
بغداد / 
ناش��د االف م��ن املتقاعدين العس��كريني واملدنيني اجلهات املعني��ة وفي املقدمة 
هيئة التقاعد الوطنية ومجلس النواب بالعمل على رفع الظلم الذي وقع عليهم 
وحرموا بس��ببه من احلصول على مكافأة نهاية اخلدمة ألن قدرهم كان ان احيلوا 
للتقاعد قبل صدور قانون التقاعد رقم )9( لسنة 2014 والذي ثبت بأن تطبيقه لم 
يكن بأثر رجعي ما احلق ضرراً كبيراً بش��ريحة واس��عة من املتقاعدين يضاف الى 

ذلك صمت الكثير من الواجهات التي تّدعى متثيلهم..
»البين��ة اجلدي��دة« وهي تنش��ر هذه املظلم��ة تؤك��د بأنها س��تبقى تالحق هذا 
املوضوع بالتعاون مع كتلة صادقون وكل الس��ادة النواب الشرفاء ألجل استعادة 
حق مهضوم ومس��لوب عمداً بسبب تفسيرات جاهلة وظاملة للقانون الذي كان 

يفترض ان يسري بأثر رجعي.. ونكرر القول واهلل وراكم.. وراكم. 

)                                   (تناشد قيادة عمليات بغداد.. باعة الصحف ليسوا متسولني وشتان بني البطيخ وتنوير اجملتمع

)                                   (تطالب احلكومة بصرف مكافأة »نهاية اخلدمة« للمتقاعدين )عسكريني ومدنيني( أحيلوا للتقاعد قبل عام 2014

سروة عبد الواحد تنضم لـ”اجليل اجلديد” املنضوي يف حتالف االصالح.. ونائب: الفتح وسائرون توصال التفاق نهائي بشأن الكابينة الوزارية
وزير خارجيتنا يف القاهرة.. وصاحل يؤكد تصميم العراق على تعزيز العالقات وآفاق التعاون مع امريكا

وفروا البدائل وفرص العمل قبل ان جترفوا بـ”الشفالت” “البسطيات” ياأمانة بغداد

انتخاب العزاوي امينًا عامًا مساعداً للجامعة العربية.. والنزاهة النيابية تنفي وجود اي اتفاق لعودة اهلامشي والنجيفي والعيساوي للبالد
افتتاح مركز سيطرة الكرتوني لبوابات مجيع مرائب العراق.. ووزير الصناعة االردني من بغداد: نعمل مع العراق كفريق واحد
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النار تلتهم منازل “البغدادي” وطائرات عراقية تلقي منشورات تحذيرية في صحراء االنبار.. والعراق يستعد الستالم )250( داعشيًا من “قسد”

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 

! اكثر من 70 ملفا على طاولته.. جملس مكافحة الفساد يواجه ملفات شائكة

كش��ف مصدر امني عراق��ي ان تنظيم 
داعش االرهابي اضرم النار بأربعة منازل 
كان زعيمه )ابو بكر البغدادي( يقيم في 
احداه��ا واض��اف املصدر ان اح��د املنازل 
الواقعة وسط منطقة الباغوز بدير الزور 
يرجح ان��ه كان مخبأ البو بكر البغدادي 
اثن��اء تواج��ده في تل��ك املنطق��ة قبل 
خروجه منها قبل اسابيع ويضم ارشيفاً 
يحتوي على اسرار كبيرة للتنظيم وفي 
وقت س��ابق س��حب التنظي��م جوازات 
وحتدي��داً  االجان��ب  مس��لحيه  س��فر 
االوربيني منهم في منطقة الباغوز فيما 
قام زعيم التنظيم )اب��و بكر البغدادي( 
بتوزيع ام��وال طائلة بالعملة االمريكية 

على قياداته قبيل مغادرته املنطقة.
على صعيد امني ح��ذر اجليش العراقي 
املدني��ني ورعاة االغنام م��ن التواجد في 
صحراء االنبار كونه��ا منطقة عمليات 
عس��كرية ض��د عناصر تنظي��م داعش 
االرهاب��ي والقت طائرات اجليش العراقي 
ام��س منش��ورات تطالب رع��اة االغنام 
باملغادرة من املنطق��ة فوراً والتوجه الى 
مناطق الرطبة او النخيب او الكيلو 160 
وحذرت املنش��ورات من ان اي تواجد في 
هذه املنطقة يع��د هدفاً معادياً للقوات 
االمني��ة والعس��كرية ويعرض نفس��ه 

وعائلته للخطر.
وف��ي التط��ورات وص��ل وزي��ر اخلارجي��ة 
)محم��د علي احلكي��م( ال��ى العاصمة 

املصري��ة القاهرة امس لتمثي��ل العراق 
في اعم��ال الدورة العادي��ة 151 جلامعة 
ال��دول العربي��ة الت��ي  جت��ري اعماله��ا 
الي��وم االربع��اء وم��ن املؤم��ل ان يلتقي 
وزي��ر اخلارجية بعدد من نظرائه والتداول 
بشأن القضايا االقليمية والدولية محل 

اهتمام مشترك.
من جانب آخر استقبل رئيس اجلمهورية 
)برهم صالح( في قصر الس��الم ببغداد 
امس مس��اعد وزير اخلارجي��ة االمريكي 
لش��ؤون النزاعات وعمليات االس��تقرار 

)ديني��س ناتال��ي( والوف��د املراف��ق له��ا 
واكد صالح تصمي��م العراق على تعزيز 
العالقات الثنائية م��ع الواليات املتحدة 
االمريكية وتوسيع آفاق التعاون مبا يخدم 
املصالح املش��تركة للبلدين الصديقني 
بدورها جددت ناتالي دعم بالدها للعراق 
من اجل ترس��يخ االمن واالس��تقرار فيه 
مش��يرة الى ان وزارة اخلارجية االمريكية 
اسهمت بشكل فاعل في دعم الالجئني 
والنازح��ني العراقيني من خ��الل برنامج 

اعد لهذا الغرض.

وف��ي التط��ورات ايض��ا اعلن��ت النائبة 
الس��ابقة )س��روة عب��د الواح��د( امس 
انضمامه��ا ال��ى ح��راك اجلي��ل اجلديد 
برئاسة شقيقها )شاسوار عبد الواحد( 
واملنض��وي في حتالف االص��الح واالعمار 
وقالت عبد الواحد انها تعلن انضمامها 
رس��مياً للحراك والعمل داخل صفوفه 
كمتطوع��ة م��ن اج��ل االس��تمرار ف��ي 
النهج املطالب لالص��الح االداري واملالي 
والسياسي في البلد وقالت عبد الواحد 
بالنظر ملا يجري من احداث سياسية في 

الع��راق بصورة عامة واقليم كردس��تان 
بش��كل خاص ومبا ان االح��زاب الكردية 
ماعدا ح��راك اجلي��ل اجلديد مش��غولة 
بتقسيم كعكة السلطة لم اجد حزباً 
مدافع��اً ع��ن حق��وق املواط��ن العراقي 
بش��كل ع��ام ومطالب بتحقي��ق حياة 

كرمية لهم اال اجليل اجلديد.
على صعيد آخر افتتحت الشركة العامة 
للنقل اخلاص امس مركز منظومة الربط 
املركزي للبواب��ات االلكترونية في عموم 
مرائب العراق بعد اجنازه من قبل شركة 
)ريا للحلول الذكية( ونقل بيان عن مدير 
عام الش��ركة )عبد العظيم الساعدي( 
قول��ه ان��ه وتنفيذاً ملتطلب��ات احلكومة 
االدارة  ال��ى  واالنتق��ال  االلكتروني��ة 
احلديث��ة في عمل قط��اع النقل اخلاص 
باش��رت الش��ركة بالتعاقد مع شركات 
احلل��ول التقنية الرصين��ة العراقية من 
اج��ل نصب وتش��غيل افض��ل البوابات 
االلكتروني��ة وف��ق املواصف��ات العاملية 
ف��ي مرائ��ب الع��راق وتفعي��ل اجلباي��ة 
االلكترونية لالس��تفادة من مميزاتها في 

الدقة والسرعة.
في وق��ت اعلن وزير الصناع��ة والتجارة 
والتموين االردني )ط��ارق احلموري( خالل 
زيارته احلالية للعاصم��ة بغداد ان بالده 
تس��عى للعمل مع العراق كفريق واحد 
وفق حتقيق املصالح املشتركة ذكر بيان 
ل��وزارة الصناع��ة واملع��ادن  ان احلموري 
اكد خ��الل لقائه وزي��ر الصناعة )صالح 
عبداهلل اجلبوري( ان هناك ارادة حقيقية 

م��ن حكومت��ي الع��راق واالردن الجن��اح 
االتفاق��ات الثنائي��ة مب��ا ينعكس على 
الشارع واملواطن العراقي واالردني معلناً  
وج��ود اعف��اء كمرك��ي كامل للس��لع 

العراقية الداخلة الى االردن.
وف��ي التط��ورات ايض��اً ص��وت مجلس 
اجلامع��ة العربية خ��الل اجتماعه على 
مس��توى املندوبني الدائمني على تعيني 
السفير )قيس العزاوي( ممثل العراق لدى 
اجلامعة العربية السابق لشغل منصب 
االمني العام املساعد للجامعة العربية 
للش��ؤون الثقافي��ة وبحس��ب مص��در 
دبلوماس��ي فأن املندوبني العرب صوتوا 
باالجم��اع عل��ى تعيني مرش��ح العراق 
)قيس الع��زاوي( لش��غل منصب االمني 

العام املساعد للشؤون الثقافية.
عل��ى صعي��د آخر نف��ت جلن��ة النزاهة 
النيابي��ة ام��س وج��ود اي اتف��اق عل��ى 
اع��ادة املطلوب��ني للقضاء امث��ال )رافع 
العيس��اوي( او )اثيل النجيفي( او )طارق 
الهاش��مي( او )عل��ي حامت الس��ليمان( 
ال��ى العراق مبين��ة ان املتهمني يجب ان 
يسلموا انفسهم الى القضاء خاصة ان 
هناك قضايا وجرائم متهمني بارتكابها 
وقال عض��و اللجنة )صب��اح العكيلي( 
ان االس��ماء املذك��ورة مطلوبة للقضاء 
بعدة تهم وفي حال دخولهم العراق فأن 
القضاء س��يأخذ مجراه معهم خاصة 
م��ع وجود كم م��ن االتهام��ات املوجهة 

اليهم.

يف الهدفكتب املحرر السياسي

رغم ما لدينا من اجهزة رقابية معنية مبكافحة الفساد 
االداري واملال��ي مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة املالية 
ومكات��ب املفتش��ني العموميني في ال��وزارات والدوائر 
احلكومية املهمة إال أن الضرورة اس��تدعت احلاجة الى 
اس��تحداث جه��از رقابي رابع س��مي باجملل��س االعلى 
ملكافحة الفس��اد يرأس��ه رئيس الوزراء الدكتور )عادل 
عبد املهدي( ويضم في عضويته مسؤولني ومختصني 
كثر.. واكي��د ان انظار العراقيني اليوم تتجه صوب هذا 
اجلهاز وتنصت لكل خبر صادر عنه بعد ان صار الفساد 
ش��بحاً يرعب اجلميع وبعد ان ادرك الش��عب ان كل ما 
كان يقال س��ابقاً بش��أن محاربة الفس��اد ليس سوى 

»طنني ذباب« واكبر دليل 
على ذل��ك ان عثرنا على 
املقت��ول وه��رب القات��ل 
والقاتل ه��و اللص الذي 
غادر الب��الد مبا خف وزنه 
وغال ثمنه دون محاسبة 
وما يدمي القلب اننا لم 
نعد نقوى على اس��ترداد 
امل��ال املنه��وب وال حتى 
وج��ود  رغ��م  اللص��وص 
آليات تتبعه��ا الدول في 

ه��ذا اجملال وان كل الذين س��رقوا واطلقوا س��يقانهم 
للري��ح هم اآلن خ��ارج احلدود حيث يعيش��ون معززين 

مكرمني وبأموال الشعب غارقني..
الي��وم ذك��ر مص��در ان عل��ى طاول��ة اجملل��س االعل��ى 
ملكافح��ة الفس��اد اكثر م��ن )70( ملفاً منه��ا ملفات 
شائكة الرتباطها بش��خصيات واحزاب نافذة.. لكننا 
ن��رى صراح��ة ان يض��رب اجملل��س ضربت��ه املاحقة دون 
خش��ية او تردد من س��طوة اح��د وان عل��ى كل الذين 
يرون في انفس��هم القدرة على تعويقه ان يخجلوا من 
الشعب وان تتعرق جباهم  جراء افعالهم اخلارجة عن 
الشرع والقانون.. من يحب العراق وشعبه ويؤمن باهلل 
الواح��د االحد عليه ان يس��اند جه��ود اجمللس االعلى 
ملكافحة الفساد وان قابالت االيام ستكشف احلقائق 

وستتساقط اشياء كثيرة.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

  نرى ان يضرب املجلس 
ضربته  دون خشية او تردد 
من سطوة احد وعلى كل 
الذين يرون يف انفسهم 
القدرة على تعويقه ان 
يخجلوا من الشعب

ملفات على طاولة جملس 
مكافحة الفساد
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إفتتاح أول معرض إق
إيراني للكهرباء يف بغداد 

واخلطيب يعد بصيف أفضل

بعد تسميته مدربًا 
للناشئني .. عماد حممد 

: خطتنا طويلة األمد 
إلعادة ناشئينا للواجهة

5
النمو العاملي يصطدم 

باحلروب التجارية 
والضعف األوربي

رئيسا األركان الروسي 
واألمريكي يبحثان األوضاع 

يف سوريا مع قرب انتهاء 
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الغضبان يتباحث مع شركة عاملية لتطوير قطاع الطاقة املتجددة
3البخاتي : الدرجات اخلاصة هي األكثر سخونة يف الفصل التشريعي املقبل

3

باعة البسطيات يناشدون الحكومة بايجاد فرص عمل لهم قبل ازالة بسطياتهم 
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 بغداد / 
 ألزم وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي 
الس��هيل اجلامعات بتنفي��ذ الق��رارات الوزارية 

التي تخص شؤون الطلبة.
وقال وكيل الوزارة لش��ؤون البحث العلمي فؤاد 

قاس��م محمد ان وزير التعليم وج��ه اجلامعات 
وتش��كيالتها بضرورة احلرص الشديد في تنفيذ 
الكت��ب الوزاري��ة الص��ادرة م��ن قس��م القبول 
املركزي في دائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة 
الس��يما ما يتعلق منها بش��ؤون الطلبة وعدم 

التلك��ؤ والدخول في اجته��ادات تؤدي الى إرباك 
العمل مبا يؤثر في مستقبل الطلبة.

وأكد وكيل الوزارة إش��راك قسم القبول املركزي 
عند تش��كيل اللجان اخملتص��ة مبواضيع تخص 

شؤون الطلبة والتسجيل.

بغداد / 
يبدأ مجلس النواب فصله التشريعي الثاني 
بدعوة ملناقش��ة توحيد جهود الس��لطات 
ملكافحة الفساد بحضور رئيسا اجلمهورية 
والوزراء الس��بت املقبل.وذكر بيان لرئاس��ة 

مجل��س النواب، تلق��ت  }البين��ة اجلديدة{ 
نس��خة من��ه، ان« ج��دول اعم��ال جلس��ة 
الس��بت املقب��ل تتضم��ن كلم��ة لرئي��س 
اجلمهوري��ة بره��م صالح«.وأض��اف« كم��ا 
يتضمن اجلدول دعوة عامة ملناقشة توحيد 

جهود الس��لطات ملكافحة الفساد اإلداري 
واملالي بحضور:-1-رئي��س مجلس الوزراء.2-

رئيس مجلس القضاء األعلى.3-رئيس ديوان 
الرقاب��ة املالية/وكالة.4-ري��س هيأة النزاهة/ 

وكالة.

التعليم تلزم اجلامعات باإلسراع يف تنفيذ قرارات ختص الطلبة
بغداد /  

اوضح��ت االمان��ة العامة جمللس ال��وزراء، امس الثالثاء، 
ضواب��ط التقدمي عل��ى إجازة اخلمس س��نوات ملوظفي 
ال��وزارات عب��ر وثيق��ة معنونة ال��ى احملكم��ة االحتادية 

واحملافظ��ات  ال��وزارات،  وكاف��ة  االعل��ى  والقض��اء 
ومجالس��ها، نصت على اش��تراط “ع��دم ممانعة دائرة 
املوظف و استثنت فئة املدراء العامني فقط اال مبوافقة 

رئيس الوزراء.

ضوابط التقديم على اجازة الـ)5( سنوات 

»البين��ة  مق��ر  ال��ى  حض��ر   
اجلديدة« مس��تثمر مدينة العاب 
الس��ندبادالند مصطحب��ا معه 
مقط��ع فدي��و يظه��ر مجموعة 
مس��لحة   قام��ت مؤخ��راً وبعد 
نهاية الدوام الرس��مي باقتحام 
الع��اب  مدين��ة   وه��ي  املدين��ة 
عريق��ة وصارت متنفس��اً لآلالف 
من العوائ��ل البغدادي��ة لقضاء 
امت��ع االوقات. وبحس��ب مقطع 
الفديو وما ادلى به املستثمر فإن 
اجملموعة املسلحة تابعة لشركة 

)س��ومو( وان الغاية م��ن االجراء 
ه��و االس��تيالء عل��ى مس��احة 
س��كنية  دار  لبن��اء  االرض  م��ن 
لتك��ون مالصقة للبحي��رة التي 
تع��ود ملكيته��ا ملدين��ة العاب 
تابع��ة  وليس��ت  الس��ندبادالند 

لشركة سومو.
»البين��ة اجلديدة« تدع��و االخوة 
في شركة س��ومو الى االحتكام 
للقان��ون ألنه الفيصل في االمور 
اخلالفية وان اخلرائط واملرتسمات 
الرس��مية املوجودة ف��ي الطابو 

ه��ي الت��ي حت��دد ملكي��ة االرض 
واملنا أال يلج��أ البعض الى لغة 
الس��الح ألن هذه اللغة   ماعادت 
مقبول��ة ونح��ن دول��ة تس��عى 
لترس��يخ هيبة القانون واحترام 
الن��اس.. نكرر ثاني��ة اللجوء الى 
العقل واحلكمة اما غير ذلك فال 
جدوى منه اب��داً .وليأخذ كل ذي 
حق حق��ه بالوقوف امام القضاء 
اذا اقتضى االمر ذلك واملنا كبير 
باخليرين من كال الطرفني لضمان 

العدالة.

  جمموعة مسلحة تقتحم مدينة العاب السندباد الند  لالستيالء على ارض تابعة هلا 
  االحتكام للقانون هو احلل وليس لغة السالح

بغداد / 
والبلدي��ات  واالعم��ار  االس��كان  وزارة  اعلن��ت 
واالش��غال العام��ة ام��س االول املباش��رة بتوزيع 
قطع اراٍض س��كنية للمواطنني خالل الشهرين 
املقبل��ني تنفي��ذاً ملبادرة الس��كن الت��ي اطلقها 
دول��ة رئي��س ال��وزراء )ع��ادل عب��د امله��دي( وفق 
ضوابط في بغداد واحملافظات تكون موازية ملراكز 
امل��دن ومنعزلة عنها خدمياً أي مناطق س��كنية 

متكاملة.
وبحسب مصدر في الوزارة ستوزع قطع االراضي 

السكنية هذه وفق اآلتي:

1- )150( متراً مربعاً س��توزع مجاناً لفئة الدخل 
احملدود.

2- )200( متر مربع لفئة متوسطي الدخل وبواقع 
)75( الف دينار للمتر املربع الواحد.

3- )400( متر مربع او اكثر منها مليسوري احلال.
وق��ال مص��در ف��ي وزارة االعم��ار واالس��كان ان 
ه��ذه االراضي س��تكون مخدومة بش��بكات املاء 

والكهرباء واخلدمات الضرورية.
عل��ى صعي��د ذي صلة قال��ت مدير ع��ام صندوق 
االس��كان )لبن��ى زك��ي( ان الفئات املش��مولة مت 
حتديده��ا باملوطنة رواتبهم من املوظفني واملؤمنة 

على رواتبهم من ش��ركة التأمني العراقية ونحن 
بص��دد االتف��اق مع ه��ذه الش��ركة ف��ي عملية 

التأم��ني عل��ى الق��رض ألننا س��وف ننطل��ق اذا 
وافقت ش��ركة التأمني باعفاء املقترض من جلب 

الكفيل الضامن كي نس��هل اج��راءات االقراض 
للمواطنني.»البينة اجلديدة« تبارك للسيد رئيس 
ال��وزراء )عادل عبد امله��دي( مبادرته هذه التي من 
ش��أنها ان تنصف املواطنني وتؤمن لهم السكن 
الالئق وسيخلده التاريخ كما خلد الزعيم الراحل 
عب��د الكرمي قاس��م  وتبارك للس��يد وزير االعمار 
واالس��كان والبلديات واالش��غال العامة )بنكني 
ريكان��ي( همته واخالصه في تنفي��ذ هذه املبادرة 
الج��ل ان يصبح حل��م دار.. دور حقيقة للمواطن 
العراق��ي الذي يس��تحق ان نخدمه مب��اء العيون 

فشكرا لكل من يخدم العراق وأهله .

  تنفيذًا لمبادرة السكن التي اطلقها رئيس الوزراء.. حلم.. دار.. دور يصبح حقيقة
  وزارة االسكان واالعمار تباشر بتوزيع قطع اراٍض سكنية للمواطنني خالل الشهرين املقبلني

الرياض / وكاالت / 
كشف حساب “العهد اجلديد” املتخصص 
بنشر القضايا السرية عن األسرة احلاكمة 
في السعودية، عن احباط مخطط الغتيال 
ولي العهد الس��عودي محمد بن س��لمان 

من قبل شقيقه بندر بن سلمان.
وذكر احلس��اب على “تويتر” أن “من األنباء 
التي لدينا بشأن اعتقال محمد بن سلمان 

ألخي��ه بن��در ب��ن س��لمان .. أن األخير كان 
يخطط الس��تهداف ابن س��لمان بعملية 

اغتيال”.
وأض��اف، أن��ه “م��ن املفت��رض أن تُنفذ من 
قبل أح��د الضب��اط الذين ف��ي القصر، إال 
أن الضابط وش��ى باألم��ر، ف��ُزّج ببندر في 
الس��جن، ومت مكاف��أة الضاب��ط مببلغ 10 

مليون ريال”.

احباط خمطط الغتيال بن سلمان من قبل أخيه

الربملان يبدأ فصله التشريعي الثاني حبضور صاحل وعبد املهدي السبت املقبل

ريكاني عبد املهدي 
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بغداد / البينة الجديدة
أعلنت هيئة الكمارك عن إتالف ش��حنة من عصير س��ن كونك، وإعادة إصدار إرس��الية 
مس��تحضرات التجمي��ل إل��ى اجلانب االردن��ي خملالفتها. وقال��ت الهيئة، إن الس��لطات 
الكمركي��ة في املنطقة الغربية – مركز كمرك طريبيل اتلفت ش��حنة من مادة العصير 
عالمة س��ن كونك لعدم صالحيتها لالس��تهالك البشري، مش��يرًة إلى اتخاذ اإلجراءات 
القانوني��ة بحق ش��حنة العصي��ر وإتالفه��ا بالكامل. وأضاف��ت، أن مرك��ز طريبيل أعاد 
إصدار إرس��الية مس��تحضرات جتميل مخالفة إلى اجلانب األردني لعدم وجود املوافقات 
االس��تيرادية، مؤكدة حرصها على تطبيق إجراءات مشددة في منافذها احلدودية لفرض 
ضوابط اس��تيراد البضائ��ع وفق القانون وخاص��ة فيما يخص اس��تيرادات األدوية واملواد 
الغذائي��ة كونها متس حياة املواطن. ومتارس الدوائر الكمركية عملها في احلرم الكمركي 
وف��ي النطاق الكمركي، ولها أن مت��ارس صالحياتها على امتداد األراضي والبحر اإلقليمي 

واملياه الداخلية مبا فيها البحيرات واألنهار واألفنية واألهوار وفقا ألحكام هذا القانون.

بغداد / البينة الجديدة
ش��دد حتالف االصالح واالعمار، على ضرورة 
اس��تكمال الكابينة الوزاري��ة، فيما صادق 
على قرار هيئته السياس��ية بشأن تواجد 
الق��وات االجنبية ب العراق. وق��ال التحالف 
عق��دت  للتحال��ف  القيادي��ة  الهيئ��ة  ان 
اجتماعه��ا الدوري، حي��ث بحث اجملتمعون 
اعم��ال  ج��دول  عل��ى  املدرج��ة  امللف��ات 
االجتماع واس��تعرضوا تط��ورات االوضاع 
السياس��ية واالمني��ة ف��ي البالد، وس��بل 
االرتق��اء بالعالق��ة ب��ن حتالف��ي االص��الح 

واالعم��ار وحتالف البناء مب��ا يخدم العملية 
السياس��ية ويحق��ق التنمي��ة الش��املة 
وتطلعات ابناء الشعب العراقي. واضاف ان 
اجملتمعن اس��تمعوا لتقرير رئيس اللجنة 
النيابي��ة للتحقي��ق في القضاي��ا األمنية 
ملدينة املوصل اس��امة النجيفي، مش��يرا 
ال��ى ان الهيئ��ة القيادية دعم��ت توصيات 
اللجنة. وتابع التحالف انه متت مناقش��ة 
تط��ورات االوض��اع ف��ي محافظ��ة نينوى 
على املس��توى االمني واخلدمي واالنس��اني 
واالجتماعي، ومت التأكيد على ضرورة احلفاظ 

على استقرار االوضاع االمنية في احملافظة 
واالس��راع بإعماره��ا وباق��ي امل��دن احمل��ررة 
والنهوض بالواقع اخلدم��ي واعادة ما تبقى 
من النازحن بعد تأهيل مناطقهم. وش��دد 
التحال��ف عل��ى ض��رورة االس��راع بإكمال 
الكابينة احلكومية وحسم ملف الهيئات 
املستقلة واللجان النيابية ومراعاة التوازن 
فيه��ا، موضحا ان اجملتمع��ن صادقوا على 
قرار الهيئة السياس��ية للتحالف املتعلق 
برفض وج��ود الق��وات االجنبي��ة القتالية 

والقواعد الدائمة.

بغداد / البينة الجديدة
دعا رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي، امس الثالثاء، 
خالل استقباله الس��فير البريطاني اململكة املتحدة الى 
دعم جهود العراق مبرحلة البناء وإعادة اإلعمار واالستثمار 
في املدن احملررة. وذكر مكتب احللبوس��ي ان “رئيس مجلس 
النواب محمد احللبوسي، اس��تقبل امس سفير بريطانيا 
ل��دى العراق جون ويليكس”. واضاف انه “جرى خالل اللقاء 
بحث سبل تعزيز التعاون املش��ترك بن البلدين، والتأكيد 
على اس��تمرار التعاون ب��ن العراق واململك��ة املتحدة في 
مجال األمن والطاقة”. ودعا احللبوسي اململكة املتحدة إلى 
“دعم جهود العراق مبرحلة البناء وإعادة اإلعمار واالستثمار 
في املدن احملررة وتلك التي تعاني نقصا في اخلدمات وتلبية 
متطلبات البرنامج احلكومي، ومبا يس��هم في تعزيز األمن 
واالس��تقرار”. م��ن جانب��ه أك��د الس��فير البريطاني جون 
ويليك��س دعم حكومة بالده للعراق وش��عبه وفي اجملاالت 

كافة ومبا يحقق استقراره الداخلي واإلقليمي.

الكمارك تتلف شحنة من عصري )سن كونك( وتعيد إصدار إرسالية مستحضرات جتميل

وزير النقل يعلن الشروع بربط حمطة قطار كربالء مبدخل املدينة املقدسة

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

كتب محرر الشؤون املحلية
احلمل��ة الت��ي أطلق��ت مؤخ��راً به��دف 
التص��دي لظاه��رة التس��ول ه��ي حملة 
لها م��ا يبرره��ا الس��يما بع��د ان اصبح 

االس��تجداء مهن��ة ادمنه��ا البعض ممن 
وجد فيها سبيالً للحصول على املال من 
دون ش��قاء وتعب، ولكن ان يتساوى باعة 
الصحف س��واء أولئك الذين يجلس��ون 

ف��ي  يتأبطونه��ا  او  البس��طيات  ام��ام 
التقاطع��ات املرورية مع باعة البطيخ مع 
احترامنا الش��ديد للمهن فذلك أمر غير 
مقبول وان على قي��ادة عمليات بغداد ان 

تعي أن بائع الصحف يقوم بدور كبير هو 
نش��ر الثقافة واملعلومة ألجل تنوير الرأي 
العام.. أملن��ا كبير أن تعي قيادة عمليات 
بغداد تلك احلقيقة ونحن على ثقة اكيدة 

ب��أن الفري��ق أول الركن )جلي��ل الربيعي( 
انس��ان يحترم الصحاف��ة وكل العاملن 
فيها.. واملنا ايض��اً أن يوعز ملراعاة هؤالء 

الباعة لكي يؤدوا عملهم مع التقدير.

بغداد / البينة الجديدة
اعلن��ت منظمة هيومان رايتس ووتش، امس 
الثالث��اء، ان نق��ل عناصر داعش من س��وريا 
ال��ى الع��راق يثير مخ��اوف التعذي��ب، فيما 
دع��ت الدول الى اس��تقبال مواطنيها الذين 
قاتلوا مع داعش ومحاكمتهم هناك. وقالت 
املنظمة ف��ي تقرير لها انه خالل األس��بوع 
املاضي، نقلت قوات س��وريا الدميقراطية، ما 
ال يق��ل عن 280 عنصرا بداع��ش إلى العراق 
بعد اعتقالهم في س��وريا، رغم أن األغلبية 
الساحقة من املعتقلن عراقيون، مبينة ان 
من بينهم ما ال يقل عن 13 فرنسيا بينهم.

وتساءلت املنظمة أين ينبغي احتجاز هؤالء 
احملتجزي��ن بالضب��ط في العراق؟ وبحس��ب 
املنظمة فإنه في ال�25 من ش��باط املاضي، 
أعل��ن رئي��س اجلمهوري��ة بره��م صال��ح أن 
النظ��ام القضائي العراقي س��يحاكم على 
األق��ل 13 فرنس��ياً يش��تبه بانتمائهم إلى 
داع��ش مبوج��ب أح��كام القان��ون العراقي. 
علن��ي  اعت��راف  أول  تصريحات��ه  وتعتب��ر 
للحكوم��ة العراقية بنقل أجانب مش��تبه 

بانتمائهم إلى داع��ش، يأتي ذلك أيضا بعد 
رفض العديد من احلكوم��ات األوروبية إعادة 
مواطنيه��ا الذي��ن انضم��وا إل��ى التنظيم 
ومقاضاتهم. واجتم��ع القضاء العراقي في 
28 ش��باط املاضي ملناقش��ة كيفية النظر 
في حاالت املش��تبه في كونه��م إرهابين – 
عراقي��ن وأجان��ب – الذين س��لمتهم قوات 
سوريا الدميقراطية إلى بغداد مؤخرا. واكدت 
املنظمة انه رغم تأكيد الرئيس صالح على 
أن الع��راق يتص��رف ضم��ن ح��دود القان��ون 
الدول��ي، ف��إّن س��جل احملاكمات الس��ابقة 
لداعش ف��ي العراق يب��ن أن عمليات النقل 
هذه قد تنتهك بدالً من ذلك القانون الدولي، 
مب��ا أّن املعتقل��ن يتعرض��ون للتعذيب أثناء 
االحتجاز. وتابعت انها تعارض عقوبة اإلعدام 
ف��ي جمي��ع البلدان وف��ي جمي��ع الظروف، 
ولكن في العراق، حي��ث لم تلِب محاكمات 
املشتبه بانتمائهم إلى داعش حتى أبسط 
الشروط األساسية في اإلجراءات القانونية 
الواجبة، فإن تطبيقها مثير للقلق بش��كل 
خاص، الفت��ة ال��ى ان محاكمات املش��تبه 

به��م من داعش في بغداد، والتي اس��تمرت 
مدة قصي��رة تصل إلى 5 دقائ��ق، تتألف من 
قاٍض يقابل املش��تبه به، وع��ادة ما يعتمد 
عل��ى اعت��راف، غالب��ا م��ا ينت��زع باإلكراه، 
ودون متثي��ل قانوني حقيق��ي، كما لم تبذل 
الس��لطات أي جهد للحث على مش��اركة 
الضحاي��ا في احملاكم��ات، حتى كش��هود. 
واعربت املنظمة عن اس��فها ب�ان فرنس��ا، 
وهي عض��و في االحت��اد األوروب��ي، وتتضمن 
سياس��تها اخلارجية هدفاً رئيس��ياً يتمثل 
في القضاء عل��ى عقوبة اإلعدام عامليا، لم 
تتحدث علن��ا عن املوضوع، حت��ى وإن كان 
مواطنوه��ا عرض��ة للمالحق��ة القضائية 
واملوت في محاكم��ات جائرة حترم الضحايا 
م��ن العدال��ة، مطالبة الدول التي تس��مح 
للع��راق باس��تقبال ومقاض��اة مواطنيه��ا 
بأن تضغط على احلكوم��ة التخاذ إجراءات 
عاجل��ة لتحس��ن نوعية ه��ذه احملاكمات، 
وإاّل عليها إع��ادة رعاياها إلى الوطن وحتقق 
معه��م، وحتاكمه��م في محاكم��ات متتثل 

ملعايير احملاكمة العادلة املقبولة دوليا.

»رايتس ووتش«: نقل دواعش إىل العراق يثري خماوف

باعة الصحف ليسوا متسولني وشتان بني البطيخ وتنوير اجملتمع

أخبار موجزة
إصللاح .. أفصح الرئي��س الفرنس��ي ماكرون عن 
أفكاره حول “نهضة وإصالح” االحتاد األوروبي قبل 
انتخابات البرملان األوروبي املقررة في 26 ايار املقبل 
واعتبر ماكرون في مقال له أن االنتخابات القادمة 
ستكون حاسمة وأوروبا مهددة مبختلف األخطار 
حاليا.وق��دم الرئيس الفرنس��ي مقترحات حلماية 
املواطن��ن األوروبي��ن وإعطاء زخ��م جديد لالحتاد 

األوروبي على الساحة العاملية. 
إسللقاط .. اتفقت احلكومة األملانية على تعديالت قانونية بإسقاط 
اجلنس��ية لتش��مل املواطنن الذي��ن حاربوا في اخل��ارج في صفوف 
التنظيم��ات املتش��ددة وخاصة داع��ش االرهابي. 
وأوضح املتحدث الرسمي باسم احلكومة شتيفن 
زايب��رت أن “احلدي��ث ي��دور ع��ن حاالت مش��اركة 
املواطنن في القتال في صفوف جماعات إرهابية 
ومتش��ددة ف��ي اخل��ارج”. وستس��قط احلكوم��ة 
األملاني��ة اجلنس��ية في ح��ال كانت ل��دى املواطن 

جنسية أخرى.

مجموعللات .. جنحت وحدات اجليش الس��وري، في 
القضاء عل��ى “مجموعات إرهابي��ة” في مدينتي 
م��ورك واللطامن��ة بري��ف حماة الش��مالي، وفقا 
لوكال��ة “س��انا”. وتأت��ي عملي��ة القض��اء عل��ى 
اجملموع��ات اإلرهابية في ريف حم��اة، عقب أعالن 
مص��در عس��كري باجليش الس��وري عن س��قوط 
ع��دد من اجلنود بن قتيل ومص��اب خالل التصدي  
لهج��وم إرهابي على بعض النقاط العس��كرية عل��ى امتداد محور 

املصاصنة بريف حماة الشمالي.
مبللادرة .. أعلن وزير اخلارجية الروس��ي س��يرغي الف��روف عن وجود 
مح��اوالت لقل��ب املب��ادرة العربي��ة للس��الم بن 
الفلسطينين وإس��رائيل رأسا على عقب.وصرح 
الفروف خالل مؤمتر صحفي مشترك مع وزير الدولة 
الس��عودي للش��ؤون اخلارجي��ة ع��ادل اجلبير في 
الرياض، بأن روس��يا والسعودية متفقتان على أنه 
جتب تس��وية قضية الش��رق األوسط على أساس 

قرارات مجلس األمن الدولي واملبادرة العربية.

معركللة .. أعل��ن رئي��س ال��وزراء الصين��ي لي كه 
تش��يانغ، امس الثالثاء، إن اقتصاد بالده سيواجه 
مخاط��ر وحتدي��ات أكث��ر خط��ورة في ع��ام 2019، 
ل��ذا يتع��ن عل��ى اجلمي��ع أن يكونوا مس��تعدين 
ل�”معركة صعبة”. وقال لي كه تشيانغ في حديث 
أمام البرملان: إن ”التحاليل الكاملة للوضع داخل 
الصن وخارجها تظهر أننا س��نواجه ظروفاً أكثر 
صعوب��ة وتعقيدا في تنفيذ األهداف اإلمنائي��ة، فضالً عن عدد كبير 

من اخملاطر والتحديات”.
مقتل .. قال جاي جونز رئيس ش��رطة مقاطعة لي كاونتي في والية 
أالبام��ا األمريكي��ة، إن ما ال يقل عن 14 ش��خصا، 
بعضه��م أطف��ال، الق��وا حتفهم بع��د أن ضرب 
إعص��ار املقاطعة، ودمر الكثير م��ن املنازل. وتوقع 
رئيس الش��رطة ارتفاع عدد القتلى مع اس��تمرار 
أعمال البحث واإلنقاذ. ومن املنتظر أن يعمل عمال 
الط��وارئ طوال الليل في انتش��ال جث��ث القتلى 

واملصابن من حطام املنازل والشركات املدمرة.

بغداد / البينة الجديدة
اعلن وزير النقل عبد اهلل لعيبي، امس الثالثاء، عن الشروع بربط 
محطة قط��ار كربالء ب مدخل املدينة املقدس��ة. وقال لعيبي إن 
فريق عمل من الكوادر الهندسية وفريق املسح التابع للشركة 
العام��ة للس��كك احلديد ش��رعت باجراء املس��وحات امليدانية 
عل��ى املس��ارات املقترح��ة لربط محط��ة قطار كرب��الء احلالية 
مبدخل املدينة املقدس��ة. وأضاف أن املشروع يأتي من اجل تقدمي 
افض��ل خدمة لنقل الزائرين وإيصاله��م الى اقرب نقطة ملدينة 
كربالء املقدس��ة، عن طريق استخدام اجلزرة الوسطية للطريق 
اخلدمي او بواس��طة منحنى مباش��ر للربط مع الش��ارع العام.

ولف��ت لعيبي، الى انه س��يتم دراس��ة جميع البدائ��ل املتاحة 
العداد ج��داول الكميات االولية والكلف التقديرية المتام العمل 
بأس��رع وقت ممك��ن، مبينا ان م��الكات وزارة النقل تبذل قصارى 
اجلهود لتقدمي افضل اخلدمات للزائرين الوافدين للمدن املقدسة 
على مدار السنة وال سيما في الزيارات املليونية.وشدد على اننا 
لن نألوا جهدا الس��تمرار التعاون والتنس��يق مع جميع اجلهات 
اخملتص��ة لعكس صورة طيبة عن واقع اخلدمة التي تقدم جلميع 

فئات وشرائح اجملتمع.

بغداد / البينة الجديدة
اعلن��ت وزارة التربي��ة، امس الثالث��اء، عن مواعي��د االمتحانات 
النهائي��ة للع��ام الدراس��ي احلال��ي 2018 – 2019، مؤك��دة أن 
االمتحان��ات الوزارية للمراحل املنتهية االبتدائية تبدأ في ال� 14 
م��ن أيار، فيما تب��دأ امتحانات املرحلة املتوس��طة في ال�28 من 
الش��هر ذاته، فيما جترى االمتحانات الوزاري��ة ملرحلة االعدادية 
في ال�27 من ش��هر ايار ايضا. وقال املكت��ب االعالمي للوزارة، إن 
املديرية العامة للتقومي واالمتحانات حددت مواعيد االمتحانات 
الوزارية للمراحل املنتهية في ال� 14 من ايار موعد بدء امتحانات 
املرحل��ة االبتدائية، وحتديد ال� 28 منه موع��دا الجراء امتحانات 
املرحلة املتوس��طة فيما حددت الوزارة ال� 27 من حزيران املقبل 
موع��دا الج��راء االمتحانات الوزاري��ة ملرحل��ة االعدادية. وأضاف 
البي��ان أنه مت حتديد ال� 2 من اي��ار املقبل موعد اجراء االمتحانات 
النهائية للمراحل االبتدائية غير املنتهية وتنتهي في التاس��ع 
من الش��هر نفس��ه، مؤك��داً حتديد ال���14 من ايار موع��د اجراء 
االمتحان��ات النهائية للمراحل الثانوي��ة وتنتهي في ال� 23 من 
الش��هر نفس��ه على ان يجري الطلبة امتحاناتهم الش��فوية 

قبل اسبوع من موعد بدء االمتحانات.

كركوك / البينة الجديدة 
كش��ف مص��در سياس��ي كردي مس��ؤول، ام��س الثالث��اء، عن 
الش��خصية التي اتفق عليها احلزبان الكرديان ملنصب محافظ 
كركوك، فيما اش��ار الى وجود تقارب بن احلزبن بشأن تشكيل 
حكومة كردس��تان قبل أعياد ن��وروز. ونقلت صحيفة خليجية 
عن املص��در قوله ان احلزبن الكردين الدميقراطي الكردس��تاني 
واالحتاد الوطني الكردستاني، اتفقا مبدئيا على ترشيح القيادي 
باالحتاد رزكار علي ملنصب محافظ كركوك، مبّيناً أنّه طرح خالل 
االجتماع أيضاً أن يتم اختيار رئيس جديد لبرملان كردس��تان من 
االحتاد الوطني، وأن يباشر مهامه، قبل مباشرة محافظ كركوك 
بعد اس��تقالة الرئيسة املؤقتة احلالية فاال فريد. وأضاف املصدر 
ال��ذي طلب عدم الكش��ف عن اس��مه، ان هناك تقاربا بش��أن 

تشكيل حكومة كردستان قبل أعياد نوروز.

الكشف عن الشخصية اليت اتفق عليها 
احلزبان الكرديان ملنصب حمافظ كركوك

الرتبية تعلن مواعيد االمتحانات 
النهائية للعام الدراسي احلالي

نينوى / البينة الجديدة 
أعل��ن رئيس مجلس محافظ��ة نينوى نوفل العاك��وب، عن نزوح 
عكس��ي من احملافظة الى اقليم كردستان، بسبب عرقلة عملية 
اع��ادة اعم��ار احملافظة والنق��ص احلاص��ل باخلدمات ج��راء ذلك، 
فيما طال��ب باعتقال اثيل النجيفي. وقال ف��ي مؤمتر صحفي، إن 
س��كان احملافظة ينزحون مرة اخرى الى اقليم كردس��تان، مشيرا 
الى عدم تس��لم ادارة احملافظة االس��تحقاقات املالية للمختارين 
والعامل��ن في مجاالت محلية اخرى. وأوضح ان التقديرات االممية 
تؤكد حاجة نينوى ال��ى 42 مليار دوالر إلعادة اعمارها، نافيا وجود 
مش��اريع وهمية وفس��اد في احملافظ��ة. وتابع قائ��ال احتدى جميع 
املنظمات املدنية واملؤسسات احلكومية ان تثبت مشروعا وهميا 
واحدا ف��ي احملافظة. واكد ان اللجن��ة املتخصصة بالتحقيق في 
قضية سقوط مدينة املوصل بقبضة تنظيم داعش لم تستكمل 
عمله��ا الى االن. وش��دد على اعادة اعمار مدين��ة املوصل، وتنفيذ 
ق��رارات احملكمة الص��ادرة في الق��اء القبض عل��ى املطلوبن في 

قبضة سقوط املوصل من بينهم اثيل النجيفي.

 سنسلك مجيع الطرق ملنع تنصيب 
حمافظ كردي لكركوك

قـيــادي تـركـمــانــــــــي:

كركوك / البينة الجديدة
حذر القيادي التركماني وعضو مجلس محافظة كركوك علي مهدي 
صادق، من جر احملافظة إلى فترة مظلمة، مؤكداً أن التركمان سوف 
يسلكون جميع الطريق مبنع تنصيب محافظ كردي لكركوك. وقال 
صادق ، إن اس��تقرار محافظة كركوك يأتي باتفاق كافة مكوناتها 
عل��ى كل تفاصي��ل اإلدارة في كرك��وك، وهذا لم جتر من��ذ 16 عاماً.
وأضاف صادق، أنه بعد 16 عاما من الدمار الذي حلق بكركوك وشعبه 
في كافة مفاصل احلياة، يعود ويتفق احلزبان الكرديان على استمرار 
نهجهم غير االحت��ادي وال الدميقراطي جلر كركوك إلى فترة مظلمة 
أخرى عاشها ش��عب كركوك بكل مكوناته.وتابع صادق قائالً، كم 
كنا نتمن��ى أن يتضمن اتفاق احلزبين أن يك��ون لكركوك محافظاً 
تركمانياً تختاره قائمة جبهة تركمان العراق في مجلس احملافظة، 
لكان��ت هذا اخلطوة اإليجابية يذك��ره كل العراقين والعالم.وختم 
ص��ادق بيانه بالق��ول، نرفض رفضاً قاطع��اً محافظاً كردياً س��واء 
مستقالً أو حزبياً حملافظة كركوك، وسوف نسلك كافة الطرق ملنع 
تنصيبه، ونطالب مرة أخرى من احلكومة العراقية أن تكون حكومة 

لكافة العراقين وإال سيتحمل كافة النتائج.

جملس نينوى يعلن عن هجرة عكسية 
ألهالي املوصل حنو كردستان

»               « تناشد قيادة عمليات بغداد



اكثر من 70 ملفا على طاولته 
 جملس مكافحة الفساد يواجه ملفات شائكة

ضربة امريكية جديدة 
لـ)عروس داعش(

وفروا البدائل وفرص العمل قبل ان جترفوا بـ »الشفالت« 
»البسطيات« ياأمانة بغداد

البينة اجلديدة / وكاالت 
األولى  السيدة  السابقة  االمريكية  اخلارجية  وزيرة  كلينتون  هيالرى  اعلنت 
ترشح  لن  إنها  ترامب،  دونالد  أمام   2016 عام  الرئاسة  سباق  خسرت  التى 
تلفزيون  حملطة  كلينتون  2020.وقالت  عام  فى  أخرى  مرة  للرئاسة  نفسها 
والوقوف  والتحدث  العمل  سأواصل  لكنني  أترشح،  “لن   ،12 نيوز  نيويورك، 
تفوز  امرأة  أول  إن كلينتون،  تاميز  نيويورك  به”.وذكرت صحيفة  أؤمن  ما  على 
بترشيح احلزب الدميقراطى ملنصب الرئيس، ال تزال شخصية مفيدة بالنسبة 
للحزب الدميقراطى كقائدة نسائية رائدة وكذلك كمرشحة سابقة ”.وقبيل 
انتخابات 2020، عقدت السيدة األولى السابقة اجتماعات خاصة مع العديد 
كاماال  السناتور  ذلك  فى  مبا  واحملتملني،  احلاليني  الرئاسيني  املرشحني  من 
بايدن، حيث يسعون للحصول على  السابق جوزيف  الرئيس  ونائب  هاريس 

مشورة من قبلها حتى قبل أن تستبعد رسميا ترشحها”.

بغداد / البينة اجلديدة

اكد النائب عن كتلة اجلماعة االس��المية الكردس��تانية احمد حمة رش��يد، امس الثالثاء، ان االتفاق الذي ابرم بني 

االحتاد الوطني الكردس��تاني والدميقراطي الكردس��تاني انهى اجلدل وحس��م مرش��ح حقيبة العدل لصالح االحتاد 

الوطني، فيما اش��ار الى ان اجلماعة االس��المية ما زالت تدرس اخليارات التي لديها في املشاركة بحكومة االقليم او 

الذهاب للمعارضة.وقال رشيد ، ان االتفاق الذي ابرم امس بني االحتاد الوطني الكردستاني والدميقراطي الكردستاني 

تضم��ن حس��م مجموعة من املناصب من بينه��ا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس برملان كردس��تان اضافة 

الى خمس وزارات ووكالء الوزراء ومناصب عليا اخرى، مبينا ان منصب محافظ كركوك حس��م لالحتاد لكن تس��مية 

املرش��ح له ترك حلني تطبيع االوضاع داخل كركوك مع باقي املكونات باحملافظة.واضاف رش��يد، ان مايتعلق بحقيبة 

العدل ضمن احلكومة االحتادية فقد حس��مت بحس��ب االتفاق املعلن لالحتاد الوطني بانتظار تقدمي اس��م مرش��ح 

لش��غل احلقيبة، الفتا الى ان االتفاقات حاليا لتش��كيل حكومة االقليم بني الدميقراطي واالحتاد وحركة التغيير اما 

اجليل اجلديد واالحتاد االس��المي فق��د اعلنا موقفهما بالبقاء في املعارضة البرملانية.وتابع رش��يد ان حزبه مازال في 

حوارات ونقاشات ومفاوضات مع الدميقراطي الكردستاني ولم يحسم موقفه بشكل نهائي في املشاركة بحكومة 

االقليم او الذهاب الى املعارضة وهي مازالت قيد الدراسة.
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اجلملة العصبية1421 حالة طارئة يف شباط بينها 361 سقوط من مرتفع و166 حادث سري

كلينتون تعلن رمسيا عدم ترشحها النتخابات الرئاسة األمريكية املقبلة
حمللون سياسيون يواجهون القضاء لتأليفهم شائعات وتروجيها بصفحات وهمية

  بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت مستشفى جراحة اجلملة العصبية، امس الثالثاء، عن استقبالها 
أكث��ر من 1421 حالة طارئة خالل ش��هر ش��باط املاضي بينه��ا 361 حالة 
س��قوط من أماكن مرتفعة و166 حالة حلوادث السير والدراجات، مبينا ان 
معظم احلاالت إصاباتها بالرأس ما تسبب بكسر اجلمجمة ونزف بالدماغ.
وقال مدير املستشفى سمير حميد الدلفي ان مستشفى جراحة اجلملة 
الصبية تس��تقبل وعلى مدار الس��اعة ح��االت طارئة فض��ال عن احلاالت 
احملالة من املستش��فيات إلصابات الرأس واجللط��ات والطلق الناري، مبينا 
ان طوارئ املستش��فى اس��تقبلت خالل ش��هر ش��باط املاض��ي أكثر من 
1421 حال��ة طارئة.واضاف ان من بني احلاالت 361 حالة س��قوط من أماكن 
مرتفعة تس��ببت لهم بكس��ر عظم اجلمجمة ونزف دماغ��ي وأحيلوا الى 
العملي��ات اجلراحية الطارئة، مش��يرا الى ان حاالت الس��قوط من اماكن 
مرتفعة تراوحت مابني أطفال وشباب إثناء العمل خاصة في إعمال البناء 
واحلدادة وغيرها.وتابع ان هناك 123 حالة طارئة وردت نتيجة حوادث السير 
تسببت بإصابات بالرأس بعضهم توفي لشدة اإلصابة و43 إصابة بحوادث 
الدراجات النارية والتك تك معظمها بالرأس واحلبل الش��وكي، موضحا ان 
من بني احل��االت الطارئة الواردة أكثر من 295 جلطة دماغية غالبيتهم ممن 
ه��م فوق ال� 50 عاما فضال عن حالتي إصابة رصاصة بالرأس نتيجة الرمي 
العش��وائي إضافة الى مئات احلاالت من نوبات الصرع والشجار والتعرض 
لش��دة خارجية وورم دماغي وغيرها.وأكد الدلف��ي ان جميع احلاالت الواردة 
تلق��ت اإلس��عافات األولية ومن ث��م متت اإلح��االت مابني العناي��ة املركزة 
والرده��ات والعمليات وبعضها حتتاج الى نقل ملستش��فيات أخرى لوجود 

إصابات ثانوية خارج الرأس.

)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 / وكاالت / البينة اجلديدة 
أكد املركز العراقي حملاربة الشائعات انه 
يعتزم تقدمي ش��كوى الى االدع��اء العام 
على أش��خاص يطلقون على انفسهم 
محلل��ني سياس��يني يقوم��ون بتألي��ف 
الشائعات وترويجها من خالل صفحات 
القن��وات  عل��ى  وظهوره��م  وهمي��ة 

التلفزيونية .
وقال املركز في تقرير له ، أنه مت الكش��ف 
عل��ى  يطلق��ون  اش��خاص  ع��دة  ع��ن 
انفس��هم كت��اب ومحللني سياس��يني 
وأمنيني يروجون للش��ائعات واملعلومات 
املضللة حيث يستغل هؤالء االشخاص 
القن��وات  عل��ى  ظهوره��م  خ��الل  م��ن 
الفضائية ونشر صورهم مع شخصيات 
ال��ى  اضاف��ة  وسياس��ية  حكومي��ة 
تصمي��م ش��هادات تقدي��ر ودروع ابداع 
وهمية بالترويج عل��ى انهم مقربون من 
مراكز القرار السياس��ي واالمني.وش��دد 
املركز عل��ى الوزراء واملس��ؤولني االمنيني 
ضرورة احلذر من هؤالء االش��خاص وعدم 
اس��تقبالهم النه��م ميارس��ون عمليات 
استغفال للمسؤولني وابتزاز للمواطنني 

على اعتبارهم مقرب��ني ولديهم عالقات 
واس��عة.وأكد املرك��ز، أن ’آلي��ة التروي��ج 
لهم من خالل تصميم مواقع الكترونية 
عل��ى الويب س��ايت وصفح��ات تواصل 
اجتماعي بأعالنات ممولة وكذلك انش��اء 
كروب��ات على الواتس��اب والتلغرام ويتم 
اضاف��ة اعالميني ومدونني على وس��ائل 
التواص��ل االجتماع��ي ليت��م م��ن خالل 

هذه الكروبات بث معلومات مضللة غير 
موثوقة.واش��ار املرك��ز البرز ش��ائعتني مت 
الترويج لها }أنب��اء أولية عن اصدار عفو 
ع��ام في جمي��ع الس��جون{، اذا ال يوجد 
عفو في جميع الس��جون وان كان يوجد 
عفو فيكون بقرار برملاني وبحاالت خاصة 
وال يش��مل جميع الس��جون.وأضاف أما 
الش��ائعة األخرى ان رئيس ال��وزراء عادل 

عبد امله��دي }منح أمني عام منظمة بدر 
هادي العام��ري صالحية كاملة باعتقال 
كل م��ن يس��يء لب��در{، وه��ي ش��ائعة 
الي  صالحي��ة  توج��د  ال  اذا  تس��قيط 
ش��خص باالعتقال اال بأم��ر من القضاء 
العراقي الهدف منه��ا مواجهة تصريح 
العام��ري الذي دع��ا فيه ال��ى التصويت 

على قانون اجلرمية االلكترونية.

نائب كردي : اتفاق االحتاد والدميقراطي حلسم مرشح حقيبة العدل

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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بغداد / البينة اجلديدة
ي��رى مواطنون ب��أن قيام اجله��ات البلدية 
بالتع��اون م��ع اجله��ات االمني��ة بتنظيم 
حم��الت ألزال��ة التجاوزات عل��ى االرصفة 
وج��رف البس��طيات قضي��ة فيه��ا نظ��ر 

ومطلوب التريث في التنفيذ.

وقال مواطن��ون ل�«البينة اجلديدة« ان على 
احلكوم��ة وقبل االقدام عل��ى هذه اخلطوة 
ان تب��ادر أوالً في البحث ع��ن البدائل وهذه 
البدائل تتمثل بتوفي��ر فرص العمل آلالف 
الش��باب وجلهم م��ن اخلريج��ني الذين ال 

مالذ لهم وال مصدر رزق سوى الرصيف.

»البينة اجلدي��دة« تطالب كل اجلهات ذات 
العالقة بوضع دراسة ميدانية مستفيضة 
وعاجلة ملعاجلة البطالة وعندها سنكون 
ق��د س��اهمنا بأنه��اء ظاهرة البي��ع على 
االرصفة.. فهل س��تتحرك احلكومة أم أن 
االمر سيحتاج الى سنوات تطول وتطول؟

الغضبان يتباحث مع شركة عاملية لتطوير قطاع الطاقة املتجددة

بغداد / البينة اجلديدة
امس  النفط،  وزارة  اعلنت 
نائب  قيام  عن  الثالثاء، 
رئيس الوزراء لشؤون الطاقة 

الغضبان  ثامر  النفط  وزير 
مباحثات مع شركة عاملية 
الطاقة  قطاع  لتطوير 
وزارة  املتجددة.وقالت 

تلقت  لها  بيان  في  النفط 
نسخة   ) اجلديدة  البينة   (
ثامر  النفط  وزير  ان  منه 
مدير  مع  تباحث  الغضبان 
االوسط  للشرق  التطوير 
افريقيا في شركة  وشمال 
 International  Shire Oak
افاق  سبل  كرو  ريتشارد 
التعاون املشترك في تطوير 

قطاع الطاقة املتجددة.
العراق  ان  الوزارة  واضافت 
قطاع  تطوير  الى  يسعى 
رفد  خالل  من  الكهرباء 
الكهربائية  املنظومة 
متجددة  طاقة  مبصادر 

كالطاقة الشمسية.
مدير  اكد  جانبه  من 
الشركة ريتشارد كرو رغبة 
قطاع  تطوير  في  شركته 
الطاقة في البالد من خالل 
للطاقة  محطات  بناء 

الشمسية.
نقص  من  العراق  ويعاني 
ويقوم  الطاقة  في  كبير 
البعض منها من  باستيراد 
النقص  لسد  اجلوار  دول 
حتض  لم  فيما  فيها، 
املتجددة  الطاقة  مشاريع 
في العراق باي اهتمام يذكر 

لغاية االن.

