
بغداد / 
اكد وكيل وزارة النفط لش��ؤون التصفية حام��د يونس، أن الوزارة تخطط إلضافة وحدات 
جديدة لتحس��ن البنزين واملش��تقات النفطية، مش��يرا ال��ى أن الوزارة جنح��ت بتأهيل 

مصافي كركوك والقيارة وحديثة والكسك وغيرها.
وقال يونس خالل جولة تفقدية شملت مصافي اجلنوب وذي قار وكربالء والدورة ، إن الوزارة 
تخطط إلضافة وحدات جديدة لتحس��ن البنزين واملش��تقات النفطية، فضالً عن تعزيز 
االنت��اج الوطني من خالل تنفيذ عدد من املش��اريع االس��تراتيجية، موضحاً ان من بينها 
مصفى كربالء الذي سيضيف طاقة إنتاجية إضافية للطاقة احلالية تقدر بأكثر من 140 
ال��ف برميل بالي��وم وبدرجة أوكتان عالي��ة، فضالً عن تاهيل مصف��ى الصمود في بيجي 
واستئناف االنتاج فيه بطاقة تزيد على 45 الف برميل وصوالً الى 140 الف برميل باليوم.

وأضاف يونس أن الوزارة جنحت بتأهيل مصافي كركوك والقيارة وحديثة والكسك وغيرها، 
مشيرا الى ان مصافي اجلنوب سوف تشهد زيادة في االنتاج قبل نهاية العام احلالي بعد 

تشغيل عدد من الوحدات اإلنتاجية اجلديدة.

عبد املهدي لـ )                                     ( : نعمل مع جملس النواب لتنظيم العالقة بني السلطة التشريعية والتنفيذية

وكيل وزارة النفط: خنطط إلضافة وحدات جديدة لتحسني البنزين واملشتقات النفطية

رئيس الوزراء: النظام الضرييب يف العراق غري عادل وجيب اصالحه وملتزمون بالنظر  يف مجيع مطالب شرائح اجملتمع
صاحل يتوقع استكمال الكابينة الوزارية قريبا.. ومفاوضات ملنح الفياض منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون األمنية

اللكاش : رئيس الوزراء سيطرح السرتاتيجية الشاملة حملاربة الفساد جبلسة الربملان األوىل حبضور قادة البالد

االفراج عن )484( نزياًل خالل الشهر املاضي.. ومفتش الداخلية يعيد )6( مليارات دينار خلزينة الدولة خالل عام )2018(
عبد املهدي: العراق حباجة اىل املدن الصناعية املتكاملة وضرورة توفري التسهيالت للمستثمرين واجراء التعداد خطوة مهمة 
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الحشد الشعبي يكشف عن خطة إلدخال جميع قادته الى الكلية العسكرية ووضع آلية لتسكين الدرجات الوظيفية للمنتسبين

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 

يف اطار تعاون مشرتك.. أشهر مستشفى لعالج السرطان يف الصني يرسل كادرا طبيا للعراق!

كشف قائد عمليات الفرات االوسط للحشد 
الشعبي اللواء )علي احلمداني( امس عن خطة 
الدخال جميع قادة احلشد الشعبي الى الكلية 
العس��كرية وكلي��ة القيادة ليتس��نى لهيئة 
احلشد الشعبي تس��كن الدرجات الوظيفية 
حس��ب التحصيل الدراس��ي وال��دورات. واكد 
احلمدان��ي اهتمام الهيئة بالدرجات الوظيفية 
وتصنيف املقاتلن احلاصلن على الش��هادات 
ليت��م احلاقهم بالكليات العس��كرية وكليات 

االركان واعداد جميع القادة وفق س��لم ونظام 
وظيفي.

م��ن جانبه قال مدي��ر ع��ام االدارة املركزية في 
هيئة احلش��د الشعبي )س��لطان املوسوي( ان 
املرحل��ة االولى خلطة التس��كن الوظيفي مع 
حملة  ش��هادات البكالوريوس والدبلوم فيما 
س��تكون املرحلة القادمة مع حملة شهادات 

االعدادية فما دون.
وف��ي التطورات اعتبر رئي��س اجلمهورية )برهم 
صالح( امس ان القضاء على االرهاب ال يتم عبر 
الوس��ائل العسكرية فقط وان قضية الفساد 

ال تعال��ج بالش��عارات فيما توقع اس��تكمال 
الكابينة الوزارية خالل اسبوع او اسبوعن.

في وقت ذك��رت مصادر صحفي��ة عربية امس 
ان هناك مفاوضات بشأن منح )فالح الفياض( 
منص��ب نائب رئي��س الوزراء للش��ؤون االمنية 
فيما اش��ارت الى وجود حترك يقض��ي باختيار 
ش��خصية ل��وزارة الداخلي��ة ونقل��ت املصادر 
الصحفية عن مصدر سياسي عراقي قوله ان 
هناك اصرارا على تولي )فالح الفياض( منصب 
وزي��ر الداخلية مش��يراً ان اغلب احل��وارات بن 

الكتل بشأن حسم املنصب شبه متوقفة.

وفي ش��أن آخر اكد رئي��س الوزراء )ع��ادل عبد 
امله��دي( ان نظ��ام الضرائ��ب املعم��ول به في 
الع��راق غير عادل الفتاً ال��ى ان بعض الضرائب 
فرض��ت من قب��ل عقليات ال تؤم��ن اال مبنفعة 
الدول��ة وان هن��اك توجه��اً الع��ادة النظر بها 
واضاف عبد املهدي خالل املؤمتر الصحفي الذي 
عقده ام��س االول الثالثاء ان الضريبة هي عقد 
ب��ن املواطن والدولة وعليه يجب احلصول على 
خدمات موازية تقدم للمواطنن وهناك اصالح 
ضريب��ي مهم. متس��ائالً ه��ل ان الضريبة هي 

لزيادة واردات الدولة؟
وق��ال ان احلكومة ملتزم��ة بالنظر في مطالب 
جمي��ع ش��رائح اجملتمع املش��روعة كم��ا اكد 
حاج��ة العراق الى امل��دن الصناعية املتكاملة 
وض��رورة توفي��ر التس��هيالت للمس��تثمرين. 
وق��ال املكتب االعالمي لعبد املهدي ان اللجنة 
العليا لالس��تثمار واالعمار عقدت اجتماعها 
صباح امس برئاس��ة رئيس ال��وزراء )عادل عبد 
املهدي( حي��ث جرى اس��تعراض عمل اللجنة 
واملعوق��ات  واملتوقف��ة  املق��رة  ومش��اريعها 
التي تواج��ه حرك��ة االس��تثمار واالعمار وقد 
اطل��ع رئيس ال��وزراء على من��وذج ملدينة بغداد 
الصناعية في منطقة النهروان املقترح اقامته 
على مس��احة )5( مالين متر مربع كون العراق 
بحاجة الى املدن الصناعية املتكاملة وضرورة 
مقاب��ل  للمس��تثمرين  التس��هيالت  توفي��ر 

الزامهم بالتنفيذ وفق املدد الزمنية.
على صعيد ذي صلة اكد رئيس الوزراء ان اجراء 
التعداد العام للسكان خطوة مهمة تستحق 
اعل��ى  عل��ى  واس��تعدادات  كبي��راً  اهتمام��اً 
املس��تويات مشيراً الى اهميته في التخطيط 

والتنمية وتوفير قواعد بيانات متكاملة.
وف��ي الش��أن احملل��ي اعلن��ت دائ��رة االص��الح 
العراقي��ة التابع��ة لوزارة الع��دل امس االفراج 
ع��ن )484( نزيالً من س��جون ال��وزارة في بغداد 
واحملافظات بينهم )53( مش��موالً بالعفو العام 
و)29( من النس��اء و)455( م��ن الرجال مت االفراج 

عنهم بعد انتهاء فترات محكومياتهم.
م��ن جانبه اعلن املفتش العام لوزارة الداخلية 
)جم��ال طاهر االس��دي( امس عن اع��ادة قرابة 
ال���)6( مليارات دين��ار الى خزين��ة الدولة خالل 
)2018( وفت��ح اكثر م��ن )500( مجلس حتقيقي 
لقضايا فس��اد مالي واداري وان مجموع املبالغ 
املادي��ة التي اعادها مكتب املفتش العام خالل 
)2018( بلغ��ت )5( ملي��ارات و)817( مليون دينار 
و)6320( دوالراً فيم��ا بلغ مق��دار املبالغ املوصى 

باعادتها خلزينة الدولة )31( مليار دينار.

كتب املحرر السياسي
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احللبوسي لنظريه اإليراني: ال ميكن استخدام العراق منصة لالعتداء على دول اجلوار
كتائب حزب اهلل: الفشل الذي منيت به أمريكا يف املنطقة مت بفضل صمود وثبات حمور املقاومة

2صحيفـــة واشنطــن بـــوست: تـــرامـــب يــكـــــذب 22 مـــــرة يــــومـــيـــا
3
3

اجتماع مجلس الوزراء يوم امس 

وكاالت / 
أعلنت وزارة اخلزانة األمريكية، أن 
الواليات املتحدة فرضت عقوبات 
على حركة النجب��اء، التي تضم 
نحو 10 آالف مقاتل وعلى زعيمها 
أعض��اء  الكعبي.وق��دم  أك��رم 
مجل��س الش��يوخ األمريكي في 

ايل��ول املاضي، قانونا يس��تهدف 
املس��اندة  واجلماع��ات  إي��ران 
له��ا ف��ي املنطقة، فيم��ا قدمت 
مجموعة من احلزب��ن اجلمهوري 
والدميقراطي ف��ي مجلس النواب 
كذلك، تش��ريعا مماثال في كانون 
حرك��ة  ردت  2019.وق��د  الثان��ي 

النجب��اء، امس األربعاء، على قرار 
واش��نطن بش��أن وضعها ضمن 
الئحة اإلرهاب، معتب��رًة أن القرار 
األميرك��ي ال يتعدى ح��دود احلرب 
النفس��ية وال يغي��ر م��ن الواق��ع 

شيئاً.        تتمة ص3

الرياض / وكاالت / 
اعل��ن الديوان امللكي الس��عودي ف��ي بيان، عن 
وفاة األميرة جهيرة بنت سعود بن عبد العزيز آل 
سعود، حسبما أفادت وكالة األنباء السعودية 
»واس«.وأش��ار البي��ان إل��ى أن »جثم��ان األميرة 
س��يوارى الث��رى، بعد ص��الة العصر ي��وم امس 
األربعاء، في مس��جد اإلمام ترك��ي بن عبداهلل 

في العاصمة السعودية الرياض«.

السعودية تعلن وفاة 
»األمرية جهرية«

أمريكا تفرض عقوبات على حركة النجباء 
واالخرية ترد: لن خنضع للضغوط اجلائرة

 بغداد / 
أعلن املفتش العام ف��ي وزارة الصناعة عدنان كرمي 
س��لمان، امس األربعاء، عن صدور حكم بالسجن 
ملدة 7 سنوات بحق املدير السابق للشركة العامة 
لالس��ناد الهندس��ي، مبيناً أن الق��رارات تضمنت   
إص��دار أمر قبض بح��ق املتهم ووض��ع احلجز على 

أموال��ه املنقول��ة وغير املنقولة.وقال س��لمان ، إنه 
مت صدور أحكام قضائي��ة غيابية بحق املدير العام 
وكالة السابق للشركة العامة لالسناد الهندسي 
بن��اء على التحقيقات الت��ي أجراها املكتب بدعم 
من وزي��ر الصناعة واملعادن في مكافحة الفس��اد 
ومحاس��بة املتس��ببن به��در امل��ال العام.وأضاف 

س��لمان، أنه مت إدانة املوما إليه م��ن قبل محكمة 
اجلناي��ات اخملتص��ة بقضاي��ا النزاه��ة ف��ي بغ��داد 
الرصاف��ة االحتادية واحلكم عليه غيابياً بالس��جن 
ملدة سبع س��نوات استناداً الحكام املادة )340( من 
قان��ون العقوب��ات لقيامه باالضرار عم��داً مبصالح 

الشركة.

مفتشية الصناعة: السجن 7 سنوات حبق املدير السابق لشركة االسناد اهلندسي

االنبار /
االنب��ار،  انق��اذ  كش��ف مجل��س 
ام��س االربع��اء، ان اي عنص��ر من 
داع��ش يس��لم نفس��ه بس��وريا 
ينق��ل الى الع��راق وم��ن مختلف 
ان  مبين��ا  العاملي��ة،  اجلنس��يات 
هؤالء س��يتم محاكمته��م وفقا 
رئي��س  العراقية.وق��ال  للقوان��ن 
اجملل��س حمي��د الهاي��س ، ان اي 
عنصر من داعش يس��لم نفس��ه 
لقوات سوريا الدميقراطية )قسد( 
يتم نقله الى العراق بغض النظر 

عن جنس��يته، مبينا ان هؤالء من 
مختلف جنسيات العالم.واضاف 
الهاي��س ان عددهم مع اطفالهم 
ونس��ائهم يصل الى نح��و 1000 
ش��خص، مش��يرا ال��ى ان بل��دان 
هؤالء العناصر تبرأت منهم ومتنع 

وصولهم اليها حملاكمتهم.
واك��د الهايس ان الق��وات االمنية 
تس��يطر عليه��م وتنقله��م الى 
اماك��ن آمن��ة ش��ديدة احلراس��ة، 
موضحا انه س��يتم محاكمتهم 

وفقا للقوانن العراقية.

انقاذ االنبار : العراق تسلم مجيع الدواعش املعتقلني لدى قسد

  بغداد / 
كش��ف نائ��ب في البرمل��ان  ، امس االربع��اء، ان احزابا نافذة في مجل��س النواب ترفض 
التصوي��ت على قانون العنف االس��ري، داعيا الى حملة ش��عبية للضغ��ط على مترير 
القانون بأس��رع وقت ممكن.ونقلت صحيفة عربية عن النائ��ب قوله ان أحزابا وتكتالت 
ديني��ة عدة تع��ارض قانون العنف االس��ري وحت��اول تعديله إل��ى حّد كبير، حت��ت ذرائع 
مختلف��ة، مبّينا أن القانون يحتاج إلى حملة ش��عبية للضغط على تلك األحزاب من 
أجل متريره بأس��رع وقت ممكن، وعدم ترحيله للفصل التشريعي القادم كما حصل في 
امل��رات الس��ابقة.واضاف ان رفض تلك االحزاب التصويت عل��ى القانون بحجة انه مينع 
التأديب والتربية في األس��رة، ويعيق فرص اإلصالح الذاتي في األسرة نفسها، ويساعد 

على تفككها إذا تدخل طرف ثالث في املشكلة.

نائب : احزاب نافذة يف الربملان ترفض 
التصويت على قانون العنف األسري
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عبد املهدي وبومبيو يتحدثان هاتفيًا عن مهام القوات األمريكية يف العراق واأليام املقبلة سيشهد العراق زيارات مهمة
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املمثل السياسي للصدر يبحث مع السفرية األسرتالية يف العراق استكمال الكابينة الوزارية

NO.3142.thu.7.MAR.2019

بغداد / البينة الجديدة
أعلن��ت الهيئ��ة العام��ة للكمارك، ام��س األربع��اء، عن إع��ادة إصدار 
س��يارتي صالون مخالفتني إحداهما أميركية املنش��أ واألخرى كورية، 
إلى اجلانب األردني. وقالت الهيئة، إن جلان الكش��ف اجلمركي في مركز 
جمرك طريبيل ضبطت س��يارتي صالون مخالفتني إحداهما أميركية 
واألخرى كورية املنش��أ وأع��ادت إصدارهما إلى اجلان��ب األردني كونهما 
متضررتني وممنوع اس��تيرادهما، حيث حاول أصحاب الس��يارتني إيهام 
مفتش��ي اجلمارك بأنهما جديدتان وغير مستعملتني.وأضافت الهيئة 
، أنها قامت باتخاذ اإلج��راءات القانونية بحقها وأعادت إصدارها وفقا 

للتعليمات والضوابط النافذة.

بغداد / البينة الجديدة
تلقى رئيس ال��وزراء عادل عبد املهدي، امس 
االربع��اء، اتص��اال هاتفيا من وزي��ر اخلارجية 
األميركي ماي��ك بومبيو، فيم��ا بني املكتب 
االعالم��ي لعب��د امله��دي أن اجلانب��ني حتدثا 
ع��ن مه��ام الق��وات االميركية ف��ي العراق. 
وقال عب��د املهدي إن رئيس الوزراء عادل عبد 
املهدي تلقى اتصاال هاتفيا من وزير اخلارجية 
االميركي مايك بومبيو، وجرى خالل االتصال 
التأكي��د على االطار القانون��ي لعمل قوات 

التحال��ف الدولي ومنها الق��وات االمريكية 
العامل��ة في الع��راق والتي تترك��ز مهامها 
على محاربة داعش وتدريب القوات العراقية 
وعدم اقامة قواعد اجنبية، وذلك كله حسب 
املوافقات العراقية.وأض��اف املكتب، كما مت 
بحث آخر التطورات في محاربة داعش على 
الش��ريط احلدودي مع اجلارة سوريا وآثار ذلك 
عل��ى العراق واهمية تعاون اجلميع لتعويض 
الع��راق عن خس��ائره البش��رية واملادية في 
حرب��ه مع داعش وف��ق ق��رارات االمم املتحدة 

والقوانني العراقية واألعراف الدولية، اضافة 
الى بحث القضايا االقتصادية وتعزيز قدرات 
العراق واس��تقالله.وفي سياق متصل اعلن 
عب��د املهدي، ام��س االول الثالث��اء، ان االيام 
املقبلة ستش��هد زيارة ش��خصيات مهمة 
للعراق. وقال عبد املهدي في كلمة له خالل 
املؤمتر االسبوعي، إن االيام املقبلة ستشهد 
زيارة شخصيات مهمة للعراق. واضاف عبد 
املهدي، أنه مت اص��دار عدد كبير من القرارات 

في اطار مكافحة الفساد.

بغداد / البينة الجديدة
بح��ث ضياء األس��دي املمث��ل السياس��ي لزعي��م التيار 
الص��دري مقت��دى الص��در مع الس��فيرة األس��ترالية في 
العراق، امس األربعاء، استكمال الكابينة الوزارية وملفي 
النازح��ني واملصاحلة الوطنية. وقالت الهيئة السياس��ية 
للتيار الصدري ، إن املمثل السياسي للصدر ضياء األسدي 
اس��تقبل في مكتبه بالعاصمة بغداد السفير االسترالي 
جوان الونس والوفد املرافق لها. وأضاف البيان، أن األس��دي 
رحب في مس��تهل اللقاء بزيارة وفد السفارة األسترالية، 
مؤك��داً أهمية تعزي��ز العالقات الثنائية مبا ينس��جم مع 
املصالح املش��تركة للبلدين. وتاب��ع، أنه جرى خالل اللقاء 
اس��تعراض الوضع السياس��ي الراهن في البالد، والتطرق 
إلى مباحث��ات إكم��ال الكابينة الوزارية خالل اجللس��ات 
األولى جمللس النواب مع بداية فصله الثاني.وأش��ار البيان، 
إل��ى أن اللقاء ناقش ملفات النازح��ني واملصاحلة الوطنية 
واحل��وار السياس��ي، باإلضافة إل��ى تناول مل��ف التنمية 
االقتصادي��ة وس��بل النهوض بالواق��ع العمراني واخلدمي 

للبالد.

الكمارك تعيد إصدار سيارتني خمالفتني إىل األردن إحداهما أمريكية واألخرى كورية

اجلميلي: الكرة مبلعب سنة ائتالف الوطنية لرتشيح من يرونه مناسبًا لتولي وزارة الدفاع

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

البينة الجديدة / محمد الفيصل 
قال رئي��س الوزراء  الدكتور- عادل عبد 
املهدي في تصريح ل�»البينة اجلديدة« 
: أّن مجل��س ال��وزراء اق��ّر الكثي��ر من 
القرارات خالل جلس��ته اإلس��بوعية 
كان م��ن  ابرزها : بدء العمل في ميناء 
الفاو الكبير وهو عمل سيقوي موانئ 
العراق ويوفر فرص عمل كبيرة خصوصاً 
ألبن��اء البص��رة ، وكذل��ك التصّوي��ت 
وبش��كل نهائي على النظام الداخلي 
للمجل��س، ونحن نعتم��د على تعزيز 
كل ماهو ايجابي من الس��ابق ملعاجلة 
الصعوب��ات التي نتعرض لها ، وأضاف 
خ��الل مؤمت��ره الصحفي اإلس��بوعي 
والذي حضره مندوب صحيفة-  البينة 
اجلديدة الزميل- محم��د الفيصل في 
مع��رض تس��اؤله حول تع��رض بعض 

الوزراء لضغوطات  مت بعض االطراف 
احلزبي��ة واعضاء مجلس النواب مما قد 
يعرق��ل عمله��م التنفيذي ق��ال عبد 
املهدي : إننا نعمل مع مجلس النواب 
إليج��اد مدون��ة تُنظ��م العالق��ة بني 
والتنفيذية  التش��ريعية  الس��لطتني 
من اجل حتديد مسارات العمل وإبعاد 
التداخ��ل بينهم��ا  ليمارس��ا دوره��م 
اخملتص ووفق الس��ياقات الدس��تورية 
والقانوني��ة ، وح��ول ملفات الفس��اد 
ونازحي معارك الباغ��وز األخيرة قال : 
املعارك االخيرة في س��وريا ستقصم 
ظهر داعش اإلرهابي مما يجعله بيأس 
حملاولة لفت اإلنتب��اه بعملية إجرامية 
هن��ا او هناك لكنن��ا أعددتها اخلطط 
ملواجهت��ه  املناس��بة  والتحضي��رات 
وكذلك ناقشنا طريقة عودة العراقيني 

النازحني من املعارك في سوريا، ولدينا 
ضواب��ط ف��ي كيفي��ة التعام��ل م��ع 
األجانب منهم ، من جانب آخر ش��ّدد 
عب��د املهدي حول موضوعة الفس��اد 

ُمضيف��اً : إننا  اصدرن��ا خالل اجتماع 
الفس��اد  األعل��ى ملكافح��ة  اجملل��س 
عددا م��ن القرارات والتوصيات إلختيار 
املفتشني العموميني وتعريف النزاهة 

وغيره��ا ،ونح��ن بصدد رس��م خارطة 
للفس��اد س��واء كان في الدولة او في 
احلي��اة العام��ة للتعرف عل��ى كيفية 
وقوعه واين يقع لنضع آليات محاربته 
وال نذهب الى تعاري��ف عامة ووضعنا  
اكثر من 22 مادة ترسم مالمح الفساد 
لنطوقه ونضرب منظماته وشخوصه 
، وفيم��ا يخ��ص الوض��ع ف��ي كركوك 
قال:يج��ب ان جن��د حل��وال اساس��ية 
ملس��ألة كركوك ،وهن��اك توجه حللها 
وحل مس��ألة املناطق املتنازع عليها 
كونن��ا نعي��ش اج��واء تفاهمي��ة بني 
جميع الق��وى السياس��ية. ويذكر أن 
عب��د املهدي وخالل مؤمتره هذا كان قد 
حتدث عن قضاي��ا الضرائب وأهميتها 
وج��دوى إس��تقطاعها م��ع املطالبة 

بتحسني اخلدمات العامة لقاء ذلك.

بغداد / البينة الجديدة
قضت احملكمة االحتادية، امس االربعاء، 
بع��دم دس��تورية مادت��ني ف��ي قان��ون 
رق��م  وتش��كيالته  الن��واب  مجل��س 
)13( لس��نة 2018، الفتة إل��ى أن قانون 
احملافظات غير املنتظمة في إقليم رقم 
)21( لسنة 2008 رسم آليات استجواب 
الرس��مي  املتح��دث  احملافظني.وق��ال 

للمحكمة إياس الس��اموك إن احملكمة 
جلس��تها  عق��دت  العلي��ا  االحتادي��ة 
برئاسة القاضي مدحت احملمود وحضور 
القضاة األعضاء كافة ونظرت بدعوتني 
موحدتني أقامها محافظا االنبار وصالح 
الدي��ن إضاف��ة لوظيفتهم��ا، خاصما 
فيهما رئي��س مجلس الن��واب إضافة 
لوظيفت��ه، للطع��ن بع��دم دس��تورية 

امل��ادة )27أح��د عش��ر( وامل��ادة )31( من 
قانون مجلس النواب وتش��كيالته رقم 
)13( لس��نة 2018.وأض��اف الس��اموك، 
أن امل��ادة )27أح��د عش��ر( م��ن القانون 
نصت على اختص��اص مجلس النواب 
في اس��تجواب احملافظ وفقاً لإلجراءات 
املتعلق��ة بال��وزراء وإقالت��ه باألغلبية 
املطلقة بناء على اقتراح رئيس مجلس 

الوزراء وبعد ثبوت أحد األس��باب اآلتية 
)1- ع��دم النزاهة أو اس��تغالل املنصب 
الوظيف��ي، 2- التس��بب في ه��در املال 
العام، 3- فقدان احد ش��روط العضوية 
املنص��وص عليه ف��ي قان��ون مجالس 
احملافظات قم )21( لسنة 2008 املعدل، 
4- اإلهمال أو التقصير املعتمدين في أداء 
الواجب واملسؤولية(.وتابع أن املادة )31( 

من القانون ذات��ه نصت على أن للنائب 
ومبوافق��ة خمس��ة وعش��رين عض��واً 
توجيه اس��تجواب إل��ى رئيس مجلس 
ال��وزراء أو الوزراء أو مس��ؤولي الهيئات 
املس��تقلة أو احملافظني حملاسبتهم في 
الش��ؤون التي تدخل في اختصاصهم، 
مش��يرا الى ان احملكمة وجدت أن املادة 
)61س��ابعاًج( من الدس��تور قد حددت 

عناوين املناص��ب التي يختص مجلس 
النواب باس��تجواب ش��اغليها حصراً 
وه��م كل م��ن رئي��س مجلس ال��وزراء 
والوزراء حملاس��بتهم في الش��ؤون التي 
تدخل ف��ي اختصاصهم ول��م يرد ذكر 
احملاف��ظ ضم��ن تل��ك املناصب.واضاف 
الس��اموك أن احملكم��ة ذك��رت أن املادة 
)61ثامناًه����( من الدس��تور نصت على 

اس��تجواب  الن��واب ح��ق  ))جملل��س  أن 
مس��ؤولي الهيئ��ات املس��تقلة وفق��اً 
لإلجراءات املتعلقة بالوزراء((، وأن املادة 
)102-108( من الدستور عددت الهيئات 
املستقلة ولم يكن )احملافظ( من ضمن 
الهيئات املس��تقلة ولم ي��رد من ضمن 
االختصاص��ات جمللس الن��واب في املادة 

)61( صالحية استجواب احملافظ.

االحتادية:احلكم بعدم دستورية مادتني ختّوالن جملس النواب وتشكيالته استجواب احملافظني

نعمل مع جملس النواب لتنظيم العالقة بني السلطة التشريعية والتنفيذية
عبد المهدي لـ »                   «:

أخبار موجزة
تحذير .. حذرت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان 
التابعة لألمم املتحدة في جنيف، ميشيل باشليه، 
الهن��د امس األربع��اء، م��ن “السياس��ات املثيرة 
لالنقس��ام” ، فيم��ا اش��ارت الى انها ق��د تقوض 
النم��و االقتصادي.وقال��ت باش��ليه، ف��ي تقريرها 
الس��نوي جملل��س حق��وق اإلنس��ان، إن “األجندات 
السياس��ية الضيقة تهمش الفئ��ات املهددة في 
مجتمع ال يتسم باملساواة”.وأضافت: “نتلقى تقارير تشير إلى زيادة 

املضايقات واستهداف األقليات، ال سيما املسلمني.
ترش��يح  .. ق��رر االحتاد الوطن��ي ملنظمات احملام��ني اجلزائريني تعليق 
العم��ل ف��ي املرافق القضائي��ة اجلزائري��ة اعتبارا 
من االثنني املقبل، احتجاجا على ترش��ح الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة لوالية خامسة.واعتبر احتاد 
احملامني في بيان أصدره، امس األربعاء، أن “ترش��ح 
بوتفليقة “غير جائز قانونيا ودستوريا بسبب عدم 
أهليت��ه من الناحية الصحية”.واس��تند أصحاب 

البيان إلى املادة ال�102 من دستور البالد.

إنقاذ .. أنقذت السلطات املالطية 87 مهاجرا من 
قارب خش��بي قبالة جزيرة المبيدوسا اإليطالية، 
ونقلوا إلى قاعدة بحرية في العاصمة فاليتا امس 
األربعاء.وأفادت السلطات في مالطا بأن زورقا تابعا 
لها نقل املهاجرين في وق��ت متأخر أمس الثالثاء 
بعد تعطل س��فينة إيطالية أرس��لت إلنقاذهم.
ودخلت إيطاليا في مش��احنات مع مالطا، أصغر 
دول االحت��اد األوروبي، بش��أن من الذي يتعني أن يس��تقبل املهاجرين 

الذين يعثر عليهم في عرض البحر املتوسط
محتجزات .. طالبت مفوضة األمم املتحدة حلقوق اإلنس��ان ميش��يل 
باشليه ،امس االربعاء، النظام السعودي باإلفراج 
ع��ن ناش��طات محتج��زات تؤك��د تقاري��ر أنه��ن 
يتعرضن للتعذيب في س��جونه.وقالت باش��ليه 
أمام مجلس حقوق اإلنس��ان التابع لألمم املتحدة، 
إن “اضطهاد نش��طاء مس��املني يتعارض بوضوح 
مع روح اإلصالحات اجلديدة التي تقول السعودية 

إنها تنفذها«.

تحريض .. أكد الرئيس االيراني حسن روحاني، امس 
األربع��اء، أن اميركا ارادت في مؤمتر وارس��و حتريض 
العالم ض��د إيران اال انها فش��لت في ذلك وحتى 
من كانوا حلف��اء الميركا وقفوا امام مخططاتها 
ومؤامراتها في ه��ذا املؤمتر.وقال روحاني في كلمة 
القاها امام حشد غفير من اهالي مدينة الهيجان 
ف��ي ش��مال اي��ران، إن “الش��عب االيران��ي حق��ق 
انتص��ارات كبرى منذ بداي��ة العام )االيراني( اجلاري )ب��دا في 21 اذار/

مارس 2018( في اختبار تاريخي عظيم وكبير”.
ع��ودة .. أعلن��ت وزارة اخلارجية الباكس��تانية، عن عودة س��فيرها 
سهيل محمود إلى الهند عقب انتهاء املشاورات 
في إسالم آباد، مؤكدة أنه جرى إبالغ القائم بأعمال 
السفير الهندي في البالد بذلك. وأكدت اخلارجية 
الباكس��تانية في بيان عودة السفير عقب انتهاء 
املشاورات في منتصف الشهر احلالي، مشيرة الى 
“التزام باكس��تان مبواصلة االتصاالت األسبوعية 

على مستوى إالدارات.

بغداد / البينة الجديدة
ق��ال النائ��ب ع��ن كتلة احمل��ور الوطني مق��دام اجلميل��ي، امس 
األربعاء، إن الكرة مبلعب سنة ائتالف الوطنية لترشيح من يرونه 
مناس��باً لتولي وزارة الدف��اع بعد رد احملكم��ة االحتادية للطعن 
املقدم من قبل مرشح الوطنية فيصل اجلربا، مؤكداً دعم كتله 
ألي مرشح من املكون السني يتصف بالنزاهة والكفاءة واخلبرة.

