلاصل  التوقف  وبسبب  التعاقدي 
املالية  االزمة  بسبب  املشاريع  في 
العمل وبجهود اخليرين  للبلد توقف 
من ابناء العراق الغيارى سعت الوزارة 
جاهدة وبالتعاون مع وزارة التخطيط 
في تخصيص مبالغ ألكمال املشروع 
تخصيص  على  احلصول  مت  وبالفعل 
8كم  اجناز  ومت  دينار  )1,5(مليار  اول 
)2(مليار  مبلغ  تخصيص  مت  بعدها 
اضافية  7كم  اجناز  خاللها  مت  دينار 
الشهر  تتعدى  ال  قياسية  وبفترة 

ايام  حتى  العمل   استمر  حيث 
قبل  واجنز  الرسمية  والعطل  اجلمع 
مت   2018 عام  وخالل   2017/12/31
10مليار  تخصيص  على  احلصول 
بالكامل  االولى  املرحلة  الجناز  دينار  
اوضحه  ما  هذا  كم.   20 بطول 
سعد  املهندس  العام  املدير  السيد 
ان  قائال  واضاف  امني  محمد  الدين 
للمقاوالت  العامة  )حمورابي  شركة 
العراقية  الشركة  االنشائية( 
العريقة  املتخصصة بتنفيذ مشاريع 
في  تاسيسها  منذ  واجلسور  الطرق 
ونفذت  شقت  االن  وحلد   1988 عام 
ومئات  الطرق  من  الكيلومترات  االف 
املباشر  التنفيذ  باسلوب  اجلسور 
عام  ولغاية  تعاقدتها  بلغت  حيث 
وبلغ  دينار  مليار   750 ماقيمته   2014
مجموع طول الطرق املنفذة 864 كيلو 
الشركة)39(  ومتتلك  جسرا  و44  متر 
انتاجية صاحلة للعمل النتاج  وحدة 
املزيج االسفلتي والكونكريت واملواد 
عديدة  شواهد  ،وهناك  االنشائية 
الجنازات الشركة املتميزة والتي ابدع 
فيها منتسبوها وادارتها العامة في 

ميدان تنفيذ الطرق واجلسور .

شركة محورابي تعلن قرب اجناز مقطع طريق ديوانية- عفك 
املرحلة االوىل من املمر الثاني 

فرع معتمد جديد آخر خلدمات زين العراق يف القائم ...لتلبية احتياجات مشرتكيها يف كل العراق 

بغداد / البينة اجلديدة
املستوردين  الدكتور صالح احلسني ممثلني عن  الزراعة  وزير  التقى 
وأصحاب الشركات احمللية ملناقشة مطالبهم التي تخص استيراد 
اللحوم والدواجن ، بحضور مدير عام دائرة التخطيط واملتابعة في 
الوزارة .وأكد احلسني خالل اللقاء حرص الوزارة على تذليل املشاكل 
مع  ينسجم  ومبا  احملليون  املستوردون  منها  يعاني  التي  واملعوقات 
مجاالت  خملتلف  الذاتي  االكتفاء  لتحقيق  احمللي  املنتج  حماية 
منح  والية  إجراءات  نوقشت  .كما  به  والنهوض  الزراعي  القطاع 
دائرتي  وموافقة  الوبائي  املوقف  وحسب  ومدتها  االستيراد  إجازة 
من  الصادرة  القانونية  والتعليمات  والبيطرة  واملتابعة  التخطيط 
الوزير  السيد  واستماع  اللقاء  ألهمية  املستوردون  واشار   . الوزارة 
ملطالبهم  ومالحظاتهم لعملية االستيراد والتي تصب في خدمة 

وحتقيق توازن االسعار في االسواق احمللية .

وزير الزراعة يلتقي جمموعة من املستوردين وأصحاب الشركات احمللية

البينة اجلديدة / هيثم مجيد
لؤي  الدكتور  الكهرباء  وزير  السيد  تفقد 
العامة  الشركة  وورش  معامل  اخلطيب، 
الطاقة  منظومات  وتاهيل  لفحص 
بغداد،  مبحافظة  التاجي  في  الكهربائية، 
والتقى   ،2019 االحد   االول   امس  يوم  صباح 
وفي محمد  املهندس  العام،  مديرها  سيادته 
منادي، واملالكات الهندسية والفنية العاملة 
املذكورة،  للشركة  العام  املدير  وقدم  فيها. 
شرحاً وافياً بالوسائل املرئية عن محاور عمل 
الشركة، كورشة العمل الهندسية املركزية، 
املنجزة  واالعمال  الغازية  التوربينات  ومحاور 
على  االعمال  ومنها  الوزارة،  شركات  لصالح 
الوحدات البخارية في محطات، جنوب بغداد، 

املواضيع  عن  فضال  والنجيبية،  والناصرية، 
ماهية  يخص  فيما  االخرى  املعقدة  الفنية 
للمحاور  املوازنات  واجراء  املوازنة،  عمليات 
واملراوح واملضخات، واعمال اللحام واخلراطة، 
وتصنيع اعمدة االنارة، وتاهيل وصيانة معدات 
املراجل،  وصيانة  العوارض،  واصالح  االنتاج، 
الكثير  وغيرها  اخملتبري  الفحص  وعمليات 
الشركة  بها مالكات  تقوم  التي  االعمال  من 
على  الصيانة  كلفة  خفض  في  وتسهم 
االجهزة واملعدات.مبيناً، ان هذا العمل يقوده 
يتبع  الهندسي  بالفحص  متخصص  فريق 
جانبه  احلديثة.من  التكنولوجية  االساليب 
جتواله  اثناء  اخلطيب،  الوزير  السيد  اشاد 
العاملني  بجهود  الشركة  معامل  اروقة  في 

منجز  100عمل  قاربت  التي  واجنازاتهم 
للكهرباء،  وزيراً  منصبه  تولي سيادته  منذ 
قائال، بان الوزارة لديها خطة ورؤية لتقليل 
اجلهد والوقت والتكلفه عبر اتباع اساليب 
الوزارة  ان  موضحاً،  متطورة.  تكنولوجية 
ستعمل مع شركات عاملية رصينة من اجل 
صناعة واعدة تفي باعمال الصيانة واملعاجلة 
وان  الكهرباء،  وزارة  في  واملعدات  لالجهزة 
هذا اجلهود ستسهم في بلورة انتاج محلي 
للمعدات، مبا يخدم اعمال الوزارة ومنظومة 

الكهرباء الوطنية. وعلى صعيد متصل
أكد السيد الوزير خالل زيارة محطة التاجي 
على  واطلع  بغداد،  محافظة  في  الغازية 
الصيانة،  واعمال  التوليدية  وحداتها  عمل 

في  الصيانات  جدول  اكمال  على  مشدداً، 
العاملني في احملطة على  الوقت احملدد، وحاثاً 
بذل قصارى جهودهم لالرتقاء بخدمة جتهيز 
وفق  العام  لهذا  املواطنني  الى  الكهرباء 
كل  بدعم  الوزير   املوضوعة.واوصى  اخلطط 
ما حتتاج اليه من معدات ورفدها بالضروريات.
اضافة  لدراسة  الوزارة  في  املعنيني  ووجه  
مساحة  واستثمار  جديدة،  توليدية  وحدات 
ودعماً  اسهاماً  احملطة،  في  املوجودة   االرض 
إنتاجية  بطاقات  الوطنية  املنظومة  لرفد 
جديد.واوصى مدير الشركة تأهيل املنظومات 
املهندس وفي محمد، بتلبية جميع احتياجات 

احملطة لتأهيلها بشكل كامل.

وزير الكهرباء يزور  معامل الشركة العامة لفحص وتأهيل منظومات الطاقة يف بغداد

واسط / البينة اجلديدة 
جميل  محمد  الدكتور  واسط  محافظ  حضر 
األمانة  أقامته  الذي  العشائري  املؤمتر  املياحي 
بالتعاون مع مديرية  للعتبة احلسينية  العامة 
شؤون العشائر في واسط حتت شعار )العشائر 
لتصحيح  املرجعية  بفكر  تستضيء  العراقية 
نبذ  إلى  املؤمتر  .ويهدف   ) العشائرية  السنن 
والعمل  القدمية  والتقاليد  والعادات  األعراف 
وهدى  أفكار  مع  تتواكب  سنن  استنباط  على 
تكون  ال  بحيث  الرشيدة  الدينية  املرجعية 

ثقيلة وصعبة التنفيذ.

حمافظ واسط حيضر 
مؤمترا عشائريا 

 البينة اجلديدة / علي قاسم الكعبي 
االول  امس  دواي  افتتح محافظ ميسان علي 
االحد مدرسة جديدة  في مركز مدينة العمارة 
احملافظ  ان  بيان مكتب محافظ ميسان  وقال 
افتتح   مدرسة جديدة في مدينة العمارة في 
حي اجلمعيات ضمن مشاريع تنمية األقاليم 
لعام 2013مشيرا إلى أن املدرسة حتتوي على 
18 صفا واضاف البيان  ان احملافظة لديها 503 
مدارس اجنز منها اكثر من 400 مدرسة على مر 
السنني السابقة وقيد االجناز67مدرسة اخرى 

قضينا  لكنا   املالية  األزمة  لوال  انه  مبينا    ،
على االزدواج في املدارس ، ومن جانبه بني مدير 
ان  الساعدي  رياض مجبل  تربية ميسان  عام 
اجلديدة  املدارس  احتياجات  ستوفر  املديرية 
كافة واننا نسعد دائما عند افتتاح اي مدرسة 
خاصة مبثل هكذا بناء جميل مضيفا ان هذه 
هذه  الن  للبنات  كثانوية  خصصت  املدرسة 
هناك  املنطقة  نفس  وفي  حتتاجها  املنطقة 

مدرسة اخرى ابتدائية سيتم افتتاحها. 

حمافظ ميسان يفتتح مدرسة جديدة  يف اجلمعيات

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
على ضوء توجيهات  وزير النقل املهندس عبد 
الشؤون  جلنة  بيان  بتفعيل  باهض  لعيبي  اهلل 
احلكومية  اجلهات  بإلزام  الوزارية  اإلقتصادية 
باعتماد السكك ناقل وطني ..حضر مدير عام 
السكك االستاذ طالب جواد كاظم االجتماع 
لوزارة  االداري  الوزارة  وكيل  ترأسه  الذي  املوسع 
الزراعة ضم الشركات الناقلة احلكومية لوضع 
للتنسيق  الناقلة  الشركات  بني  استراتيجية 
املواد  لنقل  الزراعية  التجهيزات  شركة  بني 
ملراعاة   العراق  محافظات  عموم  إلى  الزراعية 
من  والفالحني  والبساتني  املزارع  أصحاب 
بتنشيط  الداخلة  باملواد  أراضيهم  استثمار 
الزراعة من اجل وفرة احملصول لسد حاجة البلد 
من أنواع احملاصيل الزراعية ..السيما أن مدير عام 
السكك  استعرض عن إمكانية الشركة بنقل 
كافة احملاصيل الزراعية نقل متكامل  )من الباب 
التخصصية  الشاحنات  بواسطة  الباب(  إلى 
ولكونها  النقل  مقومات  كافة  متتلك  لكونها 
في  سابقةناجحة   جتارب  وله  وطني  ناقل 
النقل مع دوائر وزارة الزراعة .مع تكثيف اجلهود 

بإيصال البضاعة بوقتها احملدد.وتفعيل اجلانب 
احلضور  أمام  العام  املدير  تطرق  كما  األمني..  
بأن السكك شركة خاسرة وتبحث عن السبل 
رواتب  لسد  املالية  املوارد  لتعظيم  الكفيلة 
موظفيها  و بلورة قرار جلنة الشؤون اإلقتصادية 
عبر  بالنقل  احلكومية  اجلهات  بألزام  الوزارية 
احملافظات  كافة  إلى  املمتدة  السكك  شبكات 
النقل  مجال  في  العراقي  االقتصاد  لتنمية 
وخدمة املواطن الكرمي  واجلدير بالذكر أن النقل 

،في  قصوى  أهمية  له  السكك  قطاع  خالل 
تلوث  ،وعدم  التحتية  البنى  على  احلفاظ 
املرورية،  واالزدحامات  احلوادث  وتقليل  البيئة، 
واألسعارالتنافسية  الزهيدة مقارنة بأسعار 
كبيرة  كميات  وحتميل   ، اخلاص  القطاع 
بوقتها  البضائع  وصول  بالشاحنات،اضافة 
االداري  الوكيل  تقدم  .حيث  اخملازن  الى  احملدد 
لوزارة الزراعة الدكتور مهدي اجلبوري بالشكر 
والثناء لوزير النقل املهندس عبد اهلل لعيبي 
باهض  بالنهج والترويج  التسويقي والشرح 
مدير  جانب  من  املعروضة  للخدمات  الوافي 
املواد  كافة  نقل  باستعداد  السكك  عام 
السكك  شبكات  عبر  الزراعية  واملستلزمات 
املمتدة حملافظات العراق التي من شأنها تقليل 
على  واحلفاظ  املرورية  والزحامات  احلوادث 
البيئة وحماية وتامني البضائع .ومن خالل هذا 
ممثلي  أيضا  حضرة  الذي  التباحثي  االجتماع 
وزارة النقل والنقل البري لوضع آلية النقل تقرر 
عقد اجتماع ثاني لدراسة ما تقدم به األطراف 
اليجاد وسيلة انسب وامن بنقل املواد واملعدات 

الزراعية من قبل وزارة النقل..

السكك حتضر االجتماع التنسيقي يف مقر ديوان  وزارة الزراعة مع الشركات الناقلة 

بغداد / البينة اجلديدة 
والبلديات  واالسكان  االعمار  وزير  اعلن 
حمورابي  شركة  ان  ريكاني  بنَكني  العامة  
اجنزت  الوزارة  تشكيالت  احدى  العامة 
والتأهيل  الصيانة  اعمال  باجراء  اعمالها 
ومعاجلة احلفر واملطبات واكساء كافة الطرق 
وباالمكانات  ببغداد  الطب  ملدينة  الداخلية 
الذاتية للوزارة والشركة ، لتكون في خدمة 
وعجالت  املرضى  املواطنني  من  املراجعني 
والتخفيف  حركتهم  وتسهيل  االسعاف 
من معاناتهم اثناء مراجعتهم للمؤسسات 

الطبية داخل املدينة. واوضح املركز االعالمي 
اكساؤها  مت  التي  املساحات  مجمل  ان 
2.000م2    بلغت  الطب  مدينة  في  وصيانتها 
بلغت  فيما  5سم  بسمك  سطحية  بطبقة 

كمية االسفلت اجملهزة العمال املشروع 2645 
العائدة  املعامل  من  جتهيزها  مت  والتي  طن   
الصيانة  اعمال  كافة  اجناز  مت  للشركة حيث 
خالل املدة املقررة ابتداء من 2019/2/11ولغاية 

للوزارة  الذاتية  2019/2/25وباالمكانات 
التي  والياتها  معاملها  طريق  عن  والشركة 
تعمل على مدار الساعة لتامني اكساء هذه 
الصحية  املؤسسة  لهذه  والساحات  الطرق 
جهود  من  لها  ملا  مقابل  وبدون  الكبيرة 
مختلف  ومن  العراق  ابناء  خلدمة  عظيمة 
عام  مدير  السيد  قدم  جانبه  احملافظات.من 
الوزير  للسيد  وامتنانه  شكره  الطب  مدينة 
الكرمية  املبادرة  هذه  على  املنفذة  والشركة 
باعمال  للقيام  حمورابي  شركة  بتكليف 
وتأهيلها،  الطب  مدينة  لشوارع  الصيانة 
حسهم  وعلى  الكرمية  االلتفاتة  هذه  مثمنا 
الوطني جتاه بلدهم متمنياً لهم دوام التوفيق 

والنجاح خدمة للعراق احلبيب.

بنكني ريكاني يعلن اجناز اعمال صيانة واكساء الساحات 
والطرق الداخلية لدائرة مدينة الطب 

بغداد / البينة اجلديدة
واملهجرين  الهجرة  وزير  وبرعاية   .. العاملي  املرأة  عيد  مع  تزامناً 
واملهجرين   الهجرة  وزارة  أقامت   ، موسى  بهاء  نوفل  السيد 
الدائرة اإلدارية واملالية شعبة النوع االجتماعي حفلة مبناسبة 
يوم املرأة للنساء النازحات وذوي االحتياجات اخلاصة في مخيم 
األهل بقضاء أبي غريب غرب بغداد .وقال السيد الوزير في كلمة 
له خالل االحتفالية بيوم املرأة النازحة ان  احتفال اليوم يتميز 
  ، والوطن  األنسان  اجل  من  األزمة   وجتاوز  اإليجابية  بفكرته 
موضحا  ان املرأة النازحة تعرضت إلى معاناة ال توصف بسبب 
قوى اإلرهاب والتنظيمات اإلجرامية  )داعش( وسبيها واملتاجرة 
والقوانني  الدساتير  كل  اقرتها  التي  حقوقها  وانتهاك  بها 
الدولية .وبني سيادته انه  رغم كل ما مرت به البالد من ظروف 
صعبة بقيت املرأة تبعث روح األمل واحلياة وتكافح عاديات الزمن 
والدمار ووقفت على أقدامها بل وأوفت بالتزاماتها على جميع 
الصعد وكان لها الدور األهم لرسم صورة مشرقة للعراق اجلديد 
بعد التغيير   .وحيا السيد موسى كل أمهات وأخوات وزوجات 
وعرضهم  أرضهم  عن  دفاعاً  بأرواحهم  ضحوا  الذين  املقاتلني 
ودينهم  ، معربا عن امله بعودة قريبة للنازحني عموما وجلميع 
النساء العراقيات .وتضمن احلفل تكرمي ذوي االحتياجات اخلاصة 
من قبل الوزارة .وحضر احلفل كل من النائبة فيان صبري عضو 
مطر  حسني  والنائبني  النيابية،  االستراتيجي  التخطيط  جلنة 
النيابية،  واملرحلني  العمل  جلنة  عضوي  العتابي  وستار  عرب 
جلنة  عضوي  رجب  ويسرى  الكناني  احمد  النائبني  عن  فضال 

حقوق األنسان واملرأة النيابية .

اهلجرة تقيم احتفاال مبناسبة يوم 
املرأة للنساء النازحات بأحد خميماتها

  بغداد / البينة اجلديدة
العامة  العالقات  قسم  اعلن 
واالعالم في مؤسسة الشهداء، عن 
تثبيت  على  الكهرباء  وزير  موافقة 
عقود ذوي الشهداء . وقال رئيس وفد 
انه خالل  رأفت احلسيني  املؤسسة 
الشهداء  مؤسسة  مثل  وفد  لقاء 
وافق  اخلطيب،  لؤي  الكهرباء  بوزير 
املوظفني  كافة  تثبيت  على  االخير 
بعقود من ذوي شهداء جرائم البعث 
الشعبي. واحلشد  االرهاب  وضحايا 

جاءت  اخلطيب  موافقة  ان  مبينا 

نتيجة طرح معاناة املوظفني بعقود 
بها  ميرون  التي  املعيشية  والظروف 
قضوها  التي  الطويلة  والفترات 
حقوقهم  ينالوا  ان  يستحقون 
الوزارات  املشروعة.وطالب احلسيني 
بـان  االخرى  الدولة  ومؤسسات 
تثبيت  في  الكهرباء  وزير  حذو  حتذو 
العقود ، خصوصا امانة بغداد ودوائر 
بلدية محافظة بغداد ووزارات املوارد 
وغيرها  واالعمار  واالسكان  املائية 

من الوزارات اخلدمية االخرى .

خالل زيارة وفد مؤسسة الشهداء له .. وزير 
الكهرباء يوافق على تثبيت عقود ذوي الشهداء
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اإلرهاب
جيب أن ُيهزم

 مضى وقت كان هذا التنظيم يس��يطر على مناطق من العراق 
وس��وريا في حجم بريطانيا. اإلرهابي أبو بك��ر البغدادي أعلن 
دولته من مس��جد في املوصل واإلرهابيون من رجاله بطش��وا 
بالس��كان، خصوصاً من األقلية اليزيدية. اليوم يفّر االرهابيون 
م��ن آخر مي��ل مربع لهم في س��وريا عل��ى احلدود م��ع العراق. 
وكثي��رون منهم استس��لموا للقوات الدميوقراطية الس��ورية 
التي يقودها األكراد. مئات من هؤالء نقلوا الى معسكرات جلوء 
أو الى الس��جون. ال أريد الدخول في تفاصيل جرائم اإلرهابيني 
فأكتفي بأن أنقل عن امرأة من املدنيني فّرت مع أس��رتها وقالت 
إنهم »فروا من اجلحيم«. وأش��ار آخرون الى أن اإلرهابيني سرقوا 
الطعام من بيوت الس��كان احملليني. الغ��ارات اجلوية االميركية 
قصمت ظهر اإلرهابيني، وبعضهم من الذين ترك القتال بدا في 
صحة جيدة، فالطعام كان موجوداً لهم بعكس املدنيني الذين 
خرج بعضهم وهو يبدو كخيط من الضعف واجلوع. قرأت كالماً 
يبدو دقيقاً من رئيس االس��تخبارات البريطانية اليكس يونغر 
الذي قال في مؤمتر األمن ف��ي ميونيخ إن »اجلهاديني« العائدين 
الى أوروبا من س��وريا والعراق ميثل��ون خطراً ملا ميلكون من قدرة 
على اس��تعمال الس��الح وم��ن عالقات م��ع ارهابي��ني آخرين. 
اخملاب��رات البريطانية ترى أن »داعش« س��يعود الى اس��تعمال 
االره��اب لبن��اء صفوفه من جدي��د ورجاله ميثل��ون خطراً على 
اجملتمع��ات األوروبية التي خرجوا منها ملمارس��ة االرهاب، واآلن 
يحاولون العودة اليها. وزير الداخلية البريطانية ساجد جافيد 
منع عودة ش��ميمة بيغ��وم الى بريطانيا بع��د أن كانت ذهبت 
لاللتح��اق باالرهابيني في س��وريا وعمرها ١٥ س��نة وأصبحت 
تريد العودة بعد أن أصبحت في التاس��عة عشرة ومعها طفل 
من ارهاب��ي تزوجها هو اآلن معتقل عند مقاتلني س��وريني أما 
هي فكانت ضمن ٣٩ ألف الجئ في معسكر في شمال سوريا.  
جافي��د قال إن��ه لن يتردد في من��ع مؤيدي االره��اب من العودة 
ال��ى بريطانيا وه��ذا يعني بيغ��وم التي أصدر أم��راً مبنعها من 
العودة. الوزير يصدر أوامر هناك َمن يعارضها مثل العاملني في 
جماعات حقوق االنس��ان في بريطانيا وخارجه��ا. الوزير ليس 
بريطان��ي األصل إال أنه يحاول أن يصبح أكثر بريطانية من أهل 
البل��د األصليني، وأنا أدين موقفه من مؤي��دة االرهاب التي تريد 
العودة الى بلده��ا بالتبني. ياغو ريدييك، زوج بيغوم الهولندي 
املعتق��ل، قال في حديث الى هيئ��ة اإلذاعة البريطانية إنه يرى 
أن زوجت��ه وابنه يجب أن يعودا معه ال��ى هولندا.كثيرون عادوا 
ال��ى بالده��م بالتبني قب��ل قيام الس��لطات احمللي��ة مبنعهم. 
كانت هن��اك موجتان من العودة في ٢٠١٥ و٢٠١٦، والذين عادوا 
ش��ملوا ٤٥٠ من بريطانيا و٤٠٠ من فرنسا و٣٠٠ من أملانيا و١٥٠ 
من الس��ويد وحوالى ١٢٠ من بلجيكا.أقول إن االرهاب يجب أن 
يدحر في العراق وس��وريا وكل بلد، حلماي��ة املدنيني الذين قتل 
كثي��رون منهم في املواجه��ات بني القوات احمللي��ة واالرهابيني 

احملليني والقادمني من أوروبا وغيرها.

جهاد الخازن 

رأي

 وكاالت / البينة الجديدة
قالت اخلارجي��ة األميركي��ة إن قرار 
دم��ج قنصليته��ا العامة لش��ؤون 
الفلسطينيني مع سفارتها اجلديدة 
مبدين��ة القدس »ال يعن��ي تغيرا في 
السياسات األميركية حيال الوضع 

القانوني للمدينة«.
وقالت ال��وزارة ف��ي بي��ان مؤخرا أن 
عملية دمج القنصلية مع السفارة 
بعث��ة  ف��ي  بالق��دس  األمريكي��ة 
دبلوماس��ية واح��دة، س��تجري في 

وقت الحق اإلثنني.
اإلج��راءات  كاف��ة  أن  وأوضح��ت 
الدبلوماسية ستجري بعد اآلن في 
مدين��ة الق��دس، الفتة إل��ى أن قرار 
الدمج ال يعني تغيرا في السياسات 
األمريكي��ة حيال الوض��ع القانوني 
للقدس. وعن س��بب القرار، أشارت 
الوزارة إلى أن الدمج جاء من أجل رفع 

كف��اءة العمل وتوفير االس��تمرارية 
الدبلوماس��ي  للنش��اط  الكامل��ة 
واخلدم��ات القنصلي��ة األمريكي��ة. 
وأعلن مس��ؤول أميركي الس��بت أن 
قرار الواليات املتحدة خفض متثيلها 
لدى الفلس��طينيني س��يدخل حيز 
التنفيذ االثنني عبر دمج قنصليتها 

في القدس بالسفارة في إسرائيل.
وكانت القنصلية األميركية العامة 
مس��ؤولية  تتول��ى  الق��دس،  ف��ي 
الفلس��طينيني،  م��ع  العالق��ات 
دبلوماس��ية منفصلة، عن  كبعثة 
املسؤولة عن  األمريكية،  الس��فارة 
العالقات م��ع إس��رائيل واملتواجدة 

في تل أبيب.
وتأتي اخلط��وة تنفيذا لق��رار أعلنه 
ماي��ك  األميرك��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر 
بومبيو، في ١8 أكتوبر/ تشرين األول 
٢٠١8، والقاض��ي بدمج »الس��فارة 

والقنصلي��ة األميركي��ة في مهمة 
دبلوماسية واحدة«.وقبل أسبوعني، 
نقلت القن��اة ١٣ اإلس��رائيلية، عن 
مس��ؤول أميركي، لم حتدد اس��مه، 
قول��ه إن دم��ج القنصلي��ة العامة 
بالس��فارة األميركي��ة، س��يتم في 
٤ م��ارس/ آذار املقب��ل، »وس��يتحول 
املبن��ى التاريخ��ي للقنصلي��ة، إلى 

مقر إقامة للسفير األميركي ديفيد 
فريدم��ان«. وكان الرئي��س األميركي 
دونال��د ترام��ب، اعترف ف��ي مطلع 
بالقدس  أول ٢٠١7  ديس��مبر/كانون 
نق��ل  وق��رر  إلس��رائيل،  عاصم��ة 
السفارة األمريكية من تل أبيب إلى 
القدس وهو ما مت في مايو/أيار ٢٠١8.

وعقب ذلك اإلع��الن، أوقفت القيادة 

الفلس��طينية جمي��ع اتصاالته��ا 
السياس��ية مع اإلدارة األميركية مبا 
في ذلك مع القنصلي��ة العامة في 
القدس.وق��رار ترامب نقل الس��فارة 
ش��كل  الق��دس  إل��ى  األميركي��ة 
قطيعة مع عقود من الدبلوماسية 
الدولي��ة التي تعتبر أن وضع القدس 
يج��ب أن يتقرر ضمن مفاوضات بني 

اسرائيل والفلسطينيني.
ويرتق��ب أن يكش��ف ترامب خطته 
للس��الم املنتظرة من��ذ فترة طويلة 
املقبلةومبوجب مبادرة  في االش��هر 
الس��الم العربي��ة الت��ي طرحته��ا 
الس��عودية في ع��ام ٢٠٠٢، عرضت 
البل��دان العربية تطبي��ع العالقات 
م��ع إس��رائيل مقاب��ل اتف��اق على 
إقامة دولة فلس��طينية وانسحاب 
إس��رائيل الكامل من األراضي التي 

احتلتها عام ١٩٦7.

وكاالت / البينة الجديدة
أعلن��ت حرك��ة طالب��ان أن محادث��ات 
الس��الم الت��ي جتريه��ا م��ع الوالي��ات 
املتحدة تتقدم بش��كل تدريجي، بعد 
يوم��ني من هجوم للحركة اس��تهدف 
قاع��دة عس��كرية أميركية-أفغاني��ة 

وأوقع ٢٣ قتيال.
واستؤنفت احملادثات في نهاية األسبوع 
في العاصمة القطرية الدوحة بعد أن 
ُعّلقت مؤقتا األسبوع املاضي ل�«إتاحة 
املتح��دث  وق��ال  للتش��اور«.  الوق��ت 
باس��م احلركة ذبي��ح اهلل مجاهد في 
بي��ان إن »اجلولة احلالية م��ن احملادثات 
في الدوح��ة تتقدم بش��كل تدريجي. 
نظرا ألن املوضوع ش��ديد احلساسية 
والدق��ة، لذا فإن التق��دم يحصل بتأنٍّ 
وبحذر«. وتاب��ع املتحدث أن املفاوضات 
تركز بشكل أساس��ي على انسحاب 
محتم��ل للق��وات األميركي��ة واتفاق 
للح��ؤول دون اس��تخدام أفغانس��تان 

كمالذ آمن لإلرهابيني.
وتأتي اللق��اءات األخيرة بعد محادثات 
ماراتوني��ة عق��دت ف��ي يناي��ر توصل 
خالله��ا اجلانب��ان إلى »مس��ودة ورقة 

عمل« حول هذين املوضوعني.
وتابع مجاهد »يجب القول أنه لم يتم 
حت��ى اآلن التوصل إلى تفاهم حول أي 

اتف��اق أو وثيقة«. ولم تص��در الواليات 
املتحدة بيانا حول احملادثات.

واخلميس أملح تقرير لصحيفة »نيويورك 
تاميز« إلى أن القوات األميركية قد تغادر 
أفغانستان في غضون خمس سنوات 
مبوجب خطة للبنتاغون تشكل جزءا 
من اتف��اق محتمل م��ع طالبان إلنهاء 

حرب مستمرة منذ ١8 عاما.
وس��ارعت طالب��ان لنف��ي م��ا ورد في 
التقرير، مؤكدة أن أي مقترحات كهذه 
لم تطرح خالل املساعي الدبلوماسية 

القائمة منذ أشهر.
بدورها دفعت الوالي��ات املتحدة باجّتاه 
وق��ف إلط��الق الن��ار وفت��ح ح��وار بني 
احلرك��ة واحلكوم��ة األفغاني��ة، وه��و 
م��ا ترفض��ه طالبان.ويأتي اس��تئناف 
احملادث��ات بعد هجوم كبير اس��تهدف 
اجلمع��ة قاعدة ش��وارب العس��كرية 
األميركية-األفغاني��ة في والية هلمند 
في جنوب غرب أفغانس��تان، اس��تمر 
لس��اعات، وأدى إلى مقت��ل ٢٣ عنصرا 
م��ن قوات األم��ن األفغاني��ة في إحدى 

أكبر املنشآت العسكرية في البالد.
وأدى تساقط الثلوج بغزارة في مناطق 
شاسعة من أفغانستان إلى انخفاض 
كبي��ر في أعمال العنف هذا الش��تاء، 
لكن عودة الدفء ستؤدي على األرجح 

إل��ى زيادة ف��ي إراقة الدم��اء مع حلول 
الربيع الذي يعتبر موسم القتال.

ويرجح محللون أن تزيد حركة طالبان 
وتيرة هجماتها في األشهر املقبلة في 
س��ياق س��عيها للحفاظ على الزخم 
في ساحة املعركة والثقل على طاولة 
املفاوض��ات. وقال س��رور دانش النائب 
الثان��ي للرئيس األفغاني، الس��بت، إن 
ق��وات بالده »س��تحارب حركة طالبان 

حلني قبولها السالم«.
ج��اء ذلك ف��ي كلم��ة ألقاه��ا دانش، 
بالعاصم��ة كاب��ول، أوض��ح فيه��ا أن 
طالبان حتاول ب��ث الوهن في معنويات 
ش��ن  عب��ر  األفغاني��ة  األم��ن  ق��وات 

هجماتها في البالد.
وأش��ار إلى أن ق��وات األم��ن األفغانية 
قدم��ت تضحي��ات كبي��رة عل��ى م��ر 
السنوات ال� ١8 األخيرة. مبينا أن قوات 
بالده مس��تعدة لبذل الغالي والنفيس 

لضمان أمن البالد.

واشنطن تربر دمج القنصلية بالسفارة يف القدس

طالبان احلذرة تعّول على »موسم القتال« للضغط على واشنطن

وكاالت / البينة الجديدة
قالت صحيفة صنداي تاميز البريطانية، 
إن عناص��ر تنظي��م داع��ش يش��عرون 
ب�«غض��ب وخيب��ة أمل عميق��ة«، ألن 
زعيمهم أبوبكر البغدادي، اختفى في 
الصحراء بدال من املشاركة في املعركة 
األخيرة للتنظيم ببلدة الباغوز شرقي 
س��وريا. وأضافت الصحيفة في تقرير 
نش��رته عل��ى موقعه��ا اإللكترون��ي 
مؤخرا أن مقاتلني س��لموا أنفس��هم 
لقوات سوريا الدميقراطية التي تخوض 
آخر معاركها ض��د التنظيم املتطرف، 
أعرب��وا عن غضبهم م��ن زعيم داعش 
الغائب، بينما تقترب القوات املتقدمة 
م��ن آخر جيب له بش��رق س��وريا وهي 
منطق��ة تبلغ مس��احتها نحو نصف 
ميل مربع )١.٢٩٥ كم٢( في وادي الفرات 

السوري.
ووفقا للصحيفة البريطانية، كشفت 
املقاب��الت الت��ي أجري��ت م��ع عناصر 
ومقاتل��ني  وزعم��اء محلي��ني  داع��ش 
ومس��ؤولني غربيني )لم تس��مهم( عن 
ش��عور ب�«خيبة أمل داخلية عميقة« 
م��ن اخلليف��ة املزع��وم، أس��فرت ع��ن 

انشقاقات داخل التنظيم.

ونقل��ت ع��ن محمد علي وه��و كندي 
م��ن عناص��ر التنظي��م أس��رته قوات 
سوريا الدميقراطية قوله، إنه »يختبئ 
)البغ��دادي( ف��ي م��كان م��ا والن��اس 

غاضبون«.
وأك��د العدي��د من املس��ؤولني احملليني 
واإلقليمي��ني والغربي��ني للصحيف��ة، 
أنهم ال يعتقدون أن البغدادي يتواجد 

في اجلزء األخير من أراضي داعش.
ورج��ح مس��ؤولون أنه رمب��ا يكون في 
األنب��ار غرب��ي العراق وه��ي محافظة 
صحراوي��ة، كان لق��ادة داع��ش روابط 

أس��رية فيه��ا. ومن��ذ إعالن قي��ام ما 
أس��ماها دول��ة اخلالف��ة م��ن جام��ع 
الن��وري باملوص��ل في خط��اب مصور 
صيف ٢٠١٤، لم يظه��ر البغدادي في 
تس��جيالت مصورة أخ��رى للتنظيم، 
لكنه أصدر عددا من الرسائل الصوتية 
املشوش��ة حثت فيها أتباعه على أن 

يظلوا أقوياء.
وكان آخر التسجيالت في أغسطس/

آب م��ن العام املاض��ي ودعا فيه أنصار 
التنظيم ملهاجم��ة الغربيني بالبنادق 
أنه  والقناب��ل والس��كاكني ويعتق��د 

مت تس��جيله ف��ي أس��ابيع س��ابقة. 
وتسبب غيابه في انشقاقات عميقة 
داخل دولة اخلالفة املزعومة التي بدأت 
تتالش��ى مع حص��ار مش��دد تفرضه 
ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة على آخر 

جيب لها في سوريا.
ويُعتق��د أن البغ��دادي أُصيب بجروح 
بالغ��ة ف��ي غ��ارة جوي��ة ع��ام ٢٠١٥، 
وأف��ادت تقاري��ر بوفات��ه ع��دة م��رات، 
رغ��م أن العدي��د من مس��ؤولي األمن 
الغربي��ني واإلقليميني يعتقدون أنه ما 
زال عل��ى قي��د احلياة. وبعد خس��ارته 

ملناطق س��يطرته ش��رق الف��رات، لم 
يبق لتنظيم داعش في س��وريا سوى 
بع��ض األماك��ن ف��ي البادي��ة، ضمن 
مناطق سيطرة النظام. وفي منتصف 
قوات  توصلت  املاضي،  فبراير/ش��باط 
س��وريا الدميقراطي��ة املدعوم��ة م��ن 
التحال��ف الدول��ي إلى اتف��اق يقضي 
باستس��الم عناصر داع��ش احملاصرين 
داخ��ل جيب صغي��ر، في آخ��ر معقل 
ل��ه ببلدة الباغوز مبحافظ��ة دير الزور. 
وس��ّلم مئات العناصر م��ن التنظيم 
املتطرف أنفس��هم وُنقل��وا إلى حقل 
العم��ر النفطي الذي تتخ��ذه القوات 

األميركية قاعدة لها.
واخلمي��س أعل��ن الرئي��س األميرك��ي 
دونالد ترامب، إحكام القوات املدعومة 
من واش��نطن في س��وريا، سيطرتها 
عل��ى كامل األراضي الت��ي كانت حتت 

سيطرة داعش.
ويبل��غ ع��دد عناص��ر التنظي��م ف��ي 
املناط��ق املذكورة نح��و ١٥٠٠، بينهم 
عناص��ر مت إخ��الء بعضهم م��ن الرقة 
ودير الزور مبوجب اتفاقات مع الوحدات 
الكردية ونظام الرئيس السوري بشار 

األسد خالل العامني املاضيني.

غوايدو يدعو إىل تظاهرات 
حاشدة يوم عودته لفنزويال

اختفاء البغدادي يفجر غضبًا وانشقاقات يف صفوف داعش

وكاالت / البينة الجديدة
اجلزائ��ري  الرئي��س  جتاه��ل 
ب�����وتفليق��ة  عبدالع����زي��ز 
الرافض��ة  االحتجاج��������ات 
رئاس��ية  لوالي��ة  لترش��حه 
خامس��ة، حيث تقدم رس��ميا 
مبلف ترشحه خلوض استحقاق 
١8 أبريل/ نيسان الرئاسي، وفق 
ما ذك��ر تلفزيون النه��ار لكنه 
تعه��د في املقابل بأنه في حال 
انتخاب��ه مج��ددا رئيس��ا ف��ي 
١8 ابريل/ نيس��ان، بعدم إنهاء 
واليته واالنس��حاب من احلكم 
بعد تنظيم انتخابات رئاس��ية 
مبكرة يحدد تاريخها إثر مؤمتر 
وطن��ي. وق��ال عبدالغني زعالن 
مدي��ر حمل��ة بوتفليق��ة إن��ه 
س��يعلن عن انتخابات رئاسية 

مبك��رة ف��ي أقل من س��نة في 
حال إعادة انتخابه، في تصريح 
يش��ير إلى أن السلطة إما أنها 
تبحث عن اخلروج من الورطة مع 
تفاقم االحتجاج��ات الرافضة 
للوالي��ة اخلامس��ة أو أن وض��ع 
الرئيس الصحي ال يس��مح له 
فعال باالستمرار ألكثر من سنة 
أخرى في احلك��م أو أنها مجرد 
من��اورة سياس��ية تس��تهدف 

احتواء الغضب الشعبي.
وق��ال بوتفليق��ة ف��ي رس��الة 
نقلها التلفزيون الوطني مساء 
األحد »منت إلى مسامعي وكلي 
اهتمام هتافات املتظاهرين عن 
آالف الش��باب الذين خاطبوني 
بشأن مصير وطننا«، في إشارة 
إل��ى حرك��ة االحتج��اج غي��ر 

املس��بوقة التي أعقبت إعالنه 
ترشحه في العاشر من فبراير/

شباط.
 وأضاف »إني ملصمم إن حباني 

الشعب اجلزائري بثقته مجددا 
باملس��ؤولية  االط��الع  عل��ى 
مطلب��ه  وألب��ي  التاريخي��ة 

األساسي أي تغيير النظام«.

وتاب��ع »أتعهد أم��ام اهلل تعالى 
والش��عب اجلزائ��ري« بالدع��وة 
االنتخاب��ات  بع��د  مباش��رة 
الرئاس��ية ف��ي ١8 ابري��ل »إلى 
تنظي��م ن��دوة وطنية ش��املة 
واعتم��اد إصالحات سياس��ية 
م��ن  واجتماعي��ة  واقتصادي��ة 
ش��أنها إرساء أس��اس النظام 
بوتفليق��ة  وتعه��د  اجلدي��د«. 
مسبقة«،  رئاسيات  ب�«تنظيم 
أك��ون  أال  »أتعه��د  مضيف��ا 
مرش��حا فيها« ليؤك��د بذلك 
ترش��حه لالنتخابات الرئاسية 
م��ن  س��اعات  قب��ل  املقبل��ة 
القانوني��ة  اآلج��ال  انقض��اء 
للترش��ح منتصف ليل األحد. 
ول��م ي��رد تأكيد رس��مي، لكن 
وكالة األنباء اجلزائرية الرسمية 

نش��رت »تصري��ح املمتل��كات 
اخلاصة« لبوتفليقة وهو شرط 
أساس��ي من متطلبات خوض 
عش��رات  وخ��رج  االنتخاب��ات. 
اآلالف م��ن احملتجني ف��ي أنحاء 
اليوم األح��د مطالبني  اجلزائ��ر 
بوتفليقة الذي احتفل قبل أيام 
بعي��د ميالده ال���8٢، بالتنحي، 
األح��د  من��ذ  يخض��ع  فيم��ا 
املاضي للعالج في املستشفى 

اجلامعي بجنيف.
 ويق��ول سياس��يون جزائريون 
بينه��م مس��ؤولون س��ابقون، 
إن صح��ة بوتفليقة في تدهور 
مس��تمر وأنه انتهى سياسيا، 
مش��يرين إلى أنه مجرد واجهة 
سياس��ية وأن احلك��م يدار من 

خلف ستار.