البينة اجلديدة / وكاالت 
رفض قاض أميركي، طلب مراجعة 
شابة  جنسية  لقضية  عاجلة 
املتحدة  الواليات  إلى  العودة  تريد 
بعد انضمامها إلى تنظيم داعش 
مؤّكدة  عودتها  واشنطن  وترفض 
أنها ليست مواطنة أميركية.وقال 
القاضي ريغي والتون بعد جلسة 
استماع في واشنطن هناك الكثير 
املثّنى  هدى  بأن  التكّهنات  من 
إصالحه  ميكن  ال  بشكل  تعاني 
في  الالجئني  في مخّيم  بقيت  إذا 
شمال شرق سوريا حيث مت نقلها 
في كانون الثاني بعد استسالمها 
محامي  الكردية.وطلب  للقوات 
الشابة النظر في قضيتها بشكل 
عاجل، موضحاً أّن الظروف األمنية 
ملوكلته  جيدة  ليست  اخملّيم  في 
احملامي  الصغير.وقال  وطفلها 
تشارلز سويفت ليس هناك شّك 
أنّها  أنّها تخضع ملعاناة طاملا  في 
إلى  مشيراً  اخمليم،  هذا  في  باقية 
مرة  عليها  القبض  يتم  أن  خطر 
أخرى من قبل املقاتلني أو أن تقتل 
العودة. على  القدرة  تفقد  أن  أو 

سكوت  العدل،  وزارة  ممثل  أّن  إال 
هناك  ليس  أنه  اعتبر  ستيوارت، 
ما يدّل على أنّها في خطر وشيك، 
موضحاً أنّه يجب اتّباع اإلجراءات 
العادية التي ميكن أن تستمّر عدة 
الواليات  حكومة  أشهر.وترفض 
إنّها  قائلة،  عودتها  املتحدة 

رغم  أميركية  مواطنة  ليست 
وكان  البلد.  هذا  في  ولدت  أنّها 
مينياً. دبلوماسياً  حينها  والدها 

أّن  على  األميركي  القانون  وينّص 
ولدوا  الذين  الدبلوماسيني  أبناء 
ممارسة  أثناء  املتحدة  الواليات  في 
ال  الدبلوماسية  مهامهم  ذويهم 
األميركية  اجلنسية  يكتسبون 
لها  يحّق  ال  لذا،  تلقائي.  بشكل 

قانونا احلصول على جواز سفر.
تشرين   28 في  املثّنى  وولدت 
ومتّ  جيرسي،  نيو  في   1994 االول 
قبل  أميركيني  والديها  جتنيس 
في  مبا  الثالثة،  أطفالهم  والدة 
سّناً.لكّن  األصغر  هدى  ذلك 
والدها  إّن  يقول  األسرة  محامي 
في  الدبلوماسي  منصبه  ترك 
من  واحد  شهر  قبل  املتحدة  األمم 
لديها جواز سفر  والدة هدى وكان 
إلى  غادرت  عندما  صالح  أميركي 
هدى  2014.وتزوجت  عام  سوريا 
داعش  تنظيم  مقاتلي  من  ثالثة 
بنشاط  وشاركت  جميعاً،  قتلوا 
للتنظيم  الدعائية  احلملة  في 
اجلهاد،  أّم  حتت اسم مستعار هو 
إكسترمييزم  كاونتر  ملركز  وفقاً 
أنّه  حالياً  تّدعي  بروجكت.لكنها 
متّ استغاللها من قبل مجنِّدين من 
أفعالها  على  نادمة  وأنها  داعش 
جميع  الدواعش  يخسر  حني  في 
في  عليها  سيطروا  التي  األراضي 

سوريا والعراق.

  بغداد / البينة اجلديدة
اكثر  ان  الثالثاء،  امس  رفيع،  مسؤول  ذكر 
اجمللس  طاولة  على  طرحت  ملفا   70 من 
امام  ان  مبينا  الفساد،  ملكافحة  األعلى 

هذا اجمللس ملفات شائكة.
ونقلت صحيفة عربية عن املسؤول قوله 
على  طرحت  ملفاً  سبعني  من  أكثر  ان  

الفساد،  ملكافحة  األعلى  اجمللس  طاولة 
امللفات الشائكة  الى وجود بعض  مشيراً 

الرتباطها بشخصيات وأحزاب متنفذة.
فساد  قضايا  يناقش  اجمللس  ان  واضاف 
من  املليارات  عشرات  بفقدان  تسبب 
خالل  ناقش  اجمللس  ان  موضحا  الدوالرات، 
جلساته املاضية صالحياته، وسبل املضّي 

باإلجراءات الفعلية ملكافحة الفساد.
تضع  كبيرة  حتديات  وجود  املسؤول  واكد 
على  الفساد  ملكافحة  األعلى  اجمللس 
جهات  وجود  ظل  في  سيما  وال  احملّك، 
رقابية أخرى، فشلت في احلّد من الفساد 

خالل السنوات املاضية.

بغداد / وكاالت / البينة اجلديدة
جاسم  االصالح  حتالف  عن  النائب  بني 
الدرجات  ان  الثالثاء،  امس  البخاتي، 
الفصل  في  سخونة  األكثر  هي  اخلاصة 
التشريعي املقبل، الفتاً الى ان املؤشرات 
تؤكد جتاوز الكابينة في اجللسة الثالثة 
“اجتماعات  ان  البخاتي  للبرملان.وقال 
استكمال  على  تركز  اإلصالح  حتالف 
الكابينة، وهناك مؤشرات ايجابية باجتاه 

حل  امللفات العالقة”.
واضاف ان “املؤشرات تؤكد اننا سنتجاوز 

الكابينة في اجللسة الثالثة للبرملان، اال 
سخونة  األكثر  هي  اخلاصة  الدرجات  ان 

في الفصل التشريعي املقبل”.
يكن  لم  للبرملان  األول  “الفصل  ان  وبني 
مطبات  وشهد  الطموح  مبستوى 
وخصومات وصلت حد القطيعة، وهناك 
الفصل  في  التشريع  تنتظر  قانونا   13

املقبل”.
الكابينة  حسم  “قضية  ان  واوضح 
الوزارية شبه مؤكدة، اال ان الكتل تتجنب 
االفصاح عن اسماء املرشحني للوزارات، 
استبدال  حسم  هو  ذلك  في  واملؤكد 

فالح الفياض”.

البخاتي : الدرجات اخلاصة هي األكثر سخونة
 يف الفصل التشريعي املقبل

بغداد / البينة اجلديدة
إنتاج   ” مبادرة  إطالق  املركزي،  البنك  أعلن 
وتشجير ”  قرابة ربع مليون شتلة في العراق، 
التصحر  ملكافحة  تاتي  املبادرة  أن  إلى  مشيراً 
وزارة  مع  “بالتعاون   ، البنك  البالد.وذكر  في 
الزراعة دائرة الغابات ومكافحة التصحر يطلق 
مبادرة إنتاج وتشجير 200 الف شتلة في عموم 

العراق”، مبيناً أن “املبادرة جاءت بهدف حماية 
تترتب  التي  السلبية  األثار  ومعاجلة  البيئة 
مشكلة  السيما  املناخية،  التغيرات  على 
التصحر، في اجلوانب األقتصادية واألجتماعية 
تأتي  “املبادرة  أن  البيان،  والصحية”.وأضاف 
البنك  يرعاه  الذي  متكني  صندوق  من  “بتمويل 
املركزي واملصارف العراقية وشركات الصرافة”، 

مشيراً إلى أن “املبادرة تتضمن إنتاج الشتالت، 
حاليا،  املوجودة  الغابات  تأهيل  التشجير، 
للحد  املواطنني  بني  الوعي  نشر  الى  باإلضافة 
من التغييرات املناخية ملواجهة هذه الظاهرة”.
ينطلق  أن  املؤمل  “من  أنه  إلى  البيان،  وأشار 
املشروع في بداية شهر نيسان 2019 ويستمر 

على مدى عامني”.

بغداد / البينة اجلديدة
ب�االنتفاضة  املشاركني  من  العشرات  نظم  
وسط  تظاهرة  الثالثاء،  امس  الشعبانية، 

 ، مصدر  بحقوقهم.وقال  للمطالبة  بغداد، 
 600 نحو  امس،  صباح  نظمها،  تظاهرة  إن 
في  بنية،  ابن  جامع  قرب  شخص،   800 إلى 

منطقة العالوي، وسط بغداد. واضاف املصدر، 
الشعبانية،  االنتفاضة  من  هم  املتظاهرين  أن 

وطالبوا بصرف مستحقاتهم.

يف مبادرة اطلقها البنك املركزي العراقي 
 ربع مليون شجرة ملكافحة التصحر 

متظاهرون من االنتفاضة الشعبانية يطالبون 
مبستحقاتهم وسط بغداد



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

من الوجهة اجلغراسية يتمثل يف التوجه املعرب عن االنعزالية 
األمريكية أو ما ميكن أن نطلق عليه »محائية ترامب«

القمة العربية - األوروبية وتوجهات »الغرب األوسط«

ف��ي نظرنا، فإن البداي��ة في التعاطي 
مع هذه التس��اؤالت، وغيره��ا، تتعلق 
بالتغير احلاص��ل في مضمون ومالمح 
خريطة توزي��ع القوى الدولية الكبرى، 
والق��وى الدولية الغربي��ة خاصًة، في 
د  ش��كل يختلف ع��ن ذلك ال��ذي تعوَّ
عليه العالم طيل��ة عقود. ولعل أهم 
مح��ددات ه��ذا التغير، ه��و التصدع 
-ولي��س مج��رد »ش��روخ«- ف��ي اجلدار 
الغربي، إل��ى الدرجة التي ميكن معها 
ص��ك مصطلح��ات من قبي��ل الغرب 
األوس��ط، والغ��رب األقص��ى، قياس��اً 
إل��ى موق��ع »الوس��ط« م��ن العال��م، 
ال��ذي تتمتع به املنطق��ة العربية.في 
ه��ذا اإلط��ار، ف��إن »الغ��رب األقصى«، 
من الوجه��ة اجلغراس��ية، يتمثل في 
التوجه املُعبر عن االنعزالية األميركية 
أو ما ميك��ن أن نطلق علي��ه »حمائية 
ترامب«، الذي يأتي على خلفية شعار 

»أميركا أوالً« الذي يس��تهدف حماية 
التجارة األميركي��ة، في إطار املصالح 
االستراتيجية للواليات املتحدة. وهنا، 
وعلى عكس ما يراه البعض، نود تأكيد 
أن الرئي��س األميرك��ي احلال��ي، دونالد 
ترامب، ليس مج��رد ظاهرة، أو محض 
حال��ة انفعالي��ة، ب��ل ه��و مُيث��ل رؤية 
سياس��ية متكامل��ة، رؤي��ة »ميينية« 
تس��تند فلس��فتها بش��كل عمي��ق 
إل��ى ج��ذور ف��ي الثقاف��ة األميركية.

أما »الغرب األوس��ط«، وه��و ما يهمنا 
باألس��اس احلديث عنه، هنا، فيتمثل 
في أوروبا »الغربية«، أو باألحرى التوجه 
ال��ذي تق��وده أملاني��ا، ومعها فرنس��ا، 

الذي تعبر عنه بقوة االختالفات احلادة 
بينهما م��ن جانب، وأميركا من جانب 
آخر، حول الكثير من القضايا الدولية، 
مثل قضايا التغي��ر املناخي والتجارة 
احلرة وغيرها. أضف إلى ذلك، املعاهدة 
اجلدي��دة، الت��ي مت التوقي��ع عليها من 
جان��ب املستش��ارة األملاني��ة أجني��ال 
مي��ركل، والرئيس الفرنس��ي إميانويل 
ماك��رون؛ تلك التي تأتي كاس��تجابة 
فرنس��ية أملانية للتحدي الكبير الذي 
ميثله ترامب، الذي أح��رج البلدين إلى 
حد اإلهانة، ومعهم��ا االحتاد األوروبي، 
بخص��وص احلصص املالية ل��� »ناتو«.

وبالتال��ي، يب��دو أن هذي��ن الطرف��ن، 
يحاوالن الوصول إلى رس��الة واضحة 
للعال��م، تؤكد أن الدولت��ن تتحركان 
نح��و ش��راكة دفاعي��ة أكثر تط��وراً، 
حتتمل انضمام أط��راف أوروبية أخرى؛ 
وتؤكد، في الوقت نفس��ه، مكانتهما 

كق��وى دولية كبرى أق��ل اعتماداً على 
اآلخري��ن، حتى ل��و كان ضم��ن هؤالء 
احللي��ف األميرك��ي التاريخي.وهكذا، 
تتبدى العالقة بن »الغرب األوس��ط«، 
الذي تق��وده أملانيا وفرنس��ا، ومعهما 
-إلى حد م��ا- إيطاليا، والقمة العربية 
األوروبي��ة، تل��ك الت��ي مت اإلع��الن عن 

مش��اركة 22 دولة أوروبي��ة، فضالً عن 
16 دول��ة عربي��ة، في ج��دول أعمالها. 
إذ تؤش��ر هذه العالقة إلى التوجهات 

اجلغراستية )اجلغراستراتيجية(، التي 
ينبن��ي عليها مثل هذا احلضور الغرب 
أوس��طي، املكث��ف، في ه��ذه القمة.
ف��إذا الحظن��ا أن القم��ة جت��ري حت��ت 
ش��عار »االس��تثمار في االس��تقرار«؛ 
والحظن��ا، أيضاً، أنها قمة س��بقتها 
قمتان، إحداهما في وارس��و، واألخرى 

ف��ي ميوني��خ؛ لن��ا أن نتب��ن بوضوح 
مالمح تلك التوجهات، على األقل من 
منظور التص��دع اجلاري ف��ي العالقة 
ب��ن الغرب��ن األقص��ى واألوس��ط، أو 
بحس��ب املصطلحات الش��ائعة بن 
الواليات املتح��دة وحلفائها في أوروبا.
ففي قم��ة وارس��و، ب��دا التصدع في 
ش��كل »ثق��وب« تتعلق –باألس��اس- 
بكيفي��ة مواجه��ة انفالت الس��لوك 
اإلقليم��ي املؤدي إلى عدم االس��تقرار 
في املنطق��ة العربية؛ وه��و التصدع 
الذي بدت أبعاده وأعماقه واضحة في 
قم��ة ميونخ، التي حتول��ت إلى منصة 
لتوجي��ه اللوم، وحت��ى االتهامات بن 
»الغرب��ن«، حيث بدا الطرفان بعيدين 
عن بعضهم��ا في قضاي��ا كثيرة، لم 
تقتصر على حلف »ناتو«، أو التعاطي 
م��ع إي��ران، وروس��يا، ولك��ن تخطتها 
لتط��ال كيفي��ة التعاطي م��ع األزمة 

اإلرهاب.فه��ل  ومحارب��ة  الس��ورية 
يسعى الغرب األوسط إلى ملء الفراغ 
الذي س��يخلفه االنسحاب األميركي 
من قضايا املنطقة العربية وملفاتها 
املتش��ابكة واملعقدة؟؛ أم أن املس��ألة 
تتجاوز مج��رد ملء الفراغ، لتصل إلى 
ح��دود الدخول عل��ى خ��ط التنافس 

االس��تراتيجي احلاصل في املنطقة؟. 
ف��ي نظرنا، ف��إن االحتم��ال األخير هو 
األق��رب إل��ى الواق��ع؛ إذ يكف��ي، هنا، 

أن نتأمل الس��احة الليبي��ة، كمثال، 
لنرى كي��ف أدى التراجع األميركي إلى 
الدخ��ول األوروبي على خ��ط التنافس 
االس��تراتيجي، م��ع روس��يا، في هذه 

الس��احة؛ هذا، على رغ��م »املناكفة« 
احلاصل��ة بن فرنس��ا وإيطاليا هناك؛ 
ناهي��ك ع��ن بريطاني��ا، الت��ي فجرت 
مس��ألة التنافس مع روسيا في ليبيا 
منذ أش��هر عدة.لنا أن نتأم��ل، أيضاً، 

دالالت تصريح املمثلة العليا للشؤون 
اخلارجية في االحتاد األوروبي فريدريكا 
موغرين��ي خ��الل االجتم��اع ال��وزاري 
العرب��ي األوروبي في بروكس��يل أوائل 
ش��باط )فبراير(: »في حال العمل معا 
)ال��دول العربي��ة واألوروبية(، فس��يتم 
حتقي��ق املصاحل��ة في كل من س��وريا 
بأكملها«،  واملنطق��ة  وليبي��ا  واليمن 
خاصة أنها ش��ددت على:»ضرورة حل 
الدولت��ن«، ف��ي إش��ارة إل��ى القضية 
الفلسطينية.في هذا السياق، سياق 
الدخ��ول الغ��رب أوس��طي على خط 
التنافس االس��تراتيجي، في املنطقة، 
ميك��ن تأكيد جهتن اثنتن: من جهة، 
هناك املوقف من امللف اإليراني؛ وهنا، 
لنا أن نالحظ الرؤية الغرب أوس��طية 
عموم��اً، واألملانية الفرنس��ية خاصة، 
ف��ي التعام��ل م��ع ه��ذا املل��ف. ففي 
تصريح وزير اخلارجية الفرنس��ي، جان 
إي��ف لودريان، داللة غير مباش��رة على 
ه��ذه الرؤية؛ فهو تس��اءل، ف��ي مؤمتر 
ميوني��خ ع��ن: »الس��بب ال��ذي يدفع 
واش��نطن إلى خلق فراغ في س��ورية 
ق��د يُفيد طه��ران«.إال أن املستش��ارة 
األملانية، كانت أكثر وضوحاً في التعبير 
ع��ن املوقف من املل��ف اإليراني؛ حيث 
جاء تصريحه��ا، في ميوني��خ، بأنها: 
»تتفق م��ع األميركين ح��ول مخاطر 
إي��ران املتعلقة بتجاربه��ا للصواريخ 
الباليستية«، لكنها عادت لتؤكد: »ال 
بدي��ل عن االتفاق الن��ووي اإليراني، وأن 
املس��ائل األخرى يتم التعاطي معها 
بشكل منفصل«. ومن ثم، تبدو الرؤية، 
هذه، أبعد ما تكون عن الرؤية العربية، 
التي تس��تند إل��ى أن ه��ذا االتفاق هو 
ما أت��اح الفرصة إليران، لتنش��ط في 
أربع س��احات عربية، مؤدية بذلك إلى 
ع��دم االس��تقرار فيها.فه��ل تتمكن 
»الكتل��ة العربي��ة« م��ن التأثي��ر في 
الرؤية »األوروبية«، لالستفادة منها في 
الضغط على النظام اإليراني، لصالح 
امللف��ات العربية التي تش��تبك معها 
طهران؟.من جهة أخرى، هناك املوقف 
من القضية الفلس��طينية؛ وهنا، لنا 
أن نالح��ظ أن ال��دول األوروبية عموًما، 
والغرب أوس��طية منه��ا بوجه خاص، 
تدرك أن مفتاح االستقرار في املنطقة 
العربي��ة يتمث��ل ف��ي قي��ام الدول��ة 
الفلس��طينية، عب��ر القب��ول ب� »حل 
الدولت��ن«. ومن ثم، تبدو ه��ذه الرؤية 
-على خالف املوقف من إيران- في حال 
من التواف��ق مع الرؤي��ة العربية؛ وهو 
ما يعني أن املوق��ف »األوروبي« متوازن 
إلى حد ال ميكن صرف النظر عنه، وعن 
إم��كان تأثيره ف��ي مجري��ات التوصل 
إل��ى ح��ل لقضي��ة الع��رب املركزي��ة.
فهل تتمك��ن »الكتل��ة العربية« من 
االس��تفادة من ه��ذه الق��وة املتوازنة، 
خاصة أن السنوات املاضية، التي تزيد 
على ربع قرن من الزمان، قد أثبتت مدى 

االنحياز األميركي إلسرائيل؟

* كاتب مصري

مريكل : ال بديل 
عن االتفاق النووي 
اإليراني وأن 
املسائل األخرى 
يتم التعاطي معها 
بشكل منفصل

هل يسعى الغرب األوسط إىل ملء الفراغ الذي سيخلفه االنسحاب 
األمريكي من قضايا املنطقة العربية وملفاتها املتشابكة واملعقدة ؟

مريكل

ماكرون

موغرييني

ال بد أن التساؤل 
الذي سيتبادر إلى 
الذهن، مباشرة، 
يتعلق ب� »الغرب 
األوسط«. فهل 
هناك مثل هذا 
الغرب؟ وإن 
كان، فما هو، 
وما هي ماهيته 
السياسية، 
ومالمحه 
اجلغراسية؟ وهل 
هناك »غرب« 
آخر، أم هي مجرد 
تسمية ال تنتمي 
للواقع العملي؟ 
ثم، وهذا هو األهم، 
ما عالقة ذلك 
بالقمة العربية 
األوروبية التي 
استضافتها 
مدينة شرم 
الشيخ املصرية 
أخيراً، على األقل 
بخصوص ملفات 
املنطقة العربية 
»املتفجرة«، التي 
فرضت نفسها 
على جدول أعمال 
هذه القمة؟

* حسني معلوم 

   ل��كل رئي��س حقبة في حقيبة وليس ش��رطا ان تكون 
م��ن اجللد الفاخ��ر او حتتوي على جي��وب كثيرة يكفي ان 
تكون ل��دى الرئيس مجموعة من االف��كار والرؤى لتكون 
مثل احلقيبة يستخرج منها افكاره ليطبقها واحدة تلو 
األخرى . فكرت في حقيبة الزعيم قاسم الذي مأل الدنيا 
وش��غل الناس بافكاره وما قدم��ه للعراق من خدمات لم 
يطال��ب احدا بان يكافئ��ه عليها . مؤس��س اجلمهورية 
العراقي��ة التم��وزي كان خالصا من ش��وائب العنصرية 
ولم يكن يش��عر بحواجز نفس��ية جتاه اي مكون او ادين 
او ع��رق عراقيته حتمت عليه ان يستش��هد في س��بيل 
معتقداته ومبادئه احبه االعم االغلب من الش��عب وفي 
ه��ذا خير دلي��ل على اخالص��ه واخالصهم ام��ا البعض 
مم��ن ابغضوه فلهم اس��بابهم اخلاصة وخاصة من علية 

الق��وم وهم ال ميثلون 
الكادحة  الطبق��ات 
والفقي��رة الت��ي م��ا 
الزعيم في  ترى  زالت 
يكون  عندم��ا  القمر 
بدرا . البدر لم يرسم 
صورة اال لعبد الكرمي 
صورة. حقيبته كانت 
من  بالكثير  املتمثلة 
واملش��اريع  االجنازات 
ولك ان تق��رأ التاريخ 
حيث ال جتد هناك من 
رفع ش��عار ) عفا اهلل 

عما سلف( وهو آية قرآنية مباركة اال هو جعلها الزعيم 
عن��وان بدايته خلوض التحديات  . العنف والدم لم يكونا 
م��ن أولويات حقبت��ه وما جرى من اح��داث لم يكن طرفا 
فيه��ا بل حاول البع��ض ايقاعه باملآزق لتش��ويه صورته 
أمام العالم . كانت حقبته العراق بالوانه واطيافه حيث 
استطاع ان يحفر اس��مه بصبره وثباته وطيبته . بعض 
القادة اليوم ال يودون ذكر اسمه ولك ان تسألهم عن ذلك 
البعض رماه بكل عيوب التاريخ وهذا سالح العاجز حتى 
بع��ض محبيه قالوا في حقه ) كلها منك( وهذه الكلمة 
التجريحي��ة مهما قيل عن س��بب اطالقها فهي بعيدة 
كل البعد عن الواقع أراد قاسم للعراق اخلير وهو ما قدمه 
واراد اخلونة واتباعهم للبلد الش��ر والدمار فكان ما اجنزه 

قاسم ماثال امامنا وهو حقبة في حقيبة التاريخ.

حــقـبـة فـي حـقـيـبـة

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

مؤسس الجمهورية 
العراقية التموزي كان 
خالصا من شوائب 
العنصرية ولم يكن 
يشعر بحواجز نفسية 
تجاه اي مكون
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الستار  عبد   / اجلديدة  البينة 
محسن

النقل  وزير  توجيهات  ضوء  على 
باهض  لعيبي  اهلل  عبد  املهندس 
الشؤون  جلنة  بيان  بتفعيل 
بإلزام اجلهات  الوزارية  اإلقتصادية 
ناقال  السكك  باعتماد  احلكومية 
السكك  عام  مدير  التقى   وطنيا 
االستاذ طالب جواد كاظم الوكيل 
وليد  السيد  التجارة  لوزارة  االداري 
التسويقي  للعرض  املوسوي 
للتنسيق بني شركات وزارة التجارة  

البطاقة  ومواد  احلاويات   لنقل 
ام  ميناء  من  واحلبوب  التموينية 
قصر  إلى عموم  سايلوات ومخازن  
بواسطة  العراق  محافظات 
التخصصية. السكك  شاحنات 

السكك   عام  مدير  أن  السيما 
الوكيل  السيد  امام  استعرض 
عن إمكانية الشركة بنقل كل ما 
يتعلق  بنقل املواد نقل  متكامل 
بواسطة  احملافظات   لعموم 
لكون  التخصصية  الشاحنات 
السكك ناقل وطني  متتلك كافة 

وله جتارب سابقة  النقل  مقومات 
وزارة  دوائر  مع  النقل  في  ناجحة  
السكك  حترص  حيث  التجارة  
بإيصال  اجلهود  تكثيف  على  
البضاعة بوقتها احملدد.كما تطرق 
الوكيل   السيد  أمام  العام  املدير 
خاسرة  شركة  السكك  بأن 
الكفيلة  السبل  عن  وتبحث 
لتعظيم املوارد املالية لسد رواتب 
املنتسبني فضال عن إدامة وتأهيل 
املتحركة.  والوحدات  اخلطوط 
ضوء  على  الزيارة  هذه  وجاءت 

توجيهات وزير النقل املهندس عبد 
قرار  لتفعيل   باهض  لعيبي  اهلل 
الوزارية  اإلقتصادية  الشؤون  جلنة 
بالنقل  احلكومية  اجلهات  بألزام 
عبر شبكات السكك املمتدة إلى 
االقتصاد  لتنمية  احملافظات  كافة 
وخدمة  النقل  مجال  في  العراقي 
أن  بالذكر  واجلدير  الكرمي  املواطن 
له  السكك  قطاع  خالل  النقل 
على  احلفاظ  ،في  قصوى  أهمية 
البنى التحتية ،وعدم تلوث البيئة، 
واالزدحامات  احلوادث  وتقليل 

واألسعارالتنافسية   املرورية، 
القطاع  بأسعار  مقارنة  الزهيدة 
كبيرة  كميات  وحتميل   ، اخلاص 
بالشاحنات،اضافة وصول البضائع 
.حيث  اخملازن  الى  احملدد  بوقتها 
بالشكر  االداري  الوكيل  تقدم 
عبد  املهندس  النقل  لوزير  والثناء 
املدير  والسيد  باهض  لعيبي  اهلل 
الوافي  بالشرح  تقدم  مبا  العام  
جانب  من  املعروضة  للخدمات 
كافة  لنقل  باالستعداد  السكك 
الى  املوانيء  من  القادمة  املواد 

شبكات  عبر  احملافظات  جميع 
السكك املمتدة عموم محافظات 
اللقاء   هذا  خالل  العراق..ومن 
التباحثي الذي حضرة مدير قسم 
السكك     في  واملتابعة  التخطيط 
ثالثي   اجتماع  عقد  الوكيل  قرر 
واملعنني  السكك  عام  مدير  بني 
التخطيط  عام  مدير  الوزارة  من 
غد  يوم  احلبوب  عام شركة  ومدير 
مناسبة  صيغة  إليجاد  اخلميس 

للنقل عبر قطارات  السكك.

مدير عام السكك يلتقي الوكيل االداري لوزارة التجارة يف مقر ديوان الوزارة  

بغداد / البينة اجلديدة
معرض  أول  بغداد  في  افتتح   
الكهربائية  للصناعات 
الكهرباء  وزير  االيرانية، بحضور 
االيراني  والسفير  اخلطيب  لؤي 
مسجدي،  إيرج  العراق،  لدى 
وحشد من الناشطني العراقيني 
القطاع.وفي  وااليرانيني في هذا 
االيراني  السفير  اعتبر  املراسم 
مهمة  خطوة  املعرض  هذا 
في  بالده  مشاركة  من  للمزيد 
تعزيز التعاون مع العراق.واضاف 
صحفي  تصريح  في  مسجدي 
االرضية  لتوفير  سعينا  »لقد 
للشركات االيرانية في مختلف 
مجاالت هذه القطاع في السوق 
الى  هنالك  تكون  وان  العراقية 
جانب صادرات الكهرباء، صادرات 
املعدات وقطع الغيار ذات الصلة 
جانبه  الكهرباء«.من  بصناعة 

اخلطيب  الكهرباء  وزير  رحب 
مشيدا  املعرض،  هذا  بتنظيم 
متتلكها  التي  باالمكانيات 
مجال  في  االيرانية  الشركات 
صناعة الكهرباء.وقال اخلطيب 
اإليرانية  بالشركات  »نرحب 
الطاقة  مبجال  املتخصصة 
بالعراق،  للعمل  الكهربائية 
ونحن سعداء أن نرى هذا الكم 
اإليرانية  الشركات  من  النوعي 
في  للمشاركة  بغداد  في 
إلى  البالد«.وأشار  إعمار  إعادة 
للعمل  واعدة،  عراقية  »خطط 

الطاقة  وضع  حتسني  على 
يكون  »بأن  واعداً  الكهربائية« 
العام  من  أفضل  احلالي  العام 
»إستيراد  أن  املاضي«.وأوضح 
إيران  من  الكهربائية  الطاقة 
وأن  غني،  بلد  العراق  ألن  وقتي 
إلى  وقتية  مسألة  االستيراد 

العراق،  في  الغاز  استثمار  حني 
االجتاه«. بهذا  خطط  ولدينا 

عقد  »لدينا  اخلطيب  وأضاف 
 1100 إلستيراد  ايران  مع  حاليا 
ميغاوات من الطاقة الكهربائية 
احلالي،  العام  بنهاية  ينتهي 
والطلب  االحتياجات  وحسب 

يتعلق  الكهرباء«.وفيما  على 
بالديون املترتبة على العراق من 
استيراد الكهرباء من إيران، قال 
معتمدة  آلية  »هناك  اخلطيب 
األجهزة  تنظمها  البلدين  بني 
املصرفية في كال البلدين حلسم 

موضوع الديون«.

إفتتاح أول معرض إيراني للكهرباء يف بغداد واخلطيب يعد بصيف أفضل

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
اعلن مستشفى النعمان التعليمي التابع 
جراحي  فريق  اجراء  عن  الرصافة  لصحة 
متخصص في االذن واالنف واحلنجرة عمليتني 
داخل  كيسني  لرفع  متميزتني  جراحيتني 
الدكتور  واوضح  ناظورياً.  الوجهي  اجليب 
ان  املستشفى  مدير  العزي  حردان  صالح 
رئيس الفريق اجلراحي الدكتور محمد زكي 
واحلنجرة  االذن  االنف  اختصاصي  سالم 
ثالثيني  مريض  االستشارية  في  استقبل 
بالرغم  طويلة  لفترة  االنف  انسداد  يعاني 
من اجرائه قبل ثالث سنوات عملية اجليوب 
االنفية مع تعديل احلاجز االنفي لم يشعر 
الجراء  ارساله  ومت  حتسن  باي  اثرها  على 
كافة الفحوصات اخملتبرية والشعاعية التي 
اخلديني  اجليبني  داخل  كيس  وجود  اظهرت 
عملية  اجراء  تطلب  مما  وااليسر  االمين 

احلاجز  تعديل  مع  االنفية  اجليوب  تنظيف 
قال  جانبه  الناظور.من  بواسطة  االنفي 
الفريق اجلراحي راجعت االستشارية  رئيس 

مريضة ثالثينية عانت ولسنتني من انسداد 
االنف خصوصاً في اجلهة اليمنى مع صداع 
في اجلهة االمامية فوق محجر العني االمين 
تبني بعد الفحوصات اخملتبرية والشعاعية 
مع  االمين  اخلدي  اجليب  داخل  كيس  وجود 
الفصي  اجليب  في  قيحية  سوائل  جتمع 
عملية  اجراء  ذلك  استدعى  مما  االمين 
واستئصال  االمين  اخلدي  اجليب  تنظيف 
الكيس  مع تنظيف اجليب الفصي لنفس 

اجلهة  وتعديل احلاجز االنفي ناظورياً.
تكون الفريق اجلراحي من : الدكتور محمد 
االذن  االنف  أختصاصي   / سالم  زكي 
محمد  الدكتور   / الفريق  رئيس  واحلنجرة 
االذن  االنف  اختصاصي  سلمان/  صاحب 
اختصاص  خالد/  عمر  الدكتور    / واحلنجرة 
  / تخدير  /مساعد  محمد  باسم   / التخدير 

ساهرة حميد /ممرضة عمليات .

مستشفى النعمان جيري عمليتني 
 لرفع كيسني داخل اجليب الوجهي بالناظور

بغداد / البينة اجلديدة
برعاية السيد وزير النقل املهندس عبد اهلل لعيبي   
وبإشراف مباشر من قبل السيد مدير عام الشركة 
األستاذ عبد العظيم الساعدي افتتحت الشركة 
وزارة  تشكيالت  إحدى  اخلاص  النقل  إلدارة  العامة 
النقل يوم امس الثالثاء مقر منظومة الربط املركزي 

بعد  العراق  مرائب  عموم  في  اإللكترونية  للبوابات 
وحتدث   . الذكية  للحلول  ريا  شركة  قبل  من  إجنازه 
ملتطلبات  تنفيذاً   (  : قائال  املشروع  عن  الساعدي 
احلديثة  اإلدارة  إلى  واالنتقال  اإللكترونية  احلكومة 
في عمل قطاع النقل اخلاص ، باشرت النقل اخلاص 
من  الرصينة  التقنية  احللول  بالتعاقد مع شركات 

اإللكترونية  البوابات  أفضل  وتشغيل  نصب  أجل 
وتفعيل  العراق  العاملية في مرائب  املواصفات  وفق 
في  مميزاتها  من  لالستفادة  اإللكترونية  اجلباية 
البيانات  ، ومن أجل توحيد قاعدة  والسرعة  الدقة 
بشكل  الدقيقة  واإلحصائيات  التقارير  وإصدار 
جميع  على  مسيطر  مركز  الشركة  أنشأت  فوري 

البوابات الذكية التي نصبت منذ أشهر في املرائب 
املهمة في العراق ومت اختيار مرأب العالوي في جانب 
الكرخ إلنشاء هذا املقر .واليوم وبعد إمتام املشروع 
تقوم النقل اخلاص بافتتاح املقر املسيطر من أجل 
املباشرة بالعمل وتقدمي أفضل اخلدمات للمواطنني 

الكرام.

النقل اخلاص تفتتح مركز السيطرة االلكرتوني للبوابات الذكية

بغداد / البينة اجلديدة
باب  فتح  النزاهة عن  كشفت هيأة 
عام  ُمفتش  التقدمي لشغل منصب 
غير  واجلهات  بالوزارات  }الشاغر{ 
في  يجد  من  داعيًة  بوزارٍة،  املرتبطة 
نفسه القدرة والكفاية والرغبة في 
املنصب. لشغل  التقدمي  التعيني 

وأعلنت النزاهة في بيان أنَّ »التقدمي 
ة عشرة أياٍم يبدأ أعتبارا من  يكون ملدَّ
الثالثاء  ليوم  الرسمي  الدوام  بداية 
بنهاية  وينتهي   2019/3/5 املوافق 
الدوام الرسمي ليوم اخلميس املوافق 
14/ 3 / 2019، وأن ال يقلَّ عمر املُتقدِّم 
يزيد عن 55 سنة،  وال  عن 40 سنًة، 
بإجراءات  شموله  عدم  إلى  إضافة 
املساءلة والعدالة، ولم يسبق له أن 
شغل وظيفة مفتٍش عام لدورتني«.

وأشارت إلى أنه »ينبغي للُمتقدِّم أن 
يكون حاصالً على شهادٍة جامعيٍَّة 

صات القانون  أوليٍة في األقلِّ بتخصُّ
أو  احملاسبة  أو  أواالقتصاد  اإلدارة  أو 
الفنيَّـة  صات  التخصُّ أو  اإلحصاء 
ذات الصلة باإلدارة«.ومن بني الشروط 
املتقدم  بها  يتمتع  أن  يجب  التي 
خمسة  عن  تقل  ال  فعلية  خدمة 
مبعايير  والتحلي  سنة،  عشر 
كونه  عن  فضالً  واملهنية،  احليادية 
جزائيٍة  قضيٍة  في  محكوٍم  غير 
مودعٍة لدى هيأة النزاهة أو جنايٍة أو 

جنحٍة مخلٍة بالشرف.

النزاهة تفتح باب التقديم لشغل 
منصب مفتش عام 

البينة اجلديدة / بشرى الساعدي
اجملتمع(  نصف  )املرأة  شعار  حتت 
وبرعاية املهندس باقر الزبيدي اقام 
األعلى  اجمللس  تنظيمات  مكتب 
آذار2019   2 املاضي  السبت  يوم 
من  العديد  ضم  نسويا  جتمعا 
النسوة بالتزامن مع والدة فاطمة 
الزهراء)ع(.. لتساهم املرأة في بناء 
والظلم،  التعسف  من  خال  وطن 
له  كلمة  في  الزبيدي  اكد  حيث 
 . امريكية  صناعة  داعش  بأن 
والرئيس ترامب هو من افصح في 

مشددا   . صحفية  مؤمترات  عدة 
بأن جميع الظواهر السلبية التي 

يعاني منها اجملتمع التقل خطورة 
عن التنظيمات االرهابية وان فلول 

تشكل  ال  باتت  املهزومة  داعش 
وال على سوريا  العراق  على  خطر 
الن تنظيمهم انتهى ، وان مايقوم 
سكرات  في  هو  عمليات  من  به 
كمال  .كولشان  االخيرة  املوت 
عضو مجلس مفوضية االنتخابات 
ورئيسة مؤسسة صندوق  سابقا 
فقالت   االوسط  الشرق  في  املراة 
من  التجمعات  هذه  اقامة  بان 
وتطوير  املرأة  رفع مستوى  شأنها 
فيما   ، اجملتمع  لبناء  قابليتها 
محمد  هناء  الفنانة  واشادت 

بالقائمني  لها  كلمة  في  ايضا 
على انشاء هكذا جتمعات نسوية 
حتمل  التي  باملبادرة  اياها  واصفة 
اصالح  على  حترص  وطنية  دواع 
زينب  اكدت  حني  في   ، اجملتمع 
احلسيني عضو مجلس محافظة 
األول  ليس  اإلجتماع  هذا  ان  بابل 
التجمعات  من  الكثير  هناك  بل 
واملؤمترات والتي ركزت على العقائد 
هذا  في  شاركن  وقد  االسالمية 
الوائلي    تبارك  احلقوقية  التجمع 
منظمة  ورئيسة  الزبيدي  ونور 

شهرزاد  د.  البيئية  النخيلة 
السعيدي  ورضاب  الشديدي 
التنظيمي  القسم  مسؤولة 
النسوي في ذي قار وقد حضر عدد 
من اعضاء الشورى املركزية منهم 
اللطيف  وعبد  اخلفاجي  رياض 
شبكة  على  واملشرف  الربيعي 
الكتاب قاسم العجرش  والكثير 
من  عدد  تتقدمهن  النسوة  من 
االعالميات والناشطات في جميع 
اجملاالت اجملتمعية والصحف وعدد 

من القنوات الفضائية .

مكتب تنظيمات اجمللس االعلى يقيم جتمعا نسويا

بغداد / البينة اجلديدة
 انتخبت غرفة جتارة بغداد الهيأة 
االستشارية لها التي تعتبر جزءا 
ال يتجزأ من عمل الغرفة املمثل 
للقطاع  والوحيد  احلقيقي 
اخلاص العراقي.وأكد رئيس غرفة 
جتارة بغداد جعفر احلمداني في 
اجلديدة«  »البينة  تلقت  بيان 

نسخة منه، ان »الغرفة ساعدت 
التجارية  االسرة  ابناء  دعم  في 
مشاركات  خالل  من  البغدادية 
ترميم  آخرها  وليس  مختلفة 
االعمال  من  املتضررة  االسواق 
تأهيل  واعادة  سابقا  االرهابية 
وتبليط واكساء شوارع االسواق 
عكد  }سوق  وأبرزها  القدمية 

وحتت  الصابون  وسوق  النصارى 
التكية{«.ولفت الى، ان »الغرفة 
ستتخذ االجراءات املناسبة من 
أجل حل وإزالة جميع املعوقات 
العملية  طريق  في  تقف  التي 
ان  احلمداني،  التجارية«.وبني 
املنتخبة  االستشارية  »الهيأة 
من  ستعمل  الغرفة  في 
ومن  السوق  ميثلون  جلان  خالل 
منها  االختصاصات  مختلف 
}مواد غذائية، وعطور، وإنشائية، 
احتياطية،  ومواد  وألبسة، 
باقي  من  وغيرها  وكهربائيات 
اجل  من  وذلك  االختصاصات{ 
ابناء  ومطالب  صوت  ايصال 
اصحاب  الى  التجارية  االسرة 
القرار وتذليل كل املعوقات التي 

قد تعرقل مسيرتهم التجارية«.
الهيأة  أعضاء  قدم  من جانبهم 
في  املنتخبون  االستشارية 
العمل  الغرفة مقترحات تخص 
منح  يخص  ما  منها  التجاري 
املصرفية  والتسهيالت  القروض 
الصعاب  وتذليل  للتجار 
االستيراد. اجازة  الى  بالنسبة 
انتخابات  في  الفائزين  ان  يذكر 
الهيأة االستشارية لغرفة جتارة 
أجواء  في  جرت  التي  بغداد 
كل  هم  ودميقراطية  إيجابية 
والذي  شاكر  محمد  حامد  من 
فاز  فيما  الهيأة  برئاسة  فاز 
ومحمد  عسكر  قاسم  من  كل 
فاضل وعبد احلسني حمزة ودريد 

محمود مبنصب نواب الرئيس.

غرفة جتارة بغداد تنتخب هيأتها االستشارية وتتحدت عن قروض وتسهيالت للتجار

بغداد/ البينة اجلديدة 
القواعد  النفطية  املنتجات  توزيع  جهزت شركة 
من  يقارب  مبا  لها  التابعة  الفنية  واملفارز  اجلوية 
)5( ماليني لتر من منتوج وقود الطائرات وذلك عن 
طريق الدفع باآلجل ، ضمن خطط الشركة لتوفير 
وجتهيز كافة إحتياجات القوات العسكرية اجلناح 
احلامي ألرض البالد بأنواع الوقود الالزم .وقال مدير 
عام شركة توزيع املنتجات النفطية كاظم مسير 
ياسني في بيان ، أن« الشركة جهزت قيادات القوة 
نوع  الطائرات  وقود  اجلوية وطيران اجليش مبنتوج 
اجلهات  تلك  تطلبها  التي  الكميات  وفق   )jp8  (
باآلجل  الدفع  بنظام  يكون  جتهيزهم  أن  مؤكداً 
الوزراء  مجلس  رئاسة  توجيهات  حسب  وذلك 
لوجستياً  وإسنادهم  الكبيرة  األهمية  مبنحهم 

لغرض تأدية واجباتهم األمنية والعسكرية  .

املنتجات النفطية جتهز طريان اجليش والقوة 
اجلوية بـ 5 ماليني لرت من وقود الطائرات

الكوت / البينة اجلديدة
تفقد محافظ واسط الدكتور محمد 
األعمال  ميدانيا  املياحي  جميل 
)الضباط  داموك  اجلارية في منطقة 
احملافظ  معاون  برفقة   ) واحلقوقيني 
للشؤون الفنية املهندس رحمن يسر 
املهندس  الكوت  بلدية  ومدير  ناهي 

مصطفى حسن جاسم.
املواطنني  من  بعدد  احملافظ  والتقى 
واستمع الى مالحظاتهم وشكاواهم 
اخملتلفة والتي تتعلق بالواقع اخلدمي 

وسبب التلكوء في العمل.
املقبلة  الفترة  أن  احملافظ  وأكد 
األداء  ورفع  العمل  تكثيف  ستشهد 
إجناز  في  للمضي  الوجبات  زيادة  مع 

خاصة  ممكن  وقت  بأسرع  املشروع 
وأن املشاريع التي تأخر العمل سابقا 

لفترة طويلة
 

حمافظ واسط يتفقد االعمال اجلارية 
يف منطقة داموك

بغداد / البينة اجلديدة 
مع  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  ناقشت 
املوقعة  التفاهم  البنغالية موضوع مذكرة  السفارة 
وامكانية  التنفيذ  حيز  تدخل  لم  التي  الطرفني  بني 
اجراء تعديالت عليها بال يتالءم واحتياجات الطرفني.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب املهني املهندس 
لتوجيهات  وتنفيذا  الدائرة  ان  الواحد«  عبد  عمار 
اجلانب  مع  املوقعة  التفاهم  مذكرة  ناقشت  الوزير 
الدائرة  ان  الى  مشيرا  فيها،  النظر  العادة  البنغالي 
رقم  العراقي  العمل  السفارة بصورة عن قانون  زودت 
مبا  التفاهم  مذكرة  تعديل  اجل  من   2015 لسنة   37
يتالءم مع القانون.واضاف ان هناك ثالثة مكاتب فقط 
السفارة  تزويد  سيتم  العمالة  الستقدام  مرخصة 
باسمائها وعناوينها، فضال عن تلبية طلب السفارة 
جميع  لتكون  العمالة  استقدام  بآلية  تزويدها 
املستقبلية.  املشاكل  ولتفادي  واضحة  االجراءات 
واوضح ان السفارة بينت املشاكل التي تواجهها من 
الى  مشيرا  الفيزا،  واعطاء  العمالة  استقدام  حيث 
ان الدائرة على استعداد لتلقي املشاكل التي تواجه 
صالحيات  حسب  لها  والسعي  البنغالية  العمالة 

الدائرة والوزارة.

العمل تبحث مع السفارة البنغالية 
امكانية تعديل مذكرة التفاهم مبا يتالءم 

بغداد / البينة اجلديدةواحتياجات الطرفني
أعلنت وزارة الزراعة، عن إعدادها خطة 
املسوقة  الكميات  جميع  الستالم 
محليا من محصولي احلنطة والشعير 
الوزارة  وكيل  احلالي.وقال  للموسم 
تصريح  في  اجلبوري  مهدي  االداري 
اخلطة  »بحثت  الوزارة  ان  صحفي 
االجراءات  وتسهيل  التسويقية 
جميع  الستالم  الروتني  وتقليص 
الكميات املسوقة محليا من محصول 

احلنطة  محصول  بأن  منوها  احلنطة، 
اما  التجارة،  وزارة  من  تسلمه  سيتم 
الزراعة  وزارة  فستتسلمه  الشعير 
ان  املاضي«.وبني  العام  اسعار  وبنفس 
مخازن  تهيئة  شملت  »االستعدادات 
وسايلوات الوزارة واعداد ساحات كبيرة 
التسويق،  مدة  اثناء  احملصول  الستالم 
احمللي  االنتاج  في  كبيرة  زيادة  متوقعا 
للمحصولني هذا العام مقارنة باالعوام 
املناطق  ادخال  مت  ان  بعد  السابقة 

للموسم  الزراعية  اخلطة  ضمن  احملررة 
التي  االمطار  وكثرة  احلالي  الشتوي 
املاضية  املدة  خالل  البالد  شهدتها 
الوزارة  ان  اجلبوري  واحلالية«.واوضح 
وضع  املعنية  اجلهات  على  »اقترحت 
املستوردة  الشحنات  دخول  ملنع  آليات 
من اخلارج حملصول احلنطة خالل موسم 
منها  املستوردة  باستثناء  التسويق 
وتشكيل  التموينية،  البطاقة  الغراض 
اخملتصة  اجلهات  كل  من  استالم  جلان 

االستالم«. عملية  لتنظيم  باحملافظة 
ايضا  »قررت  الزراعة  وزارة  ان  واكد 
الفالحني  مستحقات  جميع  تسليم 
واحد  اسبوع  بعد  املالية  املبالغ  من 
فقط من تاريخ تسليمهم للمحصول 
التجارة،  وزارة  ومخازن  سايلوات  الى 
مشيرا الى اسهام االجراءات بتشجيع 
احملاصيل  زراعة  على  الفالحني 
الى  وصوال  احمللية  الزراعية  واملنتجات 

االكتفاء الذاتي منها«.

الزراعة تتعهد بإجراء غري مسبوق خيص مستحقات الفالحني عن احلنطة والشعري

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت أمانة بغداد امس الثالثاء، 
إلى  الصافي  املاء  ضخ  عودة  عن 
الرشيد  قاطع  ومحالت  مناطق 
جنوب غرب بغداد.وقالت األمانة، 
يتم  أن  املفترض  من  »كان  إنه 
لكن  ساعات  عدة  قبل  الضخ 
فحصاً  أجرت  بغداد  ماء  دائرة 

من  للتحقق  املتضرر  للمقطع 
تسبب  تشققات  أية  وجود  عدم 
إجراء  وهو  مستقبلي  بكسر 
إضافي لالطمئنان أكثر على إجناز 
وأضافت  مثالي«.  العمل بشكل 
البينة   « تلقت  بيان  في  األمانة 
اجلديدة« نسخة منه، أن »كوادرها 
من  متواصلة  ساعة   20 عملت 

الضخ  وعودة  العمل  إمتام  أجل 
التشغيل  وبنظام  املواطنني  إلى 
امتالء  من  يُسرع  الذي  الصيفي 
الرئيسية  والشبكة  اخلزانات 
سكان  أن  إلى  والفرعية«.يشار 
الرشيد  قاطع  في  مناطق  عدة 
ضمن بغداد اشتكوا من انقطاع 

املياه في منازلهم .

الكوت/ البينة اجلديدة
في  االمنية  االجهزة  القت   
على  القبض   ، واسط  محافظة 
ممارسة  بتهمة  شخصا   )  73(
قائد  .وقال  االلكتروني  االبتزاز 
قاسم  اللواء  واسط  شرطة 
االخيرة  الفترة  ان  زويد    راشد 
البالغات  عدد  في  زيادة  شهدت 
في  املواطنون  قدمها  التي 
 ، احملافظة  مناطق  مختلف 

مجهولني  اشخاص  قيام  عن 
في  االلكتروني  االبتزاز  مبمارسة 
غير  املادي  للكسب  محاولة 
املشروع ».واضاف انه :« من خالل 
التعاون مع مديرية االستخبارات 
متتلك  التي  والتحقيقات 
بالرقابة  خاصة  متطورة  اجهزة 
االلكترونية ، مت القاء القبض على 
ممارسة  بتهمة  شخصا   )  73  (
واحالتهم  االلكتروني  االبتزاز 

قائد  ».ودعا  اخملتصة  احملاكم  الى 
عدم  الى  املواطنني  الشرطة 
االلكتروني  البريد  نوافذ  ترك 
اجهزة  غلق  بعد  مفتوحة 
التي  او  الشخصية  احلاسوب 
 ، االنترنت  مقاهي  في  تستخدم 
الجل احلفاظ على الرموز السرية 
وعدم السماح بسرقتها من قبل 
واستخدامها  النفوس  ضعاف 

بصورة غير شرعية ».

أمانة بغداد: عودة ضخ املاء الصايف إىل مناطق 
وحمالت قاطع الرشيد

القبض على )73 ( شخصا يف واسط بتهمة االبتزاز االلكرتوني
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وكاالت / البينة الجديدة
قال��ت املؤسس��ة الوطني��ة للنف��ط ف��ي بيان 
مؤخ��را إنها رفع��ت حالة »الق��وة القاهرة« عن 
حقل الش��رارة واس��تئناف العمل به. واضافت 
املؤسسة الليبية ان القرار اتخذ بعد التأّكد من 
خروج اجملموعة املسّلحة املسؤولة عن إغالقه، 
والتي تسببت في خسائر في اإلنتاج قدرها 1.8 
ملي��ار دوالر أميرك��ي. وقال رئي��س مجلس إدارة 
املؤسس��ة الوطنية للنفط مصطفى صنع اهلل 
»لقد تلّقت املؤسس��ة الوطنية للنفط تأكيدا 
يفيد بإعادة اس��تتباب األم��ن في احلقل ولقد متّ 
التحقق من ذلك من قبل فريق التفتيش اخلاّص 
بن��ا وبالتالي أصبح من املمكن للعاملني مزاولة 
عملهم وإن دلّت هذه احلوادث املكلفة على شيء 
فهي تدّل على ضرورة إبقاء املؤسس��ة الوطنية 

للنفط مس��تقلة وضم��ان ع��دم تعّرضها ألي 
ابتزازات أو غارات مس��لحة. »وأكدت املؤسسة 
الليبي��ة على أهمي��ة النقل اجل��ّوي واالمدادات 
اجلوية ف��ي احلقل خصوصا في ح��االت اإلخالء 
الطّبي.ودعت املؤسس��ة الوطني��ة للنفط إلى 
إلغاء احلظر اجلّوي عن حقولها اجلنوبّية.ورحبت 
بعث��ة األمم املتح��دة للدع��م في ليبي��ا، بإعالن 
املؤسس��ة الوطنية للنفط، رف��ع حالة »القوة 
القاهرة« ع��ن حقل الش��رارة النفطي )جنوب( 
والع��ودة الفوري��ة لإلنتاج.ج��اء ذل��ك ف��ي بيان 
نش��رته البعثة على صفحتها الرسمية مبوقع 
فيسبوك بعد ساعات من اإلعالن.ودعت البعثة 
في بيانها لتحصني املنش��آت الوطنية، وتأمني 
بيئة آمنة للعاملني فيها ملا فيه خير للش��عب 
الليبي وحماية ملصدر قوته.  وأعلنت مؤسس��ة 

النفط منذ ديس��مبر/كانون األول 2018، »حالة 
القوة القاهرة« في احلقل ما يعني وقف عمليات 
اإلنتاج حل��ني وضع ترتيبات أمني��ة جديدة جراء 
وجود جماعات مسلحة واحتجاجات.والشرارة 
أكب��ر حقل نفطي في ليبيا وينتج أكثر من 300 
ألف برميل يومًيا وميثل إنتاجه قرابة ثلث اإلنتاج 
الليبي من اخلام الذي يتخطى مليون برميل يوميا 
نهاية 2018. ويش��رف اجليش الليبي على تأمني 
احلقول واملوانئ النفطية في املنطقة الوسطى 
)الهالل النفطي( والبريق��ة وحتى مدينة طبرق 
على احل��دود املصرية. ولعبت اإلم��ارات العربية 
املتحدة دورا مهما ف��ي اجلمع بني أطراف النزاع 
الليبي واملؤسسة الوطنية للنفط في محاولة 
إلعادة فتح حقل الش��رارة.وحضر رئيس الوزراء 
ف��ي حكوم��ة الوفاق  فائ��ز الس��راج املباحثات 

إضاف��ة إلى قائ��د اجليش الليب��ي خليفة حفتر 
ورئيس مجلس إدارة املؤسسة الوطنية للنفط، 
مصطف��ى صنع اهلل في محاول��ة إليجاد حلول 
إلعادة إنت��اج احلقل.وحضر مبعوث األمم املتحدة 
اخلاص غس��ان س��المة ودبلوماسيني أميركيني 
اللق��اء. وكان��ت مؤسس��ة النفط قال��ت إنها 
مستعدة لرفع حالة القوة القاهرة املعلنة منذ 
ديس��مبر /كانون األول بش��رط إجالء املسلحني 
الذين تس��ببوا في إغالق احلقل.وقالت احلكومة 
في طرابلس إنها تعمل مع املؤسس��ة لتحقيق 
ذلك.وبدا اجليش الليبي ف��ي يناير/كانون الثاني 
حمل��ة لتأمني حقول النفط وقتال املس��لحني 
ف��ي اجلنوب مم��ا يوس��ع املنطقة التي تس��عى 
لبس��ط نفوذها عليها ملا يتجاوز كثيرا الشرق 

الذي تسيطر عليه.