وق��ال اجلميلي إنه بع��د رد احملكمة االحتادي��ة للطعن املقدم من 
قبل مرش��ح الوطنية فيصل فنر اجلربا على جلس��ة التصويت 
على ترش��يحه س��ابقاً فقد أصبحت الكرة اليوم مبلعب سنة 
الوطنية الختيار مرشح بديل عن اجلربا.وأضاف، أن منصب وزارة 
الدفاع هو من اس��تحقاق املكون الس��ني وهو أمر واقع كما هو 
احلال مبرشح الداخلية الذي هو من استحقاق املكون الشيعي، 
بالتال��ي فن��واب املكون داخ��ل الوطنية هم املعنيون بترش��يح 
من يرونه مناس��باً بالتش��اور مع رئيس مجل��س النواب بصفته 
يتصدى ألعلى سلطة بالدولة متثل املكون السني.وبني، أن احملور 
الوطني ليس لديه أية مش��كلة س��ابقاً أو حالياً حول مرش��ح 
وزارة الدفاع، فنحن ندعم أي مرشح ميثل املكون ويحمل صفات 
النزاه��ة والكف��اءة واخلبرة وأن يت��م التوافق علي��ه ليكون قادراً 
عل��ى تول��ي املنصب بالش��كل األمثل الذي يخ��دم العراق بكل 
مكوناته.وأشار اجلميلي، إلى أن سبق وأن مت تقدمي أسماء قيادات 
عسكرية بارزة وكان لها دور كبير في حترير مناطقنا، لكن اخليار 
األول واألخير لرئيس الوزراء في ترش��يح من يراه مناس��باً.وأكد، 
أننا بانتظار حس��م اس��م مرش��ح توافقي حلقيبة وزارة الدفاع 
س��نحرص على تقدميه خالل اجللس��ة الثانية أو الثالثة النهاء 
ه��ذه اخلطوة واملض��ي باخلطوات األخرى الت��ي تصب في خدمة 
املواط��ن العراقي، موضح��اً أنه بحال رفض املرش��ح داخل قبة 

البرملان سيتم تقدمي اسم مرشح آخر.

تنش��ر )البينة اجلديدة(، ج��دول اعمال جلس��ة مجلس النواب 
التي ستعقد السبت املقبل 9 / 3 / 2019. وأعلنت مقررة مجلس 
النواب، أن اجمللس س��يعقد جلس��ته املقبل��ة االولى من فصله 
التش��ريعي الثاني في منطقة العالوي ببغداد، فيما اشارت الى 
ان اجللس��ة س��تتضمن التصويت على بعض الوزراء ورئاس��ات 

اللجان ومناقشة تواجد القوات االجنبية في البالد.

بالوثيقة .. »                         « تنشر جدول 
أعمال جلسة الربملان السبت املقبل

بقاء التحالف الدولي ب العراق سيقدم 
مصلحة للعراق يف عدة حماور

عضو باألمن النيابية: 

بغداد / البينة الجديدة
اعتبر عضو جلنة األمن والدفاع النيابية فالح العيساوي، امس األربعاء، 
أن بقاء ق��وات التحالف الدولي ب العراق س��يقدم مصلحة للعراق في 
ع��دة محاور، مش��يراً إلى أن إخ��راج تلك القوات من العراق س��يعطي 
رسالة خاطئة للمجتمع الدولي.وقال العيساوي ، إن تواجد التحالف 
الدولي والتعامل معه بشكل إيجابي من قبل العراق سيقدم مصلحة 
للبلد بعدة محاور، مبيناً أن عالقة العراق مع الدول هي عالقة مصالح 
متبادلة فال يوجد هناك من يقدم ش��يئاً باجملان.وأضاف العيس��اوي، أن 
دعم التحالف الدولي للعراق سيكون على مستوى حفظ األمن ومنع 
متدد اجلماع��ات اإلرهابية، إضافة إلى توفير الغطاء األمني للش��ركات 
والدول املانحة الراغبة في اإلعمار باملناطق احملررة من زمر داعش.ولفت 
إل��ى أن هناك أكثر من 10 منظم��ات دولية صرفت املاليني من الدوالرات 
باحملافظات وخاصة الغربية وهذه املنظمات تعمل بش��كل واضح في 
محافظ��ات األنبار وصالح الدين ونينوى وديالى وكركوك نتيجة لوجود 

التحالف الدولي وتوفيره األمن لنا.



أمريكا تفرض عقوبات على 
حركة النجباء واالخرية ترد: 

لن خنضع للضغوط اجلائرة

صحيفة واشنطن بوست: ترامب يكذب 22 مرة يوميا

بغداد / البينة اجلديدة
، أن استدعاء  النائبة عن حتالف الفتح ميثاق احلامدي، امس األربعاء  أكدت 
املهدي سيتضمن طرح جملة من  الوزراء عادل عبد  لرئيس  النواب  مجلس 
البالد. في  األمريكي  التواجد  عن  احلكومي  الصمت  سبب  أبرزها  األسئلة 
وقالت احلامدي في تصريح لـ »البينة اجلديدة«  إن “جلسة يوم السبت املقبل 
التي سيحضرها عبد املهدي ستتضمن طرح أسئلة متعددة بشأن العمل 
احلكومي ومدى تطبيق برنامج احلكومة”، الفتة إلى إن “السؤال األهم الذي 
سيطرح على عبد املهدي هو سبب الصمت احلكومي عن التواجد األجنبي 
أن “جلنة  البالد”.وأضافت  القوات األمريكية في  وعلى وجه اخلصوص تواجد 
األمريكية ومدى  القوات  أعداد  النيابية ستطرح سؤال بشأن  والدفاع  األمن 
احتياج العراق لتلك القوات”، مبينة أن “القوات األمريكية لم حتقق إي اجناز 
إي حتركات  متنع  لم  كونها  مقبول  غير  وبقاءها  للبالد  األمني  الصعيد  على 
أن  الثالثاء,  االول   أمس  الفتح,  السابقة”.وأكد حتالف  األعوام  إرهابية خالل 
والتربية  والداخلية  الدفاع  وزراء  على  للتصويت  خصصت  السبت  جلسة 
ان جلسة ستعقد  الى  للمجلس, مشيرة  االعالمية  الدائرة  تبليغ  بحسب 

في منطقة العالوي بسبب وجود ترميمات في قاعة البرملان. 

بغداد / البينة اجلديدة

ــر عمليات تهريب  ــن ضبط اكب ــس االول الثالثاء، ع ــالم واالتصاالت، ام ــت هيئة االع اعلن

ــيرة الى أن كانت تتسبب بخسارات مالية كبيرة للبلد. ــعات االنترنت في نينوى، مش لس

ــمالية وبالتعاون  ــت الهيئة ، إن الفرق الفنية التابعة ملكتب الهيئة في املنطقة الش وقال

مع هئية النزاهة مديرية حتقيقات نينوى وجهاز األمن الوطني ومديرية االتصاالت مبساندة 

ــعات انترنت ومصادرة ابراج  ــريع قامت بضبط اكبر عملية تهريب س قوة من التدخل الس

ــركات اخملالفة.وأضاف أنه يتم تهريب سعات االنترنت الى محافظة  االنترنت التابعة للش

ــتخدام الوصالت املايكرووية غير  ــد املوصل ومنطقة بعشيقة بإس نينوى عبر منطقة س

ــمالية،  ــن مدير مكتب الهيئة في املنطقة الش ــن قبل الهيئة.ونقل البيان ع املرخصة م

ــع االقتصادي للبلد اذ   ــلبا على الواق ــعات االنترنت تنعكس س قوله، إن عملية تهريب س

ــعات املهربة النها ال  ــببها مئات االف الدوالرات، فضال عن اخلطر االمني للس ــر بس يخس

تخضع ملراقبة احلكومة العراقية.
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نائبة تركمانية تهدد باللجوء لألمم املتحدة حبال عدم حصول اتفاق بشأن حمافظ كركوك

نائبة: استدعاء عبد املهدي يف الربملان سيتضمن طرح سؤال بشأن الصمت احلكومي عن األمريكان
احللبوسي لنظريه اإليراني: ال ميكن استخدام العراق منصة لالعتداء على دول اجلوار

   بغداد /البينة اجلديدة
ــي خديجة علي، امس  ــدت النائبة عن املكون التركمان أك
االربعاء، أن خيار الذهاب الى االمم املتحدة وطرح مظلومية 
ــارات املطروحة في حال  ــتكون احدى اخلي ابناء املكون س
ــوك، فيما حذرت  ــأن محافظ كرك عدم حصول اتفاق بش
ــال عدم  ــتقبال بح ــتحصل مس ــن ازمة امنية حادة س م

حصول اتفاق.
ــل بني احلزبني الكرديني  ــت علي ، إن االتفاق الذي حص وقال
ــة ينبغي ان  ــم خفي من جهات اقليمي ــيني وبدع االساس
ينحصر حول ملف تشكيل حكومة االقليم فقط، مبينة 
ــة الفوضى احلاصلة  ــتغالل حال ــف كركوك واس ان زج مل
ــالل احلوارات  ــة االحتادية خ ــتكمال احلكوم ــي ملف اس ف
ــول والينبغي  ــر مقب ــو امر غي ــني ه ــني احلزب ــات ب واالتفاق

السماح به باي شكل من االشكال.
ــن  ــوك م ــظ لكرك ــب اي محاف ــي، أن تنصي ــت عل واضاف
ــا او بأي  ــر وارد قانوني ــو امر غي ــا االدراية ه ــارج حدوده خ
ــي ان يكون من  ــار محافظ لها ينبغ ــكل، وبحال اختي ش
ــة يشترك فيها ممثلي جميع  داخل احملافظة وخالل جلس
ــة، الفتة الى أن هناك جهات  ال  املكونات من ابناء احملافظ
ــوك وال يعنيها خصوصية  ــتركة لكرك تؤمن باالدراة املش
احملافظة ومازالت تتحدث عن ان كركوك محافظة كردية.

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

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

 وكاالت  / البينة اجلديدة
 التقى رئيس مجلس النواب محمد 
احللبوسي، امس األربعاء، يرافقه وفد 
نيابي رئيَس مجلس الشورى اإليراني 
ــا العالقات  ــي وناقش ــي الريجان عل
ــن، وتفعيل جلان  ــة بني البلدي الثنائي
ــن  ع ــال  فض ــة،  البرملاني ــة  الصداق
ــي اجملاالت  ــاون ف ــاق التع ــيع آف توس
ــان »أهم  ــث الرئيس ــا بح كافة.كم
املنطقة،  ــه  تواج ــي  الت ــات  التحدي
ــيق املواقف في احملافل  وضرورة تنس
الدولية إزاء تلك التحديات ومبا يخدم 
مصلحة الشعبني«.وأكد احللبوسي 
ــراق بعد انتصاره على داعش  أن »الع
ما زالت أمامه حتديات تتعلق باإلعمار 
ــتقرار،  ــادة النازحني وفرض االس وإع
ــاء في هذا  ــم األصدق ــدَّ من دع وال ب
ــراق خاض حربًا نيابًة عن  اجملال، فالع
ــم متطرف  ــد تنظي ــم كله ض العال
ــود أبنائه  ــى داعش بجه وانتصر عل
ودمائهم من القوات األمنية بجميع 

ــم الدول  ــال عن دع ــمياتها فض مس
الصديقة«.وأضاف أن »العراق حريص 
ــتركة بني  على دميومة العالقة املش
ــف العراق  ــن،« موضحاً »موق البلدي
ــتخدام أراضيه لشنِّ  الثابت من اس
ــى دول اجلوار  ــوم أو اعتداء عل أي هج
ــى أنه »ال  ــيرا إل ودول املنطقة،« مش
ــًة  ــه منص ــتخدام أراضي ــن اس ميك

لالعتداءات، فضال عن تأكيده موقف 
ــي  الت ــات  ــض للعقوب الراف ــراق  الع
ــعوب«.من جانبه  الش ــى  عل تُفرض 
ــراق إزاء  ــكر الريجاني موقف الع ش
ــدا دعم  ــاه إيران، مؤك ــات جت العقوب
بالده للعراق في اجملاالت كافة، ومنها 

االستمرار في تزويده بالكهرباء.
ــا يتصرف  ــراق حالي ــاف أن »الع وأض

بحكمة، وأثبت أنه ميتلك قوات قوية 
ــا  ــاب، مرحًب ــر اإلره ــتطاعت دح اس
بوجهة نظر العراق في احلفاظ على 

سيادته واعتبارها خًطا أحمر«.
ــره  لنظي ــوًة  دع ــي  احللبوس م  ــدَّ وق
ــي قمة بغداد  ــاركة ف اإليراني للمش
ــوار العراق، وقد وعد  لبرملانات دول ج

األخير بتلبيتها.

االعالم واالتصاالت تعلن ضبط اكرب عمليات تهريب لسعات االنرتنت يف نينوى

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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واشنطن / وكاالت / البينة اجلديدة
ذكرت صحيفة واشنطن بوست استنادا 
إلى بنك معلومات مدقق احلقائق التابع 
ــى  ــب أدل ــد ترام ــس دونال ــا، أن الرئي له
ــطيا بـ 22 تصريحا كاذبا أو مضلال  وس

يوميا منذ بداية العام احلالي.
ــب أطلق  ــة أن ترام ــت الصحيف وأوضح
9014 كذبة خالل 773 يوما منذ تسلمه 
مفاتيح البيت األبيض في كانون الثاني 
ــبة األكاذيب  ــيرة الى أن نس 2017، مش
ــث بلغت  ــاع مطرد، حي ــت في ارتف كان
ــام 2018  ــا ع ــة يومي ــي 16,5 حال حوال
ــدود نحو 6 حاالت عام  بعد أن كانت بح

.2017
ــنطن بوست إلى أن خطاب  ولفتت واش
ــي  ــر العمل السياس ــي مؤمت ــب ف ترام

ــتمر  احملافظ في 2 اذار احلالي، والذي اس
ــن 100 ادعاء  ــن أكثر م ــاعتني، تضم س

كاذب أو مضلل.
وحسب الصحيفة، فإن معظم األكاذيب 
ــؤون  ــا الرئيس تتعلق بش التي يطلقه
االقتصاد، مبا في ذلك التجارة والوظائف 
ــض الضريبي،  ــو، والتخفي ومعدل النم
كما تشمل أيضا قضايا الهجرة واجلدار 
ــيك،  ــدود مع املكس ــى احل ــل عل الفاص
وأعداد املشاركني في التجمعات املؤيدة 
له، فضال عن العالقات مع روسيا والدول 

األوروبية وحلف الناتو.

كتائب حزب اهلل: الفشل الذي منيت به أمريكا يف املنطقة مت بفضل صمود وثبات حمور املقاومة

بغداد / البينة اجلديدة
كتائب  اإلسالمية  املقاومة  أدانت 
اإلجراء  األربعاء،  امس   ، اهلل  حزب 
“حركة  بوضع  األخير  األميركي 
 ، اإلرهاب  الئحة  على  النجباء” 

به  منيت  الذي  الفشل  ان  مبينة 
أمريكا في املنطقة مت بفضل صمود 

وثبات محور املقاومة.
“إن  ان   ، اهلل  حزب  كتائب  وذكرت 
والفشل  االنكسارات  مسلسل 

الذي ُمنيت به اإلدارة األمريكية في 
املنطقة بفضل صمود وثبات محور 
أجبر  اجملاهدة،  وفصائله  املقاومة، 
إلى  اللجوء  على  املتحدة  الواليات 
في  تفت  قد  أنها  توهمت  أساليب 
رجاالتها  تثني  أو  املقاومة،  عضد 
عن أداء واجبهم الشرعي والوطني 

في التصدي للطواغيت واحملتلني”.
األمريكي  “اإلجراء  ان  واوضحت 
النجباء  حركة  في  اإلخوة  بوضع 
وقيادتها اجملاهدة على الئحة إرهاب 
ليؤكد  جاء  وحلفائها،  أمريكا 
فصائل  ضد  العدواني  النهج 

املقاومة اإلسالمية”
قدمت  “الفصائل  ان  وافادت 
عن  دفاعا  الكبيرة  التضحيات 
العراق واملقدسات، وتصدت ملواجهة 
خططت  التي  التكفيرية  املؤامرات 
والكيانان  أمريكا  وقادتها  لها 

وأذنابهما  والصهيوني  السعودي 
في املنطقة”.

وتابعت “إننا في املقاومة اإلسالمية 
فصائل  ان  نؤكد  اهلل  حزب  كتائب 
كالبنيان  تقف  واحلشد  املقاومة 
اخملططات  وجه  في  املرصوص 
االبتزاز  وأساليب  األمريكية، 
فرض  الى  تهدف  التي  املفضوحة 
ولن  العراق،  في  العسكري  وجودها 
تزيدنا هذه اإلجراءات إال إصراراً على 
املقاومة واستعدادا للتضحية، كما 
تؤكد لنا أننا على الطريق الصحيح 
في الدفاع عن أرض العراق الطاهرة 

وسيادته وكرامة شعبه”.
حركة  اهلل  حزب  كتائب  وباركت 
وسام  على  لـ”حصولهم  النجباء 
املتحدة  الواليات  بإرهابهم  العز 

وإرعاب حلفائها”.

وقال املتحدث باسم احلركة هاشم 
متتلك  ال  أميركا  إن   ، املوسوي 
وفرض  باإلرهاب  اتهامنا  شرعية 
من  ضرب  الشعوب  على  وصاياها 
الثوري  فكرنا  في  مضيفاً  اخليال، 
هو  عليك  األميركية  اإلدارة  رضا 

اإلرهاب بعينه ألنك متثل إرادتها.
القرار  أن  إلى  املوسوي،  وأشار 
حدود  يتعدى  ال  اجلائر  األميركي 
احلرب النفسية وال يغير من الواقع 
شيئاً، معتبراً أن اتهام األمني العام 
الكعبي(  أكرم  النجباء  )حلركة 
بائسة  أميركية  محاولة  باإلرهاب 
مكافحة  في  عزميتنا  تثني  لن 

اإلرهاب والدفاع عن سيادة البالد.
وتابع، ليس لدينا مصالح اقتصادية 
ومالية، ولكن لدينا رصيد كبير من 
التضحيات ال تستطيع أي قوة في 
العالم مصادرته، وأن القانون الذي 
وقنصليات  الشعوب  قتلة  يحمي 
أقدام  باملناشير قيمته حتت  الذبح 
باسم  املتحدث  اجملاهدين.وختم 
بالقول،  بيانه  النجباء  حركة 
اجتاه  تتغير  ولن  ثابتة  مواقفنا 
نخضع  ولن  ومحورها،  أميركا 

للضغوط اجلائرة.
األمريكية،  اخلزانة  وزارة  وأعلنت 
أمس االول الثالثاء )5 آذار 2019(، أن 
عقوبات  فرضت  املتحدة  الواليات 

تضم  التي  »النجباء«،  على حركة 
نحو 10 آالف مقاتل وعلى زعيمها 
وضعها  قررت  فيما  الكعبي،  أكرم 

على الئحة »اإلرهاب«.
من جانبها اصدرت حركة عصائب 
اهل احلق، امس االربعاء، بيانا بشأن 
قائمة  ضمن  النجباء  حركة  وضع 
من  ان  الى  اشارت  فيما  االرهاب، 
يقتل املدنيني من اليهود وآل سعود 

يعتبر صديقا وحليفا.
االدارة  قيام  ندين   ، احلركة  وقالت 
املقاومة  حركة  بوضع  االميركية 
الئحة  على  النجباء  االسالمية 
االرهاب، مبينة ان املعايير االميركية 
لالرهاب مغلوطة بل معكوسة في 

احيان كثيرة.
يتصدى  من  ان  احلركة  واضافت 
ويعطي  داعش  ويقاتل  لالرهاب 
نظر  في  ارهابيا  يعتبر  التضحيات 
االدارة االميركية، ومن يقتل املدنيني 
من اليهود وآل سعود يعتبر صديقا 
هذه  ان  الى  مشيرة  لها،  وحليفا 
املقاومة  ابناء  ترهب  لن  القرارات 
وقوة  وعزما  اصرارا  اال  تزيدهم  ولن 
والطغيان  الظلم  مواجهة  على 
واملستضعفني  العدل  عن  والدفاع 
املساس  يريد  من  لكل  والتصدي 

بارض العراق وشعبه ومقدساته.

بغداد / البينة اجلديدة
محمد  احلكمة  تيار  في  القيادي  كشف 
اللكاش، امس األربعاء، عن سبب مشاركة 
يوم  البرملان  جلسة  في  اخلمس  الرئاسات 
السبت املقبل، مشيرا الى ان رئيس الوزراء 
الستراتيجية  سيطرح  املهدي  عبد  عادل 
جميع  بحضور  الفساد  حملاربة  الشاملة 

قادة البالد.

وقال اللكاش إن “مشاركة رئيس اجلمهورية 
برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
وديوان  األعلى  القضاء  مجلس  ورؤساء 
والنزاهة  القضاء  ومجلس  املالية  الرقابة 
طرح  اجل  من  هو  البرملان  جلسة  في 

اإلستراتيجية الشامل حملاربة الفساد”.
فكرة  سيطرح  املهدي  “عبد  ان  وأضاف 
اجل  من  عاجلة  نيابية  قوانني  تشريع 

الرئاسات   تلك  بحضور  الفساد  محاربة 
االموال  الستعادة  الالزم  الدعم  لكسب 

منهوبة”.
النهاء  تسعى  “احلكومة  ان  اللكاش  وتابع 
 ،“ حيتانه  ومحاربة  الفساد  مظاهر  كافة 
ايضا  هو  يسعى  “البرملان  ان  إلى  مشيرا 
لدعم تلك االستراتيجية وتشريع القوانني 

الالزمة حملاربة الفساد باسرع وقت ممكن”

 وكاالت / البينة اجلديدة
أمراض  لعالج  »فودا«  مستشفى  أرسل 
متخصصا  طبيا  كادرا  الصني،  في  السرطان 
برئاسة  مشترك،  تعاون  إطار  في  بغداد،  الى 
العامة  واجلراحة  األورام  جراحة  استشاري 
عراقيني  بأطباء  اشاد  الذي  اخلاشب  حسن 
تقنية  أحدث  لنقل  حثيثة  جهودا  يبذلون 

لعالج األورام السرطانية إلى العراق.
وقال اخلاشب في تصريح صحفي، إنه »جاء الى 
بغداد على رأس وفد طبي من مستشفى )فودا( 
دعوة  اثر  الصني،  في  السرطان  أمراض  لعالج 
الشفاء(  )دار  شركة  من  املستشفى  تلقاها 
الطبية الدولية، وفي إطار التعاون املشترك في 

العراق«.

الذين  باملرضى  »التقى  أنه  اخلاشب،  وأضاف 
بالصني،  فودا  مستشفي  في  معاجلتهم  متت 
ارتياحهم  أبدوا  حيث  بغداد  في  وعاينهم 
لنتائج العالج والشفاء الذي حققه«، مشيدا 
دار  شركة  في  بهم  التقى  عراقيني  بـ«أطباء 
تقنية  لنقل  حثيثة  جهودا  ويبذلون  الشفاء، 
جتميد األورام السرطانية إلى العراق في خطوة 
جادة تسعى الى التغلب على مرض السرطان 
أبناء  من  الكثير  منه  يعاني  الذي  الفّتاك 

املنطقة العربية«.
والتقى اخلاشب في شركة »دار الشفاء« عدًدا 
بالتعاون  أعربوا عن رغبتهم  الذين  من األطباء 
التقنيات  أحدث  اخلبرات حول  وتبادل  املشترك 
»فودا«  مستشفى  تّتبعها  التي  العالجية 

البذور  وذراعة  الكهربائي  والصعق  ،كالتجميد 
املشعة داخل االورام.

يقع  للسرطان  »فودا«  مستشفى  أن  يذكر 
مبدينة »قواجنوا« الصينية، وتلفت الي أن عالج 
السرطان يذهب أبعد من العالج الكيميائي و 
اإلشعاعي و اجلراحة التقليدية، وحصلت على 
اجلراحة  استخدام  في  لنجاحها  جوائز  عدة 

بالتبريد إلزالة األورام في االعضاء الصلبة.
املناعي  العالج  أيضا  املستشفى  ويستخدم 
اجلهاز  كبير  حد  إلى  يعزز  رئيسي  كعالج 
الكيميائي  العالج  بعد  وبخاصة  املناعي، 
منو  ومنع  السرطان،  انتشار  إلبطاء  القاسي، 
الغذائية  احلالة  وحتسني  ودعم  اخلبيث  الورم 

وصحة اجلسم بصفة عامة.

يف اطار تعاون مشرتك.. أشهر مستشفى لعالج 
السرطان يف الصني يرسل كادرا طبيا للعراق

اللكاش : رئيس الوزراء سيطرح السرتاتيجية الشاملة حملاربة الفساد 
جبلسة الربملان األوىل حبضور قادة البالد

  بغداد /البينة اجلديدة

تعتزم جمهورية اجلبل األسود، إرسال اثنني من عسكرييها، 
ميلو  ذلك  العراق.وأعلن  في  الناتو  حلف  بعثة  ضمن 
ديوكانوفيتش، رئيس هذه اجلمهورية اليوغسالفية سابقا، 
وقال بعد لقاء مع األمني العام حللف الناتو، ينس ستولتنبرغ 
االلتزامات  كل  ننفذ  إننا،  نقول  أن  يسعدنا  بروكسل  في 

اجلبل  رئيس  وأشار  الدولية.  املهام  في  باملشاركة  املتعلقة 
األسود، إلى أن بالده أخذت على عاتقها، التزامات ومسؤوليات 

جديدة، في كل من التفيا وكوسوفو. 
وقال إن حكومته أرسلت إلى البرملان الوطني، مشروع قرار 
بتدريب  تتعلق  العراق،  في  الناتو  بعثة  في  املشاركة  حول 

اجليش الوطني العراقي.

اجلبل األسود تشارك يف مهمة الناتو يف العراق جبنديني



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

تتلخص أزمة االقتصاد اجلزائري يف السنوات األخرية يف هبوط 
أسعار النفط فلم جيد اقتصاد البالد طريقه حنو االستقرار مطلقا

ماهي االسباب التي تدفع الجزائريين لالستمرار باالحتجاجات

وتاريخًيا لم تشهد اجلزائر مثل هذا احلراك منذ 
ان��دالع االنتفاضة الش��عبية في ع��ام 1988، 
وذلك عندما قاد الش��باب احتجاجات واسعة 
بس��بب البطال��ة املرتفعة وارتف��اع تكاليف 
املعيشة والتدابير التقشفية القاسية، وهذا 
على مس��توى الثقافة العربي��ة أمر طبيعي، 
فاالقتصاد غالًبا هو ما يحرك الشارع ليطالب 
بتغيرات سياس��ية، لكن السؤال اآلن، ما هي 
األس��باب االقتصادية التي دفع��ت اجلزائريني 
لالحتجاجات؟ وهل تدفع تلك األس��باب نحو 
اس��تمرار االحتجاجات مل��دة أطول؟.تتلخص 
أزمة االقتصاد اجلزائري في الس��نوات األخيرة 
في هبوط أس��عار النفط منذ منتصف 2014، 
فمن��ذ ذل��ك الوقت تقريًب��ا لم يج��د اقتصاد 
الب��الد طريقه نحو االس��تقرار، إذ أن نحو %95 
من اإليرادات في اجلزائر تأتي بش��كل مباشر أو 
غير مباش��ر من قطاع الطاق��ة، وهو ما جعل 
البالد تفقد أكثر من نصف إيراداتها من النقد 
األجنبي بس��بب هب��وط النف��ط، إذ هوت من 
60 ملي��ار دوالر ف��ي 2014 إل��ى 27.5 مليار دوالر 
في 2016، كم��ا أن القط��اع اإلنتاجي باجلزائر 
يبقى هامش��ًيا، وميث��ل أقل م��ن 5% من الناجت 
الداخل��ي، وه��و م��ا يقّوض ف��رص الب��الد في 
التن��وع االقتص��ادي احلقيقي.فم��ع مرور نحو 
خم��س س��نوات على تراج��ع أس��عار النفط 
فش��لت الب��الد حت��ى اآلن في ش��ق طريقها 
نح��و التن��وع االقتص��ادي، وعدم اخل��روج من 
التبعّية للنفط بش��كل شبه كامل لتغطية 
مصروفات البالد، وهذا الفش��ل كان الس��بب 
األساس��ي في تفاق��م عجز املي��زان التجاري، 

بس��بب ع��دم القدرة عل��ى تعزيز الص��ادرات، 
وكب��ح جماح الواردات، وذل��ك في الوقت الذي 
تعتمد فيه احلكومة على سد العجز من خالل 
االقتراض الداخلي )طبع النقود( والسحب من 
االحتياط��ات النقدي��ة، التي كان��ت في 2013 
نح��و 194 مليار دوالر، ومن املتوقع أن تصل إلى 
قراب��ة ال� 76.2 مليار دوالر أواخر 2020.هذا على 
مس��توى الواقع االقتص��ادي الكلي لكن على 
مستوى املواطن اجلزائري، فقد بات يواجه منذ 
ذل��ك احلني كل أن��واع التحدي��ات االقتصادية 
وهو ما ظه��ر في انخف��اض لنصيبه بالدخل 
القومي كم��ا توض��ح بيانات البن��ك الدولي، 
ففش��ل احلكوم��ة ف��ي التعام��ل م��ع هبوط 
النف��ط جعل املواط��ن اجلزائري ه��و من يدفع 
فات��ورة هذا الفش��ل في عدة اجتاهات، س��واء 

بطال��ة أو فقر أو تراج��ع في القوة الش��رائية 
أو ض��رر ناج��م عن الفس��اد، ناهي��ك بالطبع 
عن إج��راءات التقش��ف املس��تمرة، كل هذه 
األس��باب ساهمت في اش��تعال األوضاع في 
اجلزائر حالًيا، فمن غي��ر املتوقع أن هذا احلراك 
كان ليكون بالقوة نفسها لو فرضًنا استقرار 
األوضاع االقتصادية، وخالل السطور القادمة 

سنناقش هذه األسباب بتفصيل أكثر.

الفساد.. اآلفة التي تنهش 
يف جسد اقتصاد الجزائر

من البديهي اقتصاديًا أن هناك ارتباًطا مباشًرا 
بني الفس��اد والتحسن االقتصادي، فكلما زاد 
الفس��اد في مجتمع ما تأثر االقتصاد س��لًبا، 
وعندما ينخفض الفس��اد ينتعش االقتصاد، 
وف��ي اجلزائ��ر األمرذاته فرغم الث��روة النفطية 
الضخم��ة التي متتلكها الب��الد ما تزال اجلزائر 
حت��ى اآلن ضمن بلدان العالم الثالث بس��بب 
تفشي الفساد على جميع األصعدة، ومناقشة 
الفس��اد قد حتتاج إلى مزيد من الوقت، ولذلك 
س��نقصر حديثنا على الفت��رة األخيرة فقط.