بوتفليقة يتعهد بانسحاب مشروط من احلكم

وكاالت / البينة الجديدة
زعي��م  غواي��دو  خ��وان  دع��ا 
ال��ذي  الفنزويلي��ة  املعارض��ة 
نّصب نفسه رئيسا بالوكالة، 
ض��د  حاش��دة  لتظاه��رات 
الرئي��س نيكوالس م��ادورو مع 
إعالن��ه عودته إل��ى البالد بعد 
جولة على حلفائه في أميركا 
الالتينية. ومن شأن عودته إلى 
فنزويال أن تشكل حتديا مباشرا 
ملادورو الذي يقول محللون إنه 
س��يكون أمام خيار من اثنني: 
إما توقيفه خلرقه حظر السفر 
وإما الس��ماح له بالعودة دون 
أي تع��ّرض، وهو ما سيّش��كل 

تقويضا لسلطاته.
وكتب غوايدو في رسالة األحد 
عبر تويت��ر »أعل��ن عودتي إلى 
البالد. أدعو الشعب الفنزويلي 
إل��ى التجم��ع ف��ي كل أنحاء 
الب��الد ول��م يكش��ف غوايدو، 
الفنزويل��ي  البرمل��ان  رئي��س 
أكثر  اعترف��ت  ال��ذي  املعارض 
من خمس��ني دولة به رئيس��ا 
ع��ن متى س��يعود  انتقالي��ا، 
وكيف، إال أن التكّهنات ترّجح 
أن يعود بالطائرة من العاصمة 
لك��ن  بوغوت��ا.  الكولومبي��ة 
غواي��دو قد يق��رر الع��ودة إلى 
بالده بنفس الطريق التي خرج 
منه��ا أي عبر احلدود البرية بني 

البلدي��ن وقد ق��ال حينها إنه 
تلق��ى املس��اعدة م��ن اجليش 

الفنزويلي املوالي ملادورو.
وق��د أمض��ى غوادي��و نهاي��ة 
األس��بوع في اإلك��وادور لكّنه 
مدين��ة  األح��د  ظه��ر  غ��ادر 
ول��م  بالطائ��رة.  س��اليناس 

توضح السلطات وجهته.
احل��دود  عب��ر  غواي��دو  وكان 
البري��ة م��ع كولومبي��ا نهاية 
األس��بوع املاضي خارقا حظر 
سفر فرضته عليه السلطات 
س��عيا  الفنزويلية  القضائية 
إلدخال مس��اعدات إنس��انية 
دولي��ة ولق��اء نائ��ب الرئي��س 

األميركي مايك بنس.
وبعد كولومبي��ا توّجه غوايدو 
البالغ من العم��ر ٣٥ عاما إلى 
البرازيل حي��ث التقى الرئيس 
واجلمع��ة  بولس��ونارو  جاي��ر 
توّجه إلى باراغواي واألرجنتني.

 وكان غوايدو نّصب نفسه في 
٢٣ يناير/كانون الثاني رئيس��ا 
اعتب��رت  أن  بع��د  بالوكال��ة 
اجلمعية الوطنية مادورو الذي 
فاز في مايو/أيار بوالية رئاسية 
ثاني��ة، غير ش��رعي ومغتصبا 
للسلطة. ويريد غوايدو إطاحة 
حكوم��ة  وتش��كيل  م��ادورو 
انتخاب��ات  إلج��راء  انتقالي��ة 

مبكرة.



ناصر جابي

كن��ت ومازلت إل��ى حد م��ا، مقتنعا ب��أن الرئيس 
بوتفليق��ة لن يترش��ح إلى عهدة خامس��ة، بعد 
املس��يرات الش��عبية الت��ي خرجت ف��ي كل مدن 
اجلزائر، ضد عهدة خامس��ة لرئيس مريض، استمر 
في احلكم ملدة عش��رين سنة، لم يخاطب شعبه 
منذ أكثر من س��ت أو سبع س��نوات، ُمقعد، عاجز 
عن القيام مبهامه الرئاسية في حدها األدنى، كما 
بني ذلك طول عهدته الرابعة، التي ترشح لها وهو 

على كرسي متحرك في 2014.
قناعت��ي أو أملي بش��كل أكثر دقة، بعدم ترش��ح 
بوتفليق��ة لهذه العهدة اخلامس��ة الت��ي دافعت 
عنها ف��ي أكثر م��ن مداخلة إعالمية ه��ذه األيام، 
كقناع��ة فردي��ة، رغ��م ع��دم اتف��اق الكثي��ر من 
األصدق��اء والصديق��ات مع��ي ف��ي ه��ذا التفاؤل 
املف��رط، الذي حاولت أن أبنيه وأُس��س له مبا أعرف 

من معطيات وأملك من حتاليل.
قناعة ارتفع منس��وبها، بعد املسيرات التاريخية 
التي ش��هدتها مدن اجلزائر في جمع��ة 22 فبراير/
شباط و1 مارس/آذار، والتي خرج فيها مئات اآلالف 
� البع��ض يتحدث عن ماليني بالنس��بة ملس��يرات 
أول م��ارس � ف��ي أكث��ر من أربع��ني مدين��ة كبيرة 
ومتوس��طة. توزع��ت عل��ى كل الت��راب الوطن��ي، 
من أقص��ى غربه إلى أقصى ش��رقه، مبا فيها مدن 
اجلنوب الت��ي التحقت باملنط��ق الوطني املتحرك 
منذ س��نوات، بعد مظاهرات الشباب العاطل عن 
العمل، وتلك الرافضة الستخراج الغاز الصخري.
أملي في عدم ترش��ح بوتفليقة، الذي بنيته على 
قناعت��ي ان املؤسس��ة األمنية ف��ي اجلزائر، وعلى 
رأس��ها اجليش الوطني الش��عبي ل��ن تقبل الزج 
بها ف��ي مواجهة املواطنني اجلزائريني، الذي ظهروا 
مصممني على رفض ه��ذه العهدة، كما عبروا في 
مس��يراتهم، لي��س داخل البلد فق��ط، بل في دول 
املهج��ر كذل��ك، كما بين��ت ذلك مس��يرات لندن 

ومونتريال وباريس وبروكس��ل الخ. وهي املس��يرات 
التي اتس��مت بس��لمية كبيرة جدا، قال البعض 
عنها إنها »غريبة« ع��ن اجلزائريني املعروفني بحدة 
مزاجهم السياسي. الزج بقوات اجليش واألمن ضد 
شعب مصمم على رفض هذه العهدة معناه بكل 
بس��اطة، فتح باب جهنم على اجلزائريني واجلزائر، 
وس��تكون له بكل تأكيد فاتورة سياسية باهظة 
الثم��ن ج��دا، عل��ى هذه املؤسس��ة الت��ي مازالت 
تتمتع بالكثير من االحترام والشرعية لدى املواطن 
اجلزائري، وس��تكون كسرا فعليا في عالقة اجليش 
بالش��عب اجلزائري، من الصعب جبره مس��تقبال.
كنت آمل أال يترشح الرئيس إلى عهدة خامسة، وال 
يغادر كما غادر مبارك وعلي صالح والقذافي، رغم 

فت��ي  معر
ميي��ز  مب��ا 
شخصية 

بوتفليق��ة 
ه  ر مس��ا و
سي  لسيا ا
تش��بثه  و
ض��ي  ملر ا
بالسلطة. 
كم��ا كنت 
أن  أع��رف 
ت  ال حت��و

عميق��ة 
خل��ت  د
على الدولة 

الوطني��ة ذاتها ولي��س النظام السياس��ي فقط، 
في العش��رين س��نة املاضي��ة التي حك��م فيها 
بوتفليقة. حتوالت ميكن أن تبرز للسطح وتعبر عن 
نفسها بش��كل قبيح، مبناسبة هذا االستقطاب 
السياس��ي احلاد الذي تعيش��ه اجلزائر، بعد اعالن 
الرئيس عن نيته الترش��ح. رئي��س ال يريد أن يغادر 
ه��ذه الدنيا إال وهو عل��ى رأس الدولة، مهما كلفه 
األم��ر، حتى لو تس��بب في إدخ��ال اجلزائر في نفق 
سياس��ي وأمني، سيكون من الصعب اخلروج منه 
بس��هولة. جتربة اإلبعاد عن السلطة التي تعرض 
له��ا بعد وف��اة بومدين ف��ي 1978 ميك��ن أن تكون 
مفتاح��ا لفهم نفس��ية ه��ذا الرجل السياس��ي 
الذي كان وزي��را وعمره ال يتجاوز 25 س��نة. تعرض 

خالل هذا اإلبعاد الذي دام عشرين سنة 99/78 إلى 
حصار سياس��ي، كاد أن يوصله إلى السجن، بعد 
أن اختارت املؤسسة العسكرية العقيد الشاذلي 
بن جديد، ليكون رئيس��ا للب��الد بعد وفاة بومدين. 
جترب��ة اإلبعاد من الس��لطة، الت��ي ال يريد الرئيس 
بوتفليق��ة أن يكرره��ا ول��و لدقائق، بع��د أن وصل 
للرئاسة في ظروف اس��تثنائية، نتيجة استقالة 
الرئيس زوال املفاجأة في 1998 التي لوالها ملا وصل 
إلى قص��ر املرادية. وهو ما يفس��ر إص��راره املرضي 
عل��ى البقاء على رأس الس��لطة حتى وهو مريض 
ومقعد. بوتفليقة الذي استمر على رأس السلطة 
اعتم��ادا على حتالف��ات مبنية في األس��اس على 
الوالء الش��خصي واجلهوي، الذي ميلك الريع املالي 
كقاعدة أساس��ية له، ما زاد في حدة الفس��اد 
خ��الل ه��ذه الفترة، الت��ي عرفت ص��رف 1000 
ملي��ار دوالر. صّحر خاللها احلياة السياس��ية، 
وقّل��ص م��ن دور املؤسس��ات إل��ى اش��كالها 
البس��يطة واملش��وهة، كما بينت جتربة حزب 
جبهة التحرير والبرملان وغيرها من مؤسسات 
الدولة األخ��رى. بوتفليقة الذي اس��تطاع في 
نهاي��ة عهدت��ه أن يقلص من نفوذ املؤسس��ة 
العس��كرية وذراعها األمن��ي � اخملابرات � ميكن 
أن يتسبب ترشحه لعهدة خامسة إن مت فعال، 
مبا قد يحمله من اضطراب للنظام السياسي 
واحلال��ة األمنية للب��الد ككل، في عودة اجليش 
إلى الواجهة السياس��ية، لنك��ون أمام صورة 
ف��ي غاية الكاريكاتيرية. الرجل الذي يقول عن 
نفسه إنه جاء باملصاحلة واالستقرار إلى اجلزائر، 
س��يكون ترش��حه هو الس��بب الرئيس في عودة 
الالأمن واالضطراب إلى هذا البلد الذي عانى لعقد 
كامل من حرب أهلية فعلية. رغم أهمية املستوى 
النفس��ي في تفس��ير حالة التش��نج السياسي 
السياس��ية  الس��احة  تعيش��ه  ال��ذي  الكبي��ر 
الوطنية، بعد إصرار بوتفليقة على الترش��ح ضد 
أرادة أغلبية اجلزائريني، فإن األمر قد يكون أعمق من 
هذا املس��توى الذاتي املرتبط بالش��خص ومزاجه 
وطموحاته. فاألمر يتعلق كذلك بتحوالت عميقة 
على قاعدة النظام السياس��ي وخطابه وحتالفاته 
االجتماعية، أفرزتها فترة حكم الرئيس بوتفليقة 
الطويل��ة ملدة عش��رين س��نة، وهي تُس��رع بقوة 

اجتاهات سابقة عنها .

مارد عبد الحسن الحسون

في اطار تشخيصي ملوضوع االنساب و كيف 
ان هن��اك من ركب هذه املوجة و قدم نفس��ه 
على انه )نس��اب( ال يش��ق له غب��ار، له دراية 
بالتسلس��ل العائل��ي و العش��ائري امت��دادا 
لعصور س��حيقة ماضية، اقول اضافة لهذه 
االختصاصات املزيفة باألنساب فإن هناك من 
يقدم نفس��ه على انه خبرة بشرية متمرسة 
بالعمق العائلي و العشائري المتدادات بعضها 
يصل الى اجلد اخلمس��ني و كأنه امتلك وثائق 
دقيقة مدونة له��ذه االجيال على مدى طويل 
من الس��نوات ف��ي حني ان ذل��ك غير منطقي 
اصال اذا اخذن��ا بعني االعتماد ان واضعي تلك 
املشجرات يعتمدون على املعلومات الشفوية 
املتناقلة و لكم ان تتصوروا كم هي االضافات 

التي ميكن ان حتدث.
و حتضرن��ي هن��ا حكاية ان س��جينا بريطانيا 
كان محكوما بالسجن املؤبد و اراد ان يشغل 
نفسه في ان يكتب تاريخ بريطانيا فقدم طلبا 
ال��ى مدير الس��جن الذي وافق عل��ى ما يريده 
وطلب مقابلته فحزم الس��جني امره و توجه 
الى مدير السجن و خالل مروره باكثر من عنبر 
واحد من عنابر الس��جناء كان هناك ش��جار 
بني سجينني ادى الى قتل احدهما فاستفسر 
من احد الس��جناء وهو ف��ي طريقه الى مدير 
السجن عما حصل فروي له ما جرى ثم تقدم 
خطوات ليسأل سجينا اخر عن احلادث فقدم 
له رواي��ة تختلف عن الرواي��ة االولى و قبل ان 
يدخ��ل الى مكتب مدير الس��جن س��أل احد 
الس��جانني عما جرى فقدم له رواية تختلف 
ع��ن الروايتني الس��ابقتني، و عنده��ا قرر هذا 
الس��جني البريطاني ان يعود ال��ى زنزانته دون 
ان يرى مدير الس��جن و هو يقول لنفس��ه اذا 
كانت حادثة حصلت قب��ل دقائق متت روايتها 

بثالثة اش��كال م��ن املعلوم��ات فكيف لي ان 
اكت��ب تاريخ بريطانيا الذي مضى عليه مئات 

السنني واكون صادقا في معلوماتي.
ان هذه احلادثة تصلح في االش��ارة و القول ان 
هناك لبسا واضحا في املشجرات العشائرية 
و العائلية وحني اقول بذلك فأنا ال انفي وجود 
مش��جرات م��ن ه��ذا الن��وع عل��ى درجة من 

الصحة و لكن كم يبلغ عدد هذه املشجرات.
للحقيق��ة ايض��ا اضي��ف انن��ي عندما كنت 
وزارة  ف��ي  العش��ائر  ملديري��ة ش��ؤون  مدي��را 
الداخلية اتخذت ق��رارا أجده صائبا بأنني لم 
اعتمد املش��جرات العشائرية والعائلية التي 
تق��دم لي وثائ��ق حلص��ر رئاس��ة القبيلة في 
هذه العائلة او تلك ب��ل اعتمدت على وثائق و 
شهادات وتواريخ موثقة انقاذا حلق )الشيخة( 
له��ذا املواط��ن او ذاك م��ع علم��ي اليق��ني ان 
البع��ض تطير من موقفي هذا وحاول بش��تى 
وس��ائل التزوير واملزاع��م ان يوحي بأنه األحق 
برئاسة هذه العشيرة او تلك في حني ال تتوفر 

لديه املستمسكات التي تؤهله لذلك.
و بش��يء م��ن التفصي��ل اإلضاف��ي الب��د من 

االشارة الى النقاط االتية:
 النقط��ة االولى:- ان البعض من الذين )برعوا( 
ألنفس��هم  عائلي��ة  وض��ع مش��جرات  ف��ي 

وعش��ائرهم )اخترعوا( اس��ماء اجداد لهم ال 
ميكن للواقع ان يصدقها و ذلك لغرض اإليحاء 
بالعمق العائلي و العش��ائري مع مالحظة ان 
)النقاء العائلي و العش��ائري( ال ميكن تأشيره 
بهذا االمت��داد الزمني الطوي��ل خصوصا مع 
وج��ود ح��االت ت��زاوج و هج��رات و انتقال من 
ه��ذه املنطقة او تل��ك و كذلك وجود تداخالت 

اجتماعية بني العشائر.
النقطة الثانية:- علينا مالحظة ان املشجرات 
العائلية و العشائرية تنشط بني احلني و اآلخر 
ف��ي الظروف االس��تثنائية و خالل اخلصومات 
م��ن اجل املفاخرة و ادعاء التميز على االخرين 
و م��ن ذلك ما نس��ب لعوائ��ل عراقي��ة بأنها 
تنتمي ف��ي اصولها إلى ش��خصية ما كانت 
علما حينها، و من ذل��ك تفاقمت االختالفات 
بني العش��ائر و ادعى البعض انه ينتسب الى 
شخصيات تاريخية عريقة برغم افتقاره الى 

ما يؤكد انه صادق مبا نسب لنفسه.
وانطالقا من احلديث النبوي الش��ريف )ال فرق 
ب��ني عرب��ي وال اعجم��ي اال بالتق��وى( فإن من 
املنطق��ي ان نك��ون اكث��ر تواضعا في رس��م 
اخلرائط العائلية و العش��ائرية ألي مواطن اال 

في اطار الوقائع املوثقة.
خالصة ملا تقدم علين��ا ان نبتعد عن ضغوط 
هذه املش��جرات ف��ال متيز ألحد عل��ى االخرين 
اال مب��ا ميل��ك من مواق��ف و اخالقي��ات وطنية 
وتاريخي��ة امين��ة عل��ى احلقائ��ق، و لنتذك��ر 
بالكثير من التبصر س��ورة عب��س في القرآن 
الكرمي، فهذه السورة احلوارية العظيمة تضع 
امامنا مس��ؤولية الكف ع��ن االيحاء بأن هذه 
العائل��ة تتميز عن العائل��ة االخرى مع حفظ 
االلق��اب و م��ع التميز الذي ينبغ��ي ان يعتمد 
في االصالة العائلية انتسابا آلل بيت محمد 

عليه أفضل الصالة والسالم.
إنن��ي و م��ن خ��الل جترب��ة ميداني��ة و انتماء 
عش��ائري ادعو الى اعتماد مشجرات عائلية 
و عش��ائرية واقعية بعيدا عن االدعاءات وكما 

جاء عن أمير املؤمنني عليه السالم :
لي��س الفتى من قال كان اب��ي    ان الفتى من 

قال ها انا ذا .

جامو والكشمري.. األزمة العالقة

عبري بسام

فت��ح توقيع االتفاق النووي اإليراني، 
الذي سمي ب� »اتفاق لوزان النووي«، 
في متوز العام 2015 اجملال أمام إيران 
للب��دء بعالقات جتارية واس��عة مع 
دول مختلف��ة م��ن العال��م ومنها 
باكس��تان. وبدأت الزيارات املتبادلة 
بني املس��ؤولني ف��ي البلدي��ن على 
مس��توى الرئاس��ات. هذا األمر ُعّد 
أزم��ة حقيقية بالنس��بة للواليات 
املتح��دة، بع��د أن انس��حبت م��ن 
االتف��اق في الع��ام املاض��ي وبدأت 
سياسة فرض العقوبات االقتصادية 
عل��ى الش��ركات وال��دول الت��ي لم 
املعقودة.  اتفاقياته��ا  تتراجع ع��ن 
من هذا املنطلق ب��دأ الضغط على 
الق��رار  رفض��ت  الت��ي  باكس��تان، 
األميرك��ي. في هذا اإلطار، قد تكون 
زيارة ولي العهد الس��عودي محمد 
بن س��لمان حملت رسائل للرئيس 
الع��ودة  أج��ل  م��ن  الباكس��تاني 
ع��ن االتفاقي��ات الت��ي عق��دت مع 
اإليرانيني، وهذا ما كان نواز ش��ريف 
رئيس الوزراء الباكستاني قد رفضه 
في آب/ أوغسطس من العام 2017. 

واعتبر ه��ذا الرفض مبثابة حتد كبير 
للوالي��ات املتح��دة، وخصوصاً بعد 
إعالن الدعم الباكس��تاني ملشروع 
إل��ى  اإليران��ي  الغ��از  متدي��د خ��ط 
باكس��تان والذي سمي ب� »مشروع 

السالم«.
م��ن هن��ا تأت��ي احمل��اوالت م��ن أجل 
تقوي��ض االس��تقرار ف��ي منطق��ة 
غ��رب آس��يا م��ن أج��ل محاص��رة 
ال��دول الثالث: الهند والباكس��تان 
والصني، والتي أبقت جميعها على 
عالقاتها مع إيران، وإن كانت الهند 
من ال��دول التي اس��تثنتها أميركا 
من العقوبات االقتصادية. ولذا فإن 
ع��ودة النزاع في جامو والكش��مير 
م��ا بني الهن��د وباكس��تان ليس إال 
قميص عثمان، ال��ذي تتناحر عليه 
الدولتان، وس��يبقى كذلك إلى أمد 
غير مس��مى، فالدولتان املتنازعتان 
ترفض��ان إنه��اء اخلالف عل��ى هذه 
املنطق��ة. وق��د حرص الغ��رب على 
ابق��اء ه��ذا الصراع مش��تعالً حتت 
الرماد حتى بعد تقسيم الهند إلى 
ثالث دول هي بنغالدش والباكستان 

والهند.
وق��ع ق��رار تقس��يم ش��به الق��ارة 
الهندية في العام 1947، وكان القرار 
امللغوم في التقس��يم، يش��به في 
إنشائه دولة اس��المية في محيط 
فلس��طني  تقس��يم  هندوس��ي، 
إل��ى دولت��ني، واحدة للع��رب وأخرى 
لليه��ود، اذ كان هذا التش��بيه هو 
املناظرة التي قدمها الزعيم املسلم 
محمد عل��ي جناح رئي��س عصبة 

مس��لمي الهند آنذاك حول إنشاء 
دولة اس��المية في ج��زء من الهند، 
ف��ي حني رفض جواه��ر آل نهرو، أول 
رئيس للوزراء في الهند املس��تقلة، 
ق��رار تقس��يم الب��الد على أس��س 
ديني��ة. وبحس��ب ال��� بي بي س��ي 
التي نقل��ت عن مس��ؤول بريطاني 
علي��م ببواطن األمور آن��ذاك: »جاء 
التقس��يم واالس��تقالل معاً. فقد 
كان أحدهم��ا ثمناً لآلخ��ر«. يبدو أن 
الهند لم تغفر لباكستان املطالب 
االنفصالي��ة منذ الع��ام 1930. مع 
العلم أن من رع��ى االنفصال آنذاك 
هو االحتالل البريطاني، الذي أطلق 
اخلالف الدين��ي في الهن��د الكبرى 
رداً على ث��ورة غاندي الت��ي أجبرته 
على اخلروج م��ن الهند، وألن الهند، 
كدولة كبرى وباحلج��م الدميغرافي 
الذي كانت علي��ه، كان من املمكن 
أن تشكل قوة كبرى في غرب آسيا، 
خارجة عن حدود السيطرة الغربية. 
وأم��ا والية جامو والكش��مير، التي 
كان م��ن املفت��رض أن تك��ون جزًءا 
من الدولة الهندي��ة فقد بدأ أهلها 
باملطالب��ة باالنقس��ام ع��ن الهند 

وتأسيس دولة مستقلة. 
ومن سخرية القدر، أن شبه اجلزيرة 
الهندية قس��مت على يد شخص 
يدعى الس��ير سيريل راديليف، وهو 
لم يزر الهند يوماً في حياته، شيء 
يش��به متام��اً اتفاقي��ة س��ايكس- 
بيكو. ولم تهت��م بريطانيا للنتائج 
التي س��تنجم عن هذا التقس��يم 
االجتماع��ي. وُدعم هذا التقس��يم 

حتى تستطيع بريطانيا البقاء في 
البنج��اب لفترة أط��ول. وأهمل هذا 
التقس��يم الذي طال ش��به القارة 
الهندية أن س��كانها كانوا جيرانا 
وأصدق��اء ينح��درون م��ن الثقاف��ة 
نفس��ها ويتحدثون اللغة نفسها. 
لقد كانوا شعباً واحداً يلبس نفس 
الثياب ويأكل نفس الطعام ولكنهم 

كانوا م��ن ديانات مختلفة. وقد أدى 
هذا التهجي��ر إلى فق��دان األهالي 
م��ن هندوس ومس��لمني ألراضيهم 
وانتقالهم إل��ى مخيمات للتهجير 
م��ا أدى إلى نش��وء احلق��د املتبادل 
بني مهجرين مت تس��ليحهم وبدؤوا 
بالتقات��ل. هذا احلق��د لم يوجه من 
الهندوس املهجرين جتاه املس��لمني 
فق��ط، بل وجه إلى الهندوس أيضاً، 
فقد اغتالت هذه اجلماعات املهامتا 
غاندي وم��ن ثم اغتالت ابنته أنديرا 

غاندي في مرحلة الحقة.
لك��ن والي��ة جام��و والكش��مير 
الت��ي تركت دون أن يتخ��ذ القرار 
حوله��ا،  النهائ��ي  السياس��ي 
حول��ت العالقة ما ب��ني البلدين 
إل��ى قنبلة موقوته، منذ أن رفض 
إلى  االنضم��ام  حاكم كش��مير 
الهند في الع��ام 1947. األمر في 
التصريح��ات  وحس��ب  ظاه��ره 
السياس��ية للبلدين يبدو وكأنه 
ص��راع ديني م��ا بني املس��لمني 
املطالب��ني بالتحرر م��ن االحتالل 
الهندي ودولة الهند، ويبدو وكأن 
الهن��دوس يري��دون الع��ودة إل��ى 

احلضن الهندي، ولكن في احلقيقة 
هو صراع حترر، فحسب العديد من 
الدراس��ات واملقاالت املنش��ورة من 
قبل املواطنني في جامو والكشمير، 
ف��إن املقاومة فيها هي من الطرفني 
املسلم والهندوس��ي، ألن الطرفني 
ق��د ضاقا م��ن الوض��ع املت��أزم في 
بالدهم منذ منتصف القرن املاضي، 
مع العلم أن هناك من بني املسلمني 
من يطالب باالنضمام لباكس��تان، 
لك��ن الكش��ميريني بش��كل عام 
يطالبون بالتحرر واالنفصال كدولة 

مستقلة.
يعد وادي كشمير من أجمل املناطق 
في العالم، وكان يس��مى »بالوادي 
السعيد« بسبب خصوبة املنطقة 
وجمالها، وهو واٍد ميتد على س��فح 
جب��ال الهمااليا، ولذل��ك فهو غني 
باملياه وبالتربة اخلصبة ويكتس��ب 
بالنسبة لباكستان  أهمية خاصة 

ذات الطبيعة القاسية.
ولك��ن الكش��مير ف��ي ح��د ذاتها 
تقع ف��ي منطقة محاذي��ة للحدود 
والهندية،  والباكستانية  الصينية 
وهي في احلقيق��ة منطقة نزاع ما 
بني الدول الثالث منذ التقسيم في 
العام 1947، وكل دولة تدعي أن لها 
حصة فيه. واليوم فإن إثارة القالقل 
ف��ي كش��مير تش��به إثارته��ا منذ 
عامني تقريباً في ميامنار، والتي أريد 
منها الهاء الصني وإش��عال املثلث 
الصيني- الباكستاني- الهندي في 

صراع ديني محموم.
ف��ي الع��ودة إل��ى قضاي��ا اإلرهاب 
املتنقل في املنطقة والذي أش��عل 
اخل��الف م��ن جديد م��ا ب��ني الهند 
وباكس��تان، في بداية شهر شباط 
من ه��ذا الع��ام اس��تدعت طهران 
س��فيرة باكس��تان بع��د الهجوم 
اإلرهابي، الذي تبنته »جماعة جيش 
واملرتبطة  الباكس��تانية،  الع��دل« 

التقاري��ر  م��ن  العدي��د  بحس��ب 
الصحفي��ة ب��كل من الس��عودية 
واإلم��ارات العربية املتح��دة، والذي 
أدى ال��ى استش��هاد 27 عنصراً من 
احلرس الثوري اإليراني. ولكن كل من 
إيران وباكس��تان اس��تطاعا تدارك 
األم��ر سياس��ياً، ولم ت��ؤدِّ العملية 
اإلرهابية دورها في زعزعة املصالح 
ما بني البلدين. ولكن يبدو أن اإلرهاب 
ع��اد ليضرب ف��ي الوادي الس��عيد 
»جامو والكش��مير« بع��د زيارة ابن 
سلمان لباكستان، وهو املستاء من 
موق��ف رئيس حكومته��ا وبرملانها 
من رفض املش��اركة بعاصفة احلزم 
عل��ى اليمن »الس��عيد« ومن إبقاء 
العالق��ة مع إي��ران. ه��ذا األمر الذي 
يط��رح العدي��د من األس��ئلة حول 
توقي��ت العملي��ة الت��ي أدت إلى رد 
هندي وباكس��تاني متب��ادل ال أحد 

يعرف أين ستقف حدوده.

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

تأتي املحاوالت من 
أجل تقويض االستقرار 
يف منطقة غرب آسيا 
من أجل محاصرة 
الدول الثالث الهند 
والباكستان والصني

الرجل الذي يقول عن 
نفسه إنه جاء باملصالحة 
واالستقرار إىل الجزائر 
سيكون ترشحه السبب 
يف عودة الالأمن 
واالضطراب

من املنطقي ان نكون 
اكثر تواضعا يف رسم 
الخرائط العائلية 
و العشائرية ألي 
مواطن اال يف اطار 
الوقائع املوثقة
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الغارديان: “محاصر من كل الجهات: تنظيم 
الدولة يتحصن يف آخر معاقله”

نش��رت الغاردي��ان تقريرا ش��ارك في��ه بيث��ان ماكيرنان 
مراس��لة الصحيفة في تركيا واخملتصة بشؤون الشرق 

األوسط و محمد رسول من منطقة باغوز.
تقول الصحيفة وصفا للواقع في باغوز إن ملعة مفاجئة 
تس��تمر أجزاء من الثانية في سماء باغوز يتبعها صوت 
انفج��ار قوي ثم ه��زة ارتدادي��ة نتيجة االنفج��ار فكرة 

ضخمة من النيران تغمر احلي بأكمله وحترقه.
وتوض��ح الصحيف��ة أن ه��ذا الوص��ف هو ملش��هد وقع 
في باغوز عندم��ا اصابت القذائف مس��تودعا للذخيرة 
ملقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية الذين يتكتلون في آخر 
معقل لهم بعد معارك اس��تمرت نحو 5 سنوات توسع 
خاللها التنظيم ليضم مس��احات ساشعة في العراق 

وسوريا قبل أن يبدأ في التضاؤل.
وتوض��ح اجلريدة أن الوالي��ات املتحدة تس��عى لالنتهاء 
س��ريعا من آخر معقل للتنظيم بعدما أقرت هدنة ملدة 
10 أيام إلخ��راج املدنيني والنس��اء واألطفال حيث بدأت 
املع��ارك مرة اخ��رى في باغوز بقوة كبرى غير مس��بوقة 
حت��ى خ��الل املع��ارك الس��تعادة م��دن أخ��رى أكبر من 

التنظيم مثل املوصل والرقة.
وتؤك��د الصحيف��ة أن عناص��ر التنظي��م يص��دون أي 

محاوالت من جانب قوات سوريا الدميقراطية.
وتوضح أن مقاتلي قوات سوريا الدميقراطية يفشلون في 

التقدم خالل س��اعات النهار بسبب عناصرالتنظيم 
الذي��ن يرت��دون أحزم��ة ناس��فة وعملي��ات التفجير 
الذاتي، ع��الوة على اس��تخدامهم صواري��خ حرارية 

تستهدف السيارات و الشاحنات بسهولة.
وتق��ول الصحيفة إن مقاتلي تنظي��م داعش يعانون 
بش��كل أكبر أثناء القتال خالل ساعات الليل ألنهم 
يفتقدون لنظارات الرؤية الليلية التي وفرتها الواليات 

املتحدة للمقاتلني التابعني لها على اجلانب اآلخر.

التايمز : فرص نتنياهو
التامي��ز نش��رت تقريرا ع��ن االنتخابات اإلس��رائيلية 
املقبل��ة بعن��وان “ف��رص نتنياه��و تتراج��ع بس��بب 
فضيح��ة اتهام��ه بالفس��اد” وضمنت ه��ذا التقرير 
حتليال ألحدث املس��تجدات على س��احة االنتخابات 

حسب استطالعات الرأي.
تقول أنش��يل فيف��ر الصحفي��ة في جري��دة هآرتس 

اإلس��رائيلية والتي تكتب في التامي��ز أحيانا إن بنيامني 
نتنياهو رئيس الوزراء اإلس��رائيلي ق��د تراجع في نتائج 
اس��تطالعات ال��رأي مؤخرا لكن��ه قد يكون ق��ادرا على 
الفوز ضاربة املثل ب��أن زعيم تكتل الليكود نتنياهو في 
أول ترشح له لرئاس��ة الوزراء كان متأخرا في انتخابات 
عام 1996 وراء زعيم حزب العمال ورئيس الوزراء في ذلك 
الوقت ش��يمون بيريز بنحو عش��ر نقاط لكنه متكن من 
العودة وس��جل انتصارا على بيريز بف��ارق أقل من واحد 

في املئة من األصوات.
وتوض��ح فيفر أنه منذ ذلك احلني كان نتنياهو قادراً على 
الع��ودة ف��ي نتائج اس��تطالعات الرأي بش��كل مذهل، 

مش��يرة إلى أن��ه في االنتخاب��ات األخيرة الت��ي فاز بها 
نتنياهو عام 2015 كان حزب العمل متقدما على تكتل 
الليكود حتى قبل 3 أش��هر من موع��د التصويت، لكن 
نتنياه��و قاد الليك��ود للفوز باالنتخاب��ات بفارق خمس 
نقاط كاملة. وتوضح فيفر أن نقطة قوة نتنياهو تكمن 
في أنه يس��تطيع إقناع املصوت��ني املتراخني من قاعدة 
اليمني املتشدد في إسرائيل بالنزول والتصويت لصاحله 
عبر إقناعهم بأن اليس��ار على وشك الفوز باالنتخابات 
والعودة حلكم البالد وهو ما يفعله حاليا حيث أكد اكثر 
من م��رة ان حتالف األزرق واألبيض ال��ذي يتقدم عليه في 
اس��تطالعات الرأي يتكون من “مجموعة من اليساريني 

املتخفني”.
و تضيف فيفر أن نتنياهو يصف االتهامات التي وجهت 
إليه بالفس��اد بأنها مؤامرة دبرها اليس��اريون بالتعاون 
مع وس��ائل اإلعالم والصحفيني اليساريني الراغبني في 
اإلطاحه به من منصبه مشيفة أنه لكي يجعل دعايته 

اكثر تأثيرا أضاف إليها جرعة التخويف من العرب.
وتوض��ح أن نتنياه��و في ي��وم التصويت ف��ي انتخابات 
الع��ام 2015 نش��ر مقطعا مص��ورا يدع��ي أن الناخبني 
الع��رب الذين يحق لهم التصوي��ت يتحركون نحو جلان 
التصوي��ت بش��كل جماع��ي منظمة من قب��ل نقابات 
عمال مختلفة وجمعيات غير حكومية للتصويت ضد 

الليكود ثم قام معاونوه باتهام املعارضة مبحاولة الفوز 
باالنتخابات عبر أصوات األحزاب العربية.

الشروق الجزائرية : عقدة الخوف
ورداً على حتذير مسؤولني جزائريني من عودة عنف حقبة 
التس��عينيات أو أن تؤول الب��الد إلى ما آلت إليه دول مثل 
سوريا وليبيا، يقول حسني لقرع في صحيفة “الشروق” 
اجلزائري��ة: “قّدم أكثر من خمس��ة مالي��ني متظاهر في 
48 والية جزائرية في مس��يرات اجلمعة أّول مارس درس��ا 
تاريخي��ا للوزي��ر األول أحم��د أويحيى وكل مس��ؤول لم 
يت��ورّع في األي��ام األخيرة عن إط��الق تصريحات خطيرة 
تتح��ّدث عن العودة إلى العش��رية احلمراء والّدم والدمار 

وإمكانية تكرار السيناريو السوري في اجلزائر”.
ويجري تداول مصطلح “العش��رية احلم��راء” في اجلزائر 
لإلش��ارة إلى س��نوات التس��عينيات من الق��رن املاضي 
التي شهدت أعمال عنف واسعة النطاق راح ضحيتها 

عشرات اآلالف.
ويؤك��د الكات��ب أن املتظاهري��ن أب��دوا “تش��ّبثا بالغ��ا 
بس��لمية املظاهرات، ورددوا بصوت عال: ‘اجلزائر ليست 

سوريا’، و’سلمية سلمية’”.
ويشير إلى أنه “باستثناء حادثتي محطة بنزين أول ماي 
وفندق اجلزائر، وهما حادثتان معزولتان ومش��بوهتان قام 
بهما ش��باٌن قليلون حت��ت تأثير املهلوس��ات، فإّن باقي 
املس��يرات كانت س��لمية حضارية، وكانت أبلغ رّد على 
أويحيى الذي قال إن ‘املس��يرات في س��وريا بدأت بالورود 

وانتهت بالدم’”.
وفي الصحيفة نفس��ها، يقول جمال لعالمي: “عندما 
يخ��رج جزائري��ون وعل��ى أكتافهم أو بأيديه��م أبناءهم 
األطفال، في مس��يرات سياسية حاش��دة، فهذا يعني 
فيما يعنيه، أن هؤالء كس��روا ‘عقدة اخلوف’، ولم يعودوا 
يخش��ون احتماالت أو س��يناريوهات الترهيب والترويع، 

التي جاءت على ألسنة بعض املسؤولني”.

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

بوتفليقة .. ملاذا هذا التشبث املشجرات العشائرية 
املرضي بالسلطة؟



لطيف عبد سالم

يَُع��دُّ إخف��اق القي��ادات اإلدارية في 
مهمة إيجاد فرص عمل مش��روعة 
ملن توافرت لهم القدرة على العمل 
والرغبة فيه، أبرز العوامل املساهمة 
ف��ي توس��يع دائ��رة البطال��ة التي 
أصبح��ت في عالم الي��وم من أكبر 
املشكالت الِتي تعاني من تداعياتها 
أغلب احلكومات في مختلف أرجاء 
املعمورة؛ بالنظر الرتباطها بعوامل 
موضوعية يعود اجل��زء األكبر منها 
إل��ى أس��باٍب هيكلي��ة مردُّه��ا إلى 
طبيعة من��و االقتص��ادات الوطنية 
النامية التي تتس��م مبعاناتها من 
اختالالت هيكلية داخلية وخارجية 
كاالختالل في قانون املوازنة العامة 
للدول��ة. وهو األمر ال��ذي أفضى إلى 
إخف��اق نس��بٍة كبي��رة م��ن األفراد 
والباحثني  العم��ل،  َعَلى  القادري��ن 
عن��ه ِف��ي احلص��وِل عل��ى فرص��ة، 
ف��ي حتقيق  املس��اهمة  بوس��عها 
الّدخل الذي يساعدهم على توفير 
لقم��ة العيش، إل��ى جانب تغطية 
املتعلق��ة  األساس��ية  حاجاته��م 
مبصاريف الس��كن وامللبس وغيرها 
بص��رف  األخ��رى،  االلتزام��اِت  ِم��ن 
النظر عن مناس��بة العمل لطالبه 

أَنَّ  رَيْ��َب  ال  األحي��ان.  بع��ض  ِف��ي 
ارتف��اَع معدالت البطالة لدى فئات 
الش��باب، من ش��أنه التسبب في 
تعريض الق��وى التي يع��ّول عليها 
في إرساء األس��س السليمة لبناء 
البل��دان إلى الش��عور باليأس التام 
م��ن املس��تقبل؛ ألنَّ تل��ك القوى - 
املفت��رض أن تك��ون فاعل��ة ومؤثرة 

في صياغة مستقبل بلدانها - جتد 
نفسها أمام حتديات خطيرة، حيث 
تب��دأ حياته��ا باإلحباط والش��عور 
بالغنب، ثم ال تلبث أن جتد نفس��ها 
بع��د س��نوات م��ن اجله��د والتعب 
والدراس��ة وس��هر الليالي من دون 
أم��ل في احلي��اة!. ألهمي��ة النتائج 
املترتبة على بطالة الشباب، فضالاً 
عم��ا تش��كله م��ن خط��ورة على 
اجملتمع اإلنساني، أجد من املناسب 
واملهم أيضا اإلش��ارة هنا إلى بعض 
العوام��ل األخ��رى املس��اهمة ف��ي 
الت��ي  البطال��ة  تنمي��ة مش��كلة 
تَُعّد م��ن أهم القضايا األساس��ية 
املقلقة ألغلب اجملتمعات في احلياة 

املعاصرة، م��ع العرض أنَّها لم حتَظ 
بنق��اش جاد في أغل��ب اجملتمعات، 
على الرغم من أنَّها توصف بحسب 
املتخصصني قنبل��ة موقوتة تهدد 
مصي��ر الكثير م��ن بل��دان العالم. 
ولع��ّل من بني تلك األس��باب: زيادة 
معدل النمو السكاني، بطء النمو 
االقتص��ادي، التقلص املتنامي لدور 
القيادات اإلدارية والقطاع العام في 
مهمة توفير فرص عمل جديدة من 
ش��أنها املس��اعدة على امتصاص 
نس��بة فاعل��ة األثر م��ن التضخم 
املس��تمر في أعداد اخلريجني الذين 
يضخون كل عام إلى سوق العمل، 
حتميل القطاع اخلاص مهمة توفير 
فرص عمل جديدة من دون معاونته 
بتوفير مقوم��ات نهوضه وتطويره، 
والت��ي ف��ي طليعتها التش��ريعات 
القانوني��ة الداعمة لتطوي��ر األداء 
وزيادة اإلنتاجية، باإلضافة إلى عدم 
االلتزام بتقدمي الضمان االجتماعي 
لعمال القطاع اخلاص. ويضاف إلى 
ذلك تواضع مع��دالت زيادة انتاجية 
العمل، وخيبة إدارة االس��تثمار في 
إيجاد البيئ��ة احمللية املالئمة جلذب 
األجنبية، فضالاً عن  االس��تثمارات 
االنخف��اض املس��تمر ف��ي الطلب 
على العمالة؛ نتيج��ة للتحديثات 
الت��ي أفرزته��ا معطي��ات التق��دم 

التقني املتسارع .
��ا ملا تق��دم، ف��إنَّ القياداَت  تأسيساً
اإلدارية في مختلف بل��دان العالم 
ملزمة ببذل أقصى اجلهود من أجل 
إيجاد معاجلات مناس��بة ملشكلة 

بطالة الشباب .

د. فرح الخاصكي 

هي رزق من اهلل ، هدية ال تقاوم ، عطاء ال 
ينتهي ، دفق طاغ من احلب و احلنان هي 
أيقونة للفرح و الس��عادة ، ضحكتها ، 
صوته��ا ، خطواتها ، ش��عرها املتطاير 
، كل مالمحه��ا البريئ��ة ، تنط��ق بكل 
أل��وان اخلير ، كرمها اإلس��الم و رفع من 
شأنها، حرم وأدها .. ميزها عن اجلاهلية 
فأكرمه��ا .. أخرجها م��ن غياهب املوت 
إلى أعلى مرات��ب احلياة .. في كل مكان 
وضعت كانت تفيض بالعطاء و احلب .. 