إعـــــــادة فــتـــــــــح حـــقــــــــل الـشــــــــــرارة الـنـفـطـــــي فـــي لـيــبـيــــــــــــــــــا

األموال القطرية توّرط مسؤولني سابقني يف بنك باركليز

تعهدات بوتفليقة تفشل يف تهدئة الشارع اجلزائري

وكاالت / البينة الجديدة
قالت ثالثة مصادر ف��ي أوبك مؤخرا إنه من 
املس��تبعد أن تتخذ املنظمة وشركاؤها أي 
قرار بخصوص سياس��ة اإلنت��اج في أبريل/

نيسان، إذ س��يكون من السابق جدا ألوانه 
تكوي��ن ص��ورة واضحة لتأثي��ر تخفيضات 
إمداداتهم على السوق بحلول ذلك الوقت.

وقال��ت املصادر، إنه من املتوقع االتفاق على 
سياس��ة إنت��اج التحالف املعروف باس��م 
>أوبك+< ف��ي يونيو/حزيران وإن متديد العمل 
باالتفاق هو الس��يناريو املرج��ح حتى اآلن، 
لكن كثيرا من األمور س��تتوقف على مدى 
تأثي��ر العقوب��ات األميركي��ة عل��ى كل من 
إيران وفنزويال العضوي��ن في منظمة الدول 

املص��درة للنفط.وق��ال أح��د مص��ادر أوبك 
»الق��رار املرجح حتى اآلن ه��و متديد االتفاق 
ف��ي يونيو. ليس هناك ش��يء آخر مخطط 
له بالنس��بة ألبريل. فقط مناقش��ة اتفاق 
تعاون أوب��ك واملنتجني من خارجها«.وتعقد 
أوبك وحلفاؤها اجتماعهم القادم في فيينا 
يومي 17 و18 أبريل/نيسان. ويقول مندوبون 
في املنظم��ة إن اجتماعا آخر م��ن املقرر أن 
يُعقد يومي 25 و26 يونيو/حزيران.وقال مصدر 
آخر ف��ي أوبك، إن النتيجة األرجح الجتماع 
يونيو/حزيران هي »متديد« تخفيضات إنتاج 
النف��ط احلالية. وقال املص��در الثاني »لكن 
إنتاج الدول املعفاة يقل بأكثر من 700 ألف 
برميل يوميا بالفعل عن مستويات أكتوبر. 

رمب��ا تكون هن��اك بعض التعدي��الت«. وفي 
األول من يناير/كان��ون الثاني، بدأت منظمة 
البلدان املصدرة للبت��رول )أوبك( وحلفاؤها 
خفضا جدي��دا في اإلنت��اج لتجنب تخمة 
ف��ي معروض اخل��ام قد تتس��بب في هبوط 
األس��عار. ووافقت أوبك وروس��يا ومنتجون 
آخ��رون غير أعضاء باملنظم��ة في ما يعرف 
باس��م حتالف >أوبك+< على خفض اإلنتاج 
مبق��دار 1.2 ملي��ون برميل يوميا ملدة س��تة 
أش��هر.وتصل حصة أوبك ف��ي تخفيضات 
اإلنت��اج إلى 800 ألف برميل يوميا، يطبقها 
11 من أعضاء املنظمة بعد اس��تثناء إيران 
وليبي��ا وفنزويال من اخلفض. وأظهر مس��ح 
أجرت��ه رويت��رز أن أوب��ك التزم��ت بحصتها 

ف��ي خفض اإلنتاج بالكام��ل والبالغة 800 
أل��ف برمي��ل يوميا، خ��الل فبراير/ش��باط.

وأدى انخفاض طوعي قدره 900 ألف برميل 
يوميا في إم��دادات املنتجني احلاصلني على 
استثناء منذ أكتوبر/تشرين األول إلى ارتفاع 
حج��م تخفيضات أوب��ك إل��ى 1.70 مليون 
برمي��ل يوميا.وفرض��ت الوالي��ات املتح��دة 
عقوب��ات عل��ى ش��ركة النف��ط احلكومية 
الفنزويلي��ة بي.دي.في.إس.إي��ه ف��ي يناي��ر/
كانون الثاني، مم��ا أدى إلى تباطؤ الصادرات. 
ويش��هد إنتاج فنزويال، الت��ي كانت في يوم 
من األيام من أكب��ر ثالثة منتجني في أوبك، 
تراجعا بالفعل لس��نوات بس��بب االنهيار 

االقتصادي.

أوبـك ترتّيث يف قــــرار سياســــة اإلنتـــاج حـتى حزيران

وكاالت / البينة الجديدة
فش��لت تعهدات الرئيس اجلزائري عبدالعزيز 
بوتفليق��ة بإج��راء انتخابات رئاس��ية مبكرة 
وبالتنحي عن احلكم في أقل من عام، إذا أعيد 
انتخابه في تهدئة غضب الشارع اجلزائري في 
الوقت الذي اعتبر املطالبون برحيل بوتفليقة، 
أن رس��الته يوم األحد مجرد مناورة سياس��ية 
الحت��واء االحتجاجات.ومباش��رة بع��د إعالن 
تق��دمي مل��ف ترش��يح الرئيس، خ��رج العديد 
من الش��باب إلى الش��ارع ليال ف��ي العاصمة 
اجلزائر ومدن أخرى للتظاهر. ولم يتم تسجيل 
أي ح��وادث. وتك��ررت الش��عارات ذاته��ا التي 
تش��هدها التظاهرات منذ 22 فبراير/ش��باط 
»بوتفليق��ة إرح��ل« و«ال للعهدة اخلامس��ة«، 
وغيرها من الش��عارات التي عكس��ت ضيقا 
شعبيا من الوضع الذي آلت إليه اجلزائر الدولة 
النفطية والعضو في أوبك. ويش��كو الشعب 
اجلزائ��ري من استش��راء الفس��اد خاصة في 
أوس��اط النخب��ة احلاكم��ة وفي مؤسس��ات 
الدول��ة، م��ا حرمه��م م��ن االس��تفادة م��ن 
عائ��دات ثروتهم النفطية.ويعكس اس��تمرار 
االحتجاجات أن »تعهدات« بوتفليقة بالتنازل 

ع��ن احلك��م قب��ل نهاي��ة واليت��ه اخلامس��ة 
وتنظي��م انتخابات رئاس��ّية مبك��رة في حال 
فوزه في انتخابات أبريل/نيسان، لم تنجح في 
تهدئة االحتجاجات. وتولّى إيداع ملّف ترّشح 
بوتفليقة مدير حملته اجلديد عبدالغني زعالن 
الذي تلى رس��الة من بوتفليق��ة يتعّهد فيها 
الرئيس بتنظيم انتخابات رئاسّية مبكرة في 
حال ف��وزه يُحّدد موعدها مؤمت��ر وطني يعمل 
أيضا على إقرار إصالحات أساس��ّية.وجاء في 
الرس��الة »أتعّه��د أمام اهلل تعالى والش��عب 
اجلزائري« بالدعوة »مباش��رة« بعد االنتخابات 
الرئاس��ّية »إل��ى تنظيم ندوة وطنّية ش��املة 
واقتصاديّ��ة  واعتم��اد إصالح��ات سياس��ّية 
واجتماعّية من ش��أنها إرساء أساس النظام 
اجلديد«. كم��ا تعّهد الرئي��س اجلزائري بإعداد 
دس��تور جديد يُطرح على االستفتاء من أجل 
والدة »جمهوري��ة جديدة« وبالعمل على وضع 
سياس��ات »عاجل��ة كفيل��ة بإع��ادة التوزيع 
الع��ادل للث��روات الوطنّي��ة وبالقض��اء عل��ى 
كاّفة أوج��ه التهميش واإلقصاء االجتماعّيني 
باإلضافة إلى تعبئة وطنّية فعلّية ضّد جميع 

أشكال الرشوة والفساد«.

وكاالت / البينة الجديدة
أظهرت إفادات حملكمة في لندن اول من االثنني أن 
مس��ؤولني تنفيذيني كبار في بنك باركليز كانوا 
قلقني من أن »يجن جنون« مستثمرين في جمع 
متويل طارئ للبنك عام 2008 إذا فازت قطر بصفقة 
تفضيلية على نحو غير عادل. وأبلغ ريتشارد بوث 
وهو واح��د من أربعة من كبار مس��ؤولي باركليز 
الس��ابقني يحاكمون ف��ي اتهام��ات باالحتيال، 
روج��ر جنكين��ز رئيس أنش��طة البنك الس��ابق 
في منطقة الش��رق األوس��ط بأن عليهم توخي 
احلذر لضمان قانونية خطة لدفع رسوم إضافية 
لقطر طالبت بها في شكل اتفاقية استشارات 
منفصلة.وأش��ار ب��وث إلى أنه ق��ال جلنكينز »ال 
نس��تطيع القيام بصفقة في أس��واق رأس املال 
نعطي فيها جملموعة من املس��تثمرين مجموعة 
من الرس��وم، بينما نعط��ي مجموعة أخرى من 
املس��تثمرين مجموع��ة مختلفة من الرس��وم، 
ألنه��م لو اكتش��فوا ذل��ك س��يجن جنونهم«. 
وج��اء هذا في مقابلة مس��جلة ف��ي عام 2014 
مع مكت��ب مكافحة جرائم االحتي��ال اخلطيرة 
ف��ي بريطانيا اس��تمعت لها احملكم��ة، وأضاف 
فيه��ا أن صفق��ة تفضلية بش��كل غي��ر عادل 
رمبا تضر أيضا باملس��ؤولني الذي��ن خططوا لها. 
وتتعلق الفضيحة الت��ي يواجهها بنك باركليز 
باألساس بقيام مستثمرين قطريني مبنح البنك 
6 مليارات جينه استرلينى كحزمة مساعدات مت 
تسجيلها فى صورة استثمارات وودائع مصرفية 
بش��كل غير قانونى. وكان مكت��ب التحقيقات 

ف��ي قضاي��ا االحتيال ق��ال حينه��ا إن »القروض 
القطري��ة كان هدفها أن تس��تولي الدوحة على 
حص��ص ف��ي باركلي��ز بش��كل مباش��ر أو غير 
مباش��ر«.ويقول احملققون إن املديرين الس��ابقني 
األربع��ة كانوا عل��ى علم باله��دف القطرى من 
حزمة املساعدات املش��بوهة ومع ذلك استمروا 
التأمر الرتكاب عملي��ة االحتيال.وحتدث بوث عن 
أن جنكين��ز رد قائ��ال »لق��د قال إنني ل��ن أتضرر 
لكي أحمي وظيفَتي جون وبوب« في إش��ارة إلى 
الرئيس التنفيذي الس��ابق لباركليز جون فارلي 
ورئيس اخلدمات املصرفية االس��تثمارية السابق 
ب��وب دياموند.ويقول املكت��ب إن أربعة تنفيذيني 
س��ابقني ف��ي باركلي��ز هم ج��ون فارل��ي وروجر 
جنكين��ز وتوم كاالريس وريتش��ارد ب��وث، ضللوا 
املس��اهمني والسوق ومس��تثمرين آخرين بعدم 
اإلفصاح ع��ن أن باركليز دفع مبلغا إضافيا قدره 
322 ملي��ون جنيه اس��ترليني )424 مليون دوالر( 
لقطر عب��ر »اتفاقيات خدمات استش��ارية« في 
ذروة أزم��ة ائتمان.وينفي املس��ؤولون التنفيذيون 
يواجه��ون  مصرفي��ني  أرف��ع  وه��م  الس��ابقون 
محاكمة ف��ي بريطانيا بش��أن ممارس��ات خالل 
فترة أزم��ة االئتمان، ارت��كاب أي مخالفة. وقطر 
ليس��ت متهم��ة بارت��كاب أي مخالف��ة، بينما 
دياموند ليس متورطا في احملاكمة.وقال كاالريس 
األس��بوع املاضي في بيان معد مس��بقا ليقرؤه 
املدعون أمام احملكمة إن االتفاقيات قانونية متاما 
وأقرها محامون من داخل البنك وخارجه، إضافة 

إلى مجلس اإلدارة وإدارة االلتزام.



*نينا خروشوفا

داف��ع الرئي��س الروس��ي فالدميي��ر بوت��ن والرئي��س 
الصيني ش��ي ج��ن بينغ عن من��وذج للرأس��مالية 
االس��تبدادية )والذي ميكن أن يطلق عليه »التنمية 
بعيون الدكتاتور«(. ولكن ما لم يتوقعه الزعيمان هو 
أن القطاعات التجارية في روسيا والصن أصبحت 
قوى سياس��ية في حد ذاتها، ما يزيد الضغط على 

عملية صنع القرار.
على م��دى العقدين املاضين، أصبحت الش��ركات 
متع��ددة اجلنس��يات الروس��ية والصيني��ة - والتي 
حتقق عائدات هائلة - أدوات سياسية خارجية قوية 
ألنظمته��ا اخلاص��ة. كان ينظ��ر إليها ف��ي وقت ما 
على أنها قوى حتديث تس��اعد على فتح الشركات 
واجملتمع على حد س��واء. مع وع��د عمالقة الطاقة 
مثل جازبروم وش��ركة روس��نفت الروسية بتحقيق 
عائدات جتارية لروسيا والدول السوفيتية السابقة 
املستقلة حديثا، والتي وصفها أناتولي تشوبايس، 
وه��و مهن��دس رئي��س لبرنام��ج اخلصخص��ة ف��ي 
روسيا، بأنها طليعة »إمبراطورية ليبرالية« جديدة. 
)كم��ا قامت هذه الش��ركات بتوحي��د اجلمهوريات 
الس��وفيتية السابقة بروس��يا(. وباملثل، في الصن 
خالل رئاس��ة جيانغ تس��ه م��ن )1993-2003( وهو 
جينت��او )2003-2013(، كان ينظر إلى صعود البنوك 
مث��ل املصرف الصناعي والتج��اري الصيني والبنك 
الزراع��ي الصيني، وش��ركات الطاق��ة والصناعات 
الثقيلة مثل س��ينوبك وس��ينوكيم، وش��ركة بناء 
السكك احلديدية الصينية، على أنها عالمات على 
ق��دوم عصر التحديث. ومع ذلك، اليوم ال ميكن ألحد 
أن يخلط بن هذه الش��ركات مع ما يعادل ش��ركة 
إكس��ون موبيل أو مايكروسوفت. ومبا أن كبار املدراء 
التنفيذي��ن غالبا ما ينتقلون مباش��رة إلى مجلس 
اإلدارة من املكاتب السياسية العليا، متثل الشركات 
العمالقة الصيني��ة منذ فترة طويلة اندماج قطاع 
األعم��ال والدول��ة. عالوة على ذل��ك، كلما أصبحت 
شركة جازبروم وروس��نفت وعمالقة التكنولوجيا 
أهمي��ة  أكث��ر  »ه��واوي«  و  إي«  ت��ي  »زد  الصيني��ة 
حلكوماته��م، أصبح م��ن الصعب للغاي��ة الفصل 
ب��ن املصالح التجاري��ة ومصالح الدول��ة. من أجل 

مصلح��ة »أبطالهم الوطنين«، يبدو أن احلكومتن 
الروس��ية والصينية اآلن تتبعان سياسات لم تكن 

لتختارها في السابق.
تبرز هذه الديناميكية في فنزويال بش��كل ملحوظ. 
من خالل ارتباطها بش��ركة بت��رول فنزويال املعروفة 
باس��م »بترولي��وس دي فنزوي��ال« )PDVSA(، قام��ت 
ش��ركة روس��نفت بتوجيه 17 ملي��ار دوالر كقروض 
إل��ى نظام تش��افيز خ��الل العقد املاض��ي. في هذه 
األثن��اء، كس��بت ش��ركة روس��نفت ثالث��ة مالين 
ط��ن من النف��ط في ع��ام 2017 م��ن عملياتها في 
فنزويال. بش��كل عام، اس��تثمرت روسيا في العديد 
من الصناع��ات الفنزويلية، من البن��وك إلى جتميع 
احلافالت. في الوقت نفسه، كانت فنزويال واحدة من 
أكبر املش��ترين لألسلحة الروس��ية بن دول أمريكا 

الالتينية.
بس��بب هذه الدي��ون والرواب��ط االقتصادية األخرى، 

ليس أمام بوتن أي خيار سوى دعم نظام الفنزويلي 
نيك��والس مادورو، حتى مع تراجع الدعم الش��عبي 
للتدخالت اخلارجية للكرملن في روس��يا. مصالح 
روسنفت في فنزويال هي ببس��اطة عميقة للغاية 
بحي��ث ال ميكن س��حبها، خاصة بعد أن تس��ببت 
العقوب��ات الغربية في إضعاف قدرة الش��ركة على 
تأمن التمويل في األس��واق الدولية.إن دعم روس��يا 
مل��ادورو ال يُقارن مبس��توى التزاماتها في س��وريا.من 
الناحية املادية، فإن سقوط مادورو قد يعني خسائر 
أكبر للصن التي متلك اس��تثمارات في فنزويال تقدر 
قيمته��ا بنحو 60 ملي��ار دوالر - أكبر بثالثة أضعاف 
من استثمارات روس��يا. مثل روسيا، منت الصن مع 
النظام الفنزويلي في األلفية اجلديدة، عندما حققت 
الب��الد تقدما ملحوظا ف��ي عهد الرئيس الس��ابق 

هوغو ش��افيز. عندما حصلت الص��ن على مصدر 
نفط معتمد القتصادها سريع النمو، متكن تشافيز 
من تقلي��ل اعتماد فنزوي��ال على الوالي��ات املتحدة 
كواحدة من أس��واق التصدير الرئيس��ة. في غضون 
ذلك، ساعد عمالقة التكنولوجيا الصينيون نظام 
مادورو في جه��ود املراقبة الداخلية، ومثل روس��يا، 
باعت الصن أس��لحة باهظة الثم��ن لفنزويال.ومع 
ذلك، مع سقوط مادورو، قد تكون الصن أقل عرضة 
للخطر من روسيا. لقد حرص الصينيون على تطوير 
االتصاالت بن مختلف عناصر اجملتمع الفنزويلي، مبا 
في ذلك املعارضة. وفي حن تستمر الصن في دعم 
مادورو بش��كل رس��مي، إال أنها لم تتبع روسيا في 
اته��ام الواليات املتحدة مبحاولة انقالب.هذا يش��ير 
إلى رغبة الصن في جتن��ب اخلطوات املتطرفة التي 
تتخذها روس��يا. يتنافس الكرملن اآلن بنشاط مع 
الوالي��ات املتح��دة للتأثير على مس��ار األحداث في 
فنزوي��ال، ووص��ف محاولة الوالي��ات املتحدة لتقدمي 
املس��اعدات اإلنس��انية عبر احلدود ب��ن كولومبيا 
وفنزويال كحيلة لتهريب أسلحة للمعارضة.ال شك 
أن س��لوك الصن املعتدل يدين بش��يء ملفاوضاتها 
التجاري��ة اجلارية م��ع الواليات املتح��دة. قبل متديد 
املوع��د النهائي لفرض رس��وم جمركية أعلى على 
الواردات الصينية، أش��ار الرئي��س األمريكي دونالد 
ترامب إلى إمكانية إدراج ش��ركة هواوي و زي تي إي 
في اتفاقية التج��ارة الصينية األمريكية النهائية. 
وهذا من ش��أنه بالتأكي��د أن يرضي الرئيس ش��ي، 
الذي يتمثل اهتمامه األساس��ي ف��ي حماية القوة 
االقتصادية لكال الش��ركتن. مع الق��درة على منع 
الش��ركات األمريكي��ة من بي��ع املدخ��الت احليوية 
للشركات الصينية، ميكن إلدارة ترامب أن تلحق ضررا 
جس��يما بكل من زد تي إي وهواوي. اتُهمت ش��ركة 
هواوي بالفعل بالتآمر النتهاك العقوبات األمريكية 
عل��ى إيران، م��ا أدى إلى اعتقال مديره��ا املالي، منغ 
وانزه��و، في كندا في ديس��مبر/كانون األول املاضي. 
وق��د ثبت ت��ورط ش��ركة زد تي إي في ارت��كاب تهم 
مماثل��ة، حيث دفعت غرامات بقيم��ة 1.4 مليار دوالر 
في عام 2017.في نهاية املطاف، ال تستطيع فنزويال 
إن��كار األهمية اإلس��تراتيجية لهاتن الش��ركتن. 
وبالنس��بة للكرملن، فإن احلساب هو نفسه: حتدد 
صالحيات الش��ركات املصلحة الوطنية. ولكن رمبا 
بسبب انزعاج بوتن، في فنزويال، أسفر هذا احلساب 

عن نتيجة معاكسة.

العلي��ا  الدراس��ات  برنام��ج  أس��تاذة يف   *
للش��ؤون الدولي��ة يف املدرس��ة الجديدة يف 

نيويورك 

عبد االمري املجر

انسجاما مع رؤية غرامش��ي لالستعمار، مبفهومه 
الفني، نرى انه كان حدثا فاصال في تاريخ منطقتنا، 
وان االيجابي��ات الت��ي حتقق��ت للش��عوب خالل��ه، 
تعادل��ت م��ع س��لبياته، وان كانت االخيرة قاس��ية 
ف��ي بع��ض مفاصلها. االس��تعمار، يعن��ي ان تعّمر 
ب��الدا، باهله��ا حاجة الى ذل��ك. وان تس��تنطقهم 
بلغة محّفزة على العطاء، الس��يما حن تكون عدة 
املس��تعمر حضاري��ة، كم��ا حصل مع االس��تعمار 

االوربي للبالد العربية مطلع القرن املاضي.
ال ش��ك ان مفهوم الس��يادة الوطني��ة، يتكئ على 
خلفي��ة اخالقي��ة ومصلحي��ة، يرى فيه��ا اناس أية 
منطق��ة او ب��الد، انهم مالكو ثرواته��ا، بعد ان باتت 
حقا مكتسبا لهم بحكم استيطانهم فيها لزمن 
طوي��ل، رس��مت خالله بيئته��ا اش��كال وجوههم 
وترك��ت اثاره��ا ف��ي اعماقه��م وصّي��رت اخالقهم. 
االس��تعمار االورب��ي حن ات��ى ارض الع��رب لم تكن 
لهم قبله دولة موحدة، ولم تكن لهم س��يادة على 
ارضه��م، فهم كانوا من رعايا الس��لطان العثماني 
وخاضع��ن لدولة اخلالفة او موزعن ب��ن والتها. من 
هنا نس��تطيع الق��ول، ان املس��تعمر االوربي، ايقظ 
الكام��ن احلض��اري في نف��وس وعق��ول ابن��اء هذه 
املنطق��ة، النه جاء في س��ياق حلظ��ة تاريخية، كان 
الع��رب خارج املعادل��ة فيها متام��ا. وكان عليهم ان 
ميس��كوا بتالبيب تلك اللحظة، ولو بأيد مرتعش��ة 
وعي��ون غش��اها طوي��ال غب��ار الصح��راء، فتاه��ت 
نظراته��م بن آث��ار قدمي��ة، حتكي قصة حض��ارة او 
حض��ارات عالها الص��دأ، وغيبها النس��يان الطويل 
في العقول والنفوس.االستعمار االوربي جاء لينهي 
هذا السبات وان كان هذا ناجتا عرضيا حتقق لنا على 
هامش مش��روعه هو، فخلق وعيا جديدا، استنبته 
التعلي��م احلديث واآلل��ة اجلديدة الت��ي حرثت ارضا 
ظلت ب��ورا لقرون. واخرج االس��تعمار م��ن بواطنها 

الكثير الذي اصبح الحقا محل تنازع بن املستعمر 
واهل االرض، او بن االستعمار السياسي واالستعمار 
الفن��ي، فكان هذا مبثابة بداي��ة جديدة للعرب، حن 
اكتش��فوا ذواتهم وخيراته��م وارادوا ان يدميوا زخم 
حلظته��م اخلاص��ة، فصنع��وا تاريخا جدي��دا لهم، 
كان م��ن بينه، كفاحهم من اج��ل التحرر واالنعتاق 
الكامل، فسمي هذا بتاريخ احلركات الوطنية، بكل 

م��ا رافقها من اجته��ادات س��ليمة وخاطئة، وهذه 
ايضا من مخرجات الفعل )االس��تعماري( وايقاظاته 
التي مهدت لتحول ش��امل، ترافق م��ع حتول كوني، 
ع��ّم العال��م فيم��ا بع��د، ووج��د العرب انفس��هم 
يتفاعلون معه بنس��ب متفاوتة ويحققون ذواتهم، 
وان باتوا متفرقن اكث��ر بحكم احلدود الصلبة التي 
اقامها املس��تعمر )السياس��ي( بن امصارهم التي 
متازجت وتداخل��ت فيها ثقافات متع��ددة ومتقاربة 
نسبيا، قبل نحو ثالثة عشر قرنا او اكثر، لتغدو لهم 
دولة مدت جناحيها طويال نحو الشرق والغرب، قبل 
ان تندرس كنتيجة الس��تبداد احلكام، الذين ضاعوا 
الحقا بن حواف��ر اخليول الغازي��ة، لتصبح دولتهم 
العظيمة نتفا منهكة ومشلولة، او هكذا كان حال 
العرب قبل قدوم املستعمر االوربي، الذي تخادموا او 
تخادم بعضهم معه عل��ى امل اخلالص، ولعله جاء 
اخيرا، وان بشكل ال يخلو من تشوهات، كان عليهم 
ان يزيلوها، بعد ان امتلكوا ارادتهم نس��بيا، لكنهم 

لم يفعلوا هذا حتى اليوم.
لقد بات لالس��تعمار اليوم مس��ميات كثيرة، منها 
االس��تثمار، وصار العالم باجمعه يتعامل مع ذلك، 
انطالقا من حتمية التكامل ونضج العقل البشري، 
وتق��دم القوانن الضابطة للمعادلة الدولية. وبذلك 
صار االستعمار الكالسيكي جزءا من تاريخ التدافع 
البش��ري الذي املته وطبعت شكله، ظروف عصره 
وض��رورات التق��دم العلم��ي، وت��وزع مص��ادر امل��واد 
االولية والطاقة التي متث��ل عصب احلضارة احلديثة، 
بن ش��عوب كانت في س��بات طويل، وكان البد من 
اس��تفزازها. القمة العربي��ة االوربي��ة، التي عقدت 
مؤخرا في شرم الش��يخ مبصر، مثلت حلظة مهمة، 
وانط��وت على رمزي��ة عالية جدا، النه��ا جاءت بعد 
عاصف��ة مرعب��ة اجتاحت الب��الد العربي��ة، وكادت 
متح��ي دوال م��ن خارطته��ا، وم��ازال خطره��ا قائما. 
وان ال��دول االوربي��ة احلاضرة في القم��ة، كان بينها 
مس��تعمرة للب��الد العربية، قبل عق��ود، لكننا نريد 
منه��ا الي��وم ان تصن��ع بداي��ة جدي��دة الس��تعمار 
مطل��وب، وف��ق الرؤية الغرامش��ية واكث��ر ايضا، أي 
االس��تعمار الفني مبختلف اوجهه املعاصرة وليس 
اقتصاديا فقط، حيث تكون فيه املصالح املشتركة 
اساس��ا بن العرب واالوربي��ن، ومبمكنات كل جهة، 
ليستحضر هذا االستعمار اسباب دميومته ويحمي 
مش��روعه احلضاري املش��ترك، ب��ادوات فنية جديدة 
ولغة سياس��ية حديثة، أي ان يكون التعاون االمني 
مدخال اساس��يا لتعاون اقتصادي وسياس��ي، بعد 
ان عادت لعبة االس��تقطابات من جديد، وباتت ارض 
العرب مس��رحا للكثير م��ن فعاليات ه��ذه اللعبة 
التي اس��تحضرت املفهوم السياس��ي لالستعمار، 
أي الش��ق الكريه منه، ولو بطرق مموهة، كان اكثرها 
بش��اعة تبني اجملاميع االرهابية واالش��تغال عليها 
للوص��ول الى اهداف، صار يدركه��ا العرب واالوربيون 
معا. ه��ل نحن متفائلون كثيرا مبا حصل في ش��رم 
الش��يخ؟ ليس هذا ه��و ما نبغيه هن��ا، بل نبغي ان 
يك��ون ه��ذا الفعل بداي��ة جديدة لعالق��ة امنت بن 
العرب واوربا، بعد ان اعطت هذه القمة رمزية مهمة 
في كون العرب ينظرون الى انفسهم كحالة واحدة. 
لك��ن االهم عملي��ا، ه��و ان يكونوا ف��ي عالقاتهم 
البيني��ة يعكس��ون ه��ذه احلال��ة، وهو امله��م الذي 
يجعلن��ا نتف��اءل بامكاني��ة حتقيق ش��يء من تلك 

اللقاءات مستقبال .

السياسة النفطية 

*عبد الجليل سعيد حمادي الربيعي

مت تكليف��ي م��ن قب��ل ق��اض جلي��ل 
س��اهم في كتاب��ة الدس��تور اللقاء 
محاضرة بدال من وزير النفط السابق 
جبار اللعيبي الذي كان مشغوال المر 
عائل��ي لكنني فضل��ت ان اختار االمر 
من��ذ 1912 بعن��وان النف��ط والدوالر.. 
لقد لعب النفط وم��ا يزال دورا حيويا 
في احلياة سواء في العراق او في غيره 
وتع��داه الى ش��عبنا العرب��ي, خاصة 
ف��ي االقط��ار املنتجة له في الش��رق 
االوسط وخاصة شمال افريقيا.. النه 
شريان حياة العراق وهو مصدر للقوة 
والثروة واالزمات ..الس��يما 1973 الذي 
ش��هد قرارات تصحيح االس��عار من 
قبل منظم��ة اوبك للم��رة االولى في 
تاريخها وانتزاع زمام املبادرة من ايادي 
الش��ركات االحتكارية التي مارس��ت 
ه��ذه املهمة وفق��ا ملصاحلها اخلاصة 
ومصال��ح دولها مبا يحق��ق لها جني 
االرباح والشك االدوار لبعض الشركات 
النفطي��ة  بل��دان  ف��ي  االحتكاري��ة 
العاملي��ة م��ازال ماثال لالذه��ان )اطرح 
هذا بصفتي ش��اهد وكنت عامال في 
تسويق النفط منذ ان كان قسما في 
الدائرة االقتصادية, )احدى تشكيالت 

ش��ركة النف��ط الوطني��ة العراقي��ة 
)اين��وك(( من��ذ ع��ام 1970 اذ كان لي 
الش��رف ان اك��ون احد مؤسس��يها.. 
والت��ي اصبح��ت مديرية عام��ة بعد 
تاريخ 1972/6/1 .. ثم منشأة بعد دمج 
ش��ركة ناقالت النفط به��ا.. وبعدها 
مؤسسة بقرار من قبل هيئة مرتبطة 
بلجنة املتابعة لش��ؤون النفط ومتييز 
االتفاقيات الذي نسب لالشراف على 
نش��اطها املرحوم )عدنان احلمداني(, 
بات��ت ال تلب��ي رغباته��ا في تس��عير 
نفوطه��ا املصدرة, خاص��ة وان الدوالر 
االمريك��ي الذي تس��عر ب��ه, صادرات 
النفط, وتدفع به عوائد الدول املصدرة 

له.
لق��د واج��ه ف��ي اواخ��ر الس��تينات 
واوائ��ل الس��بعينات ظروف��ا حرج��ة 
ادت باحلكوم��ة االمريكية في حينها 
الى ايقاف حتول ال��دوالر الى ذهب في 
1971/8/15 وم��ن ث��م تخفيض س��عر 
صرف��ه مرت��ن, االول��ى ف��ي تش��رين 
الثان��ي 1971 بنس��بة 7,9% والثاني��ة 
في شباط 1973 بنسبة 10% وبالتالي 
ال��ى انهيار نظام النق��د الدولي الذي 
ارست اسسه اتفاقية )ابرينون وولتر( 
التي وقع��ت ع��ام 1944, وفي غضون 
ذلك انفجرت االزمة االقتصادية التي 
شملت العالم بأسره في عامن 1974 
و1975 وظه��ور ما ع��رف ب�)االنكماش 
التضخمي( وتفاقم البطالة وانفجار 
ازم��ة العمالت الدولي��ة التي ادت الى 
ظاه��رة )التع��ومي( وفقدان الس��يطرة 
على اسعار الصرف التي كانت سائدة 
في ذلك احلن والتي بلغت ثالثة امثال 

قيمة الس��لع املصدرة للدول االخرى, 
وثالث��ا تده��ور قيمة اس��تثمارات في 
اسواق الدول الصناعية ونتيجة لذلك 
فق��د اصبح��ت بع��رض دول منظمة 
االوب��ك ف��ي مواقف ال حتس��د عليها 
بحيث انها اضطرت اكثر من مرة الى 
اللجوء الى اسواق املال االوربية اليورو 
وال��دوالر لالقتراض منها مئات املالين 
من ال��دوالرات لاليفاء بامله��ام امللقاة 
على عاتقها والتمكن من الس��ير في 
تنفي��ذ برامجها االنس��انية, هذا في 
الوقت الذي لم تدخر وسعا في تقدمي 
الع��ون اجلزئ��ي للعدي��د م��ن البلدان 
النامي��ة وغيره��ا م��ن ال��دول االخرى 
س��واء بص��ورة مباش��رة, او عن طريق 
التسهيل النفطي الذي تواله صندوق 
النفط الدولي, الذي تأسس برأس مال 

قدره )1.600.000.000( دوالر.
ان االضرار التي واجهت الدول منظمة 
)االوب��ك( ل��م تق��ف عند ح��د تدهور 
ال��دوالر , ب��ل تعدته��ا ال��ى جوان��ب 
اخ��رى متثلت ف��ي مضاعفة اس��عار 
الس��لع الت��ي تس��توردها م��ن الدول 
الصناعي��ة الغربي��ة التي ق��ادت الى 
تصدير التضخم ال��ى الدول املنظمة 
وتفري��غ زي��ادة اس��عار النف��ط م��ن 
محتواها احلقيقي, هذا باالضافة الى 
تآكل اقي��ام اس��تثماراتها في الدول 
الصناعي��ة املقومة بالدوالر وغيره من 
العمالت االخ��رى التي حلقها التدهور 
ايض��ا, ما يعني ان دول منظمة االوبك 
ق��د تعرض��ت ال��ى خس��ائر )مثلث��ة 
اجلوان��ب( متثلت ب��� : أ- تدهور س��عر 
ص��رف الدوالر ال��ذي تقوم به اس��عار 

النفط املص��در وتدفع ب��ه عوائد دول 
املنظم��ة ما يعن��ي انخف��اض القوة 

الشرائية للعوائد املالية.
ب- مت مضاعفة اسعار السلع املصنعة 
املصدرة لدول املنظم��ة لهذه الغاية, 
اضافة الى الصنادي��ق القطرية التي 
متارس من��ح القروض لل��دول النامية, 
ومع ذل��ك ما ت��زال ال��دول الصناعية 

الرأس��مالية )جت��أر( بالش��كوى م��ن 
ارتفاع اس��عار النفط وتثير املصاعب 
امام دول منظمة االوبك كلما اقدمت 
الى تصحيح اسعار نفوطها لتعويض 
بعض اخلس��ائر التي حلقتها من جراء 
تدهور قيمة الدوالر االمريكي, وليست 
الضج��ة الت��ي اثي��رت ح��ول الزيادة 
الطفيفة لالس��عار البالغة 10% التي 
ق��ررت في مؤمتر ابو ظبي في اواس��ط 
كانون االول 1978 ببعيدة عن االذهان.

ال��ى  دائم��ا  مدع��وة  االوب��ك  دول  ان 

التمس��ك بسياس��تها التحررية, 
والنظر الى مسألة تسعير النفط 
م��ن زاوي��ة مصالح ش��عوبها في 
اس��ناد ال��دوالر, فضال ع��ن دفعها 
لتقلي��ص فائضه��ا التج��اري مع 
الواليات املتحدة- السيما اليابان – 
في س��بيل احلد من العجز املتزايد 
ف��ي امليزان التجاري االمريكي الذي 
سجل رقما قياسيا في عام 1977 

بلغ 21,2 مليار دوالر.
اما ال��دول املص��درة للنف��ط فقد 
واجه��ت ازاء انهي��ار نظ��ام النقد 
الدول��ي وتع��ومي العم��الت وتدهور 
خس��ائر   , ال��دوالر  ص��رف  س��عر 

جسيمة فقدت كل تصور بالرغم من 
تصحيح اسعار النفط املصدر باواخر 
1973 ومستهل عام 1974 وقد اسهم 
في تفاقم هذه اخلسائر جتميد اسعار 
النف��ط ملدة طويل��ة دون وقف لتدهور 
الدوالر الذي يس��عر به النفط املصدر, 
وذلك بسبب املواقف املعروفة لبعض 
ال��دول االعض��اء في االوب��ك وماتزال.. 
وه��ذا ما فوت عليها مئات املالين من 
الدوالرات بسبب جتميد االسعار لفترة 
طويلة في حينه ازاء ذلك فقد كان من 
الطبيع��ي ان تلجا الدول املنتجة الى 
الدفاع ع��ن مصاحلها من ه��ذا, فقد 
اقدمت دول السوق االوربية املشتركة 
وبع��ض ال��دول االوربية االخ��رى على 
عق��د اتفاقية مالية فيم��ا بينها في 
نيس��ان 1972 اس��فرت ع��ن تطبي��ق 
نظ��ام )الثعبان النق��دي( الذي يهدف 
على تأرجح عمالته��ا ضمن هوامش 
تتجن��ب مع��ه او معين��ة ازاء الدوالر 

االمريكي اال انه مع ذلك لم تكن مبنها 
عن الظروف احلرجة التي تدهور الدوالر 
االمريك��ي التي س��اءت حالته كثيرا 
في السنوات االخيرة, والذي اضطرها 
– في س��بيل مصاحله��ا- صرف مئات 
املالين, م��ن ارصدتها الجل اس��ناده 
في اسواق تبديل النقد العاملية وذلك 
حتت الضغوط االمريكية املتكررة التي 
تهدف الى اجبار هذه الدول على حتمل 
نصيبه��ا وش��عوب البل��دان النامية, 
ال��ى جانب احلف��اظ على ه��ذه الثروة 
غير املتجددة من خالل تقنن االنتاج, 
والسعي احلثيث اليجاد )عملة( بديلة 
ع��ن ال��دوالر االمريكي ال��ذي لم يعد 
العمل��ة املناس��بة لتس��عير النفط  

املصدر .
ولقاءات��ي  متابعات��ي  خ��الل  م��ن   -
بزمالئ��ي الذي��ن عاص��روا الصناع��ة 
النفطية وجتارتها خالل الس��بعينات 
)املتقاعدين حاليا( واملتواجدين سواء 
في عم��ان او اس��طنبول, وذلك خالل 

س��فراتي للعالج .. علمت ان الس��يد 
)روزفلت( عن��د فترة تقاس��م مناطق 
انت��اج النف��ط ب��ن كل م��ن امري��كا 
وبريطانيا وفرنس��ا, الذي وجه رسالة 
الى املل��ك عبد العزيز آل س��عود عام 
1912 نصه��ا )انتم بقرة حلوب.. لكم 
االم��ان مقاب��ل الضم��ان )االم��دادات 
النفطي��ة( ..نذبحك��م حينما يجف 
ضرعك��م.. علم��ا ان فلس��فة الغرب 
س��معته ش��خصيا من خالل حديث 
ب��ن بريطان��ي وامريك��ي في فرنس��ا 
حينما كان��ت االخيرة تطفئ 50% من 
االنارة فترة ما يسمى ب� )ازمة الطاقة( 
املفتعلة من قبلهم وهي اي فلسفة 
االوس��ط  الش��رق  نف��ط  ان  الغ��رب 
باكمل��ه تع��ود ملكيته له��م لكنه 
تدف��ق في االراضي التي يعيش عليها 
شعوب املنطقة تصوروا يا اخوان هذا 

منطقهم ال سامحهم اهلل.

تسويق  )سرتاتيجي(  *استشاري 
النفط

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

االضرار التي واجهت دول 
منظمة )االوبك( لم تقف 
عند حد تدهور الدوالر بل 
تعدتها اىل جوانب اخرى 
تمثلت يف مضاعفة اسعار 
السلع التي تستوردها من 
الدول الصناعية

سقوط مادورو قد يعني 
خسائر أكرب للصني التي 
تملك استثمارات يف 
فنزويال تقدر قيمتها 
بنحو 60 مليار دوالر

بات لالستعمار اليوم 
مسميات كثرية منها 
االستثمار وصار العالم 
باجمعه يتعامل مع 
ذلك انطالقا من 
حتمية التكامل ونضج 
العقل البشري

7 NO.3141 . WED . 6 .MAR .2019  2019 /  3 / 6 آراءالعدد )3141( االربعاء

األمريكي��ة يف  القنصلي��ة  دم��ج  آي”: 
القدس بس��فارتها لدى إس��رائيل يثري 

غضب الفلسطينيني

صحيفة “آي” نشرت تقريرا للصحفي صامويل 
أوزب��ورن حول تداعيات قرار اإلدارة األمريكية دمج 

قنصليتها في القدس بسفارتها لدى إسرائيل.
ويق��ول أوزبورن إن الس��لطة الفلس��طينية من 
جانبه��ا اعتبرت هذا القرار مبثابة قطع للش��ك 
باليقن فواش��نطن ل��م تعد راغبة ف��ي ترك أي 

مجال للشك في عدائها للفلسطينين.
ويوض��ح أوزب��ورن أن القنصلي��ة األمريكي��ة في 
القدس هي سفارة االمر الواقع للواليات املتحدة 
لدى الفلس��طينين وظلت قيد العمل لعشرات 
السنوات لكن القرار االمريكي االخير سيجعلها 
مجرد إدارة صغيرة تعمل حتت س��لطة السفارة 

االمريكية لدى إسرائيل في القدس.
ويضيف أوزبورن إن القرار الرمزي سيعطى سيطرة 
مطلق��ة على االتص��االت والعالق��ات االمريكية 
بالفلسطينين للسفير االمريكي لدى إسرائيل 
دافي��د فريدم��ان، أحد اكب��ر مناصري إس��رائيل 
وجامعي التبرعات ملس��توطنات الضفة الغربية 

وأحد أشد منتقدي القيادات الفلسطينية.
وتنق��ل الصحيف��ة عن حن��ان عش��راوي عضو 
اللجن��ة املركزي��ة حلرك��ة فتح تأكيده��ا ان قرار 

الدمج ليس قرارا إداريا بس��يطا لكنه هجوم 
ديبلوماس��ي على الفلس��طينين وحقوقهم 
التاريخية وجر للدول��ة األمريكية نحو أفعال 

الدول املارقة التي الحتترم القانون الدولي.
تعرض��ت  ترام��ب  إدارة  أن  أوزب��ورن  ويوض��ح 
النتقادات واسعة في العالم العربي عام 2017 
بعدم��ا قرر ترامب االعت��راف بالقدس عاصمة 
موحدة لدولة إس��رائيل ثم نقل س��فارة بالده 

لدى إسرائيل إلى القدس الحقا.

الغارديان : آن وقت التجديد
الغاردي��ان نش��رت مق��اال للرئيس الفرنس��ي 
إميانوي��ل ماك��رون في صفح��ة ال��رأي بعنوان 
“عزيزت��ي أورب��ا، البريكس��ت درس لنا جميعا 

واآلن آن أوان التجديد”.
ويتوجه ماكرون بحديثه لألوربين جميعا قائال 

إنه��ا “فرصة عظيمة بالنس��بة إليه أن يتحدث 
إلى األوربين مباشرة ليس فقط من أجل الروابط 
التاريخي��ة والثقافي��ة املش��تركة ولك��ن أيضا 

بسبب الوقت العصيب الذي منر به”.
و يوض��ح ماك��رون أن أورب��ا ستش��هد انتخابات 
حاس��مة خالل الفت��رة املقبلة مطالب��ا اجلميع 
بعدم منح الفرصة للقومين وأحزابهم مضيفا 
أن أوروب��ا املوح��دة ل��م تكن أم��را ضروري��ا بهذا 

الشكل منذ نهاية احلرب العاملية الثانية .
ويش��ير ماكرون إلى أن ملف البريكست أو خروج 
بريطاني��ا م��ن االحتاد االورب��ي هو مبثاب��ة القلب 

ف��ي ه��ذه األزمة حيث أن��ه ميثل واقع املش��كلة 
الت��ي فش��لت اوربا في مواجهتها كما فش��لت 
في االس��تجابة لرغب��ات مواطنيها في احلصول 
عل��ى حماية كافية في مواجه��ى أزمات العصر 

احلديث.
وعبر املقال يقترح ماكرون أن يتم إدخال تطويرات 
وحتديثات عل��ى بنية االحتاد األورب��ي عبر التركيز 
عل��ى 3 محاور ه��ي الدفاع عن احلري��ات العامة 
والتعبير عن الرأي ع��الوة على الدفاع عن القارة 
االوروبي��ة ككل وهويته��ا، وأخيرا اس��تعادة روح 
التق��دم حيث أن أوربا ليس��ت من ق��وى الدرجة 

الثاني��ة عل��ى الس��احة العاملي��ة ولكنه��ا قوة 
عظمى.

الفاينانشيال  : باكستان والهند
تقول الصحيفة إنه عندم��ا انُتخب عمران خان 
رئيس��ا لوزراء باكستان العام املاضي كان الغرب 
ينظ��ر إليه على أنه العب كريكيت س��ابق دخل 
الساحة السياسية بهدف تأسيس نظام رفاهة 
في الدولة املسلمة رغم األزمة االقتصادية احلادة 

التي تعانيها .
وتضيف الصحيفة أنه األس��بوع املاضي أوضح 
خ��ان انه كسياس��ي يتمت��ع بأعص��اب فوالذية 

وشخصية قوية متاما كما كان احلال عندما كان 
يلعب رياضة الكريكيت حيث يدير األزمة األعنف 

بن بالده والهند بشكل مميز إلبعاد اخلطر.
وتش��ير الصحيفة إل��ى أنه بع��د الضربات التي 
وجهته��ا الهن��د إلى األراض��ي اخلاضع��ة إلدارة 
الباكس��تاني  وال��رد  الباكس��تانية  احلكوم��ة 
استنفر العالم بسبب املوقف املتأزم الذي ميكن 
أن يؤدي إلى حرب بن اجلارتن النوويتن لكن خان 
ق��رر إعادة الطيار الهندي األس��ير بعد إس��قاط 

طائرته إلى بالده كبادرة حسن نية.
وتقول الصحيفة إن هذه اخلطوة أكس��بت خان 

دعما كبي��را على الس��احة الدولي��ة وصفق له 
اجلميع كما انها أبعدت شبح االشتباك املباشر 
بشكل اوس��ع على اجلبهة املشتركة بن الهند 
وباكس��تان وأظهرته على ان��ه رجل دولة حكيم 
و عب��رت عمليا ع��ن صدقه عندما أك��د غير مرة 
رغبت��ه في تعزي��ز العالق��ات بن ب��الده و عدوها 

األبرز.
وتنقل الصحيفة عن أشلي تيليس الديبلوماسي 
االمريكي السابق في باكستان قوله “ما حتتاجه 
باكستان هو إزالة النظرة املعتادة إليها على انها 

دولة متهورة وهذا ما فعله خان بشكل ممتاز”.
ويضيف تيليس الذي يعمل حاليا في مؤسس��ة 
كارنيغي الدولية للس��الم “ لق��د اثبت من رحم 

األزمة أن التصعيد ليس على أوليات بالده”.
وتش��ير الصحيفة إلى أن خان اليزال يواجه أزمة 
اقتصادي��ة مس��تفحلة حي��ث حتتاج ب��الده إلى 
صفق��ة إنقاذ مالية م��ن صندوق النق��د الدولي 

يبلغ حجمها 12 مليار دوالر.

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

هزة الدكتاتورالقمة العربية االوربية.. مرحبا باالستعمار!



د . اكرم جالل

 على اإلنس��ان أْن أكَرَمُه 
هّ

إنهّ ِمْن أعَظ��ِم ِنَعِم الل
بالَعقل وَحباُه ِبَحواس يَنِطُق بها ويَس��َمع َويَرى 
ِم��ن أجل أْن يَْفَهم َويَعِرف َفُيدرك َويَعقل أس��رارَ 
احلي��اة وآثارَه��ا وَنتائَجها. ثُم َم��نَّ َعَليه أْن َهداه 
وأكَرَمه ِبُن��وٍر وبَصيَرٍة َقلبيهّة يَْس��ُلك ِبها َمدارَِج 
اإلمي��ان َويَهَتدي بها الى ُن��ورِ احَلقهّ والرِّضوان، قاَل 
ُِّكْم َفَمْن   عز َوَجل: )َق��دْ َجاءُكم بََصآِئُر ِمن رَّب

هّ
الل

أَبَْصَر َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَي َفَعَلْيَها َوَما أََناْ َعَلْيُكم 
ِبَحِفيٍظ( َوحينما يَْسَتخف اإلنسان ِبهذه النِّعم 
يق��ع في َش��َرِك ُكْفراِنها ، َفَيْس��َتخِدمها ال ِمن 
��ير بها َنحو َمدارج رضا  أجل تَربية النهّفس والسَّ
اجَلبهّار بَل ِمن أجل أْن يُبِصر َويَس��مع ويَنطق مبا ال 
يرضی ماِلَكها جل جالله، ِعنَدها يَفِقد اإلنسان 
هذا الن��ور من قلب��ه وتنطفئ بَصيَرت��ه ويَعمى 
َقلبه َويَفقد إدراكه وتَفكيره َويََتوقف َسيره َنحو 
َمراتب الكمال، فيعيش الُظلمة وَحيرة اجلهالة، 
ل ال��ى بَهيمة،  َفَينَس��ِلخ عن إنس��انيته ويَتَحوهّ
 تعالى: )َوَلَقْد َذرَأَْنا جِلََهنََّم َكِثيًرا مَِّن اجْلِنِّ 

هّ
قال الل

َواإْلِن��ِس  َلُهْم ُقُلوٌب الَّ يَْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم أَْعُيٌ الَّ 
يُْبِص��ُروَن ِبَها َوَلُهْم آَذاٌن الَّ يَْس��َمُعوَن ِبَها  أُوَلِٰئَك 

َكاْلَنَْعاِم بَْل ُهْم أََضلُّ  أُوَلِٰئَك ُهُم الَْغاِفُلوَن(.
والَقل��ُب هن��ا ال يُقَص��د ب��ه ذلك الُعض��و الذي 
يَُض��خهّ الَدم ِمن وإلى َجميع أنحاء اجلس��م، وهو 
م��ا يُطَل��ق علي��ه بالقل��ب اجلِّس��ماني، بل هو 
إش��ارة الى النهّف��س املُدرِكة، َوُه��و الروح بلحاظ 
ور الذي يَهتدي به  قواه��ا اإلدراكيهّة امُلرهّدة، إنهّه النُّ
اإلنس��ان ويَس��ُلك به أعلى َمراِتب اإلميان ِلَيصل 
الى الُق��رب اإللهي وهو ما يُطل��ق عليه بالَقلب 
الروحان��ي إش��ارًة ال��ى ُمجمل معان��ي النهّفس 
وال��روح والعقل والُفؤاد والِعل��م، ُكلهّها من أجل 

صياغة أعلى َدرجات الَفهم والُشعور واإلدراك.
والقل��ُب روٌح أو نف��ٌس ذات تعلهّ��ق ربهّان��ي تأخ��ذ 

ر   تعال��ى، َوتَُطههّ
هّ

باإلنس��ان نحو ِع��زهّ عبودية الل
س��اَحته ِمَن الَرذائل واملُوبقات, فتطمأن َنْفسُه 
 تعالى وتَسَعد بحالوة ُمناجاته، َفيبدأ 

هّ
ِبِذكر الل

 والبغض في الل، إنهّه الَقلب 
هّ

َمرتبة احُلبهّ في الل
 ِبَقْلٍب 

َ ��ليم في قوله تعالى: )إاِلَّ َمْن أَتَى اللَّ السهّ
َس��ِليٍم(. وَقد أش��ار الى تلك القلوب كالم َسيهّد 
البلغ��اء أمير املؤمني علي )عليه الس��الم( حي 
قال: )فطوبى لذي قلب س��ليم أطاع من يهديه، 
وجتنب من يرديه، وأصاب س��بيل السالمة ببصر 
من بص��ره  وطاعة هاد أمره . وبادر الهدى قبل أن 
تغلق أبوابه وتقطع أس��بابه  واس��تفتح التوبة 
وأماط احلوبة فقد أقيم على الطريق وهدى نهج 

السبيل.
إن اللَّ ع��زَّ وج��لهّ قد أوض��ح ُطرق احل��ق وأعطى 
ره من  اإلنسان ُس��ُبل اإلس��تدالل مِلَعرفتها َوَحذهّ
اإلجنرار َنحو دروب الباطل وأن ال يَتهّخذ إلهه َهواه 
الل في َميدان َجهل  لن العاقبة هي ِعيَشة الضهّ
تَخَتفي في��ه املعايي��ر ويَخَتلط احَل��قهّ بالباطل 
َفُيؤَخذ م��ن احَلقهّ ِضغث وم���ن الباطل ض�غ�ٌث 
َفُيمَزج��ان، ِعنَده��ا يَس��َتولي الش��يطان على 
القلوب َفُتداِهَمها ُظلمة الُشبهات، َفَعن اإلمام 
احَلسن )عليه الس��الم( أنهّه قال: )أسلم القلوب 

ما طهر من الشبهات (.
َفَكم��ا ال مُيكن للماش��ي ِمَن الرؤية ف��ي َدياجير 
الليالي، كذل��ك يَصعب الَبصر حينما تَغش��ى 
القلوب ُظلمة الَغفلة والُشبهة، لذا البُد للَقلب 
من ُن��ور َودليل وبوصله تَُدلهّه َوتَقوده الى نور احلق 
جل جالله، وه��ذه البوصلة هي »الَبصيرة«، قال 
 تعالى: )أََفَرأَيَْت َمِن اتََّخ��ذَ إَِلَٰهُه َهَواُه َوأََضلَُّه 

هّ
الل

ِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل   َعَلٰى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلٰى َس��مْ
ُ اللَّ

ِ  أََفاَل 
َعَلٰى بََصِرِه ِغَشاَوًة َفَمن يَْهِديِه ِمن بَْعِد اللَّ

ُروَن(.  تََذكَّ
فالبصي��رة إذاً ه��ي ذل��ك النور الذي يَس��َتضيء 
بِه املؤم��ن عندما تَهجم علي��ه  املُدلهمات ِمَن 
المور  َفَيرى الش��ياء على َحقائقها دون تشابه 
أو أخت��الط. إنها الرؤي��ة الَقلبي��ة والعقلية من 
أج��ل اإلدراك والَفه��م الصحيح��ي. والقل��وب 
الَعمي��اء هي تلك التي َفَقدت الَبصيرة، َفدخلت 
ُعتم��ة الظ��الل َوَوحَش��ة املَعاص��ي فعاَش��ت 
 تعالى: )أََوَمن َكاَن َمْيًتا 

هّ
احَليرة والوهام، ق��ال الل

َفأَْحَيْيَن��اُه َوَجَعْلَنا َلُه ُنورًا مَيِْش��ي ِبِه ِفي النَّاِس 
ُلَماِت َلْيَس ِبَخارٍِج مِّْنَها(.  َثُلُه ِفي الظُّ َكَمن مَّ

البصي��رُة هَي الَعي الَقلبي��ة للمؤمن والتي بها 
��ر َفُيبص��ر َويََتَدبهّر ف��ي كنه االُم��ور وخفايا  يَُفكهّ
املُعض��الت َويَفه��م ُمجري��ات الح��داث بوع��ي 
 تعالى:)أََفَلْم يَِس��يُروا ِفي اْلَرِْض 

هّ
وإدراك، قال الل

َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب يَْعِقُلوَن ِبَها أَوْ آَذاٌن يَْسَمُعوَن 
ِبَها  َفِإنََّها اَل تَْعَمى اْلَبَْصارُ َوَلِٰكن تَْعَمى الُْقُلوُب 

ُدورِ( . الَِّتي ِفي الصُّ
إنهّ أصح��اب الَبصائ��ر الناف��ذة ال تَِظلُُّهم الِفَت، 
وال تُْتعبهم امِلَن، َعرفوا احَل��قهّ فاتََّبعوه والباِطل 

فاجَتَنب��وه، َل��ْم تَلَتِب��َس عليهم الح��داث َوَلم 
يَصُغ��وا ال��ى الضغ��اث ول��م يَنَخِدُع��وا  بأهل 
املَعاصي والحناث، إنهّه��م َنَفذوا ِبَبصائرهم الى 
ُعمق الِفتنه فأبصروا ِبقلوٍب واعية ِملُؤها اإلميان 
والتهّق��وى والرَّغبة في الُعروج إلى أس��مى َمدارَج 

الَكمال وَنيل الفيوضات من الل ذي اجلالل.
وَخير م��ن َوَصف أهَل البصائر ه��و أمير املؤمني 
َهُه ملعاوية بن  علي عليه السالم في خطاٍب وجَّ
أبي س��فيان حي قال: )وأرديت جي��الً من الناس 
كثي��ًرا، خدعته��م بغيهّ��ك، وألقيته��م في موج 
بح��رك، تغش��اهم الظلم��ات، وتتالط��م به��م 
الش��بهات، فج��ازوا ع��ن وجهته��م، ونكصوا 
لوا  عل��ى أعقابه��م، وتولهّوا عل��ى أدباره��م، وعوهّ
عل��ى أحس��ابهم، إالهّ من فاء من أه��ل البصائر، 
فإنهّهم فارقوك بعد معرفتك، وهربوا إلى الل من 

موازرتك، إذ حملتهم على الصعب، وعدلت بهم 
عن القصد(.