يعتبر ق��رار الرئيس اجلزائري ف��ي منتصف آب 
2017، بإعادة السياسي اخملضرم أحمد أويحيى 
إلى رئاسة الوزراء، ليحل محل عبد اجمليد تبون 
الذي ش��غل املنصب ثالثة أشهر فقط، مبثابة 
انتصار كبير للفس��اد في اجلزائ��ر، إذ لم يكن 
إعفاء تبون من منصبه وتعيني أويحيى، مجرد 
تغير سياس��ي بل كان تغييًرا في طريقة حلل 
األزمة االقتصادية بالبالد، وكذلك تغير وسائل 
عالج عجز املوازنة، ولك��ن كيف ذلك؟.انتهج 

تّبون منذ أول يوم له في رئاسة الوزراء سياسة 
واضح��ة، اعتم��دت بش��كل أساس��ي عل��ى 
محاربة الفس��اد، إذ يعتبر أول شخص يشغل 
ه��ذا املنص��ب ويعترف بش��كل صريح بوجود 
الفس��اد بقوة في بالده، وهو األم��ر الذي القى 
قبواًل واسًعا بني أوساط اجلزائريني، بل أنه وضع 
يده على مكمن الفساد عندما قال: »سيكون 

م��ن اليوم وصاعًدا -هناك- ح��دود واضحة بني 
الدول��ة ورج��ال األعمال، وس��يتم التفريق بني 
الس��لطة واملال«، وذلك خالل عرضه مخطَط 
عم��ل احلكومة أمام البرمل��ان، لكن لم يصمد 
تّبون نفس��ه أمام هذا النوع من الفساد ألكثر 
م��ن ثالثة أش��هر ووقع ضحية للفس��اد الذي 
حاول محاربته.ال ميكن إنكار أن هذا األمر يعتبر 
حتواًل مهًما في اجلزائر، لكن بشكل عام يعاني 
اجلزائريون من تبعات الفس��اد الس��لبية، إذ ال 
تكمن األزمة ف��ي القوانني ولك��ن في تطبيق 
ه��ذه القوانني وإفالت الفاس��دين من العقاب، 
وذل��ك عندم��ا يفل��ت املتورطون مث��ل بعض 

املس��ؤولني على أعلى مستوى أو أقاربهم، في 
قضايا الفس��اد الكبيرة والفضائح املالية من 
قبضة القانون، وهو األمر الذي يجعل املواطن 
الع��ادي أو حتى املس��تثمر الصغي��ر في عجز 
كامل عن مواجهة الفساد، فبحسب دراسة 
ص��درت عن منظم��ة الش��فافية الدولية في 
2016 ف��إن 69% م��ن اجلزائريني ي��رون أن جهود 
حكومته��م ف��ي محارب��ة الفس��اد س��يئة.

ووفًق��ا ملؤش��ر مدركات الفس��اد لع��ام 2017 
الص��ادر ع��ن منظم��ة الش��فافية الدولي��ة، 
احتلت اجلزائ��ر املرتبة 112 من أصل 180 دولة، 
وفي تقرير التنافس��ية العاملي��ة 2018-2017، 
احتلت املرتبة 92 من بني 137 دولة في مؤش��ر 
»املدفوعات غير النظامية والرشاوى«، وهكذا 
يس��اهم الفس��اد في تش��ويه مناخ األعمال 
في البالد كل مرة وينفر املس��تثمرين، ويشعر 
املواط��ن الع��ادي بأن��ه ال يحص��ل على حقه 
في البالد، وهو ما س��اهم في حماس املواطن 

للخروج إلى الشارع مؤخًرا.
البطال��ة.. مليون ونص��ف جزائري عاطلني عن 

العمل
ال يختل��ف وضع البطالة كثيًرا عن الفس��اد، 
فه��ي أزمة ض��اق بها اجلزائريني ذرًعا إذ تش��ير 
اإلحصائي��ات الص��ادرة عن »الدي��وان الوطني 
لإلحصائيات«، أن معدالت البطالة في اجلزائر 
بلغ��ت 11.7% ف��ي س��بتمبر )أيل��ول( املاضي، 
مقارن��ًة م��ع 11.1% متّ تس��جيلها في ش��هر 
أبريل )نيس��ان( املاضي، وهو ما يعني وقوع ما 
يزيد عل��ى مليون ونصف جزائ��ري حتت طائلة 
البطال��ة، وتوض��ح األرقام أن مع��دل البطالة 
ل��دى الرجال ارتفع من 9% ف��ي أبريل 2018 إلى 
9.9% في س��بتمبر 2018، وهي زيادة كبيرة في 
مدة قصيرة جًدا.بينما يصل معدل بطالة إلى 
29.1% لدى الشباب من الفئة العمرية )16- 24 
سنة( في س��بتمبر املاضي، مقابل 26.4% في 
أبري��ل 2018، كما بلغت معدالت البطالة لدى 
هذه الفئة 24.6% بالنس��بة للرج��ال، و%51.3 
عند النس��اء، بينما يصل معدل البطالة عند 
ش��ريحة الش��باب البالغ من العمر 25 س��نة 
وما ف��وق، إلى 8.9% في س��بتمبر، وقدرت %7.4 
ل��دى الرجال و15.2% لدى النس��اء.وبالرغم من 
أن األرق��ام املذك��ورة تعتبر كارثي��ة إال أن هذه 
األرقام تتعرض إل��ى االنتقاد كونها بعيدة عن 
احلقيق��ة، إذ أّن التقاري��ر احلكومية حتتس��ب 
فقط العاطلني عن العمل الذين يتقدمون إلى 
مكاتب التشغيل لتسجيل أنفسهم، بينما 
ال حتتس��ب األش��خاص الذي��ن جتاوز س��ّنهم 
40 عاًم��ا من الذي��ن ال ميلكون وظائ��ف ثابتة، 
بحس��ب مراقبني، وم��ع هذه األرق��ام كان من 
الطبيعي أن تش��تعل االحتجاجات في البالد 

فهذا مناخ مناسب ملطالبة الناس بالتغير.

التضخم.. نتيجة حتمية للتوسع 
يف طبع النقود

رغم أن آخر بيانات رس��مية صدرت عن الديوان 
الوطني لإلحصائيات، تش��ير إلى أن التضخم 
الس��نوي في اجلزائر هبط إلى 4.2% خالل يناير 
)كان��ون الثان��ي( املاضي مقارنة م��ع 4.3% في 
الش��هر الس��ابق مع انخفاض أس��عار بعض 
الس��لع الغذائي��ة، إال أن التضخ��م يظل من 
أكث��ر األس��باب الت��ي تثير غضب الش��عوب 
عموًما، ولذلك ألن زيادة األسعار هو أول مؤشر 
يش��عر به املواطن.ويأت��ي التضخم في اجلزائر 
نتيجة مباش��رة لطباعة النقود بقوة والقيود 
عل��ى ال��واردات وانخف��اض قيم��ة العملة، إذ 
اجته��ت احلكوم��ة إل��ى طب��ع النق��ود بكثرة 
خالل الفترة األخي��رة في محاولة لعالج عجز 
املوازن��ة دون اللج��وء إلى االقت��راض اخلارجي، 
وه��و ما يدف��ع التضخم للزيادة بس��بب زيادة 
املع��روض م��ن النق��ود، وعل��ى اجلان��ب األخر 

أق��رت البالد قي��وًدا على الواردات؛ مم��ا أدى إلى 
تعطل إمدادات وارتفاع أس��عار بعض السلع 
الغذائي��ة نظًرا لع��دم كفاية اإلنت��اج احمللي.
ووف��ق  تقرير صادر عن بن��ك اجلزائر املركزي أنه 

ضّخ س��يولة محلية في األسواق بقيمة 2.18 
تريلي��ون دينار، حتى نهاية 2017، مش��يًرا إلى 
أن قيم��ة األوراق النقدية الت��ي طبعتها البالد 
حتى نهاي��ة نوفمبر )تش��رين الثان��ي( 2017، 

تع��ادل قيمته��ا نحو 20 ملي��ار دوالر، في إطار 
التمويل غير التقليدي لس��د العجز وتسديد 
الدين احلكوم��ي الداخلي.بينما طالب النائب 
عن حزب »جبهة التحري��ر الوطني«، الهواري 
تيغريس��ي، احلكوم��ة ومحافظ بن��ك اجلزائر، 
بالتوق��ف فورًا ع��ن عملية طب��ع النقود التي 

بلغت أكثر من 55 مليار دوالر على حد تقديره، 
موضًحا هذا الرقم  مؤشر خطير ينذر بارتفاع 
ضخ��م في رق��م التضخ��م س��يرافق اجلزائر 
واخلزينة العمومية ل�10 س��نوات كاملة.يشار 
إل��ى أن محاف��ظ بن��ك اجلزائر محم��د لوكال، 
كان قد أعلن ف��ي كانون الثاني املاضي، عن أن 
الدينار فقد 34% من قيمته خالل العام املاضي 
2018، م��ع اعتم��اد البنك »سياس��ة التعومي 
املوجه« ملواجهة تبعات تراجع عائدات النفط 

وكبح فاتورة الواردات.

الفقر يهدد 27% من الطبقة 
املتوسطة

تعتبر الطبقة املتوس��طة هي الطبقة األكثر 
تأثًرا بالقرارات االقتصادية احلساس��ة من رفع 
الدع��م وزيادة الضرائب وتع��ومي العملة، فهي 
اخل��ط الفاصل بني الفق��راء واألغني��اء، وهذه 
الق��رارات ميك��ن أن تصع��د بها إل��ى الطبقة 
العلي��ا، أو تهبط به��ا إلى الطبق��ة الفقيرة، 
كم��ا أنه��ا الطبق��ة احملركة لالقتصاد س��واء 
من جانب اإلنتاج أو االس��تهالك، فهي طبقة 
في وضع حس��اس جًدا، وميك��ن القول أن هذه 
الطبق��ة ه��ي التي تش��كل النس��بة األكبر 
ف��ي االحتجاج��ات ف��ي اجلزائر وذلك بس��بب 
ما تعرض��ت لها مؤخًرا.إذ ب��دأ تدهور الطبقة 
املتوس��طة مع انهيار أس��عار النفط العاملية 
في منتص��ف 2014، فمنذ ذل��ك احلني تغيرت 
األوض��اع االقتصادي��ة في الب��الد، إذ خفضت 
اجلزائر من نسب الدعم املوجه للوقود وبعض 
ا  املنتج��ات الغذائي��ة، بينما اجته��ت تدريجيًّ
نحو الدعم النقدي، وذلك استجابة لتوصيات 
صن��دوق النقد الدول��ي، فيما انخفض نصيب 
الف��رد م��ن الناجت احملل��ي اإلجمال��ي انخفاًضا 
حاًدا خ��الل ه��ذه الفترة.وإجراءات التقش��ف 
الش��ديدة التي جلأت إليها احلكومة اجلزائرية 
كان للطبقة املتوس��طة نصيب األسد فيها، 
وس��ط معاناة البالد وتباط��ؤ اقتصادي كبير، 
وهو األمر ال��ذي ظهر بوضوح في موازنة 2017 
الت��ي ق��درت نفقاتها بنح��و 63 ملي��ار دوالر، 
مقارن��ة ب�110 مليارات دوالر نفقات في موازنة 
2015، وه��و تراجع حاد، كان أث��ره أن اجلزائريني 
واجهوا موجة غالء ش��ديدة طالت كل أسعار 
السلع واملواد الغذائية.وبالرغم من أن الطبقة 
املتوس��طة عاش��ت فت��رة ميك��ن تس��ميتها 
بالوردية منذ عام 2010 وحتى 2014، وذلك من 
خ��الل رفع األجور، وإقرار زي��ادة في احلد األدنى، 
لك��ن حالًيا تعي��ش هذه الفئة ظروًفا س��يئة 
في ظل تدهور قدرتها الشرائية بسبب تراجع 
قيمة الدينار وارتفاع األسعار، وبحسب دراسة 
ص��ادرة عن البنك األفريق��ي للتنمية فإن %27 
من الطبقة املتوسطة في اجلزائر باتت مهددة 
بالفقر.وم��ع تزايد هذه األرق��ام فنحن بالطبع 
أم��ام تقل��ص ملح��وظ للطبقة املتوس��طة، 
وس��ط متدد كبير للطبقة الفقيرة، خاصة أن 
مديونية اجلزائريني لدى البنوك تسجل ارتفاًعا 
من سنة إلى أخرى، باإلضافة إلى التخلف عن 
السداد، في إشارة واضحة إلى عجز اجلزائريني 
عن التعامل مع الظ��روف االقتصادية احلالية، 
فبحس��ب تقرير لبنك اجلزائر فإن 1071 مليار 
دينار قروًضا خرجت من البنوك ولم تسدد.في 
النهاي��ة رمبا ال تكون هذه األس��باب فقط هي 
احملرك الرئيسي لالحتجاجات في اجلزائر، لكن 
ميكن القول بأنها أبرز األس��باب التي زادت من 
اش��تعال الوضع في البالد، بينما اس��تمرارها 
س��يدفع اجلزائري��ني إل��ى ع��دم التراج��ع عن 
مطالبهم بس��هولة، وهو ما يرجح اس��تمرار 

االحتجاجات ملدة أطول.

* كاتب عربي

يأتي التضخم يف 
الجزائر نتيجة مباشرة 
لطباعة النقود بقوة 
والقيود على الواردات 
وانخفاض قيمة 
العملة

رغم الثروة النفطية الضخمة التي تمتلكها البالد ما تزال الجزائر 
حتى اآلن ضمن بلدان العالم الثالث بسبب تفشي الفساد

تـبــون

بوتفليقة

أويحيى

في الوقت الذي 
يسيطر املشهد 
السياسي على 
األوضاع امللتهبة 
في اجلزائر في ظل 
ما تشهده البالد 
من توتر متصاعد، 
على خلفية ترشح 
الرئيس احلالي عبد 
العزيز بوتفليقة، 
لفترة رئاسية 
خامسة رغم تدهور 
حالته الصحية، 
يركز الغالبية 
على مناقشة 
االحتجاجات في 
اجلزائر من املنظور 
السياسي دون 
غيره، إال أنه في 
الواقع ال ميكن 
حصر املشهد في 
هذه الزاوية فقط، 
فاجلانب االقتصادي 
هو عامل أساسي 
يساهم بشكل 
رئيس في حتفيز 
اجلزائريني ملواصلة 
االحتجاجات ورمبا 
رفع سقف املطالب.

* أحمد طلب

   لي��س جديدا على امري��كا ما تفعله من س��يناريوهات 
عاملية لتحطي��م اخلرائط القدمية واس��تبدالها مبنظومة 
ح��دود جدي��دة وكأنها مت��ارس دور االب عل��ى جميع الدول 
حت��ى اس��رائيل . مجموع��ة االح��داث تتواف��ق كترات��ب 
الكواك��ب لتنه��ي التكب��ر االمريك��ي ولك��ن ترامب ومن 
معه ال يأبه��ون ملثل ه��ذه التوافقات فالقوة والس��يطرة 
والهيمنة تعش��ش في الفكر االمريكي وهو الذي يحارب 
اهل االرض وينتصر على سكان الكواكب وهو السوبرمان 
وكأن مصير البش��رية مرتبط بالق��وة االمريكية حتى في 
قصص االطف��ال واالعمال الس��ينمائية جند حضورا قويا 
للش��خصية االمريكي��ة التي تصارع من اج��ل اخلير ضد 
الظالم والش��ر . ترامب س��دد المريكا الضرب��ة القاضية 
وستكشف االيام ان امريكا ستتالشى قريبا ومن الداخل 
فمجموع محصل القوى اخلارجية وتنامي السخط على 

الداخل  من  احلكومة 
بزعزع��ة  كفيل��ة 
وض��رورة  املش��اعر 
التجدي��د الغائب عن 
السياس��ي  التفكير 
االمريكي فمنذ نشوء 
امريكا الى اليوم كان 
ثابتا  تقريبا  الس��ياق 
ف��ي محاول��ة لفرض 
ال��ذي ميثل��ه  الفك��ر 
بش��كل  الكاوب��وي 
األصعدة  عل��ى  الفت 

جميعا . حص��ة العراق من اله��وس االمريكي هي االقوى 
فهذا البلد الذي ضيعته امريكا و)آخرون( س��يبقى نقمة 
وكابوس��ا يدور في رؤس��هم ونأمل ان األم��ور تأخذ منحى 
مختلف��ا عن مجمل الس��ياق الدرامي لالح��داث القادمة 
. االنتق��ام االمريك��ي من الش��عوب عبر احل��كام يجب ان 
يس��تحدث بش��يء جديد م��ن اجلان��ب االمريك��ي وعلى 
احلكوم��ات املهيمن عليها امريكيا ان تعي هذه املس��ألة 
بان تستيقظ واال فان االحداث ستسوقها الى امور ال حتمد 
عقباها . يكفي ان يطلق البعض على نظامه السياس��ي 
حكم الش��عب وان االمور ودفة البلد الذي )يحكمه( بيده 
فاخليوط واضحة متاما ولكن اذا لم تستح فافعل ما شئت 
وه��ذا ديدن البعض مم��ن يخضعون الى النظ��ام االمريكي 
او غي��ره من االنظمة اخلارجية فاحل��رص على البلد واجب 

مقدس تناساه الكثير ممن يدعون السياسة.

االمريكي والسوبرمان

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

القوة والسيطرة 
والهيمنة تعشش 
يف الفكر االمريكي 
وهو الذي يحارب اهل 
االرض وينتصر على 
سكان الكواكب
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بغداد / البينة اجلديدة
امل��رور  ح��ددت مديري��ة 
العامة موعد املباش��رة 
إجازة  مش��روع  بتنفيذ 
السوق االلكترونية.وقال 
واالعالم  العالقات  مدير 
العمي��د  املديري��ة  ف��ي 
مؤي��د خلي��ل س��لمان 
ف��ي تصري��ح صحف��ي 
ان »املديري��ة ستباش��ر 

اجازة  مش��روع  تنفي��ذ 
االلكتروني��ة  الس��وق 
في موق��ع التاجيات في 
بغ��داد اعتبارا م��ن يوم 
املصادف  املقب��ل  االحد 
العاش��ر من ش��هر اذار 
احلال��ي, ليت��م تعمي��م 
آلي��ات العمل ف��ي هذا 
ف��ي  اجلدي��د  املش��روع 
باق��ي املواق��ع التابع��ة 

بغ��داد  ف��ي  للمديري��ة 
جتهيز  بع��د  واحملافظات 
باملعدات  املواق��ع  تل��ك 
الالزم��ة  واالجه��زة 
لذلك«.وبني ان »املشروع 
يتضمن اج��راء عمليات 
املتعلق��ة  االختب��ار 
وتعليم��ات  بانظم��ة 
واشارات املرور الكترونيا 
للش��خص الراغ��ب في 

اج��ازة  عل��ى  احلص��ول 
الس��وق من قبل ضباط 
متخصصني مت تدريبهم 
الج��راء تلك االختبارات, 
بق��اء  ال��ى  مش��يرا 
بقيادة  املتعلق  االختبار 
نف��س  عل��ى  املركب��ة 
اخلط��ة املعمول بها من 
قبل املديري��ة ليتم بعد 
ذلك منح اجازة الس��وق 

يجتاز  الذي  للش��خص 
تلك االختبارات بنجاح«.
م��ن جانب اخر كش��ف 
سلمان عن قرب تسلم 
املديري��ة لوجبة جديدة 
م��ن لوح��ات تس��جيل 
من  }االملاني{  املركب��ات 
الشركة العاملية التي مت 
التعاق��د معها من قبل 
وزارة الداخلية, مش��يرا 

الى ان املديرية س��تقوم 
اللوحات  تل��ك  بتوزي��ع 
بني مديرياتها في بغداد 
واحملافظ��ات بع��د اجراء 
عملي��ات الفح��ص من 
قب��ل جه��از التقيي��س 
النوعي��ة  والس��يطرة 
والتاكد م��ن مطابقتها 
املعتمدة  للمواصف��ات 

عامليا.

املرور حتدد موعد املباشرة بتنفيذ مشروع إجازة السوق االلكرتونية

بغداد/ البينة اجلديدة
العليا  الّلجن��ة  اعلن��ت   
والس��لم  للتعاي��ش 
األمان��ة  ف��ي  اجملتمع��ي 
ال��وزراء  جملل��س  العام��ة 
عن تش��كيل فريق نساء 
سنجارلتعزيز دور املرأة في 
مجتمعات املناطق احملررة. 
وذكر بي��ان المانة مجلس 
ال��وزراء ام��س« ان��ه ف��ي 
املس��تمرة  جهودها  إطار 
لتعزيز مفه��وم التعايش 
املش��ترك، أعلنت الّلجنة 
والسلم  للتعايش  العليا 
األمان��ة  ف��ي  اجملتمع��ي 
ال��وزراء  جملل��س  العام��ة 

وبالتعاون مع برنامج األمم 
 ،UNDP املتح��دة اإلمنائ��ي
عن تش��كيل فريق نساء 
س��نجار مبش��اركة/ 38 / 
ش��خصية نس��وية م��ن 
داخل قضاء س��نجار ومن 
مخيم��ات الن��زوح عل��ى 
نح��و جام��ع ف��ي خطوة 
نح��و تعزيز دور امل��رأة في 
املناطق احملررة  مجتمعات 
عصاب��ات  قبض��ة  م��ن 
».وأش��ار  االرهابية  داعش 
مدير ع��ام دائرة املنظمات 
غي��ر احلكومي��ة محم��د 
طاه��ر التميمي املش��رف 
على أنشطة بناء السالم 

وس��هل  س��نجار  ف��ي 
نين��وى في الورش��ة التي 
اقامته��ا اللجن��ة العليا 
ف��ي محافظة ده��وك؛ ان 
صوت��ا  س��نجار  لنس��اء 
ف��ي  يس��مع  ان  يج��ب 
عملي��ة بناء الس��الم وان 
السالم الذي تشارك فيه 
امل��رأة يكون أعم��ق وأكثر 
تأثيرا ورسوخا في اجملتمع، 
معبرا في الوقت ذاته عن 
دع��م احلكومة للمرأة في 
سنجار؛ ملا تعرضت له من 
انته��اكات جس��يمة من 
داعش اإلرهابية«. وتخللت 
اجللس��ة األولى للورش��ة 

نقاش��ات حول أس��اليب 
العمل في اجملموعة وطرق 
الدعم املطل��وب تقدميها 
املهمة،  الش��ريحة  لهذه 
توصي��ات  ال��ى  وافض��ت 
عدة سوف تتم متابعتها 
من خالل الف��رق الفرعية 
الت��ي مت تش��كيلها لهذا 
الغرض ».يذكر ان اللجنة 
والسلم  للتعايش  العليا 
اجملتمعي مشكلة برئاسة 
جملل��س  الع��ام  األم��ني 
الوزراء وهي مس��تمرة في 
التواص��ل م��ع اجملتمعات 
احمللية في احملافظات كافة 

لتحقيق أهدافها«.

امانة جملس الوزراء تعلن عن تشكيل فريق )نساء سنجار للسالم( 
لتعزيز دور املرأة يف جمتمعات املناطق احملررة

بغداد / البينة اجلديدة
أك��د وزي��ر النق��ل املهن��دس عبد 
اهلل لعيب��ي مؤخ��را ، ان الش��ركة 
العام��ة للخطوط اجلوية العراقية 
اس��تحدثت خدمة نشر معلومات 
وتس��ليمها  املفق��ودة  احلقائ��ب 
خ��اص  مكت��ب  عب��ر  ألصحابه��ا 
ف��ي س��احة عب��اس ب��ن فرن��اس. 
وأوض��ح: ان اخلدمة اجلديدة التي مت 
املباشرة بها تتضمن نشر احلقائب 
ش��ركة  مواق��ع  عب��ر  املفق��ودة 
اخلطوط اجلوية العراقية الرسمية 
وصفح��ات التواص��ل االجتماع��ي 
ليت��م اس��تدالل املس��افرين عنها 
ويت��م تس��ليمها لهم ع��ن طريق 
مكتب خاص بالشركة في ساحة 

عباس ب��ن فرن��اس. الفت��ا: ان هذه 
اخلدمة س��تعتمد أح��دث األنظمة 
اإللكترونية الت��ي يتم عن طريقها 

ادخال جمي��ع املعلومات املتعلقة 
باحلقيب��ة واس��م املس��افر ورق��م 
الرحلة وينشر على موقع الشركة 
كي يتمكن املس��افر م��ن متابعة 
حقيبته املفقودة واس��تالمها من 
املكتب اجلديد الذي ستشرف عليه 
وح��دة خدم��ات االمتع��ة التابعة 
للخطوط اجلوية العراقية. وش��دد 
تس��عى  النق��ل  وزارة  ان  لعيب��ي: 
لعرض جميع خدماتها للمواطنني 
الك��رام خلل��ق مزيدا م��ن التفاعل 
معه��ا وتاكي��دا على الش��فافية 
املتبعة في عملنا، وليكون املواطن 
على اطالع بكافة تفاصيل العمل 
وإجراءاته اميانا منا بدورنا في تقدمي 

اخلدمات املباشرة له.

وزير النقل: اخلطوط اجلوية تطلق خدمة نشر معلومات احلقائب 
املفقودة وتسليمها عرب مكتب خاص 

االنبار / البينة اجلديدة
  يعتبر مشروع شبكات مجاري الرمادي االستراتيجي الذي تنفذه  
ش��ركة العراق احلر للمقاوالت العامة احملدودة  من مش��اريع البنى 
التحتي��ة املهم��ة في محافظة االنبار والذي يس��هم في حتس��ني 
وتطوير الواقع اخلدمي والبيئي في مدينة من خالل توفير منظومة 
متكامل��ة لتصريف املي��اه الثقيلة ومي��اه االمطار . املش��روع من 
مش��اريع اخلطة االس��تثمارية ضمن تخصيصات املديرية العامة 
للمج��اري اح��دى تش��كيالت وزارة االعم��ار واالس��كان والبلديات 
واالش��غال العام��ة والذي يحظ��ى باهتم��ام الكوادر الهندس��ية 

والفني��ة ف��ي املديرية ، وجت��ري االعمال حاليا في ع��دة فرق للعمل 
حي��ث يس��تمر العم��ل الكم��ال األعم��ال املدني��ة حملط��ات الرفع  
وتنصي��ب املعدات امليكانيكيه لوحدة املعاجلة  و تنفيذ ش��بكات 
الصرف الصحي لش��ارع عش��رين بقطر 500 مل��م وبعمق من 6-5 
متر 4- يس��تمر العمل بأكمال االعمال املدنيه التي تضررت بس��ب 
االعم��ال العس��كريه الت��ي ش��هدتها املدينه في وح��دة املعاجلة 
وتنفيذ ش��بكات مياه االمطار لش��ارع عش��رين بقط��ر 1400ملم 
وبعمق 3-4متر وطريق ش��ارع االوقاف ومن املؤمل اكس��اء الشارع 

مبادة االسفلت االسبوع املقبل .

شركة العراق احلر للمقاوالت العامة احملدودة تنفذ مشروع شبكات جماري الرمادي

بغداد / البينة اجلديدة
عزمه��ا  االتص��االت،  وزارة  أعلن��ت   
الصناع��ي  القم��ر  مش��روع  حتوي��ل 
العراقي الى الش��ركات االستثمارية 
العاملي��ة، فيما نس��قت مع ش��ركة 
}ايرب��اص{ الفرنس��ية لتدريب فنيي 
ومختص��ي ال��وزارة ملنحه��م رخصة 
إقم��ار صناعي��ة مس��تقبالً. إقام��ة 

وقال الوكيل االقدم للش��ؤون الفنية 
بال��وزارة امي��ر البيات��ي ف��ي تصريح 
صحف��ي، ان الوزارة »تس��عى لعرض 

مشروع القمر الصناعي العراقي على 
الشركات االستثمارية العاملية، مشيرا 
ال��ى ان��ه س��تتم متابعة املوض��وع مع 
االحت��اد الدولي لالتص��االت للمحافظة 
على املدارات اخلاص��ة بالقمر الصناعي 
العراق��ي«.واردف ان��ه متت في الس��ياق 
نفس��ه، »إقامة ورش��ة عمل مع شركة 
}ايرب��اص{ الفرنس��ية لتدري��ب فني��ي 
ومختص��ي ال��وزارة، للعمل عل��ى اجناز 
املراحل املتبقية للمش��روع الذي توقف 
العام 2014 بس��بب قلة التخصيصات 
املالي��ة، مؤك��دا ان املش��روع س��يخدم 
جوانب ع��دة ممثل��ة بالقط��اع الزراعي 
والعسكري وجميع  والبيئي  والصناعي 
القطاع��ات التي تخ��دم اجلانب االمني 

في البالد«.وافصح البياتي عن ان وزارته 
اتخ��ذت اجراءات ع��دة مبج��ال صناعة 
القمر منها انش��اء ن��واة لوكالة  فضاء  
عراقي��ة  تقدم خدماتها للمؤسس��ات 
احلكومية والقطاعات اخملتلفة، مش��يرا 
الى تقدمي ش��ركة }ايرباص{ الفرنس��ية 
عرض��ا متكامال عن املش��روع ومت بحث 
آلي��ة تطوي��ر امل��دارات اخلاص��ة بالعراق 
و50   }orbit slot{  65.45 امل��دارات  عل��ى 
درجة ش��رقا، اذ مت التنسيق جتاريا وفنيا 
مع }ايرباص{ المكاني��ة تدريب الفنيني 
واخملتص��ني ملدة س��نة به��دف تأهيلهم 
ومنحه��م رخص��ة للعم��ل به��ا عل��ى 
املدى البعيد النش��اء األقمار الصناعية 

واملدارات العالية واملتوسطة«.

 استئناف العمل مبشروع القمر  
الصناعي وانشاء وكالة فضاء عراقية

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
تفق��د مدي��ر عام الس��كك االس��تاذ طالب ج��واد كاظم أروق��ة معهد 
الس��كك للتدريب التقني امس االربعاء يرافقه مدراء أقس��ام الشركة 
وكان باس��تقباله مدي��ر املعهد االس��تاذ عدنان زغير ومعاون��ه والكوادر 
التدريسية حيث التقى باملشاركني في دورات الترقية واحلاسوب واللغة 
العربية التي اقيمت داخل املعهد ملنتس��بي السكك وتشكيالت الوزارة 
اعتبارا من يوم امس وملدة ش��هر واحد. الس��يما أن املدير العام جتول في 
أروقة بناية املعهد واس��تمع الى طروحات املوظفني والتدريس��يني التي 
تسهم في رفد وتطوير واقع املعهد الذي خرج مئات األجيال من الكوادر 

الفنية والهندس��ية  منذ تأسيس��ه ع��ام  1962 .والتي ش��كلت العمود 
الفق��ري للهي��كل التنظيم��ي واإلداري الذي نهض بواقع الس��كك داخل 
العراق  يذكر أن املدير العام وجه قس��م الهندس��ة املدنية واالقسام ذات 
العالقة على بذل قصارى اجلهود إلعادة ترميم وتأهيل غرف  وممرات وقاعات 
وحدائق معهد الس��كك وس��د النقص احلاصل في ابنيت��ه إلعادة احلياة 
لهذا الصرح التاريخي الذي يعود تأسيس��ه في بداية الس��تني من القرن 
املاضي.. كما تقدم  املدير العام مبناسبة عيد املعلم بالشكر والثناء على 
جه��ود  العاملني من املعلمني واملعلمات و املنتس��بني  ملا قدموه من تفان 

وإخالص وعطاء  لرفد مسيرة التعليم داخل املعهد.