إنها املرأة .. أكرمها اهلل و أعلى شأنها.. 
أعطاها اهلل في اإلس��الم حقوقا كثيرة 
منها ح��ق املوافقة على الزواج و الزوج، 
حق املهر ، إمس��اك مبعروف أو تس��ريح 
بإحس��ان ، حق العيش و املوت بكرامة 
و غيره��ا .. و ألغ��ى كل مالمح اجلاهلية 
الظامل��ة .. ليأب��ى اجملتم��ع أن يعطيه��ا 
حقوقها فيعود بها إلى مخالب الظلم 

و الظلمات و يعود بها إلى العبودية !
زواج القاص��رات أحد مظاه��ر العبودية 
الت��ي تعود إلين��ا بحلة جدي��دة ، التي 
تس��تضعف املرأة و بدال من أن تعطيها 
حقوقها فأنها تسلبها كل احلقوق بل 

و تضع على عاتقها الكثير .. 
ما االس��باب و ما الدواف��ع تختلف من 
أس��رة إلى أخ��رى ، أحيانا يك��ون الفقر 
س��يد املوق��ف فيق��وم ولي األم��ر ببيع 
ابنت��ه كأنه��ا قطع��ة أث��اث للبي��ع و 

استالم مهرها ثمنا لها و الذي هو أحد 

حقوقها!
و أحيانا يكون اجلهل سيد املوقف ، ظنا 
منهم أن الفتاة خلقت للزواج و اخلدمة 
و التربي��ة و العبودية فقط! فال حق لها 

في التعليم و ال حق لها في العمل !
امل��ال هو س��لطة أقوى من كل ش��يء  
جتع��ل أصحاب��ه ذوي س��لطة ناف��ذة 
فتس��ول له��م أنفس��هم حق ش��راء 
الفتيات الصغيرات ، كس��لع تش��ترى 
بثمن بخ��س يرضي رغبات��ه فيلقيها 

ويبحث عن األخرى !
قس��وة األهل و ظلمهم ، يد أخرى متتد 
ال��ى أعن��اق الفتيات ، جتعله��ن يهربن 
من منازله��ن ظنا منه��ن أنهن يهربن 
من اجلحيم ال��ى اجلنة فإذا بهن يلقني 

بأنفسهن إلى الهاوية!
اخلوف املتعل��ق باملوروثات االجتماعية 
أحيان��ا كثي��رة يدفع األه��ل و الفتيات 
التخ��اذ ق��رارات خاطئة ، م��ن ضمنها 
اخل��وف م��ن هاج��س العنوس��ة الت��ي 
وضعوا لها خطوطا حمرا كثيرة و فترة 
عمرية ال ميكن جتاوزها ، ما يجعل الفتاة 

و األهل يقعون ف��ي فخ زواج القاصرات 
غير مبالني مبا يقع على الفتاة من ظلم 

و كبت و دفن للرغبات و الكرامة !
نحن نرى منكرا بح��ق بناتنا و أخواتنا، 
ووج��ب علين��ا تغيي��ره ، عم��ال ، قوال أو 
بأضع��ف االميان . علين��ا توعية اجملتمع 
و األس��رة و الفتيات بحقوقهن و أضرار 
الزواج املبكر عليهن نفس��يا جس��ديا 

واجتماعيا. 
البد أن جند استراتيجيات واضحة للحد 
من زواج القاصرات بالتوعية اإلعالمية، 
س��ن قوانني رادعة و حتديد عمر قانوني 
لل��زواج ، و التوجيه الدين��ي و الثقافي 
لألفراد و األس��ر بحقوق املرأة في الدين 

و اجملتمع .

يتواص��ل احلصار اليومي لداع��ش في بلدة الباغوز ش��رق نهر الفرات في 
س��وريا م��ن قبل مقاتلي قس��د بدع��م أمريكي واضح أله��داف وخطط 
إس��تراتيجية قد تُغّير من طبيعة التحالف��ات الداخلية واإلقليمية ورمبا 
حتى الدولية بعد تباين الرؤى وتقاطع املصالح في حسم امللف السوري 
بني الدول الُكبرى ، مايُهمنا في هذه املعركة هو مدى تأثيرها في الساحة 
العراقية الرخوة خاّصة إذا ما علمنا بأّن هناك إتفاقااً قد متّ إعداده وترتيبه 
عل��ى حس��اب األمن العراق��ي والذي ج��اء بالتصريح العلني أو اإلش��ارة 
املُبّطنة التي أطلقها الرئي��س األمريكي دونالد ترامب عندما رفض حتى 
عودة داعش��ية واحدة الى بلدها أمريكا، مبعنى آخر رفض معظم حلفاؤه 
اآلوربيني لتلك العناصر..!؟ وهنا نتساءل كوننا األقرب جغرافيااً والُضعفاء 
سياسيااً واملنخورين جسدااً إقليميااً..!؟ ملاذا متّ حتميل عشرات الشاحنات 
الس��ورية مبئ��ات من عوائل عناص��ر التنظيم الداعش��ي ودفعهم صوب 
العمق العراقي..!؟ وملاذا بعد دخولهم مباش��رةاً حدثت بعض التفجيرات 
واألحداث اإلرهابية التي حتمل بصمة ذلك التنظيم..!؟ التحليل واإلجابة 
على تلك التساؤالت اليحتاج جلهبذ سياسي او اكادميي ملعرفة دوافعها..! 

دائ��رة  م��ن  التخ��رج  وه��ي 
اإلس��تراتيجية  احلس��ابات  
تتقاط��ع  الت��ي  األمريكي��ة 
اإلقليمي��ة  املصال��ح  م��ع 
)العراقي��ة-  الس��احات  ف��ي 
وإبقاء  واللبنانية(  الس��ورية- 
حال��ة عدم اإلس��تقرار ضمن 
ح��دود تل��ك الدول بواس��طة 
دميومة خط��ر داعش االرهابي 
رغم التظاهر زيفااً مبحاربته..!! 
املُلف��ت ف��ي عملي��ة دخ��ول 
تلك العوائ��ل وأبنائها للعراق 
ه��و التغاض��ي او القفز فوق 
اإلتفاقيات الدولية والقانونية 

التي متّ إقرارها في كل احلروب والتي تُنّظم عملية اإلستسالم ألي جيوش 
او تش��كيالت مقاتلة..! السؤال : ملاذا يُستثنى العراق من كل ذلك..!؟ من 
هن��ا نطالب احلكومة العراقية أن حترص أش��ّد احل��رص على الوفاء لدماء 
الش��هداء والضحاي��ا األبرياء على م��داراة مش��اعرهم باإلقتصاص  من 
الذبّاحني واجملرمني وعتاة اإلرهابيني.. وعدم متييع القضية بسبب املصالح 
احلزبية لهذا الطرف أو ذاك او اس��تخدامهم كما حدث في فترات سابقة 
كأوراق تف��اوض بتأثير إقليمي ودولي إلنتزاع مصلحٍة هنا او اخرى هناك..

ول��ن نرضى أن يبقى نزي��ف جراحنا إلى األبد كما ولن نس��مح لكائن من 
يك��ون أن ي��دوس على ضحايانا وينس��ى أن هناك أّمه��ات ثكلى وزوجات 
أرامل وأبناء يتامى وكف��ى تراخيااً مع عقول عفنة ونفوس مريضة أدمنت 
ثقاف��ة الذبح وتقطيع الرؤوس ولم يُعد نفعااً معها غير عقوبة اإلعدام..! 
كما وأطالب حكومتنا بتفعي��ل خطابها الوطني الرافض للمخططات 
االمريكية التي تبحث عن مصاحلها فقط، وهي الس��اعية إليجاد مخرج 
للتخّل��ص من الدواع��ش بأي ثمن كان حت��ى لو كان على ِحِس��اب دولة 

حليفة للعراق كما تّدعي .

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

 الباغوز .. جرح
اخلاصرة العراقي
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صراع اجملتمعات اجلامدة

د. جبار صربي

   نح��ن ال نعرف باب��ا نطّل من خاللها 
على االنت��اج ونتعامل ف��ي ضوء ذلك 
االنتاج وتتوافر عنه امناط التقسيمات 
االجتماعي��ة م��ن حيث تقس��يماتها 
طبقي��ا: ه��ذا مجتم��ع غن��ي وه��ذا 
مجتمع فقير. نحن ال نكاد نعرف ذلك. 
ان الف��رد ، او الف��رد ، ه��و مجرد مجال 
راكد ف��ي حلظة ما تبّنى م��ن افكار او 
عقائ��د وكان��ت تلك الصورة مم��ا تبّنى 
مج��رد اجترار ثابت وتدوي��ر ممل لذاتها 
دون تطوي��ر او تغيي��ر ميك��ن ان يط��رأ 
عليها. وهذا التوقف او الركود امنا أخذ 
طابع التسليم والبداهة الى احلد الذي 
يكون اخل��روج او التج��اوز عليه بدعة 
ت��ؤدي مبرتكبها الدخ��ول الى اجلحيم 
العقائدي وهو ذات��ه اجلحيم باملنظور 
االجتماع��ي، وان ه��ذا التج��اوز كف��ر 
يتوج��ب التصدي إليه بتنزيل أقس��ى 
درج��ات القه��ر والعنف ب��ه طاملا انه 
جتاوز م��ا هو مقدس باألف��كار اجلامدة 
واملتقولب��ة عل��ى امناطه��ا العقائدية 
اخلاصة. ملّ��ا ال وجود لالقتصاد كفاعل 
ف��ي رس��م العق��د القيمي ال��ذي عن 
طريقه تُدار فاعليات السلوك الفردي 
او االجتماعي لم يتبق اال تلك األفكار 
الت��ي باتت عقائد اولئك األفراد او تلك 
اجلماع��ات. انن��ا ال منل��ك ما يس��ّمى 
مبفه��وم العام��ل الطبق��ي وان رحلة 
االنتاج عندنا تبدأ من رحلة االستهالك. 
انن��ا كلم��ا اس��تطعنا ان نس��تهلك 
جماعاتنا ب��ذات اخلط��اب اجملتر كلما 
تعال��ت عندن��ا طبقتن��ا االجتماعية 

وهبط��ت تل��ك الطبق��ة املتنافس��ة 
معنا م��ن حيث اعتباره��ا طبقة ذلك 
اآلخر هن��اك، املنفصل عنا بل واملناوئ 
لن��ا.   ان صراعنا على نحو طبقي كان 
م��ن حيث ق��درة عل��ى متكني نفس��ه 
باس��تهالك ذات اخلط��اب اس��تهالكا 
معكوس النتائج. استهالكا تقبع في 
ش��دته قدرة انتاج السلطة واحلضور. 
ان التناس��ب عكسي النتائج اذ كّلما 
اس��تطاع عل��ى اخلضوع حت��ت وطأة 
اس��تهالك الطبقة الت��ي ينتمي لها 
كلم��ا متك��ن ان يكون حاض��را وفاعال 
في ادارة العقد القيمي للدولة قاطبة 
وجلماعته خاصة. كذلك األمر بالنسبة 
ال��ى . انه يدور في ذات الفلك. ان انتاج 
الق��وة العليا لكل طرف تتوافر وحتضر 
من امكان االس��تهالك على نحو أشد 
واكثر والعك��س بالعكس. اننا نلحظ 
مقدار غلب��ة أحد االطراف في الصراع 
الدائر م��ن مقدار متك��ني ذلك اخلطاب 
ان يكون رحى اس��تهالك اجلماعة وان 
يكون ذلك االستهالك الشديد تعبيرا 
ع��ن انتاج القيم��ة العقدية للعقيدة 

بشكلها احلاضر والشديد.
   هن��ا تك��ون الدول��ة مج��رد تنافس 
عقائ��دي. مجرد انت��اج عقائدي يتكرر 
بكث��رة ليك��ون العق��د االجتماع��ي. 
األمر الذي يجعل شدة رأس مال الفرد 
ف��ي جماعت��ه تبل��غ مداها من ش��دة 
استهالك منوذجه العقائدي الذي يراه 
اوال وكلي��ا وينف��ر من كل آخ��ر اذ يعّد 
ذلك اآلخ��ر ثانويا بل محتق��را ودونيا. 
رأس  مج��رد  االجتماع��ي  عقدن��ا  ان 
ذلك املال املتوقف عل��ى قالب فكرتنا 
اجلامدة والت��ي تكون اعادتها باحلضور 
القوي س��لطة علي��ا إلدارة اجملتمع بل 

إلدارة ذات الدولة.
   ان العن��ف ه��و  في طبق��ة اعتقاده 
املغل��ق والذي وج��د في ح��ّد انغالقه 
ض��رورة لقت��ل او تدمير اآلخ��ر بوصف 
ان ذلك اآلخر متخ��ارج ومتجاوز لذلك 
احل��ّد املق��دس. ه��و ايضا ف��ي طبقة 
اعتقاده. هنا يكون سجالهما الذي ال 
نتيج��ة منه مجرد اجترار ما هم عليه 

من متاس��ك صل��ب في 
العقيدة وان كل احلوارات 
وهي اوهام ح��وارات امنا 
تعب��ر دائما ع��ن جوهر 
الصلب  التماسك  ذلك 
والذي م��ن خالله تدرك 
كل جماعة استهالكها 
على انه االنتاج الذي به 
تتأك��د هويتها او تتأكد 

سلطتها ووجودها.
   انظر :

اس��تهالك  طبق��ة 
انت��اج   + العقي��دة  
السلطة = حرية االفراد

   وال يقص��د هنا بحرية 
األف��راد أكث��ر م��ن تلك 
العبود ية املفرطة التي 

بات��ت تفريط��ا ب��كل امكان��ات حرية 
الذات وتقوقعا مقدس��ا ثابتا ومجترا 
ف��ي ذات مدار العقيدة املغلق. وان ذلك 
املنظ��ور م��ن االنتاج يبل��غ كماله في 
احلرية من حيث كماله بالعبودية وهو 
األم��ر املعك��وس الذي يدي��ر الفرد في 
مجتمعه او دولته ويدير جتربة العقيدة 
الراسخة بالنمط الكّلي املغلق الذي 
ال يجوز كسر حده. لكن هذه العبودية 
ه��ي الت��ي حتق��ق الس��لطة العام��ة 

مثلما حتقق شرط البقاء في ظل تلك 
اجلماعة من هذا الطرف او ذاك الطرف.   
وهذا بقدر ما يكون استهالكا للتجربة 
االجتماعي��ة في ظل الدول��ة الواحدة 
بق��در ما مينحه��م امتي��از التفوق بل 
امتي��از ان��زال العنف باآلخ��ر على انه 
العنف املقدس الذي يعبر عن العقيدة 
أحس��ن تعبي��ر ويزيدهم حري��ة طاملا 
زادوا الي��ه ف��ي عبوديته��م وصورتهم 
النمطي��ة.   ان ابت��داء تكفير احدهم 
ال��ى اآلخر كان محّل ن��زاع عقيدة كل 
ط��رف التي ت��رى بطالن عقي��دة اآلخر 
وملا طغى استهالك العقيدة كمصدر 
انتاج للس��لطة طغى العنف كحالة 
تعبير واضحة تعمل على جتسيد تلك 
الصيرورة التي تراها كل جماعة محّل 

تقديس وسلطة بقاء وخطاب. 
   نتبني من هنا:

م��ن  عالي��ة  درج��ة  يبل��غ  •ان  ح��ني 
اس��تهالك العقي��دة اخلاصة ب��ه امنا 
يبلغ قوة انتاج سلطته وان عامل ذلك 
االنت��اج محل ترحاب طامل��ا هو يقترن 
بس��لطته ومثالية ذل��ك االنتاج التي 

حتقق له منزلة الطمأنينة مبا اعتقد.
•ان العقد االجتماعي ال ينظر اليه من 
حيث قيم موضوعي��ة عامة بل ينظر 

اليه من حيث قيم عقائدية خاصة.
•ان رأس املال الذي تتمتع به كل جماعة 

يكم��ن بتفريط اف��راد تل��ك اجلماعة 
بحري��ة اختياره��م او متغيراتهم ازاء 
اخلضوع الكل��ي إلرادة العقيدة وتأثير 
قوالبه��ا املغلق��ة على ادارة س��لوك 

الفرد في ظل جماعته احملددة.
• اذا قتل او مارس العنف أي طرف ضد 
الط��رف اآلخر فه��و ال يرى ب��ه حادثة 
جنائية بقدر ما يرى فيه حادثة والئية 
تعب��ر عن العق��د االجتماعي الذي هو 
مفهومه للعقد العقائدي. بل ان ذلك 
القت��ل او العنف امنا هو تعبير ايجابي 
المتث��ال العقيدة من حيث انه امتثال 
لعق��د انتاجها في قيمه��ا التي تريد 
كل جماعة بقاءه��ا اوال دون تنافس او 
حض��ور من آخ��ر متج��اوز او  مجاور او 

غير ممتثل لها.
 •لق��د بلغن��ا م��ن الصراع ال��ى درجة 
التس��ليم به على ان��ه صراع مقدس، 
وان ذل��ك االجترار من الص��راع امنا هو 
مبعث س��رور طاملا ان��ه مبعث تثبيت 
للعقيدة والنظ��ر الى واحدية وأحادية 
هويتها على انه��ا األعلى في القيمة 
واخلط��اب والتقدي��س. وبالتال��ي فمن 
حقها انزال العنف او القهر بوس��يلة 
القت��ل او التدمي��ر وغيرها ب��كل آخر 
مختلف عنها وان كان من ذات الوطن 

او ذات اجلماعة.

العقد االجتماعي ال 
ينظر اليه من حيث 
قيم موضوعية عامة 
بل ينظر اليه من حيث 
قيم عقائدية خاصة

املال هو سلطة أقوى من كل 
شيء  تجعل أصحابه ذوي 
سلطة نافذة فتسول لهم 
أنفسهم حق شراء الفتيات 
الصغريات

القياداتَ اإلدارية يف 
مختلف بلدان العالم 
ملزمة ببذل أقصى 
الجهود من أجل إيجاد 
معالجات مناسبة ملشكلة 
بطالة الشباب

ما مدى تأثري املعركة يف 
الساحة العراقية خاصّة إذا ما 
علمنا بأّن هناك إتفاقًا قد تمّ 
إعداده وترتيبه على حساب 
األمن العراقي والذي جاء 
بالتصريح العلني أو اإلشارة 
امُلبّطنة التي أطلقها ترامب

 زواج القاصرات عودة للعبودية

بطالة الشباب أزمة عاملية متصاعدة

 محمد الفيصل

غياث عبد الحميد

االنس��ان موقف واالخي��ر يبدأ بكلمة والكلمة هي الش��رف 
التي عادة ما تس��بقه في اتخ��اذه بهيئته االيجابية نحو اي 
قضية جتاه النظير.. فشتان بني من يسمعك الى االخير حتى 
تنته��ي م��ن كالمك ويبدي ل��ك كل اس��تعداداته الوظيفية 
والقانونية ومن قبلها االنسانية في حتقيق مآلك واالخر الذي 

بوجهك  هاتف��ه  يغل��ق 
وكإنك اس��معته س��بة 
حج��را.  القمت��ه  او 
اتصلت في وقت س��ابق 
بالنائ��ب عالي��ة نصيف 
باختصار  لها  وش��رحت 
املتقاعدي��ن  معان��اة 
م��ن معوقي احل��رب في 
اجلي��ش الس��ابق .. املرأة 
انصت��ت ل��ي ب��كل ادب 
اكملت  واحت��رام حت��ى 
مني  وطلبت  مهاتفت��ي 
م��ادة  اليه��ا  ارس��ل  ان 

مكتوبة مدعومة باس��انيد قانونية ومب��ا ان خدمة النت في 
ع��راق الدميقراطي��ة حالها ح��ال اخلدمات االخ��رى املعدومة 
اصال واذا ما توفرت فتتوفر بس��لحفاتية مملة جدا حالت دون 
استنس��اخ نصي القانون��ني.. ارتأيت ان اتص��ل باحد اخلبراء 
القانوني��ني ان يرس��ل لي ن��ص القانون املعمول ب��ه في زمن 
النظ��ام الس��ابق فيما يخص اجلرح��ى واملعوق��ني والقانون 
احلال��ي وخالل احلديث معه وبيان طلب��ي الواضح منه اال انه 
انفعل وراح يزمجر غاضبا بانه العالم  الفقيه بالقانون وهو 
كذل��ك وانا ال انكره اال انه لم يفهم قصديتي وخالل تنطعه 
وعصبيته غل��ق هاتفه بوجهي..) قيطان س��الفتي او مربط 
الفرس(... ان بعض النواب حقا ميثلوننا وبش��رف واالخرين من 
بعض اخلبراء القانونيني َهم وجودهم في هذه احلياة مفسدة 

إن لم يكونو هم احد اهم مصادر الفساد.

بعض النواب حقا يمثلوننا 
وبشرف واالخرين من 
بعض الخرباء القانونيني 
هَم وجودهم يف هذه 
الحياة مفسدة

شتان بني موقف واخر

*محمد خلف الكناني 

مير التعليم في العراق بأزمة حادة تشمل كافة مقوماته من األستاذ 
والطالب الى املناهج الدراس��ية والنظام التربوي التعليمي ووسائل 
االيض��اح الى األنظم��ة كذلك التغيي��رات التي تطرأ عل��ى املناهج 
ال ترقى للمس��توى املطل��وب، كما ان هناك أخط��اء كثيرة مرت دون 
مراجع��ة، فضالاً عن عدم متك��ن كثير من ك��وادر التدريس من تقدمي 
املادة بالش��كل الصحيح ما ادى الى تراجع التعليم في كل مراحله 
م��ن االبتدائية الى دراس��ة الدكتوراه. فمثالاً جن��د تلميذااً يتخرج من 
االبتدائي��ة وهو ال يعرف قراءة جملة واحدة وجند من يحمل ش��هادة 
دكتوراه ال يخل��و ما يكتبه من الكثير من األخطاء اإلمالئية، ناهيك 
عن وجود مؤلفني ال تخلو عناوين كتبهم من أخطاء لغوية وعلمية«.  
وماي��زال النظ��ام التعليم��ي التقلي��دي معموال به عل��ى الرغم من 
ان مقتضي��ات هذا العصر تس��توجب التجديد ف��ي التعليم وهذه 
املعلوم��ات تتخطى حدود الزمان واملكان بخصائصها املس��تحدثة 
م��ن حيث الضخام��ة والدقة وس��رعة احلرك��ة وس��هولة التخزين 
واالس��ترجاع ومن املش��اكل الت��ي واجه��ت التعلي��م العراقي في 
الس��نوات األخيرة، عدم تس��ليم املناهج للطالب كما ان لتغييرها 
يحت��اج الى تدريب من قب��ل املوجهني واملش��رفني اليصال املعلومة 
بش��كل الصحيح للطالب بالش��كل احلديث واملتطور، ومش��كلة 
النازحني ونقص في املباني املدرسية. وفي هذا املشروع سنركز على 
وس��يلة فاعلة وحديثة ميكن أن تساعد على تطور التعليم وجتعله 
يتناغ��م مع ما يش��هده العالم من ثورة املعلوم��ات واالتصاالت وهو 
التعليم االلكتروني )املدرس��ة االلكتروني��ة ( إن التعليم االلكتروني 
هو أس��لوب من أس��اليب التعليم ف��ي إيصال املعلوم��ة للمتعلم 
ويت��م فيه اس��تخدام آليات االتصال احلديثة من حاس��وب واملوبايل 
ووس��ائط االتصال املتعددة م��ن صوت وصورة ورس��وم وآليات بحث 
وكذلك بوابات اإلنترنت أي اس��تخدام التقني��ة بجميع أنواعها في 
إيص��ال املعلوم��ة للمتعل��م بأقصر وقت وأق��ل جهد وأكب��ر فائدة. 
ويجم��ع العلماء اخملتصون على أن ثورة املعلومات التي ترجمت فيما 
يس��مى باإلنترنت يع��د أهم اجناز تكنولوجي حتقق حيث اس��تطاع 
اإلنسان أن يلغي املسافات ويختصر الزمن ويجعل من العالم أشبه 
بشاشة إلكترونية صغيرة في عصر االمتزاج بني تكنولوجيا االعالم 
واملعلوم��ات والثقاف��ة والتكنولوجي��ا وأصب��ح االتص��ال إلكترونيا 
وتبادل األخبار واملعلومات بني ش��بكات احلواسيب واملوبايل حقائق 

ملموسة ما أتاح سرعة الوصول إلى مراكز العلم واملعرفة واملكتبات 
واالطالع عل��ى اجلديد حلظة بلحظة واقترح هذا املش��روع من اجل 
انش��اء ش��بكة تعليمية تكون كخط��وة اولى لالف��ادة من خدمات  
االنترنت في التعليم حتت اسم )املدرسة االلكترونية املعلوماتية( ال 
س��يما ان اجتاهات االفراد واجملتمع اصبح نحو الوسائط االلكترونية 
والتواص��ل االجتماع��ي وان ه��ذا املش��روع اليقوم بالغاء املدرس��ة 
التقليدي��ة امنا يك��ون داعم لها حي��ث س��نوضح مفهوم التعليم 
االلكتروني واهميته يقوم هذا املشروع على القاء االستاذ محاضرة 
ملادة معينة عبر وس��ائل التواصل االجتماعي الفيس بوك، الفايبر ، 
التلك��رام ،وتس��اب او بثه على قناة او تصمي��م تطبيق ..الخ أهداف 

وفوائد املدرسة اإللكتروني املعلوماتية 
1- تساعد الطالب على الفهم والتعمق أكثر بالدرس حيث يستطيع 
الرج��وع لل��درس في أي وقت، كما يس��اعده على القي��ام بواجباته 
وفه��م الدرس اكثر بالرجوع إلى مص��ادر املعلومات املتنوعة للمادة 
االلكترونية التي يزودها األس��تاذ لطالب��ه مدعمة باألمثلة املتعددة 
بالتالي الطالب يحتفظ باملعلومة ملدة أطول ألنها أصبحت مدعمة 

بالصوت والصورة والفهم.  
2- معاجلة املش��كالت الت��ي تنتج عن ال��دروس اخلصوصية ومراعاة 
الفروق الفردي��ة بني املتعلمني ومتكينهم من امت��ام التعلم في بيئة 
مناس��بة وتوحيد املعلومات جلمي��ع الطلبة بس��بب توحد املصدر 

واالستاذ  .
3- خفض نس��ب ضعف التحصيل الدراسي لدى الطلبة التي تنتج 

عن االسباب اخملتلفة مثل غياب الطالب بسبب املرض. 
4- تس��هم في تق��دمي احللول لبعض مش��كالت التعل��م التقليدي 
كتزايد اعداد املتعلم��ني ونقص االمكانيات املادية كقاعات التدريب 

واآلالت واالجهزة وغير ذلك  
5- تهيئة بيئة تعليمية جيدة من الناحية النفس��ية ما يزيد تفاعل 
الط��الب ايجابيا واث��ارة  دافعيتهم وجت��اوز قيود امل��كان والزمان في 

العملية التعليمية  
6- إمكاني��ة توفير دروس ألس��اتذة مميزين، إذ ان النق��ص في الكوادر 
التعليمي��ة املميزة يجعلهم حكرا على مدارس معينة و يس��تفيد 

منهم جزء محدود من الطالب.  
7- إدخال االنترنت كجزء أساس��ي في العملية التعليمية له فائدة 
جم��ة برفع املس��توى و تع��دد مصادر التعلي��م الثقاف��ي والعلمي 
للط��الب، و زي��ادة الوعي باس��تغالل الوقت مبا ينم��ي لديهم القدرة 
على اإلبداع بدال من إهداره على مواقع تؤدي إلى انحطاط املس��توى 

األخالقي الثقافي .   
8- ميكن معاجلة مش��كلة تغيير املناه��ج وتدريب املعلمني واإلجابة 

عن أسئلتهم واستفساراتهم.

    *ماجستري طرائق  تدريس

املدرسة االلكرتونية املعلوماتية
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نزار علي شريف

العامل املسبب و طريقة االنتقال
ان م��رض اللش��مانيا يصن��ف ضم��ن 
األم��راض الطفيلية حيواني��ة املصدر 
يس��ببه  طفيلي وحي��د اخللية يعيش 
داخل حشرة ناقلة تسمى ذبابة الرمل. 
يُصاب به اإلنس��ان عن طريق لدغ أنثى 
ذباب��ة الرم��ل، وه��ذه احلش��رة صغيرة 
احلجم صامت��ة ليس له��ا صوت عند 
طيرانه��ا أثناء املس��اء، وعل��ى ارتفاع 
منخفض من سطح األرض، وتعيش في 
اجلو احلار الرطب، لذلك فإن نش��اطها 
يزداد في فص��ل الصيف، وتتغذى على 
دم اإلنسان أو احليوان. وعندما متتص دم 
إنس��ان أو حيوان مصاب )مثل الكالب 
أو الثعال��ب حيث تعد ه��ذه احليوانات 
مستودعا لطفيلي املرض(،  يكون هذا 
الدم محمال بطفيل مرض اللشمانيا، 

ال��ذي يتكاث��ر في مع��دة احلش��رة ثم 
يصل إلى لعابها، وعند لدغها إنس��انا 
أو حيوان��ا س��ليما فإنه��ا حتق��ن هذه 
الطفيلي��ات في جس��مه مس��ببة له 
املرض. وتنقل حش��رة الرمل طفيليات 
مرض اللش��مانيا إما من ش��خص إلى 

آخر أو من حيوان إلى إنسان.

انواع الليشمانيات
الليشمانيات انواع عديدة حسب نوع 
الطفيلي املنتش��ر في املنطقة. وميكن 
تقس��يم امل��رض م��ن ناحي��ة أعراضه 
إل��ى ثالثة أن��واع متميزة، اللش��مانيا 
اخملاطية  األغشية  ولش��مانيا  اجللدية 
واللشمانيا احلش��وية.داء الليشمانيا 

اجللدي: يسبب ظهور تقرحات جلدية. 
و هو أكثر أنواع داء الليشمانيا شيوعاً. 
قد ال يكون العالج دائماً ضروري، و ذلك 
باالعتم��اد على كل حالة و على صحة 
الش��خص. إمنا اخلضوع للعالج يسّرع 
عملية الش��فاء و مينع املضاعفات.داء 

الليش��مانيا اخملاط��ي: و هو ن��وع نادر 
من املرض. يعود الس��بب إلى النموذج 
اجلل��دي م��ن الطفيل��ي. و ق��د يحدث 
بعد عدة ش��هور من ش��فاء التقرحات 
اجللدية.  في هذا النوع من الليشمانيا، 
ينتش��ر الطفيلي إلى األنف و البلعوم 
و الف��م. مم��ا يؤدي لتلف جزئ��ي أو كلي 
لألغش��ية اخملاطية في ه��ذه املناطق. 
على الرغم من أن الليشمانيا اخملاطية 
تُعتب��ر ع��ادًة ف��رع م��ن الليش��مانيا 
اجللدية، لكنها أكثر خطورة. و ال ميكن 
ش��فاؤها لوحده��ا، بل بحاج��ة دائماً 
لتلّقي العالج املناسب.داء الليشمانيا 
احلش��وي: و يُعرف أحياناً بالليشمانيا 

اجله��ازي أو م��رض ال��كاالزار أو احلم��ى 
الس��وداء. حتدث ع��ادًة خالل ش��هرين 
إلى ثمانية أش��هر بعد التعرض للدغة 
ذبابة الرمل. تعمل على إتالف األعضاء 
الداخلية مثل الطح��ال و الكبد. كما 
تؤث��ر عل��ى النخاع العظم��ي و اجلهاز 

املناع��ي الداخلي. ه��ذه احلال��ة غالباً 
قاتلة و غير قابلة للعالج.

اهم االسباب التي تؤدي 
اىل انتشار الليشمانيا

توف��ر البيئة املناس��بة لنمو الوس��ط 
الناق��ل )ذباب��ة الرمل(. الهج��رة وزيادة 
جث��ث  تراك��م  الس��كاني.  التجم��ع 
احليوانات النافقة في املناطق املأهولة 
بالسكان. تربية احليوانات بشكل غير 
نظامي في املناطق املأهولة بالسكان. 
تراكم القمامة وعدم االهتمام بنظافة 
املدن. وجود مستنقعات مفتوحة وبرك 

مياه أسنة. 

العالج والوقاية
يت��م اس��تخدام العالج��ات املتع��ددة 
للشفاء من داء الليشمانيا. فباإلضافة 
لألدوية الفموية و احلقن، يتم استخدام 
العالج��ات املوضعي��ة لبع��ض أن��واع 
الليش��مانيا. اله��دف م��ن العالج هو 
تالف��ي أو تقليل حدوث الندبات الغائرة 
الدائم��ة، ألنه��ا تش��فى تلقائي��اً بعد 
وق��ت طوي��ل، ويتم الع��الج بالتجميد 
املوضعي أو الك��ي الكهربائي أو حقن 
األدوية اخلاصة به��ا. العالج العام يتم 
عن طريق تنظي��ف القرحة باملطهرات 

مع ضمادتها ،فض��ال عن اعطاء بعض 
املض��ادات احليوية ملعاجل��ة االلتهابات 
الثانوي��ة التي ق��د حتدث، ام��ا العالج 
اخل��اص فيمكن االس��تفادة من بعض 
املراه��م واالدوي��ة التي يراه��ا الطبيب 

مالئمة. عالج الليش��مانيا اجللدية: إن 
التقرحات اجللدية سوف تُشفى غالباً 
دون احلاجة إل��ى العالج. لكن اخلضوع 
إلى الع��الج يس��ّرع عملية الش��فاء. 
و يخف��ف ظه��ور الندب��ات. و يخف��ف 
خط��ورة اإلصابة باألمراض مس��تقبالً. 
داء الليش��مانيا اخملاطي: ال يتم شفاء 

هذه اآلفات بش��كل طبيعي بل حتتاج 
بش��كل دائم للعالج. اما بالنسبة الى 
داء اليش��مانيا احلش��وي: ه��ذا النوع 
أيضاً بحاجة دائماً إلى العالج. و هنالك 

عدة أدوية متوفرة لعالجه.

تعتم��د مكافح��ة امل��رض عل��ى ثالثة 
محاور رئيس��ية: 1- معاجلة اإلنس��ان 
اإلصاب��ة  م��كان  وتغطي��ة  املص��اب 
الكام��ل.  الش��فاء  حت��ى  ومتابعت��ه 
2-  القض��اء عل��ى الوس��يط الناق��ل 
»ذباب��ة الرمل« مبكافحته��ا في أماكن 
تواجدها اخملتلفة. 3- مكافحة احليوان 

القوارض«.   الثعال��ب-  »الكالب-  اخلازن 
وللحماية والوقاية م��ن خطر اإلصابة 
أو نق��ل اإلصاب��ة إل��ى احمليط��ن ب��ك 
علي��ك اتباع ما يلي: مراع��اة النظافة 
العامة والش��خصية ف��ي املنزل واحلّي 

واملعسكرات. صيانة حظائر احليوانات 
ومنع انتشار القوارض والبعوض فيها، 
مراقبة احليوانات ومعاجلتها والتخلص 
منها وبشكل خاص »الكالب الشاردة«، 
ع��دم تربي��ة احليوان��ات ف��ي املناط��ق 
السكنية. معاجلة البرك واملستنقعات 
والبحي��رات الصغيرة بيئي��اً. مكافحة 
القوارض بش��كل دوري. متديد شبكات 
صرف صحي آمن، التعامل الفني اجليد 
م��ع اخمللف��ات احليواني��ة.  الن��وم حتت 
»الناموسية«.  تركيب )شبك معدني( 
ناعم على النوافذ  مراجعة أقرب »مركز 
صحي« أو »عيادة طبي��ب« عند ظهور 
آفة جلدي��ة لديك، تغطي��ة أي »قرحة 
جلدية- حبة مفتوح��ة« خصوصاً في 
)الوجه- واألطراف(. التعاون مع حمالت 

رش )املبيدات احلشرية(.

ماجستري احياء مجهرية طبية /  
كلية الطب –  جامعة بابل

اللشمانيا )حبة بغداد( ..انواعها و مسبباتها و طرق انتشارها 

يصنف ضمن األمراض الطفيلية حيوانية املصدر يسببه  طفيلي 
وحيد اخللية يعيش داخل حشرة ناقلة تسمى ذبابة الرمل

تعتبر اللشمانيا التي تسمى محليا  بحبة بغداد وحبة حلب وحبة الشرق ودمل الشرق 
وحب��ة الس��نة والقرحة املدارية م��ن األمراض التي تنتش��ر في كثير من بل��دان العالم، 
خصوصا البالد احلارة واملعتدلة، ومن هذه البالد: العراق والسعودية وسوريا. واللشمانيا 
من األم��راض التي تصي��ب احليوانات مثل الق��وارض والثعالب وال��كالب وتنقل العدوى 
لإلنس��ان. ويقدر عدد املصابن مبرض اللش��مانيا نحو 12 مليون ش��خص على مستوى 
العال��م، إضاف��ة إلى إصابة نحو مليون��ي إصابة جديدة كل عام، وتت��راوح اإلصابات من 

إصابات جلدية خفيفة أو معتدلة إلى إصابات قد تؤدي إلى الوفاة.

* د.محمد فتحي عبد العال

م��ن  )الناع��ور(  الهيموفيلي��ا  م��رض  يعتب��ر 
االمراض التي ش��غلت حيزا كبيرا من اهتمام 
العلم��اء عبر التاريخ بحكم الطبيعة اخلاصة 
والش��ديدة القس��وة التي متيز به��ا هذا املرض 
وقد مت تخصيص يوم الس��ابع عش��ر من شهر 
ابريل من كل عام ليك��ون يوما عامليا للتوعية 
والتثقيف ح��ول هذا املرض ..كلمة هيموفيليا 
تعني  س��يولة الدم وهي مشتقة من كلمتن 
philia تعني الدم وكلمةhaima: يونانيتن هما
وتعني احل��ب وبالتالي فهو املرض احملب للدماء 
ام��ا التس��مية بالناعور وهو جن��اح الطاحون 
او الس��اقية فه��و توصيف اخر دقي��ق ملرضنا 
فكم��ا ال يتوق��ف الطاح��ون او الس��اقية عن 
ال��دوران ال يتوق��ف اجلرح عن اس��الة الدماء!!. 
الهيموفيليا من امراض ال��دم الوراثية الناجتة 
عن نقص احد عوامل التجلط في الدم بحيث 
ال يتخثر دم املصاب مبرض الهيموفيليا بشكل 
طبيعي وهذا هو الس��بب الذي يجعله عرضة 
للن��زف ف��ي اي جزء من اجزاء جس��مه س��واء 
الظاهر او الباطن وخاصة العضالت واملفاصل 
بشكل تلقائي او عقب اجراء بعض العمليات 
الصغري مث��ل خلع احد االس��نان ومن اخطر 
ان��واع النزيف الداخلي��ه نزيف الدم��اغ الذي 
يصاحب��ه اغم��اء وتش��نجات وكذل��ك نزيف 
املفاصل مثل الكوعن والركبتن وهو من صور 
النزي��ف الداخلي ال��ذي ال تظهر آث��اره اال بعد 
فترة م��ن الوقت عندما تتورم املفاصل وتصبح 
مؤمل��ة عن��د ثنيه��ا فيفق��د املص��اب الق��درة 
علي حتريكه��ا مؤقتا وقد ي��ؤدي عدم عالجها 
بش��كل س��ريع ال��ي تلفه��ا  كم��ا ان الطفل 
املص��اب بالهيموفيلي��ا ال ين��زف اس��رع م��ن 
االطف��ال االخرين بل ينزف ملدة اطول.تنقس��م 
الهيموفيلي��ا الي ثالثة اقس��ام تبع��ا لعامل 

التجلط الناقص  بكل حالة الي:�
هيموفيلي��ا أ:وهي الناش��ئة ع��ن نقص عامل 

التجلط الثامن وهي االكثر ش��يوعا وتس��مي 
الهيموفيلي��ا الكالس��يكية فيم��ا تأت��ي في 
املرتب��ة الثاني��ة هيموفيلي��ا ب: والتي تنش��أ 
م��ن نقص عامل التجلط التاس��ع وهي االكثر 
انتش��ارا في منطقتنا العربية ويسمي مبرض 
كريس��ماس نس��بة ال��ي الكن��دي )س��تيفن 
كريس��ماس( اول مص��اب ب��ه مت تش��خيصه 
ث��م تأتي ف��ي املرتب��ة االخي��رة هيموفيليا ج: 
والناش��ئة عن نق��ص عامل التجل��ط احلادي 
عش��ر وهو االقل ش��يوعا اذا ما ق��ورن باالنواع 
الس��ابقة.تعتبر الهيموفيلي��ا م��ن االم��راض 
املرتبطة بالكروموس��وم )اك��س( وهو من اكثر 
الكروموس��ومات غراب��ة في خريط��ة الوراثة 
البشرية من حيث النمط الوراثي وبيولوجيته 
الفري��دة وم��ن حي��ث ارتباطه بامل��رض الوراثي 
وينقلن��ا هذا املرض الي طبيع��ة وراثية طريفة 
جعل��ت الس��يدات االكث��ر حظا م��ن الرجال 
عل��ي هذا الكوكب فلقد حب��ا اهلل خاليا املرأة 
بكروموس��ومن )اكس( مما ميكنه��ا من موازنة 
اي عي��ب يط��رأ عل��ى احدهم��ا فعن��د اصابة 
احدهما يعوض عمل��ه االخر بينما يوجد لدى 
الرجال كروموس��وم )اكس( واحد وكرموس��وم 
هش واح��د يس��مي) واي( وهو مبثابة نس��خة 
متآكلة من كروموس��وم )اكس( وبه عدد قليل 
من اجلينات ويس��مي الكروموس��وم اجلنسي 
الذك��ري مقتص��را دوره عل��ي اعط��اء الرجال 
ش��كلهم الرجولي لذلك ت��زداد فرصة اصابة 
الذك��ور بالهيموفيلي��ا لوجود نس��خة واحدة 
من كروس��وم) اك��س ( لديهم  وعن��د اصابته 
لي��س هن��اك ما يعوض��ه في حن ان النس��اء 
يحملن املوروثة املريضة ولكن يبقن معافيات 
وغي��ر مصابات بامل��رض لذلك فجمي��ع االوالد 
الذك��ور للرج��ل املص��اب باملرض واملت��زوج من 
امرأة س��ليمة ال يصابون بامل��رض - الن الرجال 
ليس��وا مس��ؤولن ع��ن نق��ل الكروموس��وم 
)اك��س( ولكن ينقلون فقط كروموس��وم )واي( 
املس��ؤول عن الذكوره كما اسلفنا- اما الرجل 

الس��وي واملتزوج من ام��رأة حاملة للمرض فان 
نصف اوالدها الذكور يصاب��ون باملرض ونصف 
بناتها يحملن��ه دون ان تظهر اعراضه عليهن 
س��ريريا.. ال تتوق��ف ه��ذه الطبيع��ة الوراثية 
اخلاصة التي متيز النس��اء عن الرجال عند هذا 
احلد بل ان ضعف وهشاشة الكروموسوم واي 
اخلاص بالذكور كما اس��لفنا انف��ا قد يجعل 
املس��تقبل القادم للنس��اء فحس��ب للعيش 
مبفردهن عل��ي هذا الكوكب فيما س��ينقرض 
الرجال!!! بحسب دراسة استرالية طريفة في 
ه��ذا الصدد.وعلي الرغم من ان غالبية احلاالت 
وراثي��ة اال ان��ه ميكن للش��خص ان يكتس��ب 
الهيموفيلي��ا من خالل طف��رة وراثية تلقائية 
كم��ا ميكن ان يح��دث في حالة قيام اجلس��م 
بتكوين اجس��ام مضادة لعوام��ل التخثر في 
ال��دم مم��ا يعوقها ع��ن العم��ل وه��و مايعرف 
الهيموفيليا  املكتس��بة.تعتبر  بالهيموفيليا 
م��رض تاريخي ع��رف عبر االزمن��ة القدمية دون 
تس��مية فق��د ورد بالتلم��ود كتاب الش��عائر 
اليهودي��ة كما كتب عن��ه الطبيب العربي ابو 

القاس��م الزهراوي ع��ام 1107 م راص��دا حالة 
عائلة مبوت ابنائها الذكور بس��بب النزيف من 
جروح بسيطة دون تسمية للحالة.وقد ظهرت 
التس��مية بالهيموفيلي��ا الول م��رة عام 1828 
حيث كتبه��ا عالم يدعي هوب��ف من جامعة 
زيورخ اما حديثا فيعرف باملرض امللكي نتيجة 
النتش��اره ب��ن بن��ات امللكة فيكتوري��ا ملكة 
اجنلترا الشهيرة والتي حملت جيناته ومن ثم 
انتش��ر املرض بن ثالثة عائ��الت ملكية اخري 
في اس��بانيا واملانيا وروس��يا نتيجة لعالقات 
املصاهرة ..وفي روس��يا كان لهذا املرض امللكي 
محطة فارق��ة في زوال ع��رش القيصر نيقوال 
الثاني فمع مرض ابنه اليكسي بالهيموفيليا 
استطاع الراهب الش��هير راسبوتن ان يوهم 
نيق��وال وزوجته ان��ه قادر على ش��فاء ابنيهما 
وولي عهدهما مس��تخدما امكانياته اخلارقة 
في االيح��اء والتنومي املغناطيس��ي!! وبالفعل 
حتس��نت حال��ة اليكس��ي ويرج��ع الس��بب 
الرئيس��ي في هذا التحس��ن بحس��ب بعض 
النظريات الى ان العالج السائد في ذلك الوقت 

كان االس��برين باعتباره دواء سحري لكل داء!! 
مما ادي الى تفاقم احلالة بدل من تخفيفها ومع 
نصيحة الراهب بايقاف العالج حتسنت حالة 
اليكس��ي اال انه لم يش��ف م��ن الهيموفيليا 
كما زع��م الراه��ب الدج��ال!!!. يختلف عالج 
الهيموفيلي��ا باخت��الف درجة ش��دته فعالج 
الهيموفيلي��ا الطفيفة ومتوس��طة الش��دة 
يكون بواسطة احلقن بهرمون الديزموبريسن 
وه��و هرم��ون يصنعه اجلس��م ليحف��ز انتاج 
عوامل التخثر اخملزنة ف��ي الدم وميكن اعطاؤه 
ع��ن طريق االنف ام��ا  في حال��ة الهيموفيليا 
احلادة فيتم عالجها بضخ البالزما وباحلقن عبر 
الوريد لعوامل التخثر كما ظهر حديثا العالج 
الوقائي ال��ذي يعتمد على تزويد الدم بكميات 
م��ن عوامل التخثر بحيث يصبح اجلس��م في 
حال��ة من اجلاهزي��ة التامة للتصرف بش��كل 
طبيعي عند حدوث اي نزيف او اصابة وفي عام 
2013 اوصت هيئ��ة الغذاء وال��دواء االمريكية 
بRixubis)بروت��ن العامل التاس��ع(للمصابن 
بعم��ر اكثر من 16عاما للوقاية والتخفيف من 
ش��دة املرض كما ان هناك ع��ددا من االجراءات 
االحترازي��ة ال تق��ل اهمية فيراعي بالنس��بة 
االطفال ارت��داء خوذة الس��المة عند ركوبهم 
الدراجات وواقيات الركب والكوع.هناك دور هام 
يلعبه الغذاء فيما يخص مرضي الهيموفيليا 
فهن��اك بع��ض االغذي��ة التي له��ا دور بارز في 
زي��ادة تخثر ال��دم ووقف النزيف وم��ن امثلتها 
فيتام��ن ك والذي يتواجد ف��ي االوراق اخلضراء 
كالس��بانخ واجلرجير والبروكل��ي واخلضار ذات 
اجل��ذور والفواك��ه كالكي��وي وحلي��ب االبقار 
والشوفان والكبد ومن االمثلة االخري فيتامن 
سي وكذلك الكالس��يوم.على النقيض توجد 
اغذية قد تس��اعد ف��ي زيادة النزيف وس��يالن 
الدم وينبغي جتنبها ومنها :الزجنبيل والقرنفل 

والكركم والثوم واوميجا  3وفيتامن. 