إنهّ اإلص��رارَ على اخَلطايا والُذن��وب ُتِرض الُقلوب 
وَتحو ِنعَمة الَبصيرة َفَتْقُس��و الُنُفوس َوتَْعَمى 
البْصار َوُتأل ُظْلمة َوَوحش��ة َويَذَهب َعنها اللِّي 
وتََتح��ول ال��ى ِحجارة بَل أَش��د َقس��َوة، َفَتكون 
مانع��اً لنفوِذ ُن��ور الرحمانية اإللهي��ة، َوإْن أَصرَّ 
الَعب��ُد عل��ى الُكف��ر والِعصيان َس��ُيخَتم على 
َقلبه وَس��معه وبَصره ِبِغش��اوة َفيزداد َقس��وة 
وَحيرة وتََخبطاً، ِعنَدها تَنَقلب املَفاهيم وتنعدم 
الص��ورة َفَي��رى احَلقهّ باط��الً والباِط��َل حقاً. ذلك 
 َع��ْدٌل ال يَحيف، قال الل 

ُ
مما َكس��بت يَ��داه فالل

��ا َكاُنوا  تعال��ى: )َكالَّ  بَ��ْل  رَاَن َعَل��ٰى ُقُلوِبِهم مَّ
يَْكِس��ُبوَن( ]املطفف��ي: 14[. وع��ن اإلمام الباقر 
)عليه السالم( أنه قال: )َما ِمْن َعْبٍد إاِلَّ وِفي َقْلِبه 
ْكَتِة  ُنْكَت��ٌة بَْيَضاُء َف��ِإَذا أَْذَنَب َذنْباً َخ��َرَج ِفي النُّ
��َواُد وإِْن  ُنْكَت��ٌة َس��ْوَداُء َفِإْن تَ��اَب َذَهَب َذِلَك السَّ
َي  ��َواُد َحتَّى يَُغطِّ ُنوِب زَاَد َذِلَك السَّ َتَاَدى ِف��ي الذُّ
ى الَْبَياَض َلْم يَرِْجْع َصاِحُبه إَِلى  الَْبَياَض َفِإَذا َغطَّ
َخْي��ٍر أَبَداً وُهَو َقْوُل اللَّ َعزَّ وَجلَّ »َكالَّ بَْل راَن َعلى 

ُقُلوِبِهْم ما كاُنوا يَْكِسُبوَن 4(.
إنهّ اإلنِش��غال بالُدنيا َوزيَنَتها والَغْفلة عن اجَلنهّة 
َوَنعيَمها والنار َوَحميَمها، واالستخفاف ِبَعمل 
الصاحلات َوتَرك املُنك��رات، واجلَّهَل بأمور الفقه 
ين، َوتَ��رك ِذكر أه��ل البيت عليهم  وش��رائع الدهّ
الس��الم وأحي��اِء أمِره��م، ُكلُّ ذلك يُوِلُد َقس��وة 
��ْيخ الطوس��ي قدس سره في  الُقلوب. روى الشَّ
، َقاَل:  أماليه بإسناده إَِلى َس��ْعِد بِْن زِيَاٍد الَْعْبِديِّ
��ٍد، َعْن أَِبي��ِه عليهما  ثَِن��ي َجْعَف��ُر بُْن ُمَحمَّ َحدَّ
الس��الم، َقاَل: )ِفي ِحْكَم��ِة آِل َداُوَد:... يَا ابَْن آَدَم، 
أَْصَبَح َقْلُبَك َقاِس��ياً َوأَنَْت ِلَعَظَمِة الل َناِس��ياً، 
َفَل��ْو ُكْنَت ِب��الل َعامِلاً، َوِبَعَظَمِتِه َعارِف��اً، َلْم تََزْل 

ِمْنُه َخاِئفا5(.
ِل��ذا َوِمن أج��ل َس��الَمة الُقل��وب وحفظها من 
المراِض والُعيوب َوَع��َدم اإلجنرار واإلنزالق مِلَكائد 
إبليس َوجنوده، على الس��الك أن يَجَتِهد َويَِجدهّ 
 

هّ
عي لن يكون في املَكان الذي يُِحبه الل في السَّ

ا َنهاه عنه ان يكون، وأن يُسارع في  وأن يَبَتعد عمهّ
اخَليرات ويَس��ُلك َطريق البرار ويَهرب من َمكاِئد 
��ار، وأن يَعمل على تَنقية الَقلب ِمَن الْدران  الُفجهّ

والَشواِئب فالُقلوب آنية الل في أرضه، فأحبهّها 
إليه أرقهّها وأصلبها وأصفاها، فعن  رس��ول الل 
)صل��ى الل عليه وآل��ه( أنه ق��ال: ) إن لل تعالى 
في الرض أوان��ي، أال وهي القل��وب، فأحبها إلى 
الل، أرقها، وأصفاه��ا، وأصلبها: أرقها لالخوان، 

وأصفاها من الذنوب، وأصلبها في ذات الل(.
ليمة ِهَي ِتلك التي تَقَتِبُس أنْوارها  أن الُقلوب السهّ
ور املُقدس َفَتسَتضيئ ِبه ِلُتزيَل  ِمن فيوضات النُّ
به الَعوائق والَعالئق، َفَتسير بأرواِحها وتَْشَخص 
بأبصاره��ا َنح��و َمصَدر اجلهّم��ال احَل��ق، ذلك ُهو 
الَقلب الس��ليم، إنها الروح والنفس املُطمئنة، 
أْدرَكت كمال اللطيفة اإللهي��ة، َفَوَعت َوَعَقَلت 
فأْدرََكت ثم س��ارَت َفنالت َفَرِضَي��ت فاْطَمأنهّت، 
َفَعْن رسول الل )صلى الل عليه وآله وسله( في 
احلديث القدس��ي أنه قال: )ما وسعني أرضي وال 

سمائي ووسعني قلب عبدي املؤمن(. 
إنهّ الُقل��وب ُفِطَرت على مس��الك اخلي��ر واإلميان 
والطاع��ة، لنه��ا ناَل��ت فاطمأنهّ��ت، َفحاكمية 
 تعالی، وال بُدهّ لها أن تَس��ير 

هّ
ه��ذه الُقلوب هو الل

َنحو َمنهج الفطرة اإللهية التي ُفطر اإلنس��ان 
ور ُمطَمئن��اً أِمناً  عليه��ا، لَيعرج نحو َمْنَب��ع النُّ
راضياً ُمدركاً ملراتب اليقي. لكنهّ احَلَذر ُكلهّ احَلَذر، 
فالُقل��وب الت��ي اْس��َتبَطأتْها الَغْف��َوة َوقاَدتْها 
هوة َوَس��يََّرتها النَّزوة َوَقلَّبتها الهواء فإنها  الشَّ
ال َمحال َس��ُتصيبها النكتة الَس��وداء َفَتعمى 

ر. َوَترض وتتحجهّ
َفما أجم��ل الَيقي حينما يَس��َتقرهّ في القلوب، 
َفَع��ن معاوية بن عمار عن اإلم��ام الصادق عليه 
السالم  انهُّه قال: قال رسول الل صلى الل عليه 
و آله و سلم: )إن حب علي عليه السالم قذف في 
قل��وب املؤمني، فال يحب��ه إال مؤمن و ال يبغضه 
إال منافق، و إن حب احلس��ن و احلس��ي عليهما 
الس��الم قذف ف��ي قل��وب املؤمن��ي و املنافقي 
والكافري��ن فال ترى لهم ذام��ا، و دعا النبي صلى 
الل عليه و آله و سلم احلسن و احلسي عليهما 
الس��الم قرب موته فقبلهما و ش��مهما و جعل 

يرشفهما و عيناه تهمالن(.

من��ذ زمان بعيد لف��ت علماء االقتصاد، واالقتصاد السياس��ي، النظر 
ال��ى ان : العملة الرديئة وحدها تقدر عل��ى طرد العملة اجليدة ! لكن 
التطور/ التقدم احلاصل في شتى مناحي احلياة البشرية واملادية منها 
حتديداً، لم يس��تطع ان يوقف عمل هذا القان��ون او هذه النظرية، الن 
)جرائم( الفس��اد ذاتها اصبح��ت فناً رفيعاً يلقى عناية ش��بيهة مبا 
تلق��اه علوم الفيزياء والطب ومختلف االلعاب الرياضية والتس��ليات 

ايضاً ! 
فل��م تعد العملة الرديئة وحدها تتلك س��ر وس��حر عملها ذلك الن 
اخلب��راء ف��ي ادارة االقتصاد ومناح��ي احلياة اخملتلف��ة اصبحوا علماء 

وخبراء من الطراز االول . 
علم��اء في صناع��ة الرأي البش��ري، الكوكبي، واصبح��وا يتحكمون 
ب��ادارة هذا الرأي وعمل��ه اليومي.. واالدلة انصع واوضح من النش��رات 
الدورية واالس��بوعية ب��ل والصادرة كل يوم املعنية ب��إدارة/ ومكافحة 

الفساد ! 
فس��اد في الصفقات الكبرى وفس��اد في التستر على جرائم غسيل 

االموال واملتاجرة باملمنوعات 
واالس��لحة  ك�اخمل��درات 
واالعضاء البش��رية واجلنس 
واملتاجرة بالعبيد الى جانب 
وج��ود اكثر من ملي��ار كائن 
بشري ال عالقة لهم بحقوق 
االنس��ان وال بأحالم البش��ر 
وال بحري��ة التعبير وال بحق 
تقري��ر مصائره��م، ع��دا ان 
ف��ي احلطب  وميوتوا  يول��دوا 

وهو يغدو رماداً .
ومبعن��ى ال يقب��ل املزي��د من 
اللغط: ان للفساد )جينات( 
عب��ر  س��لطتها  احكم��ت 

املشفرات الوراثية ... على هذه احلياة .
فف��ي اقاليم الوطن العربي حتديداً وعلى س��بيل املث��ال وخالل القرن 
االخي��ر ل��م تع��د للعمل��ة - الث��روات املادي��ة او العقول البش��رية او 
الكفاءات او الطاقات الش��ابة .. الخ- اال ان جتد مالذاً لها اما بالهجرة 
بعيداً عن اخلراب املنس��ق والدوري واما ان تتحول الى عامل مباشر في 
إدامة االزمات .ازمات في الغذاء والتعليم والصحة والس��كن واحلريات 
والثقاف��ة واملعايي��ر ومنها االخالقي��ة حتى ان املتابع س��يضطر الى 
اختراع ازمة ان عملت او س��عت بع��ض االرادات اخليرة على مكافحة 

املفسدين ومعاجلة االنظمة املولدة والصانعة واملروجة للفساد .
فه��ل حقاً لي��س هنال��ك االدارات )فاس��دة( ام ان الفس��اد وحده هو 
املس��ؤول عن وجود مؤسس��ات محمية ب��إدارة االزم��ات ومنها ازمات 
الفساد ؟ .. اياً كان السبب فأن النتائج بحد ذاتها بلغت ذروتها  فهل 
االنظم��ة ذاتها مس��ؤولة عن انت��اج هذا )الكم( من املفس��دين ام ان 
العملة الرديئة وحدها مس��ؤولة عن استبعاد مشروع بناء عالم غير 

ملوث ...؟!.

به��دف تالفي الوق��وع في الخط��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 واملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

 هل اصبح الفساد
فنًا رفيعًا ؟
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اسرتاتيجيات ُمكافحة الفساد .. سرطاٌن يفتُك بالِعراق

*د. مروان سالم العلي

 لعل ِمن أَكثر املشاكل فتكاً وهدماً لآلمال 
وملش��اريع التقُدم والتط��ور ليس فقط في 
الُبل��دان النامي��ة ب��ل في العال��م كلُه هو 
الفس��اد بكافة وجوه��ه اإلِداري��ة واملالية 
والسياسية. فالفساد وضع االقتصاد نحو 
املزيد ِم��ن التده��ور والتأخر في املش��اريع 
التي يُ��راد ِمنه��ا التنمية والتق��ُدم وإِعادة 
الِبناء. حتى باتت احلرب ضده ِمن املس��ائل 
التي لم يعد باإلِمكان تأجيلها، والس��يما 
في الُبلدان الفقيرة أو الطاِمحة إِلى حتقيق 
التنمية وعلى رأَس��ها الِع��راق، اذ أصبحت 
ظاِهرة الفس��اد تُه��دد ُمجتمع��ات كثيرة 
باجلمود ورمُبا باالنهيار. ما يستدعي ِدراسة 
ُمسبباتها وآلياتها التي تُساعد على إِعادة 

إِنتاج الفساد في كافة مجاالت احلياة.
 وعل��ى الرغم م��ن أنَّ الِعراق ه��و ثاني أَكبر 
ُمنتج للنفط في العالم ويتلقى عش��رات 
املليارات من الدوالرات سنوياً من بيع اخلام، 
بيد ان��ه في مقدم��ة االكثر الدول فس��ادا 
ف��ي العال��م حت��ى ظ��ل ارتباط الفس��اد 
بالِعراق محل اهِتمام املَؤسس��ات الدولية 
قب��ل امللية واإلقليمية. وِم��ن أَكثر مظاهر 
الفساد انِتش��اراً في الِعراق هي الواسطة 
اس��تغالل  وس��وء  والرش��وة  واملس��وبية 
الوظيف��ة واملنص��ب واالعِت��داء عل��ى املال 
الع��ام ما يجع��ل ُمكافحة ه��ذه اآلفة في 
غاي��ة الصعوبة وِبحاجة إِلى أُطر منهجية 
امُلاب��اة  ع��ن  بعي��داً  وعاِدل��ة  صحيح��ة 

واملسوبية.
فف��ي عام 2017 حل العراق في املركز )169( 
بي )180( دولة على مؤش��ر الفس��اد الذي 
تنشره منظمة الشفافية الدولية. ويصنف 
مؤشر إِدراك الفساد الُبلدان والقاليم على 
أساس مدى فساد قطاعها العام. وقد بلغ 
العراق أعلى درجة له في الفس��اد في عام 
2007 بحصوله عل��ى الترتيب )178( بينما 
سجل أَدنى مس��توى في عام2003 بترتيب 

.)113(
 وتس��تخدم ُمنظم��ة الش��فافية الدولية 
مقياس��اً ِمن صفر إِلى مائ��ة، ويعني الرقم 
صف��ر »ش��ديد الفس��اد« ومائ��ة »نظيف 
ج��دا«. وأَدناه ع��دد النقاط التي س��جلها 
العراق في مؤشر الفس��اد ِخالل السنوات 

الست املاضية.

مستويات الفساد يف العِراق- النزاهة 
العاملية

 إِزاء ذل��ك باتت »املعركة ضد الفس��اد في 
الِعراق أَخطر ِم��ن معركة اإلِرهاب«. هذا ما 
قاله رئيس الوزراء الِعراقي الَس��بق )حيدر 
العبادي( بعد إِعالن القضاء على داعش في 
الِعراق ف��ي نهاية الع��ام2017. فُمكافحة 
الفساد والقضاء عليه يعزز الثقة بأجهزة 
ويُس��هم ف��ي  العدال��ة  ويُحق��ق  الدول��ة 
االنتع��اش االقتصادي واحلف��اظ على موارد 
اخلزينة لصرفه��ا في الَولوي��ات الضرورية 

للدولة.
 فُمكافحة الفس��اد واج��ب وطني يُحتم 
عل��ى ُكل ُمخلص أَنَّ يُس��هم ف��ي القضاء 
عليه دون ته��اون أَو ُمحاباة لنها مصلحة 
عام��ة ُمقدمة عل��ى أَي مصلح��ة خاصة 
ولذل��ك فإنني اقترح في هذا املال أَنَّ يكون 
في ُكل دائرة حكومي��ة مكتب تابع لهيئة 
ُمكافحة الفس��اد تُس��هل على املواطني 
التبلي��غ ع��ن أَي ُش��بهة فس��اد ف��ي تلك 
الدائرة وتخلق جواً ِمن الثقة في مَؤسسات 
الدول��ة وتكون دافعا ِل��ُكل موظفي الدولة 
االبتعاد عن مواطن الفس��اد وجتنبه ونكون 
بذلك قد حققنا الهدف والغاية املنش��ودة 
في ُمحاربة ه��ذه اآلفة الضارة املُدِمرة التي 

تنعكس أثارها على الوطن كُكل. 

اس��راتيجيات مُكافح��ة الفس��اد يف 
العِ�راق

مبنظورنا ان القضاء على س��رطان الفساد 
وإرس��اء  الع��راق  ف��ي  اث��اره  م��ن  احل��د  او 
دعائ��م لِبناء ُمجتم��ع التنمية البش��رية 
املُستدامة ِمن جهٍة أُخرى يتطلب حتمية 
رس��مية،  اس��تراتيجيات  )س��ت(  إِتب��اع 
وه��ذه االس��تراتيجيات تكم��ن ف��ي تبني 
واس��تراتيجية  اإلِص��الح،  )اس��تراتيجية 
الشفافية، واستراتيجية احلُكم الصالح، 
واس��تراتيجية االَنظم��ة اإلِداري��ة واملالية 
القضائي��ة  واالس��تراتيجية  والرقابي��ة، 

والقانونية، واالس��تراتيجية التكنولوجية 
واملعلوماتي��ة احلديثة(، فضالً عن املُس��ألة 
التي ِمن ِخالله��ا ميكن حتقيق أَكبر قدر ِمن 
املُش��اركة السياس��ية، والتمُتع باحلقوق، 
والتوزي��ع العادل للفرص والث��روة مِبا يخدم 
أَف��راد امُلتمع كلُهم. وس��يتم تن��اول ِتلك 

االستراتيجيات بشيء ِمن اإلِيجاز ِتباعاً.
1. استراتيجية اإلِصالح:

 اإلِص��الح هو عملية ش��اِملة تس��تهدف 
تغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية، 
تعم��ل على زيادة فاعلية س��يطرة امُلتمع 
على م��واردُه وإمكانياتُه وضبط ظروفه عن 
طريق زيادة ِنطاق املُش��اركة الشعبية في 
ِتل��ك العملية. وفي س��ياق اس��تراتيجية 
اإلِص��الح دعونا نق��ول؛ إِنَّ االس��تراتيجية 
الفاِعلة مِلُكافحة الفساد يجب أَنَّ تتضمن 

العناصر اآلتية :
- اإلِرادة السياسية للقيادة:

 ال ميك��ن بأَي ح��اٍل ِمن الَح��وال ُمكافحة 
الفساد، دون وجود قيادة رشيدة في القمة، 
التش��ريعية  فالقي��ادات تضع اإلج��راءات 
وتُنف��ذ القوان��ي وتُطالب ب��أَداء الواجبات 
ِبُكل ثقة دون خوف أَو ُمحاباة. وتعمل على 
ف��رض العقوب��ات الصارِمة عل��ى اخمُلالفي 

للوقاية ِمن الفساد .
- إِصالح القطاع الع��ام: الدول التي تتميز 
بانِخفاض مستوى الفساد هي ِتلك الدول 
التي جتري إِصالحا ملؤسساتها العامة مثل 
اصالح اخلدمة املدني��ة؛ إذ تُبي التجربة أَنَّ 
أَس��اس اجلدارة والتوظيف وتعزيز ش��روط 
الرعاية والعقوبات، يضمن حوافز ُمناِسبة 
ويخل��ق االحت��راف ويُقل��ل فرص الفس��اد. 
ناهيك عن أَهمية وجود الوكاالت املُستقلة 
املُتخِصص��ة مِلُكافح��ة الفس��اد وهيئات 
الرقاب��ة الت��ي تع��د مكِون��ات ُمِهم��ة من 
االستراتيجية الوطنية مِلُكافحة الفساد؛ 
مثل )احتاد الغرف التجارية، مكتب املُفتش 
الع��ام، والهيئ��ات االنتخابي��ة املُس��تقلة 
وهيئ��ة النزاه��ة ودي��وان الرقاب��ة املالية(. 
ويجب أَنَّ تتمتع هذه الهيئات باملهنية لداء 
واجباتها وأَنَّ تكون ُمس��تقلة عن التالُعب 

السياسي.
- امُلتمع املدني:

 إِذ يع��د القطاع اخلاص وجماعات املصالح 
واملهني��ي وزُعم��اء الدي��ن ِم��ن الالعب��ي 

الرئيس��يي الذي ميكنُهم من ِبناء حتاُلفات 
ضد الفس��اد، كم��ا تلعب وس��ائل اإلِعالم 
املُس��تقلة دوراً حيوياً ف��ي توعية اجلمهور 

وفضح الفساد وِبناء الدعم مِلُكافحته.
2. استراتيجية الشفافية

 تُعد الش��فافية واِحدة ِم��ن املُصطلحات 
احلديثة التي استخدمتها اجلهات املُهتمة 
مِبُكافحة الفس��اد في العالم للتعبير عن 
ض��رورة اإلِفص��اح للجمه��ور واطالعه��م 
عل��ى منهج السياس��ات العامة، وكيفية 
إِدارة الدولة ِمن القائمي عليها ِمن رؤس��اء 
دول وحكوم��ات ووزراء وغيره��ا ِمن مفاصل 
الدولة الُخرى، بغية احلد ِمن السياس��ات 

غي��ر املُعلن��ة، التي تتاز بالغم��وض، وعدم 
ُمساهمة اجلمهور فيها بشكٍل واضح.

3. استراتيجية احلُكم الرشيد
 إِنَّ مفهوم احلُكم الرش��يد يُشير إِلى إِدارة 
الش��ؤون العامة بطريقة ُمح��ددة تتصف 
بالرش��ادة. ويُش��ير التعري��ف إِل��ى عناصر 

ومعايير ُمحددة للحُكم الرشيد، وِمنها:
- س��يادة القان��ون: أي أَنَّ يك��ون القان��ون 
مرجعية اجلميع، سائد وُمطبق على جميع 
املواطن��ي دون اس��تثناء. وتتحقق س��يادة 
القان��ون عب��ر ِع��دة عناصر ِمنه��ا: احتِرام 
ووج��ود مؤسس��ات  والدس��تور،  القان��ون 
دميقراطي��ة وطني��ة تعم��ل عل��ى تطبيق 
وتعزي��ز الُس��س الس��ليمة للدميقراطية، 
واالنتخابات الدميقراطية النزيهة، والتداول 

احلي��اة  وتنظي��م  للس��لطة،  الس��لمي 
السياس��ية، والتناُفس الش��ريف ما بي 

الَحزاب السياسية.
- االس��ِتجابة ملطال��ب املواطن��ي: أَي أن 
تكون أولويات وهموم املواطني مسموعة 
وتص��ل إِلى املس��ؤولي في مواق��ع اتخاذ 
عل��ى  املس��ؤولون  يعم��ل  وأَنَّ  الق��رار، 

االسِتجابة لها ِخالل وقت زمني ُمالئم.
- املس��اواة: ه��ذا املعي��ار يعتم��د أس��اس 
اإلِنصاف واملساواة في توزيع موارد احلكومة 
اعتب��ارات  أو  اس��تثناء،  دون  للمواطن��ي 
عاِدل��ة  احلكوم��ة  تك��ون  وأَن  ش��خصية، 

وُمنِصفة حي اإلِيفاء بالتزاماتها.
- املصلح��ة العام��ة: أي تفضيل مصلحة 
املصلح��ة  عل��ى  وامُلتم��ع  املواطن��ي 
الش��خصية لبع��ض الف��راد، ِم��ن ِخ��الل 
إِجراءات واِضحة وُمحددة يعتمدها ُكل من 

يعمل في احلكومة.
- املُشاركة: أي ضمان حق جميع املواطني 
بِإب��داء الرأي، واملُش��اركة في صن��ع القرار، 
ِس��واء كان ُمباشرة أو عبر مُمثلي ُمنتخبي. 
للُحري��ة  ضم��ان  املُش��اركة  وتتطل��ب 

السياسية، واالنتخابية، والتعبير.
الُخ��رى؛  الرش��يد  احلُك��م  وِم��ن معايي��ر 
الرش��ادة في صن��ع الق��رار، ِبن��اء التوافق، 
حس��ن استغالل املال العام وعدم إِهدارها، 
والتخطي��ط الس��ليم واجلي��د ف��ي اإلِدارة. 
وتُع��د ه��ذه املعايي��ر كُله��ا ِمن الوس��ائل 
املُِهمة للحد ِمن الفس��اد، والرقي التنموي 
قي��م  وتُش��كلهّ  للُمجتم��ع.  واالقتص��ادي 
النزاهة، ونُظم املُساءلة وامُلاسبة، ومبادئ 

الشفافية أَساس حتقيق احلُكم الرشيد
4. اس��تراتيجية االَنظم��ة اإلِدارية واملالية 

والرقابية
 تُع��د ِم��ن أَه��م اس��تراتيجيات مواجهة 
الفس��اد، واختي��ار العاملي على أَس��اس 
النزاه��ة والكف��اءة ِم��ن أَهم فق��رات هذه 
اإلِداري  الفس��اد  مِلُكافحة  االس��تراتيجية 

واملالي، وتقوم على:
- ع��دم التدُخ��ل السياس��ي ف��ي القرارات 

اإلِدارية واملالية والرقابية.
- تفعيل دور املُساءلة اإلِدارية، ودور الَجهزة 
املالية والرقابية وحتسي الَوضاع املعاشية 

للعاملي.
- تشكيل فرق عمل قادرة على حتليل املهام 

واالجن��ازات، واختيار العاملي على أَس��اس 
النزاهة والكفاءة.

- التش��هير مِبن ثبتت إِدانته بشكٍل نهائي 
في قضايا الفساد اإلِداري واملالي.

- ترسيخ مفاهيم وممارسات الرقابة الذاتية 
وتوفير شروط النزاهة والمان.

- التوعية اإلِعالمية بأَخطار الفساد اإلِداري 
واضراره.

- طل��ب بيان��ات ومعلوم��ات رس��مياً ِم��ن 
اجِلهات احلكومية اخمُلتِلفة.

- القي��ام بزي��ارات تفتيش��ية ُمفاجئة ِمن 
كبار املسؤولي.

5. االستراتيجية القضائية والقانونية:
- ُسرعة إِجراء التحقيق.

- إِص��دار أَح��كام صارِم��ة ض��د الفس��اد 
وُمرتكبيه.

- تفعيل الرقابة القضائية على املُنظمات.
- التحُق��ق ِمن معرفة مص��ادر الَموال لدى 
املش��بوهي، وتوعية االَفراد بضرورة اإلِبالغ 

عن املشبوهي.
- ُمالحق��ة الَف��راد الذين يقوم��ون بتهريب 

أموالهم للخارج.
6. االس����������تراتيجية الت����كنولوجية 

واملعلوماتية احلديثة:
- اس��تخدام الكامي��رات التلفزيوني��ة في 

الرقابة.
- استخدام البصمة االلكترونية.

- استخدام الَقمار الصناعية.
- استخدام أَنِظمة اإلِنذار.

 مِما س��بق يب��دو؛ إِنه بات ِمن املؤك��د أَنَّ أَية 
ُمعاجل��ة ملوضوع الفس��اد وُمكافحته في 
العراق ال بُد أَنَّ تر عبر ثالثة محاور رس��مية 
تقع عل��ى عاتق املؤسس��ات التش��ريعية 

والتنفيذية والقضائية الَخُذ ِبها:
الش��فافية  دائ��رة  توس��يع  الَول:  امل��ور 
واملُس��الة  الصال��ح  واحُلك��م  واإلص��الح 
واملُراقب��ة،ِ ما يؤدي إلى توس��يع املُش��اركة 
الشعبية السياس��ية واملُضي في إِشاعة 

الساليب الدميقراطية، وضرب مواقع ورموز 
الفس��اد الَساس��ية ومنعها ِمن تشكيل 
مراكز للق��وة. املور الثان��ي: ال بُد ِمن تبني 
نه��ج اإلِص��الح ويتضم��ن ذل��ك )مفه��وم 
سياس��ي  إِص��الح  إِح��داث  أَي  اإلِص��الح 
واقتص��ادي واداري وقضائ��ي، وتبن��ي مبدأَ 
الش��فافية واحلُك��م الصال��ح(، وإِح��داث 
إِص��الح )اقتص��ادي وإداري وقضائ��ي( وهذا 
املور ضروري مِلُكافحة الفس��اد ويُس��اهم 
هذا املور أَيضاً في حتقيق التنمية والتقُدم، 
فض��الً ع��ن التوجه نح��و حتس��ي أوضاع 
أصحاب الدخل املدود س��يما ف��ي املرافق 
العامة. املور الثالث: دعم املَؤسسات غير 
الرسمية مثل )ُمؤسس��ات امُلتمع املدني، 
وُمنظم��ات حق��وق اإلِنس��ان، واملُنظم��ات 
الداِعمة  واملُنظم��ات  للفس��اد،  املُناِهضة 
لتحقيق احلُكم الصالح( التي تُساعد في 
عملية ُمكافحة الفس��اد. فامُلتمع املدني 
له دور مهم في ُمكافحة ظاِهرة الفس��اد، 
عب��ر تش��كيالتُه الت��ي تُعد أَحد أَش��كال 
تنظيم امُلتمع��ات، مِبا يُحققه التعاون بي 
الَف��راد أو اجلماعات في املاالت االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية. كما أنَّ مؤسسات 
امُلتم��ع املدن��ي ق��د اس��تخدمت وظيفة 
اإلِع��الم والتركي��ز عليه��ا ف��ي ُمحاربتها 
الفساد ِمن ِخالل تنظيم شبكات للُمراقبة 
لتالف��ي الهدر، فضالً ع��ن اإلِعالم احُلر الذي 
يقوم بنشر الصور واملُلصقات التي تُساعد 
عل��ى تنمية ثقافة ُمكافحة الفس��اد. ومِما 
الش��ك في��ه أَنَّ تضاُف��ر العمل ف��ي املاور 
الثالثة وتداخُلها وتش��ابُكها س��يكون له 
الَث��ر الَكبر في احلد ِمن ه��ذه الظاهرة، مع 
جهود تُب��ذل على صعي��د مقاومة »ثقافة 
الفس��اد« والتركي��ز على املؤسس��ات غير 
الرس��مية الت��ي لها دور كبير ف��ي القضاء 

على الفساد.

*مركز املستقبل للدراسات والبحوث

الفساد وضع االقتصاد 
نحو املزيد مِ�ن التدهور 
والتأخر يف املشاريع 
التي يُ�راد مِ�نها التنمية 
والتقدُم وِإعادة الِبناء

البصرية هي ذلك النور الذي 
يَ�ستَ�ضيء بهِ املؤمن عندما 
تَ�هجم عليه  امُلدلهمات مِ�نَ 
األمور  َفيَ�رى األشياء على 
حَ�قائقها دون تشابه

هل االنظمة ذاتها مسؤولة 
عن انتاج هذا )الكم( من 
املفسدين ام ان العملة 
الرديئة وحدها مسؤولة عن 
استبعاد مشروع بناء عالم 
غري ملوث؟

الُقلوُب املُْبِصَرة

د . ماجد اسد

مازن الزيدي

ف��ي  ميكافيل��ي  تنظي��رات  من��ذ 
السياس��ة التي اسس��ت الى فصل 
الدول��ة ككي��ان قانون��ي محاي��د عن 
واملصالح  قيم��ي،  االخ��الق كمعي��ار 
باتت تشكل محركا رئيسا للعالقات 

الدولية املعاصرة.
لكنهّ ه��ذه املصال��ح غالباً م��ا تكون 
محكومة بالتنافس والتسابق وجتري 
ف��ي بيئة غي��ر س��لمية. ف��كل دولة 

تس��عى لتحقيق اكبر قدر ممكن على 
حس��اب غيرها لذا فإن بع��ض الدول 
تندف��ع احيان��اً لتحقي��ق مصاحله��ا 
ب��أدوات ق��ذرة ق��د تص��ل ال��ى ح��َد 
االبتزاز وممارس��ة الضغ��وط والتلويح 
باس��تخدام القوة بحق اي دولة تقف 

بوجهها.
من ه��ذا املنطلق ميك��ن االجابة على 
االطراف التي تريد التضحية مبصالح 
العراق لصالح امريكا ملرد ان االخيرة 
نظ��ام ص��دام،  باس��قاط  اس��همت 
وس��اعدت العراق كدول��ة للعودة الى 

وضعه الطبيعي اقليمياً وعاملياً.
فعندما تتعامل معك اميركا او غيرها 
من الدول القريبة او البعيدة وفق لغة 
املصالح فمن الغباء مبكان أالَ تتعامل 

معها بنفس اللغة.
وكلن��ا يتذكر كيف رفض��ت الواليات 
املتح��دة التص��دي خلط��ر داعش بعد 
سقوط املوصل وتهجير وقتل اقلياتها 

املس��يحية وااليزدي��ة والش��بكية اال 
بعد تنحي رئيس الوزراء االسبق وفتح 
االبواب امام القوات االمريكية للعودة 
الى البالد مرة اخرى، ووضع املال اجلوي 

حتت تصرفها بشكل كامل.
لغة املصالح االمريكية مع العراق لم 
تكن آنية او عابرة، بل كانت وستبقى 
لغة مؤثرة في مسار عالقات البلدين. 
وفي ه��ذا االطار ذاته يج��ب ان توضع 
الس��فير  باعمال  القائم  تصريح��ات 
االمريكي جوي هود التي لوح بإخراج 
جميع الشركات االستثمارية في حال 
طلبت بغداد خروج القوات االمريكية 
من العراق. لغة املصالح كانت جوهر 
موقف املس��ؤول االميرك��ي حتى وان 

قيلت بلغة دبلوماسية مهذبة.
اليوم وف��ي ظل احلديث ع��ن تصفية 
وج��ود داعش في ش��رق س��وريا الذي 
يتواج��د في��ه اآلالف م��ن الدواع��ش 
االمري��كان واالوربي��ي ومثله��م م��ن 

العراقي��ي، ف��إن احلكوم��ة العراقية 
مطالبة بإبرام صفقة حقيقية مع كل 
هذه االطراف التي الترغب باس��تعادة 
نفاياتها الداعشية مرة اخرى. وحتى 
فإن  العراقيي،  للدواع��ش  بالنس��بة 
بغداد مطالبة بأالهّ تس��مح بعودتهم 

إالهّ وفق ثمن يستحق ذلك.
ما رش��ح خالل زيارة رئيس اجلمهورية 
ال��ى فرنس��ا ف��إن االخي��رة عرض��ت 
صفق��ة معينة أم��ام الع��راق مقابل 
الذين  بدواعش��ها  احتف��اظ االخي��ر 
سلمتهم وستسلمهم قوات سوريا 
الدميقراطي��ة ال��ى اجلان��ب العراق��ي. 
تتضمن هذه الصفقة الفرنسية دعم 
القوات المنية والعسكرية العراقية 
وتقدمي العت��اد والتدري��ب مقابل هذه 

اخلدمة.
ويرج��ح ان حت��ذو اط��راف اوربية اخرى 
ح��ذو فرنس��ا في ع��رض مث��ل هكذا 
العراقي��ة  احلكوم��ة  ام��ام  صفق��ة 

لطمأنتها م��ن عودة دواعش��ها بعد 
هزميتهم في سوريا.

وبعي��دا عن اخمل��اوف التي ق��د تثيرها 
اع��ادة تس��ليم الدواع��ش العراقيي 
واالجان��ب، فإن احلكوم��ة امام فرصة 
ذهبي��ة يج��ب اس��تثمارها بش��كل 
واس��ع بإبرام صفقة متعددة اجلوانب 

مع االطراف املعنية .
وكم��ا فعل��ت تركي��ا مث��ال م��ع اوربا 
عندما اغلقت حدوده��ا امام موجات 
مقاب��ل  اراضيه��ا،  عب��ر  املهاجري��ن 
مس��اعدات مالية، وتس��هيالت فيما 
يتعلق بس��مات الدخول. وكما تفعل 
اي��ران بالضغط على اورب��ا لتخفيف 
االمريكية  العقوب��ات  م��ن  موقفه��ا 
مقاب��ل قط��ع الطري��ق ام��ام تهريب 

اخملدرات القادم من افغانستان.
من هنا ووفقاً لهذا املنطق، فإن العراق 
مطالب بأن يبرم صفقته املس��تحقة 
مقابل تس��فير الدواعش الى اراضيه 

ال��ى املاكمة حس��ب  واخضاعه��م 
قوانينه. فلي��س مقبوالً ابداً ان ترضى 
حكومتنا بأكداس من خردة الس��الح 
والعت��اد التي ق��د تقدمه��ا باريس او 
بروكس��ل او برلي مقاب��ل االحتفاظ 
بدواعشها. واليجب ان تقبل حكومة 
الع��راق بأقل م��ن تزويدن��ا بصفقات 
تسليح تس��دهّ النقص لدينا، وتزويدنا 
بأجه��زة ملراقب��ة تكننا م��ن حماية 
حدودنا مع س��وريا. كم��ا ان الصفقة 
يج��ب ان تضم��ن انخراط��اً اوربي��اً - 
اميركي��اً العادة اعم��ار املناطق املررة 
واستعادة اثارنا املهربة وترميم املواقع 
املدم��رة، وتعوي��ض وتأهي��ل ضحاي��ا 
احلرب على داعش وذويهم. كما يجب 
ان يساعد العراق الس��تعادة مكانته 
االقليمي��ة والدولي��ة مقاب��ل اخلدمة 
التي قدمه��ا للعال��م بتخليصه من 

خطر ارهاب داهم ووشيك.

فاتورة غربية مقابل داعش



كان��ت املرحل��ة التالي��ة، في 
مخط��ط تغريداته النموذجي 
الليبرال��ي  االس��تنكار  ه��ي 
تغريدات��ه  واعق��ب  العامل��ي. 
لبريجنس��كي  املس��يئة 
اس��بوٌع من فورة الغضب في 
االجتماعي  التواصل  وس��ائل 
الش��ديد  االس��تهجان  وم��ن 
في الفضائي��ات ومن تنديدات 
االول��ى  الصفح��ات  ف��ي 
للصح��ف تعقبه��ا تغريداته 
ع��ن بريجنس��كي. وكان ذلك 
يتراف��ق م��ع اجل��زء اآلخ��ر من 
دينامي��ة تغريد ترام��ب: فهو 
بتوحيد ال��رأي العام الليبرالي 

ضده وحد نقيضه لصاحله.
واحلقيق��ة ان��ه ل��م يك��ن في 
الغالب يعل��م بطبيعة ما قد 
قال��ه وال م��دركاً متاماً س��بب 
حدوث مثل رد الفعل الشديد 
ه��ذا علي��ه. وكثي��راً م��ا كان 
يُفاجئ بحد ذاته. ويسأل بعد 
تلقيه رد فعل س��لبي قاسي. 

»ما الذي قلته؟«.
لم يكن يوجه تلك الش��تائم 
بهدف اح��داث تأثير. ولم يكن 
سلوكه محس��وباً على نحو 
جي��د؛ كان االمر مبثابة »واحدة 
بواحدة«. ومن املرجح انه كان 
س��يقول ما قد قاله حتى ولو 
لم يقف ش��خص الى جانبه. 
)كان غي��اب التقدي��ر وعج��زه 
عن ان يك��ون سياس��ياً جزءاً 
من س��حره السياسي(. وكان 
من حس��ن حظ��ه ان 35% من 
انصاره لم ينزعجوا بل ان كل 
»الترامبوية«  تعبير جديد عن 
رمبا رفع معنوياتهم. وتلك هي 
النسبة الدائمة من االشخاص 
الذين تشير معظم احصاءات 
الرأي الى انهم يؤيدونه مهما 
فع��ل )والذي��ن، وف��ق تقديره، 
بفعلت��ه  ينج��و  س��يتركونه 
حتى ل��و انه اطل��ق النار على 

احدهم في اجلادة اخلامسة(.
اما وقد عبر ترامب عن نفسه 
وكان��ت ل��ه الكلم��ة االخيرة 

فكان يعاود االبتهاج.
»ميكا وج��و يحبان ذلك متاماً. 
انه يعطيهما نسبة مشاهدة 
كبيرة« قالها الرئيس بنوع من 

الرضا واالقتناع اجللي.
بع��د ذلك بعش��رة اي��ام كان 
عدد م��ن انصار بانون يتناولون 
العش��اء الى مائدة كبيرة في 
بومب��اي كل��وب وه��و مطعم 
هن��دي راق عل��ى بُعد جتمعني 

للمباني من البيت االبيض. 
طرح احد اف��راد اجملموعة وهو 
آرث��ور ش��وارتز املستش��ار في 
العالق��ات العامة س��ؤاالً عن 

قضية ميكا جو.
رمبا كان االمر يتعلق بالضجيج 
املُث��ار لكن ذلك ش��كل ايضاً 
مقياس��اً مناس��باً للس��رعة 
الت��ي حتص��ل فيه��ا االحداث 
في عهد ترام��ب: فقد اجابت 
مس��اعدة بان��ون الكس��ندرا 
بري��ت بن��وع م��ن التش��وش 

احلقيقي، »َمن؟«.
كان��ت اوبري��ت التغريدات في 

ش��أن ميكا متضمنة االساءة 
الت��ي  والفظ��ة  اللفظي��ة 
وفقدان��ه  الرئي��س  اظهره��ا 
اخلطي��ر للس��يطرة واحلك��م 
على االم��ور وما احلقه به ذلك 
من ادانة عاملية فقد تراجعت 
بالفع��ل كثي��راً؛ وق��د غط��ى 
عليها املزي��د من ثورات ترامب 

ونزاعاته.
لكن وقبل االنتقال الى احللقة 
»االس��تغراب  م��ن  التالي��ة 
املفاج��ئ« يج��در النظ��ر في 
ام��كان ان يكون هذا الكم من 

االح��داث الدائم��ة واليومي��ة 
الت��ي يغل��ب ان تنط��وي على 
اكثر ح��دث في الي��وم ويلغي 
كل منه��ا م��ا قبل��ه وه��و ما 
يش��كل تل��ك املس��حة م��ن 
الغراب��ة واالبت��داع اجلديد في 

صميم رئاسة ترامب.
لم يس��بق ف��ي التاريخ ال في 
احلروب العاملية وال خالل اطاحة 
االمبراطوريات او فترات التغيير 
او  االس��تثنائي  االجتماع��ي 
التي هزت  الفضائ��ح  حلقات 
تكش��فت  ان  احلكوم��ات، 
احداث حياة واقعية مبثل هذا 
والتعقيد  االنفعال��ي  التأثي��ر 

في احلبكة.
ففي موضة املشاهدة االدمانية 
تصب��ح  تلفزيون��ي  لبرنام��ج 
حي��اة امل��رء الواقعي��ة ثانوية 
ج��داً حي��ال الدرام��ا العامة. 
ولم يك��ن من املفرط القول آه. 
متهلوا قلي��اًل: احلياة العامة ال 
جت��ري على هذا النحو. وتفتقر 
احلي��اة العامة ف��ي الواقع الى 
)التاريخ،  والدراما.  التماس��ك 
في املقابل، ال يبلغ التماس��ك 

والدراما إال باالدراك املتأخر(.
ان عملية اجناز اصغر مجموعة 

م��ن املهمات داخل الس��لطة 
التنفيذي��ة الواس��ع النط��اق 
والعصي، لهي عملية تس��ير 
بب��طء الس��لحفاة. فالع��بء 
امللق��ى عل��ى البي��ت االبيض 
ه��و الس��أم ال��ذي تعاني منه 
البيروقراطي��ة. وق��د كافحت 
االبي��ض  البي��ت  عه��ود  كل 
لتج��اوز ذل��ك ول��م تنجح اال 
ف��ي ما ن��در وملرة واح��دة. كما 
ان عصر الوس��ائط الفائقة او 
الشاملة  املعلومات  وس��ائط 
hypermedia، لم يسهل االمر 

عل��ى البيت االبي��ض، بل زاده 
صعوبة.

انها امة مشتتة الذهن مجزأة، 
ومنش��غلة. وميك��ن القول ان 

مأس��اة باراك اوبام��ا الغريبة 
هي انه عل��ى الرغم من كونه 
ش��خصيًة حتث على التحول 
وكون��ه ُمح��اوراً ُملهم��اً ل��م 
يتمكن من استقطاب الكثير 
م��ن االهتم��ام. كذل��ك ميكن 
ان تكون املأس��اة االساس��ية 
االخباري��ة  االع��الم  لوس��ائل 
ف��ي انها قدمية الط��راز؛ بل ان 
اعتقاده��ا اخلاط��ئ ذا التوجه 
املدني بأن السياسة هي اعلى 
اشكال االخبار قد ساعد على 
حتويلها من اعمال شاملة الى 
اعم��ال ضيقة النظ��اق. لكن 
السياس��ة  حتولت  ولألس��ف 
اكث��ر فأكثر  نفس��ها لتصير 
اعم��االً س��رية. وتوجهها هو 
Business-( »اعمال ألعم��ال«

.)to-business

ه��و  احلقيق��ي  فاملس��تنقع 
مس��تنقع املصالح االنعزالية 
والهجينة واحملرمة. وهذا ليس 
فس��اداً بق��در م��ا ه��و افراط 
ف��ي التخص��ص. انه��ا حياة 
مض��ت  وق��د  البيروقراط��ي. 
السياس��ة في اجتاه والثقافة 
ف��ي اجت��اه آخ��ر. وق��د يدع��ي 
املهووس��ون باليسار – اليمني 
عك��س ذل��ك، لكن الوس��ط 
ش��جون  يض��ع  ال  الكبي��ر 

السياسة في قمة تفكيره.
ومع ذلك، وف��ي مخالفة لكل 

منط��ق ثقاف��ي واعالمي كان 
دونال��د ترام��ب ينت��ج يومي��اً 
ميك��ن  ال  مدهش��اً  خطاب��اً 
التوق��ف ع��ن متابعت��ه. ولم 

يكن ذلك باالمر الس��وي إذ انه 
يعمل على تغيير اسس احلياة 
االميركية او االخالل بها. ففي 

االش��هر الس��تة من رئاسته 
وق��د فش��ل تقريباً ف��ي اتقان 
كل وج��ه من اوج��ه العملية 
يحق��ق  ل��م  البيروقراطي��ة، 

عملياً أي ش��يء، ف��ي ما عدا 
تعيني مرش��حه في احملكمة 
العليا. ومع ذلك ياللهول: لم 
يكن هناك موض��وع آخر في 
اميركا؛ وف��ي معظم العالم. 
كان��ت تل��ك ه��ي الطبيع��ة 
اجلذرية والتحويلية لرئاس��ة 
ترامب: لقد اس��ترعت انتباه 

اجلميع.
ل��م تكن الضوض��اء اليومية 
وافتت��ان العالم مص��در فرح 

في داخل البيت االبيض.
فوس��ائل االعالم م��ن وجهة 

نظ��ر موظفي البي��ت االبيض 
كان��ت حتول كل يوم حلظًة من 
التوت��ر املباغت الى حد الذروة. 
وكان ذل��ك مبعنى م��ن املعاني 

صحيح��اً: ال ميكن لكل تطور 
ان يك��ون ذروي��اً. والواقع هو ان 
ذروة االم��س س��تكون قريب��اً 

باملقارن��ة م��ع ال��ذروة املقبلة 
قاعاً وتعزز التف��اوت باالحرى. 
ف��ي  يخف��ق  االع��الم  وكان 
احلكم على االهمية النسبية 

لنش��اطات ترامب: فقد ذهب 
معظمها )ورمب��ا ذهبت كلها( 

هباء.
وم��ع ذل��ك اس��ُتقبلت كلها 
بالق��در نفس��ه م��ن الصدمة 
موظف��و  واعتق��د  واله��ول. 
تغطي��ة  ان  االبي��ض  البي��ت 
االعالم لترامب قد افتقرت الى 
»السياق«. عنوا بذلك ان على 
الن��اس ان يدرك��وا ان ترام��ب 
كان في الغالب ينفث غضبه 

فحسب.
وفي الوقت نفسه، كان الذين 

ل��م يلق��وا اللوم عل��ى ترامب 
في ذلك ايض��اً قلة في البيت 
االبي��ض. ب��دا انه يفتق��ر الى 
االساس��ي  االدراك  ابس��ط 
املتمث��ل ف��ي ان كالم الرئيس 
بالضرورة  س��يجري  وافعال��ه 
تضخيمها ال��ى اقصى درجة. 
اخف��ق مبعن��ى مالئم م��ا، في 
جل��ب  اراد  الن��ه  ه��ذا  فه��م 
االنتباه بغ��ض النظر عن عدد 
املرات الت��ي يصيبه ذلك فيها 
باخليبة. لكن��ه اراده ايضاً ألن 
ال��رد كان يفاجئ��ه امل��رة تل��و 
املرة ول��م يتمكن م��ن تعديل 
س��لوكه، كما ل��و ان كل مرة 

كانت هي املرة االولى.
س��قط ش��ون سبايسر حتت 
وطأة الدراما اليومية، ما حول 
املهن��ي العقالن��ي والدمث ذا 

املنح��ى العملي ال��ى بهلوان 
يق��ف عند باب البيت االبيض. 
ففي جتربت��ه اليومية اخلارجة 
ع��ن املأل��وف كش��اهد عل��ى 
ال��كالم  اذالل��ه وعج��زه ع��ن 
ادرك سبايس��ر مع انه قد بدأ 
يفه��م هذا من��ذ يوم��ه االول 
ف��ي الوظيفة وهو يتعامل مع 
اجل��دل حول ع��دد احلضور في 
يوم حفل تنصيب الرئيس انه 
قد »سقط في حفرة االرنب«. 
في هذا املكان املش��وش كان 
قد ُنبذ كل ده��اء عام وتظاهر 
وتناسب وفطنة وادراك للذات 
او ان ذلك جاء نتيجة ان ترامب 
لم ين��ِو قط ان يكون رئيس��اً: 
ل��م يدخل ف��ي حس��بانه انه 

سيصبح رئيساً.
كان��ت  اخ��رى  جه��ة  م��ن 
الهس��تيريا املس��تمرة متتلك 
فضيلة سياس��ية واحدة غير 
مقص��ودة. فل��و ان كل ح��دث 
جدي��د مح��ا كل ح��دث آخ��ر 
اش��به مبخطط هرم��ي لدورة 
اخبار س��خيفة فأنت حينها 

ستصمد يوماً آخر.
ُوج��د ابنا دونال��د ترامب، دون 
جونيور 39 عاماً، واريكن 33, 
في عالقة طفولية مفروضة 
مع والدهما وهو دور احرجهما 
ايض��اً.  امتهن��اه  دور  لكن��ه 
قضى ال��دور بأن يكونا وريثي 
دونالد ترامب ومالزمني له. وقد 
اس��تمتع والدهم��ا بانتظام 
في االش��ارة ال��ى انهما كانا 
في خلفي��ة الغرف��ة عندما 
وزع اهلل العق��ل على الناس. 
لكن ومرة اخ��رى كان ترامب 
مييل ال��ى الس��خرية من أي 
ش��خص قد يكون اكثر ذكاء 
من��ه. وكان��ت ش��قيقتهما 
بالتأكي��د  وه��ي  ايفان��كا 
ليس��ت عبقرية بالفطرة قد 
اعتب��رت الش��خص الذك��ي 
ف��ي االس��رة وزوجه��ا جاريد 
لألسرة.  الس��لس  املش��غل 
وه��و م��ا ت��رك ل��دون وايريك 
تولي املهم��ات واالدارة. وكان 
ترعرعا في  ق��د  الش��قيقان 
مديري��ن  ليصبح��ا  الواق��ع 
كفي��ني في ش��ركة االس��رة 
املطلوب(  احل��د  ال��ى  )لي��س 
ألنه ل��م يك��ن لوالدهما في 
الواق��ع الكثير من الصبر بل 
أي صبر على االط��الق، الدارة 
ش��ركته. وقد ُص��رف الكثير 
بالطبع  املهن��ي  وقتهما  من 
على نزوات دونالد جون ترامب 
ومشروعاته وعلى الترويج له 

والسلوب حياته العام.
ترش��ح  فوائد  اح��دى  كانت 
والدهما للرئاس��ة ابعادهما 
عن املناصب. ومع ذلك كانت 
ادارة احلمل��ة الى ح��د بعيد 
وبالتالي  مس��ؤوليتهما.  من 
عندم��ا حتول��ت احلمل��ة من 
نزوة الى تطور جدي تسببت 
دينامي��ة  ف��ي  باضط��راب 

االسرة.

ملف

عملية اجناز اصغر جمموعة من املهمات داخل السلطة التنفيذية الواسع النطاق والعصي هلي عملية تسري ببطء السلحفاة

كانت اوبريت التغريدات يف شأن ميكا 
متضمنة االساءة اللفظية والفظة 

التي اظهرها الرئيس وفقدانه الخطري 
للسيطرة والحكم على االمور

احللقة )60(

وسائل االعالم من وجهة نظر موظفي
 البيت االبيض كانت تحول كل يوم لحظًة من 

التوتر املباغت اىل حد الذروة

بانون
آرثر

ترامب

هيئة التحرير

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

داخل اجلناح الغربي في البيت االبيض وفي اخلتام الكتاب رحلة ممتعة لعالم فيه مافيه من الغموض واالسرار 
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اس��تهل فريق الزوراء، مش��واره في دوري أبطال 
آسيا، بتعادل ثمني )0-0(، أمام مضيفه ذوب آهن 

أصفهان اإليراني، على ستاد فوالذ شهر.
ويعد التعادل في ملعب املنافس، وفقا للظروف 
الت��ي مي��ر بها ال��زوراء، نتيج��ة جي��دة، على أن 
يراهن على املباري��ات املقبلة للمضي قدما في 

البطولة.
ونستعرض هنا أبرز مشاهد مباراة الزوراء وذوب 
آهن في مس��تهل منافس��ات اجملموع��ة األولى 

بدوري أبطال آسيا:
جتاوز احملنة

جتاوز ال��زوراء احملنة الت��ي مر بها مؤخ��را، والتي 
أث��رت على الفريق في الدوري احمللي، بس��قوطه 
أمام أربيل، واستقالة اجلهاز الفني بقيادة أيوب 
أوديشو، الذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري 

املوسم املاضي.
خبرة احلكيم

إدارة الزوراء وبعد التفكير في اخليارات املطروحة، 

جل��أت مل��درب يش��هد ل��ه حس��ن التعامل مع 
اجلوانب النفس��ية لالعبني، وهو املدرب حكيم 
ش��اكر الذي ميلك م��ن اخلبرة الكثير إلش��رافه 
على تدريب املنتخبات الوطنية.وجنح شاكر في 
أن يق��دم الفريق بصورة مغاي��رة عن وضعه في 
ال��دوري احمللي، ليبرهن عل��ى أنه قادر على قيادة 

الفريق وإخراجه من أزمته.
فرص ضائعة 

املب��اراة ش��هدت كم��ا م��ن الف��رص الس��هلة 
الضائعة للفريقني، وتقاس��م الفريقان شوطي 
املباراة، األول س��يطرة واضح��ة لفريق ذوب آهن 
ال��ذي أهدر 3 ف��رص ممكن��ة للتس��جيل.بينما 
تسيد فريق الزوراء الشوط الثاني، وكان الطرف 
املب��ادر في الهج��وم وأهدر مهند عب��د الرحيم 
وعالء عباس فرصتني س��هلتني، وأضاعا فرصة 

خطف النقاط الثالث في بداية املشوار.
استبسال جالل

املباراة شهدت تألقا كبيرا حلارس مرمى الزوراء، 
جالل حس��ن، الذي استبس��ل في رد محاوالت 
الفريق اإليران��ي وتعملق في رد الفرصة األخيرة 

لفريق ذوب آهن في الدقيقة األخيرة من املباراة.
ورغم أن التسديدة أتت من مسافة قريبة، لكن 
ردة فعله كانت س��ريعة وأنق��ذ مرماه من هدف 
محقق وبالتالي استحق جائزة أفضل العب في 

املباراة بحسب االحتاد اآلسيوي.
تراجع املستوى

ورغم اإلش��ادة بفريق ال��زوراء، إال أن ذوب آهن لم 

يكن ف��ي مس��تواه احلقيقي، إذ تراج��ع الفريق 
بشكل غريب في املوسم احلالي، إذ يحتل املركز 
اخلامس عشر في الئحة ترتيب الدوري اإليراني.

وه��و م��ا يدل��ل عل��ى تراج��ع مس��توى الفريق 
اإليراني، وكان باإلمكان أن يستغل الزوراء تراجع 

منافسه والنيل منه في ملعبه.