مدير عام السكك  يتفقد أروقة معهد السكك للتدريب التقين

بغ��داد / البين��ة اجلدي��دة / 
قاسم حوشي

اك��د الدكت��ور عب��د الغني 
س��عدون الس��اعدي مدي��ر 
ع��ام دائ��رة صحة بغ��داد / 
الرصافة على دور الفنان في 
إيص��ال الرس��الة الصحية 

الت��ي ته��دف ال��ى توعي��ة 
املواط��ن من خ��الل البرامج 
او املش��اهد التمثيلية. وبني 
الفن��ان   اس��تقباله  خ��الل 
لعيب��ي   حاف��ظ  الكبي��ر  
ان رس��الة الفن��ان صعب��ة 
ج��دا ومهمة للمش��اهدين 

يج��ب  ول��ذا  واملتابع��ني 
التع��اون ب��ني املؤسس��ات 
الفني��ة في ادخ��ال وعرض 
رس��ائل تهدف ال��ى توعية 
املواط��ن الن الكل يس��عى 
ال��ى تق��دمي االمكانيات في 
خدم��ة املواط��ن العراق��ي.  
وب��ني ان الدائ��رة تدعم كل 
الفنان��ني وتقدم له��ا كافة 
ناحي��ة  م��ن  التس��هيالت 
الطبي��ة  اخلدم��ات  تق��دمي 
وه��ي خدم��ات مجاني��ة او 
من خ��الل تس��هيل مهمة 
عملهم في إكمال إعمالهم 
الدرامية وندعو الى التعاون 
إيصال رس��ائل  في س��بيل 

صحية ال��ى املواطن وإدخال 
بعض املش��اهد التي تهدف 
ال��ى توعية املواط��ن . فيما 
تعهد الفن��ان لعيبي بدعم 
ومش��اركة الرأي في توعية 
املواطن من خالل الرس��ائل 
التي نس��عى ال��ى ايصالها 
هناك  وبالتأكي��د س��تكون 
رس��ائل صحي��ة م��ن اجل 
وه��و  املش��ترك  اله��دف 
رض��ا املواط��ن واالبتعاد عن 
احل��االت غير الصحيحة في  
مج��ال الصح��ة وجرت بعد 
ذل��ك مناقش��ة العديد من 
املواضيع التي تخدم االعالم 

الصحي الهادف .

مدير عام صحة الرصافة يؤكد دور الفنان يف إيصال الرسالة الصحية

العمارة / البينة اجلديدة
 أنطلق��ت ي��وم امس االربع��اء مبحافظة ميس��ان حمل��ة إحتجاجية 
ضد ش��ركة آسياس��يل للهاتف النقال بس��بب س��وء خدماتها عبر 
التواصل االجتماعي » فيس بوك« ، حتت ش��عار #أكسر_شريحتك_
وأعلن_رفض��ك . وقال  حازم رزاق احملمداوي   رئيس التجمع الش��بابي 
في احملافظة ان الدعوة ملقاطعة ش��ركة االتصاالت آس��يا سيل جاءت 
بس��بب س��وء اخلدمات وان املواطن يعاني من س��وء اخلدم��ة في عدة 
مناط��ق وأحياء لعدم إمكانية تأمني اتصاالت رغم االش��تراك. واش��ار   
احملم��داوي الى ان احلملة ف��ي بدايتها وجهت انذارا مل��دة ثالثة ايام إلى 
الش��ركة من اجل ان تق��وم بأعمال الصيانة على االب��راج التابعة لها 
، وانته��ت امل��دة  يوم الثالثاء ولم حترك س��اكنا ، موضح��ا ، ان اخلطوة 
األولى بدأت من خالل الدعوة إلى مقاطعة الش��ركة و كسر الشريحة، 
وم��ن ثم نلج��أ إلى اخلطوة الثانية التي س��تكون وقف��ات احتجاجية 
أمام مقراتها ومكاتبها في ميس��ان وان جتمعه سيقوم باقامة دعاوى 

قضائية ضدها لضمان احلقوق في حالة عدم االستجابة .

ناشطون يف ميسان ينظمون 
محلة ملقاطعة شركة 

آسياسيل للهاتف النقال

كربالء / البينة اجلديدة 
نفذ عدد من مهندس��ي دائرة املوارد 
املائية مديرية الري واملبازل اعتصاما 
ام��ام دائرته��م مطالب��ني بتعدي��ل 
مخصصاته��م املالي��ة وتعيني ذوي 
العق��ود املؤقتة منه��م على املالك 
الدائ��م .وقال اح��د املعتصمني : ان 
مهندس��ي ال��ري واملب��ازل عملهم 
يختلف ع��ن باقي املهندس��ني في 

دوائر الدولة حيث يتركز عملنا على 
اجلان��ب امليداني املباش��ر واملتابعة 
املباشرة مع اعمال الصيانة واحلفر 
لذا نطالب وزارة املوارد املائية بتعديل 
مخصصاتن��ا لتتناس��ب واجله��ود 
الت��ي نبذله��ا .واضاف انن��ا نطالب 
ايضا بتعيني املهندس��ني املعينيني 
بصف��ة عقود مؤقتة بعق��ود دائمة 

لضمان مستقبلهم الوظيفي .

البينة اجلديدة / علي شريف
حصل��ت جامعة باب��ل على املركز )األول( عراقيا و)العاش��ر( 
عربياً و)1327(عاملياً في التصنيف الدولي uniRank االسترالي   
إص��دار 2019) الفص��ل األول ( ألفض��ل )200( جامعة عربية 
حس��ب تصنيفات)4ICU( املتعلقة بشهرة مواقع اجلامعات 
العاملية0واك��د مدير قس��م ضم��ان اجلودة الدكت��ور عباس 
فاضل حس��ون الغنيمي ملندوب جريدة ) البينة اجلديدة (:إن 
حص��ول اجلامع��ة على هذا املرك��ز في ه��ذا التصنيف جاء 
بعد اجلهود املتواصلة لنش��ر البح��وث املتقدمة في اجملالت 
العاملية الرصينة0كماأن إحراز اجلامعة على هذا التصنيف 
ج��اء  بجه��ود كبي��رة بذله��ا  أس��اتذة اجلامع��ة وعلماؤها 
وباحثوه��ا ودعم رئاس��ة اجلامعة للجهود البحثية ونش��ر 
األبحاث في محركات البحث العلمي املعتمدة عامليا0مبينا 
حرص رئاس��ة اجلامعة على دعم جهود األس��اتذة الباحثني 
الذين ينش��رون بحوثا رصينة في مج��الت معتمدة من قبل 
ثومس��ون رويترز وس��كوباس0وجتدر االش��ارة أن نتائج بقية 
اجلامع��ات العراقي��ة في ه��ذا التصنيف حصل��ت مبوجبه 
اجلامعة التكنولوجية على املركز الثاني عراقياً واملركز ) 74( 
عربياً وجامعة القادس��ية الت��ي كان ترتيبها الثالثة عراقياً 
و)95( عربي��اً و حصلت جامعة بغ��داد املرتبة الرابعة عراقياً 

و )107( عربيا0ً

جامعة بابل األوىل عراقيا بتصنيف 
بغداد / البينة اجلديدةعاملي ألفضل )200( جامعة عربية

ي   أفصحت هيأة النزاه��ة عن نتائج تقصِّ
فري��ق عملها املُؤلَّ��ف في مديري��ة حتقيق 
البصرة؛ لتتبع أم��وال املنافع االجتماعية 
الت��ي متَّ صرفه��ا م��ن قبل ش��ركة ناقالت 
النفط العراقية على مشاريع وزارة التربية 
في محافظة البصرة.وأك��دت النزاهة في 
ُه فريقها الذي التق��ى املديرين  تقري��ٍر أع��دَّ
العامني لش��ركة ناقالت النفط العراقية 
ق من مدى  والتربي��ة في احملافظ��ة؛ للتحقُّ

��ة املعلوم��ات الت��ي وردت ف��ي تقرير  صحَّ
إح��دى القن��وات الفضائيَّة ورص��ده املركز 
اإلعالميُّ لهيأة النزاه��ة وأحاله إلى رئيس 
الهيأة، حول وجود شبهات فساد في صرف 
املبال��غ اخملصصة للمنافع االجتماعية من 
قبل ش��ركة ناقالت النفط العراقية على 
مشاريع وزارة التربية في محافظة البصرة، 
َصت ملش��اريع  أك��د أن املبال��غ الت��ي ُخصِّ
وزارة التربية في احملافظة خالل الس��نوات 
الس��ابقة بلغ��ت 533 مليون��اً و138 ال��ف 

دينار«.والح��ظ التقرير ال��ذي تتبع عملية 
ص��رف تلك األم��وال أنه »لم يت��م بناء أية 
مدرس��ٍة جديدٍة، بل إن ما جرى هو عملية 
إع��ادة تأهيل }43{ مدرس��ة بتل��ك املبالغ، 
توزَّعت بواقع }40{ مدرسًة في قضاء شط 
الع��رب رُِصَد له��ا مبلغ 450 ملي��ون دينار، 
َص لها  و3 مدارس في قض��اء الهارثة ُخصِّ
مبل��غ 83 مليون��اً و138 الف دينار«.وأش��ار 
التقري��ر إل��ى »عدم قي��ام مديري��ة التربية 
بتس��لُّم أي��ة مبال��غ ماليٍة من الش��ركة 

أثناء فترة إعادة التأهيل، إذ تولت الش��ركة 
عمليَّ��ة صرف األم��وال للجه��ات املُنفِّذة، 
الفتاً إلى وجود تنسيٍق بني الطرفني؛ لبناء 
مدارس في عموم احملافظة في املس��تقبل 
القريب بعد اس��تحصال موافقة احملافظة 
عل��ى ذلك، على أن يت��م متويلها من مبالغ 
املنافع االجتماعية التي توفرها الشركة«.
يذكر أن مجموع أموال املنافع االجتماعية 
الت��ي خصصتها ش��ركة ناق��الت النفط 
العراقي��ة لعموم دوائ��ر محافظة البصرة 

بلغت 7 ملي��ارات و219 مليون��اً و216 ألف 
دينار، شملت دوائر الصحة وقيادة الشرطة 
وصيانة شبكات املاء وتأهيل وتطوير األنهر 
وزراعة النخيل، إضاف��ة إلى مطار البصرة 
الدولي وأكادميية اخلليج العربي للدراسات 
البحرية. يُشارُ إلى أن هيأة النزاهة أعلنت 
ي  أواخ��ر الش��هر املاضي عن نتائ��ج تقصِّ
فريق عملها املُؤلَّ��ف؛ لرصد ومتابعة واقع 
م��ة في منطقة  املش��اريع واخلدمات املُقدَّ

املعقل في احملافظة.

النزاهة تتابع أموال املنافع االجتماعية املصروفة لرتميم مدارس يف البصرة

بعقوبة / البينة اجلديدة
 ارسى محافظ ديالى مثنى 
التميم��ي احلجر االس��اس 
س��تراتيجيني   ملش��روعني 
بكلف��ة ) 12( ملي��ار دينار . 
وق��ال مص��در حكومي في 
ديال��ى  ان محاف��ظ ديال��ى 

االس��اس  احلج��ر  ارس��ى 
ملش��روع بناء مجس��ر في 
تقاطع القدس شمال غرب 
بعقوبة بكلفة ) 9(  مليارات 
و )960( ملي��ون دين��ار لفك 
الزخ��م امل��روري وتس��هيل 
 . املركب��ات  س��ير  حرك��ة 

واضاف ان التميمي ارس��ى 
االس��اس  احلج��ر  كذل��ك 
ملشروع جسر صريوي على 
نه��ر ديالى والذي يربط قرى 
ابي صيدا  بناحية  صريوات 
بعقوب��ة  ش��رقي  ش��مال 

وبكلفة ملياري دينار .

بغداد/ البينة اجلديدة
 ألزم وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي قصي السهيل اجلامعات 
بتنفي��ذ الق��رارات الوزاري��ة التي 

تخص شؤون الطلبة.
وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث 
فؤاد قاس��م  الدكت��ور  العلم��ي 
محم��د بحس��ب بيان لل��وزارة » 

ان وزير التعلي��م العالي الدكتور 
قصي الس��هيل وج��ه اجلامعات 
احل��رص  بض��رورة  وتش��كيالتها 
الشديد في تنفيذ الكتب الوزارية 
الصادرة من قسم القبول املركزي 
في دائرة الدراس��ات والتخطيط 
واملتابعة ال سيما ما يتعلق منها 
بش��ؤون الطلب��ة وع��دم التلكؤ 

والدخ��ول ف��ي اجته��ادات تؤدي 
ال��ى إرب��اك العم��ل مب��ا يؤثر في 
مس��تقبل الطلبة.وأك��د وكي��ل 
ال��وزارة إش��راك قس��م القب��ول 
املرك��زي عن��د تش��كيل اللجان 
اخملتص��ة مبواضيع تخص ش��ؤون 

الطلبة والتسجيل.

إرساء احلجر األساس ملشروعني خدميني 
يف دياىل بكلفة )12( مليار دينار

التعليم العالي تلزم اجلامعات باإلسراع يف تنفيذ 
القرارات الوزارية اخلاصة بشؤون الطلبة

اعتصام ملهندسي الري واملبازل يف كربالء 
للمطالبة بتعديل خمصصاتهم
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استقرار اجلزائر 
أولوية فرنسية

 موقف فرنسا مما يحصل حاليا في اجلزائر ملفت من حيث التحفظ 
والس��كوت ازاء الغضب الش��عبي لترش��يح بوتفليقة، في حني ان 
الوس��ط السياس��ي املس��ؤول يتابع عن كثب ما يج��ري، فالطبقة 
السياسية في فرنس��ا وفي الطليعة رئيسها اميانويل ماكرون على 
عل��م بتفاصيل الوض��ع الصحي للرئيس اجلزائري الذي مت ترش��يحه 
لفت��رة رئاس��ية خامس��ة وه��و موجود ف��ي جنيف للع��اج. والكل 
يعرف ان بوتفليقة لم يعد يس��تطيع ان يحكم بسبب تدهور حاله 
الصحي��ة، وهو ليس فقط مقع��داً لكنه ال يلتقي أحداً من زوار البلد 
وال ميكنه الظهور أمام شعبه. والكل مدرك ايضا ان من يحكم اجلزائر 
حاليا ش��لة تس��ميها االوس��اط اجلزائرية بانها »املافيا السياسية 
املالية« مع بضعة عسكريني ليسوا من العسكريني القدامى الذين 
أحالهم بوتفليقة حني تس��لم الرئاس��ة على التقاعد. وهذه الشلة 
م��ن العس��كريني ورجال األعم��ال تلعب دوراً سياس��ياً مع ش��قيق 
بوتفليقة سعيد وهي لم تتمكن من االتفاق على مرشح آخر، ما ادى 
الى غضب الش��عب املطالب بنهاية نظام فاس��د لم يعط للشباب 
اجلزائ��ري ف��رص عمل او مس��تقبل واعد ف��ي بلد غني ه��درت ثروته 
ملصلحة هذه الشلة. والرئيس الفرنسي الذي يتابع عن كثب الوضع 
اجلزائري طلب من س��فيره في اجلزائ��ر ان يأتي الى باريس لوضعه في 
صورة الوضع. ويعتبر والسفير الفرنسي في اجلزائر من الدبلوماسيني 
القائل الذين عينوا مرة ثانية في ذلك البلد. وس��بب حتفظ فرنس��ا 
وحذرها من اي تصريح يشير الى تدخل معني هو التاريخ بني البلدين 
الذي جعل العاقة الفرنس��ية اجلزائرية بالغة احلساس��ية، فكثيراً 
م��ا يتهم اجلزائريني س��لطة وش��عباً فرنس��ا بانها اس��اس عدد من 
مشاكلهم، كما ان يسود في اجلزائر منطق املؤامرة اآلتية من فرنسا 
جت��اه الكثير مما يحص��ل او حتى في التعيينات. فأي تدخل فرنس��ي 
جتاه التظاهرات احلالية سيكون مبثابة »مؤامرة فرنسية«. واقع احلال 
ان اس��تقرار اجلزائر هو اولوية للمس��ؤولني الفرنس��يني لكون اجلزائر 
بل��داً جاراً لفرنس��ا واذا ح��دث زعزعة في االس��تقرار فهناك املايني 
من اجلزائريني املس��تعدين للقدوم الى فرنس��ا. ولنتذكر الزيارة االولى 
التي قام بها الرئيس الفرنس��ي الس��ابق جاك ش��يراك الى صديقه 
الرئيس عبدالعزي��ز بوتفليقة بعد الهزة االرضية التي ضربت اجلزائر، 
كانت هتافات الشعب اجلزائري الى شيراك عندما جال مع بوتفليقة 
ف��ي حي باب الواد »ش��يراك فيزا في��زا« أي صرخة لطلب تأش��يرات 
إلى فرنس��ا.  تربط اجلزائر بفرنس��ا عاقة حب وكراهية، فالش��عب 
اجلزائ��ري يش��كك بكل نوايا الفرنس��يني، لكنه اول م��ا يطمح اليه 
ه��و زيارة فرنس��ا وق��راءة الصحف الفرنس��ية ومش��اهدة محطات 
التلفزيون الفرنس��ي وتناول الطعام الفرنس��ي واالجبان الفرنسية، 
حتى انهم اآلن اصبحوا يتطلعون الى تظاهرات السترات الصفر في 
فرنسا ويستوحون منها. وشك أن استقرار اجلزائر اساسي لفرنسا، 
لكن باريس مدركة ان العس��كر اجلزائري ش��ريك اساسي معها في 
مكافحة االرهاب في مالي والنيجر وليبيا. وفرنس��ا مهتمة باحلفاظ 
على العاقة الثنائية مع جارتها، فاجلزائر مزود مهم لفرنس��ا بالغاز 
الطبيعي كما أنها تش��تري الكثير من فرنس��ا. واه��م من ذلك كله 
التخوف الفرنس��ي من االس��اميني املتطرفني الذين مت »تخديرهم« 
عندم��ا تس��لم بوتفليق��ة الرئاس��ة واجرى م��ا يس��مى باملصاحلة 
الوطني��ة، فبإمكان هؤالء أن يلتحقوا بتحرك الش��باب واالس��تفادة 

منه للتخريب وزعزعة االستقرار. 

رندة تقي الدين 

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
أعل��ن نائ��ب مس��اعد وزي��ر اخلارجية 
األدن��ى  الش��رق  لش��ؤون  األميركي��ة 
ديفيد س��اترفيلد من بي��روت أمس، أن 
»ودوال  األميركي��ة  املتح��دة  الوالي��ات 
أخ��رى س��تتعامل مع لبنان بحس��ب 
الطريقة التي س��يتبنى م��ن خالها 
خيارات��ه الوطني��ة« آم��ا »أن تك��ون 
أط��راف  ملصلح��ة  ولي��س  إيجابي��ة 
خارجية«. وحّط ساترفيلد في بيروت، 
ف��ي زي��ارة مفاجئ��ة، قال��ت مص��ادر 
واس��عة االط��اع أنها حتضي��را لزيارة 
مرتقبة لوزي��ر اخلارجية جورج بومبيو 
إلى بيروت املنتظرة منتصف الش��هر 
اجل��اري. وتوقف��ت مص��ادر سياس��ية 
أمام إش��ارة س��اترفيلد إل��ى اخليارات 
التي أمام لبن��ان، وقالت إن زيارته تأتي 
في ظ��ل تطورات مهمة على الصعيد 
الدولي م��ع تصاعد حمل��ة الضغوط 

التي تتزعمها واشنطن.

وأفادت مصادر سياسية أن ساترفيلد 
اهتم باالطاع على الوضع االقتصادي 
في لبنان وما تنويه احلكومة ملعاجلته 
وتطبيق »س��يدر«. واجتمع ساترفيلد 
بع��د ظه��ر أم��س ترافقه الس��فيرة 
االميركية اليزابيت ريتشارد إلى رئيس 
احلكوم��ة س��عد احلريري ف��ي حضور 
الوزير السابق غطاس اخلوري. ومت خال 
اللقاء ع��رض املس��تجدات واألوضاع 
العامة في لبنان واملنطقة والعاقات 
البلدي��ن، واس��تكمل  ب��ني  الثنائي��ة 
النقاش على مأدب��ة غداء. كما التقى 
اخلارجي��ة  وزي��ر  صباح��ا  س��اترفيلد 
جبران باس��يل وأعلن بعدها »أن لبنان 
أصب��ح ل��ه حكوم��ة جدي��دة تتخ��ذ 
ق��رارات حساس��ة تتعل��ق باقتص��اد 
البلد ومكافحة الفس��اد وباملس��ائل 
األمني��ة«.  وأك��د ان »الواليات املتحدة 
االميركي��ة ملتزمة مع لبنان بش��كل 
كبي��ر وت��ود أن ت��راه يتق��دم ويواج��ه 

خياراته وس��يتم التعام��ل، من قبلنا 
ومن قبل دول أخرى، بحسب الطريقة 
التي س��يتبنى من خالها لبنان هذه 
اخليارات، الت��ي نأمل أن تكون إيجابية 
ملصلحة لبنان وشعبه وليس لصالح 

أطراف خارجية«.
وزار س��اترفيلد رئيس احلزب التقدمي 
االش��تراكي ولي��د جنب��اط ترافق��ه 

الس��فيرة ريتش��ارد، في حض��ور وزير 
الصناعة وائل ابو فاعور.

واجتم��ع س��اترفيلد إل��ى رئيس حزب 
الكتائ��ب النائب س��امي اجلميل في 
ونائ��ب  ريتش��ارد  الس��فيرة  حض��ور 
رئي��س احلزب س��ليم الصاي��غ والوزير 
السابق اآلن حكيم ومنسق العاقات 
اخلارجي��ة ف��ي احل��زب م��روان عبداهلل 

وأك��د ف��ي تصري��ح ل��ه أن »الوالي��ات 
املتحدة س��تبذل كل ما في وس��عها 
لدعم خيارات لبن��ان الوطنية«، داعيا 
الى »خيارات وطني��ة تخرج الباد من 
الصراعات وااليديولوجيات اخلارجية«.

وق��ال: »جولت��ي تأت��ي بعد تش��كيل 
احلكومة في لبنان وفي ظل املتغيرات 
في املنطقة، وهناك رغبة لدى الواليات 
املتحدة ف��ي أن ت��رى اس��تقرارا وأمنا 
حقيقيني في لبنان، وهذا يتوقف على 
خياراته الوطني��ة وليس على خيارات 
متل��ى علي��ه«. وأض��اف: »لبن��ان عانى 
طويا ج��راء صراع��ات وايديولوجيات 
روج��ت عل��ى أرضه م��ن اخل��ارج. هذا 
الوضع عليه ان يتغير، وال بد من اتخاذ 
قرارات جدية في هذا اإلطار. فاألحزاب 
في لبنان فاعلة، وال بد أن يكون هناك 
حترك وطني في ه��ذا االجتاه، والواليات 
املتحدة س��تبذل كل ما في وس��عها 

لدعم خيارات لبنان الوطنية«.

 وكاالت / البينة الجديدة
 دعت الوالي��ات املتحدة مؤخرا اجلزائر 
إل��ى احترام حّق التظاه��ر، في الوقت 
ال��ذي يتظاهر فيه آالف اجلزائريني منذ 
أي��ام عديدة ضّد ترّش��ح الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة لوالية خامسة.
اخلارجي��ة  باس��م  املتح��ّدث  وق��ال 
للصحفيني  باالدينو  روبرت  األميركية 
»نح��ن نراق��ب ه��ذه التظاه��رات في 
ذل��ك«،  فع��ل  وس��نواصل  اجلزائ��ر 
مش��ّدداً عل��ى أّن »الوالي��ات املتحدة 
تدع��م الش��عب اجلزائ��ري وحّقه في 
التظاهر الس��لمي«. وهذا أول رّد فعل 
أميرك��ي على الوضع ف��ي اجلزائر منذ 
ب��دأت التظاهرات في هذا البلد رفضاً 

لترّشح بوتفليقة لوالية خامسة.
لك��ّن رّد فع��ل الوالي��ات املتح��دة لم 
يتط��ّرق إل��ى دواف��ع االحتجاجات وال 
إل��ى ترّش��ح الرئيس املنتهي��ة واليته 
لعهدة خامسة. ودخلت قيادة اجليش 

اجلزائ��ري الثاث��اء عل��ى خ��ط أزم��ة 
الوالية اخلامس��ة للرئيس عبدالعزيز 
أركان  قائ��د هيئ��ة  ورّوج  بوتفليق��ة. 
اجلي��ش اجلزائ��ري ونائب وزي��ر الدفاع 
الفري��ق أحمد قايد صال��ح للخطاب 
الرسمي الذي تسوقه النواة الصلبة 
املؤامرة  للنظام، مس��تحضرا نظرية 

على أمن واستقرار الباد، مشيرا إلى 
أن هناك جهات ال تريد أن تنعم اجلزائر 
باألمن ال��ذي حتقق في عه��د الرئيس 

بوتفليقة.
واس��تحضر قاي��د صال��ح أيض��ا في 
خض��م حتذي��ر مبط��ن م��ن التغيير، 
وه��ي  الس��وداء  العش��رية  أح��داث 

التس��مية الرائج��ة للمواجهات بني 
اإلس��اميني والنظام التي ش��هدتها 
اجلزائر في تس��عينات الق��رن املاضي 
على اثر إلغاء اجليش نتائج االنتخابات 
التي فازت فيها جبهة اإلنقاذ الوطني 

اإلسامية )الفيس(.
وقايد صالح من كبار مؤيدي بوتفليقة 
وس��بق أن وصف احملتج��ني بأنه مغرر 
بهم مش��يرا إلى »نداءات مش��بوهة 
ظاهرها التغني بالدميقراطية وباطنها 
جر هؤالء املغرر بهم إلى مسالك غير 

آمنة بل غير مؤمنة العواقب«.
وقال رئيس هيئة أركان اجليش اجلزائري، 
إن اجليش س��يبقى ممس��كا مبكسب 
بالب��اد،  واالس��تقرار  األم��ن  إرس��اء 
معتبرا أن الش��عب ال ميكنه بأي حال 
من األحوال أن يف��رط في نعمة األمن 
وراحة البال. واستأنف آالف اجلزائريني 
االحتجاج��ات ف��ي العاصم��ة ومدن 
أخ��رى الثاثاء مطالب��ني الرئيس عبد 

العزي��ز بوتفليق��ة بالتنحي ورافضني 
عرض��ه ب��أال يقضي فترته الرئاس��ية 
كامل��ة بع��د االنتخاب��ات ف��ي أبريل/

نيس��ان. وكتب على إح��دى الافتات 
»انتهت اللعب��ة« بينما حملت أخرى 
عب��ارة »ارحل ي��ا نظ��ام« فيما احتج 
ط��اب في م��دن منه��ا قس��نطينة 
وعناب��ة والبلي��دة. وواص��ل اجلزائريون 
الرئي��س  جتاه��ل  بع��د  تظاهراته��م 
االحتجاجات  بوتفليق��ة  عبدالعزي��ز 
الرافض��ة لترش��حه لوالية رئاس��ية 
خامس��ة، حيث تقدم رس��ميا مبلف 
ترشحه خلوض اس��تحقاق 18 أبريل/

نيسان الرئاسي، وفق ما ذكر تلفزيون 
النه��ار األحد، لكنه تعهد في املقابل 
بأنه في حال انتخابه مجددا رئيس��ا 
ف��ي 18 ابريل/نيس��ان، بع��دم إنه��اء 
واليت��ه واالنس��حاب م��ن احلكم بعد 
تنظي��م انتخاب��ات رئاس��ية مبك��رة 

يحدد تاريخها إثر مؤمتر وطني.

ساترفيلد: سنتعامل مع لبنان حسب خياراته ونأمل أال تكون لصاحل أطراف خارجية

واشنطن تنضم لألصوات الداعمة حلق اجلزائريني يف التظاهر

وكاالت / البينة الجديدة
أعلنت األمم املتحدة أن مبعوثها اخلاص 
هورس��ت كول��ر يعت��زم عق��د اجلولة 
الثاني��ة من احملادثات بش��أن تس��وية 
النزاع املزمن ح��ول الصحراء املغربية 
ف��ي م��ارس/آذار، فيما تن��ذر انتهاكات 
جبه��ة البوليس��اريو بتقويض اجلولة 

املرتقبة.
ويأت��ي ه��ذا اإلعان عقب إج��راء كولر 
لق��اءات مع وف��د املغرب برئاس��ة وزير 
األس��بوع  بوريط��ة  ناص��ر  اخلارجي��ة 
جبه��ة  ووف��د  باري��س  ف��ي  املاض��ي 

البوليساريو في برلني.
وقال��ت جبه��ة البوليس��اريو تعليقا 
عل��ى لقائه��ا باملبع��وث األمم��ي، إنها 
»منخرط��ة بش��كل ج��دي وبن��اء في 
املفاوض��ات مش��ددة عل��ى متس��كها 
مبطل��ب اس��تفتاء على تقري��ر املصير 

واالنفصال.
واقت��رح املغ��رب حكم��ا ذاتي��ا ضمن 
االنفصالية  اجلبه��ة  لك��ن  س��يادته، 
الت��ي قوضت م��رارا جهود التس��وية 
الس��لمية للنزاع، تتمسك بدعم من 

اجلزائر باستفتاء على االنفصال.
وتسعى األمم املتحدة إلحياء املفاوضات 

حول قضي��ة الصح��راء املغربية بعد 
اجلبه��ة  حرص��ت  س��ابقة  ج��والت 

االنفصالية على افشالها.
األمم��ي  الوس��يط  لق��اءات  وج��اءت 
م��ع الوفدي��ن الس��تكمال مش��اورات 
تس��تهدف التحضير للجولة الثانية 
من املائدة املس��تديرة الثانية املرتقب 

عقدها في مارس/اذار.
وكان كول��ر، الرئيس األملاني الس��ابق 
الذي يقود جهود األمم املتحدة للسام 
بني املغرب وجبهة البوليس��اريو، عقد 
أول جولة م��ن احملادثات في ديس��مبر/
كان��ون األول 2018 ف��ي جنيف إال أنها 

لم تثمر عن نتائج.
الوسيط األممي هورس��ت كولر التقى 
بوفد البوليساريو في برلني قبل جولة 

مفاوضات مقررة في مارس.
وق��ال املتح��دث باس��م األمم املتح��دة 
س��تيفان دوجاريك إن املبعوث »يعتزم 
عقد جولة ثانية م��ن لقاءات الطاولة 
املس��تديرة ف��ي النص��ف الثان��ي من 

مارس/آذار في سويسرا«.
وعقد كول��ر اجتماعات ثنائية لإلعداد 
وجبه��ة  املغ��رب  ب��ني  للمحادث��ات 
البوليس��اريو، الكي��ان غير الش��رعي 

الش��عبية لتحرير  املس��مى >اجلبهة 
الذه��ب<  ووادي  احلم��راء  الس��اقية 

بحضور ممثلني عن موريتانيا واجلزائر.
واس��تعاد املغرب س��يادته على كامل 
ترابه الوطني بعد انتهاء االس��تعمار 
االس��باني للصح��راء املغربي��ة ع��ام 
1975، مؤكدا أن الصحراء جزء ال يتجزأ 

من التراب املغربي.
وتقع الصح��راء املغربية املس��تعمرة 
اإلس��بانية الس��ابقة عل��ى الط��رف 
الغرب��ي للصحراء الكب��رى ومتتد على 
مس��افة 1000 كلم على طول ساحل 

احملي��ط األطلس��ي. وفي الع��ام التالي 
أعلنت جبهة بوليساريو إقامة كيانها 
املس��مى<اجلمهورية  الش��رعي  غي��ر 
الدميقراطي��ة<  الصحراوي��ة  العربي��ة 

بدعم من اجلزائر وليبيا.
وتطالب اجلبهة بإجراء استفتاء حول 
تقري��ر املصير وهو ما ترفض��ه الرباط، 
ومتس��كت خ��ال اللق��اء األخي��ر مع 
هورس��ت كولر بهذا الطل��ب، ما ينذر 
بإفش��ال اجلول��ة الثاني��ة م��ن املائدة 

املستديرة.
املتح��دة  األمم  وس��اطات  وفش��لت 

مرارا في التوصل إلى تس��وية بش��أن 
الصح��راء املغربي��ة، حي��ث خاض��ت 
املغرب وبوليس��اريو حروب��ا منذ العام 

1975 حتى 1991.
ومت نش��ر بعثة أممية حلفظ السام في 
املنطق��ة املتن��ازع عليها من��ذ العام 
1991 ملراقبة تطبيق وقف إطاق النار، 
لك��ن جبه��ة البوليس��اريو انتهكت 

مرارا االتفاق.
وتقدمت الرباط في أكثر من مناس��بة 
بتقاري��ر مفصل��ة ل��أمم املتح��دة عن 
حت��ركات البوليس��اريو ف��ي املنطق��ة 
منزوعة الساح التي تشكل انتهاكا 

صارخا التفاق وقف إطاق النار.
وجنح املغرب متس��لحا بدبلوماس��ية 
هادئة أسس لها العاهل املغربي امللك 
محم��د الس��ادس ف��ي اخت��راق جدار 
األزمة ودفع اجلبهة االنفصالية للعودة 

لطاولة املفاوضات. 
وتلت��زم الرباط ف��ي حتركه��ا باملواثيق 
واإلنس��اني  الدولي  والقانون  الدولي��ة 
ف��ي مواجهة انتهاكات البوليس��اريو 
من دون التفريط في ثوابتها الوطنية. 
وقضية الصحراء من الثوابت الوطنية 

غير قابلة ألي مساومات.