* صيدلي وماجستري 
يف الكيمياء الحيوية

متابعة / البينة الجديدة
رب��ط باحثون أح��د أكبر اجتاهات اجلراح��ة التجميلية 
أش��كال  بأح��د  األرداف«،  »تكبي��ر  باس��م  املعروف��ة 
الس��ابقة  احل��االت  أن  النادرة.وف��ي ح��ن  الس��رطان 
لعملي��ات الزرع رُبطت بس��رطان الثدي، تعد هذه املرة 
األولى التي يُربط فيها امل��رض بزراعة األرداف الكبيرة.
ويقول الباحثون إن االكتش��اف هذا »يساعد في إثبات 
أن العدي��د م��ن عمليات ال��زرع ميكن أن تك��ون عامل 
خطر لإلصابة ب� )ALCL(«.وكشف تقرير جديد نشرته 
مجل��ة »اجلراحة التجميلي��ة«، تفاصي��ل حالة امرأة 
 ،)ALCL( أصيبت بس��رطان اخلاليا الليمفاوية الكبيرة
وهو س��رطان خالي��ا اجله��از املناعي.وخضع��ت امرأة  
بالغ��ة من العمر 49 عام��ا، لعملية زراع��ة أرداف منذ 
نحو عام، قبل تشخيص حالتها بالسرطان.وفي وقت 
التش��خيص، اكتشف األطباء أنها مصابة بتقرح في 
جلده��ا حول منطق��ة العملية، مع تراكم الس��وائل. 
وانتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من جسمها، مبا في 

ذلك رئتيها، ولألس��ف توفيت املريضة بعد عدة أشهر 
م��ن الع��الج الكيميائي.وبينما تُظهر الدراس��ة وجود 
صلة بن عملية الزرع والسرطان، ال يستطيع األطباء 
تأكيد ما إذا كان الس��رطان ناجم��ا عن ذلك.ومع ذلك، 
يأم��ل الباحثون ف��ي أن تظهر النتائ��ج اخملاطر اجلدية 

للخضوع لهذا النوع من اجلراحة.

متابعة / البينة الجديدة
اجلدي��دة  الص��ن  أنب��اء  وكال��ة  عرض��ت 
)ش��ينخوا( مذيع��ة روب��وت لألخب��ار وه��ي 
تق��رأ خب��را عن وص��ول مندوب��ن إلى بكن 

للمش��اركة ف��ي اجتم��اع برملاني س��نوي.
وتش��به املذيع��ة اجلديدة اإلنس��ان وحتاكي 
تعبيرات الوجه والتصرفات الطبيعية.وعبر 
تقنية الذكاء االصطناع��ي ظهرت املذيعة 
اآللية ش��ن ش��ياو مينغ بشعر قصير وهي 
ترتدي ثوبا وردي اللون وقرطن في تس��جيل 
مص��ور مدته دقيقة واحدة بثته ش��ينخوا.

وج��اء تق��دمي املذيع��ة اجلديدة بع��د تطوير 
ش��ينخوا بالتعاون مع ش��ركة سوجو ألول 
مذيع بتقني��ة ال��ذكاء االصطناعي.وكانت 
ش��ينخوا قدم��ت مذيع��ي أخب��ار بتقنية 
الذكاء االصطناعي، ظهرا مبالبس رس��مية 
في نوفمبر ، خالل مؤمت��ر دولي عن اإلنترنت 
أقي��م ف��ي مدينة ووتش��ن بش��رق الصن.
وتس��عى الصن لتعزي��ز براعتها في مجال 
الذكاء االصطناعي لتشمل قطاعات منها 

معدات املراقبة والسيارات ذاتية القيادة.

مذيعة أخبار »روبوت« عرب تقنية
 الذكاء االصطناعي

اكتشاف رابط بني زراعة األرداف 
وسرطان نادر 

الــهـيـمـوفـيـلـيــا ...الـمـــرض الـمـحــب للــدمـــاء
متابعة / البينة الجديدة

خفضت أب��ل توقع��ات مبيعاتها بس��بب ضعف الطلب 
ف��ي الصن.ق��ال املدي��ر التنفي��ذي ل�«أبل«، تي��م كوك، إن 
ش��ركته تعكف على تطوير منتج يبعث على »االنبهار«، 
وأبدى تفاؤله بشأن ما يحمله املستقبل.وواجهت شركة 
»أبل«، مؤخرا، تراجعا في املبيعات ولم حتقق آخر إصدارات 
هاتف آيفون األداء املطلوب في األس��واق، وقال خبراء إنها 
لم تأت مبزايا ثورية.وفي وقت س��ابق، تفوقت شركة هواوي 
الصينية على »أبل«، وأضحى املارد اآلس��يوي ثاني شركة 
ف��ي العالم من حيث مبيعات الهواتف الذكية.وبحس��ب 
تقرير لبلومبرغ صدر، مؤخرا، فإن كوك أكد تفاؤله بش��أن 
وضع الش��ركة خ��الل الوقت احلال��ي وما تتج��ه إليه في 
املس��تقبل.وتراهن شركة »أبل« على مضاعفة مداخيلها 
بحل��ول 2020 ، انطالقا م��ن مبيعاتها التي وصلت إلى 25 
مليار دوالر س��نة 2016.فضال عن ذلك، تس��عى »أبل« إلى 
خفض س��عر »ماك بوك إير« الذي يبلغ 1200 دوالر، وتعتزم 
الش��ركة تطوير السماعات والس��اعات حتى تؤدي املزيد 
من اخلدمات.وبحس��ب براءات االختراع التي مت تس��ريبها 
مؤخرا، فإن الش��ركة األميركية تعم��ل على تطوير هاتف 
قابل للطي، بعد أن س��بقتها إلى ذلك كل من سامسونغ 
وهواوي.وأكدت »أبل« أنها تعكف فعال على تطوير نظارتن 
للواق��ع االفتراضي بالنظر إلى كون هذا األخير مس��تقبال 

واعدا في سوق التقنية، بحسب كوك.

متابعة / البينة الجديدة
قد ال يعلم كثير منا أن بكتيريا األمعاء املوجودة بجس��م 
اإلنس��ان والتي تعرف ب�«امليكروبيوم« تلعب دوراً كبيراً في 

عملية إنقاص الوزن أو احملافظة عليه على املدى الطويل.
وتوصل الباحثون إلى أن بعض البكتيريا الضارة باجلس��م 
هي املس��ؤولة عن إنتاج السموم التي جتعلك أكثر عرضة 
ملقاومة األنس��ولن، األم��ر الذي يجعل م��ن الصعب جداً 
على جس��مك حرق الده��ون كطاقة، إضاف��ة إلى أن عدم 
ت��وازن البكتيريا في اجلس��م يس��بب االلتهاب ويس��اعد 
ف��ي اإلصاب��ة بالس��كري، وفق ما ج��اء في موق��ع »دايلي 
هيل��ث« املعن��ي بالصحة.ومن حس��ن احل��ظ أن بكتيريا 
األمعاء تس��تجيب بس��رعة ألي تغير إيجابي في النظام 
الغذائ��ي، لذا فإن تناول األطعمة الت��ي تزيد من البكتيريا 
اجليدة باألمعاء يس��اعد وبشكل س��ريع في القضاء على 
البكتيريا الض��ارة وبالتالي إنقاص الوزن. إليكم فيما يلي 
18 نوعاً من األطعمة املفيدة للصحة والتي س��تمنحكم 
الرش��اقة املنش��ودة:1- اخلرش��وف 2- الهندب��اء األخض��ر 
3- البص��ل الني��ئ أو املطهو 4- الثوم الني��ئ 5- الكراث 6- 
الهليون األخض��ر 7- الهندباء البري 8- الزبادي )دون إضافة 
سكر( 9- األجبان املصنوعة من حليب األبقار 10- مشروب 
الكفي��ر الفوار أو الفط��ر الهندي 11- امللف��وف اخمللل 12- 
اخمللالت 13- اخلضراوات بأنواعها ) الطازجة أو املبردة وليس 
اجملمدة( 14- الزيتون 15- ميس��و )نوع من التوابل اليابانية 
يحضر من تخمير الصويا أو األرز أو الش��عير مع امللح( 16- 
الكيمتش��ي )بهار كوري حار( 17- مش��روب الكمبوتش��ا 
الغازي وهو مصنوع من اخلميرة والس��كر والش��اي اخملمر 

18- املرق )سواء كان مرق حلم أو دجاج(

أطعمة ختلصك من الوزن 
الزائد بفاعلية

أبل تعمل على منتج 
»سيبهر اجلميع«

ألول مرة



سقط فريق القوة اجلوية، أمام ضيفه نفط 
ميس��ان بنتيج��ة )3-2(، ف��ي املب��اراة التي 
أقيمت األحد املاضي، في اس��تاد الشعب، 
واملؤجل��ة م��ن اجلول��ة الثالثة م��ن الدوري 
العراقي.بداي��ة نف��ط ميس��ان كانت نارية 
ومتكن من التقدم في الدقيقة 4 عبر هداف 
الفريق وسام س��عدون، وعزز نفط ميسان 
النتيجة ف��ي الدقيقة 21 عبر الالعب ثامر 

وزادت  بعد برغ��ش،  اجلوية  القوة  محن 
د  مدافعه س��عد ط�����ر

ناطق لينتهي 
الشوط األول 
م  بتق�����د

نف��ط 
ن  ميس��ا
في���ن  بهد

دون رد.ف��ي الش��وط الثان��ي، متك��ن القوة 
اجلوي��ة من العودة إلى املباراة برغم النقص 
الع��ددي، وس��جل مهاجم��ة الف��ذ عماد 
محس��ن هدفني متتاليني ف��ي الدقيقتني 
)76 و81(، لك��ن نفط ميس��ان ضغط بقوة 
وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة )4+90( 
س��جل منه��ا أحمد س��عيد ه��دف الفوز 
الثال��ث. وبه��ذا الف��وز رفع نفط ميس��ان 
رصيده إلى النقط��ة 32 في املركز اخلامس 
فيما جتمد رصيد القوة اجلوية عند النقطة 
38 ف��ي املركز الثاني. ال��ى ذلك حقق نفط 
اجلن��وب 3 نق��اط مهم��ة م��ن ف��وزه على 
احلس��ني بهدفني مقابل ه��دف، التي جرت 
مس��اء اليوم في ملعب الفيحاء بالبصرة، 
في اللقاء املؤجل من اجلولة األولى للدوري.
ورفع فريق نفط اجلنوب رصيده إلى النقطة 
24 ف��ي املرك��ز احلادي عش��ر، فيم��ا جتمد 

رصيد احلس��ني عند النقط��ة 13 في املركز 
األخير.تقدم لنفط اجلنوب باس��ل أس��عد 
ف��ي الدقيق��ة 26، وع��ادل لفريق احلس��ني 
الالع��ب عل��ي ك��رمي ف��ي الدقيق��ة 37 من 
املباراة، لينتهي الشوط بالتعادل اإليجابي.

ف��ي الش��وط الثاني ضغط نف��ط اجلنوب، 
ومتكن احملترف السنغالي مامي ساهي من 
تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 79 من 
املباراة، لتنتهي بفوز نفط اجلنوب بهدفني 

مقابل هدف واحد.

البينة الجديدة /
 هشام كاطع  الدلفي 

تباين��ت ردود االفعال ح��ول العقوبات 
الت��ي اصدرته��ا جلنة تقصي احلقائق، 
ي��وم االربعاء امل��اضي، ح��ول تداعيات 
خ��روج منتخبنا الوطن����ي من بطولة 
أم��م اس��يا االخ��يرة الت��ي اختتمت 
منافس��اتها في دولة االمارات العربية 
املتح��دة، حيث اتف��ق البعض على أن 
بع��ض العقوبات كانت حتتاج الى تٍأن 
أكث��ر بالقرار ودراس����ة أعم��ق، بينما 
رأى البع��ض االخر ان هنالك قس����اوة 
ببعض القرارات التي ال متت للحقيقة 

بصلة.
س����لطنا  وذل��ك،  ه��ذا  ب��ني  م��ا 
الض����وء ع��ل��ى ق����رارات اللجن��ة، 
واس��تطلعت بعض اراء أهل الش��أن 
ح����ول الق��رارات وم����دى تأثيرها في 
س��معة الالعب والكرة العراقية خالل 

االيام املقبلة. 
غير منصفة 

وقفتن����ا االول��ى كان��ت م��ع النج��م 
الدول��ي الس����ابق وم����درب ح��راس 
املرم��ى، الكابنت عماد هاش����م، الذي 
أدل��ى برأيه قائالً: القرارات التي خرجت 
بها جلنة تق��صي احلقائق ل��م تك��ن 
منصفة لالس��ف، حيث كان االج��در 
من هذه اللجنة التحقيق مع املسؤول 
عن الوفد اداري��اً أو فنياً بدالً من اصدار 
قرارات لعقوب��ات غير منصف��ة، مثل 
عقوبة االعالمي عمر ري��اض التي يجب 
ان تك��ون من احت��اد االع��الم الرياضي 
اذا ثبت����ت ادانته، ولي����س من االحتاد، 
واملتمث����ل بلجن��ة تق��صي احلقائق، 
فض��الً ع��لى عقوب��ة الالع��ب ع��لي 
عدن��ان التي أراها مجحفة ومضحكة 
بالوقت نفس����ه، الننا اذا اردنا حماية 
الالعب من الس��مس��رة فكان االجدر 
م��ن القائم عل��ى الوف��د عدم إعطاء 
مج��ال او مقابلة الس��ماس��رة خالل 
البطول����ة، لذل��ك من وجه��ة نظري 
ارى ان عقوبت��ه متس��رعة النه ضحى 
مبس����تقبله م��ع ن��ادي أتالنتا ألجل 

املنتخب الوطني. 
مبين��ا: ام��ا بقية العقوب��ات اخلاصة 
بالالعب، فإذا ماثبتت ادانتهم بالدليل 
القاطع، فهم يستحقون هذه العقوبة 
الن الع��راق اكبر من كل املس����ميات، 
أم����ا اذا ثب����ت العك��س، فعليه��م 
إلغ��اء العقوب��ات، وختام����اً إذا أرادت 

اللجن��ة أن تعدل ف��ي قراراتها فيجب 
ان تعاق��ب م��ن هو املس��ؤول ع��ن هذا 
التسيب الذي ظهر في الوف��دالعراقي 
في بطولة امّم اس��يا الت��ي أقيمت في 

اإلمارات. 
تصحيح املسيرة 

أما امل��درب الك��روي املوج��ود في دولة 
االم��ارات العربي��ة املتح��دة، الكابنت 
جم��ال علي، فأوضح: برغم انقس��ام 
الوسط الكروي حول نوعية العقوبات 
الت��ي أصدرتها اللجن��ة وّصدق عليها 
احت��اد الك����رة، اال أن االغلبي��ة ترى أن 
الكرة العراقية كان��ت حتتاج الى مثل 
هكذا امر أش��به بالصدمة على بعض 
الالعب من اجل تصحيح مس��يرتهم 

ومسيرة املنتخب.

 وبنّي :اليختلف اثنان حول مس��ؤولية 
رئاس��ة الوفد عما ح��دث الن اجلميع 
حت��ت وصاي��ة الوف����د االداري للبعثة 
العراقي��ة برغ��م ان االمور الفنية تقع 
على عاتق ال����كادر التدريبي الذي ارى 
ان اعط��اءه لي��وم كام��ل دون مراقبة 

الالعب خ��الل فترة املنافس����ات يعد 
أم��را غريب��ا، ورمب��ا هذا يع��ود إلختالف 
الثقاف��ة الغربية الت��ي ميثلها املدرب 
عن ثقافة الالع��ب العراقي الش��رقية 
ليحص����ل ماحص��ل م����ن تداعيات 
كان باالمكان جتاوزها، عموماً القرارات 
والعقوب��ات الت��ي اصدرته��ا اللجنة 
اصبحت س����ارية املفع��ول بعد ان مت 
تصديقها من احتاد الكرة، لذلك علينا 
ت����رك احلديث اآلن ح��ول هذا املوضوع 

م��ن اج��ل تصحي��ح مس��يرة الكرة 
العراقي����ة ف��ي القري����ب العاج��ل، 
وعل��ى م��ن يش����عر بالظل��م تق��دمي 
اس����تئناف بالق��رار، وتقدمي االثباتات 

التي تؤكد مظلوميته. 
سمعة املنتخب 

وقفتنا االخيرة كانت مع عضو الهيئة 
االداري��ة لن����ادي الكهرب��اء، الكابنت 
ماج��د حمي��د،ال����ذي ق��ال:البد من 
الثناء عل��ى عمل جلنة تقصي احلقائق 
الن هدفه����ا االس��اس��ي، بالتأكي��د، 
ه��و احلف��اظ عل��ى س��معة املنتخب 
الوطن��ي، ومحاولة االص��الح من اجل 
ان يكون منتخ��ب الع��راق مش��رف��ا 
لًلجمي��ع في مش����اركاته القادم��ة 
بعيدا عن كل الش��بهات، لكن اجلميع 
كان يتمن��ى ان تدرس توصيات اللجنة 
بش��كل كامل قبل اصدار احتاد الكرة 

قراراته، وهذا لم يحصل لالسف. 
وأض��اف: برغ����م أن اللجن��ة حملت 
رئاس��ة الوف��د مس��ؤولية ماحصل، 
لكننا لم نش��اهد عقوبة على رئاس��ة 
الوف��د هن��ا، والدلي��ل ان��ه في بي��ان 
االحتاد رفع��ت الفقرة رق��م واحد التي 
تخص رئاس����ة الوفد برغ��م وجودها 
في توصي��ات اللجنة، ام��ا بخصوص 
معاقب��ة الالع��ب، فبإعتق��ادي فيها 
نوع من القسوة، حيث لم تبرز اللجنة 
اس��باب العقوبة بالتفصي��ل ليكون 

الرأي العام على اطالع تام بالقضية.

 مضيفا: لذلك البد من وجود تس��اؤل 
مه��م، وهو هل س��يبقى االحتاد مصراً 
ام  عليه��ا  واحلف��اظ  قرارات��ه  عل��ى 
سيستس��لم للضغ��وط التي تظهر 
خ����الل االي��ام القادم����ة؟، وختام��اً 
هن����اك س����ابقة خط��ي��رة البد من 
التط��رق له��ا، وهي عقوب��ة االعالمي 
عم��ر رياض بعدم مرافق��ة املنتخبات 
الوطني����ة، والت��ي اراه��ا المعنى لها 
كونه اليعمل ضم��ن منظومة االحتاد، 
حي��ث كان االجدر بأن ترفع التوصيات 
بكتاب رس����مي للجهة املس����ؤولة 
على ايف��اده، وهذا س��ياق اداري متبع 
برغ��م ان ل��وال عم��ر ري��اض مل��ا كانت 
هن��اك جلن��ة لتقصي احلقائ��ق.  ومن 
جانبه ب��ات العب منتخبن��ا الوطني، 
واوديني��زي االيطالي، علي عدنان، قريبا 
جدا م��ن االنتق��ال ال��ى اح��د االندية 
الناش��طة في الدوري االميركي املمتاز 

خالل فترة االنتقاالت احلالية.
وقال مص��در مقرب م��ن الالعب : بعد 
ق��رار ن��ادي اتالنت��ا باالس��تغناء ع��ن 
خدم��ات عل��ي عدن��ان في وق��ت حرج 
جدا من قت غلق االنتقاالت الشتوية، 
مت طرح خي��ارات احترافي��ة في دوريات 
ال ت��زال متاح��ة وم��ن بينه��ا الدوريات 
والكوري.واضاف:  والصين��ي  االميركي 
بعد االط��الع عن كثب عل��ى العروض 
املقدم��ة وقع اختي��ار الالع��ب ووكيل 
اعمال��ه عل��ى ال��دوري االميرك��ي مل��ا 
ميتلك��ه من العبني على مس��توى عال 
اضاف��ة ال��ى املنافس��ة القوي��ة التي 

تشهدها املسابقة.
وبني: سيصار الى االعالن الرسمي عن 
اس��م النادي الذي يتواج��د ضمن فرق 
املقدمة في الدوري االميركي بعد امتام 
الصفقة بش��كل رسمي حيث سيتم 
االتف��اق على متثيل عدنان للنادي حتى 
نهاية املوسم على ان يقفل عائدا الى 
الدوري االيطالي في املوسم املقبل من 

بوابة اودينيزي.
من جانب اخر كش��ف العب منتخبن��ا 
بش����ار  الق����دم،  بك����رة  الوطن��ي 
رس����ن، ع��ن االس����باب احلقيقي��ة 
وراء جتدي����د تعاق����ده م����ع فري����ق 
املرحلة  االيراني خ��الل  برس����بوليس 
املقبل��ة. وجن����ح فريق برس����بوليس 
اإليراني بالتجدي����د لصانع األلع��اب 
الوطن����ي وجن��م منتخ��ب  منتخبنا 
اس����ود الرافدي��ن لعام مقبل، وقطع 

الطري����ق ع��لى االندي����ة اخلارجي��ة 
الطامع����ة باحلص��ول ع��لى خدمات 
الالعب صاحب ال�23عاماً. وذكر رس��ن 
: لق��د ج��ددت عق����دي م����ع فري��ق 
االربع��اء  اإليران����ي،  برس����بوليس 
امل��اضي، لعام مقبل، لك��ون عق��دي 
الس����ابق س��ينتهي نهاية املوس��م 
احلال��ي. وأض����اف: لق����د وصلن����ي 
العديد من العروض االحترافية خ��الل 
املرحل��ة املاضي��ة م��ن اندي����ة عربية 
وخليجي��ة، ولك����ن رغب��ة الفري����ق 
اإليران��ي كانت اق��وى للبق��اء معهم، 
وبعدها اتخذت القرار املناسب بالبقاء 
ف��ي ال��دوري االيراني، ال��ذي يعد واحدا 
من اه��م الدوري��ات القوية ف��ي القارة 

االسيوية.
واكد، لقد فضلت البقاء الن االستقرار 
مه��م لالعب خصوصا ف��ي االحتراف، 
وفريق برس��بوليس من اقوى الفرق في 
الق��ارة الصفراء، ولع��ب نهائي ابطال 
اسيا باملوس��م املاضي، ولكن لالسف 
لم احل��ظ يحالفنا للتتوي��ج باللقب، 
بعد ان خس��رنا املب��اراة النهائية امام 
عالقت��ي   : الياباني.وتاب��ع  كاش��يما 
بجمه��ور برس��بوليس االيراني عالقة 
طيب��ة وقوي��ة، وحت��ى املبل��غ املال��ي 
لتجديد العقد كان جيدا، وبالتالي كل 
االم��ور كانت ايجابية من ناحية جتديد 
العق��د والبقاء ف��ي ايران وانا س��عيد 
بذلك.وبني : تنتظرني حتديات كبيرة مع 
برسبوليس خالل االيام املقبلة، الفريق 
االن باملرك��ز الثال��ث بج��دول الترتيب 
احمللي بعد اس��بهان اصفهان ومشهد 
املتص��در، والف��ارق هو نقط��ة واحدة، 
وطموحنا هو الفوز بلقب الدوري خالل 
املوس��م احلالي، واحلف��اظ على اللقب 
ال��ذي حققن��اه ف��ي املوس��م املاضي، 
اضاف��ة الى ذل��ك ، تنتظرنا مس��ابقة 
دوري ابط��ال اس��يا وفيه��ا س��نلعب 
باجملموع��ة الرابع��ة امام اندية الس��د 
القطري واالهلي السعودي وباختاكور 
االوزبكي، وهي مجموعة صعبة وقوية، 
وطموحنا الوصول الى املباراة النهائية 
ايضا، لكوننا كنا طرفا في النس��خة 
املاضي��ة، والفري��ق لديه الق��درة على 

املنافسة في كلتا البطولتني.
يش��ار الى ان بشار رسن كان قد انتقل 
في صيف 2017 الى برسوليس االيراني 

قادما اليه من صفوف القوة اجلوية.
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رئيس اهليئة العامة للرياضة اإلماراتية: سنساهم برفع احلظر عن مالعب بغداد

محمد  اإلماراتية  للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس  أكد 
برفع  سيساهم  بانه  االثنني،  الرميثي،امس  خلفان 
انتخابات  في  جنح  حال  في  بغداد  مالعب  عن  احلظر 
مبقر  صحفي  مؤمتر  في  الرميثي  االسيوي.وقال  االحتاد 
وزارة الشباب والرياضة، بحضور الوزير أحمد العبيدي، 
»وضعنا  مسعود،  اخلالق  عبد  الكرة  احتاد  ورئيس 
أجل  من  املقبلة،  املرحلة  في  للعمل  واضحة  خططاً 
تخص  التي  األمور  من  العديد  معاجلة  في  املساهمة 
كرة القدم العربية واآلسيوية«.وأضاف، أن »العراق يأتي 
ضمن االحتادات التي أعددنا خطة لدعمها في الفترة 

املقبلة، حيث سنعمل على املساهمة برفع احلظر عن 
مالعب  بغداد ورفع احلظر كلياً عن املالعب العراقية«.

رياض،  أحمد  والرياضة  الشباب  وزير  أكد  جابنه،  من 
في  الكرة،  الحتاد  يعود  العراق  صوت  منح  »قرار  أن 
لتحديد  النقاش  من  مينع  ال  األمر  هذا  نفسه  الوقت 
مصلحة العراق أوالً«.بدوره قال رئيس احتاد الكرة عبد 
اخلالق مسعود، إن »االحتاد سيتشاور مع وزارة الشباب 
وصوت  اآلسيوي  االحتاد  انتخابات  بشأن  والرياضة 
العراق سيكون ملن يدعم العراق«.وكان رئيس الهيئة 
رئاسة  النتخابات  االمارات  مرشح  للرياضة  العامة 
الرميثي  خلفان  محمد  القدم  لكرة  االسيوي  االحتاد 

وصل، صباح امس االثنني، إلى  بغداد.

 بغداد / 

 بغداد /  بغداد / 

 بغداد / 

بشار رسن : التجديد مع برسبوليس سببه اإلستقرار وعالقيت مع اجلمهور

علي عدنان حيدد وجهته اإلحرتافية املقبلة اىل احد االندية الناشطة يف الدوري االمريكي املمتاز

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com الر ياضــــة

  انته��ت املرحلة االولى من الدوري املمتاز، واخذت الفرق العش��رون 
نصيبها من النقاط وكال حس��ب االس��تحقاق، وما قدمه الالعبون 
من جهد وتعب، وخلدت الف��رق الى راحة ما بني املرحلتني، لتنطلق 
املرحل��ة الثانية ب��اذن اهلل، وهي املرحلة التي متث��ل االمتحان االخير 
لكل الفرق من اجل حتس��ني نتائجها وجم��ع اكبر عدد من النقاط، 
لتك��ون الفرق في املرب��ع الذهبي الذي ال يس��ع اال الربعة فرق، فيما 
تتزاح��م الفرق االخ��رى لتبتع��د عن الهب��وط الى الدرج��ة االولى، 
وابتعاده��ا عن منطق��ة الهبوط التي ال تتس��ع اال لفريقني من فرق 

الدوري املمتاز.
حمل��ت املرحلة االول��ى حلوها ومرها، وغ��ادرت ال��ى التاريخ، فيما 
بقي��ت بعض االثار منها ش��اخصة الى يومنا ه��ذا، ومن اهم االمور 
التي ميكن تش��خيصها هو موضوع مقصلة املدربني، التي اطاحت 
ب��رؤوس تدريبية معروفة بعد اول خس��ارة او بعد خس��ارتني، وحلت 
م��الكات تدريبية جديدة مع طواقمها املس��اعدة، ب��دال عنها، ورمبا 
تك��رر حال االقصاء مع تلك الطواقم التدريبية، لتدور عجلة اقصاء 
املدربني بسرعة غير اعتيادية، لكن الغريب في االمر هو ما يتكرر كل 

موس��م، فاملدرب الذي 
يتم اقص��اؤه او اقالته 
م��ن الفري��ق س��رعان 
ما يش��د الرح��ال الى 
فريق اخر وهو ال يحمل 
التدريبي  النج��اح  من 
ش��يئا، فقد س��بق ان 
قاد هذا امل��درب فريقه 
الس��ابق الى املزيد من 
الهزائ��م او التع��ادالت 
املتك��ررة، اال ان��ه يجد 
مفتوح��ة  االب��واب 
امامه في قيادة الفريق 

اجلديد.
كل ذلك يدلل على ان تسمية املدربني ال تخضع الى اسس سليمة 
وصحيح��ة وعلمية، ورمبا تخضع في النهاية الى العالقات اخلاصة، 
والتق��ارب مع الهيئات االدارية، والصداقات ب��ني الطرفني، ومما يؤكد 
ذل��ك هو بقاء امل��درب في التدريب الربعة فرق او اكثر خالل املوس��م 
الكروي الواحد، وهو لم يحقق اي هدف تدريبي له، ويبقى العشرات 
من املدربني االكفاء من دون واجب تدريبي واحد، النهم يضعون قيمة 

اعتبارية النفسهم وال يعرفون سياسة طرق ابواب االندية.
ك��م كنا نتمن��ى ان ياخذ املدرب الكفء دوره ف��ي تدريب فرق الدوري 
املمت��از، ليعطي جهده وعلم��ه التدريبي للفريق ال��ذي يعمل فيه، 
ويس��هم في االرتقاء بالعملية التدريبية لفرق الدوري التي تسهم 
في تطوير املنتخبات الوطنية، اال ان االقصاء للكفاءة التدريبية هو 
احلاصل فعال، والسماح الشباه املدربني باالستحواذ على كل شيء، 
ولن تس��تقر عملي��ة تدريب الفريق من دون ان تكون هناك دراس��ات 
ج��ادة الج��ل االرتقاء بالفري��ق في ال��دوري املمتاز وجعله منافس��ا 
شرس��اً في الدوري من دون ان يك��ون واجب الفريق البقاء في الدوري 
املمتاز والنوم في املناطق الدافئة، وسط صقيع االداء الباهت والبارد 

في املباريات. 

املرحلة الثانية
وقفة 

عادل العتابي

حملت املرحلة االوىل حلوها 
ومرها، وغادرت اىل التاريخ  
فيما بقيت بعض االثار منها 
شاخصة اىل يومنا هذا ومن اهم 
االمور التي يمكن تشخيصها هو 
موضوع مقصلة املدربني التي 
اطاحت برؤوس تدريبية معروفة 

علي عدنانبشار رسن

هدف قاتل ُيسقط القوة اجلوية أمام نفط ميسان 
و نفط اجلنوب يتفوق على نادي احلسني يف مباراة مؤجلة

بالشكر  ميرام,  جسنت  الدولي,  الالعب  تقدم 
خالل  جانبه  الى  وقف  من  لكل  والتقدير 
عن  وغيبته  لها  تعرض  التي  االصابة  فترة 
املشاركة مع املنتخب الوطني في بطولة 
الى  ذاته  الوقت  اسيا االخيرة, مشيرا في 
ساند  خير  كانت  العراقية  اجلماهير  ان 
وداعم لتجاوز احباط االصابة التي تستحق 
استحقاق  كل  في  لهم  الفرحة  نصنع  ان 

نخوضه في املستقبل.
تصفيات املونديال

متثيل  ان  شك  ادنى  دون  من   : ميرام  وقال 
املنتخب الوطني في بطولة اسيا مطلب 
ان  النفس  امني  وكنت  الالعبني  لكل 
امام  املتاحة  اخليارات  من  واحدا  اكون 

اجلهاز الفني بغية تقدمي االضافة مع بقية زمالئي 
للمنافسة بقوة على لقب البطولة الذي سبق ان 
حتصلنا عليه في العام 2007، ولكن االصابة حالت 

دون ذلك.
تعني  ال   16 ال�  دور  من  البطولة  مغادرة  واضاف: 
على  بل  القدم،  كرة  لعب  عن  التوقف  بالضرورة 
العكس متاما  يجب ان تكون مبثابة الدفاع املعنوي 
القريب  املستقبل  في  اجلهود  قصارى  لتقدمي 
تصفيات  ان  سيما  مستقبال  االجنازات  لتحقيق 
كأس العالم باتت على االبواب وهي الهدف االهم 

الذي يجب ان نعمل بجهد لتحقيقه.
للمنتخبات  املطاف  نهاية  ليست  اخلسارة  وبني: 
والعراق  االسيوية  القارة  مستوى  على  الكبرى 
مضن  عمل  هناك  يكون  ان  يجب  لذا  منها  واحد 
في املستقبل القريب لترميم اي هفوات قد تكون 
لتجاوزها  اسيا  بطولة  خالل  املدرب  شخصها 

بالعبني  املنتخب  صفوف  تدعيم  على  والتركيز 
قادرين على تقدمي االضافة الفنية.

رفع احلظر
واشار ميرام الى انه متحمس جدا للعودة الى ارض 
واللعب  املنتخب  وارتداء قميص  الوطن من جديد 
خالل  البصرة  في  العراقي  الشعب  انظار  امام 
بطولة الصداقة، االمر الذي سبق ان اكدته للجهاز 
الفني بقيادة كاتانيتش حيث ساكون حاضرا في 
النسخة  هذه  خالل  وامل  الثانية  للمرة  البطولة 
استعدادا  معنويا  جانبا  ليكون  باللقب  نتوج  ان 

لتصفيات كأس العالم.
الوطن شرف كبير ال ميكن  ارتداء شعار  ان  مبينا: 
كل  ينتابني  الذي  االحساس  وهذا  بثمن  تقديره 
لذلك  ملا  صدري  على  العراق  شعار  فيه  اضع  مرة 
ذلك  ان  كما  االم،  الوطن  في  جتذر  من  املوضوع 
ما  دائما  التي  عائلتي  لدى  كبير  فخر  املوضوع 

املنتخب  مع  رحلتي  في  لي  والعون  السند  كانت 
العراقي.

الدولية وغرب اسيا  واوضح: ان بطولتي الصداقة 
التي ستقامان في العراق سيكون لهما االثر االكبر 
خالل  من  العالم  باقي  على  الكروي  االنفتاح  في 
اظهار الصورة احلقيقية عن العراق حيث ستتوفر 
الفرصة املناسبة لتجهيز املنتخب بافضل صورة 
قبل الدخول في االستحقاق الرسمي، واالهم لنا 
بطاقة  حجز  على  املنافسة  خالل  من  كالعبني 
ان  عن  ناهيك   ,2022 قطر  مونديال  الى  التأهل 
املنتخب سيمتلك فرصة اكبر في بلوغ املونديال 
ارضه  على  ستقام  املباريات  ان  بحكم  القطري 
االمر  العراقية  املالعب  عن  احلظر  رفع  مت  ان  بعد 
حلم  لتحقيق  كبيرا  معنويا  دافعا  سيكون  الذي 

الشعب العراقي.
وزاد: ليس من املستحيل ان يكون املنتخب الوطني 

على  االكبر  احملفل  الى  املتأهلة  املنتخبات  احد 
مستوى العالم، سيما ان العراق ميتلك العبني على 
منتخبنا  كفة  تغليب  على  قادرين  عال  مستوى 
على باقي املنتخبات االسيوية على الرغم من ان 
املتغيرات  للعديد من  البطوالت تخضع  مثل هذه 
ولكن  ذلك،  شابه  وما  واجملاميع  باملالعب  اخلاصة 
مع كل ذلك يجب ان يكون التحضير اجليد جاهزا 
لضمان عبور جميع احلواجز والتواجد في املونديال 

للمرة الثانية.
واختتم حديثه بشأن وجهته االحترافية بالقول: 
حاليا انا مستقر مع كولومبوس كرو خصوصا بعد 
ان تعرضت الى اصابة ابعدتني عن املالعب والعودة 
ستكون تدريجية، حيث اركز مع الفريق االميركي 
حاليا دون النظر الى اي امور جانبية اخرى، على ان 
يكون لكل حادث حديث مع نهاية املوسم احلالي.

جيسنت مريام : انتظركم يف البصرة وهذا شعوري حاليا

توصيات تقصي الحقائق .. البعض يصفها متسرعة والبعض اآلخر يؤكد ان الكرة العراقية بحاجة الى صدمة !!

امس  النقل،  وزارة  أعلنت 
اهلل  عبد  وزيرها  أن  االثنني، 
 150 الزوراء  نادي  منح  لعيبي 
سفر  وتذاكر  دينار  مليون 
اخلطوط  طائرات  عبر  مجانية 
إلى  مشيرًة  العراقية،  اجلوية 
مخاطبة مجلس الوزراء لصرف 
أقرت  التي  النادي  تخصصيات 
من  لتمكينه   2019 موازنة  في 

اإليفاء بالتزاماته املالية.
وقالت الوزارة ، إن وزير النقل عبد 
االثنني،  امس  أجرى،  لعيبي  اهلل 
اإلدارية  الهيئة  رئيس  مع  لقاء 
حسن  فالح  الكابنت  للنادي 
لتأكيد دعمه ملشوار نادي الزوراء 

املشارك في دوري ابطال آسيا.
أكد  لعيبي  أن  البيان،  وأضاف 
ب�150  النادي  ميزانية  رفد 
إلى  إضافة  أخرى،  دينار  مليون 
السابقة  دينار  مليون   400
 550 الكلي  املبلغ  ليكون 
حل  من  لتمكينه  دينار  مليون 
أنه  وأضاف  املادية،  أشكاالته 
اخلطوط  لشركة  االيعاز  مت 

تذاكر  مبنح  العراقية  اجلوية 
إلى  إضافة  للنادي،  مجانية 
مخاطبة مجلس الوزراء لصرف 
اقرت  التي  النادي  تخصصيات 
من  لتمكينه   2019 موازنة  في 
االيفاء بالتزاماته املالية والعمل 
جدد  العبني  استقطاب  على 
اسم  رفع  أجل  من  عال  مبستو 

النادي عاليا. 
املالك  للبيان،  ودعا لعيبي وفقاً 
والالعبني  للنادي  التدريبي 
في  لديهم  ما  أفضل  لتقدمي 
ذوب  نادي  امام  اليوم  مباراتهم 
هان االيراني، مؤكداً على أهمية 
الفرحة  وادخال  الفوز  حتقيق 
النادي  جماهير  قلوب  على 

العريق.