البينة الجديدة /
 هشام كاطع الدلفي 

اع��رب جن��م الك��رة العراقية 
الس��ابق عم��اد محم��د عن 
سروره بفسح اجملال للطاقات 
لقي��ادة  الش��ابة  التدريبي��ة 
الدف��ة الفني��ة للمنتخب��ات 
العراقي��ة، جاء هذا  الوطنية 
ف��ي حدي��ث بع��د تس��ميته 
ملنتخ��ب  مدرب��اً  رس��مياً 
الناش��ئني.واكد العمدة على 
ان ، »الفت��رة املقبل��ة حتت��اج 
جله��د كبي��ر من قب��ل الكادر 
التدريبي ملنتخب الناش��ئني، 
الصعب��ة  للظ��روف  نظ��راً 
التي مرت عل��ى املنتخب في 
 ، الس��ابقة«.واضاف  الفت��رة 
»لدينا دراي��ة تامة عن الوضع 
في اروق��ة املنتخب ، ووضعنا 
الع��ادة  املناس��بة  اخلط��ط 
نش��ائينا ال��ى الواجهة بعد 
 ، الس��ابقة«.واردف  التعثرات 
القادمة  االيام  »سافصح في 
عن خطة عم��ل طويلة االمد 
لرعاي��ة املواهب ف��ي العراق، 
عطفاً عن استعدادنا لدخول 
املقبل��ة  اس��يا  تصفي��ات 
للناشئني« .واختتم ، »الكادر 
للمنتخب  املس��اعد  الفن��ي 
بالتش��اور  اختي��اره  س��يتم 
م��ع احتاد الكرة ، لك��ن القرار 

النهائي سيكون للمدرب«.
م��ن جانب اخر اكد مس��اعد 
الوطن��ي  املنتخ��ب  م��درب 
الس��ابق احم��د خل��ف ان��ه 
س��مع قرار اقالته من الكادر 
عب��ر  للمنتخ��ب  التدريب��ي 
وسائل االعالم وال يعلم لغاية 
االقالة.واض��اف  س��بب  االن 
خلف، »فوجئت كثيراً بإقالتي 
، كون��ي تواج��دت داخل مقر 

االحتاد في يوم االقالة لترتيب 
امور اس��تدعاء الالعبني، وفي 

اليوم ذاته حص��ل اتصال مع 
ذهابن��ا  لترتي��ب  كاتانيت��ش 
ال��ى اربيل ملش��اهدة تدريبات 
تكن  ول��م  االوملبي  املنتخ��ب 
االم��ور توح��ي الى ابع��ادي«.
واردف ، »ل��م يكن قرار اقالتي 
محفوف��اً مبش��اكل ، لكن��ه 
اثر عل��ي كثي��راً ف��ي اجلانب 

النفس��ي واملعنوي ، واش��كر 
االحتاد على تعامله مع املدرب 

احمللي« .وبني ، »اعتقد ان االحتاد 
اراد ان يُحمل احداً مسؤولية 
ما حص��ل في اس��يا ، وكنت 
ان��ا الضحية فت��م ابعادي« . 
وعن ما يقال حول عدم تاثيره 
فني��اً على املنتخ��ب الوطني 
ذكر ، »اس��تغرب وجود هكذا 
احادي��ث ، فواجبي هو اعطاء 

املش��ورة للمدرب، وله احلرية 
التام��ة بالقب��ول او الرفض«. 
واختت��م ، »ل��و ال وج��ودي مع 
املنتخ��ب الوطني في اس��يا 
لكانت املشاكل بني الالعبني 
وامل��درب عل��ى اش��دها ف��ي 
البطول��ة ، إلن��ي كنت االقرب 
لالعبني من الكادر التدريبي«. 
يذك��ر ان احت��اد الك��رة وبع��د 
اجتماع��ه بكاتانيت��ش ق��رر 
ابعاد مس��اعد امل��درب احمد 
خل��ف ومدربا اللياقة س��ردار 

واوسكار دون ذكر االسباب.
الى ذلك كشف مدرب املنتخب 
عبدالغن��ي  الكابنت  االوملبي، 
معس����كره  م��ن  ش����هد، 
التدريب��ي ف��ي اربي����ل، ع��ن 
الصعوب��ات واملطب��ات الت��ي 
خ��الل  الفري����ق  واجه��ت 
الف��ترة االخيرة قب��ل انطالق 
التصفي��ات التي من املقرر ان 
تبدأ ف��ي العاصم��ة االيرانية 

طه��ران م��ا ب��ني 22 - 26 من 
الش����هر اجل����اري، ويلع��ب 
منتخبن��ا االوملبي الى جانب 
تركمانس��تان واليمن، اضافة 
الى البلد املنظ��م ايران. وقال 
ش����هد: بس����بب اقام����ة 
الدوري  املباريات املؤجل��ة من 
املمت��از م��ن مرحلت��ه االولى، 
كلفن����ا ابع��اد 8 العبني من 
اندية النفط ونفط الوس��ط 
ونفط ميس��ان، اضاف��ة الى 
العب��ي ال��زوراء، وكذلك عدم 
املغترب��ني  الالعب��ني  وص��ول 
ايض��ا، وعدده��م 5 العب��ني، 
ما يعني ان هن��اك 13 العب��ا 
ل��م يلتحق����وا مع الفري��ق 
في اخ��ر التحضيرات املهمة، 
ب��كل تأكيد س��وف ينعكس 
ذلك س����لبا على انس��جام 
اعض��اء الفريق، وه��ذه احلالة 
اصبحت مالزمة مع منتخبنا 
االوملبي، حتديدا خالل الفترات 

الش��ك  موضح��ا:  املاضي��ة. 
باملوج��ود،  نعم��ل  ان  علين��ا 
وان ش��اء اهلل س��وف نعكس 
الصورة احلقيقي��ة عن الكرة 
العراقي��ة، وس����يكون لدينا 
العب����ون واع��دون في مقبل 
االي����ام، وراف����د حقيق����ي 

للمنتخ��ب الوطني االول. 
ان اغل��ب  وتاب����ع ش����هد: 
املنتخب����ات االوملبية تعتمد 
ف��ي كثير م��ن االحي��ان على 
العب��ي منتخ��ب الش����باب 
الذي س����بقنا باملش��اركات 
الشيء  لكن هذا  اخلارجي��ة، 
ل��م يحصل، ولم نس����تفد 
م��ن اي الع��ب منه��م. عل��ى 
صعيد اخ��ر، اك��د ش����هد: 
كردس����تان  العب����ي  ان 
ميتلكون خامات كروية جيدة، 
وس����يكون لهم نصيب في 
معس��كر قطر خ��الل االي��ام 
املقبلة وقبل انطالق رحلتن��ا 
الى طه��ران. يذك��ر ان قائمة 
ملعس����كر  األوملبي  املنتخب 
اربيل تضم كال م��ن الالعب: 
علي كاظم وحس��ام مهدي 
ومنتظر س��تار وعبدالعباس 
اياد وحسن رائد وحسني جبار 
ومحمد مزهر واحمدعبدالرزاق 
وم��راد  س��رتي��ب  واحم��د 
محم��د ومنتظ��ر عادل وعالء 
زام��ل وحي��در  رع��د وص��ادق 
س��امي  ومحمد  عبدالسالم 
وحس����ن عبدالك��رمي ولي��ث 
معن وعل��ي قاس����م ووكاع 
س��عد  واحلس��ن  رمض��ان 
واحم��د س����عيد وس����يف 
الدي��ن ظاه����ر وصهيب رعد 
وسجاد جاس��م وعمر صدام 
وعلي عبدالزهرة وابراهيم ازور 
وس��جاد جبار وحس فيصل 

وبكر عبد اجلبار.

10 NO. 3141 . WED . 6 . MAR .2019 العدد )3141( االربعاء  6 / 3 / 2019   

الشرطة يعزز صدارته بإسقاط النفط
العراقي  للدوري  صدارته  الشرطة  عزز 
دون  بهدفني  النفط،  على  بفوزه  املمتاز، 
رد، االثنني املاضي، في املباراة املؤجلة من 
اجلولة الثالثة، والتي أقيمت على استاد 

الشعب الدولي.
عالء  عبر  التسجيل  الشرطة  وافتتح 
النتيجة  وعزز   ،11 الدقيقة  في  مهاوي، 

مهند علي ميمي، في الدقيقة 39.
النفط  حاول  الثاني،  الشوط  وفي 
تقليص الفارق، لكنه اصطدم بتنظيم 
على  حافظ  الذي  الشرطة،  دفاعات 

تقدمه بهدفني.
وبذلك، رفع الشرطة رصيده في الصدارة 
إلى 47 نقطة، بينما جتمد النفط عند 

النقطة 26، في املركز السابع.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

عبد الغين شهد : مل نستفد نهائيا من اي العب ملنتخب الشباب رغم مشاركاته اخلارجية 

امحد خلف : مسعت اقاليت من االعالم .. واالسباب »جمهولة« وكنت انا الضحية فتم ابعادي 

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

 إن مم��ا الش��ك في��ه ان من يعمل ف��ي اجمل��ال الرياضي، س��واء على صعيد 
االندية واالحت��ادات الرياضية او اللجنة االوملبي��ة الوطنية العراقية، يجب 
ان تتوف��ر فيه الش��روط التي نعرفها نحن معش��ر  الرياضيني والصحافة 
واالعالم اللرياضي، وان الذي ال تتوفر لديه الش��روط عليه ان ال يتحدث في 
الش��أن الرياضي العراق��ي املليء باالجنازات واالنتص��ارات، وعليه ان يحترم 
ش��خصيته، وال يكون حجر عثرة امام ابطال الرياضة وحاملي راية العراق 
عالياً في الس��احات احمللية والعربية واآلسيوية، وعليه  ان يصيبه اخلجل، 
وعلي��ه ان يفتش عن مكان اخر غير الرياضة العراقية التي أجنبت اس��ماء 
المع��ة، وأجنبت ش��خصيات رياضية حتمل من العلوم ف��ي مجال الرياضة 
م��ا ال يحمله غيرها، ولذلك وعندما اض��ع هذه الكلمات والعبارات وادونها 
في مقالتي هذه، امنا اريد ان يفكر اولئك من الذين يتس��ابقون ويحش��رون 
انفس��هم في وس��طنا الرياضي اخلالق الذي تعلمنا منه االلتزام والتفاني 
ومحبة الناس واحترام ش��خصياتنا الرياضية الت��ي علمتنا معنى الوفاء 

ومعنى التفاني ومعنى االحترام لآلخرين.
ولهذا ف��إن الذين يتحدثون ع��ن الرياضة وواقعها الت��ي تعيش فيه، فهم 
واهمون، ولم يس��تطع من امثال هؤالء ان يفس��روا القوانني الرياضية التي 
تس��ير عليها الرياض��ة العراقية، ولهذا فإننا، خاصة بع��د احتالل العراق 
ع��ام 2003، رأينا العجب العجاب، ورأينا اش��ياء غريب��ة دخلت ليس على 
صعي��د الرياض��ة، وامنا على مؤسس��ات الدولة كافة، فق��د وجدنا هجمة 
حتمل اف��كاراً بعيدة كل البعد ع��ن الواقعية وعن املهني��ة التي نحملها 
نحن اصحاب االقالم الش��ريفة الت��ي تنبض بترتيب الكلم��ات والعبارات 
التي حتمل املهنية الصحفية احلرة التي ندعو من خاللها الى ترتيب البيت 
الرياض��ي وترتيب مفاصل العمل اخلالق عل��ى صعيد وزارات الدولة عموماً، 
الس��يما وان الذي��ن يري��دون ان يصحح��وا االخطاء، نقول له��م صححوا 
أنفسكم انتم قبل ان تصححوا الواقع سواء على صعيد الرياضة ام على 

صعيد مؤسسات الدولة، واكثرهم )للحق كارهون(.
نعم، الننا رأينا ان هناك اشخاصا ليسوا معروفني وعلى مختلف االصعدة، 
واآلن وجدناه��م يتبوأون مناص��ب عليا.. نعم، انهم يأم��رون وينهون، حتى 
وصلت احلالة اذا اراد ش��خص ان يس��لم على ذلك الش��خص، نراه ميد يده 
من دون احترام لذلك االنس��ان الذي قام في يوم ما باملساعدة والعون لهذا 

االنسان الذي تغير بزاوية )180 درجة(.
نع��م، هذا م��ا رأيناه من الذي��ن يتبؤون مناصب ويجلس��ون على كرس��ي 
املس��ؤولية، ولكن نحن كصحافة واعالم رياضي نقول لهذا او ذاك املتلون 
)قف واحترم نفسك(، واعرف )من انت(، وعليه نستطيع القول لقد اختلط 
)احلابل بالنابل(، وهذه نتيجة الدمار واخلراب الذي حل بعراقنا احلبيب، عراق 

احلضارات، عراق الرساالت السماوية السمحاء.
نع��م، ان االزم��ة التي حلت بواقعن��ا الرياضي، خاصة م��ن الطارئني الذين 
يريدون خراب احلركة الرياضية، وال يهمهم شيء سوى مآربهم التي تسعى 
الى ارجاع واقعنا الرياضي ووضعه في نفق مظلم، ولكن نحن نش��د على 
ايدي القائمني والعاملني في وس��طنا الرياضي من اصحاب العقول النيرة 
الس��اعني لدحض كل من ليس له اختصاص في مج��ال الرياضة، وابعاده 
عن املش��اركة س��واء في االنتخابات ام على صعيد العم��ل االداري ضمن 
هيكلي��ة االندي��ة واالحتادات الرياضي��ة واللجنة االوملبي��ة، الن من يريد زج 
نفس��ه في غير اختصاصه، عليه ان يعي جيداً ان ه��ذا ليس مكانه، وإمنا 
مكانه خارج اسوار الرياضة العراقية التي حتتضن االبطال واصحاب االجناز 
واصحاب االوس��مة الذهبية والفضية والبرونزية، م��ن الذين مثلوا العراق 

في البطوالت العربية واآلسيوية والعاملية، ونقول بعداً للطارئني.

ابعدوا الطارئني عن الرياضة  
وقفة 

محمد نجم الزبيدي

عبد الغني شهدعماد محمد

جتاوز احملنة واستبسال جالل ضمن أبرز مشاهد تعادل الزوراء

اكد وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض ان الوزارة 
الفصل  من   )2( الفقرة  ثانياً،  املادة  في  جاء  مبا  ملتزمة 
احلكومة  ونهج   2011 في   )25( املرقم  لقانونها  الثاني 
القائم على إحترام قرارات القضاء العراقي والفصل بني 
اجلمعية  إجتماعات  في  طرحه  مت  ما  وهذا  السلطات، 
العمومية ال�38 للمجلس االوملبي االسيوي التي ُعقدت 

في العاصمة التايالندية بانكوك.
موقف  يكون  أن  هو  الوزارة  هدف  ان  »رياض«  وأضاف 
العراقية  الوطنية  األوملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب 
امليثاق  ومبادئ  العراقية  للقوانني  وخاضعا  سليماً 
فيما  حتدث  قد  اخرى  تداعيات  أية  ل�تفادي  األوملبي، 
ذلك  أوضحنا  إذ  اآلن،  ما هو عليه  احلال على  لو إستمر 
اجلمعية  إجتماعات  في  وجودنا  خالل  بالتفاصيل 
ولقاؤنا  مؤخراً،  اآلسيوي  األوملبي  للمجلس  العمومية 
مع رئيس اجمللس الشيخ أحمد الفهد، ال سيما املتعلقة 

شباط  شهر  من  ال�16  في  أقيمت  التي  باإلنتخابات 
املاضي واخلروقات اإلدارية التي رافقتها وموقف القضاء 

العراقي منها ومن أعضاء شاركوا فيها.
تكميلية  إنتخابات  إجراء  فكرة  الفهد  طرح  باملقابل 
في حالة وجود قرارات قضائية تثبت عدم صحة موقف 
بعضوية  الفائزين  أو  اإلنتخابات،  في  املشاركني  بعض 
القضاء  لقرارات  احترامه  وأكد  التنفيذي،  املكتب 
تفهم  وقد  بدقة،  معه  األمر  هذا  ناقشنا  وقد  العراقي، 
اإلنتخابية  العملية  رافقت  التي  اإلشكاالت  »الفهد«  
وفيما  اخلروقات،  هذه  ثبوت  حال  في  اعادتها  وإمكانية 
شأن  األمر  أن  قال  الثالثية،  اللجنة  بتشكيل  يتعلق 
العام،  املال  جتاه  القرار  صاحبة  هي  واحلكومة  داخلي 
السيما  العراقية،  الرياضة  لدعم  إستعداده  وأبدى 
أم  القدم  كرة  لعبة  في  سواء   البطوالت  تضييف  في 
األلعاب األخرى، ورفع احلظر الكلي عن املالعب العراقية 
التي  العمرانية  الثورة  ظل  في  حتديداً،  بغداد  ومالعب 
نفس  في  وطالب  والرياضة،  الشباب  وزارة  إنتهجتها 

الوقت بإكمال متطلبات »فيفا« التي مت تدوينها سابقاً 
َّ السيد  زارت العراق.من جانبه بنينَ التي  من قبل اللجان 
والقاعات،  املالعب،  إفتتاح  في  ماضية  الوزارة  ان  الوزير 
واملنشآت الرياضة، وسيشهد عام  2019 إفتتاح ملعبي 
احلبيبية والزوراء في بغداد فضالً عن املالعب األخرى في 
احملافظات، ما يجعل األرضية مهيئة لتنظيم البطوالت 
في  العراق  إشراك  فكرة  طرح  ومت  كافة.  األلعاب  في 
واأللعاب  القدم  بكرة  اخلليجي  التعاون  مجلس  دورات 
املصاحبة فضالً عن األنشطة الشبابية، واإلتفاق على 
وبناًء  الشأن.   بهذا  العراق  رؤية  لطرح  جلنة  تشكيل 
على رغبة الشيخ أحمد الفهد، وجهنا له دعوة رسمية 
الوزراء  مجلس  رئيس  بالسيد  واللقاء  العراق  لزيارة 
الدكتور عادل عبد املهدي.وعلى هامش إنعقاد اجلمعية 
العمومية للمجلس األوملبي اآلسيوي ، إلتقينا بعدد من 
الثالثية  اللجنة  أبرزها   ، فيها  املشاركة  الشخصيات 
القانونية في مجلس الوزراء الكويتي التي إنتهت مؤخراً 
وناقشنا  الكويتية،  للرياضة  جديد  قانون  صياغة  من 

لرياضة  جديد  قانون  بتشريع  تتعلق  أمورعدة  معهم 
الُعمانية  األوملبية  اللجنة  سر  أمني  و  العراقية،  اإلجناز 
اخلليجي«  التعاون  مجلس  في  املسابقات  جلنة  ورئيس 
والرياضة  الشباب  وزير  عن  فضالً  سلمان«،  بن  طه 
وناقشنا  العزيز  عبد  خالد  املهندس  السابق  املصري 
أثناء  املصري  الرياضي  العمل  قانون  تشريع  جتربة  معه 
إستيزاره، ورئيس اإلحتاد الدولي لكرة اليد املصري«حسن 
لإلحتاد  العمومية  اجلمعية  تواجد في  الذي  مصطفى«، 
في  معنا  للتعاون  التام  إستعداده  وأبدى  اآلسيوي، 
أهدافنا.كما  تخدم  التي  املساعدة  وتقدمي  املستقبل 
وتايالند،  وفلسطني،  سوريا،  في  الرياضة  وزراء  إلتقينا 
األوملبية  اللجنة  رئيس  احلسني  بن  فيصل  واألمير 
في  األوملبي  التضامن  برنامج  مدير  عن  فضالً  األردنية، 
اللجنة االوملبية الدولية عن قارة آسيا »أوليفير نيامكي« 
، و »جيمس ماكالود« مدير التضامن األوملبي والعالقات 
لهما  رحنا  وشنَ الدولية،  األوملبية  اللجان  مع  الدولية 
فضالً  االوملبية،  اللجنة  إنتخابات  من  احلكومة  نَموقف 

عنها  وسُيعلن  بشأنها  العراقي  القضاء  قرارات  عن 
االنتخابات  وان  احلالي،  الشهر  من  الثاني  النصف  في 
تؤدي  ان  املمكن  من  طعونات  وفيها  متريرها  مت  شكلياً 
إلى إصدار قراٍر بعدم شرعيتها، ويجب ان يتفهم اجلميع 
موقف احلكومة العراقية التي صرفت أمواالً طائلة على 
رياضة اإلجناز، وسنضع خارطة طريق حقيقية للخروج 

إلى  حضورنا  خالل  احلالي  الشهر  نهاية  املأزق  هذا  من 
أبدى  طرحناه  ما  وفق  وعلى  السويسرية،  لوزان  مدينة 
اجلميع تفهمهم لرؤيتنا وإستعدادهم للتعاون في إجناز 
العراقية يشمل حتى جلنة  للرياضة  عام  عراقي  قانون 
فض النزاعات الرياضية على وفق مبادئ امليثاق االوملبي 

ويتناغم مع القانون العراقي ورؤية احلكومة.

وزير الشباب والرياضة يؤكد: موقف احلكومة  ثابت جتاه انتخابات املكتب التنفيذي للجنة األوملبية

بعد تسميته مدربًا للناشئين .. عماد محمد : خطتنا طويلة األمد إلعادة ناشئينا للواجهة

العراقي  االحتاد  سر  امني  اكد 
لكرة القدم صباح رضا، ان وفد 
بلجنة  اخلاص  االسيوي  االحتاد 
توقيتات  حدد  التراخيص 
والزوراء  الشرطة  اندية  زيارة 
على  االطالع  اجل  من  والنفط 
بالناديني. اخلاصة  املنشات 
الكرة  بيان الحتاد  في  رضا  وقال 
حددت  االسيوية  »اللجنة  ان 
لزيارة  موعداً  املقبل  االحد  يوم 
نادي الشرطة واللقاء مع اميني 
السر املالي ومدير التراخيص في 
والنصف  الثانية  الساعة  متام 
ظهراً على ان يزور الوفد ملعب 
التدريب ومنشآت النادي في متام 

الساعة اخلامسة والنصف«.
واضاف رضا ان »اللجنة ستزور 
نادي الزوراء يوم الثالثاء املصادف 
سر  امني  مع  واالجتماع   3-12
ومدير  املالي  واالمني  النادي 
تزور مالعب  ان  على  التراخيص 

في  النادي  ومنشآت  التدريب 
السابقة  التوقيتات  نفس 
من اجل االطالع عن قرب عن 
املتقدمة  االندية  استعدادات 
الرخصة  على  للحصول 
لها  تسمح  التي  االسيوية 
منافسات  في  باملشاركة 
البطوالت االسيوية للموسم 

املقبل«.
بان  تصريحه  رضا  وختم 
النفط  نادي  ستزور  »اللجنة 
 3-11 املوافق  املقبل  االثنني  يوم 
التاسعة  الساعة  متام  في 
ملعب  ستزور  حني  في  صباحاً 
في  النادي  ومنشآت  التدريبات 
عشرة  احلادية  الساعة  متام 

ظهراً«.

جلنة الرتاخيص االسيوية حتدد مواعيد 
زيارة اندية الشرطة والزوراء والنفط

أوقيانيا  قارة  ودول  بدعوتها  أستراليا  رحبت   
محددة  أوملبية  رياضات  مسابقات  في  للمشاركة 
التاسعة عشرة عام 2022  اآلسيوية  األلعاب  ضمن 
وذلك  الصينية،  هانغجو  مدينة  تستضيفها  التي 
للمرة األولى في اآلسياد.وأقرت الدعوة خالل اجتماع 
في  اآلسيوي  األوملبي  للمجلس  العمومية  اجلمعية 
بانكوك في عطلة نهاية األسبوع. وقال رئيس اللجنة 
أستراليا  »ترحب  كوتس  جون  األسترالية  األوملبية 
االهتمام  من  املزيد  هناك  وسيكون  الفرصة  بهذه 
دفعت  أمر  »هذا  أضاف  أوقيانيا«.  دول  باقي  قبل  من 
طويال  مسارا  كان  لقد  عاما   20 من  ألكثر  باجتاهه 
وسيعود في نهاية املطاف بفائدة على الرياضيني في 
هذه املنطقة«. وتقتصر الدعوة على كرة القدم وكرة 
الشاطئية  الطائرة  والكرة  الطائرة  والكرة  السلة 
واملبارزة، ولم تشمل رياضات أخرى يتوقع أن يهيمن 
وسباقات  السباحة  مثل  األستراليون  عليها 
أنه  كوتس  وأكد  املضمار.  على  الهوائية  الدراجات 
سيتم البحث في عدد الرياضيني األستراليني الذين 
أقصى  حد  »ثمة  موضحا  الدورة،  في  سيشاركون 
ستكون  لذا  رياضي،  آالف  لعشرة  األلعاب  هذه  في 
هناك حاجة التخاذ بعض القرارات بشأن فرق الرجال 

والسيدات األسترالية التي ستشارك«.
 ،2022 هانغجو  في  مشاركتنا  هو  »األكيد  أضاف 

وهذه نتيجة إيجابية جدا بالنسبة لنا«. وتأتي هذه 
ألستراليا  املستمرة  املطالبات  سياق  ضمن  الدعوة 
بتعزيز العالقات بينها وبني اجمللس األوملبي اآلسيوي 
بعدما  الصباح،  الفهد  أحمد  الشيخ  يرأسه  الذي 
حصلت على املوافقة من االحتادين اآلسيوي والدولي 
لكرة لقدم خلوض املسابقات القارية اآلسيوية. وباتت 
أستراليا عضوا في االحتاد اآلسيوي لكرة القدم منذ 
عام 2006، وسبق لها أن شاركت في ألعاب شرق آسيا 

في أوساكا 2001 وفي دورة األلعاب اآلسيوية الشتوية 
في سابورو 2017. وتعتبر دورة األلعاب اآلسيوية ثاني 
االوملبية،  األلعاب  الرياضيني بعد  أكبر حدث لتجمع 
يتنافسون  ورياضية  رياضي  آالف  إذ يشارك فيها 10 
في 35 مسابقة . وكانت هانغجو املرشحة الوحيدة 
صينية  مدينة  ثالث  وستصبح   ،2022 لنسخة 

مضيفة بعد بكني )1990( وغوانغجو )2010(.

بدل فريق فيراري املشارك في بطولة العالم للفورموال واحد اسمه 
الشهر من »سكوديريا  الكبرى هذا  انطالق جائزة استراليا  قبيل 
حتقيقات  عقب  فيراري«  »سكوديريا  الى  وينو«  ميشون  فيراري 
اجرتها السلطات البريطانية بشأن خرق قانون التبغ. وكان عمالق 
»مارلبورو«  عالمة  صاحب  موريس،  فيليب  األميركي  السجائر 
الشهيرة، قد عاد منذ تشرين األول/أكتوبر املاضي للتعاون مع فريق 
فيراري من خالل إعالن »ميشن وينو« الذي ال يبدو شعاره بعيدا عن 
ونشر  والبيضاء.  احلمراء  العلبة  ذات  للسجائر  التقليدي  الشعار 
هذا  الرياضة،  هذه  على  املشرف  )فيا(  للسيارات  الدولي  االحتاد 
االسبوع الئحة الفرق املشاركة في جائزة استراليا الكبرى، باكورة 
جوالت البطولة )15-17 آذار/ مارس(، حيث ظهر جليا غياب العالمة 
»سكوديريا  بـ  واالكتفاء  فيراري  اسم  عن  للسجائر  التجارية 

قبل  اإليطالي  الفريق  سيعمد  اذا  ما  بعد  يتضح  ولم   . فيراري« 
ولباس سائَقيه  الشعار عن سيارتيه وخوذتي  إزالة  السباق على 
املقابل  األملاني سيباستيان فيتل وشارل لوكلير من موناكو. في 
لم يصدر اي تعليق فوري من فيراري أو من فيليب موريس. وأكدت 
في  الكبرى  استراليا  جائزة  تنظيم  على  تشرف  التي  الشركة 
بيان الثالثاء على أنها »ستعمل بشكل وثيق ومثمر« مع أصحاب 
املصلحة في الفورموال واحد ومع احلكومة من أجل »إيجاد نتائج 

مالئمة« لهذه القضية.
3,849وأدى ظهور شعار »ميشن وينو« خالل جائزة اليابان الكبرى 
وخوذتي  فيراري  سيارتي  على  املاضي  األول/أكتوبر  تشرين  في 
العام  هذا  منه  بدال  حل  الذي  رايكونن  وكيمي  )فيتل  سائقيه 
االتصاالت في استراليا  الى فتح حتقيق من قبل منظم  لوكلير(، 
احلظر  انتهك  قد  للسباق  التلفزيوني  البث  كان  اذا  ما  بشأن 

املفروض على إعالنات التبغ.

 فشل الوحدة االماراتي في الثأر من مضيفه 
أمامه  وخسر  االوزبكستاني  لوكوموتيف 
من  االولى  اجلولة  في  طشقند  في  صفر-2 
دوري  ملسابقة  الثانية  اجملموعة  منافسات 
أبطال اسيا لكرة القدم. وسجل تيمور خوجة 
تختاخودجايف  واسلوم   )5( عبدوخوليكوف 
ترتيب  تصدر  الذي  لوكوموتيف  هدفي   )3+90(
آهن  ذوب  مباراة  انتظار  في  الثانية  اجملموعة 

تقام  التي  العراقي  والزوراء  االيراني  اصفهان 
الحقا.

وكان الوحدة تعرض في النسخة املاضية ألسوأ 
عندما  بالبطولة  مشاركته  تاريخ  في  هزمية 
لوكوموتيف  امام  االولى  اجلولة  في  سقط 
صفر-5 في طشقند، ثم عاد وخسر في االياب 

1-4 في ابوظبي.
لهزمية  للتعرض  طريقه  في  الوحدة  ان  وبدا 
االرض  اصحاب  افتتح  بعدما  مجددا  ثقيلة 

اثر  البداية  من  دقائق  خمس  بعد  التسجيل 
ومنه  اسماعيلوف  انزور  الى  وصلت  ركنية 
تابعها  الذي  عبدوخوليكوف  الى  برأسه 
برأسه على دفعتني في شباك حارس الوحدة 
محمد الشامسي بعدما اصابت كرته االولى 

العارضة.
وكاد  كامل  بشكل  لوكوموتيف  وهيمن 
ديورغون  لكن تسديدة  الثاني  الهدف  يضيف 
)16(.واستعاد  القائم  اصابت  القوية  تورابوف 

محاوالت  عدة  له  وكانت  املبادرة  الوحدة 
االرجنتيني  تسديدة  ابرزها  التعادل  الدراك 
سيباستيان تيغالي اثر متريرة طارق اخلدمي مرت 
)79(. لكن لوكوموتيف  القائم  خطرة مبحاذاة 
الثاني  الهدف  ليسجل  حرة  ركلة  استغل 
الكرة  الذي سدد  تختاخودجايف  املدافع  عبر 
رائع تابعها الشامسي بنظراته وهي  بشكل 

تدخل شباكه )3+90(.

اإلمارات  في  للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس  قام   
العراق  الى  بزيارة  الرميثي،  خلفان  محمد  اللواء 
منذ  إماراتي  رياضي  ملسؤول  نوعها  من  األولى  هي 
16 عاما، وتأتي في إطار حملته االنتخابية ملنصب 
رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم. وينافس الرميثي 
الرئيس احلالي البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفة، ونائب رئيس االحتاد القاري القطري سعود 
املهندي، على منصب الرئاسة في االنتخابات املقررة 
في السادس من نيسان/أبريل املقبل. وقبل أيام من 
موعد مؤمتره الصحافي في أبوظبي لالعالن رسميا 
أبوظبي  لشرطة  السابق  القائد  زار  برنامجه،  عن 
العاصمة العراقية حيث التقى مسؤولني يتقدمهم 
وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي ورئيس االحتاد 

احمللي لكرة القدم عبداخلالق مسعود.
وقال املسؤول اإلماراتي في مؤمتر صحفي في بغداد 
»لعبة االنتخابات كبيرة وصعبة، هي مثل كرة القدم 
مبنصب  الفوز  »أمتنى  وخسارة«.وأضاف  فوز  فيها 
موضحا  وعودي«،  بجميع  أفي  لكي  االحتاد  رئاسة 
تركز  االنتخابي  لبرنامجه  العريضة  اخلطوط  أن 

على »الشفافية في 
مع  التعامل 

االحتادات 

وتابع  واحدة«.  مسافة  بعد  على  معها  نقف  التي 
»عملت في مجال كرة القدم ملا يقارب من 31 عاما 
به«،  أقوم  مبا  ثقة  ولدي  آسيا  حتتاجه  ما  وأعرف 
بجوانب  لالهتمام  طموح  برنامج  »لدينا  مضيفا 
كرة القدم وتنميتها في آسيا«.وأتت احملطة العراقية 
شملت  املاضية،  األيام  في  زيارات  بعد  للرميثي 
من  عمان.  وسلطنة  األردن  اخلصوص  وجه  على 
رسمية  عالقات  »لدينا  العبيدي  الوزير  قال  جهته، 
وشخصية كبيرة مع الرميثي وله مواقف طيبة إزاء 
الرياضة العراقية وناقشت معه بشفافية ووضوح 
ما يتعلق بكرة القدم«. وأشار رئيس االحتاد العراقي 
املرشح لعضوية املكتب التنفيذي لالحتاد اآلسيوي، 
بعد  سيتحدد  االنتخابات  في  العراق  صوت  أن  الى 
مشاورات على املستويني احمللي ومع املرشَحني 

اآلخَرين للمنصب .

حذر الظهير البرازيلي لباريس سان 
من  ألفيش  داني  الفرنسي  جرمان 
مانشستر  أمام  بالثقة  االفراط 
الذي يحل ضيفا  اإلنكليزي  يونايتد 
وهو  األربعاء  الباريسي  النادي  على 
خسارته  بعد  صعب،  وضع  في 
الدور  ذهاب  في  أرضه  على  صفر-2 
ثمن النهائي لدوري أبطال أوربا. وبعد 
»أولد  في  ذهابا  قدمه  الذي  األداء 
مرشحا  جرمان  سان  يبدو  ترافورد«، 
حلجز بطاقته الى الدور ربع النهائي 
داني  لكن   ،2016 منذ  األولى  للمرة 
ألفيش، الفائز بلقب املسابقة ثالث 
أعوام  اإلسباني  برشلونة  مع  مرات 
فريقه  حذر  و2015،  و2011   2009
الـ35  إبن  وقال  بالثقة.  اإلفراط  من 
عاما في حديث لوكالة فرانس برس 
كبيرة  خطوة  خطونا  أننا  »أعتقد 
لكن ال ميكننا االفراط بالثقة، نعلم 
القدم.  كرة  في  ممكن  شيء  كل  أن 
الرائع  العمل  نكرر  أن  علينا  يجب 

الذي قمنا في لقاء الذهاب«.
الفيش يطالب باحترام يونايتد

ونحن  نلعب  أن  يجب  »ال  أنه  ورأى 
نعتمد على هذه النتيجة، بل يجب 
أن نلعب من أجل حتقيق نتيجة: هذه 
أن  تخولنا  التي  الوحيدة  الوسيلة 
نحقق هدفنا في نهاية املطاف«.وعلى 
الى  بالذاكرة  يعود  أن  جرمان  سان 
والـ«رومونتادا«   2017-2016 موسم 
برشلونة  حققها  التي  التاريخية 
الذي  الباريسي  النادي  حساب  على 
فاز في ذهاب ثمن النهائي 4-صفر ثم 

البرازيلي  ايابا 1-6.وشدد  عاد وخسر 
أال  يجب  القدم،  كرة  »في  أنه  على 
في  تنجح  لم  إذا  احلياة،  في  نخاف. 
حتقيق أهدافك، فذلك يعود الى عامل 
اخلوف. يجب أال تخاف أبدا، يجب أن 
فريق  )يونايتد(  ألنه  )اخلصم(،  حتترم 
وأشار  األبطال«.  دوري  في  تاريخي 
سان  الى  انضم  الذي  ألفيش  داني 
جرمان في صيف 2017 من يوفنتوس 
يونايتد فريق سبق  أن  الى  اإليطالي، 
مرات  )ثالث  األبطال  بدوري  الفوز  له 
خالفا  و2008(،  و1999   1968 أعوام 
الذي  الفرنسية  العاصمة  لفريق 
هذه  لتحقيق  طائلة  أمواال  أنفق 
الغاية دون أي جناح حتى اآلن. واعتبر 
فريقه  على  أن  البرازيلي  الظهير 
»اظهار نفس الشخصية التي ظهر 

بها هناك )في مانشستر(، أن يكون 
بها،  نتمتع  التي  لألفضلية  مدركا 
دون أن يلعب استنادا اليها«، مشددا 
ألن  اجلماعي  اللعب  أهمية  على 
»دوري األبطال ليس مسابقة تعتمد 
كيليان  مثل  رائع  العب  على  حصرا 
)مبابي(، )األرجنتيني أنخل( دي ماريا، 
أو  كافاني  أدينسون(  )األوروغوياني 
)البرازيلي( نيمار )املصاب حاليا(... بل 
على تعاضد الفريق ما يسمح لكل 
فرد أن يقوم بعمله دون أن يقلق حيال 
اخر  جانب  اآلخر«.من  به  يقوم  ما 
اعتبر الكرواتي لوكا مودريتش صانع 
ألعاب فريق ريال مدريد اإلسباني أنه 
من »شبه املستحيل« تعويض غياب 
العب من طراز البرتغالي كريستيانو 
رونالدو املنتقل نهاية املوسم املاضي 

في  وذلك  اإليطالي،  يوفنتوس  الى 
تصريحات اإلثنني عشية استضافة 
الهولندي  أمستردام  ألياكس  فريقه 
لدوري  النهائي  ثمن  الدور  إياب  في 
القدم.وانتقل  كرة  في  أوربا  أبطال 
العالم  في  العب  أفضل  رونالدو، 
»السيدة  فريق  الى  مرات،  خمس 
العجوز« صيف العام املاضي مقابل 
ريال  يقم  ولم  يورو،  مليون  نحو 100 
بارز.  العب  مع  بتعاقد  بتعويضه 
بشكل  البرتغالي  غياب  وينعكس 
اإلسباني  الفريق  أداء  على  واضح 
الصعيد  على  السيما  املوسم  هذا 
نال  الذي  مودريتش  وقال  التهديفي. 
العب  ألفضل  الذهبية  الكرة  بدوره 
عامليا في 2018، في مؤمتر صحفي مع 
مدربه األرجنتيني سانتياغو سوالري 

يفتقده  العب  رونالدو  »كريستيانو 
أي فريق، تعويضه شبه مستحيل«.

يوفنتوس  الى  رحل  »عندما  أضاف 
بعض  يقوم  أن  في  يأمل  النادي  كان 
مهمة  بتقاسم  اآلخرين  الالعبني 
سهال  ليس  األمر  األهداف.  تسجيل 
)نحو(  يسجل  كان  كريستيانو  ألن 
50 هدفا في كل موسم وال نستطيع 
من  العدد  هذا  يسجل  العبا  جند  أن 
منتلك  ان  »يجب  وأوضح  األهداف«. 
العبني أو ثالثة يستطيعون تسجيل 
منلكهم  ال  لكننا  هدفا  و20  و15   10
هذا  األساسية  مشكلتنا  وهذا 
ثقته  النادي  »منح  املوسم«.وتابع 
وماركو أسنسيو وكرمي  بايل  لغاريث 
ماريانو  قدوم  الى  باإلضافة  بنزمية، 
فينيسيوس  يقدم  حني  في  )دياز(، 
سنه«،  بصغر  قياسا  جيدة  عروضا 
القمة،  »الى  ريال  يعود  بأن  متعهدا 
حال  لسان  وكان  دائما«.  كان،  كما 
»كريستيانو  بقوله  مماثال  سوالري 
كل  النادي،  هذا  في  حية  أسطورة 
ما قام به ما ظاهر في خزائن النادي. 
لكن كل من له عالقة بالنادي يقوم 
بقصارى جهده لتقدمي عمل أفضل، 
وتسجيل  أفضل  بطريقة  للدفاع 
في  املعني  سوالري  ويجد  األهداف«. 
وقت سابق هذا املوسم خلفا جلولن 
خلفية  على  أقيل  الذي  لوبيتيغي 
ضغط  حتت  نفسه  النتائج،  سوء 
السيما  األخيرة  الفترة  في  متزايد 
على  لريال  متتاليتني  بعد خسارتني 
برشلونة  احمللي  غرميه  ضد  أرضه 
بثالثية  األولى  املاضي،  األسبوع 
إياب نصف نهائي كأس  نظيفة في 

إسبانيا، والثانية صفر-1 في الليغا.
ويدخل ريال إياب الدور ثمن النهائي 
أفضلية  مع  القارية  للمسابقة 

على  ذهابا  فوزه  بعد  نسبية 
األداء  لكن   ،1-2 أياكس  أرض 

الهولندي  للفريق  الصلب 
واخلسارتني  ذهابا 

املتتاليتني لريال محليا، 
عالمات  يرسمون 
استفهام حول قدرة 
العاصمة  فريق 

على  اإلسبانية 
ض  لنهو ا

هذه  الكبوة من 
. ية ملعنو ب ا عر أ و
ي  ر ال تفاؤله سو عن 

مباراة  عشية 
بدا  الذي  أياكس 
كالطرف األفضل 
الذهاب،  مباراة  في 
الفوز  »نريد  بقوله 
الفريق  يتمتع  الدور.  هذا  وتخطي 
صفوفه  في  كبيرة  بشخصيات 
علينا  يتعني   )...( جدا  فخور  وأنا 
في  لنا  تسنح  التي  الفرص  ترجمة 
منطقة اجلزاء. عامل احلظ يلعب دورا 
متماسكون  العبيه  أن  أيضا«.وأكد 
سعداء  بأنهم  يعني  ال  ذلك  »لكن 
مرتاح«. ضميرهم  لكن  حصل  مبا 

بشأن  التقارير  الى  مودريتش  وتطرق 
املرتبط بعقد مع  مستقبل سوالري 
نكترث  »ال  وقال   .2021 حتى  النادي 
للشائعات، نحن نركز على أنفسنا. 
في عالم ريال مدريد ثمة حديث دائم 

عن أمور مماثلة. ال ميكننا أن مننعه«.
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ــكاير، املدير الفني  تدخل النرويجي أولي سولس
ــتر يونايتد، من أجل عدم اشتعال أزمة  ملانشس
ــا والبلجيكي  ــول بوجب ــي ب ــرة بني الفرنس كبي

روميلو لوكاكو، جنمي الشياطني احلمر.
ــإن  ف ــة،  البريطاني ــن«  »ص ــة  لصحيف ــا  ووفًق
ــا، بعد أن قرر  ــعر بالغضب من بوجب لوكاكو ش
ــة مباراة  ــزاء في نهاي ــديد ركلة اجل ــر تس األخي

ــل أن  ــج، قب ــرة بالبرمييرلي ــاوثهامبتون األخي س
يهدرها ويحرم فريقه من هدف جديد.

ــاراة التي انتهت  ــني في املب ــرز لوكاكو هدف وأح
لصالح اليونايتد بنتيجة 3-2، وكان يريد الوصول 
إلى الهاتريك عن طريق تسديد ركلة اجلزاء التي 

حصل عليها الفريق في نهاية اللقاء.
ــتعال محادثة حادة  ــارت الصحيفة إلى اش وأش
بني بوجبا ولوكاكو في غرفة مالبس مانشستر 

يونايتد عقب انتهاء املباراة.

ــرف بوجبا،  ــن تص ــو بالغضب م ــعر لوكاك وش
خصوصا أنه سبق أن سانده في صراعه السابق 

مع املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
ــني بوجبا  ــى التدخل ب ــكاير إل ــر سولس واضط
ــل أن تتطور  ــريًعا قب ــو وإنهاء املوقف س ولوكاك

احملادثة احلادة بني الطرفني.
ــل حالًيا املركز  ــتر يونايتد يحت يذكر أن مانشس
ــج برصيد 58  ــدول ترتيب البرمييرلي الرابع في ج

نقطة.

 سولسكاير يطفئ نار الفتنة بني بوجبا ولوكاكو
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سان جرمان خيشى املفاجآت أمام مانشسرت يونايتد و مودريتش يعترب أن تعويض رونالدو )شبه مستحيل(

الرميثي أول مسؤول رياضي إماراتي 
يزور العراق منذ 16 عاما

بداية خميبة للوحدة يف دوري أبطال آسيا

فريق فرياري يبدل امسه بسبب قانون التبغ قبيل سباق اسرتاليا

أقدم األرجنتيني ماورو 
مهاجم  إيكاردي، 
على  ميالن،  إنتر 
يزيد  غريب  تصرف 
ربط  تكهنات  من 
انتقاله إلى يوفنتوس 

في املوسم املقبل.
ملوقع  ووفًقا 
ميركاتو«  »كالتشيو 
فإن  اإليطالي، 
أعجب  إيكاردي 
البرتغالي  بصورة 
ظهير  كانسيلو  جواو 
نشرها  والتي  يوفنتوس، 
على  فريقه  بفوز  لالحتفال 
ضمن   1-2 بنتيجة  نابولي 
من  الـ26  اجلولة  منافسات 

الدوري اإليطالي.
شرخ  من  حالًيا  إيكاردي  ويعاني 
إن  ميالن، حيث  بإنتر  في عالقته 
منذ  مباراة  أي  يخض  لم  الالعب 
شارة  حمل  من  جتريده  واقعة 
قيادة النيراتزوري ومنحها لزميله 

سمير هاندانوفيتش.
األرجنتيني  املهاجم  أن  كما 
إنتر  إدارة  مع  أزمات  من  يعاني 
جديد  عقد  على  التوقيع  بشأن 

مع النادي اإليطالي.
وكانت العديد من التقارير ربطت 
يوفنتوس  إلى  باالنتقال  إيكاردي 
واندا  أن  كما  املقبل،  املوسم  في 
أكدت  الالعب  ووكيلة  زوج  نارا 
بشأن  محادثات  هناك  كانت  أنه 
انتقال راقص التاجنو إلى السيدة 
الصيفي  امليركاتو  خالل  العجوز 

املاضي .

أسرتاليا ترحب بدعوتها ودول أوقيانيا للمشاركة يف آسياد 2022
تصرف إيكاردي يزيد تكهنات 

انتقاله إىل يوفنتوس



أوقيانيا  قارة  ودول  بدعوتها  أستراليا  رحبت   
محددة  أوملبية  رياضات  مسابقات  في  للمشاركة 
التاسعة عشرة عام 2022  اآلسيوية  األلعاب  ضمن 
وذلك  الصينية،  هانغجو  مدينة  تستضيفها  التي 
للمرة األولى في اآلسياد.وأقرت الدعوة خالل اجتماع 
في  اآلسيوي  األوملبي  للمجلس  العمومية  اجلمعية 
بانكوك في عطلة نهاية األسبوع. وقال رئيس اللجنة 
أستراليا  »ترحب  كوتس  جون  األسترالية  األوملبية 
االهتمام  من  املزيد  هناك  وسيكون  الفرصة  بهذه 
دفعت  أمر  »هذا  أضاف  أوقيانيا«.  دول  باقي  قبل  من 
طويال  مسارا  كان  لقد  عاما   20 من  ألكثر  باجتاهه 
وسيعود في نهاية املطاف بفائدة على الرياضيني في 
هذه املنطقة«. وتقتصر الدعوة على كرة القدم وكرة 
الشاطئية  الطائرة  والكرة  الطائرة  والكرة  السلة 
واملبارزة، ولم تشمل رياضات أخرى يتوقع أن يهيمن 
وسباقات  السباحة  مثل  األستراليون  عليها 
أنه  كوتس  وأكد  املضمار.  على  الهوائية  الدراجات 
سيتم البحث في عدد الرياضيني األستراليني الذين 
أقصى  حد  »ثمة  موضحا  الدورة،  في  سيشاركون 
ستكون  لذا  رياضي،  آالف  لعشرة  األلعاب  هذه  في 
هناك حاجة التخاذ بعض القرارات بشأن فرق الرجال 

والسيدات األسترالية التي ستشارك«.
 ،2022 هانغجو  في  مشاركتنا  هو  »األكيد  أضاف 

وهذه نتيجة إيجابية جدا بالنسبة لنا«. وتأتي هذه 
ألستراليا  املستمرة  املطالبات  سياق  ضمن  الدعوة 
بتعزيز العالقات بينها وبني اجمللس األوملبي اآلسيوي 
بعدما  الصباح،  الفهد  أحمد  الشيخ  يرأسه  الذي 
حصلت على املوافقة من االحتادين اآلسيوي والدولي 
لكرة لقدم خلوض املسابقات القارية اآلسيوية. وباتت 
أستراليا عضوا في االحتاد اآلسيوي لكرة القدم منذ 
عام 2006، وسبق لها أن شاركت في ألعاب شرق آسيا 

في أوساكا 2001 وفي دورة األلعاب اآلسيوية الشتوية 
في سابورو 2017. وتعتبر دورة األلعاب اآلسيوية ثاني 
االوملبية،  األلعاب  الرياضيني بعد  أكبر حدث لتجمع 
يتنافسون  ورياضية  رياضي  آالف  إذ يشارك فيها 10 
في 35 مسابقة . وكانت هانغجو املرشحة الوحيدة 
صينية  مدينة  ثالث  وستصبح   ،2022 لنسخة 

مضيفة بعد بكني )1990( وغوانغجو )2010(.

بدل فريق فيراري املشارك في بطولة العالم للفورموال واحد اسمه 
الشهر من »سكوديريا  الكبرى هذا  انطالق جائزة استراليا  قبيل 
حتقيقات  عقب  فيراري«  »سكوديريا  الى  وينو«  ميشون  فيراري 
اجرتها السلطات البريطانية بشأن خرق قانون التبغ. وكان عمالق 
»مارلبورو«  عالمة  صاحب  موريس،  فيليب  األميركي  السجائر 
الشهيرة، قد عاد منذ تشرين األول/أكتوبر املاضي للتعاون مع فريق 
فيراري من خالل إعالن »ميشن وينو« الذي ال يبدو شعاره بعيدا عن 
ونشر  والبيضاء.  احلمراء  العلبة  ذات  للسجائر  التقليدي  الشعار 
هذا  الرياضة،  هذه  على  املشرف  )فيا(  للسيارات  الدولي  االحتاد 
االسبوع الئحة الفرق املشاركة في جائزة استراليا الكبرى، باكورة 
جوالت البطولة )15-17 آذار/ مارس(، حيث ظهر جليا غياب العالمة 
»سكوديريا  بـ  واالكتفاء  فيراري  اسم  عن  للسجائر  التجارية 

قبل  اإليطالي  الفريق  سيعمد  اذا  ما  بعد  يتضح  ولم   . فيراري« 
ولباس سائَقيه  الشعار عن سيارتيه وخوذتي  إزالة  السباق على 
املقابل  األملاني سيباستيان فيتل وشارل لوكلير من موناكو. في 
لم يصدر اي تعليق فوري من فيراري أو من فيليب موريس. وأكدت 
في  الكبرى  استراليا  جائزة  تنظيم  على  تشرف  التي  الشركة 
بيان الثالثاء على أنها »ستعمل بشكل وثيق ومثمر« مع أصحاب 
املصلحة في الفورموال واحد ومع احلكومة من أجل »إيجاد نتائج 

مالئمة« لهذه القضية.
3,849وأدى ظهور شعار »ميشن وينو« خالل جائزة اليابان الكبرى 
وخوذتي  فيراري  سيارتي  على  املاضي  األول/أكتوبر  تشرين  في 
العام  هذا  منه  بدال  حل  الذي  رايكونن  وكيمي  )فيتل  سائقيه 
االتصاالت في استراليا  الى فتح حتقيق من قبل منظم  لوكلير(، 
احلظر  انتهك  قد  للسباق  التلفزيوني  البث  كان  اذا  ما  بشأن 

املفروض على إعالنات التبغ.

 فشل الوحدة االماراتي في الثأر من مضيفه 
أمامه  وخسر  االوزبكستاني  لوكوموتيف 
من  االولى  اجلولة  في  طشقند  في  صفر-2 
دوري  ملسابقة  الثانية  اجملموعة  منافسات 
أبطال اسيا لكرة القدم. وسجل تيمور خوجة 
تختاخودجايف  واسلوم   )5( عبدوخوليكوف 
ترتيب  تصدر  الذي  لوكوموتيف  هدفي   )3+90(
آهن  ذوب  مباراة  انتظار  في  الثانية  اجملموعة 

تقام  التي  العراقي  والزوراء  االيراني  اصفهان 
الحقا.

وكان الوحدة تعرض في النسخة املاضية ألسوأ 
عندما  بالبطولة  مشاركته  تاريخ  في  هزمية 
لوكوموتيف  امام  االولى  اجلولة  في  سقط 
صفر-5 في طشقند، ثم عاد وخسر في االياب 

1-4 في ابوظبي.
لهزمية  للتعرض  طريقه  في  الوحدة  ان  وبدا 
االرض  اصحاب  افتتح  بعدما  مجددا  ثقيلة 

اثر  البداية  من  دقائق  خمس  بعد  التسجيل 
ومنه  اسماعيلوف  انزور  الى  وصلت  ركنية 
تابعها  الذي  عبدوخوليكوف  الى  برأسه 
برأسه على دفعتني في شباك حارس الوحدة 
محمد الشامسي بعدما اصابت كرته االولى 

العارضة.
وكاد  كامل  بشكل  لوكوموتيف  وهيمن 
ديورغون  لكن تسديدة  الثاني  الهدف  يضيف 
)16(.واستعاد  القائم  اصابت  القوية  تورابوف 

محاوالت  عدة  له  وكانت  املبادرة  الوحدة 
االرجنتيني  تسديدة  ابرزها  التعادل  الدراك 
سيباستيان تيغالي اثر متريرة طارق اخلدمي مرت 
)79(. لكن لوكوموتيف  القائم  خطرة مبحاذاة 
الثاني  الهدف  ليسجل  حرة  ركلة  استغل 
الكرة  الذي سدد  تختاخودجايف  املدافع  عبر 
رائع تابعها الشامسي بنظراته وهي  بشكل 

تدخل شباكه )3+90(.

اإلمارات  في  للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس  قام   
العراق  الى  بزيارة  الرميثي،  خلفان  محمد  اللواء 
منذ  إماراتي  رياضي  ملسؤول  نوعها  من  األولى  هي 
16 عاما، وتأتي في إطار حملته االنتخابية ملنصب 
رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم. وينافس الرميثي 
الرئيس احلالي البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفة، ونائب رئيس االحتاد القاري القطري سعود 
املهندي، على منصب الرئاسة في االنتخابات املقررة 
في السادس من نيسان/أبريل املقبل. وقبل أيام من 
موعد مؤمتره الصحافي في أبوظبي لالعالن رسميا 
أبوظبي  لشرطة  السابق  القائد  زار  برنامجه،  عن 
العاصمة العراقية حيث التقى مسؤولني يتقدمهم 
وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي ورئيس االحتاد 

احمللي لكرة القدم عبداخلالق مسعود.
وقال املسؤول اإلماراتي في مؤمتر صحفي في بغداد 
»لعبة االنتخابات كبيرة وصعبة، هي مثل كرة القدم 
مبنصب  الفوز  »أمتنى  وخسارة«.وأضاف  فوز  فيها 
موضحا  وعودي«،  بجميع  أفي  لكي  االحتاد  رئاسة 
تركز  االنتخابي  لبرنامجه  العريضة  اخلطوط  أن 

على »الشفافية في 
مع  التعامل 

االحتادات 

وتابع  واحدة«.  مسافة  بعد  على  معها  نقف  التي 
»عملت في مجال كرة القدم ملا يقارب من 31 عاما 
به«،  أقوم  مبا  ثقة  ولدي  آسيا  حتتاجه  ما  وأعرف 
بجوانب  لالهتمام  طموح  برنامج  »لدينا  مضيفا 
كرة القدم وتنميتها في آسيا«.وأتت احملطة العراقية 
شملت  املاضية،  األيام  في  زيارات  بعد  للرميثي 
من  عمان.  وسلطنة  األردن  اخلصوص  وجه  على 
رسمية  عالقات  »لدينا  العبيدي  الوزير  قال  جهته، 
وشخصية كبيرة مع الرميثي وله مواقف طيبة إزاء 
الرياضة العراقية وناقشت معه بشفافية ووضوح 
ما يتعلق بكرة القدم«. وأشار رئيس االحتاد العراقي 
املرشح لعضوية املكتب التنفيذي لالحتاد اآلسيوي، 
بعد  سيتحدد  االنتخابات  في  العراق  صوت  أن  الى 
مشاورات على املستويني احمللي ومع املرشَحني 

اآلخَرين للمنصب .