نتانياهو يطلق
محلته االنتخابية

البوليساريو تسمم األجواء قبل جولة مفاوضات ثانية مع املغرب

وكاالت / البينة الجديدة
أعلنت الصني مؤخرا عن موازنة 
عس��كرية ف��ي ارتف��اع للع��ام 
2019، ما ميكن أن يثير قلق آسيا 
مع أنها بعيدة جداً مما تخصصه 
القطاع  له��ذا  املتحدة  الواليات 
منوه��ا  نس��بة  م��ع  وتتناس��ب 

االقتصادي.
وصع��دت بكني لهجته��ا حيال 
جزي��رة  ف��ي  االس��تقال  دع��اة 
تايوان الت��ي تعتبرها بكني جزءاً 
ال يتجّزأ م��ن أراضيها، فضاً عن 
اخلاف��ات احلدودي��ة الكثيرة بني 
الصني وجيرانها في بحر الصني 
الياب��ان  وخصوص��اً  اجلنوب��ي، 

وفيتنام والفيليبني.
وأعلن رئيس ال��وزراء الصيني لي 
ك��ه تش��يانغ أن موازن��ة الدفاع 
الصينية وهي الثانية في العالم 

بع��د الواليات املتحدة س��ترتفع 
بنس��بة 7.5 في املئ��ة في 2019 
 177.6( ي��وان  بلي��ون   1190 إل��ى 
بليون دوالر(. وه��و تراجع طفيف 
ع��ن الزيادة التي س��جلت العام 

املاضي وبلغت 8.1 في املئة.
وتؤك��د الص��ني أن ه��ذه املوازنة 
الظ��روف  حتس��ني  هدفه��ا 
الذين  للعس��كريني  املعيش��ية 
أن  وتوض��ح  بالتضخ��م.  تأث��روا 
حرفية جيش التحرير الش��عبي 
ورغب��ة الرئي��س ش��ي جينبينغ 
في قوات مس��لحة »مس��تعدة 
تدريباً  للقت��ال« يتطلبان أيض��اً 
اكثر تكراراً، وهذا ما يحتاج على 

مزيد من الذخائر واحملروقات.
وتخ��وض الص��ني أيض��اُ عملية 
للح��اق بالغربي��ني ف��ي صناعة 
املع��دات. فإل��ى جان��ب حامات 

الطائ��رة )الثاني��ة ف��ي مرحل��ة 
االختب��ار(، تصمم جي��اً جديداً 
من الس��فن والطائ��رات املقاتلة 
لتعزيز  الباليس��تية  والصواريخ 

قوتها الردعية.
وتعم��ل أبح��اث وتطوي��ر قطاع 

الدفاع ايضاً على تقنيات جديدة 
توصف »بالقاطعة« في مواجهة 
الغرب، مثل أشعة الليزر املضادة 
واملدافع  االصطناعي��ة  لأقم��ار 

الكهرومغناطيسية.
وق��ال الناط��ق باس��م البرمل��ان 

إن  يس��وي  جان��غ  الصين��ي 
»النفق��ات احمل��دودة للص��ني في 
مجال الدفاع ال تهدف سوى إلى 
حماية سياس��ة وأمن وس��امة 
أراضي الب��اد ووحدتها«، مؤكداً 
أنها »لن تشكل أي تهديد للدول 

األخرى«.
ومنذ 2015، لم يتجاوز منو املوازنة 
العس��كرية العش��رة ف��ي املئة 
منذ 2015، ويبقى أقل من االنفاق 
مرات  بأربع  األميركي  العسكري 

تقريباً.
الوالي��ات  احتل��ت   ،2018 وف��ي 
املتحدة املرتبة األولى في العالم 
في اإلنفاق العس��كري الذي بلغ 
643.3 بليون دوالر، متقدمة على 
الصني )168.2 بليون( فالسعودية 
 )63.1( وروس��يا  بلي��ون(   82.9(
والهن��د )57.9( وبريطاني��ا )56.1( 

 )47.3( والياب��ان   )53.4( وفرنس��ا 
البريطان��ي معهد  املرك��ز  وف��ق 

الدراسات االستراتيجية.
وأشار اخلبير في اجليش الصيني 
ف��ي جامع��ة التكنولوجي��ا في 
نانيانغ بسنغافورة جيمس شار 
إل��ى أن »النفق��ات العس��كرية 
الصيني��ة تتناس��ب م��ع النمو 
الن��اجت  إلجمال��ي  الس��نوي 
الداخل��ي« الذي بلغت نس��بته 
6.6 في املئة الع��ام املاضي »إلى 
جانب نسبة التضخم«. وأضاف 
أن »الصني لديها أولويات وطنية 
اقتصاده��ا  أصب��ح  إذا  أخ��رى. 
عس��كرياً إل��ى مس��توى مبالغ 
فيه، فهذا قد يحرم احلكومة من 
املوارد التي حتتاج إليها بش��دة«. 
وأضاف: »نتذكر ماذا حدث لاحتاد 

السوفياتي السابق«.

الـــــصني ستزيــد إنفاقهـــا العسكــــري يف عـــام 2019

وكاالت / البينة الجديدة
الوزراء االس��رائيلي  أطلق رئيس 
بنيام��ني نتانياهو مؤخرا احلملة 
الليكود«  ل�»ح��زب  االنتخابي��ة 
ال��ذي يتزعمه، مهاجماً بش��دة 
خصمه الرئيس الوس��طي بيني 
غانتز، لكن من دون أن يتطرق إلى 

تهم الفساد التي يواجهها.
ف��ي  عام��اً   13 حوال��ى  وبع��د 
نتانياه��و  يس��عى  الس��لطة، 
)69 س��نة( لوالية خامس��ة في 
االنتخاب��ات التش��ريعية الت��ي 
س��تجرى في 09 نيس��ان )أبريل( 

املقبل.
ويتق��دم حتال��ف وس��طي يقوده 
بين��ي  الس��ابق  األركان  رئي��س 
غانتز عل��ى ح��زب نتانياهو في 

استطاعات الرأي.
وف��ي خط��اب ف��ي رام��ات غان 
بالقرب من ت��ل أبيب، قدم رئيس 
االنتخاب��ي  برنامج��ه  ال��وزراء 
ال��ذي تعهد فيه ع��دم إخاء أي 
مستوطنة يهودية. وقال: »نحن 
نع��ارض متاماً أي تفكيك لبلدات 
يهودي��ة ف��ي الضف��ة الغربي��ة 

احملتلة«.
الضف��ة  إس��رائيل  وحتت��ل 
الغربية منذ أكثر من خمس��ني 
عام��اً. وتعتب��ر األس��رة الدولية 
بنته��ا  الت��ي  املس��توطنات 

اسرائيل عليها غير شرعية.
وب��دا نتانياه��و وكأنه ي��رد على 
غانت��ز ال��ذي حت��دث مؤخ��راً عن 

انس��حاب اس��رائيلي ممكن من 
بعض قطاعات الضفة الغربية، 
م��ن  انتق��ادات ح��ادة  أث��ار  م��ا 

اليمني.
الائح��ة  أن  نتانياه��و  وك��رر 
الوس��طية خلصمه الرئيس هي 
في الواقع الئحة يسارية. وقال إن 
»اخليار بس��يط: حكومة ميينية 
قوية لليكود بقيادتي أو حكومة 
تدعمه��ا  يس��ارية  ضعيف��ة 
اللوائح العربي��ة«. وأضاف: »إنه 
يج��ب  ال��ذي  احلقيق��ي  اخلي��ار 
القي��ام به، ألن األمر سيحس��م 
ف��ي نهاية املط��اف لبيبي )لقب 
نتانياهو( أو للطيبي«، في إشارة 
إل��ى النائب العربي االس��رائيلي 
أحمد الطيبي الذي قال نتانياهو 
إن��ه ميك��ن أن يدع��م حكوم��ة 
بقي��ادة غانت��ز. وط��وال خطابه 
حت��دث نتانياه��و ع��ن م��ا فعله 
خال واليت��ه، مذك��راً خصوصاً 
ب��� »صداقت��ه« م��ع الرئيس��ني 
األميركي دونالد ترامب والروسي 

فادميير بوتني.
لكنه لم يلمح إلى إعان النائب 
افيخ��اي  االس��رائيلي  الع��ام 
اتهام  نيت��ه  ماندلبلي��ت ح��ول 
نتانياه��و بالفس��اد واالحتي��ال 
ث��اث  ف��ي  الثق��ة  واس��تغال 
أك��د  نتانياه��و  وكان  قضاي��ا. 
بعد إع��ان النائب الع��ام »أنوي 
كرئي��س  خدمتك��م  مواصل��ة 

للوزراء لسنوات عدة أخرى«.



منار قاسم

أظه��رت دراس��ة حديث��ة أن العامل��ن الذي��ن 
يواجه��ون زي��ادة ف��ي ضغ��وط العم��ل تزي��د 
مقارن��ة  بالس��كري  إصابته��م  احتم��االت 
بزمالئه��م الذين ال يتعرض��ون لهذه الضغوط. 
وحل��ل باحثون بيان��ات 3730 عامال في صناعة 
البترول ف��ي الصن. ولم يص��ب أي من العمال 

بالسّكري في بداية الدراسة.
غي��ر أن الباحث��ن كتبوا ف��ي دوري��ة )ديابيتس 
كير( إنه بع��د 12 عاما من املتابعة، زاد احتمال 
اإلصابة بالس��كري ملن أدوا مهاما تنطوي على 
ضغوط متزايدة بنس��بة 57 باملئة. وزاد احتمال 
اإلصاب��ة خ��الل نف��س الفت��رة إل��ى 68 باملئة 
بالنس��بة للعمال الذين عانوا من مشاكل في 
التكيف مثل الدع��م االجتماعي من األصدقاء 

واألس��رة أو الوقت الذي يقضونه في األنشطة 
الترفيهية.

وق��ال مي��كا كيفيماك��ي الباح��ث ف��ي كلية 
لن��دن باململكة املتحدة والذي لم يش��ارك في 
الدراس��ة »التغي��رات الكب��رى ف��ي العمل رمبا 
تؤثر في احتماالت إصابتنا بالسكري«. وأضاف 

عبر البريد اإللكتروني: »ل��ذا من املهم احلفاظ 
على منط حياة صح��ي ووزن صحي حتى خالل 
فت��رات العم��ل املضطربة«. ولم يذك��ر يو لونغ 
ليان وزمالؤه بجامعة شينجيانغ في دراستهم 

ع��دد العمال الذين أصيبوا بالس��كري. ولم يرد 
يو لونغ على طلب��ات للتعليق. وتقول منظمة 
الصحة العاملي��ة إن واحدا تقريب��ا من بن كل 
عش��رة بالغن على مس��توى العال��م أصيبوا 
مبرض الس��كري في 2014 وإن املرض س��يصبح 

سابع أكبر مسبب للوفاة بحلول 2030.
وغالبية هؤالء األشخاص مصابون بالنوع الثاني 
من الس��كري املرتبط بالس��منة وتقدم العمر 
ويحدث عندما يعجز اجلس��م عن استخدام أو 
إنتاج قدر كاف من اإلنس��ولن لتحويل س��كر 
ال��دم إلى طاق��ة. وإهمال العالج ق��د يؤدي إلى 
تلف األعص��اب وبتر األط��راف والعمى وأمراض 

القلب والسكتات الدماغية.
وبحثت الدراس��ة أش��كاال مختلفة للضغوط 
املرتبطة بالعمل ووجدت أن أمورا منها الشعور 
بزي��ادة مه��ام العمل أو ع��دم الوضوح بش��أن 
وضغ��وط  العم��ل  مس��ؤوليات  أو  التوقع��ات 
العمل البدني هي أكبر العوامل املسببة خلطر 
اإلصابة بالس��كري. ووجدت الدراس��ة أيضا أن 
م��ن بن عوام��ل التكي��ف التي كان له��ا تأثير 
ف��ي خطر اإلصابة بالس��كري، تراج��ع العناية 

بالنفس ونقص مهارات التكيف الذهني.

فاهم حسن فتاح

احملام��ي الس��ابق للرئي��س االمريكي يصف 
ترام��ب بالق��ول ترام��ب عنص��ري ومخ��ادع 
ومحتال وهو الوص��ف الدقيق الذي تكلم به 
هذا احملامي الش��جاع وجاء هذا الوصف امام 
ساسة امريكان واحلقيقة التي ال تخص على 
احد ان كان امريكيا او غربيا او شرقيا والظاهر 
ان جميع الرؤس��اء االمريكان هم من جينات 
واحدة او مستنسخة في التصرف والسلوك 
االرع��ن واالهوج وتغلب عليه��م املزاجية في 
التص��رف على اش��كاله ويوصف��ون من قبل 
ناخبيه��م بالغباء ليس الغب��اء الوقتي وامنا 
املف��رط وخاصة م��ن اعالمهم احل��ر وبالذات 
في صحيفتي الواش��نطن بوست ونيويورك 
تاميز واسعتي االنتشار والعجب كل العجب 
ورغم التطور الع��ام في كافة مجاالت احلياة 
ومنها املعلوماتية م��ن علوم الفضاء بكافة 
اجتاهات��ه العلمي��ة والتجسس��ية وصناعة 
االس��لحة احملرمة دوليا ذري��ة ونووية واضخم 
الطائ��رات واالس��لحة الفتاك��ة واجلرثومية 
وعنده��م االع��الم احلر والقوان��ن التي حتمي 
الكات��ب واعالمهم ال يخش��ن التط��رق الى 
ادق االم��ور التي تهم مجتمعهم والتي حتى 
متس وتتطرق لتصرفات وخروقات رؤس��ائهم 

االمري��كان والت��ي من خاللهم ع��رف العالم 
فضيح��ة ووت��ر غي��ت الش��هيرة واطاح��ت 
بالرئيس االسبق نيكس��ون والذي فشل في 
الترش��ح لدورة ثانية بسبب هذه الفضيحة 
وكذل��ك الرئي��س بي��ل كانت��ون وعش��يقته 
الس��كرتيرة وغيرها الكثي��ر من الذي نعلمه 
وال نعل��م اخملف��ي منه اقول كل ه��ذا ويخرج 
غ��زاة  ال��ى  اصواته��م  العط��اء  االمري��كان 
ولص��وص بواجهة رئيس لكن عكس غيرهم 

من ش��عوب العالم عندهم نقطة الش��روع 
باس��قاط اي رئيس والشواهد كثيرة وخاصة 
الرئيس جورج بوش االب الذي فشل في الدورة 
الثانية وبيل كلنتون واغلبية من الرأي العام 
االمريكي يؤكدون ان ترامب مبا لن يكمل حتى 
دورته االول��ى وعندما خاط��ب محاميه الرأي 
العام بوصف ترامب بهكذا اوصاف فهو على 
يقن تام بان ترامب غير مؤهل لالستمرار في 
اكمال الدورة االولى لكن هذا احملامي نسي ان 

يخبرنا بان ترام��ب ال يحترم االعالم باملرتزقة 
حالهم حال اجلنود الذين يخدمون في اجليش 
االمريك��ي م��ن اس��يا وافريقيا وه��و يتحدى 
االع��الم املرئ��ي واملس��موع وال يحت��رم حتى 
راعي الكنيس��ة ورهبانها فكيف نتوقع منه 
وكل هذه الصفات احتراما لش��عبنا وارضنا 
ومقدساتنا وهو يعامل العالم بلغة التعالي 
وفرض ال��رأي بالقوة وكذلك ينظر الى العالم 
بلغة التجارة التي خرج من رحمها وهو خبير 
بعلوم االقتص��اد واملال وسياس��ة االقتصاد 
املنفعية لبالده وله وه��و يعرف كيف يجلب 
ش��حنات ال��دوالرات لب��الده من ه��ذه الدولة 
او تل��ك بالقوة او االهان��ة وكانت اخر االخبار 
ما اش��يع عن نقل خمس��ن طن من الذهب 
بطائرات االباتشي من بلدة الباغوز السورية 
فكيف تك��ون اللصوصية اذاً وهذا غيض من 
فيض ل��و عددنا الس��رقات الت��ي حدثت في 
الع��راق كذلك ترحيل داع��ش وعوائلهم الى 
الع��راق وكأن العراق والية امريكية وبعد زيارة 
ترامب الى قاعدة عن االس��د خلسة وخفية 
وفي ليل��ة مظلمة بدا الوض��ع االمني عندنا 
غير مستتب وتعرضت اغلب النقاط االمنية 
عندن��ا ال��ى اعت��داءات متك��ررة م��ن داعش 
والهجوم على بعض القرى احلدودية وكل هذا 
الذي يجري والذي س��يجري الحقا هو بتدبير 
امريك��ي م��ن اجل بق��اء الق��وات االمريكية 
وقواعده��ا بحج��ة ع��دم اس��تتباب الوضع 
االمن��ي ف��ي العراق فلن��رى ما يج��ري حولنا 
فالذئ��اب تعوي تريد نهش م��ا تبقى لنا وهي 
غير مكترثة ملا يجري لنا من ويالت بس��ببها 
ولنكن عل��ى بصيرة ثاقبة وحتليل كل خطوة 
يقوم بها ه��ذا احملتال واجملنون وبكل االوصاف 

وبامتياز .

قصي املسعودي

ننطلق من أداء وزير الكهرباء ومدى التفاف موظفي 
الوزارة حوله بحادثة غريبة ان نرى جميع منتسبي 
وزارة الكهرباء يسخرون مواقع التواصل االجتماعي 
لدعم هذاه الرجل ومن جميع الطوائف اس��تطاع 
أن يكس��ب جميع الطاقات وحس��م ملف شائك 
في الوزارة هو ملف موظفي العقود وتثبيتهم على 
املالك الدائم وحارب املدراء الفاس��دين ولم يتراجع 

وجعله��م خارج عم��ل  الوزارة ان بق��ي بهذا اإلداء 
م��ن املمكن جدا ان يك��ون األيقونة الوطنية كونه 
ميتلك الرؤية وخبيرا ف��ي مجال عمله ولم يأت من 

خالل االحزاب.. جميل جدا
ولدرجة كبي��رة ان نرى وزيرا في حكومتنا الوطنية 
قد ت��رك مباهج احلياة الش��خصية وترك املنصب 
ال��وزاري  وكرس��يه واخل��دم وخل��ع عن��ه املالب��س 
الفاخ��رة االنيق��ة وارت��دى  بدلة العم��ل نعم ترك 
كل مغري��ات احلي��اة  وتوجه الى س��احات العمل 
امليداني ليقود بش��رف وصدق وش��جاعة مالكاتنا 
الوطني��ة من منتس��بي وزارة الكهرب��اء  نعم انه 
الوزي��ر  ل��ؤي اخلطيب وزي��ر  الكهرباء ال��ذي اثبت 
بالفعل والقول حس��ن االنتم��اء الوطني  وانه في 
قمة عطائه الوطن��ي والفريد من نوعه حيث  متيز 
بقيادته الشجاعة  في طرد الفاسدين ومن سولت 
له نفس��ه اجملرمة باستغالل منصبه الوظيفي من 

مفاصل عمل الوزارة والى غير رجعة وال ننس��ى ان 
نذكر مثاال على ذلك الذي يتجس��د بزيارته لشارع 
املتنبي وهو بال حماية وذلك دليل على ش��جاعته 
وعدم متس��كه باملظاهر كم��ا ال يفوتنا ان نذكر ان 

باب الوزير مفتوح للجميع بال استثناء .
 نعم ه��ذه هي الوطني��ة باعل��ى درجاتها واجمل 
وانق��ى صوره��ا وقد حتلى بها وانه موقف مش��رف 
لشخصية الوزير فاين وزراؤنا من هذه الشخصية 
في هذا الزمن الصعب الذي مير به عراقنا وش��عبه 
نعم هنيئا لك والخوتك وابنائك من منتسبي وزارة 

الكهرباء
ما يحتاجه اخلطيب دعم سياسي وإعطاؤه احلرية 
ف��ي اتخاذ الق��رار ولنقبل أف��كاره ورؤيته وخارطة 
البن��اء التي ج��اء به��ا  وأن تدعم مش��اريعه أمام 
مجل��س ال��وزراء وإعطاؤه��ا االهتم��ام  واألهمية 

وبعدها نحاسبه ان فشل.

 عدوية الهاللي

ه��ي أم ليس��ت ككل االمه��ات فق��د فق��دت 
خالل س��نوات متقاربة اربعة من أبنائها مابن 
شهيد ومفقود ومريض مبرض عضال فضال عن 
استشهاد حفيدها األثير مغدورا بايٍد ارهابية 
، وهو ابن مفقود لي��س ككل املفقودين ، فقد 
ضاع دمه بن القبائ��ل وعجز اهله عن اقتفاء 
اثره أو العثور على معلومة تدلهم عليه ..ففي 
عملية تفجير ارهابية ملركز ش��رطة س��امراء 
قبل سنوات ، استشهد ش��قيقه مدير مركز 
الش��رطة املس��تهدف بالتفجي��ر وكان ضمن 
حمايته الش��خصية ول��م يجد ل��ه اهله اثرا 
ب��ن القتل��ى او اجلرحى فب��دأوا حملة البحث 
عنه في املستش��فيات واملعتقالت والسجون 
ب��كل انواعها دون جدوى ..قال عنه من ش��هد 
الواقع��ة ان��ه كان حيا بع��د التفجير ومصابا 
في س��اقه ..توقع اهله ان يكون مخطوفا من 

قب��ل االرهابين وهذا يعن��ي أن يقطعوا االمل 
ف��ي البحث عن��ه لكن ورود اس��مه في قائمة 
اجلرح��ى ف��ي مستش��فى اب��ن س��ينا التابع 
للمنطقة اخلضراء منحهم أمال جديدا بكونه 
حي��ا ..قيل لهم ان كل جريح تتم معاجلته في 
املستشفى املذكور يجري تسليمه بعدها الى 
احلكوم��ة العراقية لتبت في أم��ره ، لكن كل 
من طرقوا بابه في تلك احلكومة نفى معرفته 
ب��ه .. وألن والدت��ه الثكل��ى لن تص��دق يوما ان 
ابنها اختفى من الوج��ود مالم تدفنه بيديها 
او تعانق��ه حيا س��ليما فقد واصل��ت عملية 
البح��ث عنه وصارت تس��أل كل من يخرج من 
املعتقالت عن اس��مه او عن قصص مشابهة 
لقصته فوقع��ت ضحية نص��ب واحتيال من 
بعضه��م وابتزوه��ا بحج��ة انهم س��يدلوها 
عليه وس��يجلبون لها رس��الة او ص��ورة منه 
تؤكد وجوده ، وقال لها البعض اآلخر ان هنالك 
معتقلن منذ س��نوات اليع��رف عنهم ذويهم 
ش��يئا فاليس��مح لهم باالتصال به��م واليرد 
اس��مهم في قوائم املعتقلن والس��جناء في 
احلاس��بات االلكترونية ومن دون سبب واضح 
..بل س��معت اخبارا مفزعة عن قتل معتقلن 
وتعذيب بعضهم حد املوت أو اعدام اشخاص 
معتقل��ن بدال م��ن آخرين يتم االف��راج عنهم 

مقاب��ل صفق��ات مالي��ة كبي��رة ..حاولت األم 
أال تص��دق كل ماس��معته فما الف��رق اذاً بن 
سجون صدام الرهيبة وبن معتقالت يدخلها 
خلي��ط من مذنبن وأبري��اء فيخضع بعضهم 
ملس��اومات ويستنش��قون هواء احلرية بعدها 
أو ينال��ون عقاب��ا ع��ادال بينم��ا تغي��ب أخبار 
البعض اآلخر لس��نوات وسنوات حتى يصيب 
الكل��ل اهاليهم ويكفون ع��ن البحث عنهم 
ويصب��ح احلديث عنهم مطليا مب��رارة العلقم 
فال هم ضمن االموات لتك��ون ذكرياتهم عزاء 
الهله��م واله��م ضم��ن الس��جناء ليتمكنوا 
من زيارتهم بن احل��ن واآلخر ..يظل املفقودون  
اناس��ا ضبابي��ن يصعب اقتن��اص مالمحهم 
وبن��اء قصص جميلة عن اللقاء القريب بها او 
قص��ص حزينة عن فقدانها ال��ى األبد ..وتظل 
االمهات الفاقدات ملثلهم معلقات بخيط امل 
واه وليس أمامهن اال انتظار مااليأتي ..أليس من 
الواج��ب في هذه احلاالت أن حتظى عملية ادارة 
الس��جون واملعتقالت بش��فافية متنح النزالء 
جميعا حق التواصل م��ع ذويهم بغض النظر 
عن كونهم مذنب��ن أو أبرياء وان جتري عمليات 
تفتي��ش وتدقيق واس��عة من قب��ل املفوضية 
العليا حلقوق االنسان لرصد مصائر املفقودين 

واعادة احلياة ملن ينتظرهم بشغف .

ويستمر الربيع العربي

*محمد كريشان

ثالث دول عربية مهمومة هذه الفترة 
بالبح��ث ع��ن طريق��ة لتأبي��د نظام 
احلك��م القائم فيها لعقود، لكن كل 
منهمك ف��ي إخراجها على طريقته: 

اجلزائر وموريتانيا ومصر.
ف��ي اجلزائر أطلق عليه البعض تعبير 
»املرور بالق��وة« أي محاول��ة الطبقة 
الناف��ذة هن��اك أن مت��رر رغ��م أن��ف 
اجلميع ترش��يح الرئي��س عبد العزيز 
بوتفليق��ة ملدة رئاس��ية جديدة رغم 
كل االعتراض��ات الش��عبية العارمة 
التي عبرت عن نفسها في مظاهرات 
ضخمة ف��ي املدن اجلزائري��ة اخملتلفة 
وفي باريس. »معيز ول��و طاروا« أرادها 
هؤالء الناف��ذون ف��ي كل خطوة، من 

قرار الترشح خلمس س��نوات مقبلة 
رغ��م عجزه صحي��ا، إلى تق��دمي هذا 
الترش��ح إلى اجمللس الدستوري رغم 
املزمج��رة ورغم  الغاضبن  صرخ��ات 
جدل تقدميها شخصيا أو عبر وكيل، 
إل��ى اإلص��رار عل��ى االحتف��اظ بهذا 
الترش��ح بل والهروب إل��ى األمام عبر 
تقدمي مقترح إجراء انتخابات رئاسية 
جدي��دة خالل عام والقيام بإصالحات 
هامة، من املفارقة أن العش��رين عاما 
الت��ي قضاها ف��ي احلكم ل��م تكفه 
للقي��ام بها. واآلن ال أحد ي��دري ما إذا 
كان هذا العناد ال��ذي يديره النافذون 
من وراء صورة بوتفليقة، املقيم حاليا 
في املستشفى بجينيف، سيستمر 
ولو أدى إلى ما ميكن أن يؤدي إليه أم أن 

عودة ما للرشد ما تزال واردة وكيف؟
ع��ن  إال  اآلن  حدي��ث  ال  مص��ر،  ف��ي 
التعديالت الدستورية التي ستجعل 
من عب��د الفتاح السيس��ي رئيس��ا 
إل��ى غاي��ة 2034 وكل معت��رض على 
ذلك هوجم وش��ّوه ولفقت له التهم 
اخملتلف��ة فاملطلوب حاليا املس��ارعة 
بتمرير هذه التعدي��الت والترويج لها 
في كل محفل وتخوين كل معترض. 