وزير النقل يدعم نادي الزوراء بـ150 مليون 
دينار وتذاكر سفر جمانية

أوساكا تواصل التحليق يف صدارة التصنيف 
العاملي للسيدات

باكس  ميلووكي  نادي  أعلن 
األمريكي،  تعاقده مع الالعب 
الذي  جاسول،  باو  اإلسباني 
عن  املاضي  اجلمعة  يوم  رحل 

صفوف سان أنطونيو سبيرز.
وقال جاسول عبر حسابه على 
االجتماعي  التواصل  موقع 
كبير  بحماس  »أشعر  تويتر 
جديدة  مرحلة  لبدء 
مثل  كبير  فريق  مع 

باكس«.
»أواجه  وتابع 
التحدي  هذا 
وبدافع  بالتزام 
قيمة  منح  أجل  من  كبير 
حد  ألقصى  والتعاون  للنادي 
على  املنافسة  حلم  لتحقيق 

اللقب«.
باكس  ميلووكي  أن  إلى  يشار 
دوري  في  األندية  خامس  هو 

يلعب  الذي  األمريكي،  السلة 
لصاحله،  اإلسباني  النجم 
حيث سبق له اللعب لصالح 
ولوس  جريزليس  ممفيس 
بولز  أجنلوس ليكرز وشيكاغو 

وسان أنطونيو سبيرز.
مع  مشواره  جاسول  ويبدأ 
في  وهو  باكس،  ميلووكي 
العمر،  من  والثالثني  الثامنة 
بعد أن قضى 18 عاما محترفا 

األمريكي،  السلة  دوري  في 
لقب  على  خاللها  حصل 
البطولة مرتني، كما شارك في 

مباراة كل النجوم، 6 مرات.
هو  باكس  ميلوكي  أن  يذكر 
املسابقة  في  فريق  أفضل 
ويتربع  حاليا،  األمريكية 
الشرقي  القسم  صدارة  على 
بقيادة أفضل العبيه جيانيس 

أنتيتوكومنبو.

الطائرة  للكرة  األهلي  فريق  فاز 
أشواط  بثالثة  الزمالك،  على 
اجلولة  حلساب  واحد،  مقابل 
النهائي  الدور  من  السابعة 
قناة  هيئة  صالة  على  للدوري، 

السويس باإلسماعيلية.
األول  الشوط  نتيجة  وجاءت 
لصالح الزمالك )25-20(، قبل أن 
 ،)18-25( الثاني  األهلي  يحسم 
-25( والرابع   ،)18-25( الثالث  ثم 

.)20

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد األهلي 
الصدارة،  في  نقطة،   20 إلى 
املركز  في  الزمالك  يأتي  بينما 

الثاني، برصيد 15 نقطة.
على  الـ68  الفوز  هذا  ويعد 
األهلي،  طائرة  لفريق  التوالي، 
مختلف  في  هزمية  أي  بدون 

املسابقات.
األحمر،  املارد  أن  بالذكر  اجلدير 

هو حامل لقب الدوري.

دوري  الثاني، من  الدور  إلى  تأهل السيب 
اليد،  لكرة  الرياضية  الشؤون  وزارة  درع 
بعد تخطيه االحتاد بسهولة، على صالة 
مجمع السلطان قابوس ببوشر، في إطار 

اجملموعة األولى، وذلك بنتيجة )17-37(.
من  واضحة  سيطرة  اللقاء  وشهد 
السيب، بينما ودع االحتاد البطولة، بعد 

تلقيه اخلسارة الثانية، عقب الهزمية أمام 
مسقط.

رسميا  مسقط  تأهل  االحتاد،  وبتعثر 
وسوف  السيب،  برفقة  الثاني،  الدور  إلى 
بطل  حتديد  مباراة  الفريقان  يخوض 
الدور  من  األخيرة  اجلولة  في  اجملموعة، 

األول.
سداب  أهلي  يجد  لم  أخرى،  مباراة  وفي 

حلساب  صاللة،  تخطي  في  صعوبة،  أي 
اجملموعة الثانية، بنتيجة )21-34(.

وبذلك، تأهل أهلي سداب إلى الدور الثاني، 
بينما ودع صاللة البطولة، بعد خسارتني، 
حيث كانت األولى أمام نادي عمان، الذي 

سيواجه سداب لتحديد بطل اجملموعة.

برشلونة،  جنم  ميسي،  ليونيل  يواجه 
الذهبي  احلذاء  لقب  على  شرًسا  صراًعا 
العب  ألكثر  مينح  والذي  املوسم،  هذا 
عقب  األوربية،  الدوريات  في  تهديًفا 
»موندو  صحيفة  ونشرت  املوسم.  نهاية 
الالعبني  ترتيب  اإلسبانية،  ديبورتيفو« 
ميسي،  يتصدره  والذي  اآلن،  حتى 
ليجمع  هدًفا   25 سجل  بعدما 

50 نقطة.
مبابي،  كيليان  وجاء 
سان  باريس  موهبة 
الثاني  باملركز  جيرمان، 
نقطة،   48 برصيد 
هدفي  سجل  بعدما 
فوز بي إس جي على 
االنتصار  في  كان، 
ويصل   ،)1-2( بنتيجة 
بالدوري   24 رقم  للهدف 

الفرنسي.
رونالدو  كريستيانو  ويحتل 
تسجيله  بعد  الثالث  املركز 
نقطة،  لـ38  وجمعه  هدفا  لـ19 
إيطاليا  تواجدا  القائمة  وشهدت 
كوالياريال،  فابيو  بوجود  مفاجئا، 
سجل  الذي  سامبدوريا،  مهاجم 

نفس عدد أهداف البرتغالي رونالدو.

في  آماله  على  مدريد  أتلتيكو  أبقى 
اللقب  على  املتصدر  برشلونة  منافسة 
بعدما أعاد الفارق بينهما إلى سبع نقاط 
سوسييداد  ريال  مضيفه  على  بفوزه 
موراتا،  ألفارو  مهاجمه  ثنائية  بفضل 
الرابع  املركز  إلى  خيتافي  صعد  فيما 
بيتيس  ريال  مضيفه  على  الثمني  بفوزه 
2-1 في املرحلة السادسة والعشرين من 
الدوري االسباني لكرة القدم. في املباراة 
ملعب  من  مدريد  أتلتيكو  عاد  االولى 
رصيده  ليرفع  الثالث  بالنقاط  »أنويتا« 
الى 53 نقطة في وصافة الدوري، مقلصا 
الى  املتصدر  برشلونة  وبني  بينه  الفارق 
سبع نقاط، ومحتفظا على الورق بفرصة 
خطف اللقب من النادي الكتلوني الذي 
عزز ريادته السبت بحسمه الكالسيكو 
أمام غرميه التقليدي ريال مدريد 1-صفر.

مدريد  للعاصمة  الثاني  القطب  وحقق 
منذ  العبني  بعشرة  لعبه  رغم  فوزه 
62 بطرد العب وسطه خورخي  الدقيقة 
وحسم  الثاني.  اإلنذار  لنليه  كوكي 
في  املباراة  نتيجة  الضيف  الفريق 
ضربتني  من  موراتا  عبر  األول  شوطها 
ثابتتني  كرتني  استثمر  بعدما  رأسيتني 
ليمار  توماس  الفرنسي  من  ركنية  بعد 
غودين  دييغو  االوروغوياني  مجراها  بّدل 
برأسه وأخرى من كوكي في غضون ثالث 
ثالثة  الى  رصيده  رافعا  و33(،   30( دقائق 
أهداف في مباراتيه االخيرتني بعد هدفه 
مباريات  خمس  وفي  فياريال،  مرمى  في 
سجل  كما  الليغا.  الى  عودته  منذ  له 
للمرة  واحدة  مباراة  في  بالرأس  ثنائية 
الثانية في مسيرته في الدوريات االوربية.
وسبق ملوراتا أن دافع عن الوان فريق ريال 

مدريد قبل رحيله الى يوفنتوس االيطالي 
النادي  الى  مجددا  وعودته   )2016-2014(
تشلسي  الى  اخرى  مرة  ليرحل  امللكي، 
االنكليزي )2017-2019(. وحافظ أتلتيكو 
الرابعة  للمباراة  شباكه  نظافة  على 
على التوالي في مختلف املسابقات في 
رايو فايكانو  سلسلة شهدت فوزه على 
2-صفر  اإليطالي  ويوفنتوس  1-صفر 
اوربا  أبطال  دوري  نهائي  ثمن  ذهاب  في 
وفياريال بالنتيجة ذاتها. كما حقق فوزه 
اخلامس خارج أرضه والثاني تواليا بعيدا 

عن قواعده للمرة االولى هذااملوسم.
انطوان  الفرنسي  املهاجم  وخاض 
ضمن  اللقاء  ليمار  ومواطنه  غريزمان 
هداف  عاد  حيث  االساسية،  التشكيلة 
بدون  السابق  فريقه  ملعب  الى  اتلتيكو 
ريال  وتعرض  الشباك.  هز  من  يتمكن  ان 

 35 عند  رصيده  جتمد  الذي  سوسييداد، 
نقطة في املركز الثامن املوقت، خلسارته 
في  االخيرة  العشر  مبارياته  في  االولى 
مختلف املسابقات، في سلسلة شهدت 

فوزه على ريال مدريد 2-صفر .
بطل  يوفنتوس  خطا  اخر  جانب  من 
كبيرة  خطوة  األخيرة  السبعة  األعوام 
على  يدا  ووضع  باللقب  االحتفاظ  نحو 
على  تغلب  عندما  تواليا  ثامن  لقب 
 1-2 نابولي  املباشر  ومطارده  مضيفه 
والعشرين  السادسة  املرحلة  في  األحد 

من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
يخسر  لم  الذي  الوحيد  يوفنتوس،  وعزز 
الكبرى  اخلمس  البطوالت  في  محليا 
برصيد  الصدارة  في  موقعه  اآلن،  حتى 
نقطة   16 إلى  الفارق  ووسع  نقطة   72
رغم  كبيرة  مباراة  قدم  الذي  نابولي  عن 

طرد  إثر  صفوفه  في  العددي  النقص 
حارس مرماه أليكس ميريت في الدقيقة 
25، وكان بإمكانه اخلروج متعادال لو جنح 
تسجيل  في  إينسينيي  لورنتسو  قائده 
ركلة  85.وهي  الدقيقة  في  جزاء  ركلة 
اجلزاء الثانية التي يهدرها إينسينيي من 
الدوري،  في  مسيرته  في  سددها   7 أصل 
أهدرها  التي  األولى  الركلة  بأن  علما 
كانت أمام يوفنتوس أيضا. وكانت نقطة 
التحول في املباراة في الدقيقة 25 عندما 
تلقى حارس املرمى ميريت بطاقة حمراء 
البرتغالي  الدولي  املهاجم  لعرقلته 
بعد  املنطقة  خارج  رونالدو  كريستيانو 
كيفن  الفرنسي  مدافعه  له  أعادها  كرة 
مباشرة  حرة  ركلة  فكانت  مالكويت، 
بيانيتش  ميراليم  البوسني  لها  انبرى 
بيمناه مفتتحا التسجيل )28( على ميني 

احلارس الدولي الكولومبي دافيد أوسبينا 
الذي اضطر كارلو أنشيلوتي إلى إشراكه 
البولندي  الدولي  املهاجم  هدافه  مكان 
أركاديوش ميليك )14 هدفا( عقب الطرد.

وحرم القائم األمين نابولي من التعادل بعد 
زاحفة  تسديدة  رد  بعدما  واحدة  دقيقة 
للدولي البولندي اآلخر بيوتر زيلينسكي.

وأنقذ أوسبينا مرماه من هدف ثان بإبعاده 
ركنية  إلى  لبيانيتش  قوية  تسديدة 
ليضيف  جان  إميري  األملاني  استغلها 
كرة  اثر  رأسية  بضربة  الثاني  الهدف 
عرضية من فيديريكو برنارديسكي )39(.
امللعب  أرضية  على  الفريقان  وتساوى 
بيانيتش  طرد  بعد  الثاني  الشوط  في 
نابولي  )47(.وفرض  الثاني  لالنذار 
أفضليته امليدانية على مجريات املباراة 
وهاجم كثيرا بحثا عن تقليص الفارق 

اإلسباني  عبر  ذلك  له  تأتى  حتى 
استغل  الذي  كايخون  خوسيه 
اجلهة  من  إلينسينيي  كرة عرضية 

قريبة  مسافة  من  فتابعها  اليسرى 
)61(.وحصل نابولي على ركلة جزاء بعد 
اللجوء لتقنية املساعدة بالفيديو »في 
إيه آر« عندما سدد اإلسباني فابيان رويز 
كرة »على الطاير« أمام املرمى ملست يد 
املدافع البرازيلي أليكس ساندرو، فانبرى 

لها إينسينيي في القائم األمين )84(.
كوالياريال يعادل رونالدو

كييفو  ضيفه  وفادة  تورينو  وأكرم 
تورينو  وعانى  نظيفة.  بثالثية  فيرونا 
حتى  انتظر  اذ  بضيفه،  اخلسارة  إلحلاق 
عبر  التسجيل  الفتتاح   76 الدقيقة 
أن  قبل  بيلوتي،  أندريا  الدولي  مهاجمه 
الضائع  بدل  الوقت  في  بهدفني  يعزز 
وسيموني   )2+90( رينكون  توماس  عبر 

في  موقعه  تورينو  وعزز   .)3+90( تساتسا 
بفارق  نقطة   41 برصيد  السادس  املركز 
تغلب  كان  الذي  التسيو  أمام  األهداف 
على جاره روما 3-صفر، وأتاالنتا الذي قلب 
محوال  فيورنتينا  ضيفه  على  الطاولة 
تخلفه بهدف للكولومبي لويس موريال 

تناوب  أهداف  بثالثة  فوز  إلى   )3(
السلوفيني  تسجيلها  على 

 )28( إيليسيتش  جوسيب 
أليخاندرو  واألرجنتيني 

غوميز )34( واألملاني 
غوسنس  روبن 

)59( . و ثأر أتاالنتا خلسارته أمام فيورنتينا 
أيلول/  30 في  صفر-2  الدوري  ذهاب  في 

بني  الثانية  املباراة  املاضي.وهي  سبتمبر 
الفريقني في 4 أيام بعدما التقيا األربعاء 
الدور  ذهاب  في  فلورنسا  في  املاضي 
إيطاليا  كأس  ملسابقة  النهائي  نصف 
الفريقان في  تعادال 3-3.ويلتقي  عندما 
إياب مسابقة الكأس في 24 نيسان/

وجتمد  برغامو.  في  املقبل  أبريل 
نقاط   10 عند  فيرونا  كييفو  رصيد 
عند  وفيورنتينا  األخير،  املركز  في 
العاشر.  املركز  في  نقطة   36
املركز  إلى  سمبدوريا  وصعد 
التاسع بفوزه على مضيفه 
ملهاجمه  بهدفني  سبال 
كوالياريال  فابيو  اخملضرم 
إلى  رصيده  رافعا  و11(   4(
املوسم  هذا  هدفا   19

مبهاجم  فلحق 

س  فنتو يو
البرتغالي  الدولي 
كريستيانو رونالدو 
الئحة  صدارة  إلى 
مقابل  الهدافني، 
للسلوفيني  هدف 
كورتيتش  ياسمني 

. )4+90(
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ــول، ملوجة  ــداف ليفرب ــالح، ه ــرض محمد ص تع
ــة من الهجوم، عقب إهداره فرصة ذهبية  شرس
كادت أن متنح فريقه الفوز بالديربي أمام إيفرتون، 

باجلولة 29 من الدوري اإلجنليزي.
وأضاع صالح هدفا محققا، بعدما انفرد باملرمى 
ــوردان بيكفورد  ــدد الكرة لينقذها احلارس ج وس
ــوز، باملباراة التي  ــح ليفربول من الف ببراعة، ومين
انتهت )0-0(، وتصدر على إثرها مانشستر سيتي 
ــد 71 نقطة بفارق  ــابقة برصي جدول ترتيب املس

نقطة وحيدة عن الريدز.
وشنت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، هجوًما 
ــط الدفاعي لليفربول  ــالح، وقالت إن اخل على ص
ــدوري اإلجنليزي، نظًرا  ــتحق التتويج بلقب ال يس
ــادة فيرجيل فان  ــم بقي ملا قدمه على مدار املوس

دايك.
وأضافت أن ليفربول متكن من احلفاظ على نظافة 
ــم، مضيفة  ــباكه للمباراة رقم 19 هذا املوس ش
بأنه للمرة األولى منذ عام 2006، ينجح الريدز في 
خوض 5 مباريات متتالية دون أن يتلقوا أي هدف.

ــول هم من يخذلون  ــت أن مهاجمي ليفرب وواصل
ــرص الليفر في  ــا أضاعوا أفضل ف الفريق، بعدم
ــته  ــارك، وفقد صالح »ملس ــون ب ملعب جوديس
الذهبية« في وقت غير مناسب بالنسبة لفريقه. 
وأشارت الصحيفة إلى أنه مع إصابات مانشستر 
ــيتي، وفوزه بفارق ضئيل في آخر مباراتني، كان  س
ــتمر بالضغط  من الضروري على ليفربول أن يس
ــك، فتح الباب  ــه بدالً من ذل ــيتي، إال أن على الس

أمام السيتيزنز ألخذ زمام املبادرة.

هجوم شرس على صالح بعد إخفاق الديربي
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أتلتيكو ينعش آماله يف املنافسة على اللقب اإلسباني و يوفنتوس يضع يدا على اللقب االيطالي

االحتاد وصاللة يودعان درع اليدخطر فرنسي يهدد ميسي

طوفان األهلي جيتاح الزمالك يف دوري الطائرة

نعومي  اليابانية  واصلت 
تصدرها  أوساكا، 

العاملي  للتصنيف 
التنس،  في  للسيدات 
يشهد  لم  والذي 
املراكز  في  تغيير  أي 

العشرين األولى.
ولم يشهد األسبوع املاضي 

إقامة بطوالت كبرى تؤثر على تغيير 
املراكز في التصنيف العاملي، حيث 
أكابولكو،  بطولة  فقط  أقيمت 
واجن  الصينية  بلقبها  توجت  والتي 
وحتتل  مرتبة،   16 لتتقدم  يافان، 

املركز 49 عاملًيا.
 10 الـ  املصنفات  قائمة  يلي  وفيما 

األوائل عاملًيا:
1- نعومي أوساكا 6871 نقطة.

2- سيمونا هاليب 5727 نقطة.
3- بيترا كفيتوفا 5605 نقاط.

 5277 ستيفنز  سلوان   -4
نقطة.

5- كارولــــــــــــينا 
 5145 بليسكوفا 

نقطة.

سفيتولينا  6-إيلينا 
4900 نقطة.

7- كيكي بيرتنز 4885 نقطة.

8- أجنليك كيربر 4880 نقطة.
9- أرينا سابالينكا 3565 نقطة.
10- سيرينا وليامز 3406 نقاط.

جاسول يعزز سلة ميلووكي باكس



أوساكا تواصل التحليق يف صدارة التصنيف 
العاملي للسيدات

باكس  ميلووكي  نادي  أعلن 
األمريكي،  تعاقده مع الالعب 
الذي  جاسول،  باو  اإلسباني 
عن  املاضي  اجلمعة  يوم  رحل 

صفوف سان أنطونيو سبيرز.
وقال جاسول عبر حسابه على 
االجتماعي  التواصل  موقع 
كبير  بحماس  »أشعر  تويتر 
جديدة  مرحلة  لبدء 
مثل  كبير  فريق  مع 

باكس«.
»أواجه  وتابع 
التحدي  هذا 
وبدافع  بالتزام 
قيمة  منح  أجل  من  كبير 
حد  ألقصى  والتعاون  للنادي 
على  املنافسة  حلم  لتحقيق 

اللقب«.
باكس  ميلووكي  أن  إلى  يشار 
دوري  في  األندية  خامس  هو 

يلعب  الذي  األمريكي،  السلة 
لصاحله،  اإلسباني  النجم 
حيث سبق له اللعب لصالح 
ولوس  جريزليس  ممفيس 
بولز  أجنلوس ليكرز وشيكاغو 

وسان أنطونيو سبيرز.
مع  مشواره  جاسول  ويبدأ 
في  وهو  باكس،  ميلووكي 
العمر،  من  والثالثني  الثامنة 
بعد أن قضى 18 عاما محترفا 

األمريكي،  السلة  دوري  في 
لقب  على  خاللها  حصل 
البطولة مرتني، كما شارك في 

مباراة كل النجوم، 6 مرات.
هو  باكس  ميلوكي  أن  يذكر 
املسابقة  في  فريق  أفضل 
ويتربع  حاليا،  األمريكية 
الشرقي  القسم  صدارة  على 
بقيادة أفضل العبيه جيانيس 

أنتيتوكومنبو.

الطائرة  للكرة  األهلي  فريق  فاز 
أشواط  بثالثة  الزمالك،  على 
اجلولة  حلساب  واحد،  مقابل 
النهائي  الدور  من  السابعة 
قناة  هيئة  صالة  على  للدوري، 

السويس باإلسماعيلية.
األول  الشوط  نتيجة  وجاءت 
لصالح الزمالك )25-20(، قبل أن 
 ،)18-25( الثاني  األهلي  يحسم 
-25( والرابع   ،)18-25( الثالث  ثم 

.)20

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد األهلي 
الصدارة،  في  نقطة،   20 إلى 
املركز  في  الزمالك  يأتي  بينما 

الثاني، برصيد 15 نقطة.
على  الـ68  الفوز  هذا  ويعد 
األهلي،  طائرة  لفريق  التوالي، 
مختلف  في  هزمية  أي  بدون 

املسابقات.
األحمر،  املارد  أن  بالذكر  اجلدير 

هو حامل لقب الدوري.

دوري  الثاني، من  الدور  إلى  تأهل السيب 
اليد،  لكرة  الرياضية  الشؤون  وزارة  درع 
بعد تخطيه االحتاد بسهولة، على صالة 
مجمع السلطان قابوس ببوشر، في إطار 

اجملموعة األولى، وذلك بنتيجة )17-37(.
من  واضحة  سيطرة  اللقاء  وشهد 
السيب، بينما ودع االحتاد البطولة، بعد 

تلقيه اخلسارة الثانية، عقب الهزمية أمام 
مسقط.

رسميا  مسقط  تأهل  االحتاد،  وبتعثر 
وسوف  السيب،  برفقة  الثاني،  الدور  إلى 
بطل  حتديد  مباراة  الفريقان  يخوض 
الدور  من  األخيرة  اجلولة  في  اجملموعة، 

األول.
سداب  أهلي  يجد  لم  أخرى،  مباراة  وفي 

حلساب  صاللة،  تخطي  في  صعوبة،  أي 
اجملموعة الثانية، بنتيجة )21-34(.

وبذلك، تأهل أهلي سداب إلى الدور الثاني، 
بينما ودع صاللة البطولة، بعد خسارتني، 
حيث كانت األولى أمام نادي عمان، الذي 

سيواجه سداب لتحديد بطل اجملموعة.

برشلونة،  جنم  ميسي،  ليونيل  يواجه 
الذهبي  احلذاء  لقب  على  شرًسا  صراًعا 
العب  ألكثر  مينح  والذي  املوسم،  هذا 
عقب  األوربية،  الدوريات  في  تهديًفا 
»موندو  صحيفة  ونشرت  املوسم.  نهاية 
الالعبني  ترتيب  اإلسبانية،  ديبورتيفو« 
ميسي،  يتصدره  والذي  اآلن،  حتى 
ليجمع  هدًفا   25 سجل  بعدما 

50 نقطة.
مبابي،  كيليان  وجاء 
سان  باريس  موهبة 
الثاني  باملركز  جيرمان، 
نقطة،   48 برصيد 
هدفي  سجل  بعدما 
فوز بي إس جي على 
االنتصار  في  كان، 
ويصل   ،)1-2( بنتيجة 
بالدوري   24 رقم  للهدف 

الفرنسي.
رونالدو  كريستيانو  ويحتل 
تسجيله  بعد  الثالث  املركز 
نقطة،  لـ38  وجمعه  هدفا  لـ19 
إيطاليا  تواجدا  القائمة  وشهدت 
كوالياريال،  فابيو  بوجود  مفاجئا، 
سجل  الذي  سامبدوريا،  مهاجم 

نفس عدد أهداف البرتغالي رونالدو.

في  آماله  على  مدريد  أتلتيكو  أبقى 
اللقب  على  املتصدر  برشلونة  منافسة 
بعدما أعاد الفارق بينهما إلى سبع نقاط 
سوسييداد  ريال  مضيفه  على  بفوزه 
موراتا،  ألفارو  مهاجمه  ثنائية  بفضل 
الرابع  املركز  إلى  خيتافي  صعد  فيما 
بيتيس  ريال  مضيفه  على  الثمني  بفوزه 
2-1 في املرحلة السادسة والعشرين من 
الدوري االسباني لكرة القدم. في املباراة 
ملعب  من  مدريد  أتلتيكو  عاد  االولى 
رصيده  ليرفع  الثالث  بالنقاط  »أنويتا« 
الى 53 نقطة في وصافة الدوري، مقلصا 
الى  املتصدر  برشلونة  وبني  بينه  الفارق 
سبع نقاط، ومحتفظا على الورق بفرصة 
خطف اللقب من النادي الكتلوني الذي 
عزز ريادته السبت بحسمه الكالسيكو 
أمام غرميه التقليدي ريال مدريد 1-صفر.

مدريد  للعاصمة  الثاني  القطب  وحقق 
منذ  العبني  بعشرة  لعبه  رغم  فوزه 
62 بطرد العب وسطه خورخي  الدقيقة 
وحسم  الثاني.  اإلنذار  لنليه  كوكي 
في  املباراة  نتيجة  الضيف  الفريق 
ضربتني  من  موراتا  عبر  األول  شوطها 
ثابتتني  كرتني  استثمر  بعدما  رأسيتني 
ليمار  توماس  الفرنسي  من  ركنية  بعد 
غودين  دييغو  االوروغوياني  مجراها  بّدل 
برأسه وأخرى من كوكي في غضون ثالث 
ثالثة  الى  رصيده  رافعا  و33(،   30( دقائق 
أهداف في مباراتيه االخيرتني بعد هدفه 
مباريات  خمس  وفي  فياريال،  مرمى  في 
سجل  كما  الليغا.  الى  عودته  منذ  له 
للمرة  واحدة  مباراة  في  بالرأس  ثنائية 
الثانية في مسيرته في الدوريات االوربية.

وسبق ملوراتا أن دافع عن الوان فريق ريال 

مدريد قبل رحيله الى يوفنتوس االيطالي 
النادي  الى  مجددا  وعودته   )2016-2014(
تشلسي  الى  اخرى  مرة  ليرحل  امللكي، 
االنكليزي )2017-2019(. وحافظ أتلتيكو 
الرابعة  للمباراة  شباكه  نظافة  على 
على التوالي في مختلف املسابقات في 
رايو فايكانو  سلسلة شهدت فوزه على 
2-صفر  اإليطالي  ويوفنتوس  1-صفر 
اوربا  أبطال  دوري  نهائي  ثمن  ذهاب  في 
وفياريال بالنتيجة ذاتها. كما حقق فوزه 
اخلامس خارج أرضه والثاني تواليا بعيدا 

عن قواعده للمرة االولى هذااملوسم.
انطوان  الفرنسي  املهاجم  وخاض 
ضمن  اللقاء  ليمار  ومواطنه  غريزمان 
هداف  عاد  حيث  االساسية،  التشكيلة 
بدون  السابق  فريقه  ملعب  الى  اتلتيكو 
ريال  وتعرض  الشباك.  هز  من  يتمكن  ان 

 35 عند  رصيده  جتمد  الذي  سوسييداد، 
نقطة في املركز الثامن املوقت، خلسارته 
في  االخيرة  العشر  مبارياته  في  االولى 
مختلف املسابقات، في سلسلة شهدت 

فوزه على ريال مدريد 2-صفر .
بطل  يوفنتوس  خطا  اخر  جانب  من 
كبيرة  خطوة  األخيرة  السبعة  األعوام 
على  يدا  ووضع  باللقب  االحتفاظ  نحو 
على  تغلب  عندما  تواليا  ثامن  لقب 
 1-2 نابولي  املباشر  ومطارده  مضيفه 
والعشرين  السادسة  املرحلة  في  األحد 

من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
يخسر  لم  الذي  الوحيد  يوفنتوس،  وعزز 
الكبرى  اخلمس  البطوالت  في  محليا 
برصيد  الصدارة  في  موقعه  اآلن،  حتى 
نقطة   16 إلى  الفارق  ووسع  نقطة   72
رغم  كبيرة  مباراة  قدم  الذي  نابولي  عن 

طرد  إثر  صفوفه  في  العددي  النقص 
حارس مرماه أليكس ميريت في الدقيقة 
25، وكان بإمكانه اخلروج متعادال لو جنح 
تسجيل  في  إينسينيي  لورنتسو  قائده 
ركلة  85.وهي  الدقيقة  في  جزاء  ركلة 
اجلزاء الثانية التي يهدرها إينسينيي من 
الدوري،  في  مسيرته  في  سددها   7 أصل 
أهدرها  التي  األولى  الركلة  بأن  علما 
كانت أمام يوفنتوس أيضا. وكانت نقطة 
التحول في املباراة في الدقيقة 25 عندما 
تلقى حارس املرمى ميريت بطاقة حمراء 
البرتغالي  الدولي  املهاجم  لعرقلته 
بعد  املنطقة  خارج  رونالدو  كريستيانو 
كيفن  الفرنسي  مدافعه  له  أعادها  كرة 
مباشرة  حرة  ركلة  فكانت  مالكويت، 
بيانيتش  ميراليم  البوسني  لها  انبرى 
بيمناه مفتتحا التسجيل )28( على ميني 

احلارس الدولي الكولومبي دافيد أوسبينا 
الذي اضطر كارلو أنشيلوتي إلى إشراكه 
البولندي  الدولي  املهاجم  هدافه  مكان 
أركاديوش ميليك )14 هدفا( عقب الطرد.

وحرم القائم األمين نابولي من التعادل بعد 
زاحفة  تسديدة  رد  بعدما  واحدة  دقيقة 
للدولي البولندي اآلخر بيوتر زيلينسكي.
وأنقذ أوسبينا مرماه من هدف ثان بإبعاده 
ركنية  إلى  لبيانيتش  قوية  تسديدة 
ليضيف  جان  إميري  األملاني  استغلها 
كرة  اثر  رأسية  بضربة  الثاني  الهدف 
عرضية من فيديريكو برنارديسكي )39(.
امللعب  أرضية  على  الفريقان  وتساوى 
بيانيتش  طرد  بعد  الثاني  الشوط  في 
نابولي  )47(.وفرض  الثاني  لالنذار 
أفضليته امليدانية على مجريات املباراة 
وهاجم كثيرا بحثا عن تقليص الفارق 

اإلسباني  عبر  ذلك  له  تأتى  حتى 
استغل  الذي  كايخون  خوسيه 
اجلهة  من  إلينسينيي  كرة عرضية 

قريبة  مسافة  من  فتابعها  اليسرى 
)61(.وحصل نابولي على ركلة جزاء بعد 
اللجوء لتقنية املساعدة بالفيديو »في 
إيه آر« عندما سدد اإلسباني فابيان رويز 
كرة »على الطاير« أمام املرمى ملست يد 
املدافع البرازيلي أليكس ساندرو، فانبرى 

لها إينسينيي في القائم األمين )84(.
كوالياريال يعادل رونالدو

كييفو  ضيفه  وفادة  تورينو  وأكرم 
تورينو  وعانى  نظيفة.  بثالثية  فيرونا 
حتى  انتظر  اذ  بضيفه،  اخلسارة  إلحلاق 
عبر  التسجيل  الفتتاح   76 الدقيقة 
أن  قبل  بيلوتي،  أندريا  الدولي  مهاجمه 
الضائع  بدل  الوقت  في  بهدفني  يعزز 
وسيموني   )2+90( رينكون  توماس  عبر 

في  موقعه  تورينو  وعزز   .)3+90( تساتسا 
بفارق  نقطة   41 برصيد  السادس  املركز 
تغلب  كان  الذي  التسيو  أمام  األهداف 
على جاره روما 3-صفر، وأتاالنتا الذي قلب 
محوال  فيورنتينا  ضيفه  على  الطاولة 
تخلفه بهدف للكولومبي لويس موريال 

تناوب  أهداف  بثالثة  فوز  إلى   )3(
السلوفيني  تسجيلها  على 

 )28( إيليسيتش  جوسيب 
أليخاندرو  واألرجنتيني 

غوميز )34( واألملاني 
غوسنس  روبن 

)59( . و ثأر أتاالنتا خلسارته أمام فيورنتينا 
أيلول/  30 في  صفر-2  الدوري  ذهاب  في 

بني  الثانية  املباراة  املاضي.وهي  سبتمبر 
الفريقني في 4 أيام بعدما التقيا األربعاء 
الدور  ذهاب  في  فلورنسا  في  املاضي 
إيطاليا  كأس  ملسابقة  النهائي  نصف 
الفريقان في  تعادال 3-3.ويلتقي  عندما 
إياب مسابقة الكأس في 24 نيسان/

وجتمد  برغامو.  في  املقبل  أبريل 
نقاط   10 عند  فيرونا  كييفو  رصيد 
عند  وفيورنتينا  األخير،  املركز  في 
العاشر.  املركز  في  نقطة   36
املركز  إلى  سمبدوريا  وصعد 
التاسع بفوزه على مضيفه 
ملهاجمه  بهدفني  سبال 
كوالياريال  فابيو  اخملضرم 
إلى  رصيده  رافعا  و11(   4(
املوسم  هذا  هدفا   19

مبهاجم  فلحق 

س  فنتو يو
البرتغالي  الدولي 
كريستيانو رونالدو 
الئحة  صدارة  إلى 
مقابل  الهدافني، 
للسلوفيني  هدف 
كورتيتش  ياسمني 

. )4+90(
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ــول، ملوجة  ــداف ليفرب ــالح، ه ــرض محمد ص تع
ــة من الهجوم، عقب إهداره فرصة ذهبية  شرس
كادت أن متنح فريقه الفوز بالديربي أمام إيفرتون، 

باجلولة 29 من الدوري اإلجنليزي.
وأضاع صالح هدفا محققا، بعدما انفرد باملرمى 
ــوردان بيكفورد  ــدد الكرة لينقذها احلارس ج وس
ــوز، باملباراة التي  ــح ليفربول من الف ببراعة، ومين
انتهت )0-0(، وتصدر على إثرها مانشستر سيتي 
ــد 71 نقطة بفارق  ــابقة برصي جدول ترتيب املس

نقطة وحيدة عن الريدز.
وشنت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، هجوًما 
ــط الدفاعي لليفربول  ــالح، وقالت إن اخل على ص
ــدوري اإلجنليزي، نظًرا  ــتحق التتويج بلقب ال يس
ــادة فيرجيل فان  ــم بقي ملا قدمه على مدار املوس

دايك.
وأضافت أن ليفربول متكن من احلفاظ على نظافة 
ــم، مضيفة  ــباكه للمباراة رقم 19 هذا املوس ش
بأنه للمرة األولى منذ عام 2006، ينجح الريدز في 
خوض 5 مباريات متتالية دون أن يتلقوا أي هدف.

ــول هم من يخذلون  ــت أن مهاجمي ليفرب وواصل
ــرص الليفر في  ــا أضاعوا أفضل ف الفريق، بعدم
ــته  ــارك، وفقد صالح »ملس ــون ب ملعب جوديس
الذهبية« في وقت غير مناسب بالنسبة لفريقه. 
وأشارت الصحيفة إلى أنه مع إصابات مانشستر 
ــيتي، وفوزه بفارق ضئيل في آخر مباراتني، كان  س
ــتمر بالضغط  من الضروري على ليفربول أن يس
ــك، فتح الباب  ــه بدالً من ذل ــيتي، إال أن على الس

أمام السيتيزنز ألخذ زمام املبادرة.

هجوم شرس على صالح بعد إخفاق الديربي
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أتلتيكو ينعش آماله يف املنافسة على اللقب اإلسباني و يوفنتوس يضع يدا على اللقب االيطالي

االحتاد وصاللة يودعان درع اليدخطر فرنسي يهدد ميسي

طوفان األهلي جيتاح الزمالك يف دوري الطائرة

نعومي  اليابانية  واصلت 
تصدرها  أوساكا، 

العاملي  للتصنيف 
التنس،  في  للسيدات 
يشهد  لم  والذي 
املراكز  في  تغيير  أي 

العشرين األولى.
ولم يشهد األسبوع املاضي 

إقامة بطوالت كبرى تؤثر على تغيير 
املراكز في التصنيف العاملي، حيث 
أكابولكو،  بطولة  فقط  أقيمت 
واجن  الصينية  بلقبها  توجت  والتي 
وحتتل  مرتبة،   16 لتتقدم  يافان، 

املركز 49 عاملًيا.
 10 الـ  املصنفات  قائمة  يلي  وفيما 

األوائل عاملًيا:
1- نعومي أوساكا 6871 نقطة.

2- سيمونا هاليب 5727 نقطة.
3- بيترا كفيتوفا 5605 نقاط.

 5277 ستيفنز  سلوان   -4
نقطة.

5- كارولــــــــــــينا 
 5145 بليسكوفا 

نقطة.

سفيتولينا  6-إيلينا 
4900 نقطة.

7- كيكي بيرتنز 4885 نقطة.

8- أجنليك كيربر 4880 نقطة.
9- أرينا سابالينكا 3565 نقطة.
10- سيرينا وليامز 3406 نقاط.

جاسول يعزز سلة ميلووكي باكس



اك��د النائب ع��ن حتال��ف الفتح كرمي 
عليوي امس االثنني، أن العراق لن يكون 
مرتع��ا لتنظيم »داع��ش« وعوائلهم 
والقوات االمريكية، فيما اش��ار الى 
رف��ض بعض االط��راف السياس��ية 
خلروج الق��وات االمريكي��ة لن يكون 

مؤثرا او معرقال إلصدار القرار.
وقال عليوي في حديث إن »واشنطن 
اليوم هي الت��ي تتحكم بالتجاوزات 
التي حتصل على اراضينا وبحال قبل 
الع��راق او لم يقبل بدخول الدواعش 
وعوائلهم فان االمر كان س��يحصل 
حتت اي عن��وان وطريق��ة«، مبينا ان 
»الوضع احلال��ي يجعلنا اكثر اصرارا 
عل��ى اص��دار ق��رار باخ��راج القوات 
االجنبية من اراضينا لضمان حفظ 
االم��ن وس��يادة البلد وعدم خس��ارة 
املكتس��بات التي حتقق��ت بعد طرد 

زمر داعش االرهابية من مناطقنا«.
واضاف عليوي، ان »دخول عوائل داعش 
الذين قس��م منه��م م��ن العراقيني 
والقس��م االخر ليسوا عراقيني بهذه 
الطريق��ة ه��و ام��ر غي��ر معق��ول او 
مقب��ول ولن نقبل ب��ان يصبح العراق 
مرتعا للدواع��ش والقوات االمريكية 
وعلين��ا جميعا الوق��وف بقوة النهاء 
هذا الوضع«، الفتا الى ان »واش��نطن 
تسعى بش��تى الطرق الرضاء العراق 
بغية عدم التصويت على قرار باخراج 
قواته��م لكنن��ا مجبرين خ��الل هذه 
الفت��رة على اصدار هك��ذا قرار بغض 
النظ��ر ع��ن جمي��ع الضغ��وط التي 

متارس من واشنطن وغيرها«.
واك��د عليوي، ان »رغبة البعض ببقاء 
القوات االجنبية جاء نتيجة ملصالح 
تل��ك االط��راف وال يخدمه��ا خ��روج 
الق��وات االمريكية لك��ن االغلب من 

اعض��اء البرملان والقوى السياس��ية 
ماض��ون باص��درا قرار خ��روج القوات 
االجنبي��ة ول��ن يؤث��ر الع��دد القليل 

الرافض لهكذا قرار على عرقلته«.
وكان النائب عن حتالف الفتح حسني 

اليس��اري اكد االثنني في وقت سابق 
ان هنال��ك طلب��ا مقدما الى رئاس��ة 
البرمل��ان موقعا م��ن 77 نائب��ا العادة 
الس��تراتيجية  باالتفاقي��ة  النظ��ر 
مع واش��نطن مب��ا يحدد ع��دد اجلنود 
والواجب��ات الت��ي تق��وم به��ا داخل 

العراق.
دونالد  االميرك��ي  الرئي��س  وكش��ف 
ترام��ب، االح��د 3 ش��باط 2019، عن 

نيت��ه ابق��اء قوات ب��الده ف��ي العراق 
مش��يرا ال��ى أن الهدف م��ن ذلك هو 

ملراقبة ايران.
الى ذل��ك أعلن��ت احملكم��ة االحتادية 
العليا امس االثنني، عن تلقيها تقرير 
خبراء دعوى املرش��ح ل��وزارة الدفاع 
فيص��ل فن��ر فيص��ل اجلرب��ا للطعن 
بجلس��ة مجلس الن��واب للتصويت 
علي��ه وزي��راً للدف��اع، فيم��ا أّجل��ت 

املرافعة إلى اليوم الثالثاء.
وق��ال املتحدث الرس��مي للمحكمة 
:إن  بي��ان  ف��ي  الس��اموك  إي��اس 
»احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا عق��دت 
جلس��تها برئاس��ة القاضي مدحت 
األعضاء  القض��اة  احملم��ود وحض��ور 
كاف��ة، ونظرت دعوى الس��يد فيصل 

فنر فيص��ل اجلربا للطعن بجلس��ة 
مجلس النواب التي كانت مخصصة 
للتصويت عليه مرشحاً لوزارة الدفاع 

في 24/ 12/ 2018«.
وأضاف الساموك، أن »اجللسة كانت 
مخصص��ة للنظر في تقري��ر اخلبراء 
الذين قدم��وا تقريرهم إل��ى احملكمة 
خ��الل املوع��د ال��ذي مت حتدي��ده لهم 
في اجللس��ة الس��ابقة«، الفتاً إلى أن 

»احملكمة كانت قد كلفت ثالثة خبراء 
من األدلة اجلنائية لكي يؤدوا خبرتهم 
في الدع��وى لتقدمي تقريرهم وحلفت 

اخلبراء اليمني القانونية«.
وتاب��ع، أن »تأجيل املرافعة الس��اعة 

التاس��عة م��ن اليوم الثالث��اء لغرض 
تدقي��ق التقري��ر املقدم م��ن اخلبراء«، 
مش��يراً إلى أن »األم��ر الوالئي الصادر 
ع��ن احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا في 
بإيقاف  اخل��اص  الس��ابقة  اجللس��ة 
التصوي��ت على منصب وزي��ر الدفاع 
سيبقى نافذاً لغاية صدور حكم في 

الدعوى«.
كما اص��درت احملكمة االحتادية، امس 

إمكانية  االثنني، حكم��اً بخص��وص 
س��ريان ما يص��در عنها بأث��ر رجعي، 
مبين��ة أن احكامه��ا وقراراتها تعتبر 
نافذة من تاري��خ صدروها ما لم تنص 

على تاريخ اخر للسريان.
واض��اف الس��اموك ف��ي بي��ان إن 
»احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا تلقت 
طلب��اً من وزارة الصناع��ة واملعادن، 
يتضمن أن احملكمة سبق أن أصدرت 
حكم��اً بعدم دس��تورية املواد )13، 
15، 16( من قانون تنظيم االستثمار 
 1988 )91( لس��نة  رق��م  املعدن��ي 
املع��دل بالقانون رقم )13( لس��نة 
1994 خملالفتها للدس��تور استناداً 
للمواد )19/ خامس��اً وسادساً، 37، 

47، 87( منه«.
»ال��وزارة  ان  الس��اموك،  وأض��اف 
طلب��ت اعالمه��ا عن مدى س��ريان 
العليا  حك��م احملكم��ة االحتادي��ة 
بتعطي��ل امل��واد )13، 15، 16( م��ن 
القان��ون املش��ار اليه بأث��ر رجع�ي 
على احل��االت احلاصلة قبل صدوره 
كونه��ا مخالف��ة للدس��تور م��ن 

عدمه«.
االحتادي��ة  »احملكم��ة  أن  وأوض��ح، 
العليا عقدت جلس��تها برئاس��ة 
القاض��ي مدحت احملم��ود وحضور 
القض��اة األعض��اء كاف��ة، ونظرت 
أن  انه��ا س��بق  ووج��دت  الطل��ب 
أصدرت حكماً بالعدد )10/ احتادية/ 

2013( بعدم دستورية تلك املواد«.
وتابع املتحدث الرس��مي أن »احملكمة 
اك��دت أن االح��كام والق��رارات الت��ي 
تص��در منها تكون ناف��ذة اعتباراً من 
تاري��خ صدورها ما ل��م ينص في تلك 
االحكام والقرارات على س��ريانها من 
تاريخ اخ��ر، وحيث أن احلكم املش��ار 
لم ينص على ذلك فيك��ون نافذاً من 
تاريخ ص��دوره في ال�12 م��ن اذار عام 

.»2013
وبني، أن »جميع ما يصدر عن احملكمة 
االحتادي��ة العليا من اح��كام وقرارات 
بات وملزم للسلطات كافة وفق املادة 

)94( من الدستور«.
كم��ا أوعز اجملل��س االعل��ى ملكافحة 
الفس��اد بتش��كيل فري��ق مش��ترك 
لوضع آلية س��ريعة ملتابعة موضوع 
تهري��ب النفط واجلهات املس��تفيدة 
من��ه، فيم��ا وجه بتدقي��ق عاجل في 
االج��راءات اخلاصة مبل��ف التعيينات 
في محافظات الديوانية وواسط وذي 

قار.