حذر الظهير البرازيلي لباريس سان 
من  ألفيش  داني  الفرنسي  جرمان 
مانشستر  أمام  بالثقة  االفراط 
الذي يحل ضيفا  اإلنكليزي  يونايتد 
وهو  األربعاء  الباريسي  النادي  على 
خسارته  بعد  صعب،  وضع  في 
الدور  ذهاب  في  أرضه  على  صفر-2 
ثمن النهائي لدوري أبطال أوربا. وبعد 
»أولد  في  ذهابا  قدمه  الذي  األداء 
مرشحا  جرمان  سان  يبدو  ترافورد«، 
حلجز بطاقته الى الدور ربع النهائي 
داني  لكن   ،2016 منذ  األولى  للمرة 
ألفيش، الفائز بلقب املسابقة ثالث 
أعوام  اإلسباني  برشلونة  مع  مرات 
فريقه  حذر  و2015،  و2011   2009
الـ35  إبن  وقال  بالثقة.  اإلفراط  من 
عاما في حديث لوكالة فرانس برس 
كبيرة  خطوة  خطونا  أننا  »أعتقد 
لكن ال ميكننا االفراط بالثقة، نعلم 
القدم.  كرة  في  ممكن  شيء  كل  أن 
الرائع  العمل  نكرر  أن  علينا  يجب 

الذي قمنا في لقاء الذهاب«.
الفيش يطالب باحترام يونايتد

ونحن  نلعب  أن  يجب  »ال  أنه  ورأى 
نعتمد على هذه النتيجة، بل يجب 
أن نلعب من أجل حتقيق نتيجة: هذه 
أن  تخولنا  التي  الوحيدة  الوسيلة 
نحقق هدفنا في نهاية املطاف«.وعلى 
الى  بالذاكرة  يعود  أن  جرمان  سان 
والـ«رومونتادا«   2017-2016 موسم 
برشلونة  حققها  التي  التاريخية 
الذي  الباريسي  النادي  حساب  على 
فاز في ذهاب ثمن النهائي 4-صفر ثم 

البرازيلي  ايابا 1-6.وشدد  عاد وخسر 
أال  يجب  القدم،  كرة  »في  أنه  على 
في  تنجح  لم  إذا  احلياة،  في  نخاف. 
حتقيق أهدافك، فذلك يعود الى عامل 
اخلوف. يجب أال تخاف أبدا، يجب أن 
فريق  )يونايتد(  ألنه  )اخلصم(،  حتترم 
وأشار  األبطال«.  دوري  في  تاريخي 
سان  الى  انضم  الذي  ألفيش  داني 
جرمان في صيف 2017 من يوفنتوس 
يونايتد فريق سبق  أن  الى  اإليطالي، 
مرات  )ثالث  األبطال  بدوري  الفوز  له 
خالفا  و2008(،  و1999   1968 أعوام 
الذي  الفرنسية  العاصمة  لفريق 
هذه  لتحقيق  طائلة  أمواال  أنفق 
الغاية دون أي جناح حتى اآلن. واعتبر 
فريقه  على  أن  البرازيلي  الظهير 
»اظهار نفس الشخصية التي ظهر 

بها هناك )في مانشستر(، أن يكون 
بها،  نتمتع  التي  لألفضلية  مدركا 
دون أن يلعب استنادا اليها«، مشددا 
ألن  اجلماعي  اللعب  أهمية  على 
»دوري األبطال ليس مسابقة تعتمد 
كيليان  مثل  رائع  العب  على  حصرا 
)مبابي(، )األرجنتيني أنخل( دي ماريا، 
أو  كافاني  أدينسون(  )األوروغوياني 
)البرازيلي( نيمار )املصاب حاليا(... بل 
على تعاضد الفريق ما يسمح لكل 
فرد أن يقوم بعمله دون أن يقلق حيال 
اخر  جانب  اآلخر«.من  به  يقوم  ما 
اعتبر الكرواتي لوكا مودريتش صانع 
ألعاب فريق ريال مدريد اإلسباني أنه 
من »شبه املستحيل« تعويض غياب 
العب من طراز البرتغالي كريستيانو 
رونالدو املنتقل نهاية املوسم املاضي 

في  وذلك  اإليطالي،  يوفنتوس  الى 
تصريحات اإلثنني عشية استضافة 
الهولندي  أمستردام  ألياكس  فريقه 
لدوري  النهائي  ثمن  الدور  إياب  في 
القدم.وانتقل  كرة  في  أوربا  أبطال 
العالم  في  العب  أفضل  رونالدو، 
»السيدة  فريق  الى  مرات،  خمس 
العجوز« صيف العام املاضي مقابل 
ريال  يقم  ولم  يورو،  مليون  نحو 100 
بارز.  العب  مع  بتعاقد  بتعويضه 
بشكل  البرتغالي  غياب  وينعكس 
اإلسباني  الفريق  أداء  على  واضح 
الصعيد  على  السيما  املوسم  هذا 
نال  الذي  مودريتش  وقال  التهديفي. 
العب  ألفضل  الذهبية  الكرة  بدوره 
عامليا في 2018، في مؤمتر صحفي مع 
مدربه األرجنتيني سانتياغو سوالري 

يفتقده  العب  رونالدو  »كريستيانو 
أي فريق، تعويضه شبه مستحيل«.
يوفنتوس  الى  رحل  »عندما  أضاف 
بعض  يقوم  أن  في  يأمل  النادي  كان 
مهمة  بتقاسم  اآلخرين  الالعبني 
سهال  ليس  األمر  األهداف.  تسجيل 
)نحو(  يسجل  كان  كريستيانو  ألن 
50 هدفا في كل موسم وال نستطيع 
من  العدد  هذا  يسجل  العبا  جند  أن 
منتلك  ان  »يجب  وأوضح  األهداف«. 
العبني أو ثالثة يستطيعون تسجيل 
منلكهم  ال  لكننا  هدفا  و20  و15   10
هذا  األساسية  مشكلتنا  وهذا 
ثقته  النادي  »منح  املوسم«.وتابع 
وماركو أسنسيو وكرمي  بايل  لغاريث 
ماريانو  قدوم  الى  باإلضافة  بنزمية، 
فينيسيوس  يقدم  حني  في  )دياز(، 
سنه«،  بصغر  قياسا  جيدة  عروضا 
القمة،  »الى  ريال  يعود  بأن  متعهدا 
حال  لسان  وكان  دائما«.  كان،  كما 
»كريستيانو  بقوله  مماثال  سوالري 
كل  النادي،  هذا  في  حية  أسطورة 
ما قام به ما ظاهر في خزائن النادي. 
لكن كل من له عالقة بالنادي يقوم 
بقصارى جهده لتقدمي عمل أفضل، 
وتسجيل  أفضل  بطريقة  للدفاع 
في  املعني  سوالري  ويجد  األهداف«. 
وقت سابق هذا املوسم خلفا جلولن 
خلفية  على  أقيل  الذي  لوبيتيغي 
ضغط  حتت  نفسه  النتائج،  سوء 
السيما  األخيرة  الفترة  في  متزايد 
على  لريال  متتاليتني  بعد خسارتني 
برشلونة  احمللي  غرميه  ضد  أرضه 
بثالثية  األولى  املاضي،  األسبوع 
إياب نصف نهائي كأس  نظيفة في 

إسبانيا، والثانية صفر-1 في الليغا.
ويدخل ريال إياب الدور ثمن النهائي 
أفضلية  مع  القارية  للمسابقة 

على  ذهابا  فوزه  بعد  نسبية 
األداء  لكن   ،1-2 أياكس  أرض 

الهولندي  للفريق  الصلب 
واخلسارتني  ذهابا 

املتتاليتني لريال محليا، 
عالمات  يرسمون 
استفهام حول قدرة 
العاصمة  فريق 

على  اإلسبانية 
ض  لنهو ا

هذه  الكبوة من 
. ية ملعنو ب ا عر أ و
ي  ر ال تفاؤله سو عن 

مباراة  عشية 
بدا  الذي  أياكس 
كالطرف األفضل 
الذهاب،  مباراة  في 
الفوز  »نريد  بقوله 
الفريق  يتمتع  الدور.  هذا  وتخطي 
صفوفه  في  كبيرة  بشخصيات 
علينا  يتعني   )...( جدا  فخور  وأنا 
في  لنا  تسنح  التي  الفرص  ترجمة 
منطقة اجلزاء. عامل احلظ يلعب دورا 
متماسكون  العبيه  أن  أيضا«.وأكد 
سعداء  بأنهم  يعني  ال  ذلك  »لكن 
مرتاح«. ضميرهم  لكن  حصل  مبا 

بشأن  التقارير  الى  مودريتش  وتطرق 
املرتبط بعقد مع  مستقبل سوالري 
نكترث  »ال  وقال   .2021 حتى  النادي 
للشائعات، نحن نركز على أنفسنا. 
في عالم ريال مدريد ثمة حديث دائم 

عن أمور مماثلة. ال ميكننا أن مننعه«.
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ــكاير، املدير الفني  تدخل النرويجي أولي سولس
ــتر يونايتد، من أجل عدم اشتعال أزمة  ملانشس
ــا والبلجيكي  ــول بوجب ــي ب ــرة بني الفرنس كبي

روميلو لوكاكو، جنمي الشياطني احلمر.
ــإن  ف ــة،  البريطاني ــن«  »ص ــة  لصحيف ــا  ووفًق
ــا، بعد أن قرر  ــعر بالغضب من بوجب لوكاكو ش
ــة مباراة  ــزاء في نهاي ــديد ركلة اجل ــر تس األخي

ــل أن  ــج، قب ــرة بالبرمييرلي ــاوثهامبتون األخي س
يهدرها ويحرم فريقه من هدف جديد.

ــاراة التي انتهت  ــني في املب ــرز لوكاكو هدف وأح
لصالح اليونايتد بنتيجة 3-2، وكان يريد الوصول 
إلى الهاتريك عن طريق تسديد ركلة اجلزاء التي 

حصل عليها الفريق في نهاية اللقاء.
ــتعال محادثة حادة  ــارت الصحيفة إلى اش وأش
بني بوجبا ولوكاكو في غرفة مالبس مانشستر 

يونايتد عقب انتهاء املباراة.

ــرف بوجبا،  ــن تص ــو بالغضب م ــعر لوكاك وش
خصوصا أنه سبق أن سانده في صراعه السابق 

مع املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
ــني بوجبا  ــى التدخل ب ــكاير إل ــر سولس واضط
ــل أن تتطور  ــريًعا قب ــو وإنهاء املوقف س ولوكاك

احملادثة احلادة بني الطرفني.
ــل حالًيا املركز  ــتر يونايتد يحت يذكر أن مانشس
ــج برصيد 58  ــدول ترتيب البرمييرلي الرابع في ج

نقطة.

 سولسكاير يطفئ نار الفتنة بني بوجبا ولوكاكو
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سان جرمان خيشى املفاجآت أمام مانشسرت يونايتد و مودريتش يعترب أن تعويض رونالدو )شبه مستحيل(

الرميثي أول مسؤول رياضي إماراتي 
يزور العراق منذ 16 عاما

بداية خميبة للوحدة يف دوري أبطال آسيا

فريق فرياري يبدل امسه بسبب قانون التبغ قبيل سباق اسرتاليا

أقدم األرجنتيني ماورو 
مهاجم  إيكاردي، 
على  ميالن،  إنتر 
يزيد  غريب  تصرف 
ربط  تكهنات  من 
انتقاله إلى يوفنتوس 

في املوسم املقبل.
ملوقع  ووفًقا 
ميركاتو«  »كالتشيو 
فإن  اإليطالي، 
أعجب  إيكاردي 
البرتغالي  بصورة 
ظهير  كانسيلو  جواو 
نشرها  والتي  يوفنتوس، 
على  فريقه  بفوز  لالحتفال 
ضمن   1-2 بنتيجة  نابولي 
من  الـ26  اجلولة  منافسات 

الدوري اإليطالي.
شرخ  من  حالًيا  إيكاردي  ويعاني 
إن  ميالن، حيث  بإنتر  في عالقته 
منذ  مباراة  أي  يخض  لم  الالعب 
شارة  حمل  من  جتريده  واقعة 
قيادة النيراتزوري ومنحها لزميله 

سمير هاندانوفيتش.
األرجنتيني  املهاجم  أن  كما 
إنتر  إدارة  مع  أزمات  من  يعاني 
جديد  عقد  على  التوقيع  بشأن 

مع النادي اإليطالي.
وكانت العديد من التقارير ربطت 
يوفنتوس  إلى  باالنتقال  إيكاردي 
واندا  أن  كما  املقبل،  املوسم  في 
أكدت  الالعب  ووكيلة  زوج  نارا 
بشأن  محادثات  هناك  كانت  أنه 
انتقال راقص التاجنو إلى السيدة 
الصيفي  امليركاتو  خالل  العجوز 

املاضي .

أسرتاليا ترحب بدعوتها ودول أوقيانيا للمشاركة يف آسياد 2022
تصرف إيكاردي يزيد تكهنات 

انتقاله إىل يوفنتوس



أعلن رئي��س ائتالف النص��ر حيدر 
العب��ادي امس الثالثاء ع��ن تأييده 
ألي توافق سياس��ي بني أي كتلتني 
الق��رار  احت��كار  ع��دم  ش��ريطة 
السياس��ي، وذل��ك تعليق��ا على 
ب��ني حتالف��ي  احلاص��ل  التق��ارب 

الفتح وسائرون.
وق��ال العب��ادي خالل لق��اء خاص 
م��ع عدد من وس��ائل اإلع��الم : إن 
“ائتالف النصر يرحب ويشجع اي 
تواف��ق بني كتلتني او اكثر ش��رط 
ان يكون ه��ذا التوافق غير مصادر 
لرؤى الكت��ل االخرى وان ال يحتكر 

القرار السياسي”.
واضاف العب��ادي، أن “أية توافقات 
س��واء أكان��ت صغي��رة ام كبيرة 

يج��ب ان تك��ون قراراته��ا موحدة 
للجميع ال منقس��مة مشيرا إلى 
أن “املصلح��ة الوطني��ة ه��ي فوق 
كل املصالح ودون ذلك سوف نقف 

بالضد منها”.
وكان النائ��ب ع��ن حتال��ف الفت��ح 
محم��د البلداوي أك��د في تصريح 
س��ابق ان حتالفي الفتح وسائرون 
املس��ودات  م��ن  االنته��اء  بص��دد 
النهائي��ة للجانهم��ا املش��تركة، 
الفتاً الى ان هناك اسماء مطروحة 
للكابينة الوزارية وس��يتم اختيار 

احدها لتقدميها الى البرملان.
كما أك��د النائب عن حتالف الفتح 
أن  الثالث��اء,  ام��س  محم��د ك��رمي 
لق��اًء ثنائيا ب��ني س��ائرون والفتح 
س��يعقد خ��الل اليوم��ني املقبلني 
بش��أن التفاهم��ات النهائي��ة مل��ا 
توصل��ت الي��ه اللج��ان, مؤكدا أن 
فالح الفياض مايزال أحد االسماء 

املرشحة ملنصب وزير الداخلية.

وقال كرمي في تصريح إن “التفاهمات 
الفت��ح وس��ائرون  ب��ني  النهائي��ة 
ستحس��م خالل اليومني املقبلني 
في لقاء يجمع التحالفني” , مؤكدا 
ان “اللجنة املكلفة بتس��مية وزير 

الداخلي��ة لم تصل ال��ى اتفاق وان 
فالح الفياض مازال ضمن االسماء 

املرشحة للمنصب”.
واض��اف ان “التفاهم��ات النهائية 
ستحسم كافة املواضيع التي لم 
تصل اليها اللجان الى اتفاق خالل 
املقبل  التحالفني  قيادات  اجتماع 
خاصة االتفاق على شخصية وزير 

الداخلية”.
وكان النائب عن حتالف النصر، فالح 
اخلفاجي أكد في تصريح سابق، ان 
فالح الفياض مازال مرشحاً لوزارة 
الداخلية، الفتاً الى حل االشكالية 
املتعلق��ة بالداخلي��ة والدفاع من 

خالل اسنادها الى قادة امنيني.
وعلى صعيد آخر حذر اخلبير االمني 
هاش��م الكن��دي ام��س الثالث��اء، 
من محاول��ة اميركا الع��ادة احياء 
داعش في الع��راق من خالل جتميع 
م��ا اس��ماه “نفايات داع��ش” من 
س��وريا وما تبقى منهم في العراق 

من جدي��د، مبين��اً ان ذلك اخملطط 
ياتي من اجل االبق��اء على القوات 
االميركي��ة في القواع��د املوجودة 

داخل العراق.
ان  تصري��ح  ف��ي  الكن��دي  وق��ال 
“اميركا انتقلت الى مرحلة جديدة 
لتوظي��ف االرهاب من خ��الل نقل 
وجمع االرهابي��ني وماتبقى منهم 
في س��وريا لتحويلهم الى العراق 
على اعتبار انها تتواجد في قواعد 
كبيرة توفر لهم حماية االرهابيني 

وتأهيلهم”.
واض��اف ان “امي��ركا تري��د جتميع 
العراق،  ف��ي  االرهابي��ة  النفاي��ات 
كونها الترغب بعودة تلك النفايات 
ال��ى البل��دان التي قدم��ت منها، 

حت��ى التعاد جتربة القاع��دة اليها 
بع��د ان انتجته��ا وارت��دت عليها، 
الفتاً الى ان جتميع النفيات جاء من 
خالل االتفاق مع مجاميع مسلحة 
)قس��د( معارض��ة لنظ��ام احلكم 
في س��وريا، وبالتالي فهي ارهابية 
االوربي��ة  التصنيف��ات  بحس��ب 
االميركي��ة ورغم ذلك ف��أن اميركا 
تتع��اون معه��م في مل��ف ادخال 

الدواعش من جديد الى العراق”.
وب��ني الكندي، أن “اميركا تس��عى 
للضغ��ط عل��ى احلكوم��ة خاصة 
انها تعلم ان هناك حتركا ش��عبيا 
وجوده��م  لرف��ض  وسياس��يا 

الفص��ل  خ��الل  واخراجه��م 
التش��ريعي الثان��ي، االم��ر ال��ذي 
ورق��ة  يس��تخدمون  يجعله��م 
االرهابي��ني للضغط على احلكومة 
وابتزازها لبق��اء قواتها، خاصة ان 
ترامب يسعى البقاء قواته من اجل 

التجسس على دول اجلوار
ال��ى ذلك كش��ف النائب ع��ن تيار 
ام��س  احلكم��ة جاس��م بخات��ي 

األول��ى  اجللس��ات  أن  الثالث��اء، 
الثاني  للبرملان بفصله التشريعي 
ستشهد حس��م ملف التصويت 
على ق��رار ينظم آلية عمل القوات 
األجنبي��ة داخل الع��راق، مبيناً أن 
هذا القرار سيكون أول تشريعات 
اجمللس خالل الفصل التشريعي 

الثاني.
وقال بخاتي في حديث إن »هناك 
عزم��اً ورغب��ة من أغل��ب أعضاء 
ق��رار  لتمري��ر  الن��واب  مجل��س 
تنظي��م عمل الق��وات األجنبية 
أن »اجللس��ات  بالع��راق«، مبيناً 
األولى للبرملان س��تكون كفيلة 
بحس��م هذا األم��ر وليكون هذا 
القرار هو أول تش��ريعات اجمللس 
التش��ريعي  الفص��ل  خ��الل 

الثاني«.
وأضاف بخاتي، أن »تواجد القوات 
األجنبي��ة داخل الع��راق ينبغي 
تنظيمه في آلية واضحة وتكون 
ملزمة لتلك القوات لضمان عدم 
تكرار أية خروق أو تصرفات تكون 
مؤثرة س��لباً على سيادة العراق 

وأمنه«.
وشدد على أهمية »اإلطالع على 
ماهي��ة االتفاق��ات األمنية التي 
أبرمته��ا احلكوم��ات الس��ابقة 
كونها محاط��ة بضبابية وعدم 
وض��وح وبحاج��ة إل��ى إيض��اح 
وتفصي��ل أكثر لضم��ان التطبيق 
يص��ب  ال��ذي  األمث��ل  بالش��كل 

مبصلحة العراق«.
وكان النائ��ب ع��ن حتال��ف الفت��ح 
حسني اليس��اري أكد، س��ابقا أن 
هن��اك طلب��اً مقدم��اً إلى رئاس��ة 
البرملان موقعا م��ن 77 نائبا إلعادة 
النظ��ر باالتفاقية االس��تراتيجية 
مع واش��نطن مبا يحدد عدد اجلنود 

والواجب��ات التي تق��وم بها داخل 
العراق.

يشار إلى أن رئاسة مجلس النواب 
دعت أعضاء مجلس النواب حلضور 
جلس��ة البرملان األولى من الفصل 
الثان��ي يوم الس��بت  التش��ريعي 

القادم
وعل��ى صعيد آخ��ر كش��ف نائب 
في البرمل��ان العراقي، عن مس��اع 
لتفعي��ل ملف املصاحل��ة الوطنية 
ف��ي العراق، مش��يرا ال��ى ان هناك 
جه��ات تضغط الع��ادة املطلوبني 

للبالد بعد تصفير قضاياهم.

ونقلت صحيفة عربية عن النائب 
قول��ه ان »هن��اك مس��اع لتفعيل 
ف��ي  الوطني��ة  املصاحل��ة  مل��ف 
العراق، والذي لم تنجح احلكومات 
السابقة في تنفيذه«، الفتا إلى أّن 
»جهات سياس��ية تضغط حلسم 
ملف املطلوبني وإعادتهم إلى البالد 

وتصفية ملفاتهم القضائية«.
واض��اف النائ��ب الذي طل��ب عدم 
الكشف عن اس��مه، ان »الضغط 
يترّكز باجتاه إعادة عدة شخصيات«، 
موضحاً أّن »هناك مساع لتحقيق 
إجناز في مل��ف املصاحلة الوطنية، 
السياس��ية  امللف��ات  وتصفي��ر 

ضدهم والتي جرت في السابق«.
يذكر ان اح��دى الفضائيات نقلت 
ف��ي وق��ت س��ابق خب��را نس��بته 
ملصادر مطلعة تضمن انه مت اكمال 
القضاء العراقي اجراءات عودة من 
السياس��يني العراقيني املوجودين 

خارج العراق السباب سياسية.
تل��ك  بحس��ب  املص��ادر  وذك��رت 
ل��دى  اصب��ح  ان��ه  الفضائي��ة 
السياس��يني االربع��ة وه��م )نائب 
رئي��س اجلمهوري��ة الس��ابق طارق 
الهاش��مي ووزي��ر املالية الس��ابق 
راف��ع العيس��اوي ومحافظ نينوى 

السابق اثيل النجيفي وعلي حامت 
السليمان( املطلوبني للقضاء وفق 
مذك��رات قب��ض قضائي��ة، العودة 
للعراق اعتبارا من االسبوع املقبل 
بعد وس��اطات قام بها مس��ؤولون 

كبار في الدولة العراقية .
ونف��ى مجل��س القض��اء االعل��ى 
اح��دى  نقلته��ا  الت��ي  األخب��ار 
الفضائي��ات بخص��وص ترتيب��ات 
إلعادة أش��خاص مطلوب��ني، فيما 
اش��ار ال��ى ان احلديث ع��ن جود اي 
حك��م او مذك��رة قب��ض بح��ق اي 
ش��خص بدوافع سياسية عار عن 

الصحة.
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الفياضكريم

العبادي

ي��رى الكثير ان اخل��وف من تباط��ؤ النمو 
العاملي قد يؤدي الى مزيد من تدهور سوق 
النفط، اذ من املعقول ان يؤدي هذا التباطؤ 
ال��ى خفض الطل��ب على النف��ط، بينما 
ي��رى االخرون ان الش��عبوية السياس��ية 
والنظ��ام احلمائ��ي من اكب��ر اخملاطر على 
االقتص��اد العاملي، وان هذان ق��د يكونان 

سببا في تراجع االقتصاد العاملي.
وتش��ير تقاري��ر صحفية ال��ى ان صندوق 
النق��د الدول��ي خف��ض توقعات��ه لنم��و 
االقتص��اد العامل��ي لعام��ي 2019 و2020، 
بس��بب الضعف في أوربا وبعض األسواق 
الناش��ئة، وذكر إن عدم تهدئ��ة التوترات 
التجارية رمبا يس��هم في مزيد من زعزعة 
االس��تقرار لالقتص��اد العامل��ي املتباطئ. 
وف��ي ثاني خف��ض له خالل ثالثة أش��هر، 
أش��ار الصن��دوق أيض��ا إلى تباط��ؤ أكثر 
م��ن املتوقع في اقتص��اد الصني واحتمال 
خ��روج بريطانيا من االحت��اد األوربي ”بدون 
اتفاق“ باعتبارهم��ا من اخملاطر التي تهدد 
توقعات��ه، موضح��اً إن ذلك رمب��ا يزيد من 

حدة االضطرابات في األسواق املالية.
االقتص��اد  ينم��و  أن  الصن��دوق  وتوق��ع 
العاملي بنس��بة 3.5 باملائة في عام 2019 
و3.6 باملائ��ة ف��ي ع��ام 2020 بانخف��اض 
0.2 و0.1 نقط��ة مئوي��ة عل��ى الترتي��ب، 
وتظه��ر التوقعات اجلديدة، التي ُنش��رت 
قبيل اجتم��اع لقادة الدول واملس��ؤولني 
داف��وس  منتج��ع  ف��ي  التنفيذي��ني 
السويس��ري، أن صناع السياس��ات رمبا 
يحتاج��ون لوض��ع خط��ط للتعامل مع 
انتهاء سنوات النمو العاملي القوي. وذكر 
صندوق النق��د الدولي إن م��ن املتوقع أن 
يتراج��ع النمو في منطقة اليورو إلى 1.6 
ف��ي املائة في 2019، من 1.8 في املائة في 
2018، بانخف��اض 0.3 نقط��ة مئوية عن 

توقعاته السابقة قبل ثالثة أشهر.
كم��ا خفض الصن��دوق توقعات��ه للنمو 
في ال��دول النامي��ة لع��ام 2019 إلى 4.5 
باملائة، بانخف��اض 0.2 نقطة مئوية عن 
التقدي��رات الس��ابقة، وتباط��ؤا من 4.7 
باملائة ف��ي 2018، وأبق��ى الصندوق على 
توقعات��ه للنم��و ف��ي الوالي��ات املتحدة 
عن��د 2.5 في املائ��ة هذا الع��ام، و1.8 في 
املائة في 2020، مشيرا إلى استمرار قوة 
الطل��ب احمللي، كما أبقى الصندوق أيضا 
على توقعاته لنمو الصني عند 6.2 باملائة 
ف��ي 2019 و2020، لكنه بني إن النش��اط 

االقتص��ادي ق��د يأت��ي دون التوقع��ات إذا 
اس��تمرت التوت��رات التجاري��ة، حتى في 

ظل جهود الدول��ة الرامية لتحفيز النمو 
من خالل تعزي��ز اإلنفاق املال��ي واإلقراض 
املصرفي، أم��ا بريطانيا، فم��ن املتوقع أن 
حتقق منوا بنسبة 1.5 باملائة هذا العام، وإن 
كان هناك عدم يق��ني يحيط بالتقديرات 

الت��ي اس��تندت إل��ى افت��راض اخلروج 
املنظم لبريطانيا من االحتاد األوربي.

البن��ك الدول��ي يتوق��ع تباط��ؤ النمو 
العاملي في 2019

واش��ارت التقاري��ر ال��ى توق��ع البن��ك 
الدولي أن يتباطأ النمو العاملي إلى 2.9 
ف��ي املئة في 2019 مقارنة مع ثالثة في 
املئة في 2018، مرجعا ذلك إلى تصاعد 
التوتر التجاري وضعف حركة التجارة 
العاملية، وذكرت كريستالينا جورجيفا 
الرئيس��ة التنفيذية للبن��ك في تقرير 
)آف��اق االقتصاد العاملي( ال��ذي يصدره 
البنك مرتني كل ع��ام ”في بداية 2018 
كان االقتص��اد العاملي يعم��ل بكامل 
طاقته لكنه فقد القوة الدافعة خالل 
الع��ام ب��ل إن الطريق ق��د يصبح أكثر 

وعورة في العام اجلديد“.
وتأت��ي توقعات البن��ك الدولي في وقت 

تنخ��رط فيه الوالي��ات املتح��دة والصني 
في ن��زاع جتاري مري��ر يؤثر على األس��واق 

العاملي��ة في أنح��اء العالم منذ ش��هور. 
وتبادلت الدولتان فرض رس��وم على سلع 
األخرى، غير أن هناك عالمات على التقدم 
ظهرت مع اس��تعداد البلدين لدخول يوم 
ثال��ث من احملادثات في بكني، ورجح البنك 

الدول��ي أن يتباط��أ االقتص��اد األمريك��ي 
إل��ى 2.5 ف��ي املائة هذا الع��ام من 2.9 في 
املائ��ة ف��ي 2018، وتوق��ع أن ينخفض منو 
االقتص��اد الصيني إل��ى 6.2 في املائة هذا 
العام مقارنة م��ع 6.5 في املائة في 2018، 
وتوق��ع البنك الدولي في التقرير كذلك أن 
تس��جل اقتصادات األسواق الناشئة منوا 
نس��بته 4.2 ف��ي املائة ف��ي 2019 مقابل 

اثنني في املائة لالقتصادات املتقدمة.
ويذك��ر التقري��ر إن خط��ر تزاي��د احلماية 
على االقتصاد ما ي��زال مرتفعا. وميكن أن 
يخفض النش��اط االقتص��ادي في هذين 
االقتصادي��ن العمالق��ني. إن تباطؤ النمو 
في الصني ميثل مشكلة خاصة بالنسبة 

للبل��دان النامية التي تص��در املواد اخلام، 
والس��لع الصناعي��ة والطاق��ة واملعادن، 
حي��ث أن الصني هي أكبر مس��تورد لهذه 
املنتجات، وتوضح فرانزيسكا، أن التجارة 
بني الوالي��ات املتحدة والصني متثل 20 في 
املائة من التج��ارة العاملية، و40 في املائة 
م��ن الناجت احمللي اإلجمالي العاملي. إذا تأثر 
كالهما »فإن هذا ش��يء يشعر به اجلميع 

في العالم.
وال يتوق��ع البنك حدوث رك��ود في أي من 
هذه االقتصادات، على الرغم من أن بعض 
املعلق��ني يش��يرون اآلن إل��ى أن الوالي��ات 
املتح��دة متجه��ة إلي��ه الع��ام املقب��ل. 
ولك��ن إذا حدث ذل��ك، فإن خط��ر حدوث 
ركود عاملي س��يزداد بشكل حاد، ويوضح 
التقري��ر »في املاض��ي كان خط��ر حدوث 
ركود عاملي ف��ي أي عام 7 في املائة. ولكن 
إذا كان��ت الوالي��ات املتح��دة تعان��ي من 
تراجع، ف��إن االحتمالية ترتفع إلى 50 في 
املائة«، وتواجه أس��واق امل��ال أيضا خطرا 
متزايدا مع زيادة فرص حدوث تطورات غير 
منظمة. فإذا ارتفعت أس��عار الفائدة مرة 
أخ��رى في الوالي��ات املتح��دة، أو إذا حقق 
ال��دوالر مكاس��ب كبيرة، فق��د يكون له 
تأثير على االقتصادات الناشئة والنامية.

ويظهر خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي 
)البريكس��ت(، في تقييم البن��ك الدولي 
كخط��ر محتمل بالنس��بة للبلدان التي 
تعتمد بشكل خاص على البيع ألوربا. وإذا 
خرج��ت بريطانيا بدون اتفاق، فس��تكون 
هناك فرصة حلدوث ض��رر اقتصادي كبير 
لكل من لندن واالحتاد األوربي، وميكن أن يؤثر 
بعد ذلك على بلدان أوربا الشرقية وشمال 
أفريقي��ا الت��ي تتكامل بش��كل وثيق مع 
أوروبا، وحتى في الصورة املتفائلة نسبيا 
للبن��ك، هناك بعض التوقع��ات الكئيبة 
ألجزاء من العال��م النامي، وهي اجملموعة 
التي يقدم فيها البنك الدولي املساعدة، 
وبالنس��بة حلوالي ثلث البل��دان املعنية، 
لن يك��ون النمو في نصيب الف��رد كافيا 
الستئناف ما يس��ميه التقرير »اللحاق« 
بالعالم املتقدم، وهو تضييق الفجوة بني 
مس��تويات املعيشة، اال ان مديرة صندوق 
النقد الدولي كريستني الغارد اعتبرت أنه 
يج��ب أن يكون هناك »مزيد من االنفتاح« 
االقتص��ادي حملاربة الش��عبوية، وأضافت 
»لقد أظهرت االنتخابات في اآلونة األخيرة 
تصاعد الش��عبوية والش��هية لألنظمة 
االستبدادية، من اليمني واليسار، وهو أمر 
مثي��ر للقلق حقا«. ورغم ذل��ك، ال تعتقد 

الغارد أن هناك س��يناريو لتفكك منطقة 
اليورو.

العال��م  ف��ي  االقتصادي��ة  احلال��ة 
واحتماالتها

من جهته��ا صرح��ت األمم املتح��دة إنها 
تتوقع أن ينمو االقتصاد العاملي ثالثة في 
املائة هذا الع��ام وفي 2020، ما يقل قليال 
ع��ن معدل منوه ف��ي 2018 البال��غ 3.1 في 
املئ��ة، لكن األمم املتحدة ذك��رت في تقرير 
توقعاته��ا االقتصادية الس��نوية ”احلالة 

االقتصادي��ة في العال��م واحتماالتها“ أن 
هن��اك حاجة لتح��رك عاج��ل وملموس 
على صعيد السياس��ات لوض��ع العالم 
عل��ى املس��ار ص��وب حتقيق أه��داف األمم 
املتح��دة في القضاء عل��ى الفقر بحلول 
2030، وذكرت ريتش��ارد كوزول رايت مدير 
ش��عبة العوملة واس��تراتيجيات التنمية 
لدى مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 

)أونكت��اد( ”هن��اك الكثي��ر م��ن األضواء 
الصفراء التي تومض، وبعضها سيتحول 
على األرجح إلى الل��ون األحمر على مدى 
الس��نوات املقبلة، مع تداعي��ات ال ميكن 

التنبؤ بها .
”النمو هش، وما تزال هناك ضبابية هائلة، 
واخملاط��ر تلوح في األف��ق. لم نتخلص من 
تداعيات األزم��ة املالية ف��ي 2009-2008. 
ما زلنا في وضع جدي��د غير معتاد“. وبني 
التقرير إن معدالت التوظيف ترتفع، لكن 

جودة الوظائف ما تزال منخفضة، وهناك 
حاجة إلى مس��تويات منو اقتصادي أعلى 
كثيرا في أفريقيا النتش��ال املواطنني من 
القف��ر، ويعيش ما يربو عل��ى 700 مليون 
ش��خص حتت خط الفق��ر املدق��ع، الذي 
جرى حتديده في عام 2011 عند 1.90 دوالر 
في اليوم من حيث تعادل القوة الشرائية، 
ونصفهم ف��ي منطق��ة أفريقي��ا جنوب 

الصح��راء، واف��اد التقري��ر ”ف��ي أفريقيا، 
هن��اك حاجة لرفع النم��و االقتصادي إلى 
مس��تويات في خانة العش��رات للوصول 
إلى مع��دالت خفض الفقر املس��تهدفة، 
أعلى بكثير من معدالت النمو املس��جلة 
على مدى اخلمسني عاما املاضية“، وثمة 
مخاطر مرتبط��ة بتباطؤ النمو في أملانيا 
والص��ني، والنظ��ام املصرف��ي اإليطال��ي، 
وخ��روج بريطاني��ا م��ن االحت��اد األورب��ي، 
وحقيق��ة أن كاهل االقتص��اد العاملي ما 
زال مثقال بالديون بعد عشر سنوات على 

نشوب األزمة املالية العاملية.
ان احل��روب التجاري��ة والتغي��ر املناخ��ي 
وتغلي��ب املصالح الفردية س��يكون لها 
تداعيات مستمرة على االقتصاد العاملي، 
هذا اذا مااضفنا لها مشكلة البريكست 
البريطاني واملد الشعبوي احلمائي، وهذا 
ينعك��س بش��كل كبي��ر على االس��واق 
العاملية سيما االسواق الناشئة واسواق 
االس��تثمار العامل��ي الت��ي ق��د تتراج��ع 
بشكل كبير كنتيجة للحمائية احلالية، 
فضال عن ارتفاع كلفة االقتراض في االمد 
القصي��ر وهو ماين��ذر بحالة م��ن الركود 
االقتص��ادي، اال ان البعض من اخلبراء يرون 
انه بالرغم من هذا التشاؤم اال ان ذلك لن 
يؤدي الى حدوث ازم��ة عاملية كتلك التي 
حصلت ف��ي 2008، وان االقتصاد العاملي 

قادر على التراجع والتعافي من جديد .

العبادي يعلن موقفه من تقارب الفتح وسائرون

ائتالف النصر يرحب ويشجع اي توافق بني كتلتني او اكثر شرط ان 
يكون هذا التوافق غري مصادر لرؤى الكتل االخرى

كريم : اللجنة املكلفة بتسمية وزير 
الداخلية لم تصل اىل اتفاق وان 

فالح الفياض مازال ضمن االسماء 
املرشحة للمنصب

الكندي : امريكا انتقلت اىل 
مرحلة جديدة لتوظيف 

االرهاب من خالل نقل وجمع 
االرهابيني وماتبقى منهم يف 
سوريا لتحويلهم اىل العراق

تأتي توقعات البنك 
الدولي يف وقت تنخرط 
فيه الواليات املتحدة 
والصني يف نزاع 
تجاري مرير يؤثر على 
األسواق العاملية

النمو العالمي يصطدم بالحروب التجارية والضعف األوربي

توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو العاملي إىل 2.9 %  يف 2019 مقارنة 
مع ثالثة يف املائة يف 2018

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

كريستالينا

كان االقتصاد العاملي يعمل بكامل طاقته بينغترامب
لكنه فقد القوة الدافعة بل إن الطريق قد 

يصبح أكثر وعورة يف العام احلالي



رئيسا األركان الروسي واألميركي يبحثان األوضاع في سوريا مع قرب انتهاء "داعش"

وأبرم��ت بروكفيل��د، وه��ي ش��ركة 
استثمار عقاري عاملية ضخت فيها 
اس��تثمارات،  القطري��ة  احلكوم��ة 
صفق��ة الع��ام املاضي أنق��ذت برج 
شركات كوشنر، رقم 666 في اجلادة 
اخلامس��ة مبانهاتن في نيويورك، من 

صعوبات مالية.
وق��ال مصدران مطلع��ان لرويترز في 
تقري��ر صحفي إن اإلنق��اذ، الذي لم 
تلعب في��ه الدوح��ة أي دور وعلمت 
به للوهلة األولى من وسائل اإلعالم، 
دف��ع إل��ى إع��ادة النظر ف��ي كيفية 
اس��تثمار قطر ألم��وال ف��ي اخلارج 
من خالل صندوق ثروتها الس��يادية 

العمالق.
أضاف املص��دران أن الدوحة قررت أن 
جهاز قطر لالستثمار، صندوق الثرة 
السيادي للبالد سيسعى إلى تفادي 
ضخ أم��وال ف��ي صنادي��ق أو أوعية 
اس��تثمارية أخرى ال يسيطر عليها 
بش��كل كامل، وقال أحد املصدرين 
”بدأت قطر تبحث في كيفية ضلوع 
اس��مها في الصفق��ة حيث تبينت 
أن ذلك جاء بس��بب صندوق تشارك 
ف��ي ملكيته .. ومن ث��م أطلق جهاز 
قط��ر لالس��تثمار عملي��ة لتجديد 

استراتيجيته في نهاية املطاف“.
وق��ال متح��دث باس��م جه��از قطر 
ضال��ع  غي��ر  ”اجله��از  لالس��تثمار 
بالتأكيد ف��ي تط��ورات العقار رقم 
666 باجل��ادة اخلامس��ة واالدع��اءات 
بشأن اس��تراتيجية استثمار جهاز 
قط��ر لالس��تثمار غي��ر حقيقي��ة. 
ال يوج��د تغيي��ر ف��ي اس��تراتيجية 
االستثمار فيما يتعلق بأخذ حصص 

مسيطرة“.
ولم يرد جهاز االستثمار على أسئلة 
تفصيلي��ة أخ��رى من رويت��رز مبا في 
ذل��ك م��ا يتعل��ق باس��تثماراته في 
املس��تقبل عب��ر صنادي��ق وأي رغبة 
في تعزيز الس��يطرة عل��ى تدفقات 
األموال تلك، وقامت بروكفيلد إلدارة 
األص��ول، ومقرها كن��دا، بإنقاذ برج 
كوش��نر من خالل وحدتها العقارية 

بروكفيل��د بروبارت��ي بارتن��رز، الت��ي 
اس��تحوذ جه��از قطر لالس��تثمار 
على حصة فيها قدرها تس��عة في 
املئة قبل خمس س��نوات. وامتنعت 

بروكفيلد ووحدتها عن التعليق.
ف��ي  التح��ول  إن  املص��ادر  وقال��ت 
استراتيجية جهاز قطر لالستثمار 
بدأ ف��ي أواخر الع��ام املاضي حينما 
أت��اح رؤية ن��ادرة م��ن الداخل ألحد 
الس��يادية  الث��روة  صنادي��ق  أكث��ر 
س��رية في العالم، ورمب��ا تؤدي إعادة 
النظ��ر إلى تعقي��دات كبي��رة على 
ساحة االستثمار العاملية، نظرا ألن 
جهاز قطر لالس��تثمار هو أحد كبار 
املس��تثمرين السياديني في العالم، 
حي��ث يدي��ر أصوال مبا يزي��د عن 320 

مليار دوالر .
وقام الصندوق القطري بضخ أموال 
ف��ي الغ��رب على م��دى الس��نوات 
العش��ر املاضي��ة مبا في ذل��ك إنقاذ 
بن��وك بريطاني��ة وسويس��رية أثناء 
األزمة املالية ف��ي 2008، إضافة إلى 
االس��تثمار ف��ي أس��ماء ب��ارزة مثل 
فن��ادق بالزا وس��افوي ومتجر هارودز 

في لندن.

مقاطعة قطر
كان جاريد كوش��نر رئيسا تنفيذيا 

لشركات كوشنر حينما استحوذت 
عل��ى الب��رج رق��م 666 ف��ي اجل��ادة 
اخلامسة في 2007، مقابل 1.8 مليار 
دوالر، وهو مبلغ قياسي حينئذ ملبنى 
إداري في مانهاتن. وشكل هذا املبنى 

ضغط��ا عل��ى الش��ركة العقاري��ة 
لعائلته منذ ذلك احلني.

ومت إنق��اذ البرج املثق��ل بالديون من 
ف��ي أغس��طس  بروكفيل��د  خ��الل 
آب املاض��ي حينم��ا وقع��ت األخيرة 
عقد إيج��ار للمبنى مدت��ه 99 عاما 
ودفعت��ه مقدما. ول��م يتم اإلفصاح 
للصفق��ة،  املالي��ة  الش��روط  ع��ن 
واش��ترى جه��از قط��ر لالس��تثمار 
حصة قدرها تس��عة ف��ي املائة في 
بروكفيل��د بروبارتي بارتنرز، املعروفة 
باس��م )بي.ب��ي.واي( واملدرج��ة ف��ي 
تورونتو ونيوي��ورك، مقابل 1.8 مليار 
بي.ب��ي.واي  ول��دى   ،2014 ف��ي  دوالر 
أص��ول بنح��و 87 ملي��ار دوالر، وهي 
جزء من أصول مبا يزيد عن 330 مليار 
دوالر تديره��ا بروكفيل��د األم. وج��اء 
قيام جهاز قطر لالس��تثمار بشراء 

احلصة متماش��يا مع استراتيجيته 
لتعزيز االس��تثمارات ف��ي العقارات 
مين��ح  وال  املتمي��زة.  األمريكي��ة 
االستثمار الصندوق القطري مقعدا 

في مجلس إدارة بي.بي.واي.
وق��ال مصدر مق��رب م��ن بروكفيلد 

إلدارة األصول لرويترز إن صندوق الثروة 
الس��يادي القطري ليس ضالعا في 
صفق��ة 666 باجلادة اخلامس��ة. ولم 
يك��ن مطلوبا م��ن بروكفيلد إخطار 
الصن��دوق القط��ري س��لفا، وأثارت 
الدوح��ة،  اإلنق��اذ غض��ب  عملي��ة 
بحس��ب املصدري��ن املطلعني على 
اس��تراتيجية الصن��دوق القط��ري، 
نظرا ألن كوش��نر، وهو زوج إيفانكا 
ابنة ترام��ب، كان منذ فت��رة طويلة 
ف��ي  الرئيس��يني  الداعم��ني  أح��د 
واش��نطن لولي العهد الس��عودي، 
االبن املفضل مللك السعودية ووريث 

العرش.
وكان األمير محمد بن سلمان احملرك 
الرئي��س في دف��ع دول م��ن املنطقة 
لقط��ع عالقاته��ا مع قط��ر، وفرض 
حظر على تلك الدولة الصغيرة منذ 

منتص��ف 2017. وتتهم الس��عودية 
ودول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة 
والبحرين ومصر قطر بدعم اإلرهاب، 
وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إن تلك 
ال��دول تريد ببس��اطة االنتقاص من 

سيادتها.

وقال املصدر املطلع على استراتيجية 
الصندوق السيادي القطري ”ال أحد 
يزيد االس��تثمار من خالل الصناديق 
مثلما يفعل جهاز قطر لالستثمار. 
تريد قطر أن تكون على دراية كاملة 
باألماكن التي تتجه إليها أموالها“.

قط��ر  جه��از  إن  املص��دران  وق��ال 
لالس��تثمار لن يقلص اس��تثماراته 
القائم��ة ف��ي بروكفيل��د أو جهات 
أخرى لكنه لن يستثمر بعد اآلن في 
صفقات مماثلة، وقال املصدر القريب 
م��ن بروكفيلد إن العالقات مع جهاز 

قطر لالستثمار ما تزال قوية.

استثمارات ما زالت ضخمة
جاءت إعادة النظر في استراتيجية 
جه��از قط��ر لالس��تثمار أيض��ا في 
أعق��اب تعدي��ل ف��ي إدارت��ه العليا 
ف��ي نوفمبر تش��رين الثاني املاضي، 
رئيس��ه  اس��تبدال  مت  حينم��ا 
التنفي��ذي الش��يخ عب��د اهلل ب��ن 
محم��د بن س��عود آل ثان��ي، الذي 
اس��تمر فترة طويل��ة، وحل محله 
رئيس إدارة اخملاطر الس��ابق منصور 
إبراهيم آل محم��ود. ومت تعيني وزير 
اخلارجية الش��يخ محم��د بن عبد 
الرحم��ن آل ثان��ي رئيس��ا جملل��س 
اإلدارة، وال تقدم قطر، التي تستمد 
ثروتها من كونه��ا أكبر بلد مصدر 
للغاز الطبيعي املس��ال في العالم، 
أي بيان��ات عن حجم األم��وال التي 

تستثمرها في صناديق خارجية.
وق��ال مدير صن��دوق غربي يس��تمد 
أموال بش��كل منتظم من صناديق 
س��يادية ”م��ا رأيناه مؤخ��را يتمثل 
في أنه لم يضخ أم��واال كثيرة... إما 
أو  بأنفس��هم،  يس��تثمرون  أنه��م 
أنه��م يحتفظون فق��ط بكثير من 
األم��وال“، ويعكس حتول قطر اجتاها 
على نطاق أوسع بني صناديق الثروة 
الس��يادية خلف��ض اعتماده��ا على 
اخلارجية، في  االس��تثمارات  مديري 
محاول��ة إلح��كام الس��يطرة على 
أمواله��ا، فعلى س��بيل املث��ال، قال 

جه��از أبوظب��ي لالس��تثمار الع��ام 
املاض��ي إن 55 في املائ��ة من أصوله 
كان يديره��ا مدي��رون خارجيون في 
2017، انخفاض��ا م��ن 60 ف��ي املئة 

قبل عام.
وحتى إذا توخى جهاز قطر لالستثمار 
مزيدا م��ن احلذر في اختي��ار أوعيته 
االستثمارية، فهناك بعض الدالالت 
على تضاؤل ش��هيته الستحواذات 
ديس��مبر  فف��ي  كبي��رة،  خارجي��ة 
كان��ون األول، ق��ال رئيس��ه اجلدي��د 
منص��ور إبراهيم آل محم��ود لرويترز 
إن الصندوق يركز على االستثمارات 
”الكالس��يكية“ ف��ي الغ��رب، مثل 
املالي��ة،  واملؤسس��ات  العق��ارات 
وسيسرع أيضا وتيرة االستثمار في 

التكنولوجيا والرعاية الصحية.
وق��ال مصرفي غربي أجرى محادثات 
”تتمث��ل  قطري��ني  مس��ؤولني  م��ع 
التعليمات م��ن األعلى في اإلنطالق 
إل��ى اخلارج وإبرام صفق��ات كبيرة“، 
وأض��اف أن الصفقات الت��ي يبرمها 
جهاز قطر لالس��تثمار ل��م تتوقف 
حتى ف��ي ذروة املقاطعة اخلليجية، 
الت��ي دفعت الصن��دوق بداية لوضع 
نصف ما ضخته ش��ركات القطاع 
العام في البنوك القطرية وقدره 43 
مليار دوالر، لتخفيف أثر نزوح أموال، 
ومع منو أس��عار النف��ط والغاز على 
مدى العام��ني املاضيني، لم تتخلف 

قطر عن اقتناص عقارات شهيرة.
وف��ي ع��ام 2017، تعه��د جهاز قطر 
اس��تثماراته  بزي��ادة  لالس��تثمار 
ف��ي بريطانيا إل��ى 35 ملي��ار جنيه 
اس��ترليني )45 ملي��ار دوالر( م��ن 30 
ملي��ارا. ومنذ ذلك احل��ني، أنفق نحو 
1.7 ملي��ار جني��ه اس��ترليني عل��ى 
العق��ارات، و1.1 ملي��ار أخ��رى على 
البني��ة التحتي��ة ف��ي الب��الد، وفي 
األشهر املاضية، اشترت قطر فنادق 
وجروس��فينور  نيوي��ورك،  ف��ي  بالزا 

هاوس في لندن.

م��ن جانبها، اك��دت وزارة الدفاع 
الروسية في بيان عقد االجتماع 
في فيينا، لكنها لم تكشف عن 

أجندة االجتماع .
العس��كريون  الق��ادة  وأبق��ى 
األميركيون وال��روس قناة تواصل 
بينهم على رغم تصاعد التوترات 
بني البلدين ومن��ذ بداية التدخل 
العسكري الروس��ي املباشر في 
س��وريا في خري��ف 2015 حّددت 
وواش��نطن  موس��كو  م��ن  كل 
منطق��ة عملياتها ض��د تنظيم 
"داعش"، وتبادلتا املعلومات حول 
العمليات اجلوي��ة املقررة لتفادي 

أي متاس.
وجوده��ا  أن  موس��كو  وتؤك��د 
العس��كري ف��ي س��وريا قانوني 
وج��اء بعد طل��ب م��ن احلكومة 
السورية وتنتقد الواليات املتحدة 
بنش��ر قواتها على أراضي سوريا 
في ش��كل غير ش��رعي ومن دون 
إذن النظ��ام، وطالبته��ا أكثر من 
م��رة بس��حب قواتها من ش��رق 
التن��ف،  قاع��دة  وم��ن  الف��رات 
واتهمته��ا بأنه��ا تس��عى إل��ى 
تقسيم س��وريا عبر دعم "قوات 
س��وريا الدميقراطية" )قسد( ذات 

الغالبية الكردية
وفي آب )أغسطس( 2018، وعقب 
العس��كريني  القائدي��ن  لق��اء 
وّجهت روس��يا رس��الة سرية مت 
مقترح��ات  تتضم��ن  تس��ريبها 

املتح��دة  الوالي��ات  م��ع  تع��اون 
لضمان إعادة إعمار سوريا وعودة 

الالجئني.
)ديس��مبر(  األول  كان��ون  وف��ي 
م��ن الع��ام املاضي ق��رر الرئيس 
ترامب س��حب  دونالد  األميركي 
القوات األميركية املنتش��رة في 
ش��مال ش��رقي س��وريا، حي��ث 
ش��اركت في القت��ال إلى جانب 
قوات كردية ضد "داعش"، لكنه 
عاد ووافق على إبقاء قوة صغيرة 
قوامها نحو مئتي جندي. وتأمل 
واشنطن في أن يسهم شركاؤها 
الغربي��ون ف��ي التحال��ف ض��د 

"داعش" في تشكيل 
قوة دولي��ة هدفه��ا تدريب قوات 
أمن قادرة على إرس��اء االستقرار 
في شمال س��وريا وشرقها. وفي 
املقاب��ل أك��د الرئي��س الروس��ي 
فالدميي��ر بوتني منذ أيام أنه بحث 

م��ع رئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي 
تش��كيل  نتنياه��و  بنيام��ني 
"مجموع��ة عم��ل" الخ��راج كل 

"القوى العس��كرية من األراضي 
السورية"، وكشف بوتني أن فكرة 
اجملموعة تكمن في بحث تطبيع 
األوض��اع النهائ��ي ف��ي س��وريا 
واملعارضة  احلكوم��ة  قب��ل  م��ن 
ف��ي س��وريا إضاف��ة إل��ى الدول 
املنخرطة  االقليمي��ة واألط��راف 
واملهتمة بالصراع الس��وري بعد 
القض��اء عل��ى آخر ب��ؤر اإلرهاب، 
عل��ى ض��رورة  وش��دد، حينه��ا، 
"سحب جميع القوات املسلحة 

العربية  أراض��ي اجلمهوري��ة  من 
الس��ورية، واالس��تعادة الكاملة 
للدول��ة الس��ورية واحلفاظ على 

وحدة أراضيها".
وفي ش��أن متصل بوجود القوات 
األجنبية في سوريا، قال الناطق 
اإليرانية  اخلارجي��ة  وزارة  باس��م 
به��رام قاس��مي، إن وج��ود إيران 
في س��وريا استش��اري وال متلك 
معس��كرات وق��وات عس��كرية 

فيها.
ووفق وكالة "فارس" اإليرانية، قال 
قاس��مي ف��ي مؤمت��ره الصحفي 
وح��دات  منل��ك  "ال  األس��بوعي: 
ف��ي  ومعس��كرات  عس��كرية 
سورية، بل إن وجودنا استشاري 
الطابع"، مش��دداً عل��ى أن ايران 
ستس��تمر "في ه��ذا الوجود ما 

دامت سوريا تطلب منا ذلك".
إل��ى ذل��ك، قل��ل وزي��ر اخلارجية 
الروس��ي س��يرغي الف��روف م��ن 
مجموع��ات  تش��كيل  أهمي��ة 
عم��ل إضافية لبحث التس��وية 
في س��وريا. وق��ال: "ال أرى حاجة 
لتش��كيل أي مجموع��ات عمل 
ح��ول س��وريا .. توج��د عملي��ة 
آس��تانة املتعارف عليها من قبل 
اجلميع، والتي جتري حتت سقفها 
احلكوم��ة الس��ورية واملعارض��ة 
ناجح��ة  مفاوض��ات  املس��لحة 
بوس��اطة تركيا وروس��يا وإيران". 
كم��ا لفت الوزير الروس��ي إلى أن 
أدوات املبع��وث الدول��ي  "هن��اك 
إلى س��وريا، واتص��االت في إطار 

رباعية روس��يا وتركي��ا وأملانيا 
وفرنس��ا، كما حتافظ موسكو 
عل��ى تواص��ل م��ع اجملموع��ة 
الصغيرة حول س��وريا، وكذلك 
م��ع واش��نطن عب��ر القن��وات 
العس��كرية"، وخل��ص الفروف 
إل��ى أنه "ف��ي ظل وج��ود مثل 
هذه الش��بكة املتش��عبة من 
االتصاالت التي يجب وميكن أن 
تؤدي إلى إجناح جهود التسوية 
الس��ورية، ال داع��ي الصطناع 

مجموعة أخرى".
وأش��ار الفروف إل��ى ممثلي األمم 
والوالي��ات  واألردن  املتح��دة 

املتح��دة ش��اركوا ف��ي صيغ��ة 
أس��تانة بصف��ة مراقب��ني، قبل 
األميركيني عن احلضور،  انقطاع 
وزاد "ال نس��تبعد ظهور مراقبني 
إضافيني في إطار هذه العملية".

وعلى صعيد متصل وّقع الرئيس 
الروس��ي فالدميي��ر بوت��ني مؤخرا 

مرسوماً بتجميد مشاركة بالده 
ف��ي معاهدة الصواري��خ النووية 
امل��دى،  والقصي��رة  املتوس��طة 
املُبرم��ة ع��ام 1987، بعد خطوة 
مش��ابهة للوالي��ات املتحدة في 

شباط )فبراير( املاضي.
وأعل��ن الكرمل��ني أن بوت��ني وّقع 
مش��اركة  بتجمي��د  "مرس��وماً 
روس��يا في االتف��اق )املُب��رم( بني 

والوالي��ات  الس��وفيتي  االحت��اد 
املتح��دة"، مضيف��اً أن ذلك يأتي 
بع��د "خ��رق الوالي��ات املتح��دة 

التزاماتها مبوجب املعاهدة".