هك��ذا يجد الش��عب املص��ري الذي 
انتفض ضد حكم حسني مبارك في 
كانون الثاني/يناي��ر 2011 بعد ثالثن 
عاما من احلكم وش��بح التوريث، ولم 
يعجب��ه أداء محمد مرس��ي مفضال 
عدم انتظار محاس��بته عبر صناديق 
االقتراع، مس��تعجال دع��م من ظنه 
املنقذ، يجد نفس��ه الي��وم في وضع 
أسوأ بكثير من س��نوات مبارك التي 
حافظ��ت دائم��ا على هام��ش يضيق 
ويتس��ع م��ن حري��ة ال��رأي والتعبير 
والصحافة. ما من أحد اآلن بات يتجرأ 
عل��ى نق��د »الري��س« فال ص��وت غير 
صوته وس��ط خنوع كام��ل وترهيب 
واض��ح وصل برئي��س الدول��ة إلى أن 
يع��رب علن��ا بأنه »زع��الن« من مجرد 
هاشتاغ منتش��ر: #إرحل يا سيسي، 
رغم أن��ه تعبير صادق ع��ن مزاج عام 

في البالد.
أما ف��ي موريتاني��ا، فق��د تفتق ذهن 
أبن��اء الصح��راء عل��ى ما ه��و أذكى 
بكثير وأس��لم. خ��الل ش��هر كانون 
الثان��ي /يناي��ر املاض��ي، ب��دأ البعض 
هناك يعدون املباخر والبخور للشروع 
في حمل��ة وطنية تدعو إل��ى تعديل 

الدس��تور لفت��ح الباب أمام ترش��ح 
الرئي��س محم��د ول��د عب��د العزي��ز 
لوالية رئاس��ية ثالثة. أمرهم الرئيس 
بالتوقف فتوقفوا ما يدل على أن مثل 
هذه احلمالت ليس��ت سوى عمليات 
مفتعلة ومعدة س��لفا وال عالقة لها 
ال بالش��عب وال بالعفوي��ة. انته��ت 
احلفلة قبل أن تبدأ وتوقف كل حديث 

عن تعديل الدستور. قبل أيام، اختارت 
األغلبية الرئاسية وزير الدفاع محمد 

يونيو/ حزيران  الغزواني النتخابات 
املقب��ل لتثب��ت أن احلم��ق العربي 
الرس��مي لي��س بالض��رورة ق��درا 
محتوم��ا حي��ث ميكن م��ع بعض 
املكر ضمان استمرار نفس النظام 
بأقل ما ميكن من االس��تفزاز ودون 
الدخ��ول في مواجه��ات مفتوحة 
م��ع الش��عب الش��اعر باإلهان��ة 
على غرار ما يش��عر ب��ه اجلزائريون 
ب��ال  واع��ون  املوريتاني��ون  الي��وم. 
ش��ك أن »الرئي��س ووزي��ر دفاع��ه 
وجهان لعملة واح��دة« كما كتب 
أحده��م وأن من اختي��ر هو جنرال 
وبالتالي ففي املس��ألة »اس��تمرار 

للحكم العسكري املستبد مع تغير 
العنوان«، لكن ذلك ال يغير في ش��يء 
ف��ي أن القي��ادة املوريتاني��ة اخت��ارت 
س��بيال أكثر ده��اء من مص��ر واجلزائر 
واس��تطاعت أن تتجنب الدخول في 
مواجه��ة مفتوحة مع الش��عب رأت 
أن ال ل��زوم له��ا طاملا أنها تس��تطيع 
أن تؤم��ن نفس الهدف بأس��لوب أقل 

استفزازا وافتضاحا.
يجب أال ننسى الس��ودان أيضا، عمر 
البش��ير الذي لم تكف��ه ثالثون عاما 

ف��ي احلكم اس��تكثر على الش��عب 
أن يتنازل أمامه فيلغي الس��عي إلى 
التي تسمح  الدس��تورية  التعديالت 
اكتف��ى  نفس��ه،  ترش��يح  بإع��ادة 
باحلدي��ث ع��ن تأجيله��ا ال غير فكان 
ض��ده  االحتجاج��ات  اس��تمرت  أن 
ودعوات إس��قاطه. ه��و اآلن منغمس 
ف��ي محاولة كس��ب الوق��ت جامعا 
ف��ي نفس الوق��ت بن بالدة أس��لوب 
السيس��ي وعناد جماع��ة بوتفليقة 
ليثبتوا لنا جميعا أن مأس��اة احلكم 
والت��داول الس��لمي علي��ه م��ا زالت 

املعضلة األبرز في بالدنا العربية.
طاملا لم حتل ه��ذه املعضلة املقترنة 
دائما بتفشي الفساد وضياع احلقوق 
فالربي��ع العربي س��يزهر دائما حتى 
وإن ظ��ن املتكالبون ض��ده أنه انتهى. 
خرج السودانيون وخرج اجلزائريون وال 
ش��يء مينع خروج غيرهم طاملا ما زال 
ب��ن ظهرانينا حكام على الش��اكلة 

التي تعرفونها جميعا.

*كاتب وإعالمي تونسي

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

طاملا لم تحل هذه 
املعضلة املقرتنة دائما 
بتفشي الفساد وضياع 
الحقوق فالربيع العربي 
سيزهر دائما حتى وإن 
ظن املتكالبون ضده 
أنه انتهى

جميع الرؤساء االمريكان 
هم من جينات واحدة او 
مستنسخة يف التصرف 
والسلوك االهوج وتغلب 
عليهم املزاجية يف التصرف

بزيادة مهام العمل أو عدم 
الوضوح بشأن التوقعات أو 
مسؤوليات العمل وضغوط 
العمل البدني هي أكرب 
العوامل املسببة لخطر 
اإلصابة بالسكري
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الغارديان: “مؤش��رات على توس��ع الصدع بني 
امللك السعودي وولي عهده”

نش��رت صحيف��ة الغاردي��ان تقري��را كتبت��ه، س��تيفاني 
كيرشغاس��نر، من واش��نطن، تتحدث فيه عن مؤش��رات 
توس��ع الصدع بن امللك السعودي سلمان بن عبد العزيز 

وولي عهده، حسب مصادر قريبة من العائلة املالكة.
وتقول س��تيفاني إن املؤشرات تدل على وقوع خالف كبير 
ب��ن امللك س��لمان وابنه ول��ي العهد محمد بن س��لمان 
بخص��وص عدد من املس��ائل السياس��ية في األس��ابيع 

األخيرة.
ومن بن هذه املسائل التي ال تفق عليها امللك سلمان مع 
ول��ي العهد هي احلرب في اليمن. ويعتقد أن اخلالف بدأ في 
التوس��ع بش��كل مقلق منذ مقتل الصحفي السعودي، 
جم��ال خاش��قجي، في قنصلي��ة بالده في تركي��ا، والذي 
خصل��ت وكالة االس��تخبارات األمريكي��ة أن ولي العهد، 

محمد بن سلمان، أصدر أمرا بقتله.
ويب��دو أن التوت��ر تزايد، حس��ب الكاتبة، بعد زي��ارة امللك 
سلمان، البالغ من العمر 82 عاما، ملصر في فبراير/ شباط 
األخير، وحذره مستشاروه من خطر خطة محتملة ضده.

وتضيف س��تيفاني أن امللك س��لمان ومساعدوه املقربون 
أخ��ذوا التحذير بجدي��ة كبيرة إلى درج��ة أن طاقما أمنيا 
كام��ال اختير أعض��اؤه بعناية أرس��ل م��ن وزارة الداخلية 
لتعوي��ض الطاق��م الذي اصطح��ب امللك ف��ي الزيارة إلى 

مصر.

ومت تعويض الطاقم األمني املرافق للملك على أس��اس 
أن بعض أعضائه يدينون بالوالء لولي العهد. واستغنى 
املقربون من امللك أيضا عن الفريق األمني املصري الذي 

كلف بحماية امللك أثناء الزيارة.
وتق��ول املصادر الت��ي اعتمد عليها تقري��ر الغادريان إن 
الص��دع بن امللك وابنه ظه��ر جليا عندما غاب محمد 
بن سلمان عن استقبال والده لدى عودته إلى البالد من 

زيارته ملصر.
وقد أصدر محمد بن سلمان قرارين في غياب والده هما 
تعين أول امرأة س��فيرة للسعودية في واشنطن، وهي 
األميرة رميا بنت بندر بن س��لطان، وعن شقيقه األمير 
خالد وزيرا للدفاع. وقد عزز التعيينان سلطة فرع واحد 

من العائلة.
ويعتق��د أن الق��رار أغض��ب املل��ك ألن��ه مت دون وعلمه، 
خاص��ة أنه ي��رى أن ترقية األمير خالد إل��ى منصب وزير 

الدف��اع لي��س أوانه. ومعل��وم ف��ي الس��عودية أن جميع 
التعيينات تتم باس��م امللك ولكن التعيينن األخيرين متا 

باسم نائب امللك.

التايمز : “السباق النووي العربي”
نش��رت صحيفة التاميز مقاال كتب��ه، روجر بويز، يقول فيه 
إنه على الغرب وقف السباق العربي نحو التسلح النووي، 
ألن التحالف بن باكستان والسعودية قد يشعل، حسب 

رأيه، سباقا نحو التسلح في الشرق األوسط كله.
يقول روجر إن التحالف بن السعودية وباكستان ال يعتمد 
فقط على املذهب الس��ني في البلدي��ن وإمنا على عالقات 
عس��كرية بدأت منذ عقود فنحو 10 آالف جندي سعودي 

تدربوا في املدارس العسكرية الباكستانية.
ويرى الكاتب أن هذا التحالف يعني أن باكس��تان ستلبي 
ن��داء الس��عودية لتس��ليحها إذا ه��ي تعرض��ت لتهديد 
خارجي، وهذا يفس��ر دعم الرياض في ع��ام 1998 لقنلبة 
نووية سنية وس��اعدت باكس��تان في جتاربها النووية ردا 

على التجارب النووي الهندية.
ويضيف أن االهتمام السعودية اليوم باخلبرة الباكستانية 
أكبر من أي وقت مضى. فالسعودية ال تشن حربا بالوكالة 
في اليمن فحسب وإمنا تستعد لذلك عندما ينهار االتفاق 
النووي اإليراني. فهي متلك األس��لحة األمريكية واألوروبية 
األكثر تطورا، ولكن ال حيلة لها أمام السالح النووي الذي 

تعمل إيران على تطويره.
ويقول روجر إن املطل��وب اآلن هو تصفيد العفريت النووي. 
وميك��ن لل��دول الغربي��ة أن تنافس محمد بن س��لمان في 
التقرب من رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، لتبعده 
ع��ن الضلوع في انتش��ار األس��لحة النووية في الش��رق 
األوس��ط. ولكن ذلك مرهون بقوة خان على طرد املتطرفن 
املتخندقن في بالده. وال دليل على أنه قادر على فعل ذلك.

وإذا ل��م تفعل الدول الغربية ذل��ك فعليها أن تقبل تطوير 
الس��عودية لبرامج نووية سلمية. فقد أحيت إدارة ترامب 
مشاريع نووية تريد بيعها للس��عودية، ولكن الكونغرس 
يطالب بضمانات متنع الرياض من صناعة القنبلة النووية. 

وفي املقابل يشير محمد بن سلمان إلى أن روسيا والصن 
مستعدتان ملساعدته في هذا اجملال.

وي��رى الكاتب أن الواليات املتحدة تصرفت بحكمة عندما 
انسحبت من االتفاق النووي اإليراني، الذي لم يكن بيمنع 
إيران صناعة القنبلة النووية وعلى الغرب اآلن أن يتحد من 

أجل منع صناعة قنبلة نووية عربية.

يف  النظ��ام  يرب��ك  االحتجاج��ات  حج��م  آي: 
الجزائر

ونش��رت صحيفة آي تقريرا كتبه، هبة صالح، من القاهرة 
تقول فيه إن حجم االحتجاجات أربك النظام اجلزائري.

تقول هبة إن االحتجاجات متأل الشوارع في املدن اجلزائرية 

ضد ترشج، عبد العزيز بوتفليقة، لفترة رئاسية خامسة، 
بينم��ا يرق��د الرئيس في أحد مستش��فيات السوس��رية 

نظرا حلاته الصحية املتدهورة.
وتضيف أن فكرة تولي بوتفليقة الرئاس��ة لفترة خامسة 
وه��و في حالة صحي��ة متردية تس��ببت للجزائرين بنوع 
من اإلهان��ة. وهم يعتقدون أن الس��لطة ف��ي بالدهم بيد 
مجموعة خفية من املدنين والعسكرين حول بوتفليقة، 

فيها عدد من رجال األعمال وأخ الرئيس.
وي��رى احملتجون أن ترش��يح بوتفليقة إمن��ا هي محاولة من 

هذه اجملموعة االحتفاظ بالسلطة.
وتق��ول الكاتب��ة إن اتخ��اذ الق��رار ف��ي اجلزائ��ر كان دائما 
منذ االس��تقالل ع��ام 1962 مبني على ت��وازن بن مصالح 
مجموع��ات متعددة، ومتصارعة أحيانا، من بينها اجليش. 
ولك��ن هت��ا أرمس��ترونغ احملللة مرك��ز الدراس��ات “أزمات 
دولي��ة” تنبه إلى عدم “تضخيم دور القادة العس��كرين” 

في عهد بوتفليقة.
وتش��ير إلى أنه أقال عددا كبيرا من قادة اجليش والشرطة. 
وتقول إن دور اجليش واخملابرات مهم ولكن اجلهازان لم تعد 
لهما “االس��تقاللية والس��لطة” التي كانا يتمتعان بها 

من قبل.

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

دعو اخلطيب يعملمرارة العلقم

احلذر من تصرفات هذا اجملنون

انتبهوا ..  ضغط العمل قد يصيبكم بالسّكري
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Gazprom Neft Badra B.V 

نفت بدرة بي في مشركة غاز برو  GAZPROM NEFT BADRA B.V. 
مناقصةالأعالن   TENDER ANNOUNCEMENT 

  
نفت بدرة بي في ("المشغل") بموجب عقد الخدمة تطوير وإنتاج منطقة عقد بدرة شركات ("مقدمي العطاءات") للمشاركة  مغاز بروتدعو شركة 

:في المناقصة التالية  
 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tenders: 

  
 TENDER No. 1157 1157 قمر المناقصة

 (خدمات منفصلة)الحفر االفقي المائل  السوائل ألعمال حفر واكمال تقديم خدماتاسم المناقصة: 
 

TENDER NAME: DRILLING & COMPLETION FLUIDS SERVICES FOR SIDETRACKS (SPLIT 
SERVICES) 

  
 TENDER No. 1158 1158رقم  المناقصة

 )منفصلةألعمال الحفر االفقي المائل (خدمات  الموجهالضغطي  الحفر تقديم خدمات اسم المناقصة:
 

TENDER NAME: MANAGED PRESSURE DRILLING (MPD) SERVICES FOR SIDETRACKS (SPLIT 
SERVICES) 

  
 TENDER No.  1162 1162رقم  المناقصة

 TENDER NAME: SURFACE WELL TESTING SERVICES FOR SIDETRACKS (SPLIT SERVICES) )خدمات منفصلة(ألعمال الحفر االفقي المائل  سطح البئر اختبار خدماتتقديم  اسم المناقصة:
  
 TENDER No.  1170 1170رقم  المناقصة

 TENDER NAME: DRILLING BITS SERVICES FOR SIDETRACKS (SPLIT SERVICES) )خدمات منفصلةألعمال الحفر االفقي المائل (االتجاهي الحفر  خدماتتقديم  اسم المناقصة:
  

خطي (يقدم على ورقة رسمية لدي الشركة وموقعة من قبل نود اعالمكم بأن مقدمي العطاءات يمكنهم الحصول على وثائق المناقصة عند تقديم طلب 
يحتوي على االسم الكامل لمقدم العطاء والهاتف والفاكس وعنوان البريد، عنوان البريد اإللكتروني إلرسال وثائق المناقصة واالسم و الممثل المخول)

 لي الخاص بالمشغل:الكامل ومنصب الشخص المسؤول عن االتصال إلى عنوان البريد اإللكتروني التا
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under these Tenders upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending 
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s 
e-mail address: 

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. 

  
 عن مسؤولية أي دون اإللكتروني البريد طريق عن العطاء مقدم إلى المناقصة وثائق المشغل سيرسل العطاء، مقدم من خطي طلب استالم عند

 التسليم في التأخر أو الخسارة
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
بمبلغ ) ضمان البنكي (سند العطاءال أن تقدم الشركة وهودنى من شروط التأهيل أن تلبي الحد األ يجب على الشركات الراغبة في المشاركة بالمناقصة

:قدره  
دوالر امريكي 00000,57.– 1157للمناقصة رقم   
دوالر امريكي 00000,50.– 1158للمناقصة رقم   
دوالر امريكي 000.00,10– 6211للمناقصة رقم   
دوالر امريكي 00000,10.– 7011للمناقصة رقم   

 

Please note that in order to be considered for further evaluation under these Tenders, the Bidder as a 
minimum shall provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of: 
For Tender No. 1157 – 75,000.00 USD 
For Tender No. 1158 – 50,000.00 USD 
For Tender No. 1162 – 10,000.00 USD 
For Tender No. 1170 – 10,000.00 USD 

  
 .Bidders may submit their bids for any number of tenders  المرقمة على أي من المناقصات عطاءاتهم تقديميمكن للمشاركين في المناقصة 

  

جب العقد وفقا ً للضوابط العراقية، سيقوم المشغل باستقطاع المبلغ المحدد في وثائق المناقصة والخاص بإعالن المناقصة من الفاتورة األولى بمو
 الموقع مع الفائز بالعطاء

In accordance with the Iraqi regulations, the Operator will deduct an amount specified in the Tender 
Documentation for tender announcement from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 

  
العقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه اي  احالةفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء او ، بموجب المناقصة له الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالم نا

 او اية مسؤولية في ابالغ مقدمي العطاءات عن اسباب ذلك. للعطاء شركة مقدمة
 

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under the Tenders, or terminate 
any or all abovementioned Tenders, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability 
towards any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
هي كالتالي: اتلنهائية لتقديم العطاءات بموجب هذه المناقصالمواعيد ا  

 (UTC/GMT+3:00) 17:00 ، الساعة الخامسة مساءً 2019 نيسان 7 هو على جميع المناقصاتعطاءات ال لتقديملالموعد النهائي 
 

The Bid Due Date & Time for all Tenders is 17:00 (UTC/GMT+3:00) April 7, 2019. 

  
./  قسم العقود والمشترياتفينفت بدرة بي  ازبرومغ شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

 

NO.3142.thu.7.MAR.2019 العدد )3142( الخميس 3/7/ 2019 

فقدان هوية

فقدت بطاقة صحية صادرة من ش��ركة آسيا سيل 
لالتص��االت باس��م )مصطف��ى اس��ماعيل حق��ي( 
فالرج��اء على م��ن يعثر عليها تس��ليمها إىل جهة 

اإلصدار مع فائق الشكر والتقدير.

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية زراعة واسط

االراضي / التوزيع
العدد: 5577
التاريخ: 2019/3/6

م / إنذار
اىل/ الفالح املرتحل/ عطه نعيمه زغري

نظ��ر الرتحال��ك ع��ن األرض املوزعة علي��ك والبالغ��ة 20 دونم ضمن 
الس��لف 1 / 1 مقاطعة 18/ ثلث الجزرة بموج��ب قرار التوزيع املرقم 
400 يف 1971/11/13 وامل��رم وفق القانون 117 لس��نة 1970 
ننذركم بوجوب العودة والس��كن واالس��تغالل وخالل فرتة 30 يومًا من 
تاريخ نش��ر ه��ذا اإلنذار وبخالفه يت��م الغاء التوزيع عليكم واس��رتداد 

األرض وتأجريها وفق الضوابط والتعليمات.
م.ر. مهندسني زراعيني
اركان مريوش حسني
مدير زراعة محافظة واسط

جمهورية العراق
مديرية بلديات واسط
لجنة البيع وااليجار 

العدد: 375
التاريخ: 2019/2/17

م / إع������الن
إلحاقًا باعالننا املرقم 3 يف 2019/1/3 وبالنظر لعدم حصول راغب بالتأجري

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس��ط للمرة الثانية عن تأجرياالمالك 
املدرج��ة اوصافها يف ادن��اه والعائدة اىل مديرية بلدية ناحية واس��ط وفق قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم )21( لس��نة 2013 فعلى الراغبني باالش��رتاك يف املزايدة 
العلنية مراجعة مديرية بلدية ناحية واس��ط خالل فرتة )15( خمسة عشر يومًا تبدأ 
من اليوم التالي لنش��رها يف الصحف اليومية مس��تصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق أو نقدا وستجري املزايدة يف اليوم 
االخ��ري من م��دة االعالن يف مق��ر مديرية البلدية اعاله يف تمام الس��اعة )العاش��رة 
صباح��ا( ويتحم��ل من ترس��و عليه املزاي��دة اجور النش��ر واالعالن وكاف��ة املصاريف 
االخ��رى وعلى املس��تأجر جلب هوية االح��وال املدنية مصورة واصلي��ة ويتم االلتزام 

بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس األقدم
علي عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس لجنة البيع وااليجار



فقد بات اشخاص آخرون فجأة 
تواق��ن ان يكون��وا مس��اعدي 
ترامب االساس��ين. كان هناك 
اشخاص من احللقة اخلارجية 
امث��ال كوري ليفاندوفس��كي 
مدير احلملة. لك��ن كان هناك 
احد االفراد في احللقة الداخلية 
هو الصهر جاريد. وفي امر جديد 
غير معهود في ش��ركة اسرية 
جعل ترامب اجلميع يتنافسون 
فالش��ركة  رض��اه.  لكس��ب 
تخصه؛ وهي موجودة بس��بب 
اس��مه وش��خصيته وسحره 
وبالتالي فان املكانة االرفع في 
الش��ركة مخصص��ة الولئ��ك 
ال��ذي يخدمون��ه عل��ى افضل 
وج��ه. ولم يكن هذا القدر كله 
من املنافس��ة على ه��ذا الدور 
موجوداً قبل ترشحه للرئاسة. 
لكن في اوائل العام 2016 ومع 
انهيار احلزب اجلمهوري وصعود 
ترامب واجه ابناه وضعاً مهنياً 

واسرياً جديداً.
ُج��ذب صهرهم��ا بب��طء ال��ى 
احلمل��ة وكان بداي��ة بناء على 
احل��اح زوجت��ه ألن ع��دم قدرة 
والدها عل��ى ضبط النفس قد 
تؤثر بالفعل في شركة ترامب 
م��ا ل��م يبق��وا عين��اً س��اهرة 
علي��ه. وكان��ت اث��ارة احلمل��ة 
نفس��ها ق��د اجتذبت��ه اليها 
مع ش��قيقي زوجته. وملا جرى 
تثبي��ت الترش��يح ف��ي اواخر 
ربي��ع 2016 باتت حملة ترامب 
مس��رحاً ملراكز قوى متنافسة 

بشراسة.
نظ��ر ليفاندوفس��كي الى كال 
بازدراء  وصهرهما  الش��قيقن 
ش��ديد: فلم يكن دون جونيور 
وايريك غبين فس��حب جاريد 
عل��ى بع��ض م��ن الغطرس��ة 
والتزل��ف )كبير اخل��دم( بل لم 
ميتل��ك أي منهم ايض��اً مثقال 
ذرة من السياس��ة ولم يكونوا 
ثالثته��م معاً ميتلك��ون خبرة 

ساعة واحدة في السياسة.
ب��ات  الوق��ت  م��رور  م��ع 
بنوع  مقرب��اً  ليفاندوفكس��ي 
وكان  املرش��ح  م��ن  خ��اص 
الى االسرة وبخاصة  بالنسبة 
كوش��نر محفزاً. فقد تدفقت 
اس��وأ غرائ��ز ترام��ب من خالل 
ليفاندوفس��كي. وف��ي اوائ��ل 
حزي��ران/ يوني��و أي قب��ل اكثر 
م��ن ش��هر بقليل عل��ى املؤمتر 
قرر جاريد  الوطني اجلمه��وري 
وايفان��كا ان احلاجة تدعو الى 
التدخ��ل م��ن اج��ل مصلحة 

احلملة وشركة ترامب.
حمل��ت القضي��ة املش��تركة 
دون جوني��ور وايري��ك وجاري��د 
وايفانكا على تشكيل جبهة 
موح��دة القناع ترامب باطاحة 
دون  لك��ن  ليفاندوفس��كي. 
جوني��ور ال��ذي لم يش��عر بأن 
ليفاندوفس��كي لوح��ده ه��و 
الذي يحش��ره بل جاريد ايضاً 
الفرصة. وهو سيدفع  استغل 
خارج��اً  بليفاندوفس��كي 
ويح��ل محل��ه. وبالفعل رحل 
ذل��ك  بع��د  ليفاندوفس��كي 

بعشرة ايام.
كان ه��ذا ج��زءاً م��ن خلفي��ة 
اجتم��اع من اكثر االجتماعات 
احمليرة في السياس��ة احلديثة. 
ف��ي 9 حزي��ران/ يوني��و 2016، 
اجتم��ع دون جوني��ور وجاري��د 
وبول ماناف��ورت في برج ترامب 
م��ع مجموعة من االش��خاص 
املثيرين للريبة الذين يليق بهم 
التمثي��ل ف��ي االف��الم بعد ان 
تلقوا وعوداً منه��م مبعلومات 
ع��ن هي��الري كلينت��ون مضرة 
به��ا. كان دون جوني��ور يحاول 

بتش��جيع من جاريد وايفانكا 
اثارة اعجاب والده بامتالكه ما 

يلزم للترقي في احلملة.
وعندما اصبح ه��ذا االجتماع 
معروف��اً عل��ى امل��أ بع��د ذلك 
بثالث��ة عش��ر ش��هراً جس��د 
للبيت االبيض في عهد ترامب 
قضيتن: واح��دة ضد التواطؤ 
م��ع ال��روس وواح��دة لصاحله. 
لي��س املوضوع قضية او غياب 
قضي��ة عق��الً مدب��راً ومكيدة 
بل موضوع اش��خاص حمقى 
وجاهل��ون عل��ى درج��ة كبيرة 
من الس��ذاجة وعدم االهتمام 
تواطأوا بحماسة على  بحيث 

مرأى من اجلميع.
دخلت الى برج ترامب في ذلك 
اليوم  من حزيران/ يونيو محامية 
من موس��كو تتمت��ع بعالقات 
قوي��ة من املرج��ح انها عميلة 
روسية وش��ركاء للثري املتنفذ 
اراس  الروس��ي  االذربيجان��ي 
اغاالروف؛ ومس��وق موس��يقى 
اب��ن  اعم��ال  يدي��ر  اميرك��ي 
اغاالروف وهو جنم بوب روس��ي؛ 
وشخص تابع جلماعات ضغط 
احلكومة الروس��ية بواشنطن. 
كان��ت غايتهم من زي��ارة مقر 

حملة مرش��ح مفت��رض حلزب 
كبير لرئاسة الواليات املتحدة 
ثالثة اش��خاص  االجتماع مع 
مرموق��ة  مكان��ة  يحتل��ون 
ج��داً ف��ي احلمل��ة. وس��بقت 
ه��ذا االجتم��اع سلس��لة من 
بُعثت  االلكتروني��ة  الرس��ائل 
ال��ى عدة اش��خاص في حملة 
ترام��ب ذات قصد ي��كاد يكون 
مفرح��اً: كان ال��روس يعرضون 
مجموعة م��ن املعلومات التي 
تؤثر سلباً على خصمتهم بل 

تدينها.

ومن النظريات املتعلقة بدافع 
هذا االجتماع االحمق وكيفيته 

النظريات اآلتية:
• كان ال��روس بطريقة منظمة 

او مس��تقلة يحاول��ون ايق��اع 
حملة ترامب في ش��رك عالقة 

مشبوهة.
م��ن  ج��زءاً  االجتم��اع  كان   •
التع��اون النش��ط بالفعل من 
جانب حملة ترامب مع الروس 
للحصول عل��ى معلومات عن 
هي��الري كلينتون مض��رة بها. 
وبالفع��ل وف��ي غض��ون اي��ام 
على االجتماع الذي عقده دون 
ويكيليكس  اعلن��ت  جوني��ور 
انها حصلت على بريد كلينتون 
االلكتروني. وشرعت في نشره 

بعد اقل من شهر من ذلك.
• كانت حملة ترامب الساذجة 
والت��ي ما ت��زال الى ح��د بعيد 
الترش��ح  خ��وض  دور  تلع��ب 
للرئاس��ة وم��ن دون أي تفكير 
بالف��وز فع��الً ف��ي االنتخابات 

منفتحة على كل االلتماسات 
والع��روض النه ل��م يكن لديها 
م��ا تخس��ره. كان دون جونيور 
كان  كم��ا  )فري��دو،  املغف��ل 
ستيف بانون يلقبه في واحدة 
م��ن اس��تعاراته الكثي��رة من 
ِفلم العّراب Godfather( يحاول 
ببس��اطة ان يبره��ن انه العب 
وان��ه الش��خص ال��ذي يج��ب 

اللجوء اليه.
• ض��م االجتماع رئيس احلملة 
بول ماناف��ورت والصوت االكثر 
نفوذاً في احلملة جاريد كوشنر 

لأس��باب اآلتية: )أ( كان يجري 
تنسيق مؤامرة رفيعة املستوى؛ 
وكوش��نر  ماناف��ورت  كان  )ب( 
الل��ذان لم يأخ��ذا احلملة على 

محم��ل اجل��د ولم يفك��را هنا 
ف��ي اي��ة عواقب مس��تمتعن 
القي��ام  بامكاني��ة  فحس��ب 

بخدع دنيئة؛ )ج( توحد الرجال 
الثالثة في خطتهم للتخلص 
من ليفاندوفسكي التي يتولى 
فيها دون جونيور تنفيذ املهمة 

مانافورت  وكان عل��ى  القذرة؛ 
وكوش��نر اجمليء ال��ى اجتماع 
دون جونيور الس��خيف كجزء 

من هذه الوحدة.
ه��ذا  س��بب  يك��ن  مهم��ا 
االجتماع وبغض النظر عن أي 
السابقة  الس��يناريوهات  من 
هو ال��ذي يش��رح بدقة كيف 
اجملموعة  ه��ذه  التق��ت مع��اً 
واملفزع��ة ف��ان م��ا  الهزلي��ة 
م��ن واح��د يش��ك بع��د ذلك 
بس��نة بأن دون جونيور اراد ان 
يُعِلم والده انه امس��ك بزمام 

املبادرة.
دون  يك��ون  اال  احتم��ال  »إن 
الذي اس��تدعى  جوني��ور ه��و 
ه��ؤالء التافه��ن ال��ى مكتب 

وال��ده ف��ي الطابق الس��ادس 
والعش��رين هو صف��ر«، قالها 
بان��ون املدهوش واله��ازئ بعد 

فت��رة ليس��ت بالطويل��ة م��ن 
الكشف عن االجتماع.