وقال مكتب عبد امله��دي في بيان إن 
»اجملل��س االعل��ى ملكافحة الفس��اد 
الدوري��ة  جلس��ته  مؤخ��را  عق��د، 
السادس��ة برئاس��ة رئي��س ال��وزراء 
وف��ي  عبدامله��دي،  ع��ادل  الس��يد 
رئي��س  رح��ب  االجتم��اع  مس��تهل 
الوزراء مبمثل منظمات اجملتمع املدني 
املعني��ة مبكافح��ة الفس��اد كعضو 
مراقب، واك��د أن وجود املنظمات غير 
احلكومية هو رس��الة عل��ى ان عمل 
اجمللس هو عمل مؤسس��اتي وممنهج 
والهدف منه تقوية وتعزيز السلطات 
ب��ني  التقاطع��ات  وح��ل  الرقابي��ة 
مؤسس��ة واخرى إْن وجدت ، والعمل 

بروح الفريق الواحد«.
وتابع املكتب، »متت مناقشة وضع آلية 
إلختي��ار املفتش��ني العموميني على 
أساس الكفاءة والنزاهة واالختصاص 
وبشكل ينسجم واملهام امللقاة على 
عاتقه��م«، مبين��ا أن »اجملل��س بحث 
موض��وع تهري��ب النف��ط واجله��ات 
املس��تفيدة منه، وااليعاز بتش��كيل 
فري��ق مش��ترك لوضع آلية س��ريعة 
ملتابعة هذا امللف، وقرر البدء برس��م 
خارط��ة الفس��اد س��واء ف��ي الدولة 
او مختل��ف التش��كيالت ليتس��نى 
معاجل��ة كل مل��ف مبهني��ة ومعرفة 

تام��ة باآلليات املتبع��ة وعناصرها مبا 
يسمح مبعاجلتها وتطويقها والقضاء 

عليها«.
البي��ان،  بحس��ب  اجملل��س،  ووج��ه 
ب��� »تدقي��ق عاج��ل ف��ي االج��راءات 
ف��ي  التعيين��ات  مبل��ف  اخلاص��ة 
محافظ��ات الديواني��ة وواس��ط وذي 
ق��ار«، مس��تعرضا، التقاري��ر اخلاصة 
ب�«االج��راءات املتخ��ذة فيم��ا يتعلق 
باس��ترداد الروات��ب التقاعدي��ة لعدد 
من املس��ؤولني وحس��ب م��ا جاء في 
تقرير ديوان الرقابة املالية، اضافة الى 
مناقش��ة مواضيع مهم��ة اخرى في 

جدول االعمال«.
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الفيصلاملحمود

الساموك

عليوي

قال مقاتلون من قوات سوريا الدميقراطية 
املدعوم��ة من الوالي��ات املتحدة إن تنظيم 
الدول��ة  نفذ تفجيرات بس��يارات ملغومة 
ض��د الق��وات الت��ي تهاج��م الباغ��وز في 
مس��عى أخي��ر لتجن��ب الهزمية ف��ي آخر 
قطع��ة م��ن األراضي الت��ي ما ت��زال حتت 

سيطرته.
وس��تتوج الس��يطرة على قري��ة الباغوز، 
الواقعة بش��رق س��وريا عل��ى ضفاف نهر 
الفرات، أربع س��نوات من اجله��ود الدولية 
لطرد املتش��ددين من أراض��ي دولة اخلالفة 
الت��ي أعلنوها م��ن جانب واحد وش��ملت 
نحو ثلث مس��احة س��وريا والعراق تقريبا 

في عام 2014.
لكن من املتفق عليه على نطاق واس��ع أن 
التنظي��م املتطرف ال��ذي تتقلص أراضيه 
منذ ذلك احلني والذي تكبد هزائم ساحقة 
في 2017 سيظل ميثل تهديدا أمنيا كقوة 

مترد متلك خاليا نائمة وبعض اجليوب.
وكانت قوات سوريا الدميقراطية قالت إنها 
تتوقع معركة حاس��مة مؤخرا بعد تقدم 
تدريج��ي دام 18 س��اعة لتف��ادي األلغام 
املزروع��ة على األرض التي زرعها التنظيم 
الذي يستخدم مقاتلوه أنفاقا حتت األرض 

إلقامة كمائن قبل أن يختفوا.
إال أنه بحلول الظهيرة، لم تظهر إشارات 
عل��ى أن املعرك��ة انتهت وق��ال متحدث 
باس��م التحال��ف الدول��ي ال��ذي تق��وده 
الوالي��ات املتح��دة ويدع��م قوات س��وريا 

الدميقراطية إن وتيرة التقدم انحسرت.
وقال الكولونيل ش��ون رايان »يس��تخدم 
مقاتلو الدولة س��ترات ناسفة وسيارات 
ملغوم��ة إلبط��اء هج��وم ق��وات س��وريا 
ضرب��ات  م��ن  واالختب��اء  الدميقراطي��ة 
التحال��ف في منطق��ة الباغوز. م��ا زالوا 
يحتجزون مدني��ني ويغطون األنفاق أيضا 

بشحنات ناسفة بدائية الصنع«.
وواصلت القوات التي تضم فصائل عربية 
وكردية بدعم من طائرات التحالف الدولي، 
قصفا مدفعيا عنيفا وضربات جوية على 
اجليب األخير للتنظيم املتطرف في شرق 
س��وريا، في معرك��ة من ش��أنها أن متّهد 

إلعالن انتهاء اخلالفة املزعومة.
وق��ال القائ��د امليدان��ي في قوات س��وريا 
»ت��دور  حس��كة  رس��تم  الدميقراطي��ة 
اش��تباكات هي األعنف التي نش��هدها 

أن »الدواع��ش احملاصري��ن  هن��ا«، مؤك��دا 
ف��ي ه��ذه املس��احة الضيق��ة يرفض��ون 

االستس��الم وغالبيته��م م��ن املهاجرين 
بينهم فرنسيون ومن جنسيات أخرى«.

وأضاف »يقاتلون بشراس��ة ويستخدمون 
كاف��ة الوس��ائل م��ن س��يارات مفخخة 

وانتحاريني«.
واستهدفت قوات س��وريا الدميقراطية 
بحس��ب حس��كة، »عدة مس��تودعات 
ذخيرة وسيطرت على نقاط مختلفة«.

وعلى بع��د 400 متر من خطوط اجلبهة 
األمامية، تس��مع أصوات رشاقات نارية 
ودوي قص��ف مدفع��ي كثي��ف وغ��ارات 
جوية، ما يؤّشر إلى استئناف التحالف 
الدولي بقيادة الواليات املتحدة ضرباته 

على التنظيم املتطرف.
وتصاع��د دخ��ان أس��ود كثيف وُس��مع 
دوي انفج��ارات قوي��ة بعد غ��ارة جوية 
اس��تهدفت مخيما س��كنيا قرب نهر 

الفرات.
وعل��ى س��طح مبن��ى مجاور لس��احة 
املعرك��ة، ش��رح قائ��د ميدان��ي آخر أن 
مقاتل��ي »داع��ش ُط��ردوا من القس��م 

األكبر من اخملّيم ولم يبَق حتت س��يطرتهم 
إال ما تبقى من اخمليم باإلضافة إلى جزء من 

بلدة الباغوز«.
وداخ��ل الباغ��وز واصل��ت ق��وات س��وريا 
الدميقراطية عملياتها العس��كرية خالل 
اللي��ل. وعلى إحدى ت��الت الباغوز الواقعة 
عل��ى بع��د 800 متر من اجلبه��ة األمامية، 

كان حس��كة ليل الس��بت األحد ينّس��ق 
الضربات ضد مواقع تنظيم داعش.

ويتلقى حس��كة بواس��طة جهاز اتصال 
الس��لكي معلوم��ات ح��ول أح��د مواق��ع 
واح��د،  كيلومت��ر  بع��د  عل��ى  التنظي��م 
فيس��تخدم جهازا لوحيا إلكترونيا لنقل 
إحداثي��ات موق��ع اجلهاديني وفق��ا لنظام 
حتديد املواقع العاملي )جي بي أس( ويطلب 
ش��ّن غارة جوية وس��رعان ما يُسمع هدير 

مقاتلة أميركية حتلق في السماء.
ويضي��ف باللغة الكردية »منذ اس��تئناف 
املع��ارك، متكن��ا م��ن اس��تعادة 13 أو 14 
موقعا« من التنظيم، متابعا »يس��تخدم 
اجلهادي��ون ع��ددا كبي��را م��ن االنتحاريني 

وخصوصا نس��اء. نحن في مواجهة عدو 
يشّن هجمات ضدنا عبر سيارات ودراجات 
ناري��ة أو هوائية مفخخ��ة«. ويقول »نحن 
نسمع محادثاتهم وتبادالتهم عبر ترددات 
الرادي��و، نس��معهم يتحدث��ون خصوصا 

باللغة الروسية«.
وكانت ق��وات س��وريا الدميقراطية قدرت 
من قبل وج��ود مئات من مقاتل��ي الدولة 
ووصفه��م  الباغ��وز  داخ��ل  اإلس��المية 
التحالف بقي��ادة الواليات املتحدة بأنهم 
»األكث��ر صالب��ة«. وق��ال راي��ان إن حتدي��د 
األعداد احلالية صعب بس��بب اختبائهم 
حت��ت األرض.وم��ن موق��ع على بع��د نحو 
ثالث��ة كيلومترات من اخل��ط األمامي بعد 
ظهر األحد، كان باإلمكان س��ماع أصوات 
طائ��رات حربي��ة وقص��ف املدفعي��ة م��ع 

تصاعد الدخان فوق الباغوز.
وقال قيادي من قوات س��وريا الدميقراطية 
التنظي��م أرس��ل س��يارات ملغوم��ة  إن 
في مواجه��ة املقاتل��ني املتقدمني الليلة 
املاضية، مضيفا أن الضربات اجلوية دمرت 
اثنتني منهما وفتحت القوات النيران على 
الس��يارة الثالثة لتفجيره��ا، فيما قصف 

املتشددون أيضا القوة املتقدمة.
وأصيب س��نجار ش��امار وهو م��ن وحدات 
حماية الشعب الكردية التي تقود حتالف 
قوات سوريا الدميقراطية، بشظية أصابت 

السيارة املدرعة التي كان يقودها.
وقال ش��امار )22 عاما( أثناء تضميد ذراعه 
ف��ي نقط��ة مس��اعدات أولية »مت إرس��ال 
زميلي للمستش��فى. بُترت س��اقه، إال أن 
الروح املعنوية مرتفعة عند اخلط األمامي. 
س��أعود لزمالئ��ي بعد برهة مبش��يئة اهلل 

وسننتصر«.
وبع��د إع��الن دول��ة اخلالف��ة املزعومة في 
مس��احات شاس��عة م��ن األراض��ي التي 
س��يطر عليه��ا في هجم��ات خاطفة في 
سوريا والعراق اجملاور، جذب تنظيم داعش 
اآلالف م��ن األجانب للعي��ش حتت حكمه 

والدفاع عن األراضي التي سيطر عليها.
إال أن توسعه السريع جذب أيضا مجموعة 
م��ن اخلصوم س��واء محلي��ا أو دوليا الذين 

بدؤوا يقلصون هذه املكاسب.
وم��ع تراجع األراضي التي يس��يطر عليها 
تنظيم داع��ش تقهقر آالف م��ن املقاتلني 
الباغ��وز  إل��ى  املدني��ني  وم��ن  وأتباعه��م 
واألراض��ي الزراعية حولها ف��ي محافظة 

دير الزور.

وخالل األس��ابيع القليلة املاضية تدفقوا 
بأع��داد أكب��ر م��ن املتوقع بش��كل عطل 
الهج��وم النهائ��ي. وقال قي��ادي من قوات 
سوريا الدميقراطية يوم اخلميس املاضي، إن 
كثيرين ممن يغ��ادرون اجليب كانوا يحتمون 

حتت األرض في كهوف وأنفاق.
وبعد إخراج املدنيني املتبقيني، اس��تأنفت 
هجومه��ا  الدميقراطي��ة  س��وريا  ق��وات 
ول��م تس��تبعد احتم��ال أن يك��ون بعض 
املتش��ددين تس��للوا للخ��ارج مختبئ��ني 

وسط غير املقاتلني.
وق��ال قائد م��ن قوات س��وريا الدميقراطية 
يوم اخلميس إن قواته س��تعلن النصر بعد 
أس��بوع، لكن الرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترام��ب ع��ارض كالمه بع��د ذل��ك قائال إن 
الق��وات التي تدعمه��ا الوالي��ات املتحدة 
اس��تعادت بالكامل كل األراضي التي كان 
تنظي��م داعش يس��يطر عليه��ا ذات يوم. 

ولدى واش��نطن قوات قوامه��ا نحو ألفي 
جن��دي في س��وريا تتولى باألس��اس دعم 
ق��وات س��وريا الدميقراطية ف��ي مواجهة 

تنظيم داعش.
وأعلن ترامب في ديس��مبر/كانون األول من 
الع��ام املاضي أنه سيس��حب قواته، لكن 
البيت األبيض عدل عن ذلك جزئيا الشهر 
املاض��ي قائ��ال إن 400 جن��دي س��يبقون 

هناك.
وأكدت عائالت فرنس��ية عديدة أن نس��اء 

وأطف��اال ما يزال��ون داخل جي��ب التنظيم 
املتطرف.

حلق��وق  الس��وري  املرص��د  وبحس��ب 
اإلنس��ان، خرج نحو 53 ألف شخص منذ 
ديس��مبر/كانون األول املاض��ي من مناطق 
س��يطرة التنظيم واعتقلت قوات س��وريا 
الدميقراطية أكثر من خمس��ة آالف عنصر 

من التنظيم كانوا في عداد اخلارجني.

اآلالف  أجل��ت  فبراير/ش��باط،   20 ومن��ذ 
غالبيتهم م��ن عائالت املقاتل��ني وبينهم 
ع��دد كبي��ر م��ن األجان��ب وأخضعته��م 
لعمليات تفتيش وتدقيق في هوياتهم في 
نقطة فرز اس��تحدثتها على بعد أكثر من 

عشرين كيلومترا قرب الباغوز.
ومتّ نقل النساء واألطفال إلى مخيم الهول 
شماال، بينما أُرسل الرجال املشتبه بأنهم 
جهادي��ون إلى مراكز اعتقال للتوس��ع في 

التحقيق معهم.
وال يعني حسم املعركة في دير الزور انتهاء 
خطر التنظيم، في ظل قدرته على حتريك 
خالي��ا نائمة في املناطق احملررة وانتش��اره 

في البادية السورية املترامية األطراف.
وقال املتحدث باس��م حملة قوات سوريا 
الدميقراطي��ة ف��ي دير الزور عدن��ان عفرين 
الس��بت »نس��تطيع أن نق��ول إن اخلالفة 
بانته��اء  جغرافي��ا  تنته��ي  اإلس��المية 
س��يطرتها على بلدة الباغ��وز، لكنها لم 
تنتِه ايديولوجيا وفكريا ومن ناحية اخلاليا 

النائمة«.
وتش��كل املعرك��ة ض��د تنظي��م داع��ش 
حاليا إحدى اجلبهات الرئيس��ة في النزاع 
الس��وري الذي أسفر عن أكثر من 360 ألف 
قتي��ل ومالي��ني النازح��ني والالجئ��ني منذ 

العام 2011.

نائب عن الفتح: العراق لن يكون مرتعا للدواعش واالمريكان

عليوي: الوضع احلالي جيعلنا اكثر اصرارا على اصدار قرار باخراج 
القوات االجنبية من اراضينا لضمان حفظ االمن وسيادة البلد

دخول عوائل داعش الذين قسم 
منهم من العراقيني والقسم االخر 
ليسوا عراقيني بهذه الطريقة هو 

امر غري معقول او مقبول

الساموك : األمر الوالئي 
الصادر عن املحكمة االتحادية 

العليا الخاص بإيقاف 
التصويت على منصب وزير 
الدفاع سيبقى نافذًا لغاية 

صدور حكم يف الدعوى

دولة الخالفة املزعومة 
تنتهي جغرافيا بانتهاء 
سيطرتها على بلدة 
الباغوز لكنها لم تنته 
إيديولوجيا وفكريا ومن 
ناحية الخاليا النائمة

انتحاريات وسيارات مفخخة تبطئ الهجوم على داعش

التنظيم املتطرف الذي تتقلص أراضيه وتكبد هزائم ساحقة  سيظل 
ميثل تهديدا أمنيا كقوة مترد متلك خاليا نائمة وبعض اجليوب

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

رايان

رايان : يستخدم مقاتلو داعش سرتات ناسفة املجرم البغداديبومبيو
وسيارات ملغومة إلبطاء اهلجوم واالختباء من 

ضربات التحالف يف منطقة الباغوز



كيف يتجسس الموساد على نشطاء مؤيدين لفلسطين في أمريكا؟

وهي من املرات النادرة التي يحصل 
فيها هذا النوع من التراش��ق بني 
احملطتني، خصوصا في الس��نتني 
اللت��ني  اجلهت��ني  ألن  املاضيت��ني، 
تقف��ان وراء كل منهما، على وئام 
وتراعي��ان  م��دة،  من��ذ  سياس��ي 
التعاون القائم بني الرئيس العماد 

ميشال عون والرئيس احلريري.
وكان الس��نيورة كرر تفنيد وجهة 
إنف��اق مبلغ ال�11 بلي��ون دوالر في 
مؤتر صحف��ي وعرض جداول حول 
أرق��ام ه��ذا اإلنف��اق، ف��ي مؤمتره 
الصحفي يوم اجلمعة املاضي، رداً 
على دع��وة األمني الع��ام ل�"حزب 
اهلل" السيد حسن نصراهلل في 16 
شباط )فبراير( املاضي إلى كشف 
قضي��ة ال���11 بلي��ون دوالر وكيف 
أنفق��ت، ف��ي إط��ار س��عي احلزب 
إلى مكافحة الفس��اد ثم حديث 
النائب في احلزب حسن فضل اهلل 
عن فضائح في حسابات اخلزينة، 
وتقدميه ما وصفه بأنه مستندات 

عنها إلى النيابة العامة املالية.
وإذ رد فضل اهلل في بيان على مؤمتر 
السنيورة قائال إنه لم يسِمه، وإنه 
س��ّمى نفسه، ثم عاد واتهمه في 
بيان��ه بأنه "كان يجيد فنَّ التهرب 
ف��إن  القانون��ي"،  احلس��اب  م��ن 
محطة "أو تي في" ش��نت هجوماً 
عنيف��اً على الس��نيورة على رغم 
التقارب القائم بني "التيار الوطني 
احلر" ورئيسه الوزير جبران باسيل، 

وبني الرئيس احلريري.

الس��نيورة "يخشى سوء العاقبة 
وفتح االوراق القدمية في عهد األب 
بعدما تخلى عن��ه اإلبن وأفرد من 
النياب��ة وال��وزارة ورئاس��ة الوزارة 
واستفرد في الفساد من دون سائر 
العب��اد". ورأت أن "ح��زب اهلل الذي 
لم ين��س دور الس��نيورة في حرب 
متوز )يولي��و( وما تالها م��ن انهيار 
حكومي و7 ايار )مايو( وما سبقها 
من تالعب باخلي��ار وتوجيه القرار، 
يتطلع الى الس��نيورة العائد الى 
للحريري��ة  الهجوم��ي  اخلط��اب 
السياسية على حزب اهلل مدفوعاً 
ومش��فوعاً  الش��ارع  بتملم��ل 
بغض��ب القواعد نافي��اً ان يكون 
لوحده في املعركة رافضاً ان يكون 

لوحده في قفص االتهام. 
تلفزي��ون  رد  أم��س  ومس��اء 
"املس��تقبل" في مقدمة نش��رته 
اإلخبارية بعن��ف على محطة "أو 
تي في" فأك��د أن "ما يجمع رئيس 

مجل��س ال��وزراء س��عد احلري��ري 
بالرئي��س فؤاد الس��نيورة، قضية 
وطن وش��عب، وتاريٌخ من النضال 
املش��ترك في الدفاع عن س��يادة 
لبن��ان واس��تقالله وحريته. تاريخ 
ف��ي الدف��اع ع��ن مصال��ح لبنان 
واللبنانيني. تاري��خ قائم على إرث 
الرئيس الش��هيد رفي��ق احلريري، 

ثل، لكن يبدو ان البعض  وكِل ما ميمُ
يريد ان يتناسى هذا االمر".

وقال��ت مص��ادر مراقب��ة إنه ليس 
من ع��ادة موق��ف بهذه احل��دة أن 
يص��در ع��ن محطة "املس��تقبل" 

من دون علم القيادة السياس��ية 
لتي��ار "املس��تقبل". إال أن مصدراً 
قيادي��اً في التيار ق��ال إن "محطة 
"أو ت��ي ف��ي" ش��ّنت هجوم��اً ورّد 
عليها تلفزيون "املستقبل" وليس 
هن��اك حمل��ة منظمة وه��ذا كل 
ما في األم��ر". وحصر املصدر بهذا 
التفسير املشكلة بني الوسيلتني 

اإلعالميت��ني، م��ا يعن��ي أن هناك 
االش��تباك  توس��يع  لع��دم  ني��ة 

السياسي.
إال أن املص��در لف��ت إل��ى حصول 
هجوم من وس��ائل إع��الم موالية 

ل�"ح��زب اهلل"، على ق��رارات مؤمتر 
"سيدر" وعلى زيارة السفير دوكني 
قب��ل ثالثة أي��ام إلى بي��روت والتي 
حّث فيه��ا املس��ؤولني اللبنانيني 
على اإلس��راع في إرسال إشارات 
إيجابي��ة للمجتم��ع الدولي الذي 
خصص ف��ي مؤمت��ر باري��س 11،8 
بليون دوالر على شكل هبات وقيود 
واس��تثمارات  كهب��ات  للبن��ان، 
ف��ي البنى التحتية، ملس��اعدته 
على النهوض باقتصاده املتعثر، 
إصالح��ات  تطبي��ق  ش��ريطة 
اقتصادي��ة ومالي��ة وإداري��ة، ألن 
تأخي��ر تش��كيل احلكوم��ة منذ 
أيار )مايو( املاض��ي أضاع الكثير 
من الوق��ت وجعل بعض اجلهات 
املانحة تشكك مبقدرة التركيبة 

السياسية على اإلصالحات".
وأش��ار املص��در إلى وص��ف بعض 
وس��ائل اإلع��الم كالم دوكني على 
أنه "إمالءات"، فيم��ا حتدثت أخرى 

عن "عودة االنتداب الفرنسي"...
لق��اءات  واك��ب  وأوض��ح مص��در 
دوك��ني ف��ي بي��روت أن األخير حّث 
املسؤولني اللبنانيني على السرعة 
ثم الس��رعة، في إرسال اإلشارات 
اإليجابي��ة للمانح��ني ألن هن��اك 
اجتماعاً سينظم في باريس بني 5 
و8 من شهر نيسان )أبريل( املقبل 
م��ع رج��ال األعم��ال الفرنس��يني 
والش��ركات املعنية باالس��تثمار، 
بدع��وة من الرئي��س احلريري، على 
غرار منتدى األعم��ال الذي انعقد 

في كانون األول )ديس��مبر( املاضي 
ل�"س��يدر".  للتروي��ج  لن��دن  ف��ي 
أراد  دوك��ني  أن  املص��در  وأض��اف 
اللبناني��ة  احلكوم��ة  تبره��ن  أن 
اإلصالح��ات  ف��ي  جّديته��ا  ع��ن 
ميكنها  بخطوات  للمس��تثمرين، 
اتخاذها قبل ه��ذا االجتماع الذي 
يصادف مع مرور سنة على انعقاد 
مؤمت��ر "س��يدر"، بع��د التأخر في 
مباشرتها، نتيجة التعطيل الذي 

أصاب والدة احلكومة.
وأوضحت مصادر أخ��رى أن دوكني 
خرج بانطب��اع إيجابي ع��ن نوايا 
لبن��ان في ش��أن اإلصالح��ات من 
لقائه مع احلريري وعدد من الوزراء، 
وحصل على صورة دقيقة عن أرقام 
الوضع املالي املتعثر من اجتماعه 
مع وزي��ر املال علي حس��ن خليل، 
وباستنتاج بأن نصيحته اإلسراع 
في إج��راء التعيينات في الهيئات 
الناظمة للقطاعات اإلنتاجية، ال 
س��يما في قط��اع الكهرباء الذي 
أهمي��ة خلفض  املانح��ون  يولي��ه 
عجز اخلزينة، قد ال يؤخذ بها كلها 
)مع االتصاالت والطي��ران املدني..( 
ألن وزي��رة الطاقة ندى البس��تاني 
حدثته عن وجوب تعديل القوانني 
أوالً، ما يوحي بتأخير تعيني الهيئة 
الناظمة للكهرباء وتأخير معاجلة 

أزمة الطاقة الكهربائية.

ولد بازيان في األردن ألب من مدينة نابلس بالضفة 
الغربية وأم من الق��دس، ولطاملا كان بطاًل مفوًها 
نفس��ه  ويص��ف  الفلس��طينية  القضاي��ا  ف��ي 
بأن��ه نصير لالحتجاج الس��لمي بحس��ب اجمللة 
األمريكية. وانتقد أش��رس مؤيدو إسرائيل نشاط 
بازيان عل��ى مدار عق��ود، لكن واقعة املنش��ورات 
أثارت بداخله قلًقا على وجه اخلصوص بحسب ما 
قال. إذ اعتق��د أن خصومه يتعقبونه بكل تأكيد. 
وفي ذلك اليوم، أبلغ بازيان الشرطة مبا حدث، لكن 
الضباط قالوا له إنهم لن يتمكنوا من فعل شيء 

بشأن تلك املضايقات، بحسب تقرير اجمللة.
ورغ��م ع��دم التع��رف عل��ى هوي��ة م��ن وزع تلك 
املنش��ورات، أظه��رت الوثائ��ق الداخلية لش��ركة 
استخبارات إس��رائيلية تدعى »بي إس واي جروب 
Psy-Group« أن الش��ركة وغيره��ا م��ن احملقق��ني 
اخلاص��ني على األرج��ح كانوا يس��تهدفون بازيان 
في وقت الواقعة بسبب دوره القيادي في الدعاية 
حلرك��ة املقاطعة وس��حب االس��تثمارات وفرض 

العقوبات، بحسب ما أوردته اجمللة.
ويطال��ب مؤي��دو احلرك��ة الش��ركات واجلامع��ات 
واحلكوم��ات احمللية بف��رض مقاطع��ة اقتصادية 
وأكادميي��ة وثقافي��ة عل��ى إس��رائيل احتجاًج��ا 
عل��ى معاملتها للفلس��طينيني. وفي حني يقول 
معارض��و احلرك��ة إنه��ا تس��تهدف نزع ش��رعية 
إس��رائيل وإعاقة اقتصادها، أوضحت احلركة على 
موقعها اإللكترون��ي أنها ال تؤيد أو تعارض احللول 

التي تتضمن استمرار وجود دولة إسرائيل.
وأوردت مجل��ة »نيويورك��ر« في تقريره��ا تفاصيل 
عمليات االس��تخبارات التي أدارتها شركة بي إس 
واي غ��روب ونفوذها، ومن بينها احملاولة الفاش��لة 
للتأثير على االنتخابات احمللية بوسط كاليفورنيا 

في صيف عام 2017.
ومتيزت الش��ركة عن منافس��يها ألنها لم تكتف 
بجمع املعلومات االس��تخباراتية، بل اس��تخدم 
عمالؤه��ا هوي��ات أو ش��خصيات مزيف��ة لنش��ر 
رس��ائلهم س��ًرا في محاولة للتأثير على قناعات 
ال��رأي الع��ام وتصرفات��ه. وفي ع��ام 2016، عقدت 
الش��ركة محادثات مع حملة ترام��ب االنتخابية 
وغيرها بش��أن عمليات »التأثير« السرية لصالح 

املرشحني.
االس��تخبارات  ضاب��ط  بورس��تني،  روي  وق��ال 
اإلس��رائيلية اخملضرم الذي أس��س الش��ركة عام 
إن  التنفي��ذي،  رئيس��ها  2014 وش��غل منص��ب 
محادثات��ه م��ع حمل��ة ترام��ب ب��اءت بالفش��ل. 
لك��ن وضع الش��ركة لف��ت انتب��اه روب��رت مولر، 
احملقق اخل��اص، ال��ذي يحقق في قضي��ة التدخل 

باالنتخابات الرئاسية األمريكية في 2016.
أن عملي��ات  تقريره��ا  ف��ي  »نيويورك��ر«  وذك��رت 
الش��ركة ضد نش��طاء حركة املقاطعة وسحب 
االس��تثمارات وف��رض العقوب��ات انطلقت داخل 
اجلامعات األمريكية في فبراير )شباط( عام 2016، 

بحسب الوثائق الداخلية التي تصف احلملة.
وجمعت الشركة األموال في نيويورك من املانحني 
اليه��ود األمريكيني واجلماعات املؤيدة إلس��رائيل، 
وأكدت لهم أنها س��تبقي هوياتهم طي الكتمان 
وأخبرتهم أنه��ا تهدف إلى التظاه��ر بعدم تورط 

املانحني في عمليات الشركة.
واس��تهدفت احلملة، التي حتمل االس��م احلركي 
ف��ي   ،»Project Butterfly الفراش��ة/  »مش��روع 
وس��حب  املقاطع��ة  حرك��ة  نش��طاء  البداي��ة 
االس��تثمارات وفرض العقوبات داخ��ل اجلامعات 

في »والية أمريكية واحدة«، وهي 
نيويورك بحسب ما ذكره أحد املوظفني السابقني 

بالشركة جمللة »نيويوركر«.
وقال��ت الش��ركة أن موظفيه��ا جمع��وا قوائ��م 
باألش��خاص واملنظمات التي يجب اس��تهدافها. 
وب��دأ العمالء بجم��ع املعلومات املش��ينة عنهم 
م��ن مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي م��ن اإلنترنت 
اخلفي، وه��ي مناطق على الش��بكة العنكبوتية 
ال ت��رد في فهرس��ة مواق��ع البحث مث��ل جوجل. 
وف��ي بعض احلاالت، نفذ عمالء الش��ركة عمليات 
اس��تخباراتية بشرية س��رية ضد أهدافهم على 
األرض. ويؤكد مسؤولو االستخبارات اإلسرائيلية 
أنهم ال يتجسسون على األمريكيني، وهي املزاعم 
الت��ي تضاربت اآلراء حولها في أوس��اط نظرائهم 

األمريكيني.
ولكن املس��ؤولني اإلسرائيليني قالوا إن ذلك احلظر 
ال ينطب��ق على الش��ركات اخلاصة، مث��ل بي إس 

واي غ��روب، الت��ي تس��تخدم جن��وًدا معفيني من 
اخلدمة باجليش اإلس��رائيلي وأعضاء سابقني في 
وحدات النخبة االستخباراتية في عملياتها التي 

تستهدف األمريكيني، بداًل من األعضاء النشطني 
حالًيا، بحسب تقرير اجمللة.

وجاء في التقرير أن »مش��روع الفراشة« نص على 
نشر عمالء الشركة معلومات سلبية عن نشطاء 
حرك��ة املقاطعة وس��حب االس��تثمارات وفرض 
العقوبات بأس��اليب ال تدين الش��ركة أو املانحني. 
وكان الهدف هو خلق »واقع جديد يكشف حقيقة 
النش��طاء املناهض��ني إلس��رائيل ويجبرهم على 
حتمل عواقب أفعالهم«، بحسب ملخص احلملة 
الذي أعدته الش��ركة في مايو ع��ام 2017.وأخبرت 
الشركة املانحني أن رسائل احلملة صممت إلقناع 
األمريكيني ب��أن »النش��اط املناهض إلس��رائيل« 
يعن��ي »اإلره��اب«، وفًقا لتقري��ر »نيويوركر«، الذي 
نقل عن موظف سابق بالشركة قوله إن هذا النوع 
من تكتيكات التشهير املزعومة أثبتت فعاليتها 
كثي��ًرا ف��ي إس��كات نش��طاء احلرك��ة املنفردين.

وأضاف املوظف أنهم »يش��رعون ف��ي االختفاء«، 
زاعًما أن بعض النشطاء أصبحوا أقل انخراًطا في 
احلركة إثر نش��ر معلومات مش��ينة عنهم. وأشار 
إل��ى أنه في ح��ال زعم ناش��ط أنه مس��لم تقي، 
يبح��ث العمالء عن أدلة على تصرفه بطريقة غير 
مقبولة بالنسبة للمسلمني امللتزمني، مثل شرب 
الكحوليات أو إقامة عالقة خارج إطار الزواج. لكن 

قادة احلركة يجندون النشطاء بسرعة كبيرة على 
ما يبدو، لذا شبه املوظف السابق حملة الشركة 
املناهض��ة للحركة باحلرب على اإلرهاب قائاًل إنها 

»لن تنتهي أبًدا«.
وم��ن الصع��ب حتدي��د هوي��ة املس��ؤول ع��ن تلك 
املواق��ع اإللكترونية ألن ب��ي إس واي غروب وغيرها 
من الش��ركات املنخرطة في األنشطة املناهضة 
للحملة استخدمت ش��خصيات وهمية وغيرها 

من التكتيكات إلخفاء تورطها.
وتضم��ن موق��ع outlawbds.com ملف��ات تعريف 
بيت��ر  بينه��م  وم��ن  احلرك��ة  لنش��طاء  قصي��رة 
موس��كويتز، وهو يهودي أمريك��ي مؤيد للحركة 
بحس��ب اجملل��ة األمريكي��ة. واحت��وى ملفه على 
الكثير من األخطاء اإلمالئية، مبا في ذلك اإلش��ارة 

له بصيغة املؤنث في بعض املقاطع.
لكن املوقع احتوى أيًضا على معلومة أثارت دهشة 
outlawbds. موسكويتز شخصًيا: إذ كشف موقع
com ع��ن عضويت��ه في منظمة يهودية يس��ارية 
ناق��دة للتعامل اإلس��رائيلي مع الفلس��طينيني، 
رغم أن موسكويتز لم يتحدث عن ذلك األمر على 

اإلنترنت أو حتى مع الكثير من األصدقاء.
أشرف على »مشروع الفراشة« مجلس استشاري 
يتألف م��ن »كبار املس��ؤولني الس��ابقني واخلبراء 
م��ن مختل��ف القطاع��ات احلكومي��ة واألمني��ة 

والقانونية«، بحسب وثائق الشركة.
ال��ذي  أمي��درور،  ياك��وف  أن  »نيويورك��ر«  وت��رى 
ش��غل منصب مستش��ار األمن القوم��ي لرئيس 
ال��وزراء بنيام��ني نتنياه��و بع��د أن ق��اد ش��عبة 
حتليل االس��تخبارات العس��كرية داخ��ل اجليش 
اإلس��رائيلي، هو أهم املس��ؤولني السابقني ضمن 

ذلك اجمللس.
وبحس��ب اجمللة فقد ق��ال أميدرور إن��ه انضم إلى 
اجمللس بعد استش��ارة دانييل ريزني��ر، أبرز احملامني 
اإلس��رائيليني والش��ريك ف��ي مكت��ب »هي��رزوج 
فوكس أن��د نيمان« للمحاماة، وه��و املكتب الذي 

يقدم االستشارات القانونية للشركة.

وأض��اف أن ريزني��ر أك��د عل��ى قانوني��ة عملي��ات 
الش��ركة داخ��ل الوالي��ات املتحدة ضد نش��طاء 
احلرك��ة، مش��يًرا إلى أن��ه نصح مديري الش��ركة 
بضم��ان الت��زام عمالئه��م بالقوان��ني واألع��راف 
األمريكية أثناء اس��تهداف النشطاء األمريكيني: 

»ال تعتدوا عليهم. وال تقتحموا منازلهم«.
وقال أمي��درور إنه يؤيد الهدف الرئيس��ي لعملية 
ب��ي إس واي ج��روب: وه��و »كش��ف« ق��ادة حركة 
املقاطعة وس��حب االستثمارات وفرض العقوبات 
داخ��ل اجلامع��ات األمريكي��ة وجم��ع املعلوم��ات 
االس��تخباراتية ع��ن أي عالق��ة له��م باملنظمات 

الفلس��طينية وغيرها، موضًحا: »لم تش��ارك 
احلكومة اإلس��رائيلية في تل��ك اجلهود، وكنت 
أرى أن��ه يج��ب املس��اعدة ف��ي ذل��ك طامل��ا أن 
الشركات اخلاصة تستطيع تنفيذ األمر. ويجب 
أن يعرف اجلميع حقيقة املسؤولني عن احلركة. 
فاألم��ر ما ي��زال مجه��واًل، وال نعلم ش��يًئا عن 
مصدر تل��ك األموال أو م��دى ارتباطها برام اهلل 

أو حماس«.
االس��تخبارات  ش��ركات  ح��ق  ع��ن  وداف��ع 
اإلسرائيلية اخلاصة في جمع ونشر املعلومات 
ع��ن املواطن��ني األمريكيني املؤيدي��ن للحركة، 
قائ��اًل: »إذا كانت املعلومات منتش��رًة في اجملال 
العام، فما املش��كلة؟ ال أرى أي مش��كلة. وإذا 
لم يرغب الش��خص في تسريب معلوماته إلى 
العام��ة، فعلي��ه أال يضعها« عل��ى اإلنترنت أو 

مواقع التواصل االجتماعي.
وعينت الش��ركة رام بن باراك، الذي اس��تقال من 
منص��ب نائب رئي��س املوس��اد أواخر ع��ام 2011، 
ليش��غل منصب مستشار اس��تراتيجي مدفوع 
األجر مبشروع الفراشة في أعقاب انضمام أميدرور 

إلى اجمللس، بحسب اجمللة األمريكية.
وعم��ل اب��ن ب��اراك يوًما واح��ًدا في األس��بوع من 
مكاتب الش��ركة قرب تل أبيب. وق��ال إنه آمن بأن 
مؤيدي إس��رائيل يج��ب أن يكافح��وا قوى حركة 
املقاطعة وس��حب االستثمارات وفرض العقوبات 
داخ��ل الواليات املتحدة: »يجب أن نفعل ذلك. هم 

يحاربوننا، لذا يجب أن نحاربهم«.
وبحس��ب مجلة »نيويوركر« فق��د ورد في الوثائق 
أن الش��ركة خطط��ت لتوس��يع نطاق »مش��روع 
الفراشة« ليشمل استهداف 10 جامعات وغيرها 
م��ن »املواقع« في ع��ام 2017. وقالت الش��ركة إن 
عمالءه��ا س��يركزون جهودهم على ع��دد يتراوح 
ب��ني 15 و20 م��ن »األهداف الفردية على املس��توى 

الوطني«.
فيما أعلم املانحون أن الش��ركة »رسمت خريطًة 
باملراكز املناهضة إلس��رائيل« ف��ي البالد و»نفذت 
خمس مهمات اس��تجابة س��ريعة على مستوى 
الب��الد«، دون حتديد كنه تلك العمليات وأهدافهان 

وفق تقرير اجمللة.
وجاء في التقرير أن أس��ماء أهداف الشركة لم ترد 
في ملخص »مشروع الفراشة« والذي حمل وصف 
»س��ري«. وبعد أيام من الواقع��ة التي حدثت أمام 
من��زل بازيان، قدم بورس��تني تقري��ًرا للباحثني في 

»مؤسس��ة الدفاع عن الدميقراطيات« بنيويورك، 
وتضمن التقرير أسماء بعض نشطاء احلركة الذين 
اس��تهدفتهم الشركة اإلس��رائيلية أو خططت 
الستهدافهم. وجهزت الشركة، بحسب تقريرها، 

»ملفات« عن بازيان وثمانية آخرين.
وقالت الش��ركة في تقريرها للمؤسسة إن بازيان 
»اس��تحوذ عل��ى اهتمامن��ا الكام��ل«، وإن ملفه 
تضمن »س��جالت خلفيته اجلنائي��ة« وغيرها من 
الوثائ��ق »الت��ي جمعت ع��ن طريق ق��درات جمع 
االس��تخباراتية البش��رية«. وعن��د س��ؤاله ع��ن 
التقرير، أنكر بازيان معرفته ب�»س��جالت اخللفية 
اجلنائي��ة« التي أش��ارت إليها الش��ركة، وقال إنه 
حصل على مخالفات س��رعة أحيانًا في السابق، 
وقب��ض عليه في س��ان فرانسيس��كو عام 1991 
ملس��اعدته في تنظيم تظاهرة طالبية، بحس��ب 

تقرير »نيويوركر«.