وواش��نطن  موس��كو  وتبادل��ت 
املعاه��دة،  بانته��اك  اتهام��ات 
وأعل��ن الرئيس األميرك��ي دونالد 
ترام��ب الش��هر املاض��ي أن بالده 
س��تبدأ عملية االنس��حاب من 

املعاهدة خالل 6 أشهر.
ورّد بوتني بإعالن مش��ابه، مشيراً 
إل��ى أن روس��يا ستس��عى إل��ى 
تطوير صواريخ متوس��طة املدى، 

"مش��اريع مش��ابهة"  عل��ى  رداً 
تنفذها الواليات املتحدة.

13 ما وراء الحدث 

تؤكد موسكو أن وجودها العسكري يف سوريا قانوني وجاء بعد طلب من احلكومة وتنتقد الواليات املتحدة 
بنشر قواتها على أراضي سوريا

تزامناً مع قرب االعالن عن هزمية "داعش" في آخر جيب ش��رق الفرات، وفي أول لقاء بعد قرار واش��نطن االنس��حاب من سوريا ثم تعديله نحو االبقاء على قوة شرق الفرات وأخرى في قاعدة 
التنف، يلتقي رئيس��ا األركان األميركي جوزيف دانفور مع نظيره الروس��ي فاليري غراس��يموف في فيينا. ومع تأكيدها أن ال حاجة إلى "اصطناع مجموعة أخرى" لبحث تس��وية األوضاع 
في س��وريا، لم تس��تبعد موس��كو ضم أعضاء اضافيني إلى مجموعة آستانة التي تضم إيران وتركيا وروسيا.وقال الناطق باسم هيئة األركان األميركية املشتركة الكولونيل باتريك رايدر 
إن "القائدين العس��كريني س��يبحثان تفادي حصول تصادم خالل عمليات التحالف والعمليات الروس��ية في سوريا، وتبادل وجهات النظر بش��أن أوضاع العالقات العسكرية األميركية- 

الروسية واألوضاع األمنية الدولية احلالية في أوربا ومواضيع أساسية أخرى".

قام الصندوق القطري بضخ أموال يف الغرب على مدى السنوات 
العشر املاضية مبا يف ذلك إنقاذ بنوك بريطانية وسويسرية

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

اكدت التقارير 
االعالمية انه حينما 

تواترت أنباء عن أن 
قطر رمبا تكون عن 

غير قصد ساعدت في 
إنقاذ ناطحة سحاب 

في نيويورك متلكها 
عائلة جاريد كوشنر، 

صهر الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب، أُصيبت 

الدوحة بالدهشة، 
فكوشنر، كبير 

املستشارين في البيت 
األبيض، حليف مقرب 
لولي العهد السعودي 

األمير محمد بن 
سلمان، الذي قاد 

مقاطعة إقليمية ضد 
قطر، التي تتهمها 

الرياض بدعم اإلرهاب، 
وهو ما تنفيه الدوحة.

بهرام قامسي : إن وجود إيران يف سوريا 
استشاري وال متلك معسكرات وقوات 

عسكرية فيها

الفروف : توجد عملية 
آستانة املتعارف عليها من 
قبل الجميع والتي تجري 
تحت سقفها الحكومة 
السورية واملعارضة 
املسلحة مفاوضات ناجحة

مت إنقاذ الربج املثقل بالديون من خالل 
بروكفيلد حينما وقعت قطر عقد إجيار للمبنى 

مدته 99 عاما ودفعته مقدما
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ابن سلمانكوشنر تميم

قطر تعيد النظر يف اسرتاتيجية االستثمار بعد إنقاذ مبنى لكوشنر من صعوبات مالية

فالريي

بوتني

جوزيف
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جماع��ة كركوك )ج��ك( ظاه��رة ثقافية فرض��ت وجودها 
كنتيج��ة حتمية لتراكمات معرفية افرزتها ذهنية فكرية 
لنخب��ة من االدب��اء والفنانني جتاوزوا الواق��ع منطلقني من 
)كرك��وك( بؤرة مكانية ب��كل محطاتها )البي��ت/ املقهى/

املتنزه/ الكنيس��ة..(.. واخلمس��ينيات من القرن العشرين 
بؤرة زمانية.. ش��كل نواتها االولى )لق��اء الصداقة( ما بني 
)جليل القيس��ي وجان دمو ومؤيد ال��راوي وفاضل العزاوي 
وسركون بولص وانور الغساني وقحطان الهرمزي..(.. فضال 
عن )يوس��ف احليدري واالب يوسف س��عيد وعبداللطيف 
بن��در اوغلو وزهدي ال��داوودي ومحيي الدي��ن زنكنه وجنيب 
املان��ع وعصم��ت الهرم��زي وعل��ي ش��كر وعلي حس��ني 
الس��عيدي ونور الدين الصاحلي وصالح فائق وحسني علي 
الهورمان��ي وعباس عس��كر..(.. وقد حظيت ه��ذه احلركة 
باالهتمام ملا اثارته في املنجز االدبي الس��تيني )الش��عري 
والس��ردي والتش��كيلي والنق��دي..(.. فضال ع��ن ان هؤالء 
جميع��ا لهم اصول اثنية وديني��ة مختلفة )العرب والكرد 
والتركم��ان والس��ريان..( وه��ذا يعن��ي انهم كان��وا ميثلون 
التعددي��ة الثقافية والتنوع الديني الذي منحهم جمالية 
االنفتاح الثقاف��ي واالبداعي احلر.. املتج��دد.. حتى ان االب 
يوس��ف س��عيد يقول عنهم )اغرب ظاهرة في هؤالء انهم 
كرس��وا حياته��م للثقافة والش��عر.. يعيش��ون بزهد بال 
طموحات مادية او وظيفية..(.. لذا اطلقوا على انفس��هم 
بداية )جماعة ابناء الش��قاء( جتاوزا النهم لم يصدروا بيانا 
او برنامجا مش��تركا كي يكونوا جماعة.. لكن الصحافة 
البغدادي��ة عرفته��م ب�)جماع��ة كركوك( متيي��زا لهم عن 
اجلماعات التي تأسس��ت في بغداد وااللوية االخرى.. فضال 
عن انهم ينتس��بون الى مدين��ة كركوك التي جعلوا منها 
قبلته��م االولى وتيمة في كل منجزهم حتى ان س��ركون 
بول��ص يق��ول )كركوك بالنس��بة ل��ي هي بداي��ة الكتابة 
واليه��ا النهاي��ة..(.. اضافة ال��ى محاولته��م جتديد االدب 
وحتديث��ه كونهم يعيش��ون في قلب الثقافة االنس��انية..

لذا حملوا ل��واء احلرية االدبية والفكري��ة بالرغم من تنوع 
جذوره��م واختالف انتماءاتهم االجتماعية والفكرية فقد 
جمعهم النزوع نحو التم��رد والتجديد ورغبة التغيير في 
مج��االت االدب والفكر.. فكان��ت نتاجاتهم مث��ار اهتمام 
النق��اد في الداخل واخل��ارج والتي تراوحت ما بني الش��عر 
والس��رد والتش��كيل والنقد.. فانتجوا ادبا حداثويا معبرا 
عن الروح الوطنية واحلضارية فشكلوا تيارا ثقافيا يحقق 
لالنس��انية املتعة واملنفعة..فالقاص جليل القيس 1937 
يحطم حيثيات السرد التقليدي املالوف ويوظف ما سماه 
ب�)الس��رد االمبراطوري( محطما عبره الوح��دة الزمكانية 
وجاعال بدله الزمن املتداخل وس��ايكولوجية الشخصية 
في وحدة زمكانية جدلي��ة.. وبهذا اخلصوص يقول )عندما 
منتلك مخيلة برموثوسية نستطيع ان نبتكر كل شيء..(.. 
لذا ارتقى مبستوى التعبير اللغوي والصوري داخل القصة 
بطريق��ة ناضج��ة  نتيج��ة انفتاحه عل��ى مجموعة من 
اللغ��ات )انكليزية وعربية وكردي��ة وتركمانية..( فضال عن 
ان��ه يتعاطى مع الرموز من خ��الل الصور املتخيلة واحململة 
باالش��ارات.. وهذا ما تكش��ف عنه مجموعته القصصية 
صهي��ل املارة حول العال��م/1968.. ومع اطالل��ة عام 1992 
توزع��ت اجلماعة على اماكن اعمالهم فصاركل من فاضل 
العزاوي وانور الغساني في بغداد فاملانيا.. ومؤيد الراوي عني 
معلما في احدى قرى ناحية ش��وان ف��ي كركوك ثم ارحتل 
الى بغداد فلبنان ومنها ال��ى ارتيريا.. ومحيي الدين زنكنة 
عني مدرس��ا في بعقوبة اما يوس��ف احليدري فعني معلما 
في احللة.. وهاجر االب يوس��ف سعيد الى السويد اما جان 
دم��و فارحتل الى بغ��داد ومنها الى بيروت فعمان واس��تقر 
في اس��تراليا محطته االخيرة الت��ي اغمض عينيه فيها..

اما سركون بولص الشاعر واملترجم والناقد فقد مكث في 
بغداد ث��م هاجر الى بيروت فالوالي��ات املتحدة االمريكية..

واخيرا صالح فائق الذي يس��تقر في بغداد ثم يتركها الى 
دمشق فالفليبني.. وبذلك ظلت هنا آثارهم تداعب اخلياالت 
وتدع��و ال��ى احلداث��ة والتجديد ملس��ايرة احلرك��ة الزمنية 

للحياة التي ال تعرف السكون دوما..

مجاعة كركوك
وأثرها يف املنجز األدبي

a

فنارات

علوان السلمان

هتف بي
كل يوم هذا اللعني

مللت الهتاف
مللت االنتظار

واكذب الظن القبيح
واقول يوما ما

سترجعني
مللت تقلب فصولك

وفكرة ترحلني
تس��قيني  علقم��ا 

فرحا
وافخر ان اكون

اول الشاربني

وآخر الراحلني
تعرفني جوابا

ورغم ذلك تسألني
دالال غنجا جبروتا

قس��وة ال تتحمله��ا 
السنني

شفاهي جفت
وروحي ذبلت

مطب��ق  والصم��ت 
مهني

قالت ماذا تشتهي
يجمعني  ق��درا  قلت 

بك ابد اآلبدين

جالل حسن
1

ما جدوى القصيدة
أنَت تخشى الذبول

وتخشى اجلفاف
يتجع��د  نب��ض  ف��ي 

كالصفيح
ونواح على شاهدة نبض 

تقول:
كنت مظلوما من احلنني!

2
أنَت تخشى

أن تك��ف الصح��راء عن 
السراب

وتخش��ى أن ال جت��د ظالً 
قرب صفصافة

لذا تسيل كنواح
وتنس��ى القلب مفتوحا 

وتغفو.
3

أن��ِت تعاندي��ن الزمن في 
علو كعب

بقلب  الهوين��ا  ومتش��ني 
مثقوب

هكذا حتاك��ني املرايا كل 
صباح

وتراهن��ني عل��ى اتس��اع 
احلنني

في شكيمة احلب
4

أحسدِك على النسيان

وأحسد قلبي على مسك 

لهاثه

أنِت لسِت عاقلة

وأنا أيضا

أنِت جواب ملوال يس��تدل 

به الغناء

ت��ذوب األصابع  الى ح��ّد 

على وتر الكمان.

علي حسن الفواز

القصة العراقية ليس��ت بعيدة عن 
هذا االط��ار النظ��ري التوصيفي، وال 
عن املمارسة التي حفزت القصاصني 
الى الذه��اب نحو الكتاب��ة الروائية، 
بوصفه��ا فض��اء مفتوح��ا للس��رد، 
توهيم��ا  أو  املتع��ددة،  ولتش��كالته 
بفكرة املغام��رة اجلمالية التعبيرية، 
أو بوصفها نوعا من الثأر مع التاريخ، 
ومتي��ل  الرواي��ة،  تك��ره  فالس��لطة 
ال��ى القص��ة الت��ي كثيرا م��ا تكون 
غائم��ة، وموجزة، وان الفعل احلكائي 
واالش��هاري فيها محدود، فال أثر لها 
عل��ى تغيي��ر والءات اجلمه��ور، وعلى 
تصنع��ه  ال��ذي  التاري��خ  منافس��ة 
حكايات وسرديات الس��لطة دائما..

فن القّص من أكثر الفنون الس��ردية 
عرض��ة للتح��ّول في منظ��وره، وفي 
وف��ي  الش��عرية،  اللغوي��ة  متثالت��ه 
والتشكيلية  مرجياتها االستعارية، 
والتصوي��ري  ف��ي س��ياقها اخلب��ري 
والس��يميائي، وحت��ى ف��ي انفتاحه 
عل��ى الفنون األخرى، وعلى تقاناتها، 
هي)ش��كل  القص��ة  أّن  بوص��ف 
متخص��ص، له طرئق فني��ة خاصة، 
واقرب الى الشعر( هذا ما قالته نادين 
كوردمير، من حيث حساس��يتها في 

الس��ريعة،  اللقطة/ اجلملة  صناعة 
وف��ي صياغ��ة املفارق��ة، أو من حيث 
توظيفه��ا للرمز، أو ف��ي متثيل لعبة 
الق��ص املتحولة..وه��ذا مايحعله��ا 
طاق��ة  امت��الك  عل��ى  ق��درة  أكث��ر 
االيحاء، والتركي��ز، واجلزالة، والتعبير 
الس��ينمائي الس��ريع، وحساس��ية 
الذات الس��اردة ازاء ما هو توصيفي، 
وما هو اس��تعاري ف��ي التعاطي مع 
وإزاء  املوض��وع،  الثيم��ة،  الفك��رة، 
التواص��ل ف��ي لعب��ة التخّي��ل، وفي 
النس��قية.مهارة  احلي��ل  توظي��ف 
الق��اص تكم��ن ف��ي الس��خرية من 
التاريخ، وفي التط��اول على احلكاية 
عب��ر اختصارها، أو عب��ر احالتها الى 
مجال سيميائي او رمزي، وعبر كسر 
ايقاعية الزمن فيها، من خالل صياغة 
ماميكن تسميه بزمن اجملال، وهو زمن 
لغوي، افتراضي، اس��تعاري، مخادع، 
وهو ما ورد في اراء ادغار الن بو، والذي 
كان يشش��ير ال��ى أّن جن��اح القاص 
يكمن في حيازت��ه االصالة والبراعة 
والتركيز، وملسة اخليال* ، الذهاب الى 
كتابة هذه القصة ال ميكن إاّل أْن تكون 
مغام��رة، ازاء تاري��خ كبي��ر ومتراكم 
من الق��ص، على املس��توى الواقعي 
وعل��ى  اخلمس��ينات،  ف��ي  الفن��ي 
املس��توى التجريبي في الس��تينات، 
الفنطازي والسحري  وعلى املستوى 
في الس��بعينات، وه��و مايعني دفع 
لعبة القص الى مايش��به القطيعة 
الس��ردية م��ع تاري��خ القص��ة ف��ي 
واقعيته��ا، حي��ث ب��ات القصاصون 
أكثر انخراط��ا في التجري��ب، والتي 
ابت��دأ به��ا القاصون جمع��ة الالمي 
وجلي��ل القيس��ي وس��ركون بولص 

ومحم��د خضير، الى حي��ث مجاورة 
م��ا طرح��ه ادور اخل��راط بتس��ميته 
لهذا النوع م��ن القص بالكتابة غير 
النوعية، تلك الت��ي متّس التجنيس، 
التوّقع،  والوظائ��ف، والبنى، وكس��ر 
وص��وال ال��ى االجي��ال اجلدي��دة م��ن 
القصاصني، والذي��ن عادوا الى مهنة 
)احلكوات��ي( حيث وجدوا ف��ي الواقع 
أفقا للفنطازيا، وفي احلياة كثيرا من 
االغتراب.. احلكاية اجلديدة قد تصلح 
كدالة متثيلية لقصص ضياء اجلبيلي، 
إذ تنشغل بتصميم املشهد السردي 
عبر املفارقة، لتحقيق حالة االدهاش 
وكسر افق التوقع، وعبر ما ترصده أو 
تسردنه عني الكاميرا لتحفيز طاقة 
الدراما املشهدية، في شحن احلدث، 
وفي اث��راء داللته، فضال عن ماترصده 

ع��ني احلكوات��ي ال��ذي يعرف اس��رار 
املدينة، وذاكرتها النفسية والدينية 
وه��ذا  واملثيولوجي��ة،  والطقوس��ية 
ماجعل تلك القص��ص تنطوي على 
اس��تعارات واش��ارات يحتشد فيها 
الفنط��ازي والغرائب��ي والطقوس��ي 

والشعبوي.
القصة بوصفها خطابا..

هذه العنونة هي احالة الى توصيف 
تداول��ي للق��ص، إذ تب��دو القص��ص 
اجلديدة وكأنها متارس وظيفة السرد، 

بوصفه خطابا، في مقاربته البنائية، 
التداولية، وفي قصد االيهام واخملاتلة، 
وفي ترمي��م الفجوات الت��ي تتركها 
عادة كتابة التاريخ، والقص الواقعي، 

فبق��در م��ا أن القص��ة/ اخلطاب هي 
تطبيق لس��اني، إال انها فعل يتعالق 
م��ع ذات راوي��ة/ س��اردة، ورمب��ا ه��ي 
ف��ي توصيف غرمي��اس بأنه��ا) اجراء 
س��يميوطيقي يتمظهر كمجموعة 
من املمارس��ات اخلطابي��ة التي تعبر 
عنه��ا اص��وات، رم��وز، اش��ارات( في 
قصص ضياء اجلبيلي )ال طواحني هواء 
في البص��رة( نقت��رح محاولة للنظر 
الى مفه��وم القص��ة اآلن، إذ تنفتح 
قصصه على املنطقة اجملاورة للرواية، 

حيث احلكي والذاكرة والشخصيات، 
وحيث يدرك أن لعبة القص هي وجه 
آخر للعبة املغايرة، إذ ينخرط القاص 
في س��ردنة تل��ك املغاي��رة/ املفارقة، 
مثلم��ا ينخ��رط ف��ي لعب��ة معاينة 
الواقع، واحلفر في سطوحه وذاكرته، 
حيث تواج��ه القصص عاملا قد تغّير 
بالكامل، وماعادت للقصاص س��وى 
اللغ��ة، فه��ي مجال��ه، وقاموس��ه، 
وبيت اس��تعاراته، وه��ي ايضا لعبته 
ف��ي املراقب��ة، والترق��ب، والتح��ّول، 
فضال ع��ن كونه وس��يلته في تدوين 
هزائم االنس��ان، وحروبه وخس��اراته 
وفجائع��ه، عب��ر اص��وات الضحايا، 
م��ن القتل��ى، واألمه��ات واحلبيب��ات 
اخملذوالت. القاص يكتب لنا س��رديات 
م��ا بعد احلرب، حي��ث الضحية التي 
تتكلم، ولتواجه الواقع عبر الوظيفة 
الرئيس��ة للق��اص/ الس��ارد، كن��وٍع 
ضدي لس��رديات مابعد الكولنيالية، 
والتي فرضت نوعا من تدوال اخلطاب 
القائم على فعل التابع الذي يتكلم 

ويفضح ويُعّري..

القص��ص فيه��ا روح امل��رارة والوجع 
والفقد، مثلما مي��ارس القاص لعبته 
من خالل وظيف��ة الكاتب املتوجس، 
واملسكون بحدس املترقب، واملنخرط 
في وحدات س��ردية، له��ا موضوعها 
ثيم��ة  وه��و  للق��اص،  أث��رة  األكث��ر 
الفقد، والغي��اب واالختفاء واخليانة، 
والضع��ف االنس��اني وامل��وت، والتي 
تلتق��ط ش��فراتها من الش��خصية 
املُس��تلبة، ومن واقع املدينة املتحول 
واملنتَه��ك واملتناقض، وم��ن الذاكرة، 
ومن ارش��يف احلرب، واليوميات، ومن 
عوالم الفقد الذي تعيش��ه النساء 
واالمه��ات، وعب��ر لغ��ة اس��تفزازية، 
قاسية، محش��وة باأللم، وفي مناخ 
يس��تدعي اجلان��ب اخلطاب��ي، حيث 
تداول ش��فرات ورموز تل��ك الثيمات، 
الت��ي  وتقاناته��ا  الص��ور  وحي��ث 
يختل��ط فيه��ا الفنط��ازي الغرائبي 
مع الواقع��ي الس��حري..زمن القصِّ 
هو زم��ن الضحية، وم��ا القاص-هنا- 
ااّل حامل الكامي��را ذاته، والتي يقوم 
بوظيفة رصد حركة الضحية، ورصد 
ما يتبدى من عوالم وتش��وهات تلك 
الشخصية األضحوية املفتتة، وهي 
تقف في منتص��ف االلم، لتقّص لنا 
يوميات حزنه��ا، وخرابه��ا، وفقدها، 
وامله��ا، وحتوله��ا، وفجائ��ع ذاكرته��ا 
املمسوس��ة بس��يرة احل��رب واخلوف 

والهجرات.

* د. محمد صابر عبيد/ 
املغامرة الجمالية للنص االدبي/ 

الشركة املصرية العاملية/ 
الجيزة/ 2012 ص12

فن القّص من أكثر الفنون السردية عرضة للتحّول يف منظوره ويف 
متثالته اللغوية الشعرية ويف مرجياتها االستعارية والتشكيلية 

يف سياقها اخلربي والتصويري والسيميائي

موسى عزيز الخالدي

قصيدة

قصيدة

مهارة القاص تكمن يف السخرية من التاريخ ويف التطاول على احلكاية 
عرب اختصارها أو عرب إحالتها إىل جمال سيميائي أو رمزي

القصة العراقية اآلن .. حماولة يف صناعة القطيعة السردية

عبدالكريم الساعدي

جلس��ت في مكان قصي، 
أس��ّور عزلتي بحنني لذيذ، 
لم أعد أطيق لعبة النسيان 
ف��ي ظّل مدن خرب��ة، ليلة 
أم��س ح��ّط طائ��رك على 
بع��د غياب  ناف��ذة حل��م 
طويل، طويل جداً؛ ما الذي 
جعل��ك تعتل��ني س��اللم 
بالغي��اب؟  يتغ��ّزل  ك��ون 

ته��ّز  امل��وؤودة  أحالم��ك 
ذاكرتي، يتس��اقط األمس 
بهمس��ك، مكتّظاً  مزداناً 
بغنج��ك... أال تذكرين؟ ها 
أنذا أق��ف منتظراً قدومك، 
اللحظ��ة،  ح��دود  عاب��راً 
فتأتني مخمورة بالش��وق، 
الليلكي  ش��عرك  يضف��ر 
ريح الصبا، عطرك يسابق 

أنفاس��ك، كان��ت احملط��ة 
مزدحم��ة والقط��ار ملّا يأِت 
بع��د، هناك توّس��د قلبانا 
ظّل أغنية جنوبية، جلسنا 
ال  س��اهمني،  متقابل��ني، 
نع��رف م��ا نفع��ل، كانت 
ال��رؤى مجهول��ة، نله��ث 
وراء أمل ما ب��رح أن أصبح 
دخان��اً، في ذل��ك الصباح 

مرتب��كاً،  ش��يء  كّل  كان 
كن��ت أنتظ��ر جواب��اً، وما 
إن أبصرت دمع��ك البربري 
غريب��ني،  افترقن��ا  حت��ى 
تارك��ني بعض اجلن��ون في 
زح��ام امل��دن... وبع��د حني 
من الش��وق، تران��ي أدمنت 
ناف��ذة  عب��ر  التحدي��ق 

أحالمي؛ لعّلك تأتني.

)1(
عن مؤسسة الورشة الثقافية 
للنشر العراق / بغداد ومطبعة 
رواية  الف��ن ص��درت  فض��اءات 
للكات��ب  الوس��ن(  )ارجح��ة 
مه��دي عل��ي ازب��ني وه��ي من 
القط��ع املتوس��ط ج��اءت ب���) 
التصمي��م  صفح��ات،   )103
واالخراج الفني / مدحت محمد 
مدحت ولوح��ة الغالف / احمد 
املالك��ي.. اطلع عل��ى اخملطوط 
قب��ل طباعت��ه: عب��د الس��ادة 
جبار/ محمد ن��وار/ عبد الكرمي 
حس��ن م��راد/ محم��د يون��س/ 
عب��د ش��اكر/ يوس��ف عب��ود/ 
عب��د الكرمي الس��اعدي/ حميد 
احم��د  والش��اعر  الش��ريفي/ 
املالك��ي، اما املراجعة اللغوية: 

علي احلديثي .ومما جتدر االش��ارة 
الي��ه ان للكات��ب العدي��د من 

االصدارات االدبية.
)2(

من اصدارات االحتاد العام لالدباء 
والكت��اب ف��ي الع��راق – بغداد 
ص��درت اجملموع��ة القصصي��ة 
)كت��اب احلي��اة وقص��ص اخرى( 

للكاتب عبد االمير اجملر وهي من 
القطع املتوسط جاءت ب ) 119( 
صفح��ة وتضمن��ت القص��ص 
التالي��ة: الع��راة ، دع��وة حلفل 
اجملان��ني، مس��بحة اب��ي، كتاب 
احلي��اة، امل��ؤرخ، االرث، العظماء 
يرحلون بصم��ت.. احيانا، عودة 

االنسان.
السيرة الذاتية

سياس��ي  وكات��ب  ادي��ب   -
وصحفي - تولد 1962 ميس��ان 
/ اجمل��ر الكبي��ر - س��كرتير حترير 
التي  العراق��ي(  )االدي��ب  مجلة 
تص��در عن االحتاد الع��ام لالدباء 

والكتاب في العراق.
- عض��و االحت��اد الع��ام لالدب��اء 

والكتاب العرب.
الصحفي��ني  نقاب��ة  عض��و   -

العراقيني.
- عضو احتاد الصحفيني العرب.

صدرت له االعم��ال القصصية 
التالية:

1. تهجدات الصحارى .. صرخة 
الوحي��د – مجموع��ة قصصية 

عام 1999 .
 – االخي��ر  العصف��ور  ليل��ة   .2

مجموعة قصصية عام 2001 .
3. غيالن نش��يد املش��احيف – 

مجموعة قصصية عام 2009.
 – للنس��يان  يتبق��ى  ال  م��ا   .4

مجموعة قصصية عام 2015 .
الدول��ة  جائ��زة  عل��ى  ح��از 
التش��جيعية لالبداع السنوي 
ع��ن  و2001   1999 عام��ي 
القصصيت��ني  مجموعتي��ه 
)تهج��دات الصح��ارى.. وليل��ة 

العصفور االخير(.
- عم��ل في الكثير من الصحف 
واجمل��الت الثقافي��ة من��ذ العام 

.1997
- نش��رت له الكثير من مقاالت 
واملوضوعات  واالعم��دة  ال��رأي 
ف��ي  والسياس��ية  الثقافي��ة 

الصحافة العراقية والعربية.

البينة الجديدة / اسراء يونس
الثقافي��ة  الش��ؤون  دار  تش��ارك 
العامة وزارة الثقافة والس��ياحة 
واألثار مبعرض كتاب ش��امل على 
أروق��ة فن��دق ش��يراتون البص��رة 
وقاعات اجللسات النقدية وقاعات 
الق��راءات الش��عرية طيل��ة أيام 
مهرجان املربد الشعري في مدينة 
البصرة للفت��رة من 6-9 آذار2019، 
من  وبأكثر  إصداراته��ا  وبجمي��ع 
1000 عن��وان م��ن ش��تى صنوف 
املعرف��ة واإلب��داع واجمل��الت التي 

تصدر عن ال��دار بجميع إعدادها.
كما س��يعرض الع��دد اخلاص من 
والصادر  الش��عبي  التراث  مجلة 
مبناس��بة اليوبيل الفضي لصدور 
اجمللة، وإقام��ة حفل توقيع كتاب 
لعدد من الشعراء املشاركني في 
املربد.ويذك��ر أن مهرج��ان املرب��د 
الش��عري بدورته »33« يشارك به 
ش��عراء عرب وعامليني ومن جميع 
الدول وش��عراء الع��راق املغتربني 
جمي��ع  م��ن  وأدب��اء  وش��عراء 

احملافظات كافة.

انتظار

إصدارات

ه��ل ميكن القول بأن أس��اليب كتابة القص��ة القصيرة قد تغيرت؟ ما طبيعة هذا التغّير؟ وهل أّن ما أصابها جعله��ا تصير بال حكاية، أو بال ثيمة واضحة، أم 

أنه تغّير مّس- فقط- تقانات الكتابة، وزوايا النظر، ومعاجلة القاص لكّل الوحدات السردية في القصة؟ هذه األسئلة تضعنا في صلب مواجهة ما يجري في 

عالم سرديات القص، على مستوى متركز هذا السرد قصصيا، او على مستوى وظائفيته في التعاطي مع حتوالت ومفارقات، باتت قارة وضاغطة، وباعثة على 

ضرورات ضاغطة في تغيير لعبة السرد، مبا فيها لعبة السرد في اللغة، او لعبة السرد مع التاريخ والسيرة واالعتراف واملثيولوجيا واحلكايات..

دار الشؤون الثقافية العامة .. معرض شامل للكتاب يف مهرجان املربد الشعري

 البينة الجديدة / علي شريف
قضاء  في  الثقافي  البيت  ضيف 
شباب  منتدى  مع  بالتعاون  القاسم 
القضاء الكاتب والروائي عامر حميو 
مبناسبة صدور مجموعته القصصية 
املوسومة )اصيغوا اإلنتباه ما حولنا 
استهلت  التي  األمسية  يهمس(. 
واملهنية  الذاتية  السيرة  بقراءة 
محمد  الدكتور  قبل  من  للضيف 
الشبيلي تضمنت احلديث عن املنجز 
السردي من قبل كاتبه بوصفه منطا 
الواقعية  املدرسة  إلى  ينتمي  سرديا 
والروائي  الكاتب  بني  ثم  النقدية. 
عامر حميو أن أحداث اجملموعة كتبت 
بشكل يحاكي وقائع معاصرة ملقية 
الضوء على مشاكل اجملتمع ومعاناته 

بأسلوب ابتعد عن التعقيد معتمداً 
أشار  مداخلة  وفي  املباشر.  اخلطاب 
أن   إلى  الدكتور أحمد اخليال  الباحث 
املنجز السردي لعامر حميو عبر عن 
بعد  ما  أسلوب  إلى  صاحبه  انتماء 
مبنهجه  الكاتب  إلتزام  مع  احلداثة 
عنوان  واصفاً  النقدية(  )الواقعية 
األمسية  والالفت.  باملضيء  املنجز 
التي اختتمت بتقدمي شهادة تقديرية 
للضيف احتفاء مبنجزه الرابع وتثمينا 
حلضوره الثقافي تخللتها ايضا ورقة 
نقدية للناقد الدكتور الشبيلي كان 
التركيز على ما احدثته اجملموعة من 
إثارة وانشغال فكري وأسلوب سردي 
نقاط  أبرز  مادته  الواقع  من  أتخذ 

الورقة ومضامينها.

قصة قصرية البيت الثقايف يف القاسم
يضّيف الكاتب والروائي عامر محيو أصابع على

 وتر الكمان



متابعة / البينة اجلديدة
م��ي  الكويتي��ة  اإلعالمي��ة  واصل��ت 
العي��دان هجومها عل��ى الفنانة نوال 

الكويتية، ونش��رت مقط��ع فيديو آخر 
من إحدى حلقات برنامجها »كش��ف 
حساب« الذي يعرض على شاشة قناة 
»س��كوب«، وصّع��دت في��ه هجومها، 
متطرق��ة إلى بع��ض املواضيع اخلاصة 
ج��داً. وقالت في بداية املقطع إن صوت 
الفنانة الكويتية يشعرها بالكآبة، وإن 
لدى كل إنسان س��ناً محددة للعطاء.
وأش��ارت إلى أنها أصغر م��ن نوال ب�12 
إلى 13 سنة، ودعتها مجدداً إلى البقاء 
ف��ي املن��زل واالهتم��ام بتربي��ة ابنتها 
الوحيدة حن��ن، إال أنه��ا تخّطت ذلك 
بدعوته��ا الفنانة إلى إجناب طفل آخر، 
مضيف��ة أنّها قرأت عبر املواقع أن امرأة 
تبلغ ال�61 أجنبت طفالً. وقالت: »بعدك 
ف��ي اخلمس��ينات، بع��د تقدري��ن«.
ولك��ن اإلعالمية تعرض��ت ملوجة 
واسعة من االنتقادات. ودافع كثير 
من املتابعن عن الفنانة الكويتية 
مش��يرين إلى أنها تتمتع بالصوت 
اجلميل وبالرق��ي، متهمن العيدان 
وأع��رب  النس��اء.  وكي��د  باحلق��د 
بعضهم عن استغرابهم دعوتها 
ن��وال إل��ى اإلجناب بعدم��ا وجهت 
االنتق��ادات إلى املصممة بس��مة 
بوس��يل، زوج��ة الفنان تامر حس��ني، 

بسبب إجنابها طفلها الثاني.

برعاي��ة وزي��ر الثقافة والس��ياحة 
احلمدان��ي  األمي��ر  د.عب��د  واآلث��ار 
وبحضور عدد املسؤولن  والقنوات 
الفضائي��ة وش��خصيات إعالمية 
افتت��ح صباح يوم اإلثن��ن املاضي 
الراب��ع من آذار وعل��ى قاعات مركز 
الفن��ون ف��ي مق��ر وزارة الثقاف��ة 
للباح��ث  الش��خصي  املع��رض 

هاشم طراد مدير املتحف احلضاري 
املتجول في القشلة، ضم املعرض 
أكثر م��ن  356 لوحة ألثار حضارية 
تع��ود ال��ى  7000 س��نة منه��ا ما 
س��لم باتفاقيات جائ��رة ومنها ما 
نهب وس��رق خالل فترات االحتالل 
التي تعرض له��ا العراق في حقب 
مختلفة وه��ي معروض��ة اآلن في 

جميع املتاحف العاملية مما يدل على 
أهمية وعم��ق اإلرث احلضاري لبالد 
وادي الرافدي��ن الت��ي كان��ت النواة 
احلقيقية النبثاق مختلف العلوم. 
ومن جانب��ه فقد اثنى وزير الثقافة 
احلمداني على جهود القائمن على 
املعرض وأبدى اس��تعداده ألي دعم 
من شأنه أن يصب في خدمة تاريخ 
الع��راق وحضارات��ه العريقة، وفي 
كلم��ة له ذكر طراد أن نش��أته في 
مناطق تاريخية ال زالت ش��اخصة 
حتى يومنا هذا كمناطق قنبر علي 
وامليدان  واملتنبي والقصر العباسي 
وغيره��ا م��ن املناط��ق التاريخي��ة 
احمليط��ة به ه��ي الت��ي كونت هذه 
العالق��ة احلميم��ة والقوي��ة بينه 
وب��ن كل م��ا يتعل��ق بآث��ار العراق 
وحضارته وتاريخه مما دفعه إلقامة 
هذا املعرض الذي دعا من خالله الى 

تكاتف اجلهات املس��ؤولة من أجل 
إرج��اع ه��ذه الكنوز إل��ى موطنها 
األصلي وب��ن أن ه��ذه اخلطوة هي 
فقرة من فق��رات املتحف احلضاري 
خمس��ن  أص��ل  م��ن  املتج��ول 
فق��رة  تعتبر ص��ورة منهجية عن 
تاري��خ العراق، وف��ي كلمة للناطق 
اإلعالمي للتح��ف املتجول وعضو 
للمع��رض  التحضيري��ة  اللجن��ة 
س��تار اجلوده ق��ال أن املع��رض هو 
ج��زء م��ن ثقاف��ة احلض��ارة الت��ي 
يفتقر لها الشارع العراقي املتخم 
باملف��ردات السياس��ية والفس��اد 
كل  والبعي��د  واحملاصص��ة  اإلداري 
البع��د ع��ن اآلث��ار والت��راث ولذلك 
نحن اليوم نقيم ه��ذا املعرض في 
خط��وة جديدة م��ن نوعها إلعطاء 
للمجتم��ع  إيجابي��ة  ش��حنة 
وتعريفه��م  املوج��ودة  ولألجي��ال 

مت  وق��د  احلض��اري  بتاريخيه��م 
مراعاة التسلسل التاريخي في 
آلية عرض الص��ور املوثقة والتي 
تؤكد على خروج ه��ذه اآلثار في 
الدولة  وق��ت  اتفاقي��ات جائ��رة 
العثماني��ة وما تبعها وتعرضها 
أن  وأض��اف  والس��لب   للنه��ب 
اكب��ر املتاح��ف العاملية ال ميكن 
أن تك��ون م��ن دون أن توجد فيها 
بصم��ة رافدينية في أروقتها وأن 
كل م��ا مت احلدي��ث عن��ه هنا هو 
ل���25%  فق��ط من اآلث��ار فهناك 
من اآلث��ار ما لم يكتش��ف بعد 
وأنه��ا س��تكون إضاف��ة جديده 

للمجتمعات فيما لو مت إكتشافها 
والتنقيب عنها  ولذلك نحن نتمنى 
أن يك��ون متح��ف األث��ار متح��ف 
متجدد فاملنجز احلضاري الثقافي 
الذي قدمته احلضارات الس��ومرية 

واألش��ورية والبابلي��ة  منجز غير 
مجرى التاريخ  لذا فهي تس��تحق 
أن يق��ام لها هك��ذا معارض تخلد 
إجنازاتها على مر العصور  وتعريف 
األجيال بها، هذا وقد القى املعرض 

أستحس��ان اجلمهور ال��ذي أعرب 
عن إعجابه الكبير ملا مت عرضه من 
ص��ور ألثار بلدهم لم يس��بق لهم 
التع��رف عليها إال م��ن خالل هذا 

املعرض.

مي العيدان تبلغ احملظور
يف هجومها على نوال الكويتية

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية

العنـــــوان : بغداد -شارع فلسطني - مقابــل وزارة النقــل - خلف مسبح حي املهندسني

لالستفســـــار واإلعالن االتصـــــــــال باألرقـام التاليــــــة : 07906318109 - 07702872273

www.albayyna-new.com15

جملة
العدد )3141( االربعاء 6 /3  / 2019

ال
البينة الجديدة / صابرين الكاتب 

وزارة الثقافة تفتتح معرضًا للصور الفوتوغرافية ألهم اآلثار العراقية املفقودة

متابعة / البينة اجلديدة
انه��ت الفنانة اللبنانية مابيل س��ويد تصوير 
مش��اهدها ف��ي بطول��ة قص��ة »نيغاتي��ف« 
ضمن اجلزء الثاني من سلس��لة »احلب جنون«، 
م��ن انت��اج ش��ركة »غول��دن الين«. وجّس��دت 
شخصية »نورا« التي تعاني من حب من طرف 
واح��د، األمر الذي يدفعها الى دفن مش��اعرها، 
والتحّول ال��ى موقع الصديقة، وأيضاً الس��ند 
مل��ن تكن ل��ه الغ��رام، حتى خ��الل معاناته من 
غرميتها وحبيبته.وقصة »نيغاتيف« من تأليف 
وس��يناريو وح��وار س��يف رضا حام��د وإخراج 
مروان بركات، ويش��ارك ف��ي بطولتها املمثلون 
باس��م مغني��ة ودوجا حج��ازي وكارم��ن لّبس 
وإيلي ش��الوحي ومحمد قنوع.وس��بق تصوير 
»نيغاتيف« قصص أخرى، مثل »احلب األس��ود« 
من كتابة نادية األحمر وإخراج علي محي الدين 
علي، وبطولة سّلوم حّداد وطوني عيسى وفادي 
اندراوس وآن ماري س��المة وفيفيان انطونيوس 

وروزي اخلول��ي، وقصة »دفاتر املاضي« من كتابة 
زك��ي مارديني وإخراج أحم��د ابراهيم، وبطولة 
يوس��ف اخل��ال وباميال الكيك وجالل ش��ّموط 

وندى بو فرحات وجوان اخلضر.

مابيل سويد تعيش احلب من طرف واحد

متابعة / البينة اجلديدة
انتش��ر ف��ي األيام األخي��رة فيدي��و كليب ألغني��ة يؤديها 
مطربا املهرجانات حمو بيكا ونور التوت بعنوان »هتفضل 
منبر وان«، وهي رد من بيكا على أغنية مجدي شطة »مش 
منب��ر وان«. وش��ارك الفن��ان محمد رمضان راب��ط الكليب 
على صفحته اخلاصة ب�«فايسبوك«، وعلق عليها بقوله: 
»ش��كراً حم��و بيكا وش��كراً قن��اة »هال مصارع��ة« على 
الهدي��ة اجلميلة دي )أغني��ة هتفضل منب��ر وان(.. ربنا يدمي 
احملب��ة ويوفقكم ف��ي حياتكم وش��غلكم«. وكان مجدي 
ش��طة طرح كليب ألغني��ة بعنوان »مش منب��ر وان«، التي 
اعتبره��ا البع��ض رداً على أغنيتي الفن��ان محمد رمضان 
»منب��ر وان« و«املل��ك«، ومع��روف املنافس��ة القوي��ة ما بن 
حمو بيكا ومجدي ش��طة وهو ما دفع بيكا لطرح كليبه 

»هتفضل منبر وان« للرد على شطة.

ملاذا شكر حممد رمضان
مطرب املهرجانات محو بيكا؟

متابعة / البينة اجلديدة
ش��ارك وزير الثقافة والس��ياحة واآلثار 
الدكتور عبد األمير احلمداني, مؤسسة 
بغ��داد للس��ينما والفن��ون مهرجانها 
الس��ينمائي 3×3 في نس��خته الرابعة 
ال��ذي أقيم في مبنى أه��ل الفن الكائن 
ف��ي الوزيرية . وفي مع��رض كلمته التي 
ألقاه��ا ف��ي أفتت��اح املهرج��ان أش��اد 
احلمداني باجله��ود الكبيرة التي يبذلها 
القائمون عل��ى املهرج��ان ليكون بهذا 
املستوى العالي والرفيع من حيث كثرة 
ع��دد اجلهات املش��اركة محلي��اً ودولياً 
.كذلك في االختيار الصعب من االعمال 
أيام مايعني ان تنتج فلماً رصيناً معبراً التي كانت عنوان املهرجان 3دقائق في 3 

وهادف��اً في هذا الوقت القصير«. بعدها 
أعل��ن احلمداني ع��ن اس��تعداده لدعم 
كافة املش��اريع واألعمال الس��ينمائية 

واملسرحية والفنية الرصينة التي ميكن 
له��ا النه��وض بالواقع الفن��ي واألدبي 
وكس��ر النمطي��ة التقليدية للس��ير 
في عملن��ا الثقافي الى االمام ».كذلك 
في االختي��ار الصعب من االعمال التي 
كان��ت عن��وان املهرج��ان 3دقائق في 3 
أيام مايعني ان تنتج فلماً رصيناً معبراً 
وهادفاً في هذا الوقت القصير« . بعدها 
أعل��ن احلمداني عن أس��تعداده لدعم 
كافة املش��اريع واألعمال السينمائية 
واملسرحية والفنية الرصينة التي ميكن 
له��ا النه��وض بالواقع الفن��ي واألدبي 
وكسر النمطية التقليدية للسير في 

عملنا الثقافي الى االمام».

احلمداني حيضر افتتاح مهرجان 3×3 السينمائي

حسن السلمان
إن االعتم��اد حرفي��ا عل��ى الواقع 
ال يخ��دم الف��ن إطالقا م��ا لم يتم 
تصه��ره  بصي��غ  مع��ه  التعام��ل 
اإلبداعي��ة  العملي��ة  رؤى  ضم��ن 
فيم��ا يتعلق باحلكائية وأس��لوب 
الس��رد، خاصة إذا كان��ت القصة 
الواقعي��ة معروف��ة ومتداول��ة في 
كل مكوناتها وتشعباتها. هنا أود 
اإلش��ارة الى أن هذه القصة قدمت 
عام 2005 كمس��رحية من تأليف 
وأخراج راجي عبد اهلل وكان العرض 
جميال ألنه ابتعد عن منطية الواقع 
وتعام��ل مع اخليال الفني بش��كل 
جي��د، كم��ا ق��دم كفيل��م روائ��ي 
قصي��ر في معهد الفن��ون اجلميلة 
ع��ام 2012 من إخ��راج جواد صادق.

يتوج��ب هن��ا الذهاب ال��ى العتبة 
األولى للفيلم حيث ج��اء العنوان 
)أنا يوسف يا أمي( الذي يحتاج الى 
أكثر من س��ؤال: مل��اذا جاء بصيغة 
تق��دمي ال��ذات؟ وه��و أم��ر غريب أن 
يق��دم االب��ن نفس��ه ال��ى أم��ه!! 
ومل��اذا ج��اء )بفه��م آخ��ر( بصيغة 
تع��رف  ال  األم  ه��ل  االس��تفهام؟ 
ابنها؟! وحن يبدأ الفيلم في تقدمي 
نفس��ه للمش��اهدين وعند عتبة 

التايت��ل األول له تقابلن��ا معلومة 
صادمة وقاس��ية تق��ول ان الفيلم 
اعتم��د قصة حقيقي��ة. يعني أننا 
أمام واقع حقيق��ي والذي هو بحق 
س��يطر على كل مجري��ات الفيلم 
من دون أن يقدم ما يجب أن تقدمه 
السينما من عناصر فنية وجمالية 
الس��حر  ذل��ك  ومتنحن��ا  تقربن��ا 
اجلميل ال��ذي اعتادت  على تقدميه 
السينما. فالواقع دائما يحتاج الى 
اخليال، انطالقا م��ن أن اخليال مينح 
ذلك الواقع أبع��ادا وصفات جديدة 
منها خلق املتعة والتش��ويق ، النه 
لي��س كل م��ا موج��ود ف��ي الواقع 
ميك��ن أن يك��ون فنا جي��دا في كل 

األعم��ال األبداعية األخرى )الرواية، 
القصة، املس��رحية، اللوحة، الخ.. 
ولهذا فإن التقيد مبجريات واقعية 
القصة يأخذنا الى مناقشة شكل 
سينمائي قدمه الفيلم وقد خضع 
بالكامل الى األس��لوب املغلق في 
الس��رد والذي أيقظ رغبة املتابعة 
ف��ي املش��اهد األول��ى من��ه اال أنه 
سرعان ما انقطعت أواصر التلقي 
بفع��ل االرتباك احلاص��ل في فهم 
األس��لوب املغلق وكيفية التعامل 
مع��ه في الس��رد. فاملؤلف �� اخملرج 
الفرطوسي أراد، بوعي منه ام بغير 
ذل��ك، أن ينتق��ل بن��ا عب��ر مدارس 

أخراجية سينمائية متنوعة.

تشابك الواقعية وضياع األفكار واملفاهيم
للفيلم »أنا يوسف يا أمي«

متابعة / البينة اجلديدة
على خلفية مطالبة املطربة السورية أصالة باحلصول على 
اجلنسية املصرية في أحد لقاءاتها التليفزيونية، وكتابتها 
منشوراً على »فيسبوك« تؤكد فيه أنها فخورة بجنسيتها 
األم الس��ورية، وفخ��ورة أيض��اً باجلنس��ية البحرينية التي 
نالتها كتكرمي من دولة البحرين واجلنس��ية الفلس��طينية 
الت��ي نالتها من الش��عب الفلس��طيني، هاجمت الكاتبة 
بس��بب  الس��ورية  املطرب��ة  الس��عيد  فج��ر  الكويتي��ة 
تصريحاته��ا باملطالب��ة باحلصول على اجلنس��ية املصرية، 
قائلة إنها »س��بق وأعلنت أنها ال حتبها س��واء فنياً أو على 

املستوى الشخصي، ومن منطلق غيرتها على البحرين التي 
تس��اوي بالنس��بة لها غيرتها على دولتها الكويت، يؤملها 
أن تس��معها تقول خلصون��ي وأعطوني جنس��ية أخرى«. 
وطرحت فجر الس��عيد س��ؤاالً للخبراء في قانون اجلنسية 
البحريني حول مش��روعية الس��ماح للمطرب��ة أصالة بأن 
حتمل 3 جنس��يات مختلفة وهي الس��ورية والفلسطينية 
والبحرينية، وذلك على هامش اعتراف املطربة بجنسياتها 
الثالث. وأضافت أنه في دولتها الكويت ال يس��مح ملواطنها 
بازدواج اجلنس��ية هناك وفي حال��ة االعتراف بذلك يخير ما 

بن التنازل عن إحداهما أو يتم إسقاطها عنه.

بعد مطالبتها باجلنسية املصرية .. فجر السعيد تهاجم أصالة

متابعة / البينة اجلديدة
تواصل الفّنانة اللبنانية ليلى جريج تصوير مشاهدها في بطولة مسلسل »آخر الليل«، اللبناني 
الس��وري املش��ترك، عن قصة دميتري ملك��ي، ومعاجلة درامي��ة لعبير صّياح، ومن إخراج أس��امة 
احلمد، وإنتاج ش��ركة »الصدى لإلنتاج الفني«.وتؤدي املمثلة الش��ابة دور »ندى« الفتاة احلس��ناء 
والعفوية وصاحبة الش��خصية القوية التي تعيش في وس��ط األحداث، بسبب عالقتها ب�«لورا« 
صاحبة املعاناة والتحديات في العمل الدرامي.وعلى رغم اختالف ش��خصيتيهما، حتافظ »ندى« 
على صداقة مقّربة بينهما، وتس��اعدها في حل جميع مش��اكلها، وكل ذلك بسبب فراغ داخلي 

تعيشه، ووحدة قاسية سببها فقدانها أهلها.

ليلى جريج ختسر أهلها وتعيش فراغًا عاطفيًا
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 وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة
 النــــــــــــــــــــــــــــعإ

 
 ةالمبين القطعةجزء من  تأجير ارات الدولة عنقوزارة المالية / دائرة ع تعلنُ 

حكام قانون بيع أوفق  سنوات خمس) ٥لمدة ( دناه بالمزايدة العلنيةأ اوصافهأ
 يجارفعلى الراغبين باإل(المعدل)  ٢٠١٣لسنة  ٢١م قرموال الدولة أيجار إو

) لالطالع على التفاصيل ذي قارمراجعة فرع دائرة عقارات الدولة في محافظة (
لكامل  مقدربدل اإليجار المن  %)٢٠مينات القانونية البالغة (أمستصحبين معهم الت

وسيكون  قبل االشتراك بالمزايدةالثبوتية والمستمسكات وبصك مصدق  يجارمدة اإل
وم اليمن  ) يوماً تبدأ٣٠(مدة الساعة العاشرة صباحاً بعد مرور  فيالمزايدة  موعد

 ويتحمل من ترسو مديرية ناحية االصالحفي عالن في الصحف الذي يلي نشر اال
وتؤول المشيدات الى وزارة المالية  االيجار% من بدل ٢عليه المزايدة اجور خدمة 

فتكون المزايدة في ة رسمية لالمزايدة عطواذا صادف يوم بعد انتهاء مدة العقد 
اليوم الذي يليه مباشرة وبإمكان الراغبين بالدخول للمزايدة االطالع على الموقع 

 ) www.mof.gov.iq( االلكتروني
 وكالة / المدير العام

٢٤/٢/٢٠١٩ 
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فقدان

ص��ادرة  هوي��ة  فق��دت 
م��ن أمان��ة بغ��داد رقمها 
عائ��دة   )H13303(
للمهندس )عقيل سعدون 
ي��ازع( موظ��ف يف بلدية 
الش��علة، فالرج��اء عل��ى 
من يعثر عليها تس��ليمها 

لجهة االصدار.

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت وزارة النفط، امس الثالثاء، عن قيام نائب رئيس الوزراء لش��ؤون 
الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان مباحثات مع ش��ركة عاملية لتطوير 
قطاع الطاقة املتجددة. وقالت وزارة النفط في بيان لها تلقت »البينة 
اجلديدة« نس��خة منه، ان »وزي��ر النفط ثامر الغضبان تباحث مع مدير 
  International التطوير للش��رق االوسط وش��مال افريقيا في ش��ركة
Shire Oak ريتش��ارد كرو سبل افاق التعاون املشترك في تطوير قطاع 
الطاقة املتجددة«. واضافت الوزارة ان »العراق يسعى الى تطوير قطاع 
الكهرباء م��ن خالل رفد املنظومة الكهربائي��ة مبصادر طاقة متجددة 
كالطاقة الشمسية«. من جانبه اكد مدير الشركة ريتشارد كرو رغبة 
»ش��ركته في تطوير قطاع الطاقة في البالد م��ن خالل بناء محطات 

للطاقة الشمسية«.

الغضبان يتباحث مع شركة عاملية 
لتطوير قطاع الطاقة املتجددة بغداد / البينة الجديدة

ش��اركت نحو 30 ش��ركة تابعة لوزارة 
الصناع��ة واملعادن في مع��رض »صنع 
ف��ي العراق« للتروي��ج للصناعة احمللية 
والتش��جيع عل��ى ش��راء منتجاته��ا.

الن��اجت  تعزي��ز  ال��ى  املع��رض  ويه��دف 
االجمال��ي الوطن��ي للب��الد م��ن خالل 
تفعيل الش��ركات واملصانع للقطاعني 
ال�ع�ام وال�خ���اص، اض�اف�ة ال�ى خلق 
مس��احة جدي��دة للتواصل م��ع الزوار 
الس��يما اجلهات امل�س���ت�ف�ي�دة م��ن 
وال��خ����اص. ال��ع����ام  ال�ق�ط���اع 

وانطلق املعرض االحد املاضي بنسخته 
الرابعة والذي احتضن��ه معرض بغداد 
الدولي ملدة خمس��ة اي��ام، وقام بعرض 
اكث��ر من 300 م��ادة ومارك��ة مختلفة 
حتمل ش��عار »صنع في الع��راق«. وقال 
مدير اعالم الشركة العامة للصناعات 
املطاطي��ة حس��ام الغ��راوي في حيث 
لوكالة االقتصاد نيوز، إن »شركتي بابل 
والديواني��ة تنتجان اط��ارات مبواصفات 

عاملي��ة وخاضعة للتقيس والس��يطرة 
النوعية«، الفتا الى ان »االقبال على هذه 
االط��ارات ضعيف جدا بس��بب املنتج 
االجنب��ي الذي يك��ون ف��ي الغالب من 
مواد رديئة وغي��ر خاضعة للمواصفات 
العاملي��ة«. من جهته، ق��ال مدير اعالم 
وعالق��ات ش��ركة ادوي��ة س��امراء ليث 
صالح في حديث ل�«االقتصاد نيوز«، إن 
»مشاركتنا في معرض صنع في العراق 
تأتي لتعريف املواطن مبنتجات ش��ركة 
ادوي��ة س��امراء«، الفت��ا ال��ى ان »جناح 
الشركة شهد اقباال كبيرا من اصحاب 
املذاخر، وعدد م��ن االطباء والصيادلة«.

ودع��ا صالح الى »زيادة نس��بة التعاقد 
مع وزارة الصحة لع��ام 2019 من خالل 
ش��ركة ادوية س��امراء، كما نطمح بأن 
تقوم احلكومة بس��ن قان��ون يلزم وزارة 
الصح��ة بالتعاق��د م��ع ش��ركة ادوية 
س��امراء ملا لهذه الش��ركة م��ن كفاءة 
في انتاج االدوية«. والشركات املشاركة 
ف��ي املع��رض ه��ي كل م��ن، الش��ركة 

العامة للمنتوجات الغذائية وش��ركة 
ديالى العامة والشركة العامة لصناع 
الس��يارات واملعدات والش��ركة العامة 
للصناع��ات الكهربائي��ة وااللكترونية 
للصناع��ات  العام��ة  والش��ركة 
التعديني��ة وش��ركة الف��ارس العام��ة 

االس��مدة  العامة لصناعة  والش��ركة 
اجلنوبي��ة ومجموع��ة ش��ركات البعد 
الرابع والش��ركة الوطني��ة للصناعات 
االنش��ائية والش��ركة العام��ة ملعدات 
فابي��اب  وش��ركة  والق��در  االتص��االت 
والش��ركة العامة لصناعات النس��يج 

واجللودوالش��ركة العام��ة للتصمي��م 
وتنفيذ املش��اريع وش��ركة اب��ن ماجد 
العام��ة للحدي��د  والش��ركة  العام��ة 
والصل��ب وش��ركة اور العامة وش��ركة 
الزوراء العامة واملديرية العامة للتنمية 
الصناعية والشركة العامة للصناعات 
النحاسية وامليكانيكية وزارة الثقافة/ 
الدار العراقية لالزياء والشركة العامة 
لالنظمة االلكترونية والشركة العامة 
لصناعة االدوية واملس��تلزمات الطبية/ 
س��امراء والش��ركة العامة للصناعات 
االنشائية والشركة العامة للصناعات 
العام��ة  والش��ركة  البتروكيمياوي��ة 
للصناعات املطاطية والشركة العامة 
للفحص والتاهيل الهندس��ي وشركة 
الصناع��ات احلربية العامة والش��ركة 
العام��ة للصناعات الفوالذية وش��ركة 
الف��رات العامة للصناعات الكيمياوية 
العامة للسمنت  واملبيدات والش��ركة 
العراقي��ة والش��ركة العام��ة لكبريت 

املشراق.