وتابع بانون، وه��و غير مصدق: 
الثالث��ة  »اعتق��د االش��خاص 

الكب��ار في احلمل��ة انها فكرة 
جي��دة ان يجتمع��وا بحكومة 
اجنبي��ة داخل ب��رج ترامب في 
غرفة االجتماعات التي تشغل 
الطابق اخلامس والعشرين من 
دون محامن. لم يكن معهم أي 
محام. وحتى لو فكرت ان ذلك 
ال يش��كل خيانة او انه يفتقد 
ال��ى الوطني��ة او انه ممارس��ة 
فك��رت  ان��ك  وح��دث  س��يئة 
بأنه ذل��ك كل��ه كان عليك ان 
تتص��ل مبكت��ب التحقيق��ات 
الفيدرال��ي اإلف. ب��ي. آي على 

الف��ور. وحت��ى ل��و فك��رت في 
عدم القيام بذلك وانت مفتقد 
الى االخ��الق متام��اً واردت تلك 
املعلوم��ات كان عليك ان تقوم 
باالمر ف��ي الهولي��داي إند في 
مانشس��تر، نيو هامشاير، مع 
محامن يلتق��ون هؤالء الناس 
ويس��تعرضون كل ش��يء ث��م 
يأتون ويبلغون االمر شفوياً الى 
محام آخر يلعب دور الوسيط. 
واذا حصل��ت عل��ى ش��يء ما 
فس��وف تتص��ور عندها كيف 
توصله الى بريتبارت او ما شابه 
او الى مطبوعة شرعية اخرى. 
وانت ال ت��رى املعلومات ابداً وال 
تعرفه��ا اب��داً ألنك لس��ت في 
حاجة الى ذلك.. لكن ذلك كان 

بالعقل املدبر الذي لديهم«.
املش��اركن  وس��يتذرع جميع 

في االجتماع آخر املطاف بأنه 
كان عدمي الش��أن متام��اً مهما 
كان االمل من��ه ويعترفون بأنه 
كان منحوس��اً. لك��ن حتى لو 
صح ذلك فقد كان للكش��ف 
بعد س��نة عن االجتماع ثالثة 

تأثيرات عميقة، ورمبا حتويلية:
أوالً، اإلن��كار الدائ��م واملتك��رر 
حل��دوث نقاش حول احلملة بن 
مس��ؤولن ف��ي احلمل��ة وروس 
على ارتباط بالكرملن والقول 
إن أي اتصال ذي ش��أن لم يجِر 
بالفع��ل ب��ن مس��ؤولن ف��ي 

احلملة واحلكومة الروسية.
ب��ن  الراس��خ  اليق��ن  ثاني��اً، 
موظف��ي البي��ت االبي��ض بأن 
ترامب نفس��ه ل��م يُطلع على 
تفاصي��ل االجتماع فحس��ب 
بل انه التقى ايضاً االشخاص 
الرئيسين؛ هذا يعني ان الذين 
يحت��اج الرئي��س ال��ى ثقتهم 
اكثر ما يكون قد كشفوا امره 
بأن��ه كاذب. وكان ذل��ك مبثابة 
ن  نقط��ة انحراف ب��ن التحصُّ
ف��ي اخلن��دق واملش��اركة ف��ي 
اجلول��ة اجلامح��ة واالفالت من 

املأزق.
ثالث��اً، كان ق��د ب��ات واضحاً 
ان مصال��ح  بش��كل ص��ارخ 
بات��ت  اجلمي��ع ق��د تباين��ت. 
مصائ��ر دون جوني��ورن وب��ول 
مانافورت، وجاريد كوشنر كّل 

مبفرده على احملك. 
وبالفعل، ف��إن افضل تخمن 
للكثيرين ف��ي اجلناح الغربي 
كان ان جانب كوشنر هو الذي 
س��رب تفاصي��ل االجتم��اع، 
مضحن بذلك ب��دون جونيور 
في محاولة البعاد املسؤولية 

عنهم.
القانوني،  فريق كوش��نر  كان 
ال��ذي ُجم��ع ال��ى ح��د بعيد 
عل��ى عجل منذ تعي��ن مولر 
مّدعي��اً خاص��اً، يعم��ل حتى 
قبل تسريب اجتماع حزيران/ 
يوني��و 2016، على جمع صورة 
التحلي��ل اجلنائ��ي ل��كل من 
الروس  م��ع  اتص��االت احلملة 
لش��ركات  املالي��ة  واالس��س 
االم��وال.  اثر  وتتب��ع  كوش��نر 
وف��ي كان��ون الثان��ي/ يناي��رن 
جتاهل كوش��نر تنبيه اجلميع 
من ذل��ك ودخل البيت االبيض 
ف��ي  رئيس��ة  كش��خصية 
االدارة؛ وها انه اآلن وبعد ستة 
اشهر يواجه مساءلة قانونية 
ح��ادة. كان قد ح��اول االبتعاد 
ع��ن االنظ��ار معتبراً نفس��ه 
مستشاراً من وراء الكواليس 
لكن ه��ا ان منصبه العام لم 
يعد يس��بب اخلطر ل��ه وحده 
فحس��ب بل ملستقبل اعمال 
اس��رته ايض��اً. وم��ا دام ه��و 
مكشوفاً فإن اسرته ستبقى 
ممنوعة ع��ن معظ��م املصادر 
املالي��ة. وف��ي غي��اب الوصول 
ال��ى ه��ذه الس��وق س��تكون 
خلط��ر  عرض��ة  موجوداته��م 
ان تصي��ر ف��ي وض��ع الدي��ون 

املتعثرة.

ملف

مع مرور الوقت بات ليفاندوفكسي مقربًا بنوع خاص من املرشح وكان بالنسبة اىل االسرة وخباصة كوشنر حمفزاً للظهور

بانون : احتمال اال يكون دون جونيور 
هو الذي استدعى هؤالء التافهني 

اىل مكتب والده يف الطابق السادس 
والعشرين هو صفر

احللقة )61(

بات واضحًا بشكل صارخ ان مصالح الجميع 
قد تباينت باتت مصائر دون جونيورن وبول 

مانافورت وجاريد كوشنر كّل بمفرده على املحك

كوري
بانون

كوشنر

هيئة التحرير

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

داخل اجلناح الغربي في البيت االبيض وفي اخلتام الكتاب رحلة ممتعة لعالم فيه مافيه من الغموض واالسرار 
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أكد رئيس االحت��اد العراقي لكرة القدم، 
عبداخلال��ق مس��عود، دعم��ه للش��يخ 
س��لمان بن إبراهيم آل خليفة، لرئاسة 
ف��ي  الق��دم،  لك��رة  اآلس��يوي  االحت��اد 
االنتخابات التي س��تجرى في السادس 
من أبريل املقبل ف��ي العاصمة املاليزية 

كواالملبور.
وأوضح مسعود في تصريحات إعالمية 
أن صوت االحتاد العراقي سيكون لصالح 
الشيخ س��لمان بن إبراهيم آل خليفة، 
نظرا للنجاح��ات العديدة التي حققها 
في الس��نوات ال� 6 املاضية والتي عاش 
فيها االحت��اد الق��اري فترة م��ن االزدهار 
واالس��تقرار، بجان��ب النجاح��ات التي 
حتققت على املستويات اإلدارية واملالية 

والتسويقية والفنية.
وكان��ت احت��ادات اليابان والهن��د وبوتان 

والبحري��ن  وفلس��طني  وقيرغيزس��تان 
والفلب��ني وعم��ان ق��د أعلن��ت رس��ميا 
دعمها الس��تمرار الش��يخ س��لمان بن 
إبراهي��م لوالي��ة ثالث��ة رئيس��ا لالحتاد 

القاري.
وأضاف مس��عود: »أعلنا من��ذ فترة وها 
نح��ن جن��دد دعمن��ا الكام��ل للش��يخ 
س��لمان بن إبراهيم لثقتنا الكبيرة في 
قدرات��ه وكفاءت��ه للمض��ي باالحتاد إلى 
مرحلة جديدة من التميز والنماء وحتقيق 
العدي��د من اإلجن��ازات للكرة اآلس��يوية 

خالل ال� 4 سنوات القادمة«.
وتابع: »كما أننا ندين بالفضل للش��يخ 
س��لمان ب��ن إبراهي��م ف��ي رف��ع احلظر 
الك��روي جزئيا ع��ن العراق وال��ذي كان 
مفروض��ا عليه من االحت��اد الدولي لكرة 
القدم )الفيفا( وما قام به من دور محوري 
كبير في هذا الصدد، األمر يجسد بجالء 
حرصه على دعم االحتادات اآلسيوية وهو 

ما يدعونا للوقف بجانبه ومساندته«.
وأكد مس��عود أن االحت��اد العراقي رحب 
خلف��ان  محم��د  اإلمارات��ي  باملرش��ح 
الرميثي في بغ��داد انطالقا من الروابط 
األخوية التي جتمع البلدين الشقيقني، 
ولكن��ه كان ق��د أعل��ن دعم��ه الواضح 

والصريح للشيخ سلمان بن إبراهيم.
وخت��م: »الش��يخ س��لمان ه��و الرجل 

املناس��ب خالل املرحلة القادمة إلكمال 
مس��يرة النجاح��ات واإلجن��ازات والت��ي 
اس��تطاع من خالله��ا أن يخل��ق كيانا 
متماس��ك األركان عبر جتس��يد ش��عار 
»آس��يا متحدة« على أرض الواقع، األمر 
ال��ذي يف��رض عل��ى جمي��ع االحت��ادات 
اآلس��يوية االلتف��اف حوله ومس��اندته 

بقوة«.

البينة اجلديدة 
هشام كاطع الدلفي 

أك��د م��درب منتخبن��ا الوطن��ي 
عم��اد  الق��دم،  بك��رة  للناش��ئني 
له����ذا  تس����ميته  ان  محم��د: 
املنص��ب ه��ي مس��ؤولية كبيرة، 
خالله��ا  م��ن  للنج��اح  يس��عى 
االجن��ازات مع  لتحقي��ق  للوص��ول 
املنتخب ورف��د املنتخبات الوطنية 

بأفضل املواهب باملستقبل.
وأعلن االحتاد املرك��زي لكرة القدم،   
االثن��ني املاضي، تس����مًية الدولي 
مدرب��ا  محم��د  عم��اد  الس����ابق 
ملنتخب الناش��ئني، يس��اعده كل 
م��ن حس��ان ترك��ي واحم��د والي، 
اضاف��ة ال��ى هش��ام عل��ي مدرب��ا 
حل��راس املرم��ى.. وب����دأ العم��دة 
مدرب����اً  التدريب��ي  مش����واره 
لل����زوراء، قب����ل أن يش��رف عل��ى 
أندية نفط الوس����ط والنجف في 

دوري الكرة املمتاز.
الناش��ئني،  وذك��ر م��درب منتخب 
عم��اد محم��د: مهمت��ي املقبل��ة 
الس����ابقة،  التجارب  تختلف عن 
لك��ون العم��ل في االندية يختلف 
املنتخب��ات  م����ع  العم��ل  ع����ن 
الوطني����ة م��ن كل ش��يء، ولديه 
خط��ة كامل����ة إلجن��اح مهمتن��ا 
املقبلة مع منتخب ناشئة العراق. 

مسؤولية كبيرة
واعترف املدرب عماد باملس����ؤولية 
م��ع  تنتظ����ره  الت��ي  الكب��ي��رة 
املقبل��ة،  املرحلة  املنتخب خ��الل 
لكون هذه املنتخبات، وفي جمي��ع 

ه����ي  تع����د  العال��م،  دول 
اإلس����اس لالعب��ني من اج��ل 
مس����تقبل م��شرق للمواهب 
الوطني��ة،  وللمنتخب����ات 
وبالنس����بة لي فأنا واثق م��ن 
جناحي في عملي، ولّدي خط��ة 
كامل��ة ومش��روع لك��ي نقدم 
كل ما لدين��ا للمنتخب بقادم 

اإليام. 
اخلطوة االولى

س����أعلن  محم��د:  وأوض��ح 
في مؤمت��ر صحفي، ع��ن طريق 
االحتاد العراقي لك��رة الق��دم، 
منهاجن��ا وخطتنا مع منتخب 
الناش��ئني، لكي يكون اجلميع 
عل��ى إط����الع ت��ام بعملنا مع 

املنتخ��ب، ومب��اذا نفك��ر لتحقيق 

وس����نبدأ  املنش����ود،  اله����دف 
بعده��ا باخلط��وة االول��ى، وه����ي 
البح��ث ع��ن املواه����ب بجمي��ع 

عم��وم العراق، 

واملواهب س��تكون على وفق جميع 
مراكز اللعب، وال تقتصر على مركز 

واحد فق��ط، ألن املوهبة في الالعب 
تختلف من الع��ب آلخر، وعلينا أن 
نعط��ي الفرص��ة لالع��ب املوهوب 
واألفض����ل، ألنه��م س����يكونون 

املس��تقبل للمنتخ��ب الش��باب 
واالوملبي والوطني.

حتقيق االجناز 
وبّ��ني :البح��ث ع����ن املواهب ال 
يعني أنن��ا نكتفي به��ذا اجلانب 
فق��ط، اري��د حتقي��ق اجن��از خالل 
مهمت��ي مع املنتخ��ب، وتنتظرنا 
إل��ى  املؤهل��ة  اس��يا  تصفي��ات 
نهائي��ات اس��يا 2020, وس��نبدأ 
باالعداد لهذه املهمة خالل االيام 

املقبلة.
ال��ى ذل��ك  اك��د رئي��س االحت��اد 
القدم، عبداخلال��ق  املركزي لكرة 
مس����عود، ان موافق����ة جلنت��ه 
التنفيذي��ة الس��تقالة عضو احتاد 
الك��رة فال��ح موس��ى م��ن جلن��ة 
اص��رار  بع��د  ج��اءت  املنتخب��ات 

االخير. 

رئاس����تي   : مس����عود  وق��ال 
الوطني��ة  املنتخب��ات  للجن����ة 
س����تمتد لش����هر ع��لى ابع��د 
تقدي��ر كون��ي ال امتل����ك الوقت 
للتف����رغ للعم��ل في مثل ه��ذه 
اللجن��ة الت��ي تتطل��ب اهتماما 
كبي��را وتفرغ��ا تاما مل��ا لها م��ن 
ارتب��اط ع��ل��ى صعي��د متابع��ة 
املنتخب��ات الوطنية واملش��اركات 

املقبلة. 
اللجن��ة  رئاس����ة  واض��اف: 
س��يتم تس��ليمها ال��ى اح����دى 
الش����خصيات الرياضي��ة املهمة 
في عالم كرة القدم من خالل طرح 
اس����ماء عل��ى طاول����ة اللجنة 
خ��الل  الك��رة  الحت��اد  التنفيذي��ة 
الف��ت��رة املقبلة من اج��ل اختيار 
يتناس��ب  موافق��ة  الذي  االفضل 

وحجم مثل هذه املهمة. 
واختت��م حديثه قائالً: مت حس����م 
املنتخب��ات  مدرب��ي  تس��مية 
الوطن��ي للفئات العمرية )شباب 
و ناشئ واشبال( حيث نعول كثيرا 
على االس��ماء اخملتارة ومالكاتهم 
التدريبي��ة املس����اعدة ان يكونوا 
عل��ى ق��در املس����ؤولية لتحقيق 
االحت����اد  طموح��ات  س����قف 
املتمثل��ة بصناعة جي��ل خال من 
اي تالع��ب بغي��ة توفي��ر خي��ارات 
للمنتخب����ات  مس����تقبلية 
الوطني��ة وص��وال ملنتخبن��ا االول 
وال ضير بعد ذلك في بلوغ منصات 

التتويج عبر حصد البطوالت. 
يش����ار ال��ى ان احتاد الك��رة اناط 
الش����باب  تدريب منتخب  مهمة 
الى امل����الك التدريبي املؤلف م��ن 
كل  ويس����اعده  جثي��ر  قحط��ان 
من مؤي��د ج����ودي خال��د محمد 
احم��د  اللياق��ة  وم����درب  صب��ار 
مرم��ى  ح��راس  وم��درب  جمع��ة 
حس����ني جب��ار، وامل����الك الفني 
ملنتخ��ب الناش����ئني ال��ى املدرب 
عم��اد محمد ويس����اعده كل من 
احمد والي وحس��ان تركي ومدرب 
اللياقة اسماعيل س��ليم، ومدرب 
حراس املرمى هش����ام علي، فيما 
س����يقود منتخب األشبال املدرب 
حس��ن كم����ال ويس����اعده كل 
م��ن س����عد عبداحلمي��د ومحمد 
ع��لي ك��رمي وم��درب اللياقة طارق 
مصعب ومدرب حراس املرمى علي 

حس��ني مشربت. 
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علي عدنان يقرتب من خالفة آشلي كول يف لوس اجنلوس غاالكسي االمريكي

اقترب مدافع املنتخب الوطني، علي 
عدنان، من االنتقال الى صفوف نادي 
االميركي  غاالكسي  اجنلوس  لوس 

خالل الفترة احلالية.
الدوري  في  االنتقاالت  سوق  ويغلق 
االميركي MLS في السابع عشر من 

آيار املقبل.

وذكر موقع »فوكس نيوز« االميركي، 
علي  الوطني  املنتخب  »العب  أن 
الى  االنتقال  اقترب كثيراً من  عدنان 
الدوري االميركي MLS في االنتقاالت 

احلالية«.
أن »علي عدنان قريب  املوقع  واوضح 
لوس  صفوف  الى  االنضمام  من 
اجنلوس جاالكسي ليخلف االجنليزي 

مع  ارتباطه  انهى  الذي  كول  اشلي 
الفريق«.

االنتقال  بإمكانه  يعد  لم  عدنان 
واغلب  ايطاليا  في  فريق  اي  الى 
اغالق  بسبب  االوروبية،  الدوريات 
لذلك فإن  الشتوية،  االنتقاالت  فترة 
الدوري  هي  لالعب  االفضل  الوجهة 

االميركي في الفترة احلالية.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

كفاءة فنية ختلف مسعود يف رئاسة جلنة املنتخبات الوطنية و سيتم تسليمها اىل احــدى الشــخصيات الرياضية املهمة

عماد حممد : قيادة منتخب الناشئني مسؤولية كبرية و مهميت املقبلة ختتلف عن التجارب الســابقة

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

 ال��زوراء ذلك االس��م العريق ال��ذي ارتبط بأجي��ال كروية كبيرة واس��ماء 
احتفظ��ت به��ا ذاكرة الك��رة العراقية عب��ر تاريخها الطوي��ل، حني فتح 
ابوابه��ا امل��درب الراحل )جورجي��س الي��اس(، وتخرج منها ابناء جس��ام 
والراح��ل عل��ي كاظم وفالح حس��ن واحمد راضي وحس��ام ف��وزي وليث 
حس��ني وعماد محمد وخالد صبار، وعش��رات الالعبني واملدربني، كان وما 
زال ال��زوراء )املدرس��ة( الكروية التي ترف��د املنتخبات الوطني��ة باملواهب 

والطاقات الشبابية املميزة.
فعل��ى الرغم من الظروف املالية والفنية الصعبة التي مر بها نادي الزوراء 
خالل الفترة القريبة املاضية واستقالة مدرب الفريق ايوب اوديشو بشكل 
غريب، وليس مفاجئا بعد جتاربه الس��ابقة م��ع اندية اخرى، وعلى الرغم 
من النتائج الس��يئة في املباراتني االخيرتني، حني خرج بتعادل صعب من 
نفط ميس��ان وهزمي��ة ثقيلة من اربيل, وعلى الرغم من مش��اركته االولى 
في دوري ابطال اس��يا, وعلى الرغم من خوضه املب��اراة االولى، وعلى ارض 
الفريق اخلصم، وبأجواء باردة, وعلى الرغم من غياب الالعب الدولي صفاء 
هادي ألس��باب فنية, وعلى الرغم من كل هذا وغي��ره، فإن الزوراء والعبيه 

قدم��وا مباراة طيب��ة امام فريق 
ذوب اه��ن االيران��ي، وجن��ح ف��ي 
انتزاع نقط��ة ثمينة منه، وكان 
اقرب الى تس��جيل هدف الفوز 
ف��ي اكثر م��ن مناس��بة، ولكن 
س��وء الطالع والتسرع كان وراء 

ضياع الفرص.
إن م��ا يفرحن��ا ويس��عدنا ف��ي 
هذه املب��اراة، ونتيجتها املرضية 
واملقنع��ة للجمي��ع، ه��و عودة 
ال��روح والثقة الكبي��رة للفريق 

بفض��ل حنكة وخبرة املدرب )احلكيم( حكيم ش��اكر ال��ذي تولى املهمة 
للفريق االبيض قبل اقل من خمس��ة ايام، وهو من املدربني املعروفني بهذا 
اجلانب، وله جت��ارب رائعة عديدة مع املنتخب الوطني ومنتخب الش��باب 
في نهائيات كأس العالم في تركيا عام 2013 ، وكيف كان يحفز الالعبني 
ويثير فيهم روح العزمية واالصرار، حتى وصل بهم الى الدور نصف النهائي، 

وكنت شاهداً حياً على ذلك من خالل مرافقتي للوفد آنذاك.
حكيم ش��اكر من��ح الزوارئيني )س��ترة النجاة( وهم في بح��ر اليأس وبني 
ام��واج االحباط ورياح الغضب اجلماهي��ري والقلق االعالمي من تعرضهم 
ال��ى كبوة اخرى او نتيجة ثقيلة تضاف الى نتائ��ج الكرة العراقية املريرة 

في االونة االخيرة.
كما البد من االشارة واالشادة بدور مدرب حراس املرمى، الكابنت عامر عبد 
الوه��اب، وهو ابن املدرس��ة الزورائية، الذي اعاد لالعب جالل ش��اكر ثقته 
بنفس��ه، وبإمكانات��ه احلقيقية التي جتلت ف��ي الذود عن مرم��اه، وانقاذ 

الفريق من أهداف عدة، ومن كرات صعبة ومحرجة.
نقولها، وبالفم املليان، ش��كرا للحكيم شاكر، وللمدرسة الزورائية التي 
مترض وال متوت، وش��كرا للمعلم الكفء حكيم شاكر وهو يقدم لنا درساً 
مهما ف��ي امكانية وق��درات املدرب العراق��ي على جتاوز الظ��روف الفنية 
والبدنية والنفسية، ووضع االمور في نصابها الصحيح، ليقول لنا، وإلحتاد 

كرة القدم، ان )مغني احلي يطرب ويطرب ويطرب(.

مدرسة الزوراء 
واملعلم احلكيم 

وقفة 

قاسم حسون الدراجي

 يفرحنا ويسعدنا يف هذه املباراة 
ونتيجتها املرضية واملقنعة للجميع 
هو عودة الروح والثقة الكبرية 
للفريق بفضل حنكة وخربة املدرب 
)الحكيم( حكيم شاكر الذي توىل 
املهمة للفريق االبيض قبل اقل من 
خمسة ايام 

عبد الخالق مسعودعماد محمد

االحتاد العراقي يدعم الشيخ سلمان يف االنتخابات اآلسيوية

الثالثاء،  االول  امس  بغداد،  إلى   الزوراء  عاد 
بعد  ألنصاره  مقنعة  تكون  قد  ثمينة  بنقطة 
التعادل أمام فريق ذوب أهن اإليراني، في مدينة 
أصفهان حلساب اجلولة األولى من دوري أبطال 

أسيا.
للكرة  الوحيد  املمثل  الزوراء،  فريق  ويعد 
القوة  البطولة، بعد مغادرة  العراقية في هذه 
اآلمال  وبالتالي  األسيوي،  امللحق  في  اجلوية 
والطموحات تتجه نحوه لتحقيق نتائج مميزة.

   استطالع آراء عدد من وفد فريق الزوراء، حول 
في  حتقق  مبا  قناعتهم  ومدى  املباراة  نتيجة 

املباراة:-
 األسد اجلريح

فريق  الزوراء،  كرة  مدرب  شاكر،  حكيم  وصف 
يكترث  أن  دون  ينهض  اجلريح،  كاألسد  الزوراء 

جلراحه، وهذا ما فعله الزوراء بعد أن استقبل 7 
أهداف في اخر مباراتني بالدوري.

وأضاف: »متكنا من إعادة ترميم صفوف الفريق 
ومعاجلة الوضع النفسي للفريق لندخل املباراة 

بروحية عالية اتضحت في املباراة«.
أسلوب  على  راهن  الفني  اجلهاز  أن  وأوضح،   
العبينا  بإمكانيات  ملعرفتنا  متاًما،  به  جنحنا 
بالشكل  العبينا  توظيف  على  وقدرتنا 
كانت  اللعب  طريقة  وبالتالي  الصحيح، 

متميزة.
الهجوم  أسلوب  »اعتمدنا  شاكر:  وأردف 
الفوز  من  قريبني  وكنا  وجنحنا  املرتد،  املباغت 

لوال إهدار 4 فرص كانت ممكنة للتسجيل«.
 وأشار، إلى أن ذوب أهن ليس بالفريق السهل 
السيما  أرضه  في  املباراة  صعوبة  ندرك  وكنا 
الغرافة  وأن جتاوز فريقي  الفريق سبق  وأن هذا 

القطري والكويت الكويتي ما يدلل على قيمة 
ذوب أهن.

 نقطة جيدة
 أكد املدرب املساعد صفاء عدنان، أن النقطة 
في  أهن  ذوب  بحجم  فريق  مع  التعادل  من 
الزوراء،  لفريق  ومقبولة  إيجابية  تعد  ملعبه 
في  الدخول  قبل  بها  مير  التي  الظروف  وفق 

البطولة األسيوية.
وقال صفاء: »وفًقا لتلك القياسات يعد الزوراء 
املنافس  ملعب  من  باخلروج  مكسًبا  حقق 

بنقطة«.
 وأوضح، أن الفترة التي عمل بها اجلهاز الفني 
لكن  أيام،   5 تتجاوز  لم  وضيقة  جًدا  قصيرة 
التركيز  منها  مهمة  جوانب  عدة  على  ركزنا 
الدفاعي، على اعتبار الفريق تلقى 7 أهداف في 

أخر مباراتني من الدوري.

املباراة  من  باخلروج  »جنحنا  عدنان:  وأضاف 
بتعادل سلبي، وبتألق من الدفاع وحارس املرمى 

جالل حسن«.
نواصل   أن  ونأمل  إيجابية  »النتيجة  وأردف:   
وأن  تدريجي،  بشكل  الفني  التقدم  حتقيق 
مباراة  إلى  للتحضير  املقبلة  األيام  في  نعمل 
ملعب  في  ستكون  التي  اإلماراتي  الوصل 

كربالء الدولي«.
 جتهيز للمستقبل

 أكد مهند عبد الرحيم، العب فريق الزوراء، أن 
الزوراء عاد إلى  بغداد مبكسب ونتيجة التعادل 
وفق دوري اجملموعات، وفي ملعب املنافس تعد 

نتيجة جيدة.
وقال: »رغم أننا حاولنا خطف هدف من فوالذ، 
التي  الفرص  استثمار  في  نوفق  لم  لكننا 
سيباشر  الزوراء  فريق  أن  وأوضح  لنا«.  أتيحت 

آذار   / مارس   11 يوم  املقبلة  للمباراة  االعداد 
الفرق  من  وهو  اإلماراتي  الوصل  أمام  اجلاري، 
في  ستكون  املباراة  لكن  اجملموعة  في  املميزة 
ملعبنا وبني أنصارنا. وقدم عبد الرحيم شكره 

مباراة  في  الفريق  ساندت  التي  للجماهير 
للحضور  الدعوة  لهم  وجندد  اإليراني  أهن  ذوب 
الوصل  فريق  أمام  املقبلة  املباراة  في  بكثافة 

في ملعب كربالء.

تقرير.. نقطة التعادل ترضي االنوارس  يف رحلة إيران

استقبل رئيس اللجنة األوملبية، 
إقامته  مقر  في  حمودي،  رعد 
املنتخب  وفد  رئيس  بتايالند، 
القدم،  كرة  احتاد  عضو  الوطني، 
مبكافأة  واعداً  االسدي،  علي 
الى  تأهله  حال  في  املنتخب 
الباراغواي. في  العالم  كاس 

وقال رئيس وفد املنتخب الوطني 
بالكرة الشاطئية، علي االسدي 
تلقت  الكرة  الحتاد  بيان  في 
»البينة اجلديدة«، نسخة منه، إن 
»التفاتة رعد حمودي كبيرة، وهي 
خالل  من  عليه  بجديدة  ليست 
مشاركته  في  للمنتخب  دعمه 
واتصاله  االسيوية،  بالبطولة 
مقدم«،  كرمي  باملدرب  هاتفيا 
كان  »اللقاء  ان  الى  مشيرا 
الشاطئية،  وطني  بدعم  مثمرا 

حال  في  مكافآت  وتخصيص 
حتقيق نتائج ايجابية بإحراز احد 
الى  املؤهلة  االولى  الثالثة  املراكز 

كاس العالم.
املنتخب  »تدريبات  ان  واضاف 
الذي  النهج  وفق  على  تسير 
له  قدمنا  حيث  املدرب،  قدمه 
املقام  املعسكر  جناح  سبل  كل 
باتايا من خالل  حاليا في مدينة 
الذي  الرئيسي  امللعب  تأجير 
البطولة،  مباريات  سيحتضن 
فضال عن مباراة ودية واحدة امام 
مقدم  كرمي  بها  اكتفى  الصني 

على وفق رؤيته الفنية«.
املنتخب  مدرب  قال  جانبه،  من 
»فرحت  مقدم،  كرمي  الوطني، 
اللجنة  رئيس  باتصال  جدا 
األوملبية، وهذا يدل على اهتمامه 
كبيرا  دافعا  يعطي  ما  باللعبة، 
في  األفضل  بتقدمي  ولالعبني  لنا 

»الالعبني  ان  البطولة«.واضاف 
مع  كبيرة  تأقلم  حالة  في 
جدا،  الرطبة  باتايا  مدينة  اجواء 
ولياقتهم في حالة تصاعد كون 
الفريق باشر تدريباته قبل اربعة 
املعنوية  »احلالة  أن  مبيناً  ايام«، 
لالعبني جيدة، والروحية متواجدة 
عمل  حيث  التدريبات،  خالل 
اجلهاز الفني على اخراجهم من 
اجواء اخلسارة الودية امام الصني 
لكن  جتريبية،  مباراة  انها  برغم 
انزعاجهم  عن  عبروا  الالعبني 
»املنتخب  ان  .وزاد  للخسارة 
بإقامة  تدريباته  سيواصل 
صباحية  تدريبيتني  وحدتني 
البحر،  شواطئ  على  ومسائية 
على  تساعد  االجواء  هذه  كون 
الالعبني،  لدى  اللياقة  تكامل 
باالضافة الى ان الرملة مشابهة 

ألرضية امللعب الرئيسي«.

مكافأة مالية تنتظر منتخب الشاطئية 
يف حال التأهل إىل املونديال

مهاجم  عبدالزهرة  عالء  عزز 
صدارة  في  موقعه  الشرطة، 
وذلك  املمتاز  الدوري  هدافي 
مرمى  في  هدف  تسجيله  بعد 
انتهت  التي  املباراة  في  النفط 
اخلضراء  القيثارة  لصالح 

بنتيجة 0-2.
إلى 14 هدف  ورفع عالء رصيده 
أقرب  عن  وحيد  هدف  بفارق 
من  حسني  مروان  مالحقيه 
الطلبة و محمد داُود من النفط 

، في حني تقاسم ثالثة العبني 
املركز الثالث  وهم عالء عباس 
ووسام سعدون  الزوراء  مهاجم 
مهند  و  ميسان  نفط  مهاجم 
الشرطة  مهاجم  )ميمي(  علي 
وكان   , هدفا   11 منهما  ولكل 
فريق  مهاجم  الرابع  املركز  في 
الذي سجل  كرمي  علي  احلسني 
10 اهداف بينما أحتل مهاجم 
املركز  خليل  محمود  الكرخ 
 9 ل�  تسجيله  بعد  اخلامس 

أهداف.وتقاسم املركز السادس 
عبد  شريف  وهم  العبني  ثالثة 
واحلسن  احلدود  من  الكاظم 
وعالء  الشرطة  من  ديالو 
ولكل  الكهرباء  من  محيسن 
منهما 8 اهداف, بينما تقاسم 
الالعبان مازن فياض من النفط 
وعماد محسن من القوة اجلوية 
املركز السابع برصيد 7 أهداف.

تقاسم  أهداف   6 وبرصيد 
ثالثة العبني املركز الثامن وهم 

و  اجلنوب  نفط  من  علي  باسم 
حسني جبار من الكرخ ومهند 
عبدالرحيم من الزوراء وجاء في 
وهم  العبني   6 التاسع  املركز 
من  داود  واحمد  تيري  بنيامني 
البحري وأمجد راضي من القوة 
اجلوية وأيدن جينوفزج من امليناء 
ومحمد جفال من اربيل وأحمد 
حيث  الديوانية  من  عبدالرزاق 

سجل كل منهم 5 أهداف.