ع��ن  الدف��اع  مؤسس��ة  أن  »نيويورك��ر«  وت��رى 
الدميقراطي��ات وش��ركة بي إس واي ج��روب كانت 
لديهما مصلحة مشتركة في دور املنظمة املؤيدة 
حلرك��ة املقاطعة وس��حب االس��تثمارات وفرض 
العقوب��ات الت��ي أسس��ها بازيان حتتى مس��مى 

»مسلمون أمريكيون من أجل فلسطني«.
إذ زع��م جوناث��ان ش��انزر، نائب رئيس مؤسس��ة 
الدفاع عن الدميقراطيات، أن بازيان وآخرين يعملون 
لصالح »مس��لمون أمريكيون من أجل فلسطني« 
له��م عالقات مبنظمات يقول ش��انزر إنها متهمة 

بتق��دمي أموال حلم��اس، خالل جلس��ة اس��تماع 
بالكوجنرس عام 2016.

وعلق بازيان على ذلك قائاًل إن اتهامات املؤسس��ة 
هي جزء من »حملة تشويه حتاول ضرب مصداقية 
أي شخص يتعامل مع فلسطني. وال عالقة لي بأي 
جماعة أو فصي��ل أو منظمة فلس��طينية داخل 

فلسطني احملتلة«.
وأوردت اجملل��ة أن الش��ركة أخبرت املؤسس��ة أنها 
تخطط للتحقيق بش��أن »املنظمات والشركات« 
الت��ي ترعى مؤمت��رات »مس��لمون أمريكي��ون من 
أجل فلس��طني«، ووضعت اس��م صالح صرصور، 
الناشط الفلسطيني املقيم بوالية ويسكونسن 
واملسؤول عن تنظيم تلك املؤمترات منذ عام 2015، 

على قائمة أهدافها.

13 ما وراء الحدث 

رسائل احلملة صممت إلقناع األمريكيني بأن النشاط املناهض إلسرائيل يعين اإلرهاب
اكدت تقارير اعالمية انطالق حركة املقاطعة وس��حب االس��تثمارات وفرض العقوبات )BDS( عام 2005، بعد دعوة ش��اركت فيها أكثر من 170 منظمة فلس��طينية غير حكومية. وأعلنت احلركة قائمًة 
بأهدافها التي تش��مل إنهاء االحتالل اإلس��رائيلي واعتراف إس��رائيل بحقوق الفلس��طينيني وتفكيك اجلدار العازل. ولم توافق تلك األهداف هوى اإلس��رائيليني، لذا س��عوا عن طريق الشركات اخلاصة 
ملناهضة النش��طاء املؤيدين للحركة داخل الواليات املتحدة بحس��ب ما أورده تقرير جمللة »نيويوركر« األمريكية.وذكرت التقارير أن حامت بازيان، الناشط اخلمسيني املؤيد لفلسطني منذ زمن بعيد، يعيش 
مع عائلته في شارع هادئ بحي نورث بيركلي على مقربة من حرم جامعة كاليفورنيا حيث يلقي محاضراته. وسردت اجمللة تفاصيل الواقعة التي تعرض لها بازيان في وقت مبكر من صباح يوم 10 مايو 
)أيار( عام 2017، إذ كان يستعد إليصال ابنته الشابة إلى املدرسة حني الحظ منشورات على الزجاج األمامي للسيارات املتوقفة في مربعه السكني. وافترض بازيان في البداية أنها إعالنات فيلم أو مطعم 

جديد. ولكن بعد تدقيق النظر في املنشور املتروك على سيارته السيدان من طراز بي إم دبليو، أدرك أن املنشورات حتمل صورة وجهه أسفل عنوان يقول: »هو يدعم اإلرهاب«.

السيد نصر اهلل يفضح حسابات اخلزينة اللبنانية ويقدم 
مستندات إىل النيابة العامة املالية

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

تبادل احلمالت اإلعالمية بني 
"تيار املستقبل" و"حزب اهلل" 

على خلفية إثارة األخير 
قضية احلسابات املالية 
إلنفاق ال�11 بليون دوالر 

أميركي بني عامي 2006 و2009 
أثناء رئاسة الرئيس فؤاد 

السنيورة للحكومة، حتول 
إلى تبادل للحمالت بني إعالم 

"املستقبل" وإعالم "التيار 
الوطني احلر" الذي اشترك مع 

"حزب اهلل" في الهجوم أول 
من أمس على السنيورة، عبر 
محطة "أو تي في" الناطقة 

باسمه، فرّد عليه تلفزيون 
"املستقبل" الناطق باسم 

"تيار املستقبل" الذي يتزعمه 
رئيس احلكومة سعد احلريري.

مشروع الفراشة نص على نشر عمالء الشركة 
معلومات سلبية عن نشطاء حركة املقاطعة وسحب 

االستثمارات وفرض العقوبات

من الصعب تحديد هوية 
املسؤول عن تلك املواقع 
اإللكرتونية ألن الشركات 
املنخرطة يف األنشطة 
املناهضة للحملة 
استخدمت شخصيات 
وهمية إلخفاء تورطها

النيل من حزب اهلل جاء نتيجة لفضح بعض 
السياسات اهلجينة اليت تريد جر لبنان اىل 

اتون حرب داخلية وصراع بني املذاهب
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نصر اهللالحريري السنيورة

تيار رئيس الحكومة يرصد الحملة على زيارة دوكني وتطبيق "سيدر"

دانييل

باراك

بازيان
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تتكي��ف الصل��ة ب��ن البص��رة واملرب��د والش��عر في نس��ق من 
االس��تجابات املثي��رة، فم��ا أن يذكر الش��عر العرب��ي � والعراقي 
بخاص��ة � حتى تنّد البص��رة، وينّد مربدها بثق��ل تاريخ املثاقفة 
اإلبداعي��ة وجمالي��ات منجزه��ا فيهم��ا، وهي تتناس��ل من )أبي 
ن��واس � 145ه���( وحتى أجي��ال احلداث��ة الراهنة تلك الت��ي التاذ 
منجزها في مس��تهله مبعطف إبداع الس��ياب ال��ذي جعل من 
بصريته رموزاً ومس��ميات أوغل الوجدان الش��عري العربي بعده 
في ترديدها واس��تعادة حضورها اخلصي��ب .هكذا متاهت البصرة 
بالش��عر، ومتاهى الش��عر باملرب��د بتكيفاته املكاني��ة البصرية، 
فص��ار له طعم كل موج��ودات البصرة وضوع ما ال جتد ضوعه إال 
فيه��ا. وألن املربد ليس مهرجاناً لألدب كس��واه، كم��ا أن البصرة 
ليست مدينة كس��واها، فقد أمست الهجرة إليهما � وإن كانت 
محدودة في زمانيتها � فرض عن لإلبداع وأهله، وصار التمس��ك 
باالثنن والدعوة إلى االرتقاء بهما مس��ؤولية ثقاقية تتأطر فيها 
كل في��وض حب البصرة وما يليق بها ومبربدها. منطلقن من هذا 
اليق��ن الذي ال نغادره إال إليه، نضع التصورات اآلتية، بن يدي من 
يحمل مثل ما نحمل عنهما، ذاهبن بالتمني � الذي نريد للمربد 
أن يدركه ولو بعد حن � إلى احلد الذي س��يراه البعض مثالياً في 
ظل محننا املتواترة. إن املثابة األولى التي نقترحها لترصن وجود 
املربد وتغيير مس��اره هي أن تتأسس له هيأة ذات كينونة وحضور 
دائم��ن، تض��م أعضاء مؤهلن له��ذه املهمة، وم��ن جهات عدة: 
)وزارة الثقاف��ة ومحافظة البصرة واالحتاد الع��ام لألدباء والكتاب 
في الع��راق واحتاد األدباء فرع البصرة وجامعة البصرة(، فضالً عن 
عدد مناسب من املبدعن العراقين، يكونون عناصر ارتباط لتلك 
الهي��أة في مختلف احملافظات، وحت��ى خارجه، وتكون واحدة من 
مهماتها اآلنية )توثيقية( من خالل السعى إلى جمع ما كتب عن 
املربد وفيه وتبويبه. ومبوازاة ذلك تعد الهيأة اس��تمارة استبيانية 
توزع على أكبر عدد ممكن من املثقفن العراقين، الستجالء آرائهم 
وم��ا لديهم من تصورات وأفكار لها ان ترتقي باملربد وترّصنه. ورمبا 
تكون اخلطوة املس��اوقة لذل��ك أن متتلك اجله��ات املعنية تصوراً 
لفلس��فة خاصة باملربد وبأهدافه واملطامح التي يكون املسعى 
دائب��اً لتحقيقه��ا منه وفيه. ولتوس��يع أفق املناس��بة )املربدية( 
واس��تحضار يعض روح ماضيه � حيث كان )س��وقاً( ملمارس��ات 
وفعاليات متعددة األوجه � باإلمكان دعوة املؤسس��ات احلكومية 
واألهلية إلقامة )س��رادقات( ألنش��طتها ومعارضها وفعالياتها 
الش��عبية والثقافية والتجارية الرديفة، التي تس��تلهم جوانب 
من تراث هذه املدينة الباذخ وتعيد إنتاجه في أش��كال وممارسات 
كثي��رة .ولعله اليكون من املطلبية املتفائلة أن ندعو إلى إنش��اء 
)مؤسس��ة املربد الثقافية( ورمب��ا ذهابنا بالتفاؤل إلى أقصى مداه 
فاستش��رفنا الي��وم الذي تؤس��س فيه )جائ��زة املرب��د لإلبداع(. 
وأخي��راً... ولكي يعاد للمريد وهجه العرب��ي والدولي فقد بات من 
الضرورة الاّلحة إعادة النظر في األسماء املدعوة من خارج العراق 
ومن داخل��ه كذلك، إذ البد من التأني اجلاد ف��ي الدعوات والتخّير 
املوضوع��ي ألس��ماء من توج��ه له��م، واالقتصار فيه��ا على من 
يكابدون اإلب��داع احلقيقي بنبل كدود، وجتاوز حصة اجملاملة وكرم 
يده��ا تلك التي تفش��ت في راهن املربد وس��واه م��ن املهرجانات 
الثقافية العراقية التي يجري فيها اس��تجالب أس��ماء ليس��ت 
ذات شأن إبداعي كبير في بلدانها، واملبالغة باحلفاوة بها، والنفخ 
في صورته��ا اعالمياً إلى احلد الذي قد ال تتخيله هي لذاتها. لقد 
كان��ت منص��ة املربد )املربد( عالية الس��نام، اليط��اول قامتها إال 
الكبار من الشعراء واألدباء، ولعلها لن تعود إلى ذلك إال حن يكون 
أمر الدعوة إل��ى املربد بعيداً عن اجملامالت و)اإلخوانيات(، واالرتهان 
فيها إلى من يعرف قيمتها ويتشرف بها، وميهرها بحضور إبداعي 

يليق به وبفضاء املربد الذي ال فضاء ثقافي باتساعه.
*  *  *                              

ألن الشعر قرين البصرة 
والبصرة ـ باملربد ـ تمسي فاتنة

تتقلد عقدًا من ضوع تواريخ ال تذبل  
يأتي )مربدها( الشعراء

بوضوء من ضوء وترانيم
فهناك وبني يديها

ال تظلم للبوح سماء
أو يغلق باب يف وجه قصيدْة

موسم اهلجرة
إىل البصرة .. وإىل مربدها 

a

ضوع ثقايف

د. علي حداد

ها...

أنا...

أركل كلماتي

تشتمني الريح

يضطهدني املطر

أحاول...

مترير جسدي من خرم الوقت

أبحث عن آخر قبالتي املنحورة

الغيم قبعة السماء

األلم أرجوحة احلياة

املوت سفر مؤجل

أرمي ما لديك...

أنشد...

لعيونها...

لثوبها املبتسم

لعربتها...

لذلك الطفل الذي كان...!!!

أنت ...

نحت اهلل

سر العبور

مازلت تنزف فوق جليد الصبر

كحب قدمي...

ال تدع الكوابيس تأخذ منك

لست احلصان الوحيد الذي مرغه 

الوحل...

أعرف أنها ستأتي

رغم الضجر...

ال تغضب أيها البحر

فلوال السحابة ملا كنت بعمقك...!!!

وألنك تعطي السماء لونها

سأمد جسدي....

أطول من الطريق

يلملم خطواتها......!!!

بغداد / البينة الجديدة
شارك وزير الثقافة والسياحة 
األمير  الدكت��ور عب��د  واآلث��ار 
املاضي  االحد  ي��وم  احلمداني، 
3 / 3 / 2019 ف��ي حفل تأبيني 
اقي��م على روح وكي��ل الوزارة 
ف��وزي االتروش��ي ال��ذي وافاه 
األجل في 24 / 2  نتيجة مرض 
عضال. وق��ال احلمداني خالل 
كلم��ة التأب��ن ال��ذي أقامته 
والس��ياحة  الثقاف��ة  وزارة 
واالثار بالتعاون مع دار الثقافة 
والنش��ر الكردية عل��ى قاعة 
أوال  »اع��زي نفس��ي  عش��تار 
وأعزيكم واعزي عائلة الفقيد 
وان  اجلل��ل«،  املص��اب  به��ذا 
الرائع  »نفتقد ه��ذا الش��اعر 
الذي كان ينشر الفرح بطاقاته 
امللون��ة وكل صب��اح يأتي إلى 
املكت��ب حام��ال وردة وحام��ال 
قبل��ة», هذا الش��اعر الفقيد 
كان مقات��ال شرس��اً وكان نداً 
في  والدكتاتوري��ة  للطاغي��ة 

جب��ال كردس��تان ال��ذي قدم 
باملنج��زات  حافل��ة  مس��يرة 
والنض��ال السياس��ي واألدبي 
والشعري«. وأضاف احلمداني: 
رم��زاً  االتروش��ي  ف��وزي  »كان 
وكان  واإلنس��انية  للمحب��ة 

بغ��داد  ب��ن  فاص��ال  جس��راً 
القلب واإلقليم وكان حاضنة 
مي��د  إن  ف��ي  رائع��ة  ثقافي��ة 
جس��ور التواص��ل واحملبة بن 
األش��قاء س��واء في  اإلخ��وة 
الس��ليمانية واربيل ودهوك», 

وتابع ان��ه بفقدان االتروش��ي 
متام��ا نحن نفتق��د هذا احلس 
اإلنس��اني وهذا اإلنسان الذي 
كان يحلم باملزيد من املشاريع 
فاجأنا  املزي��د  وف��ي جعبت��ه 
حقا وخس��ارة كبي��رة ولكننا 

درب  درب��ه،  عل��ى  س��نمضي 
ف��وزي االتروش��ي وس��نضمن 
أيض��ا إن نوث��ق تراث��ه األدب��ي 
الشعري وس��يبقى هو خالداً 
في القلوب والعقول وش��اعراً 
ثورياً. هذا وحضر  حفل التأبن 

ع��دد م��ن ال��وكالء واملديري��ن 
العامن ومحبي��ه، كما عرض 
فل��م وثائقي قصي��ر عن حياة 
وما  االتروش��ي  ف��وزي  الراحل 
قدم��ه خ��الل مس��يرة حياته 

العملية والثقافية واألدبية.

هشام آل مصطفى

الومضة  ه��ذِه  اس��توقفتني 
نصوص  اس��توقفتني  مثلما 
وومضات للشاعر ذاته كتبت 
عنها في جريدة )نهضة عدن( 
م��ن فت��رة ليس��ت بالقليلة  
وومض��ة ال��واو ت��رددت فيه��ا 
مفردات مثل \ طيور\ ضفاف 
\ موج��ة\ أن��ا كق��ارْى أوحت 
ل��ي ه��ذِه الكلم��ات   هل هي 
مصفوفات للبالغة التي حاول 

إمكانات��ِه  يب��ن  أن  الش��اعر 
اللغوية؟ وقدرتُه على التالعب 
أم مجرد  والكلمات؟  باملعاني 
تن��اص م��ع نص��وص أخ��رى؟ 
بالشاعر توفيق زياد والشاعر 
محم��ود درويش حي��ث يكثر  
مث��ل طي��ور الغ��اب لدرويش 
وخيول الفاقه لزياد اس��قاطاً 
على الش��تات الفلس��طيني 
معاناتهم��ا..  خ��الل  م��ن 
والشاعر جاسم العلي ينحو 
منحى آخ��ر او دخ��والً مغايراً  
عن املعاني املبذولة واملتداولة، 
فالشاعر هنا ليس بناظم، وال 
مبقلد بحجة التناص.. إمنا هو 
مكتش��ف للمعان��ي االخرى 
ف��ي اكتش��اف اس��تعماالت 
املع����اص��رة  الطبيعي�����ة 
للكلم��ة في التأوي��ل اللغوي 
 )pramatic( )البرغماتي�������ة(

وهذا ما ميتاز بِه شعر احلداثة، 
وم��ا نؤش��ره عل��ى الش��اعر 
)جاس��م  املعاصر كش��اعرنا 
العلي( ف��ي ومضت��ِه البارقة 
الالمع��ة، حيث تب��رق املعاني 
في ذهني��ة الق��ارْى النخبوي 
)املفترض(  تأويل��ه(  )وحس��ب 
ان  الش��اعر  يح��اول  بينم��ا 
يكتب لنا استعماالت ذهنية 
ونفس��ية قد تختل��ف رؤيتنا 
القاصرة وحس��ب تفس��يرنا 
التعال��ق  باعتب��ار  املبس��ط 
النفس��ي والذهني للش��اعر 
يختلف ل��دى املتلقي. وكيف 
نفسرها كنقاد مطلعن على 
كنه وأس��رار املعاني؟ الْتخيل 
نفسي أنا هشام ال مصطفى 
)واقفاً أمام بحيرة دوكان( ومن 
الضف��ِة االخ��رى تعب��ُر طيور 
السنونو املهاجرة من سيبريا 

ف��ي طريقه��ا ال��ى االه��وار\ 
حيث ال��دْف واملن��اخ القاري\ 
وف��ي حتليقها م��ن اجلبال الى 
الوديان \تف��زع\ تخاف\ هول 
الطريق( )ووحش��ة  املسافات 

كأنها تنبْى لنا بالفزع االْكبر 
ياللهول \هل  )ال��واو(  )ال��واو( 
اراد يخيفن��ا\ م��ن القيامة \ 
أو تذك��رة لوطن تنه��ار قيمُه 
حيُث ضفة السقوط؟ لنسأل 

الش��اعر ) واملعنى ف��ي قلبه( 
ع��ن املعان��ي الكامن��ة لديه 
حول جملِه املوصوفة سابقا.. 
أراهنك��م أن��ُه س��يصفعني 
بج��واب يختل��ف ع��ن رؤيتي 
)يورغن  يقول  التداولية..كم��ا 
هابر ماس( في كتابِه )املعرفة 
امل��اس... والتواص��ل( واصف��اً 

كمع��دن ثم��ن يختل��ف في 
للق��ارْى  وتعريف��ِه  وصف��ِه 
والكاتب حسب الوعي املبكر 
\ والتربية\ والبيئة\ والظروف 
لكليهم��ا فياترى ه��ل حاول 
دغدغ��ة عواطفن��ا  الش��اعر 
فاضحاً  مبش��اعرنا  والتالعب 
آمالنا املترقبة للضفة االخرى 
\ وس��اخراً م��ن أحالمن��ا في 
مجاذي��ف العب��ور  للخالص.. 
وصفتك��م  م��ن  املف��ر  أي��ن 

السحرية.

ستار الدراجي

قصيدة

وزير الثقافة يشارك يف حفل تأبني وكيل الوزارة الراحل فوزي األتروشي

على حافِة النقد: قراءة تأويلية يف ومضة الشاعر جاسم العلي

الواو .. اليت أفزعت طيور ضفاف املوجة األخرى جماذيف العبور

حسن املوسوي
ضرب الطاولة بعنف معلنا 
رأس��ه  االجتم��اع.  بداي��ة 
الطاولة  م��ن  الهائل جعل 

وكأنها  متكس��رة  الواح��ا 
اقتلعها إعصار..   

ساد الصمت املطبق املكان، 
بذعر شديد  اجلميع  اصيب 
يتحاش��ون  جعله��م  مم��ا 
النظ��ر الي��ه فيم��ا ب��دؤوا  

بعملية اإلجترار خلسة.
نهق كبيره��م وتال عليهم 
اجلمي��ع  رف��ع  مقترحات��ه، 
عل��ى  لإلش��ارة  ذيوله��م 
املوافق��ة، عل��ى الرغم من 
انهم لم يفهموا شيئا من 
كالمه، ق��دم لهم املزيد من 

العلف الط��ري كي يضمن 
والءهم وعدم تركه واللحاق 
في معس��كر البغل البني 
على  االنتخابات  فموس��م 
االبواب، من ضمن مقترحاته  
العل��ف  كمي��ة  تقلي��ل 
وتخفيض  إليه��م  املق��دم 
وجبة  وجعله��ا  الوجب��ات 
واح��دة ف��ي اليوم ب��دال من 
وجبت��ن م��ن أجل ترش��يد 
االس��تهالك، خصي جميع 
الذكور حت��ى ال يزداد العدد 
عل��ى  احملافظ��ة  وبالتال��ي 

كمية العل��ف اخملزون وعدم  
احلض��ور  زال  م��ا  نف��اده، 
ذيولهم  ويرفع��ون  ينهقون 
دالل��ة على والئه��م املطلق 
لكبيره��م البغل االس��ود، 
الس��ادية هي الصفة التي 
الزم��ت كبيره��م ومتحجر 
القلب ايضا، ترقب بعينيه 
احلمراوت��ن احلضور وأش��ار 

إلى احلمار بهلول
- أنت 

- ان��ا، أجاب احلم��ار بهلول 
متلعثما 

- نعم انت، اجب بس��رعة، 
متى يسقط املطر
وعلى الفور أجاب 

- حن يرفع سقف احلضيرة
االس��ود  البغ��ل  ضح��ك 
مع��ه  وضح��ك  طوي��ال، 
اجلمي��ع، لكنه��م أصيب��وا 
ح��ن  الش��ديد   بالذع��ر 
اخبره��م كبيره��م بق��رب 
مواس��م األعياد، فأصحاب 
املطاع��م الذي��ن يقدم��ون 
بحاجة  املغشوش  الكباب 

الى املزيد من احلمير.

حسن الساعدي 

أْمِس��ُك لَيل��ي َم��َع هَروْلِة 
أَفْكاٍر

متَرّدْت ِعنْد َجسٍد ُمحتضٍر
يَقضُم املُتبَقي ِمْن لِسانِه
املَصلوب عَلى ِجذِع َنخلَة

قُرْب ُحجرات مُظلِمَة
تَهْمُس بِتراتِيِل نِسوة

بِلَي��اٍل  فَلذاَته��ا  مُزق��ْت 
عاَبثَة..

أَْمِسُك لَيلي َمَع حُلٍم ناَزٍف

وُج��وِه  ف��ِي  ملي��ا  ُق  يُح��دَّ
التائَهن

بَنَ الَفضيلِة والرذِّيلة
ِعن��َد  وُجوهَه��ا  َمس��َخْت 

زَاَويٍة
ِمْن زََوايا َمناِسك الّصالة

ّوِعنَد مُعاشرة بَغاياَ اللَيِل
ش��َهوَة  زُح��اَِم  خَل��َف 

مُفرَطٍة..
رُوٍح  ِعن��َد  لَيل��ي  أَْمِس��ُك 

َولهَة
ِعْط��ر  ِمداده��اَ  يَقِط��ر 

أْقحوانٍة
متَتصُّ أْحزاَنها بِصْمٍت
ثُم تَبوُح بلَحٍن َجِميل

غ��اََب َطوي��ال َعْن َمَس��امِع 
احلَاملن

قِيث��اَرة  َع��زِف  ِخ��الِل  ِم��ْن 
مُتوَجعَة

َعينِن  عَب��ر  لَيلي  أَْمِس��ُك 

حاَملتن

ارِ ابْيّضتا ِمْن َصبِر االنتظَّ
بلهَف��ٍة  تَفتِش��ان  َوِهم��ا 

واْشتِياٍق
فِي الُطرقاَِت املُوحَشة

َعْن رَج��ٍل غاََب بَعِي��دا َعْن 

األَنَظارِ
يُدفِئ الزهر العَلِيَل

َو يَقَط��ُع بِس��يفِه رؤوس��ا 
مُفزعٍة !

البينة الجديدة / علي شريف
ضي��ف احتاد أدب��اء وكت��اب بابل 
ف��ي  الربيع��ي  نبي��ل  الباح��ث 
أمس��ية بحثية تاريخية ثقافية 
)األرش��يف  عن��وان  حمل��ت 
اليه��ودي(. وقدم مدير األمس��ية 
الباح��ث الدكت��ور عب��د الرض��ا 
ع��وض موجزا قصي��را عن حياة 
اليه��ود ف��ي العراق ونش��أتهم 
وتاريخ اس��تيطانهم في العراق 
مع اإلشارة إلى األقلية اليهودية 
في احللة وتطرق أيضا في حديثه 

للباحث  الذاتي��ة  ع��ن الس��يرة 
الضي��ف الربيعي ال��ذي تتحدث 
تاريخيا  اليهودي  األرش��يف  عن 
مختل��ف  ف��ي  وظه��ورا  وب��روزا 
املناط��ق. وايضا حت��دث الباحث 
نبي��ل الربيع��ي ع��ن األرش��يف 
اليه��ودي من��ذ تاري��خ الس��بي 
اآلشوري األول ليهود العراق عام 
859 قب��ل املي��الد ولغاية الرحلة 
القس��رية والتهجير عام 1951، 
وتكلم أيضا عن تاريخ األرشيف 
اليهودي وكيفية العثور علية في 

قب��و اخملابرات العراقي��ة واالتفاق 
مع وزارة الثقاف��ة ومدير الوثائق 
العراقية لترميم��ه وإعادته عام 

2006 للعراق0األمس��ية شهدت 
مداخ��الت متنوعة بخصوص ما 
ط��رح من وثائق تاريخية من قبل 
الربيع��ي حيث  الباح��ث نبي��ل 
أعط��ي البعض منهم معلومات 
جديدة ع��ن األرش��يف اليهودي 
ف��ي الع��راق م��ع اإلش��ارة إل��ى 
األقلية اليهودي��ة في بابل ومنط 
تواجده��ا وكيف كان��ت تعيش 
الس��لمي  التعايش  انطالقا من 
ال��ذي كان س��مه غالب��ة عل��ى 

اجملتمع البابلي.

اجتماع

) أمسُك ليلي ( 

احتاد أدباء وكّتاب بابل يضّيف الباحث نبيل الربيعي

عن دار ليندا للطباعة والنشر والتوزيع 
اجملموعة  صدرت  السويداء   – سوريا 
للشاعرة  الرماد(  فزز  )من  الشعرية 
د.سجال عبد الوهاب الركابي وهي من 
القطع املتوسط جاءت ب� )112( صفحة 
شعرية,  نصوص   )103( وتضمنت 
 , رشيد  انور  الفنان   / الغالف  تصميم 

لوحة الغالف / الفنان فاروق حسن.
السيرة الذاتية 

علوم  في  دكتوراه  جامعية/  استاذة   .1
احلياة من اململكة املتحدة

ثقافيا  ومستشارا  معاونا  عملت   .2
للعراق في استراليا

3. نشرت خمس مجاميع شعرية
-  ترنيمات امرأة عراقية 2012
- صوت بستان النخيل 2012

- لم يأت القمر 2014
- الورد يبكي- البارود يبتسم 2016

- هاك اجنحتي 2017
كما نشرت مجموعتن: 
- حديث الياسمن 2015

- صدى الربيع 2015

)2(
عن دار املثقف للطباعة والنشر/ بغداد/ 
كرادة داخل صدرت اجملموعة الشعرية 

) انا اخر من لوح لليل( للشاعر رحيم 
املتوسط  القطع  من  وهي  الربيعي 
جاءت ب� )122( صفحة وتضمنت )45( 

نصا شعريا.
في احدى نصوصه يقول:

االنطواء لذيذ جدا, كثيرا ما يجعلني 
اتناول االحالم 

كجرعات مسكنة للواقع
فراغ  في  اعيش  االمنيات  دائم  انا 

دسم
تهزني اياد متطفلة كوني اشبه علب 

الهدايا 
الى حد ما.

قصيدة

قصة قصرية إصدارات



متابعة / البينة اجلديدة
في تعليقها األول على جلسة التصوير 
اجلريئة التي أثارت جدالً أمس، قالت منة 
فضال��ي إنه��ا كانت حت��ت إدارة املصورة 
صورته��ا  إذ  عب��اس،  نادي��ن  اللبناني��ة 
داخل »كمباوند« مبنطقة الس��ادس من 
تش��رين االول .وأضاف��ت أن نادين تنتقي 

ت  لش��خصيا لت��ي ا ا
أم��ام  تق��ف 

ت  س��ا عد

كاميرته��ا، الفتة إلى أنه��ا تلقت عرضاً 
منها لتصويرها بشكل جديد ومختلف، 
ولك��ن املصورة اش��ترطت عليها تغيير 
االخت��اف. ف��ي  رغب��ة  ش��عرها  ل��ون 

وتابع��ت: »ل��م يكن متاح��اً أن أغير لون 
ش��عري ألنني أظهر به في أحد أعمالي 
الفني��ة، فاقترح��ت عل��ى نادي��ن ارتداء 
باروكة، وبالفعل اش��تريت واحدة قريبة 
ف��ي لونها من لون ش��عري األساس��ي، 
واس��تعنا باستايلس��ت موهوب يُدعى 
إس��ام متولي«. وعن رد فعلها من عدم 
تع��رف جمهوره��ا عليه��ا ف��ي الصور، 
قالت: »اندهشت في بادئ األمر، ولكني 
أسعى لاختاف دائماً، ولذلك اتفقت 
مع املصورة على عدم وضع مساحيق 
برتوش طبيعية  جتميلية، واالكتفاء 
للوج��ه، وارتدي��ت مابس على منط 
أوروب��ي، وتلقي��ت ردود فعل جيدة 
ع��ن الص��ور بش��كل عام«.وعن 
بس��بب  عليه��ا  الهج��وم 
املكشوفة  مابس��ها 
ارتدائه��ا  وع��دم 
أك��دت  بنط��اال، 
كان��ت  أنه��ا 
ترت��دي »هوت 
 » ت ر ش��و
وظه��ر في 
صورة من 
ر  لصو ا
لكن 

ة  ر ملص��و طلب��ت ا
منه��ا أن حتاول إخف��اءه حتى 
إث��ارة ف��ي  تس��تطيع عم��ل 

الصور.

غير أن األمسية جنحت، والقناة ابتدأت، 
وكم��ا فهمن��ا أنه��ا وس��يلة تواصل 
ال تقاط��ع، فلي��س له��ا بالسياس��ة 
املباشرة، وهي التفاتة مهمة، وإن كانت 
متأخ��رة، النفتاح البلدان والش��عوب 
املتجاورة على بعضها بعضاً، والعراق 
اجتماعي��اً ل��م يك��ن بعيداً ع��ن جند، 
فالقبائل متداخلة والتنافذ تش��هده 
مناطق جند والبصرة وس��وق الشيوخ، 
حيث حي��اة النج��ادة هن��اك، والزبارة 
بنجد، وق��د جمع ترك��ي الدخيل هذا 
الواقع في مقال له حتت عنوان »بادك 
جند والس��عودي عراقي«، أثر كثيراً في 
العراقيني، وكان العنوان مقتبس��اً ِمن 
بيت الفقيه والش��اعر محمد سعيد 

والنَّجف:  نزيل حائل  احلبوبي)ت1915( 
»بادُك جنٍد وامُلب عراقي/فغير التَّمني 

ال يكون تاقي«.
تزام��ن مع ه��ذا التاق��ي الفن��ي، قرار 
الُع��ا  آث��ار  يخ��ص  حكوم��ي مه��م 
اآلثاري��ني  للمستكش��فني  بفتحه��ا 
فما حتت أرضها ق��د يزيد على الظاهر 
منه��ا، اآلثار التي كان��ت مغيبة لزمن 
طويل، مع أنها ال تق��ل أهمية عن أبرز 
اآلثار العاملية، فإذا كانت األهرام مبصر، 
وأس��د بابل والزقورات بالعراق، وغيرها 
ِمن اآلثار العاملية، فآثار الُعا، املعروفة 
باحلجر ومدائن صالح، في السعودية.

فق��د اعتبرت ه��ذه اآلث��ار ومنطقتها 
مبا ُعب��ر عنه ب� »رؤية الُع��ا«، وهدفها 

الواقع��ة ش��مال  املافظ��ة  »تطوي��ر 
السعودية، وحتويلها إلى وجهة عاملية 
للتراث مع احلفاظ على طبيعة وثقافة 
املنطق��ة بالتعاون م��ع اجملتمع امللي 
وفري��ق من اخلب��راء العامليني«)الش��رق 
املنطق��ة  أهمي��ة  ج��اءت  األوس��ط(. 
التاريخية أن تكون حتت إش��راف هيئة 

ملكية خاصة برئاسة ولي العهد.
ق��د تقولون وم��ا أهمية ذل��ك؟! نقول: 
تعتب��ر  اآلث��ار  كان��ت  س��نوات  قب��ل 
أصناماً، ضمن ف��ورة الصحوة الدينية 
ف��ي الثمانيني��ات وم��ا قبله��ا، حتى 
أخذت الدول��ة تضطر إل��ى االحتفاظ 
باآلثار بعيداً عن عيون الصحويني، وإذا 

تصبح اآلثار الي��وم ضمن رؤية )2030(، 

الت��ي أعلنه��ا ولي العهد الس��عودي، 
وهو القائل: »الكثير يربط تاريخ جزيرة 
الع��رب بتاري��خ قصي��ر ج��داً... فقط 
1400 س��نة مرب��وط بالتاريخ، الش��ك 
أن التاريخ اإلس��امي ه��و أهم مرتكز 
ومنطلق لنَّا، لكن عندنا عمقاً تاريخياً 

ضخماً جداً« )العربية 4/25/ 2016(.
زرت الُعا قبل س��نوات عبر البر، وهي 
تبعد عن جدة ب� 700 كم، شاهدت في 
فندقه��ا الوحي��د »أرك« كراريس حُترم 
زي��ارة املوق��ع، على أن��ه »أرض عذاب«، 
واملقصود م��ا ورد في س��ورة »احلجر«. 
هكذا تفس��ر اآليات بعيداً عن أسباب 
نزولها، فرغم اندثار أه��ل ذلك الزمان، 
حلق عمرانهم العذاب، بينما املقصود 

ليس البناء، إمنا البشر.
ع��ادت آثار الُع��ا إل��ى الواجهة ضمن 
نهض��ة جدي��دة، تؤث��ر ف��ي املنطق��ة 
، لتكون أح��د أبرز معالم العالم  ككلٍّ
التَّاريخي��ة، وَم��ن يراه��ا يج��د نح��ت 
البي��وت األنيقة ف��ي اجلب��ال، تعلوها 
رموز دينية فنية، فا نستكثر على َمن 
خ��ور خزانات مياه  نح��ت في تلك الصُّ
ومعابد ومنازل ببراعة، ومع ما شكلته 
عوام��ل التَّعرية ِمن حتف أس��طورية، 
وط��راز عمرانها ميتد ش��ماالً إلى تبوك 

والبتراء، من مخلفات األنباط. 

ُمتح��ف مفتوح، تخترق��ه الرِّيح التي 
تش��عرك بالوحش��ة ِمن أمُم سادت ثم 
بادت، عمرت املكان مبعول وإزميل، حتيا 
بني جبالها بساتني النِّخيل املتفرقة، 
ولقيم��ة اجلم��ال والنُّوق ف��ي حياتها 
جاءت معجزة النَّب��ي املبعوث إليهم، 
صخرة ِمن صخوره��ا الّصلدة، يأتيها 
اخملاض، فتل��د »ناقة اهلل«، وِمن صخرة 

أخرى يخرج حوارها. 
قيل إنه��ا أرض ثمود، وم��ازال البحث 
قائم��اً ف��ي الكتاب��ات املدون��ة الت��ي 
تش��كل مكتبة صخرية مكش��وفة 
في الفضاء. فما يحصل ِمن االهتمام 
اجل��اد، الي��وم، باآلث��ار والفن��ون ليس 
ا لم يش��عر بأهميته َمن  باليسير، رمبَّ
اعتاد على املتاحف ونوادي املوسيقى، 

ولكنه��ا تُعتبر حتوالً كبيراً بباد كانت 
اآلث��ار وآالت املوس��يقى في��ه تلوذ عن 
»املطاوعة«، والتس��مية قدمية نقرأها 

في تاريخ الطبري.
كان املنقول��ون ِمن العراق إلى »ش��تاء 
نط��ورة« بالُع��ا فنان��ني وفنانات،  الطَّ
ولي��س متأبط��ي ش��رور، ِم��ن الذي��ن 
مزجوا التدين بالساح، سبقهم إلى 
هذه الباد صي��ت »حضيري أبو عزيز« 
وناظ��م الغزالي، فعام ه��ذا الهجوم 
ضدهم؟! فيا لي��ت الوفود كانت على 
ش��اكلتهم، ال خب��راء إره��اب وتدريب 
ميليشيات، من مهامها قتل الفنانني 

أنفسهم.
هك��ذا جم��ع الف��ن العراقي بش��تاء 
عه��َد  أراه  الُع��ا،  وآث��ار  الطنط��ورة، 

نهضٍة جديداً يطلع باملنطقة صاحبه 
اعتب��ار التنظيمات الديني��ة إرهابية، 
ف��ا تأخذنا الكراهي��ة العقائدية إلى 
ال��درك، باالعت��راض عل��ى كل مبادرة 
حتى لو كانت موس��يقى وغناء وزيارة 
آث��ار نحتها اإلنس��ان، وصممت الرِّيح 
قمم تالها بأشكال عجيبة، من قبل 

أن يكون هناك ُسنة وشيعة. 
يبقى التعرف على اسم »الطنطورة«، 
قيل إنها آلة ملعرفة الزمن، على شكل 
هرم تعلو البيوت، كمزولة شمس��ية، 
اعتمدت قدمياً لتحديد موسم الزراعة، 
مربعانية  ومنه��ا  الفص��ول،  وتعاقب 
الشتاء، حتى صار لها احتفال سنوي 
في موس��م الزراعة، حتول إلى موسم 

فني.

منة فضالي تكشف قصة الباروكة 
والـ»هوت شورت«!

الغناء العراقي .. في »شتاء طنطورة« وآثار العال

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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اهر،  باب الّسعودي، ساهم فيها الثاثة: إلهام املدفعي، وكاظم السَّ أحيا فنانون عراقيون معروفون أمسية تركت أثراً إيجابياً بني الشَّ
وس��عدون جابر، واملناس��بة ُعرفت سعودياً ب�»شتاء طنطورة«، وفتح قناة »إم بي سي« اخلاصة في العراق، وهي ثقافية وفنية، هدفها 

التقري��ب ب��ني البلدين، بعد اجلفوة التي بدأت )1990(، وتفاقمت طائفياً بع��د )2003(، حتى دخلت الطائفية في 
الرِّياضة، وهذه املرة في الفن. فقد رُشق الفنانون الذين أقلتهم الطائرة إلى الُعا بسهام العمالة واخليانة.. 

رشيد الخيون ال

كاظم الساهرسعدون جابرإلهام املدفعي

»الطنطورة« قيل إنها آلة ملعرفة الزمن على شكل هرم تعلو البيوت كمزولة 
مشسية اعتمدت قدميًا لتحديد موسم الزراعة

عادت آثار الُعال إىل الواجهة 
ضمن نهضة جديدة، تؤثر يف 
، لتكون أحد أبرز  املنطقة ككلٍّ

معامل العامل التَّارخيية، 
وَمن يراها جيد حنت البيوت 

األنيقة يف اجلبال

متابعة / البينة اجلديدة
ح��ّلٓ الدكت��ور عبداالمي��ر احلمدان��ي وزي��ر الثقاف��ة 
والسياحة واآلثار مس��اء يوم امس االول االحد ضيفاً 
عزيزاً على الفنان محسن فرحان في بيتِه الكائن في 
حي تون��س، وَلم يتأخر كثيراً في تلبي��ة دعوة الفنان 
محس��ن فرح��ان من خ��ال  عدد م��ن اصدقائ��ِه في 
الوس��ط الفني وِفي مقدمته��م املطرب كرمي منصور 
والذي كان حاضراً في ه��ذا اللقاء. الدكتور احلمداني 
وبعٓد اإلطمئنان على صّحة فنان الشعب فرحان عّبٓر 
عن س��عادتِه وٓفٓرحِه بهذا اللقاء واشآد بفنِِّه االصيل 

واملُعبِّر عن هموم واحاس��يس جيلِه ِبُكلِّ صدٍق ووفاء 
ملس��يرة إمتدت الكثٓر من اربعِة عق��ود . لقاء الدكتور 
احلمداني مع الفنان فرحان تخللُه العديد من احلوارات 
املشتركة واملُتبادلة عن هموم الوسط الفني اخملتص 
باملوس��يقى وكيفّي��ة النهوض بهذا اجمل��ال وتطويره، 
إنته��ى اللق��اء بتق��دمي الوزي��ر احلمداني وع��وده في 
تق��دمي دعمِه الامحدود لهذا الوس��ط ، عبٓر حضورُٓه 
الش��خصي للفعالي��ات واملهرجانات الفني��ة املُزٓمع 
إقامتها ، وكذلك في تقدمي الدعم املالي إلجناحها ٓقٓدر 

استطاعتِه.