حنو 30 شركة تابعة لوزارة الصناعة تشارك يف معرض »صنع يف العراق«
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جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرصافة
تنفيذ/30
رقم االضبارة: 2014/2382

التاريخ: 2019/2/25 
اىل/ املنفذ عليه 

غفران هادي عبد األمري
األعظمية م/312 ز/8 دار24

لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز شرطة االعظمية بالعدد/997 يف 2019/1/24 أنك مجهول محل اإلقامة وليس لك موطن دائم أو مؤقت أو مختار، يمكن اجراء التبليغ 
عليه، واستنادًا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك إعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الرصافة خالل خمسة عشر يومًا تبدأ من اليوم التالي للنشر ملباشرة املعامالت التنفيذية 

بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستباشر هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون:
املنفذ العدل
نضال درويش كاظم

أوصاف املحرر:�
قرار محكمة االحوال الشخصية يف الشعب بالعدد 4483/ش/2018 يف 2018/9/2 واملتضمن الحكم بتغيري مكان املشاهدة الوارد يف قرار الحكم املرقم 2950/ش/2014 
وإلزام املدعية )غفران هادي عبد األمري( بتمكني املدعى عليه )محمد كاظم علوان( من مشاهدة الطفل )الحسن محمد كاظم( يف مكتب الباحث االجتماعي يف مقر محكمة االحوال 
الشخصية يف االعظمية بدال من مكتب البحث االجتماعي يف محكمة االحوال الشخصية يف الشعب وملرتني يف الشهر يف اول خميس من بداية الشهر واملرة الثانية يف يوم الخميس 
يف منتصف الشهر من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا واذا صادف يوم املشاهدة عطلة رسمية فيكون اول يوم عمل يلي العطلة موعدًا للمشاهدة وتحميل املدعى 

عليه الرسوم واملصاريف.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية 
محكمة البداءة املتخصصة بالدعاوى التجارية يف الرصافة 

التاريخ: 101/تصحيح خطأ مادي/ 2018
العدد: 2019/3/5
خدمة وجباية

اىل املطلوب تصحيح الخطأ ضده/ املدير املفوض
للشركة الفنية العلمية لتجارة األدوية واملستلزمات الزراعية 

والتكنولوجيا املحدودة املسؤولية/ إضافة لوظيفته

م/ إعالن
أقام طالب تصحيح الخطأ )املدير العام للشركة العامة للتجهيزات 
الزراعي��ة/ اضاف��ة لوظيفت��ه( الدعوى املرقم��ة 101/ تصحيح 
خطأ م��ادي/2018 ال��ذي يطلب فيه��ا تصحيح الق��رار الصادر 
بتاريخ 2018/6/28 والحكم بتصحيح اسم الشركة من الفنية 
العاملية اىل الفنية العلمية، وملجهولية محل اقامتك حسب شرح 
القائم بالتبليغ وانتقالك اىل جهة مجهولة قرر تبليغك بصحيفتني 
محليتني يوميتني بموعد املرافعة املوافق 2019/3/19 الساعة 
التاسعة، ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونًا ستجري 

املرافعة بحقك غيابًا وعلنًا وفق القانون.
القاضي االول
الهام فخري صادق

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: 2019/568
التاريخ: 2019/3/5

إع�����������الن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلسل 49/2 م 37  ام هليل الواقع يف الكوت العائد للمدين )هادي رحيم ضمد( املحجوز لقاء 
طلب الدائن )علي عبد الحسني شليج( البالغ )20,000,000( عشرين مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة )30 يومًا( تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبًا معه التأمينات القانونية عشرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشرتي.
                                                                                                                                                                              املنفذ العدل

عقيل خليل خلف الخرسان 
املواصفات:�

1-موقعه ورقمه:- كوت /ام اهليل طريق بغداد / كوت 
2-جنسه ونوعه:- االرض الزراعية ملك صرف باعتبار 75000 م حصة املدين 2500 سهم يف منطقة ام هليل قرب سيطرة 

الكوت وهي غري صالحه للزراعة ومشيد عليها بعض الدور السكنية. 
3-حدوده واوصافه: 

4-مشتمالته :- 
5-درجة العمران : 

7-مساحتة :-  30 دونم  
8- الشاغل :- الشركاء

9-القيمة املقدرة: 25,000,000 خمسة وعشرون مليون دينار املساحة املباعة ابالية 1250 سهم



وعال��م  البروفيس��ور  ق��ال 
ايها  ياس��ن:  االجتماع عدنان 
االخ��وة نأم��ل ان تك��ون ه��ذه 
احملاضرة غي��ر تقليدية ونحاول 
ان نط��رح اراء واف��كارا مهم��ة 
العراقي وحتديدا  تخص اجملتمع 
ما يتعلق باملتغيرات اجملتمعية 
التي طرأت على اجملتمع العراقي 
وم��ا صاحبه��ا م��ن تداعي��ات 
واش��كاليات بنيوي��ة ادت ال��ى 
م��آالت كثيرة حتت��اج الى وقفة 
وتأمل وان نسبر اغوارها لنصل 
ال��ى حتلي��ل ووض��ع مس��ارات 

وتصورات بشأنها .
واضاف ياس��ن خالل محاضرة 
في ورشة عمل تدريبية اقامتها 
العراقية  القانونية  املؤسس��ة 
ومنظمة من اجل وحدة العراق 
بالتع��اون   )IRAQ LOW FIRM(
مع نقابة الصحفين العراقين 
 )GiZ( م��ن منظم��ة  وبتموي��ل 
االملاني��ة صب��اح ي��وم اخلميس 
املاض��ي )2019/2/28( في احدى 
قاع��ات فن��دق اربي��ل الدول��ي 
بحض��ور  كردس��تان  باقلي��م 
21 م��ن ممثل��ي وس��ائل االعالم 
واملس��موعة(  واملرئية  )املقروءة 
املاض��ي  ف��ي  كان  العال��م  ان 
ينمو بص��ورة منفصل��ة وتتأثر 
تبع��ا لذلك وبش��كل بس��يط 
ادوات وطريق��ة العم��ل مبقادير 
ميكن قياس��ها واجتاهات ميكن 
حس��ابها ونق��اط تأثي��ر ميكن 
حتديدها ..كان العالم بس��يطا 
من حيث العالقات االجتماعية 
واملنظوم��ات والقي��م .. احلي��اة 
بسيطة لكن ما شهده العالم 
املوجة  الس��يما ف��ي حض��ارة 
الثالثة والتي بدأت مطلع العقد 
االخير من القرن العشرين والتي 
اعادت صياغة العالم من جديد 
..العال��م كان يزخر بحاالت من 
اغنياء  متث��ل  التي  املنظوم��ات 
العالم  وفقراءها..اليوم  امل��وارد 
تغي��ر واصبح اغنياء املعلومات 
اع��ادة صياغ��ة  وان  وفقراؤه��ا 
العال��م من جديد احدثت نقلة 
كوني��ة كبي��رة ج��دا وكما عبر 
عنه��ا املفكر العرب��ي )محمد 
جواد رضا( وه��و تربوي بالقول: 
)ان التغيي��ر يج��ري في اجملتمع 
واحلي��اة املعاصرة على ايقاعات 
اس��طورية وعالم احلياة تتغير 
كومي��ض  ومضي��ة  مبقايي��س 
الب��رق وفي عمق هذه التحوالت 
اخلارق��ة تتش��كل منظوم��ات 
تس��تجيب  جدي��دة  قيمي��ة 
لهذا التغي��ر والتحول وخاصة 
تكنولوجيا االتصال ونستشعر 
اجلمي��ع باهمية ه��ذا املوضوع 
انتق��ل  ان  بع��د  وخطورت��ه 
العالم من بيئة طبيعية أِلفها 
االنس��ان واطمأن لها واس��تقر 
له��ا الى بيئة افتراضية جديدة 
وان ه��ذه املتغي��رات اجملتمعية 
الس��ريعة اليوم تقودها البيئة 
االفتراضية او ما يسمى بثورات 
الربيع العرب��ي والذي حصل ان 
بيئ��ة طبيعية تتحول الى بيئة 
افتراضي��ة ث��م تنزل ال��ى واقع 
االرض عبر مس��ارات وخطوات 
وبرامج.. الخ وهذه نقلت العالم 
بشكل سريع وكان لها بالطبع 
تأثير كبير وان ه��ذه التغييرات 
االتصال  كتكنولوجيا  العاملية 
واالنترني��ت واليوتي��وب وغيرها 

اع��ادت صياغ��ة العالم ونقلت 
االنس��ان م��ن بيئ��ة طبيعي��ة 
مطمئن��ة الى بيئ��ة افتراضية 
ال��ى التعلق ببرامج التعلم وان 
الثقافات بدأت تنتش��ر بشكل 
التعلي��م  وان  وواس��ع  س��ريع 
ل��م يقتص��ر عل��ى الصف��وف 
ب��ل ص��ار الي��وم التعل��م مدى 
احلي��اة وعبر االنترني��ت وكانت 

الهجرة س��ابقا باالنتقال اي ان 
االنسان عندما يضيمه الضيم 
في م��كان ما يحم��ل حقيبته 
ويذه��ب ال��ى اي��ة دول��ة كانت 
للعم��ل بينما ص��ارت الهجرة 
االن عب��ر االتص��ال اي ان الفرد 
وهو جالس في بيته كأن يكون 
اس��تاذا ويكلف بدراس��ة فانه 
ينجز هذه الدراسة وهو جالس 
في بيت��ه ويبعثه��ا باالنترنيت 
..اذاً  لالج��ور  بالنس��بة  وهكذا 
صارت الهجرة ليست باالنتقال 
بل باالتصال وهكذا موضوعات 
كثيرة ومتشابكة ومعقدة في 
هذا الفضاء الواس��ع املتالطم 
ونحن امام حقيق��ة عّبر عنها 
اح��د الكتاب اذكر س��نة 2001 
حينم��ا س��ماها )مالح��ة ف��ي 
وان هن��اك  اج��واء مضطرب��ة( 
حياتن��ا  ف��ي  مهم��ا  جانب��ا 
االجتماعي��ة ه��و ان تاري��خ اي 
جماعة بش��رية ه��و تعبير عن 
فع��ل ال� )أن��ا( اجلمع��ي وليس 
الف��رد وامن��ا ه��و في س��ياقات 
ثقافي��ة ذات س��مات تراكمية 
فتح��دد  االجتماعي��ة  ت��ورث 

مالمح هوية تلك اجلماعة .
القضي��ة  ان  ياس��ن  واش��ار 
نسبية ..في كل شيء في هذا 
العالم هناك ثقافات وشعوب 
ف��ي دول متقدم��ة حل��د ه��ذه 
اللحظ��ة تعيش كمجتمعات 

بدائي��ة ل��م تطله��ا احلضارة 
االنس��انية عل��ى ح��د يومن��ا 
هذا س��واء اكانوا على ضفاف 
االمزون ام التبت وغيرها ولدي 
ما اس��تطيع  الش��واهد  م��ن 
ف��ي  محاض��رات  اق��دم  ان 
االنثربولوجي��ا ف��اذاً اي قضية 
ه��ي نس��بية وتختل��ف زمانا 
ومكانا فس��ابقا عندما يقص 

اهلنا قبل)50-60(س��نة كانت 
مختلفة  قيمي��ة  منظوم��ات 
انذاك وهي منظومات حتكمها 
قيم الغلب��ة وثقافة الغنيمة 
وال��ذي ال يس��رق لي��ال ال اح��د 
يزوجه ام��راة وانه كان عندهم 
يس��مى )زملة لي��ل( وان كانت 
القيمي��ة  املنظوم��ات  ه��ذه 
موجودة لكنها تغيرت فعندما 
نأخ��ذ اجلانب النس��بي زمانيا 
جند انها االن اصبحت خارجة 
وان كانت تلقي بظاللها كثيرا 
على املش��هد وانن��ا كلنا في 
الع��راق اليوم نعان��ي منها اال 
وهي الرواس��ب وهذا االنس��ان 
الذي كما يقول عالم االجتماع 
فاليس��و )ان االنس��ان دائم��ا 
م��ا حتكم��ه الرواس��ب( وهذه 
انعكست  صراحة  الرواس��ب 
عل��ى اجملتمع وعل��ى تصرفات 
وآليات وما نش��هده اليوم في 
اجملتم��ع العراق��ي وان��ا عندي 
كت��اب ع��ن موض��وع حتلي��ل 
الفس��اد ف��ي الع��راق وآلياته 
ومنظومات��ه .. الي��وم م��ا يعد 
جرمية في مجتمع يوقع اقصى 
العقوب��ات يعد حالة طبيعية 
في مجتمع اخ��ر وهكذا فهي 
قضي��ة نس��بية ..وان االوضاع 
التي مر بها الع��راق من ازمات 
متالحق��ة امتدت عب��ر ثالثن 
س��نة تقريب��ا وحتدي��دا من��ذ 

الع��ام 1980 وحلد االن وان هذه 
التحدي��ات الكبي��رة داهم��ت 
البنى املؤسس��ية في اجملتمع 
وتوارثا  بنيوي��ا  فاوجدت عجزا 
وافتقارا  للمشكالت  متواصال 
في االرادة االجتماعية وإلدوات 
متكينها وأثارت بشكل او بآخر 
العوام��ل الكامنة ف��ي البنية 
االجتماعية حلس��اب الهويات 

الفرعي��ة واحلقيق��ة التي البد 
من تأكيدها هنا هي ان اجملتمع 
العراقي من اجملتمعات االصيلة 
الثابتة املتناغم��ة , املتكافلة 

االجتم��اع  عال��م  ويق��ول 
)باس��كر( في ه��ذا النمط من 
اجملتمعات )ان فيها مستويات 
من الوجود حتت ما يظهر على 
السطح ..ابعد مما يبدو للعيان 
وهذه املستويات التحتية ذات 
اهمية خاصة النها تستطيع 
ان تفس��ر م��ا هو باٍد لن��ا ( وأاّل 
ناخ��ذ االم��ور عل��ى مظاهرها 

مجتم��ع  ف��ي  نعي��ش  النن��ا 
اصيل في��ه ارث حضاري عريق 
بنسيجه احلضاري ومنظومته 
القيمي��ة وامت��داده الرس��الي 

.. ف��ي منظوم��ات مترس��خة 
في عم��ق املمارس��ة اليومية 
توجد هناك  االجتماعية لكن 
حاالت طارئة تاتي على اجملتمع 
فتخلق فوض��ى وارباكات غير 
ان اجملتمع��ات االصيل��ة فيها 
ان  اي  س��برناطيقية  طاق��ة 
اجملتم��ع يعي��د توازن��ه حينما 
يواجه خلال وظيفيا او انحرافا 
الضب��ط  ميكانزم��ات  ع��ن 
تس��مى  وه��ذه  االجتماع��ي 
النظري��ة الوظيفي��ة البنائية 
اي فيه��ا بني��ة ووظائف وهذا 
اجملتم��ع يعيد توازن��ه ولنا من 

الشواهد العشرات على 
اجملتمعات  قدرة  كيفية 
منظوماتها  اعادة  على 
وان  بس��رعة  القيمي��ة 
االش��كاليات  ه��ذه 
البنيوي��ة التي حصلت 
ف��ي اجملتم��ع العراق��ي 
س��ببها ه��و ان آلي��ات 
االنتقال من البداوة الى 
الري��ف ال��ى املدينة لم 
تأخ��ذ امل��دى الطبيعي 
لها فصار عندنا هجرة 
كتلية كبي��رة من ابعد 
قري��ة ف��ي الع��راق الى 
مدين��ة بغ��داد مث��ال او 
البصرة  او  الى املوص��ل 
مباشرة الى املدينة وهذا 
ش��كل عندنا مجتمعا 

الوالء  هجينا حتكم��ه جدلية 
واالنتم��اء اي ان اجلال��س ف��ي 
ال��ذي  احلكومي��ة  املؤسس��ة 
يرت��دي اح��دث املوديالت لكنه 
او  القري��ة  بعقلي��ة  يتص��رف 
ان هن��اك  منظم��ة مجتم��ع 
املس��ؤول  ولكن  مث��ال  مدن��ي 
عنها يتص��رف بعقلية القرية 
من حيث ال��والءات والفرعيات 
وه��ذه  واالخ��وال  واالعم��ام 
عل��ى  انعكس��ت  القضي��ة 

قضية الفساد اليوم عندنا في 
العراق والتي هي ايضا جزء من 

هذه املنظومة االجتماعية .
عدن��ان  البروفيس��ور  وق��ال 
ياس��ن: لق��د جئ��ت ت��واً من 
ورش��ة اقيمت في تونس حول 
الوقاية او التوق��ي من العنف 
العربية  البل��دان  املتطرف في 
وهي ان لدينا ح��االت التطرف 
وبع��ض منظوماتن��ا القيمية 
هي حاضنة للتطرف وحاضنة 
الس��بب ميك��ن  للفس��اد الن 

في نف��س حال��ة االنتقال من 
البداوة ال��ى الريف الى املدينة 
وان��ه حتى عقد اخلمس��ينات 
من الق��رن املاض��ي كان هناك 
35% م��ن اجملتم��ع العراقي بدو 
وطبع��ا ان كل الناس فخورين 
وان��ا واح��د منه��م فأصول��ي 
ريفية ولك��ن هناك منظومات 
قيمية بدأت تخلق لنا مشاكل 
في اجملتمع ويقول )ابن خلدون( 

في مقدمته ان هؤالء جماعات 
مس��لحة باس��تمرار , ارزاقها 
ف��ي رماحه��ا , التف��رق بن ما 
ميكن ان متنحه االرض بسخاء 
وبن ما ميكن ان تسلمه االيدي 
املغلوبة على امرها , وان جدب 
االرزاق  م��ن  وخلوه��ا  االرض 
جعله��م مي��دون ايديه��م الى 
ما بايدي الناس , يس��لبونهم 
امواله��م ومتاعهم وال يجدون 
في ذلك ال ظلما وال مكانا( وان 
كلنا قد سمع بثقافة اجلعيدة 
وه��ي ان احده��م يحم��ل 
البرن��و وينطلق ل� )يحوف( 
لي��ال ويع��ود ويعتب��ر ذلك 
عنوانا وذكاًء وش��طارة وان 
القيمية  املنظوم��ات  هذه 
التي تس��يطر  ه��ي  اليوم 
عل��ى املش��هد ف��ي بالدنا 
وثقاف��ة  غلب��ة  )قي��م  اي 
الرواسب  وان هذه  غنيمة( 
ظل��ت حتك��م الكثي��ر من 
ان  الن��اس حيث تش��اهد 
منه��م مم��ن تخرج��وا من 
العاملية  اجلامع��ات  ارق��ى 
لكن عندم��ا يجلس على 
الكرس��ي خل��ف املنضدة 
باس��م  قرارات��ه  يتخ��ذ 

القبيلة والقربى ..الخ 
عدن��ان  الدكت��ور  واك��د 
ياسن ان ما تعرض له اجملتمع 
العراقي اوضاعا هزت يقينيات 
اجلمي��ع وتبدل��ت عل��ى اثرها 
لدى البعض منهم خرائطهم 
والفكرية  والنفسية  القيمية 
ودخل��ت مرحل��ة من الش��ك 
والقل��ق والاليقن طالت الذات 
ه��ذه  وان  والتاري��خ  والهوي��ة 
تش��كل  البنيوية  االهت��زازات 
عملية اس��تهداف للمجتمع 
العراق��ي وبودي ان اش��ير الى 
دراس��ة مهمة ج��دا اجريناها 
عام 2017 بتكليف من رئاسة 
مجل��س ال��وزراء حي��ث كنت 
اق��ود الفري��ق الوطن��ي ح��ول 
قضية اخملدرات والتي تش��كل 
ايضا عملية اس��تهداف  هذه 
للمجتمع وان هذا االستهداف 
يتمثل على ش��كل صفحات 
وانه ف��ي اللحظات التي دخل 
فيها تنظيم داع��ش االرهابي 
ال��ى احملافظ��ات الغربية بدات 
صفحة اخملدرات في احملافظات 
اجلنوبي��ة ولدينا حقائق وارقام 
ب��ل ول��دي ف��ي ه��ذا الش��أن 
دراسة مهمة جدا مكونة من 
مائ��ة صفح��ة كتبته��ا وهي 
تتضم��ن 26 مقترح��ا وقدمت 
الى رئاسة الوزراء وقد مت االخذ 
به��ا وكان��ت تتمحور بش��أن 
عملية االنتشار و كيف كانت 
تباع  اخملدرات باسعار بخسة 
ج��دا )اخ��و الب��الش( وكي��ف 
اصبح��ت جتارة اخملدرات ظاهرة 
مرعبة تستهدف متزيق اجملتمع 
وامكان��ات  ق��درات  وتقوي��ض 

الدولة .  

يتبع..

واليت  النزاعات  بعد  اجملتمع  تأهيل  واع��ادة  القانون  سيادة  لتطوير   )IMAN( مشروع  ورشة  يف  دار  ما  فعاليات  نشر  تواصل   )                        (
العراقيني  الصحفيني  نقابة  مع  بالتعاون  العراق  وحدة  اجل  من  ومنظمة   )IRAQ LOW FIRM( العراقية   القانونية   املؤسسة  اقامتها 

نص احملاضرة املهمة اليت القاها عامل االجتماع  الربوفيسور عدنان ياسني مصطفى
 حتت عنوان )االطفال املقاتلون .. حتديات جمتمعية واثار مستقبلية( اكد خالهلا:
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العراق مرَّ باوضاع وازمات متالحقة منذ العام 1980 وحلد االن وداهمت تلك التحديات البنى املؤسسية يف اجملتمع فاوجدت عجزا بنيويا وتوارثا متواصال للمشكالت

العراق من اجملتمعات االصيلة الثابتة, املتناغمة, املتكافلة وفيه ارث حضاري عريق بنسيجه احلضاري ومنظومته القيمية وامتداده الرسالي 

تعرض اجملتمع العراقي اىل اوضاع هزت يقينيات اجلميع وتبدلت
 على اثرها لدى البعض خرائطهم القيمية والنفسية والفكرية 

املخدرات يف العراق باتت مرعبة اكثر من داعش ملا يرتتب عليها من اثار خطرية
 ومنها احداث شلل مؤسسي تام يهدد مصادر احلياة والبد من تصٍد يرتقي للخطر

للثقافة تأثري ضخم 
يف مجيع اركان احلياة 

االنسانية وهناك ارتباط 
بني منط الشخصية 
وتركيبها بطبيعة 

الثقافة السائدة تارخييا 
واجتماعيا 

اربيل / عبد الزهرة البياتي 
رئيس التحرير التنفيذي

البروفيسور عدنان ياسن

املشاركون في الورشة التدريبية للصحفين والتي اقيمت في اربيل للفترة من 27-28 شباط 2019 

جانب من احملاضرات 

1
ج



19تحقيقات و تقارير

»ل��م أع��د أق��وى عل��ى الصمود 
تقاع��دي ش��حيح جداً  مادي��اً، 
وبالكاد يكفي لس��د كلفة ربع 
الدواء«، هكذا يقول س��الم عبد 
بينم��ا يجل��س  )67 عام��ا(  اهلل 
متكئاً عل��ى عكازه بانتظار دوره 
في عي��ادة أح��د أطب��اء القلب، 
في إش��ارة الى حجم الس��خط 
حي��ال  يكبت��ه  ال��ذي  الكبي��ر 
الكلفة العالية ملعاينة الطبيب 
الباهض.وحال��ة  األدوي��ة  وثم��ن 
عب��د اهلل واحد م��ن آالف املرضى 
الذين يرزح��ون حتت وطأة ارتفاع 
كلفة العالج في العراق بطريقة 
يصفونه��ا،  كم��ا  »جنوني��ة« 
وجتعلهم يكرهون حتى ما تبقى 
من حياتهم وهم في أرذل العمر، 
ال��ى جانب م��ن لديه��م أطفال 
مرضى ال يقوون مادياً على توفير 
الع��الج املناس��ب له��م. فأجور 
األطب��اء ارتفعت لتص��ل إلى 25 
أل��ف دينار و 30 ألف دينار وترتفع 
أج��ور بعض األطب��اء منهم إلى 
40 ال��ف دينار، فيم��ا لم يكتف 
البعض منهم ليج��دوا مخرجاً 
لزيادته��ا عبر االتف��اق مع بعض 
الصيدليات أو وفتح مراكز طبية 
أخ��رى تابعة لهم ليتم إرس��ال 
املرض��ى لها بحج��ة التأكد من 
املواط��ن  التش��خيص.ويقول 
محمد جواد احلسني : إني »دأبت 

على مراجعة إح��دى الطبيبات 
اخملتصات باألنف واالذن واحلنجرة 
ببغداد وألكثر من عش��ر سنوات 
بتش��خيصي  تق��وم  وكان��ت 

املناس��ب«،  ال��دواء  وإعطائ��ي 
مراجعت��ي  »خ��الل  مس��تدركا 
األخي��رة لها اثار اس��تغرابي من 
قيامها بإرسال جميع املراجعني 

املتواجدي��ن في غرف��ة االنتظار 
وهم س��تة مراجعني وبضمنهم 
انا إلى االش��عة التي جتاور عيادة 
الطبيبة م��ع العل��م ان حالتي 

املرضية بس��يطة وال حتتاج الى 
ه��ذا االمر ب��ل ولم تكت��ف وامنا 
طلبت م��ن اكثرهم اجراء حتليل 
أن  احلس��ني،  للدم«.ويضي��ف 

»املبل��غ الكل��ي ال��ذي مت انفاقه 
في ه��ذا اليوم خ��الل مراجعتي 
للطبيبة مع الدواء بلغ 200 ألف 
دينار، علما اني اضطررت التصل 
بعائلتي جللب مبلغ إضافي ألني 
لم اكن أتوقع أن يصل املبلغ الذي 
س��أدفعه إلى ه��ذا احلد«.ويتابع 
احلس��ني، أن »الفض��ول انتابني 
ملعرفة فيما اذا كان هناك تعاون 
بني الطبيبة واالشعة«، مضيفاً 
»تأك��دت من أح��د العاملني في 
االس��تعالمات بع��د األخذ معه 
بال��كالم بأن األش��عة  تعود إلى 
يق��ول  جانب��ه،  الطبيبة«.م��ن 
املواطن مهند سيف : إن »ظاهرة 
التع��اون بني الطبيب والصيدلي 
أو أي مرك��ز طبي موج��ودة لدى 
»بع��ض  أن  مبين��اً  البع��ض«، 

األطباء املعروفني على مس��توى 
العراق وصفاتهم الطبية ال تقرأ 
ل��دى الصيدلي��ات اال الصيدلية 
التابعة ل��ه أو املتعاون��ة معه«.

»أح��د  راج��ع  أن��ه  ويضي��ف، 
باألم��راض  اخملتص��ني  األطب��اء 
الثعلبة«،  اجللدية بسبب مرض 
مش��يراً إل��ى أن »الوصف��ة التي 
كتبه��ا الطبيب له ل��م يتمكن 
أصح��اب الصيدلي��ات املوجودة 
ف��ي منطقت��ه م��ن قراءته��ا مما 
اضط��ره للع��ودة اليه ليرس��له 
ل��ه  التابع��ة  الصيدلي��ة  إل��ى 
ليت��م  ص��رف ال��دواء له«.وقررت 
 3 ف��ي  الع��راق،  اطب��اء  نقاب��ة 
كان��ون األول 2018، إلزام األطباء 
بطباع��ة الوصفة الطبية وعدم 
كتابتها بخط اليد، فيما منعت 
الصيدليات من صرفها اذا كانت 
غير مطبوعة.يقول عضو نقابة 
األطب��اء الدكتور س��يف املظفر 
في حديث : إن »نقابة األطباء في 

العراق فيها جلان انضباط وجلان 
تفتيش مت��ارس عمله��ا اليومي 
في غلق وفتح العيادات«، مؤكداً 
»ل��م تردن��ا ش��كاوى واضحة أو 

موثقة بوج��ود اتفاقات صريحة 
ب��ني الطبي��ب والصيدل��ي أو ما 
يذك��ر باالع��الم املس��تمر بهذا 
إل��ى  املظف��ر  الش��ي«.وميضي 
القول إن »االع��الم كل ما يوجه 
باجتاه زعزعة الثقة بني الطبيب 
العراقي واملريض العراقي سيزيد 
من عمل السياحة الطبية وزيادة 
الشبهة التي هي غير موجودة«، 
الثق��ة  »زعزع��ة  أن  إل��ى  الفت��اً 
بالطبي��ب موج��ودة وأن اإلعالم 
لها دور واضح فيها«.ويستكمل 
املظفر حديثه قائالً، »لم تردنا أي 
ش��كوى واحدة عل��ى طبيب بأن 
الوصفة الطبية مشفرة وامنا قد 
يكون هناك س��وء خ��ط او رداءة 
خط في كتابة الوصفة الطبية«، 
مش��يراً إل��ى أن »االع��الم أوصل 

املواط��ن بعدم الثق��ة بالطبيب 
وه��ي الت��ي كانت غي��ر موجودة 
أصالً«.النائب علي البديري اعتبر 
قيام بعض االطب��اء باالتفاق مع 

بعض الصيدليات »جتارة«.ويقول 
البدي��ري : إن »مهن��ة الطب من 
امله��ن املهمة واإلنس��انية التي 
ترتب��ط بحياة املواطن بش��كل 
الوقت  ف��ي  مباش��ر«، مضيف��اً 
نفس��ه أن »م��ا نأس��ف ل��ه هو 
البعض من احملسوبني  استغالل 
على هذه املهنة اإلنسانية لهذه 
جتارية«.ويتابع  ألغ��راض  املهن��ة 
البدي��ري، أن »املؤش��ر الس��لبي 
على البعض من احملسوبني على 
مهن��ة الط��ب هي تش��فيرهم 
وإلزامه��م  الطبي��ة  للوصف��ات 
املرض��ى بالذهاب إل��ى صيدلية 
حتلي��الت  مختب��ر  أو  مح��ددة 
مح��دد في دائرة مغلقة بني تلك 
املكاتب يتم فيها إرهاق املواطن 
البسيط في دوامة من املصاريف 
املضاعفة«.ودع��ا البدي��ري دوائر 
الرقابة الصحية بوزارة الصحة، 
تفتي��ش  ج��والت  »إج��راء  إل��ى 
مفاجئ��ة على عي��ادات األطباء 
واالس��تماع  امليداني  واالط��الع 
إل��ى املرضى ف��ي العي��ادات عن 
طريقة التعامل معهم وهل يتم 
إلزامهم بالذهاب إلى صيدليات 
أو مختبرات محددة، وبحال ثبات 
ه��ذا األمر فيتم س��حب رخصة 
للتحقي��ق  وإحالت��ه  الطبي��ب 
ضم��ن الدوائر الرقابي��ة التابعة 

للوزارة فوراً«.

البينة الجديدة / حسام الخفاجي
العثور على طبيب وعالج مناس��ب الثمن،   ليس باألمر الهني على املواطن العراقي، أما بالنس��بة للفقراء فيصبح بعيد املنال 

أكثر فأكثر، هل أصبح الطب مهنة جتارية غير إنسانية؟ وما تبعات ذلك اجتماعياً وصحيا؟

نائب يدعو الصحة إىل إجراء جوالت تفتيش »مفاجئة« 
على عيادات األطباء

عضو فيها:نقابة األطباء يف العراق فيها جلان انضباط وجلان 
تفتيش متارس عملها اليومي يف غلق وفتح العيادات

المرض مصدر لـتجارة رابحة .. ثراء على حساب البشر 
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خبراء يحذرون من تنامي خطر المخدرات والجريمة المنظمة واطفال داعش مستقبال على البالد

اخلبري القانوني عدنان ياسني:العراق اصبح  
منتجا ومستهلكا وطريقا ملرور املخدرات

ح��ذر خبراء ومختص��ون قانونيون م��ن خطر اخمل��درات واجلرمية املنظمة 
واطفال داعش مس��تقبال على البالد .اخلبير القانوني االس��تاذ في مادة 
القانون عدنان ياسني قال : » هناك عوامل عدة حتول دون استقرار البالد 
ف��ي الفترة املس��تقبلة اولها انتش��ار اخملدرات واجلرمي��ة املنظمة ، وهذا 
االم��ر يجب معاجلته بصورة س��ريعة وعاجلة ، مش��يرا ال��ى ان اخملدرات 

توازي خطر داعش في العراق ».واش��ار الى ان العراق اصبح اليوم منتجا 
ومس��تهلكا وطريقا ملرور اخملدرات ، بعد ان فق��دت الرقابة على اخملدرات 
بع��د ع��ام 2003 ، النها اصبحت مادة مغرية ، وه��ذا االمر يعد من االمور 
اخلطي��رة على البلد في ظل انتش��ار هذه الظاهرة ب��ني اجملتمع العراقي 

وخاصة الشباب«.

البينة الجديدة / محمد مجيد
واشار الى ان انتشار العشوائيات في البلد 
ادى الى انتش��ار اجلرمي��ة املنظمة في البلد 
، حي��ث تقدر نس��بة العش��وائيات ب� 13 %    
ودعا ياس��ني االعالم العراق��ي الى التصدي 
لهذه الظواهر ، التي اذا استمرت فسيكون 
الع��راق في خطر كبير ».وم��ن جانبه قال د 
فاض��ل الغ��راوي عض��و املفوضي��ة العليا 
حلقوق االنسان ،ان اخلطر االكبر على العراق 
حاليا ومس��تقبال يتثمل بتج��ارة اخملدرات 
وتعاطيه��ا وع��دم معاجل��ة ووض��ع احللول 
الطف��ال داعش ) اش��بال اخلالف��ة ( .ولفت 
الغ��راوي ال��ى ان اخمل��درات اس��اس اجلرمي��ة 
املنظم��ة وخطره��ا يتصاع��د ف��ي العراق 
ويؤث��ر على اجملتمع في حال لم يتم القضاء 
عل��ى ظاهرة اخمل��درات وتعاطيها ، مش��يرا 
الى ان اخملدرات انتش��رت ف��ي االونة االخيرة 
بني االطفال والنس��اء في الع��راق .واوضح 
» ان الق��وات االمني��ة الق��ت القبض على 
اكثر من 9 االف متاج��ر ومتعاط في العراق 
، بينه��م نس��اء ، وهذا رقم كبي��ر جدا في 
ظاهرة جديدة جتتاح العراق ».وبشان عوائل 
داعش واطفالهم كشف الغراوي عن وجود 
1454 امرأة وطفال من عوائل الدواعش   في 
معس��كرات خاص��ة ، اغلبه��م يرفض��ون 
الع��ودة ال��ى ديارهم خش��ية االنتق��ام ، ». 

ولف��ت الى ان م��ن بني احملتج��زات اجنبيات 
من جنس��يات تركية وفرنس��ية واوكرانية 
وقيراغس��تانية وشيش��انية وجورجي��ة ، 
واوزبكي��ة ، و4 ايراني��ات .واوضح الغراوي ان 

داعش كانت له اس��اليب محترفة بتجنيد 
االطف��ال ، وج��زء منه��ا ع��ن طري��ق االباء 
واالخ��وان واالعالم ع��ن طريق ع��رض افالم 
جاذب��ة او ع��ن طريق االلعاب ، واس��تخدام 
املدارس والرغب��ة والترهيب ، وعمل مكاتب 
خاصة بالتجنيد في بعض املناطق ، وكذلك 
توجد اسباب اقتصادية واجتماعية وامنية 

وسياس��ية س��اهمت ف��ي جتني��د داع��ش 
لالطفال في العراق بعد احتاللها املدن عام 
2014 .وب��ني » ان داعش اقام 6 معس��كرات 
الطف��ال داع��ش ، حت��ت مس��مى ) طي��ور 
اجلن��ة ، واش��بال اخلالفة ( ، و4 ف��ي العراق ، 
مستغلني االطفال االيتام واصحاب العوق 
واختطافه��م واجبار العش��ائر على جتنيد 
اطفاله��م بع��د تهديدهم .واش��ار الى انه 
ف��ي فترة داعش بالع��راق كان عدد االطفال 
اجملندين يبلغ 1200 طفل ، مت توزيعهم على 
3 فئ��ات عمري��ة ) 8 - 10 ( و ) 10 - 13 ( و ) 13 
- 16 ( ، وتدريبهم على السالح واالسعافات 
واالولية ونقل الرس��ائل ب��ني الواليات ونقل 
العت��اد اخلفيف ، وبعضهم اس��تخدمهم 
داعش بعمليات انتحارية ، ودروع بش��رية. 
واك��د » ان الق��وات االمنية الق��ت القبض 
على 769 من اشبال اخلالفة ، مت احلكم على 
ع��دد قليل منه��م والباق��ون موزعون على 
مراك��ز االحتجاز ومراك��ز التاهيل ».وكانت 
القوات االمنية قامت مؤخرا بالقاء القبض 
على ع��دد كبير م��ن جتار اخمل��درات املهمني 
واخلطري��ن في بغداد والبص��رة ، كما قامت 
باعتق��ال املئ��ات من املتعاطني ف��ي اماكن 
متفرقة من البالد في ظاهرة جديدة خطيرة 
على الشعب العراقي في حال استفحلت 

وانتشرت ».

د.فاضل الغراوي:
اخلطر االكرب على العراق 
حاليا ومستقبال يتثمل 

بتجارة املخدرات وتعاطيها 
وعدم معاجلة ووضع 

احللول الطفال داعش 
»اشبال اخلالفة«

السياحة في العراق  مورد جديد مهم للموازنة

الطائي : حنن من الداعمني لكل ما يزيد من موارد البلد 
وهدفنا الوجهات اجلديدة والتعاون مع الدول االوربية 

اختتمت  اعمال معرض س��وق الس��ياحة العراقي والذي اقيم للفترة من 16-18 من ش��هر ش��باط املاضي 
ومبش��اركة واسعة من شركات السفر والسياحة احمللية .ومعرض سوق الس��فر العراقي يعد احلدث الدولي 

االول من نوعه في قطاع السفر والسياحة في العراق.

البينة الجديدة / عمر عريم
 كان ه��دف القائم��ني عل��ى اقامة 
التع��اون  ف��رص  ايج��اد  املع��رض 
املش��تركة بني الش��ركات العاملية 
والزائري��ن م��ن  العارض��ة  واحمللي��ة 
العامل��ني ف��ي صناعة الس��ياحة 

في الع��راق وذل��ك بس��بب االزدياد 
املستمر لعدد املسافرين العراقيني 
الى اخل��ارج س��واء بقص��د العمل 
او الس��ياحة او الع��الج او التعليم 
وغيرها.وحض��ر املع��رض جم��ع من 
املس��ؤولني واملواطنني الذين باركوا 

استمرار هذه اخلطوة من اجل ايجاد 
م��ورد جديد للموازن��ة واالبتعاد عن 
االقتصاد الريعي وعل��ى مورد واحد 
.واشاد مدير قسم العالقات لشركة 
ارض املسل للسياحة والسفر انس 
الطائي باملعرض وعده ناجحا على 

والدولي.واض��اف    احملل��ي  الصعي��د 
نحن م��ن الداعمني الي ش��يء يزيد 
من م��وارد البلد وهدفن��ا  الوجهات 
اجلديدة والتع��اون مع الدول االوربية 
كافة وبافاق واس��عة خلدمة الوطن 
ان«  الطائ��ي  واملواطن«.واوض��ح 

ش��ركات الس��ياحة قادرة بعملها 
املنظ��م على ان حتصل على ايرادات 
جي��دة ترفع من الواق��ع االقتصادي 
للبالد«.من جانبها قالت مس��ؤولة 
البس��تان  ف��ي ش��ركة  العالق��ات 
للسفر والسياحة هند السامرائي 
ان« املع��رض ش��هد اقب��اال غفي��را 
من الزوار على املس��توى الرس��مي 
الرغب��ة  دلي��ل  وه��ذا  والش��عبي 
الواضحة عل��ى فتح اف��اق جديدة 
البالد«.واضاف��ت  ف��ي  لالقتص��اد 
الرسمية  الس��ياحة  ان« ش��ركات 
املسجلة قادرة على جذب السواح 
م��ن مختل��ف دول العال��م لزي��ارة 
مناطقن��ا االثري��ة والديني��ة والتي 
تضف��ي مزيدا م��ن معرف��ة العالم 
بالعراق وتراثه وحضارته ».واوضحت 
السامرائي ان » شركتنا والشركات 
املش��اركة في املع��رض عازمة على 
تفعيل اجلانب السياحي في البالد 
وفتح االفاق الواسعة من اجل املزيد 
م��ن االيرادات للموازن��ة وان نخفف 

العبء على االيراد الواحد للبلد.

هند السامرائي : شركات السياحة 
الرمسية املسجلة قادرة على جذب 

السواح من خمتلف دول العامل لزيارة 
مناطقنا االثرية والدينية



كن��ت أن��وي الكتاب��ة ع��ن قضية سياس��ية أصبح��ت مزمنة 
ومالزمة في املشهد السياسي املأزوم وامللغوم على مر السنني، 
وإن حص��ل انف��راج فه��و قصير األج��ل، لكنني فّضل��ت تناول 
اجلانب اخلدمي ومعاناة الناس اليومية التي تتمثل باالختناقات 
املرورية التي باتت تعيش��ها ش��وارعنا الرئيس��ة الس��يما في 
العاصم��ة بغداد.. وعندما أحتدث به��ذا الصدد فألنني واحد من 
الذين يدفعون الثمن جهداً وزمناً في حركتي التي يس��تدعيها 

الواجب الصحفي..
ظهيرة يوم األربعاء املاضي السابع والعشرين من شباط املاضي 
عش��ت حلظات حرجة وصعب��ة ترتب عليها ارتفاع الس��كري 
والضغط إلى مس��تويات غير مس��بوقة لدي، فقد كان مطلوباً 
مني احلضور إلى مقر نقابة الصحفيني العراقيني وس��ط بغداد 
في متام الس��اعة الواحدة بعد الظهر، بغية التجمع واالنطالق 
إلى مطار بغداد الدولي للس��فر إلى أربيل للمشاركة في ورشة 
تدريبي��ة للصحفيني أقامتها املؤسس��ة القضائي��ة العراقية 

ومنظمة م��ن أجل وحدة 
العراق بالتعاون مع نقابة 

الصحفيني العراقيني.
لقد غ��ادرت مق��ر عملي 
املهندس��ني في  في حي 
عشرة  احلادية  الس��اعة 
بالكم��ال  دقيق��ة  و)45( 
وجازماً  معتقداً  والتمام، 
بأن ساعة وربعاً من الزمن 
كافي��ة لقطع املس��افة 
الت��ي ال يتع��دى قطعها 
ف��ي الظ��روف االعتيادية 
رب��ع س��اعة م��ن الزمن، 
لك��ن الذي حص��ل أنني 

وجدت تقاطع الداخلية يغص بالسيارات حد التقيؤ وأن النفق 
الرئيس مدفون باملركبات من مختلف األنواع واملوديالت، فقررت 
ركوب مجّس��ر محمد القاس��م صوب النهضة، ومن هناك إلى 
س��احة اخلالني، لكن الساحة لم تكن بأفضل حال من ساحة 

الطيران حيث تنوء هي األخرى باالختناق املروري حد اللعنة..
اتصلوا بي من النقابة وقالوا لي إن الس��يارات اخملصصة للوفد 
متهيئة للحركة، فلم أملك س��وى خيارين، إما النزول والسير 
عل��ى األقدام م��ن دون حقيبة فيه��ا كل احتياجاتي أو أن أبقى 
حبي��س الس��يارة وممارس��ة الضرب عل��ى الدش��بول للتفريغ 
م��ن العصبي��ة والتنفيس عم��ا ينتابني من قل��ق.. وبعد قراءة 
العش��رات من اآليات القرآنية واألدعي��ة اجملربة وصلت إلى مقر 
النقابة وأنا في أس��وأ حال، حيث اس��تغرقت رحلتي ساعتني 

إال ربعاً..
وهنا بودي أن أس��أل: أين يذهب من يعاني مرضاً يلم به أو يعاني 
الس��كري ومضاعفاته؟! وكيف لك أن توصل مريضاً والش��ارع 

بهذه احلالة الكسيفة؟!
لقطة أخيرة: وأنا أكمل كتابة عمودي هذا، همس بأذني الزميل 
)حسني السومري( بأنه قطع أمس املسافة من شارع أبو نواس 

إلى شارع فلسطني ب�)3( ساعات فقط.. يا بالش.. يا بالش!!
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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 )3141( - األربعاء - 6 - آذار - 2019

خاص ب�)                    (

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

فيلم سينمائي عن بطوالت احلشد الشعيب

َشَواِرُعَنا َهرَجة..
َزَمُنَنا تلف!!

حبضور حمافظ البنك املركزي العراقي  ورئيس املصرف العراقي للتجارة .. السحبة السنوية الثانية ملنتج شهادة إيداع )تستاهل( املقدمة من املصرف العراقي للتجارة

القانون ال ميكن جتزئته أو تطبيق جزء منه وترك اجلزء اآلخر بناًء على 
املصالح العامة أو اخلاصة أو احلاجة اآلنية، وعندما هوى سعر برميل 
النف��ط ليصل ال��ى اكثر من عش��رين دوالراً للبرمي��ل الواحد  وكان  
العراق كله منشغالً في معركة شرسة ضد اإلرهاب وكانت اخلزينة 
ش��به فارغة تعاطف املواطنون وش��ّمروا عن س��واعدهم ملساعدة 
احلكوم��ة حينما أعلنت التقش��ف وأعلنت ع��ن تعظيم  املوارد من 
خالل زيادة الضرائب والرسوم وتقليل الرواتب حتى وصل األمر لتقليل 
رواتب املتقاعدين التي ال تتعدى 400 الف دينار شهرياً، وأخذت بعض 
الدوائر تفرض رس��وماً إضافية ال يوجد لها س��ند ف��ي القانون وإمنا 
كانت من خالل تعليمات ش��خصية من مس��ؤوليها وأخص بالذكر 
أمان��ة بغداد التي ضاعفت أجور جباية املياه وزادت رس��وم اخملالفات  
وضريب��ة املهنة وأجور اإلعالن. والذي لف��ت انتباهي هو فرض غرامة 
متكررة عن��د أي عملية 
بي��ع أو ش��راء لقطع��ة  
أرض أو دار على املش��اع 
)أرض أو دار تقس��م ب��ني 
طبيعي  واألم��ر  اثن��ني(، 
ج��داً لو كان��ت الغرامة 
واحدة على  مل��رة  تفرض 
نفس األرض أو الدار وإمنا 
تتك��رر الغرامة عند كل 
عملية بيع أو ش��راء ألي 
ألي��س هذا  جزء منه��ا، 
حيث  للقانون؟  مخالف 
إن اخملالفة ه��ي نوع من 
العقوبة نتيجة مخالفة األنظمة والتعليمات وبالتالي فإنها تدفع 
مل��رة واحدة، فلماذ تكرر نفس اخملالف��ة ويجبر البائع على دفعها في 
كل م��رة عند عملي��ة البيع؟ أليس��ت هذه مخالف��ة للقانون تقوم 
بها أمان��ة بغداد بحجة تعظي��م املوارد؟ يكف��ي املواطن الضرائب 
الكبي��رة والكثيرة التي تفرض عليه ابتداًء من راتبه وانتهاًء بضريبة 
الدخ��ل واملهنة وغيرها التي تضاعفت عش��رات املرات. إذاً هي دعوة 
ألمانة بغداد إلعادة النظر بعدم تكرار دفع  اخملالفات نفس��ها وإجبار 
املواطن��ني على دفعها أكثر من مرة عل��ى الرغم من كونها مدفوعة 
س��ابقاً فالقانون ال ميكن تفس��يره على وفق املصالح واالحتياجات 
أو بحج��ة تعظيم املوارد. فموازنة 2019 قد حددت س��عر بيع برميل 
النفط مببلغ 56 دوالراً للبرميل الواحد بينما يباع اآلن مببلغ 65 دوالراً.  
وأضيفت فيها تخصيصات جديدة ألمانة بغداد وبالتالي فإن عذرها 
قد انتهى بعدم وجود تخصيص��ات مالية لها في امليزانية. فعندما 
ينخفض س��عر برميل النفط تعود احلكومة على املواطن لتس��لب 
من��ه رزقه بحجة تعظيم املوارد  وعندما يرتفع س��عر برميل النفط 
يبق��ى املواطن يدفع األم��وال بحجة تعظيم امل��وارد خالفاً للقانون  
فمتى يشعر املواطن بأن احلكومة تسعى لتحسني دخله وترفع عن 

كاهله الرسوم والغرامات التي ال متت بصلة ألي قانون؟

خمالفات

وقفة

د. ناظم الربيعي

عندما يرتفع سعر برميل 
النفط يبقى املواطن يدفع 

األموال بحجة تعظيم 
املوارد خالفًا للقانون  

فمتى يشعر املواطن بأن 
الحكومة تسعى لتحسني 

دخله وترفع عن كاهله 
الرسوم والغرامات

أين يذهب من 
يعاني مرضًا يلم به 

أو يعاني السكري 
ومضاعفاته؟! وكيف 
لك أن توصل مريضًا 
والشارع بهذه الحالة 

الكسيفة؟!

بغداد / البينة الجديدة 
أعل��ن وزي��ر الثقافة والس��ياحة واآلثار، عبد 
االمير احلمداني، أمس الثالثاء، عن عزم الوزارة 
إنتاج فيلم س��ينمائي يتحدث عن بطوالت 
وتضحيات احلش��د الش��عبي ف��ي مواجهة 
عصابات داع��ش االرهابية وحترير املدن. وذكر 
بي��ان لل��وزارة أن احلمدان��ي اس��تقبل، امس  
الس��فير االيراني في العراق ايرج مس��جدي 
والوفد املراف��ق له. وأكد وزي��ر الثقافة خالل 
اللقاء عزمه إنتاج فيلم س��ينمائي يتحدث 
عن بطوالت وتضحيات احلشد الشعبي في 
مواجه��ة اجلماعات التكفيري��ة وحترير املدن 

من اجلماعات االرهابية.

بغداد / البينة الجديدة 
كش��فت ش��ركة بوغات��ي لصناع��ة الس��يارات عن 
أحدث منتجاتها في معرض جنيف للسيارات 2019، 
لكن رمبا م��ا يثير الصدمة 
فف��ي  س��عرها.  ه��و 
معرض الس��يارات 
ف��ي  األخي��ر 
أعلنت  جني��ف، 
بوغاتي  ش��ركة 

لصن��اع�������ة الس�����يارات عن سي�ارتها ال فواتور 
ن��وار التي بات��ت أغلى الس��يارات ف��ي كل العصور 
بس��عرها ال��ذي يزيد عل��ى 12 ملي��ون دوالر، ويصل 
على وج��ه التحديد إل��ى 12,452,905 دوالرات، وفقا 
ملا ذكرته صحيفة إكس��برس البريطانية. أصبحت 
أغلى سيارة في كل العصور. وأطلقت الشركة على 
سيارتها اس��م ال فواتور نوار أو الس��يارة السوداء، 
وهي جديدة كليا وصنعت تقديرا لطراز تايب 57 أس 

سي أتالنتيك، التي اعتبرت أيقونة جان بوغاتي.

بغداد / البينة الجديدة
اعل��ن املكت��ب االعالمي ل��وزارة النق��ل، ان فناني 
البص��رة ثمنوا مب��ادرة وزير النقل بتس��هيل نقل 
الفرقة القومية للمش��اركة مبهرجان عمان. وقال 
املكتب ان فنان��ي البصرة ثمنوا مبادرة وزير النقل 
عبد اهلل لعيبي الس��تجابته السريعة بتسهيل 

عملية نقل اعضاء الفرقة القومية التابعة لدائرة 
السينما واملسرح، للمشاركة في مهرجان عمان 
الفن��ي مطلع االس��بوع املقبل. م��ن جانبه اثنى 
مدير دائرة الس��ينما واملس��رح في البصرة كاظم 
ك��زار، خالل البيان على س��رعة اس��تجابة الوزير 

لعيبي واهتمامه بشريحة الفنانني.

بغداد / البينة الجديدة
 أثارت صورة ملتقطة في مستشفى 
ب فيتنام إعجاباً واس��عاً، إثر إظهارها 
رضيع��اً صغي��راً وهو ميس��ك مبالبس 
الطبي��ب بع��د ث��وان من قدوم��ه إلى 
احلياة رافضاً أن يفك قبضته.وبحسب 
صحيفة ميرور، فإن مستشفى فوونغ 
ش��و في فيتنام نش��ر الص��ورة التي 
ج��رى التقاطها مباش��رة بعد الوالدة 

وكان الرضيع ما ي��زال عاريا. وحظيت 
الصورة بإعجاب واسع على املنصات 
وأبدى معلقون ذهولهم  االجتماعية، 
أمام تصرف الرضيع الذي تشبث بوزرة 
الطبيب على نحو غريب في ش��باط 
املاضي. وكان الطبيب يستعد ملغادرة 
قاع��ة الوالدة، لكنه فوج��ئ بالرضيع 
ال��ذي رأى الن��ور لت��وه وه��و مي��د يده 

وميسك بطرف من الوزرة.

أغلى سيارة يف تاريخ البشرية

ج��رى ي��وم االثن��ني 2019/3/4 الس��حب 
الس��نوي الثان��ي ملنت��ج ش��هادة إيداع 
املقدمة  الثان��ي  “تس��تاهل” للموس��م 
م��ن املص��رف العراقي للتج��ارة بحضور 
معال��ي محافظ البن��ك املركزي العراقي 
الدكت��ور علي الع��الق، ورئي��س املصرف 
العراقي للتجارة السيد فيصل الهيمص 
وبعض من أعضاء البرملان ومن السفارات 
والبعث��ات الدبلوماس��ية وع��دد آخر من 
الشخصيات ومشت�ركي منتج تستاهل 

وبعض الفائزين بالسحبات السابقة.
جرى الس��حب بيد الفنان القدير السيد 
إحسان دعدوش، وقد فاز ب�� 250,000,000 
ملي��ون دينار عراقي الس��يد زيد س��عدي 

عباس.
العراق��ي  املص��رف  ع��ام  مدي��ر  وص��رح 
للتجارة الس��يد فيص��ل الهيمص بهذا 
اخلص��وص قائ��الً: »نحن س��عداء بإقامة 
الس��حب الس��نوي الثاني ملنتج شهادة 
ايداع تستاهل للموسم الثاني ومن هنا 
نعلن أن منتج تس��تاهل مستمر للسنة 
الثالث��ة على التوال��ي وانه حق��ق رواجاً 
وانتش��اراً كبي��راً«. واض��اف إن »الس��نة 
الثالثة ملنتج تستاهل ستكون مختلفة 

من حيث اجلوائز وكاآلتي:-
الس��حب الش��هري:- بقيم��ة 10 ماليني 
دينار و8 فائزين بقيم��ة مليون دينار لكل 

منهم.
الس��حب الفصل��ي:- بقيم��ة 20 مليون 
دين��ار و8 فائزي��ن بقيمة ملي��ون ونصف 
ل��كل منه��ا وتقام ف��ي ش��هري حزيران 

وكانون االول.
الس��حبة نص��ف الس��نوية: بقيمة 30 
ملي��ون دين��ار و15 فائزاً بقيم��ة مليونني 
ونص��ف ل��كل منه��م وتق��ام في ش��هر 

ايلول.
اجلائ��زة الس��نوية: الكب��رى بقيمة 150 
مليون دينار و4 فائزين بس��يارة نوع النترا 
لكل منه��ا. يذك��ر أن منتج )تس��تاهل( 
أطلق الول مرة في العراق من قبل املصرف 
العراق��ي للتج��ارة ف��ي ش��هر آذار 2017 
بعد اس��تحصال موافقة البنك املركزي 
العراق��ي، ويقوم املش��ترك بإي��داع مبلغ 
خمس��مائة الف دين��ار عراق��ي في احد 
فروع املصرف العراقي للتجارة، للحصول 
على ش��هادة اي��داع متكن��ه للدخول في 
الس��حبات الش��هرية ونصف السنوية 

والسنوية بحسب تعليمات املصرف.

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

بغداد / البينة الجديدة 
انضم��ت الفنان��ة دالي��ا البحيري بش��كٍل 
رس��مي لبطول��ة مسلس��ل "فالنتينو" مع 
الفنان عادل إم��ام لتجدد تعاونها معه بعد 
14 س��نة مرت على فيلمهما "السفارة في 
العمارة". ولقد بدأت بتصوير مشاهدها في 
العمل فيما س��تجمعها لقطات مع "إمام" 
بنهاي��ة األس��بوع اجلاري بأح��د الديكورات 
الرئيس��ية ف��ي املسلس��ل. وبذل��ك تكون 
"البحي��ري" أحدث املنضم��ني لفريق العمل 
الذي يجمع الفنانة دالل عبد العزيز مع عدد 

من الفنانني الشباب ويخرجه رامي إمام.

البحريي تطل
يف رمضان مع عادل إمام

فنانو البصرة يثّمنون مبادرة لعييب
بتسهيل نقل الفرقة القومية للمشاركة مبهرجان عمان

 رضيع  يثري 
اجلدل