الوزير احلمداني ضيفًا يف بيت حمسن فرحان

البينة اجلديدة / وسام قصي
مهرج��ان  فعالي��ات  تنطل��ق 
بدورت��ه  الس��ينمائي  واس��ط 
  ،2019/3/13 ي��وم  الرابع��ة 
وتستمر ملدة ثاثة ايام في قاعة 
االدارة امللي��ة ملدين��ة واس��ط.
وأك��د مدي��ر املهرج��ان عباس 
العبودي ان الدورة الرابعة حتمل 
الس��لوم  الناقد كاظم  اس��م 
تنظمها مؤسس��ة س��نتر فن 
وبرعاية  واملس��رح،  للس��ينما 
الش��مري،  عب��داهلل  االس��تاذ 
وبإس��ناد من محافظة واسط،  
دائ��رة الثقاف��ة والفن��ون  ف��ي 
وزارة الش��باب والرياضة، ودائرة 

العاق��ات الثقافي��ة ف��ي وزارة 
واالث��ار،  والس��ياحة  الثقاف��ة 
العراقي��ني،  الفنان��ني  ونقاب��ة 
النه��ج  مهرج��ان  وادارة 
متمثلة  الدول��ي  الس��ينمائي 
الهان��ي،  حس��نني  باخمل��رج 
وس��تحل ضيف��ة ش��رف على 
املهرجان الفنانة زهرة الربيعي.
ش��كلنا  العب��ودي:  وأض��اف 
املتقدمة  االف��ام  لف��رز  جلن��ة 
للمش��اركة في املهرجان ومن 
دول: مصر – س��وريا – كويت – 
العراق – السعودية، اذ بلغ عدد 
االفام 600فيلماً ما بني محلي 
وعربي ودول��ي ومت فرز 45 فيلما 

منه��ا للمش��اركة الرس��مية 
للع��روض، كما ش��كلنا ايضا 
جلن��ة  للتحكيم م��ن عدة دول 
عربية منها: الع��راق – مصر – 
الس��عودية، فضاً ع��ن اطاق 
والت��ي  للس��يناريو  مس��ابقة 
ش��هدت مش��اركة 50 فيلم��ا 
ما بني محلي وعربي ودولي، ومت 
ف��رز 10 افام للمنافس��ة على 
املراك��ز الثاثة االول��ى، وتتألف 
جلن��ة التحكي��م م��ن الكاتب 
صب��اح رحيم��ة، والكاتب والء 
والكاتب س��عد هدابي. املانع، 

واش��ار العبودي ال��ى ان الدورة 
الرابعة ستشهد فقرة جديدة 
تشمل عرض 13 فيلما لألطفال 
وتستمر ملدة ساعة ، كما انها 
تناف��س ضمن املس��ابقة على 
املراك��ز الثاث��ة االول��ى ضمن 
مسابقة فيلم االطفال، مبينا 
ان الدورة الرابعة ستستضيف 
ضيوف��ا ع��رب واجان��ب، كم��ا 
س��يتم تنظ��م زيارة ال��ى اهم 
املعالم الواسطية ومنها: قصر 
النعمان بن املن��ذر قبر املتنبي.

ويه��دف املهرج��ان ال��ى دف��ع 
عجلة الس��ينما في محافظة 
واس��ط الى االم��ام واحلث الى 
الثقافة السينمائية،  تنشيط 

فضاً عن السياحة والترفيه.

واسط تستعد النطالق مهرجانها 
متابعة / البينة اجلديدةالسينمائي الدولي الرابع

ش��اركت النجمة املغربية مرمي حس��ني متابعيها على تطبيق 
سناب ش��ات مبقاطع فيديو كشفت من خالها اغرب تعرضت 
له��ا. وروت حس��ني من خ��ال املقطع م��ا حص��ل معها خال 
تواجده��ا في االس��واق وش��رحت متأث��رة ما حص��ل معها في 
املكان نفس��ه قبل اربع س��نوات، الفتة الى وج��ود بائعة تبيع 
ماب��س االطف��ال املصنوعة من الكروش��يه، واش��ترت حينها 
احد الفس��اتني واختارته باللون ال��وردي. واضافت مرمي انها لم 
تكن حينها حامل او لديها طفل بل ارادت ان تش��تري الفستان 
لتحتفظ به ريثما تصبح اماً، لتتفاجأ باملرأة تتمنى لها الزواج 
واجناب طفلة، وه��ذا ما حصل بالفعل.تأث��رت الفنانة املغربية 
بشكل كبير من هذه القصة الغريبة واكدت انها متنع دموعها 
من النزول من ش��دة تأثرها، اال انها في غاية الس��عادة من هذه 

احلادثة اللطيفة.

مريم حسني تبكي بسبب ابنتها

متابعة / البينة اجلديدة
تعي��ش الفنانة غ��ادة عب��د الرازق 
أزم��ة بس��بب توقف مسلس��لها 
اجلديد »حدوتة مرة«، والذي كان من 
املق��رر أن تخوض من خاله س��باق 
الدراما الرمضاني القادم، االمر الذي 
أغضبها بشكل كبير. وحصل هذا 
االمر بس��بب ع��دم احلص��ول على 
الفنية  املصنف��ات  م��ن  تراخي��ص 
وه��و  التمثيلي��ة،  امله��ن  ونقاب��ة 
ما اضط��ر اجله��ة املنتج��ة لوقف 
التصوير. وبذلك تصبح غادة مهددة 
باخلروج من سباق الدراما الرمضاني 
خصوص��ا وأن��ه ل��م يتب��ق س��وى 

أسابيع قليلة على بدء املوسم.

غادة عبد الرازق يف أزمة جديدة
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وزارة النقل
الشركة العامة لنقل املسافرين والوفود

)إعالن للمرة الثانية(
تعلن الش��ركة العامة لنقل املس��افرين والوفود احدى تش��كيالت وزارة النقل عن اجراء مزايدة علنية 
وللمرة الثانية يف مقر الش��ركة يف املهندس��ن على محالت الش��يخ عمر بالرمز 74/241/5/151أ 
مع ساحة بال مشيدات واملبنية تفاصيلها يف ادناه وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 
2013 املعدل فعلى الراغبن باالش��راك باملزايدة الحضور اىل مقر الش��ركة الكائن يف بغداد/ شارع 
فلس��طن/ حي املهندس��ن مجاور نادي القوة الجوية الس��اعة 10 من صباح اليوم الخامس عشر تبدأ 
من اليوم التالي لنشر االعالن مستصحبن معهم التأمينات القانونية والبالغة 20% من القيمة املقدرة 
اضافة اىل املستمس��كات الش��خصية اصلية ومص��ورة ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس��مية 
تجري املزايدة يف اليوم التالي للعطلة ويتحمل من ترس��و عيله املزايدة اجور نش��ر االعالن واملصاريف 
وكافة الرسوم ويسدد بدل االيجار السنوي خالل مدة )ثالثن يوما( من تاريخ االحالة القطعية وبخالفه 

يعترب ناكال.
املهندس كريم كاظم حسن 
املدير العام/وكالة

وزارة اإلعمار واإلسكان
املركز الوطني للمختربات اإلنشائية

إعالن
يعلن املركز الوطني للمختربات االنشائية احد تشكيالت وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
العام��ة عن اع��الن املناقصة الخاصة بتنظيف املركز وبموجب الش��روط واملواصفات التي 
يمكن الحصول عليها من مقر الدائرة / قس��م الش��ؤون القانونية الكائن يف كمب س��ارة 
تل محمد – قرب جس��ر الغدير لقاء مبلغ قدره )100,000( مائة الف دينار غري قابل 
للرد فعلى الشركات ذات االختصاص او املقاولن الراغبن باالشراك يف املناقصة تقديم 
عروضهم داخل ظرف مغلق ومختوم ومثبت عليه اس��م املناقصة ويتم وضعه يف صندوق 
العط��اءات يف موع��د اقصاه نهاية الدوام الرس��مي بعد )30( يومًا تبدأ من تاريخ نش��ر 
االع��الن وتقدي��م التأمينات االولي��ة البالغة )3%( م��ن مبلغ العطاء املقدم على ش��كل 
ص��ك مص��دق او خطاب ضمان وان يقدم ش��هادة براءة ذمة من الهيئ��ة العامة للضرائب 
م��ع قائمة باالعمال املماثلة وهوي��ة تصنيف املقاولن والدائرة غ��ري ملزمة بقبول أوطأ 
العطاءات ويتحمل من ترس��و عليه املناقصة اجور نشر االعالن ويقع على مقدم العطاء 
تحمل جميع املس��ؤولية القانونية املرتبة عن تقديم اية مستمس��كات يثبت انها مزورة 
وس��يتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقه وسوف يستبعد اي عطاء غري مستوف للشروط 

اعاله.. مع التقدير.
املدير العام وكالة
علي دوين عنكوش

مديرية بلديات واسط
لجنة البيع واإليجار 

العدد: 511
التأريخ: 2019/2/26

م/إع����������الن 
تعل��ن لجن��ة البيع وااليج��ار يف مديرية بلديات واس��ط عن 
تأج��ري االم��الك املدرج��ة اوصافه��ا يف ادن��اه والعائ��دة اىل 
مديرية بلدية النعمانية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لس��نة 2013 فعلى الراغبن باالشراك يف املزايدة 
العلنية مراجع��ة مديرية بلدية النعماني��ة خالل فرة )30( 
ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها يف الصحف اليومية 
مس��تصحبن معهم التأمينات القانوني��ة البالغة )30%( من 
القيم��ة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار 
وس��تجري املزاي��دة يف اليوم االخري من م��دة االعالن يف مقر 
مديري��ة البلدي��ة اعاله يف تمام الس��اعة )العاش��رة صباحا( 
ويتحمل من ترس��و عليه املزايدة اجور النشر واالعالن وكافة 
املصاريف االخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية 
مص��ورة واصلية ويت��م االلتزام بكاف��ة التعليمات والضوابط 

الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس االقدم
علي عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس لجنة البيع وااليجار

فقدان هوية
فق��دت هوي��ة ص��ادرة م��ن وزارة التجارة/ 
الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية باسم 
)عل��ي نوري مه��دي(، على من يعث��ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.
مع التقدير

فقدان هوية
فق��دت هوية باس��م )س��عد عريب��ي ابراهيم( 
ص��ادرة م��ن وزارة النق��ل/ الش��ركة العام��ة 
للخط��وط الجوي��ة العراقي��ة، على م��ن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
مع التقدير
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جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: 2015/929
التاريخ: 2019/3/4

إع���������الن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة املدين يف االرض الزراعية رقمه 74/2 م37 ام هليل الواقعة يف الكوت العائدة اىل املدين )سعيد عزيز سوزي( املحجوزة 
لق��اء طل��ب الدائن )وزارة املالية إضافه لوظيفته( البالغ )112,436,76( مليون دينار فعلى الراغب بالش��راء مراجعة ه��ذه املديرية خالل مدة )15 يوما( 
تبدأ من اليوم التالي للنش��ر مس��تصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

على املشري.
املنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرسان

املواصفات:� 
1-موقعه ورقمه:- كوت /ام اهليل قرب الطريق الحولي رقمه 74/2 م37 ام هليل 

2-جنسه ونوعه:- االرض الزراعية تسقى بالواسطة مملوكة للدولة وله حق التصرف 
3-حدوده واوصافه : ارض زراعية خالية من الشواغل 

4-مشتمالته :- 
5-درجة العمران : 

6-مساحته :-  30 دونم  وحصة املدين 500 م2  
7-  الشاغل :- ال يوجد

8- القمية املقدرة حصة املدين البالغة 4,500,000 اربعة مالين وخمسمائة الف دينار

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى / رئاسة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: 2529/ب/2018
التاريخ: 2019/3/3

م/ إعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي/ نور عباس حسوني وجماعته 

املدعى عليهما/ افكار عباس حسوني وجماعتها
تنفي��ذًا لق��رار الحكم الصادر من هذه املحكمة بالعدد 2029 /ب/2018 واملتضمن إزالة ش��يوع العقار املرقم 2 / 1965 م 44 الس��فحة وتوزيع صايف 
الثمن بن الشركاء كال حسب سهامه، فقد تقرر االعالن عن بيعه باملزايدة العلنية خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشر يف الصحف فعلى الراغبن 
بالش��راء مراجعة هذه املحكمة مس��تصحبن معهم كافة التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة التقديرية للعقار بصك مصدقة معنون اىل )محكمة 
بداءة الكوت( وسوف تجري املزايدة يف اليوم األخري الساعة الثانية عشرة ظهرا، واذا صادف اليوم األخري عطلة رسمية فيكون اليوم التالي موعدا للمزايدة 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن واملزايدة.
القاضي محمد عبد الرضا مهدي

مواصفات العقار:�
موقع العقار | حي الجهاد

 جنسه / دار سكن 
اوصافه / يتكون من غرفة نوم وهول ومطبخ وحمام ومرافق صحية البناء بالطابوق واالسمنت والسقف شيلمان )عكادة( درجة عمرانه دون الوسط.

املساحة /150 م2
الشاغل : ال يوجد

 القيمة التقديرية : )40,000,000( اربعون مليون دينار

 

رقم  نوع الملك ت
 الملك

مساحته 
 الموقع مدة االيجار ٢م

 سوق القصابين سنة واحدة ٦ ٤٢ حانوت ١
 سوق القصابين سنة واحدة ٦ ٤٦ حانوت ٢
 سوق القصابين سنة واحدة ٦ ٤٧ حانوت ٣
 مقابل النافورة سنة واحدة ١٢ ٧٤ حانوت ٤
 شارع الكورنيش سنة واحدة ١٢ ٧٩ حانوت ٥
 القيصرية سنة واحدة ١٢ ١٤١ حانوت ٦
 القيصرية سنة واحدة ١٥ ١٤٢ حانوت ٧
 الكراج الموحد سنة واحدة ١٢ ١١٣ حانوت ٨
 الكراج الموحد سنة واحدة ١٢ ١٣١ حانوت ٩

 الكراج الموحد سنة واحدة ١٢ ١٣٢ حانوت ١٠
 الكراج الموحد سنة واحدة ١٢ ١٣٦ حانوت ١١
 الكراج الموحد سنة واحدة ٦ ١٥٠ حانوت ١٢
 الكراج الموحد سنة واحدة ١٠ ٢٣٥ حانوت ١٣
 الكراج الموحد سنة واحدة ٦٦ ٤٢٤ حانوت ١٤
 الكراج الموحد سنة واحدة ٢٤ ٤٢٥ حانوت ١٥
 مجاور مدرسة المجد سنة واحدة ٢٠ ٨٨ حانوت ١٦
 مجاور مدرسة المجد سنة واحدة ٦ ٤٩٩ ارضية كشك ١٧
 مجاور الكراج الموحد سنة واحدة ٢٠ ٢٢١ حانوت ١٨
 مجاور الكراج الموحد سنة واحدة ٢٠ ٢٢٢ حانوت ١٩
 قرب النافورة سنة واحدة ٧٠ ١٨٧ حانوت ٢٠
 المجمع الطبي سنة واحدة ٢٠ ٣٤٢ حانوت ٢١
 الكراج الموحد سنة واحدة ٢٠ ٨ حانوت ٢٢
 سوق القصابين سنة واحدة ٦ ٤٩ حانوت ٢٣
 قرب مركز الشرطة سنة واحدة ٣٢٥٠ ٤٥٦ ساحة وقوف سيارات ٢٤

 

 

بغداد/ البينة الجديدة
اعلنت وزارة النف��ط عن مجموع الصادرات 
وااليرادات املتحققة لش��هر شباط املاضي، 
بحس��ب االحصائي��ة االولية الص��ادرة عن 
شركة تس��ويق النفط العراقية »سومو«., 
وقال املتح��دث باس��م وزارة النفط عاصم 
جه��اد في بي��ان: ان كمي��ة الص��ادرات من 
النف��ط اخل��ام بلغ��ت )101( ملي��ون و)387( 
الف��ا و)615( برمي��ا )مائ��ة وواح��د ملي��ون 
وثاثمائة وس��بعة وثمانون الفا وس��تمائة 

وخمس��ة عش��ر برمي��ا( ، باي��رادات بلغت 
ال��ف  و)815(  مليون��ا  و)167(  ملي��ارات   )6(
دوالر )س��تة مليارات ومائة وسبعة وستون 
مليونا وثمامنائة وخمسة عشر الف دوالر(».

واض��اف ان مجموع الكمي��ات املصدرة من 
النف��ط اخل��ام لش��هر ش��باط املاضي من 
احلقول النفطية في وس��ط وجنوب العراق 
بلغ��ت )99( مليون��ا و )120( الفا و)6( برميا، 
ام��ا من حق��ول كركوك فبلغ��ت الكميات 
املص��درة مليونا و)753( الف��ا و)373( برميا، 

فيم��ا بلغت الكمي��ات املص��درة من حقل 
القيارة )514( الفا و)236( برميا». واشار الى 
ان املعدل اليوم��ي الكلي للصادرات بلغ )3( 
مايني و)620( الف برميل، حيث كان املعدل 
اليوم��ي للتصدي��ر م��ن موانئ البص��رة )3( 
ماي��ني و)540( الف برميل، ومن جيهان كان 
املع��دل اليومي )63( ال��ف برميل، فيما كان 
املع��دل اليومي من حقل القي��ارة )17( الف 
برميل.واوضح جهاد ان معدل سعر البرميل 

الواحد بلغ )60,834( دوالرا ».

بغداد/ البينة الجديدة 
وقع��ت حكوم��ة الياب��ان عق��د منحة مع 
اجلمعية الطبي��ة العراقية املوحدة لإلغاثة 
والتنمي��ة لتق��دمي مس��اعدات مالية تصل 
إل��ى 83.000 دوالر أمريك��ي ملش��روع تق��دمي 
أجه��زة طبي��ة ملستش��فى احلويج��ة ف��ي 
كركوك. وذكرت السفارة اليابانية في بيان، 
ان »س��فير الياب��ان ل��دى الع��راق ناوفومي 
هاشيموتو و أحمد الهيتي، رئيس اجلمعية 
الطبية العراقية املوحدة لإلغاثة والتنمية، 

وقعا عل��ى منحة مالية تص��ل إلى 83،000 
دوالر أمريكي ملش��روع تق��دمي أجهزة طبية 
ملستش��فى احلويجة في كركوك، مبينا ان 
املش��روع يهدف الى حتسني البيئة الطبية 
لألطفال الرضع في مدينة احلويجة واملناطق 
احمليط��ة به��ا بع��د التح��رر م��ن عصابات 
داع��ش من خال جتهي��ز 9 حاضنات وجهاز 
لإلنعاش التنفس ل��دى األطفال الرضع في 
مستش��فى احلويجة ف��ي كركوك«.واكدت 
الس��فارة ان »ه��ذه املنح��ة تأتي ف��ي إطار 

برنام��ج املس��اعدات الرس��مية الياباني��ة 
للمنح األهلية ومشاريع األمن اإلنساني من 
قبل حكومة اليابان. وتهدف هذه املش��اريع 
الى حتقيق نتائج فورية ومباش��رة لتحسني 
احملل��ي. للمجتم��ع  املعيش��ية  الظ��روف 
وقام��ت حكومة اليابان بتنفيذ أكثر من 90 
مش��روعا من هذا الن��وع منذ عام 2003 في 
جميع أنحاء العراق، في مختلف اجملاالت مبا 
ف��ي ذلك الرعاية الصحية والتعليم والفقر 

والرفاهية العامة.

النفط: إيرادات التصدير للشهر املاضي بلغت
اكثر من »6«  مليارات دوالر

حكومة اليابان تقدم منحة مالية
تصل إىل 83.000 دوالر ملشروع
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )504 يف 2019/2/11(.
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقييود الحكومية ( دعييوة مقدمي العطاءات املؤهليين  وذوي الخربة 
لتقديم عطاءاتهم )املغلقة( مشروع )  تجهيز سبورات ملديرية تربية البصرة ( وبكلفة تخمينية قدرها 
)497,000,000( أربعمائة وسبعة وتسعون  مليون دينار ضمن برنامج املنافذ الحدودية /الربامج 

الخاصة .
- مدة التجهيز )90يوما( .

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العاشرة   والصنف / كهرباء- ميكانيك - كيمياوي. 
)وبعرض فني (.

أواًل-  سيييتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسييية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ومفتوح لجميع 

املتناقصن.
ثانيييًا- يمكن للمناقصيين ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسييم العقود 
الحكومية   /شعبة اعالن املشاريع( وذلك  من الساعة 8,00 صباحًا  اىل 2,00 ظهرًا حسب التوقيت 

املحلي ملحافظة البصرة .
ثالثًا- تشمل متطلبات التأهيل )على إن تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما يلي:

القدرة املالية:
على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:

1 - الحسابات الختامية معدل ربح آلخر سنتن متتاليتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني 
معتمد ويف حالة عدم امتالك الشركة حسابات ختامية آلخر سنتن فيتم تقديم حساباتها الختامية 
للسيينتن التي تسييبق عام 2014 وذلك اسييتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيييط / دائرة العقود 

الحكومية العامة قسم املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 يف 2017/8/29.
2- معدل االيراد السيينوي على مدى آخر سبع سيينوات يجب ان اليقل عن )149,100,000(مائة 

وتسعة واربعون مليون ومائة الف دينار عراقي فقط .
3- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة 
النقدية اليقل بمبلغ قدره )149,100,000(  مائة وتسعة واربعون مليون ومائة الف دينار عراقي 

فقط.
بمبلييغ اليقل قدره عن )149,100,000(   مائة وتسييعة واربعون مليييون ومائة الف دينار عراقي 

فقط.
رابعييًا :- يمكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربييية من قبل املناقصن الراغبن من 
لجنة بيع الوثائق القياسية / قسم العقود الحكومية / محافظة البصرة جمهورية العراق. ودفع رسم 

غري مسرتد )100,000( مائة الف دينار عراقي اعتبارًا من يوم الثالثاء  املصادف 2019/3/5.

)مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(
تجهيز سبورات ملديرية تربية البصرة  مناقصة )2/ تربية  / 2019 (
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خامسا - على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها واملتمثلة بـ
ــم  ــة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القس ــاء 2- الجداول الكامل ــاء وملحق العط ــالة العط  )1- رس
الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعرة بموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي 

العطاءات.
4- تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء 4- الوثائق املصادق عليها من 
ــتمرارية اهلية مقدم العطاء او وثائق التاهيل  الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي تؤكد اس
الالحق بموجب االستمارات املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول 

عطائه . وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
ــليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني  املصادف 2019/3/25 الساعة 12:00  ــا –  يجب تس سادس
ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة  وعلى العنوان : البصرة / املعقل مبنى ديوان محافظة البصرة 
) الجديد( قاعة لجنة فتح العطاءات - العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم 
ــخصيا  ــيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور ش رفضها - س

يف العنوان التالي:ـ
الوقت : الساعة 12:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة.

التاريخ : يوم االثنني  املصادف 2019/3/25.
العنوان : البصرة/ املعقل/ مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد(/ قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــة ) 4,970,000( اربعة ماليني  ــان العطاء بقيم ــق بجميع العطاءات ضم ــب أن يرف ــابعا - - يج س
ــكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة  ــعمائة وسبعون الف دينار عراقي  على ش وتس

28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات.
ثامنا- مدة نفاذية العطاء )120( يوما.

تاسعا- يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشرا- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي 

يلي يوم العطلة .
ــل االحالة وعدم اجراء  ــة يف أي مرحلة من مراحلها وقب ــرة الحق يف الغاء املناقص ــر - للدائ احد عش
ــرتكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض  ــب مقتضيات املصلحة العامة و ال يحق للمش املفاضلة وحس

جراء ذلك.
. basra.gov.iq الثاني عشر - املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

                                                                                                                            املهندس
أسعد عبد االمري العيداني

                                                                                                                            محافظ البصرة

محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
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)مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول(
تجهيز سبورات ملديرية تربية البصرة  مناقصة )2/ تربية  / 2019 (



ابتداًء أنا هنا ال أقصد كل الدوائر واملؤسس��ات احلكومية 
الس��يما تلك املعنية بش��ؤون الن��اس ومعامالتهم التي 
تتعل��ق بقضاياه��م اخملتلفة التي تبدأ من س��اعة الوالدة 
وحتى املمات، وما يتخلل تلك الفاصلة الزمنية من متاعب 
وأت��راح وأفراح.. أنا هنا أتناول بعض الدوائر احلكومية التي 
تس��بب للمراجعني غثيان��اً وتهيجاً في القول��ون، والتي 
فيها موظفون غالظ ش��داد ال يتفاهمون ووجوههم ليس 
فيها )نور محمد( وقلوبهم فيها من القس��اوة ال ميكن أن 

تنفع معها حتى لو قدمت لهم ماعون بقالوة!
بع��ض الدوائر احلكومي��ة يا إخوان وص��ل األمر مبوظفيها 
إلى إنه��م صاروا يتفنن��ون بابتداع الروت��ني ويفرحون من 
أعماقه��م عندم��ا يق��ف املواط��ن/ املراجع ف��ي الطابور 
ليجب��روه عل��ى البح��ث ع��ن وس��يط أو دالّل ك��ي تخرج 

املعاملة من الزاغور..
أميون  املوظفني  بعض 
أبجدي��ات  يعرف��ون  ال 
وإن  اإلداري،  العم����ل 
همش��وا  أو  كتب���وا 
عل��ى املعام��الت ف��إن 
أش��به  كتاباته����م 

ب�)خراميش بزون(..
املوظف��ني  بع��ض 
ليس��ت لديهم ثقافة 
احت��رام  وال  لياق��ة  وال 
بنطاله��م  طامل��ا كان 
من دون ح��زام.. وبعض 
قدمي��ة  دوائرن��ا  أبني��ة 

ومتهالكة، فال قاعات جلوس مكيفة واحلصول على قدح 
من املاء تروي به ظم��أك حلم بعيد املنال وإن بعضها ذات 

غرف مظلمة ألن اإلنارة فيها )مخنفسة(..
بعض الدوائر ال  ترى فيها املس��ؤول األعلى يتجول وس��ط 
املراجع��ني ليتفق��د أحوالهم أو يستفس��ر عن أس��باب 
وقوفه��م اململ.. بع��ض الدوائر العمل فيها يس��ير ببطء 

السلحفاة واملوظفون فيها كأنهم ببغاوات..
كل ه��ذه العوام��ل مجتمع��ة وغيره��ا م��ن املالحظ��ات 
الس��لبية جعل��ت املراجع يش��عر ب�)الصخون��ة( عندما 
يراج��ع تلك الدوائر املهجومة إال ما رحم ربي، فهناك دوائر 
نكن للموظفني فيها كل االحترام ألنك تدخلها وتغادرها 

وأنت مطمئن ومرتاح..
في اخلتام ب��ودي أن أقول بصراحة إن االرتقاء بعمل دوائرنا 
احلكومي��ة يبدأ م��ن إفه��ام العاملني فيه��ا بأنهم خدم 
للش��عب وليس��وا طبقة فوق��ه وجدت إلذالل��ه.. أمتنى أن 

تكون البرقية قد وصلت.
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

كاريكاتري

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3140( - الثالثاء - 5 - آذار - 2019

خاص ب�)                    (

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

إبــــــداع مسرحــي إنســــــاني

ُخْوَنة(  ِلَاَذا ُتَصاُب ِبـ)الصُّ
ِبَُراَجَعِتَك َداِئَرًة )َمْهُجْوَمة(؟

يوتيوب يطلق حتركات عاجلة بعد انتشار »قاتل األطفال«

ل��م أك��ن أعرف أن ال��ذي حدث في نهاي��ة عام 2007 لم يكن س��وى 
صفقة دولية، كانت مش��اعري مرتبطة بقبول حتسن أمني حققته 
حكومتنا، أما ش��كوكي فدعتني للتفتيش بني الس��طور، وطبيعة 
تفكيري حرضتني على تتبع مس��ارات ه��ذا التطور االيجابي، وبعد 
رب��ط املواق��ف والبحث بني عدة وثائق توصلت ال��ى أن مجموعة من 
العوامل س��اعدت في بروز حتس��ن أمني نس��بي متتع ب��ه العراقيون 
ملدة س��نتني تقريب��اً، كتش��كيل الصحوات وجتمي��د جيش املهدي 
واالس��تراتيجية االمريكية لزيادة قواتها ف��ي مناطق محددة –وهذا 
م��ا ذكرته بالتفصيل في كتاب مس��تقبل العراق السياس��ي وبناء 
الدولة- رافق هذه العوام��ل مهنية تقرير بترايوس وكروكر الذي قدم 
للكونغرس حول الع��راق، وهذا جاء تزامنا مع عقد صفقات مع جتار 
عراقيني وعرب في عمان للمس��اعدة بتحسني الوضع االمني وقطع 
القاعدة  الطري��ق عل��ى 
م��ن العبث بأمن العراق، 
االم��ور  كان��ت  امله��م 
تس��ير بش��كل ايجابي 
يفرح  االمني  والتحسن 
العراقيني جميعا، ولكن 
حصل بعد عامني ما لم 
يك��ن باحلس��بان، فق��د 
اقرت احلكومة في العام 
2009 عفوا ش��مل عتاة 
ان  والغريب  االرهابي��ني، 
ه��ذا العف��و كان برغبة 
ان  واالغ��رب  امريكي��ة، 
املش��مولني بالعفو ش��كلوا فيما بعد قيادة دولة العراق االسالمية 
التي اعادت االرهاب الى اوج حاالته عبر عمليات نوعية فتاكة كهدم 
االسوار وقهر الرجال، مبوازاة ذلك وفي هذا الوقت كانت الدول العربية 
وحتديدا س��وريا واالردن تلقي القبض على ارهابيني قاتلوا في العراق 
وتطلق س��راحهم كما حدث مع )ابو انس الصحابة- مصطفى عبد 
اللطيف صالح( وكانت دمش��ق في اوج حاجة العراق لها تتفق مع 
واش��نطن على طبيعة تدفق االرهابيني م��ن عدمها الى العراق كما 
حدث في حالة ارجاع دمش��ق ألبي محمد اجلوالني من العراق وعدم 
اعتقاله في دمش��ق، كل ه��ذا يجري واحلكوم��ة العراقية لم حترك 
ساكنا، فحكومتنا الرشيدة لم تستطع ان تعقد وال صفقة واحدة 
إلنقاذنا بعد صفقة بترايوس وكروكر، بل فاقمت اوضاعنا بتدخلها 
مبلف��ات ش��ائكة خل��راب بيوتنا.. والي��وم جتري خطوات ش��بيهة مبا 
يحصل في ذلك الوقت –اي بني عامي 2009 و 2014– فاس��تراتيجية 
تفريغ االرهابيني من سوريا الى العراق مبوافقة من واشنطن ودمشق 
وصم��ت احلكومة جتاه هذا احلال ينذر بحالة ش��بيهة متاما بتجميع 
االرهابيني في معسكر الش��يخ ابي ابراهيم الذي احتضن الهاربني 
من تس��فيرات تكريت وس��جون اخرى، وهذا املق��ال للتنبيه فقط، 

وللقصة بقية في مقاالت اخرى اكثر عمقا.

حنن جزء
 من التآمر علينا

وقفة

 محمد نعناع

حكومتنا الرشيدة لم 
تستطع أن تعقد وال 

صفقة واحدة إلنقاذنا بعد 
صفقة برتايوس وكروكر، 

بل فاقمت أوضاعنا 
بتدخلها بملفات شائكة 

لخراب بيوتنا..

االرتقاء بعمل 
دوائرنا الحكومية 

يبدأ من إفهام 
العاملني فيها بأنهم 
خدم للشعب وليسوا 

طبقة فوقه وجدت 
إلذالله

بغداد / البينة الجديدة
)أوف��ر بروف��ا(  عرض��ت مس��رحية 
خش��بة  عل��ى  الس��راج  لفرق��ة 
املس��رح الوطن��ي. املس��رحية من 
تأليف د. على الشيباني ولؤي زهرة 
وإخ��راج د. علي الش��يباني.. ثيمة 
العم��ل تناول��ت قص��ة أش��خاص 
يقحم��ون أنفس��هم ف��ي فض��اء 
املس��رح م��ن أج��ل املش��اركة في 
التمثي��ل، وم��ا ميي��ز ه��ؤالء أنه��م 
فاقدو البص��ر )مكفوفون( إال انهم 
العمل  ويطالبون مخ��رج  يص��رون 
بأن يس��هموا ف��ي التمثيل ألنهم 

كما يدع��ون قادرون على أن يقدموا 
ما ال يس��تطيع غيرهم ان يقدمه، 
في املقابل رفض اخملرج طلبهم هذا 
متذرع��اً بحجة أن أول اش��تراطات 
عمل املمثل ان يكون سليم احلواس 
حتى يستطيع أن يؤدي دوره بإتقان 
وان يتعامل ويتواصل مع موجودات 
الفضاء املسرحي بتواصلية عالية. 
باالستعانة  فهل س��يقتنع اخملرج 
مبجموع��ة م��ن املكفوف��ني إلنقاذ 
ما ميكن انقاذه..؟ س��تكون اإلجابة 
على السؤال حاضرة امام اجلمهور 

عند مشاهدة املسرحية.

متابعة / البينة الجديدة
رب��ط باحث��ون أح��د أكب��ر اجتاه��ات اجلراح��ة 
التجميلي��ة املعروفة باس��م »تكبير األرداف«، 
بأح��د أش��كال الس��رطان الن��ادرة. وفي حني 
أن احل��االت الس��ابقة لعملي��ات ال��زرع رُبطت 
بس��رطان الث��دي، تُعد ه��ذه املرة األول��ى التي 
يُرب��ط فيه��ا امل��رض بزراع��ة األرداف الكبيرة. 
ويقول الباحثون إن االكتش��اف هذا »يس��اعد 
في إثب��ات أن العديد من عملي��ات الزرع ميكن 

 .»)ALCL( ���أن تك��ون عام��ل خط��ر لإلصابة ب
وكش��ف تقرير جديد نش��رته مجلة »اجلراحة 
التجميلي��ة«، تفاصي��ل حال��ة ام��رأة أصيبت 
 ،)ALCL( بس��رطان اخلاليا الليمفاوية الكبيرة
وهو س��رطان خاليا اجله��از املناعي. وخضعت 
املرأة البالغة من العمر 49 عاما، لعملية زراعة 

أرداف منذ نحو عام، قبل تش��خيص 
حالتها بالسرطان.

وفي وقت التش��خيص، اكتشف 

األطباء أنه��ا مصابة بتقرح ف��ي جلدها حول 
منطقة العملية، مع تراكم السوائل. وانتشر 
الس��رطان إلى أج��زاء أخرى من جس��مها، مبا 
في ذلك رئتاها، ولألس��ف توفيت املريضة بعد 
عدة أش��هر م��ن الع��الج الكيميائ��ي. وبينما 
تُظهر الدراس��ة وجود صلة ب��ني عملية الزرع 
والس��رطان، ال يس��تطيع األطباء تأكيد ما إذا 

كان السرطان ناجماً عن 
ذلك.

اكتشاف رابط بني زراعة األرداف واإلصابة بالسرطان

متابعة / البينة الجديدة
نش��ر  منص��ة  أص��درت 
األش��هر  الفيديوه��ات 
»يوتيوب« بيانا عاجال، أعلنت 
فيه عن حتركات س��ريعة بعد 
انتش��ار ما يطلق عليه »قاتل 
األطفال«. وأعلن��ت »يوتيوب« 
عن سلسلة إجراءات، ميكنها 
أن حتظر أي أنش��طة مخالفة 
ملقاط��ع الفيدي��و، الت��ي يتم 
عرضها عل��ى األطفال. وقررت 
ووق��ف  تعطي��ل  »يوتي��وب« 

مقاط��ع  عل��ى  تعليق��ات  أي 
تس��تهدف  الت��ي  الفيدي��و، 
األطف��ال األقل م��ن 18 عاما، 
خاص��ة بع��د تقاري��ر أف��ادت 
بعرض املنصة إلعالنات ترافق 
تلك املقاطع تظهر اس��تغالال 
لألطفال ورمبا تؤدي إلى انتحار 
م��ا  بحس��ب  منه��م،  ع��دد 
نشرته شبكة »فوكس نيوز« 
األمريكي��ة. وكان��ت صحيفة 
البريطاني��ة  مي��ل«  »ديل��ي 
تفاصيل بش��أن ظه��ور لعبة 

»مومو« مؤخرا، عبر العديد من 
مواقع الشبكات االجتماعية 
»يوتي��وب« و«يوتي��وب كيدز«. 
ويب��دأ أح��د مقاط��ع الفيديو 
بب��راءة، عل��ى س��بيل املث��ال 
 ،Peppa Pig حلق��ة  بداي��ة 
ولكن س��رعان ما يتحول إلى 
نسخة معدلة مع عنف ولغة 
مس��يئة. وبحس��ب م��ا ذكره 
املوق��ع أيض��ا، فيب��دو أن هذه 
الذات  إي��ذاء  اللعبة تش��جع 

وحتى االنتحار.

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، واحملررتني 

األخريني من الساعة الثالثة حتى السادسة مساًء. 
ملزيد من املعلومات االتصال باملوبايل:07707011113

وكالة 24 نيوز اإلخبارية 
حباجة إىل حمررات

برنام��ج  ب��أن  نعتق��د  ألنن��ا 
)دفتر مالحظ��ات(، الذي يعده 
ويقدم��ه  العراق��ي  الش��عب 
اإلعالم��ي الرائع فائق العقابي 
ويب��ث م��ن القن��اة الفضائية 
الثامنة  العراقية في الساعة 
األح��د  يوم��ي  صب��اح  م��ن 
أس��بوع،  كل  م��ن  واالثن��ني 
م��ن البرام��ج الهادف��ة الت��ي 
الضوء عل��ى معاناة  تس��لط 
الناس ومش��كالتهم اليومية 
وقضايا شعبية كثيرة تخص 

املتقاعدين وعوائل الش��هداء 
وأزمات الس��كن وغيرها فإننا 
نعيد هذه املرة مخاطبة رئيس 
شبكة اإلعالم العراقي احلالي 
الزمي��ل )فضل ف��رج اهلل( ألن 
يوعز بإعادة بث البرنامج مساًء 
ف��ي ذات اليوم��ني املذكوري��ن 
وإلتاح��ة  للفائ��دة  إعمام��اً 
الفرصة ملس��احة واسعة من 
املتلق��ني ملش��اهدته، وال نظن 
أن ذلك بعس��ير عل��ى الزميل 

فضل فرج اهلل.

متابعة / البينة الجديدة
أطلقت الفنانة شذى حسون أغنية منفردة باللهجة 
املغربي��ة، وفي جعبتها الكثير من األخبار حيث قالت 
إنها طرحت فيديو كليب ألغني��ة واعر، وهي باللهجة 
املغربية، وتعني كلم��ة واعر الرجل الذكي اجلميل الذي 
يصع��ب الوصول إليه، كما ش��رحت. وأش��ارت إلى أنها 
عاش��ت وأكملت تعليمها وب��دأت حياته��ا العملية في 
املغرب. وتس��تمع حس��ون حالياً ألكثر من حلن، كي تختار 
املناسب منها حتضيراً ألغنيات جديدة باللهجة اخلليجية.
وقال��ت األغنية اخلليجية لها جمهورها وس��وقها، وهي في 

طليعة األغنيات في العالم العربي.

متابعة / البينة الجديدة
بع��د أن جن��ا مب��ا يش��به 
املعجزة، س��مح مستشفى 
يابان��ي مبغ��ادرة أصغر رضيع 
ف��ي العالم، حي��ث ولد قبل 
6 أش��هر بوزن 268 غراما، أي 
م��ا يق��ارب كتلة م��ن الزبدة.
ص��ن  صحيف��ة  وبحس��ب 
البريطانية، ف��إّن الطفل الذي 
ل��م جت��ر تس��ميته بع��د نظرا 
لظروف��ه الصحي��ة، ول��د في آب 

الياباني��ة  بالعاصم��ة  املاض��ي 
طوكيو عن طريق عملية قيصرية، 
بعدم��ا الحظ األطباء أنه لم يكن 
ينمو طيلة 24 أسبوعا من املراقبة 
الطبي��ة. وبفضل الرعاية الطبية 
املكثف��ة التي حص��ل عليها في 
املستشفى، استطاع الرضيع أن 
ينمو على نحو ملحوظ حتى أنه 
صار ي��زن 3.2 كيلوغرام اآلن، وبات 
بوس��عه أن يرضع احلليب من أمه 

بشكل طبيعي.

متابعة / البينة الجديدة
كش��فت ش��ركة ه��واوي الصينية 
قنبلته��ا  ع��ن  رس��ميا  الرائ��دة 
اجلديدة في سوق الهواتف الذكية، 
بإطالقها هاتف ه��واوي ميت إكس 
القابل للطي. ونش��ر موقع ذا فيرج 
التقني املتخص��ص، تقريرا مفصال 
ع��ن جمي��ع األس��رار والتفاصي��ل 
اخلاص��ة بقنبل��ة ه��واوي القابل��ة 
للط��ي، والت��ي أرعبت منافس��تها 
سامس��ونغ الكورية اجلنوبية، التي 
أطلقت قبل أيام نس��ختها القابلة 

فول��د. غالكس��ي  للط��ي 
وظه��ر هات��ف ه��واوي ميت 
متام��ا  مختلف��ة  بص��ورة   X
عن هاتف غالكس��ي فولد،  
واحدة  حيث ظهر بشاشة 
ملس��ية قابلة للطي، تلتف 
ح��ول الس��طح اخلارج��ي 
يك��ون  عندم��ا  للهات��ف 
ليتمكن  الهاتف مطوي��ا، 
املس��تخدم من استخدام 
اجل��زء الظاه��ر فق��ط من 

الشاشة املطوية.

متابعة / البينة الجديدة
ب��داء  مص��اب  أملان��ي  اقت��رب 
الس��كري م��ن حاف��ة امل��وت 
بس��بب ارتفاع نسبة الدهون 
ف��ي دم��ه، ف��ي حال��ة ل��م ير 
األطب��اء مثلها م��ن قبل. وذكر 
موقع Live Science، أن مريضاً 
بالسكري دخل غرفة الطوارئ 
مبستشفى في أملانيا في حالة 
يرث��ى لها، وأخب��ر األطباء بأنه 
يش��كو م��ن الغثي��ان والقيء 

ال  وأن��ه  الش��ديد،  والص��داع 
السكري بشكل  أدوية  يتناول 
األطب��اء  وأس��عف  منتظ��م. 
املري��ض الذي فق��د وعيه وكاد 

ميوت من االختناق، 
أنبوب  ل��ه  وأدخل��وا 
صناع��ي.. تنف��س 
إلى  األطب��اء  وأش��ار 
أخ��ذ  املري��ض  دم  أن 
الغني  لون احللي��ب 
بسبب  بالدس��م، 
الش��حوم  ارتفاع 
الثالثية، في حالة 
لم يروا مثلها من 

قبل.

للمــرة األلف .. برنامـــج دفـــرت 
مالحظات حيتاج إىل )اهتمامات(

شذى حسون .. 
تتحدث عن ألبومها

حيقق معجزة .. أصغر رضيع يف العامل
قنبلة جديدة تطلقها هواوي 

دم يتحّول إىل حليب!