صراع اهلدافني يشتد وعالء عبدالزهرة يرتبع على الصدارة

السومة  عمر  السوري  الدولي  املهاجم  قاد   
منطقة  فوز  الى  السعودي  جدة  أهلي  فريقه 
اجلولة  في  2-صفر  القطري  السد  على ضيفه 
ضمن  الرابعة  اجملموعة  منافسات  من  األولى 

مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
جزاء  ركلة  من   32( الهدفني  السومة  وسجل 
بيرسيبوليس  تعادل  ذاتها،  اجملموعة  و76(.وفي 
اإليراني، وصيف بطل املوسم املاضي، مع ضيفه 
باختاكور األوزبكستاني بهدف للكرواتي ماريو 
بيكماييف  يلمارات  هدف  مقابل   )25( بودميير 

.)5(
احلالي  آذار/مارس   12 في  الثانية  اجلولة  وتقام 
فيلعب السد مع بيرسيبوليس، وباختاكور مع 

الهالل.
على استاد مدينة امللك عبداهلل الرياضية في 
وقت  في  التسجيل  يفتتح  األهلي  كاد  جدة، 
الرأس  من  تافاريش  دجانيني  عبر  جدا  مبكر 
ليبعدها  التسديد  في  تباطأ  لكنه  األخضر 
دفاع السد الى ركنية )1(، والحت فرصة خطرة 
واجه  الذي  عيسى  ياسر  طريق  عن  للضيف 

املرمى وسدد فوق العارضة بقليل )11(.
وحصل السومة على ركلة جزاء بعد إسقاطه 
قوية  بنفسه  نفذها  احملظورة  املنطقة  داخل 

على ميني احلارس سعد الشيب الذي ارمتى الى 
حرم  الثاني،  الشوط  )32(.وفي  اليسرى  اجلهة 
حارس محمد العويس السد من هدف التعادل 
عندما تصدى ببراعة لكرة خطرة متجهة الى 
مرماه قبل أن يبعدها الدفاع عن منطقة اخلطر 
ثان لكن  )66(، وكاد األهلي يعزز تقدمه بهدف 
وأبعد  املناسب  الوقت  في  تدخل  السد  دفاع 

كرة تافاريش الى ركنية )75(.
لها  وارتقى  املنطقة،  داخل  الى  الكرة  ونفذت 
سعد  ميني  على  برأسه  ووضعها  السومة 

الشيب )76(.
ركلة  من  الثالث  بالهدف  يأتي  السومة  وكاد 
حرة انقذها الشيب بتألق في الدقيقة الثالثة 

من الوقت بدل الضائع )3+90(.

لم يظهر رفائيل نادال أي آثار على غيابه حلوالي شهر واحد 
وفاز املصنف األول بسهولة 6-3 و6-3 على ميشا زفيريف في 

بطولة أكابولكو للتنس.
ويخوض نادال أول بطولة منذ خسارته أمام نوفاك ديوكوفيتش 
الرائعة  مسيرته  وعزز  املفتوحة  أستراليا  بطولة  نهائي  في 
في بطولة أكابولكو حيث بلغ النهائي في املشاركات الثالث 

السابقة وميلك سجال بالفوز 15 مرة مقابل هزمية وحيدة.
دور  في  كيريوس  نيك  مع  عامليا  الثاني  املصنف  وسيلعب 
على  و5-7   3-6 األسترالي  الالعب  فاز  بعدما  عشر  الستة 

اإليطالي أندرياس سيبي.
الواضح  جناحه  الثاني  املصنف  زفيريف  ألكسندر  واستغل 
في ضربات اإلرسال ليتفوق بجدارة 6-3 و6-3 على أليكسي 

بوبيرين.
وسجل جون إيسنر املصنف الثالث 18 ضربة إرسال ساحقة 
مانارينو  أدريان  الفرنسي  على  و3-6  و6-4   3-6 االنتصار  في 
تغلب  الذي  كويري  سام  األمريكي  مواطنه  ملواجهة  وتأهل 

على غويرمو غارسيا-لوبيز 6-3 و2-6.
من  أكثر  إلى  الرابع  املصنف  شوارتزمان  دييغو  واحتاج 
وعاد  كوبيل.  ماريوس  على  و1-6  و6-4   3-6 ليتفوق  ساعتني 
ساقه  في  إلصابة  تعرض  بعدما  املنافسات  إلى  شوارتزمان 
اليمنى وانسحب من بطولة ريو املفتوحة منذ أيام ليخفق 

في الدفاع عن اللقب.
البريطاني  مع  املقبلة  املباراة  في  شوارتزمان  وسيلعب 
الياباني  على  و2-6  و6-2   2-6 تفوق  الذي  نوري  كاميرون 

يوشيهيتو نيشيوكا.

في  فيراري،  فريق  يشارك 
الكبرى،  أستراليا  جائزة 
للموسم  االفتتاحي  السباق 
العالم  بطولة  في  اجلديد 
للسيارات،   1 للفورموال 
األسبوع املقبل، دون الترويج 
فيليب  ترعاها شركة  ملبادرة 

الفريق  اسم  وتغير  موريس. 
الرسمي من سكوديريا فيراري 
سكوديريا  إلى  وينو  ميشن 
فيراري، طبًقا لقائمة محدثة 
للفرق املشاركة في البطولة 
الدولي  االحتاد  أعلنها 
وسائل  للسيارات.ونقلت 
لويس  عن  إيطالية  إعالم 
التنفيذي  الرئيس  كاميليري، 

تأكيده هذه اخلطوة  لفيراري، 
في معرض جنيف للسيارات. 
»كانت  الصحفيني  وأبلغ 
إدارة  مع  مشكالت  هناك 
شركة  جتد  لم  الصحة، 
حللها«. وقًتا  موريس  فيليب 

بالتبغ،  يتعلق  ال  »األمر  وتابع 
السجائر  من  بالتحول  لكن 

إلى املنتجات األلكترونية«.
سنقدم  أستراليا  »في  ونوه 
تتعلق  للجماهير  مفاجأة 
فيراري  ويرتبط  بالسيارة«. 
موريس  فيليب  مع  بشراكة 
جنت  عاًما،   40 من  أكثر  منذ 
من حظر لإلعالن عن التبغ مت 

تطبيقه في 2006.

 30 أصل  من   19 هايوارد  جوردون  أحرز 
النصف  خالل  من نقطة  األول 

لفوز  سيلتيكس  بوسطن  ليقود  اللقاء 
ساحق 128-95 على مستضيفه جولدن 
ستيت وريورز حامل لقب دوري كرة السلة 
 73 سجل  أن  بعد  للمحترفني  األمريكي 

نقطة في أول 24 دقيقة.
ومرر  نقطة   19 إيرفينج  كايري  وسجل 
11 كرة حاسمة مع سيلتيكس الذي ثأر 
لهزميته 115-111 أمام وريورز في بوسطن 

في يناير كانون الثاني.
في  لسيلتيكس  مباراة  أول  وهذه 
من  فرق  ضد  لقاءات  أربعة  من  سلسلة 
القسم الغربي عقب خسارته خمس من 
مبارياته الست السابقة. والفوز هو ثاني 
أكبر انتصار لسيلتيكس في مباراة خارج 
سيلتيكس  وحقق  املوسم.  هذا  الديار 
فوزا ساحقا على شيكاجو بولز بنتيجة 

133-77 في ديسمبر كانون األول.
وأحرز ستيفن كوري 23 نقطة مع ووريورز 
الذي تعرض لهزميته اخلامسة على أرضه 
هذا املوسم بفارق 20 نقطة أو أكثر. ولعب 
الغائب  طومسون  كالي  بدون  ووريورز 
للمباراة الثانية على التوالي 
الركبة  في  آالم  بسبب 

اليمنى.

استعاد أياكس أمستردام الهولندي شيئا 
مرات،  أربع  للقب  قاده  الذي  اجملد  أيام  من 
ريال  باقصائه  وذلك   ،1996 عام  آخرها 
الثالثة  املواسم  بطل  اإلسباني،  مدريد 
اكتساحه  بعد  الطرق  بأقسى  املاضية، 
في  برنابيو«  »سانتياغو  معقله  في   1-4
أبطال  لدوري  النهائي  ثمن  الدور  اياب 
أوربا في كرة القدم. وبعد أن مني بهزميته 
السابعة تواليا أمام ريال مدريد بخسارته 
من  أياكس  أفاد   ،2-1 جماهيره  بني  ذهابا 
امللكي  للفريق  املهزوز  املعنوي  الوضع 
نتيجة هزميتيه احملرجتني األسبوع املاضي 
برشلونة  غرميه  يد  على  جماهيره  بني 
صفر-3 في نصف نهائي الكأس وصفر-1 
سقوطه  تعويض  أجل  من  الدوري،  في 
على أرضه. وجتاوز أياكس أول دور اقصائي 
املدريدي  اجلار  تخطى  حني   1997 منذ  له 
بالفوز عليه في  النهائي  ربع  أتلتيكو في 
ذهابا  )تعادال  التمديد  بعد   2-3 معقله 
1-1(، قبل اخلروج في الدور التالي على يد 

يوفنتوس اإليطالي.
ومن املرجح أن يجعل غياب ريال عن الدور 
املواسم  في  األولى  للمرة  النهائي  ربع 
األدوار  من  وخروجه  األخيرة  التسعة 
االقصائية ألول مرة منذ موسم 2015-2014 
النهائي  نصف  عند  مشواره  انتهى  حني 
مدربه  مستقبل  يوفنتوس،  يد  على 
مهب  في  سوالري  سانتياغو  األرجنتيني 
الريح، السيما أن الفريق حتت إشرافه مني 
)خسر  أرضه  على  متتالية  هزائم  بأربع 
برشلونة(.  مع  مباراتيه  قبل  جيرونا  أمام 
وعكس مدافع ريال داني كارفاخال الوضع 
أم  »أر  لراديو  حديثه  في  لفريقه  النفسي 

سي سبورت 1«، قائال »صحيح أنه شيء 
صعب للغاية، لم يسبق أن راودني شعور 
مماثل. في أسبوع واحد، خسرنا كل شيء 
مباراة  تلعب  أن  الصعب  من  أرضنا.  على 
برشلونة(.  )ضد  أرضك  على  هزميتني  بعد 
أن  يجب  حقبة.  نهاية  ليست  لكنها 
ولم  العمل«.  تواصل  وأن  محترفا  تكون 
يكن أشد املتفائلني في معسكر صاحب 
الرقم القياسي في املسابقة القارية )13 
الثالثاء  لقبا( يفكر بسيناريو مماثل ملباراة 
تاديش  دوشان  الصربي  فيها  تألق  التي 
بغياب  يعاني  امللكي  النادي  دفاع  وجعل 
مباراتني  املوقوف  راموس  سيرخيو  قائده 
اعتبار األخير  األوربي، بعد  من قبل االحتاد 
أنه تعمد نيل البطاقة الصفراء في مباراة 
ماتياس  اياكس  مدافع  وكشف  الذهاب. 
دي ليخت »كنا نعلم بأننا سنحصل على 

يحبون  ال  بأنهم  نعلم  وكنا  املساحات، 
بعد  خلفهم.  املساحات  يتركوا  أن  ذلك، 
اللتني سجلنا منهما،  األوليني  الفرصتني 
اكتسبنا الثقة بالتأكيد. عندما أرى كيف 
دافع مهاجمونا، كيف دافعنا بالرأس ايضا 
ذلك.  الثابتة، فنحن نستحق  الكرات  في 
اعتقد أن ايقاف سيرخيو راموس ساعدنا 
حتى  أنه  نعلم  كنا  لكننا  الشيء.  بعض 
حتقيق  فرصة  منلك  كنا  راموس،  بوجود 
التفاؤل  من  الكثير  هناك  كان  ما.  شيء 
قبل املباراة«. وتعقدت األمور على ريال منذ 
الدقائق األولى بعدما أفاد أياكس من خطأ 
لألملاني طوني كروس في منتصف منطقة 
فريقه لينطلق تاديش بهجمة على اجلهة 
للمغربي  الكرة  يعكس  أن  قبل  اليمنى 
في  الذهاب  هدف  صاحب  زياش،  حكيم 
أمستردام، فسددها في شباك البلجيكي 

عن  العبو سوالري  وعجز   .)7( كورتوا  تيبو 
املناسب،  بالشكل  الصدمة  استيعاب 
 18 بعد  الثانية  للمرة  شباكهم  فاهتزت 
دقيقة فقط وذلك ألول مرة على ملعبه في 
تاريخ مشاركاته باملسابقة، عبر البرازيلي 
فردي  مجهود  من  أفاد  الذي  نيريس  دافيد 
رائع لتاديش ليهز شباك كورتوا بتسديدة 

»ساقطة« في مرمى النادي امللكي.
قريبا  وكان  املوقف  تدارك  ريال  وحاول 
للوكاس  بتسديدة  الفارق  تقليص  من 
الضيف  وأنقذ  تألق  أونانا  لكن  فاسكيز 

الهولندي )23(.
تبديالن اضطراريان يف الشوط األول

البداية،  على  ساعة  نصف  قرابة  وبعد 
الزج  الى  مضطرا  نفسه  سوالري  وجد 
من  عليه  املغضوب  بايل  غاريث  بالويلزي 
بعد  وذلك  امللكي،  النادي  جماهير  قبل 

ريال  معاناة  تفاقمت  ثم  فاسكيز،  اصابة 
آخر  اضطراري  تبديل  الجراء  باضطراره 
البرازيلي  اصابة  بسبب  دقيقة   36 بعد 
مكانه  ترك  الذي  جونيور  فينيسيوس 

ملاركو أسيسنيو.
أجواء  الى  العودة  من  قريبا  ريال  وكان 
لكن  األول  الشوط  انتهاء  قبيل  اللقاء 
األمين  القائم  ناب  عندما  بايل  عاند  احلظ 
زاوية  الويلزي من  أونانا وصد تسديدة  عن 

ضيقة )42(.
وكما كان متوقعا، بدأ ريال الشوط الثاني 
املواجهة  الى  العودة  عن  بحثا  ضاغطا 
آر«  أيه  »في  بالفيديو  االعادة  تقنية  لكن 
جهوده  على  تاديتش  لتكافئ  تدخلت 
اعتبر  بعدما  ألياكس  قاتل  ثالث  بهدف 
الكرة  أن  بريتش  فيليكس  األملاني  احلكم 
قبل  للملعب  اجلانبي  اخلط  تتجاوز  لم 
رائعة  أطلقها  الذي  الصربي  الى  وصولها 
اليمنى  الزاوية  الى  املنطقة  مشارف  من 
العليا للمرمى )62(.وأعاد أسينسيو األمل 
الدقيقة  في  الفارق  بتقليصه  ريال  الى 
70 بتسديدة أرضية من مشارف املنطقة 
عجز أونانا عن صدها، لكن سرعان ما أعاد 
ركلة  من  أهداف  ثالثة  الى  الفارق  أياكس 
حرة رائعة نفذها الدمناركي السيه شونيه 
القائم  الى  قوسية  اليسرى  اجلهة  من 

البعيد ملرمى كورتوا )72(.
بانهاء  لريال  الكارثية  األمسية  واكتملت 
اللقاء بعشرة العبني  األخيرة من  الثواني 

بعد طرد ناتشو باالنذار الثاني.
توتنهام يجدد تفوقه على دورمتوند -

جدد  ايدونا«،  »سيغنال  ملعب  وعلى 
على  فوزه  االنكليزي  هوتسبر  توتنهام 
عقر  في  وهزمه  األملاني  دورمتوند  بوروسيا 
داره 1-صفر سجله هاري كاين )48(، ليرفع 

أربعة أهداف نظيفة بعد  الى  غلة فريقه 
فوزه ذهابا 3-صفر .

ربع  الى  التأهل  بطاقة  توتنهام  وخطف 
-2010 موسم  منذ  األولى  للمرة  النهائي 

بأنه  علما  اجلديد،  املسابقة  بنظام   2011
القدمي  النظام  النهائي حسب  بلغ نصف 
)بطولة األندية البطلة( في موسم 1961-

1962. وبدأ دورمتوند اللقاء بهجوم ضاغط 
عنوانه قلة التركيز في اللمسة األخيرة، 
وأبعد  ومحكم،  منظم  دفاع  قابله 
املدافع البلجيكي يان فيرتونغن كرة 
هدف السبق لدورمتوند من أمام مرمى 

فريقه )11(، ثم اهدر الكوري اجلنوبي 
فرصة  اغنى  هيونغ-مني  سون 

لتوتنهام وفي الشوط األول 
مصيدة  كسر  بعدما 

التسلل وانفرد قبل 
لكن  يسدد  أن 

ذهبت  كرته 
بعيدا عن 

ت  خلشبا ا
حارس  وتدخل   .)31(
الفرنسي  توتنهام 
ألبعاد  لوريس  هوغو 

لالعبي  خطرة  كرات  اربع 
رأسية  أولها  دورمتوند، 
ثم   ،)33( فايغل  يوليان 

تسديدات ماركو غوتسه 
واإلنكليزي   )34(

سانشو  جايدون 
والكاسير   )37(

الثاني  الشوط  دورمتوند  )44(.واستهل 
كرة  بعد  جاء  الذي  كاين  بهدف  متخلفا 
سيسوكو  موسى  الفرنسي  من  بينية 
في  األرض  صاحب  مهمة  جاعال   ،)48(
بحاجة  أصبح  أن  بعد  مستحيلة  العودة 
األقل.وارتفعت  على  أهداف  خمسة  الى 
الطرف  وأصبح  توتنهام،  معنويات 
تراجع  مع  أداء  األفضل 
مستوى دورمتوند حتى 
الدقائق األخيرة التي 
حصوله  شهدت 
من  أكثر  فرص  على 
دون  لكن  منافسه 

جناعة.
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حتدث تقرير صحفي إس��باني، عن نبوءة الفرنسي زين 
الدين زيدان، املدير الفني السابق لريال مدريد، باملوسم 
الكارثي الذي يعيشه الفريق امللكي. وودع ريال مدريد، 
أم��س الثالث��اء، دوري أبط��ال أوربا عقب اخلس��ارة أمام 
أياك��س )1-4(، كما خرج األس��بوع املاض��ي من كأس 
ملك إس��بانيا وابتعد عن املنافس��ة في الليجا. وجاء 
هذا املوس��م الصعب لريال مدريد عقب فترة تاريخية 
للميرجني، متكن خاللها من حصد لقب دوري أبطال أوربا 

4 مرات خالل 5 مواس��م.ووفًقا لصحيفة »ماركا«، فإن 
الريال قام ببناء جيله الذهبي الذي س��يطر على لقب 
التشامبيونزليج خالل 6 أشهر، ولكن يوم 5 مارس/آذار 
2019، ش��هد أسوأ س��قوط في تاريخ امليرجني، بعد أن 
تعرض خلسارة مذلة أمام أياكس على ملعب البرنابيو. 
وأك��دت الصحيفة أن زيدان ش��عر مبا ميك��ن أن يحدث 
للملكي هذا املوس��م، وحذر فلورنتينو بيريز من األمر، 
وأخب��ره بأنه لن يصبح قادرًا عل��ى قيادة الفريق، ما لم 
يرجع تأسيس��ه من جديد، خاصة أن هناك مؤش��رات 

على االنهيار ظهرت في موسم 2018-2017.

وش��ددت الصحيف��ة عل��ى أن ري��ال مدري��د ل��م يكن 
مس��تعًدا خلط��وة رحي��ل كريس��تيانو رونال��دو، الذي 
خف��ض قيم��ة الش��رط اجلزائي اخل��اص به إل��ى 100 
ملي��ون يورو مطلع ع��ام 2018.كما أن امليرجني فش��ل 
ف��ي تعويض زيدان من خالل اختي��ار جولني لوبيتيجي 
وسانتياجو سوالري خلالفته في املوسم احلالي.ويدرك 
مشجعو ريال مدريد، واقع فريقهم في املوسم احلالي، 
لكنهم ينتظرون فترة أفضل مقبلة يستطيع خاللها 

امليرجني استعادة توهجه من جديد.

زيدان يتنبأ مبوسم ريال مدريد الكارثي

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /
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أياكس يفجر املفاجأة ويقصي ريال و توتنهام جيدد تفوقه على دورمتوند يف دوري األبطال

سيلتيكس يكتسح ووريورز يف دوري 
السلة األمريكي

فرياري: سنقدم مفاجأة للجماهري يف أسرتاليا

نادال يبدأ بقوة مسريته يف بطولة أكابولكو للتنس

جنم  ماني  ساديو  السنغالي  حتدث 
زميله  مع  صراعه  حقيقة  عن  ليفربول، 
املصري محمد صالح، على حصد اجلوائز 
ساخرة،  بابتسامة  ماني  وقال  الفردية. 
»املنافسة  سوكر  وورلد  جمللة  حوار  في 
بينكما؟  الصراع  تفجر  األلقاب  على 
أن  تفضل  ذلك.. هل كنت  أضحك على 
»يبدو  تنافًسا؟«.وأضاف  هناك  أن  أقول 
هناك  يكون  أن  تتوقع  اإلعالم  وسائل  أن 
منافسة خاصة، ولكن هذا ليس موجوًدا، 
وميكن أن ترى ذلك في عالقتنا داخل وخارج 
يقدم  الفريق  في  »اجلميع  وتابع  امللعب«. 
كل ما لديه من أجل جناح ليفربول، فاألمر 

ال يتعلق بصالح وماني فقط«.
وواصل »نحن منثل النادي واملدينة بأفضل ما 
لدينا، كما أن صالح يحب ليفربول مثلي متاًما، 
قدومه  منذ  رائًعا  أداء  يقدم  أنه  إلى  باإلضافة 

للريدز«. وأشار »نحن نريد أن نتوج بالبطوالت 
األول،  اهتمامنا  هو  وهذا  ليفربول،  في  مًعا 
الفردية فال نفكر فيها  بالنسبة للجوائز  أما 
كثيًرا«. وأردف »أعرف أن هناك العبني آخرين في 
العالم يدخلون في منافسة وصراع، من أجل 
تنافس  حدث  »إذا  ونوه  الفردية«.  اجلوائز  نيل 
بيننا بشأن أحد األلقاب الفردية، فإننا نتعامل 
مع األمر بالضحك، وإذا انتهت املنافسة بفوز 
أحدنا، فإننا نكون سعداء«. واستمر »املشاركة 
في  اللحظات  أفضل  من  روسيا  مونديال  في 
مسيرتي، رغم أن البطولة لم تنته بالطريقة 
ماني  وقال  أتوقعها«.  أو  أمتناها  كنت  التي 
»اجلميع في بلدنا كانوا يائسني بشأن تخطي 
دور اجملموعات في املونديال، ولكننا قدمنا كل 
البطولة،  نودع  أن  قبل  امللعب،  في  منلك  ما 
اليابان،  من  أكثر  صفراء  بطاقات  تلقينا  ألننا 

وهنا مررنا بخيبة أمل كبيرة«.
ما تشهد  عادة  العالم  »بطولة كأس  وأوضح 
مفاجآت، ومن يدري ما كان ميكن أن نحققه لو 

جتاوزنا دور اجملموعات«.

السومة يقود األهلي خلطوة حامسة يف دوري أبطال آسيا السخرية سالح ماني لكشف 
حقيقة صراعه مع صالح



السومة  عمر  السوري  الدولي  املهاجم  قاد   
منطقة  فوز  الى  السعودي  جدة  أهلي  فريقه 
اجلولة  في  2-صفر  القطري  السد  على ضيفه 
ضمن  الرابعة  اجملموعة  منافسات  من  األولى 

مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
جزاء  ركلة  من   32( الهدفني  السومة  وسجل 
بيرسيبوليس  تعادل  ذاتها،  اجملموعة  و76(.وفي 
اإليراني، وصيف بطل املوسم املاضي، مع ضيفه 
باختاكور األوزبكستاني بهدف للكرواتي ماريو 
بيكماييف  يلمارات  هدف  مقابل   )25( بودميير 

.)5(
احلالي  آذار/مارس   12 في  الثانية  اجلولة  وتقام 
فيلعب السد مع بيرسيبوليس، وباختاكور مع 

الهالل.
على استاد مدينة امللك عبداهلل الرياضية في 
وقت  في  التسجيل  يفتتح  األهلي  كاد  جدة، 
الرأس  من  تافاريش  دجانيني  عبر  جدا  مبكر 
ليبعدها  التسديد  في  تباطأ  لكنه  األخضر 
دفاع السد الى ركنية )1(، والحت فرصة خطرة 
واجه  الذي  عيسى  ياسر  طريق  عن  للضيف 

املرمى وسدد فوق العارضة بقليل )11(.
وحصل السومة على ركلة جزاء بعد إسقاطه 
قوية  بنفسه  نفذها  احملظورة  املنطقة  داخل 

على ميني احلارس سعد الشيب الذي ارمتى الى 
حرم  الثاني،  الشوط  )32(.وفي  اليسرى  اجلهة 
حارس محمد العويس السد من هدف التعادل 
عندما تصدى ببراعة لكرة خطرة متجهة الى 
مرماه قبل أن يبعدها الدفاع عن منطقة اخلطر 
ثان لكن  )66(، وكاد األهلي يعزز تقدمه بهدف 
وأبعد  املناسب  الوقت  في  تدخل  السد  دفاع 

كرة تافاريش الى ركنية )75(.
لها  وارتقى  املنطقة،  داخل  الى  الكرة  ونفذت 
سعد  ميني  على  برأسه  ووضعها  السومة 

الشيب )76(.
ركلة  من  الثالث  بالهدف  يأتي  السومة  وكاد 
حرة انقذها الشيب بتألق في الدقيقة الثالثة 

من الوقت بدل الضائع )3+90(.

لم يظهر رفائيل نادال أي آثار على غيابه حلوالي شهر واحد 
وفاز املصنف األول بسهولة 6-3 و6-3 على ميشا زفيريف في 

بطولة أكابولكو للتنس.
ويخوض نادال أول بطولة منذ خسارته أمام نوفاك ديوكوفيتش 
الرائعة  مسيرته  وعزز  املفتوحة  أستراليا  بطولة  نهائي  في 
في بطولة أكابولكو حيث بلغ النهائي في املشاركات الثالث 

السابقة وميلك سجال بالفوز 15 مرة مقابل هزمية وحيدة.
دور  في  كيريوس  نيك  مع  عامليا  الثاني  املصنف  وسيلعب 
على  و5-7   3-6 األسترالي  الالعب  فاز  بعدما  عشر  الستة 

اإليطالي أندرياس سيبي.
الواضح  جناحه  الثاني  املصنف  زفيريف  ألكسندر  واستغل 
في ضربات اإلرسال ليتفوق بجدارة 6-3 و6-3 على أليكسي 

بوبيرين.
وسجل جون إيسنر املصنف الثالث 18 ضربة إرسال ساحقة 
مانارينو  أدريان  الفرنسي  على  و3-6  و6-4   3-6 االنتصار  في 
تغلب  الذي  كويري  سام  األمريكي  مواطنه  ملواجهة  وتأهل 

على غويرمو غارسيا-لوبيز 6-3 و2-6.
من  أكثر  إلى  الرابع  املصنف  شوارتزمان  دييغو  واحتاج 
وعاد  كوبيل.  ماريوس  على  و1-6  و6-4   3-6 ليتفوق  ساعتني 
ساقه  في  إلصابة  تعرض  بعدما  املنافسات  إلى  شوارتزمان 
اليمنى وانسحب من بطولة ريو املفتوحة منذ أيام ليخفق 

في الدفاع عن اللقب.
البريطاني  مع  املقبلة  املباراة  في  شوارتزمان  وسيلعب 
الياباني  على  و2-6  و6-2   2-6 تفوق  الذي  نوري  كاميرون 

يوشيهيتو نيشيوكا.

في  فيراري،  فريق  يشارك 
الكبرى،  أستراليا  جائزة 
للموسم  االفتتاحي  السباق 
العالم  بطولة  في  اجلديد 
للسيارات،   1 للفورموال 
األسبوع املقبل، دون الترويج 
فيليب  ترعاها شركة  ملبادرة 

الفريق  اسم  وتغير  موريس. 
الرسمي من سكوديريا فيراري 
سكوديريا  إلى  وينو  ميشن 
فيراري، طبًقا لقائمة محدثة 
للفرق املشاركة في البطولة 
الدولي  االحتاد  أعلنها 
وسائل  للسيارات.ونقلت 
لويس  عن  إيطالية  إعالم 
التنفيذي  الرئيس  كاميليري، 

تأكيده هذه اخلطوة  لفيراري، 
في معرض جنيف للسيارات. 
»كانت  الصحفيني  وأبلغ 
إدارة  مع  مشكالت  هناك 
شركة  جتد  لم  الصحة، 
حللها«. وقًتا  موريس  فيليب 
بالتبغ،  يتعلق  ال  »األمر  وتابع 
السجائر  من  بالتحول  لكن 

إلى املنتجات األلكترونية«.
سنقدم  أستراليا  »في  ونوه 
تتعلق  للجماهير  مفاجأة 
فيراري  ويرتبط  بالسيارة«. 
موريس  فيليب  مع  بشراكة 
جنت  عاًما،   40 من  أكثر  منذ 
من حظر لإلعالن عن التبغ مت 

تطبيقه في 2006.

 30 أصل  من   19 هايوارد  جوردون  أحرز 
النصف  خالل  من نقطة  األول 

لفوز  سيلتيكس  بوسطن  ليقود  اللقاء 
ساحق 128-95 على مستضيفه جولدن 
ستيت وريورز حامل لقب دوري كرة السلة 
 73 سجل  أن  بعد  للمحترفني  األمريكي 

نقطة في أول 24 دقيقة.
ومرر  نقطة   19 إيرفينج  كايري  وسجل 
11 كرة حاسمة مع سيلتيكس الذي ثأر 
لهزميته 115-111 أمام وريورز في بوسطن 

في يناير كانون الثاني.
في  لسيلتيكس  مباراة  أول  وهذه 
من  فرق  ضد  لقاءات  أربعة  من  سلسلة 
القسم الغربي عقب خسارته خمس من 
مبارياته الست السابقة. والفوز هو ثاني 
أكبر انتصار لسيلتيكس في مباراة خارج 
سيلتيكس  وحقق  املوسم.  هذا  الديار 
فوزا ساحقا على شيكاجو بولز بنتيجة 

133-77 في ديسمبر كانون األول.
وأحرز ستيفن كوري 23 نقطة مع ووريورز 
الذي تعرض لهزميته اخلامسة على أرضه 
هذا املوسم بفارق 20 نقطة أو أكثر. ولعب 
الغائب  طومسون  كالي  بدون  ووريورز 
للمباراة الثانية على التوالي 
الركبة  في  آالم  بسبب 

اليمنى.

استعاد أياكس أمستردام الهولندي شيئا 
مرات،  أربع  للقب  قاده  الذي  اجملد  أيام  من 
ريال  باقصائه  وذلك   ،1996 عام  آخرها 
الثالثة  املواسم  بطل  اإلسباني،  مدريد 
اكتساحه  بعد  الطرق  بأقسى  املاضية، 
في  برنابيو«  »سانتياغو  معقله  في   1-4
أبطال  لدوري  النهائي  ثمن  الدور  اياب 
أوربا في كرة القدم. وبعد أن مني بهزميته 
السابعة تواليا أمام ريال مدريد بخسارته 
من  أياكس  أفاد   ،2-1 جماهيره  بني  ذهابا 
امللكي  للفريق  املهزوز  املعنوي  الوضع 
نتيجة هزميتيه احملرجتني األسبوع املاضي 
برشلونة  غرميه  يد  على  جماهيره  بني 
صفر-3 في نصف نهائي الكأس وصفر-1 
سقوطه  تعويض  أجل  من  الدوري،  في 
على أرضه. وجتاوز أياكس أول دور اقصائي 
املدريدي  اجلار  تخطى  حني   1997 منذ  له 
بالفوز عليه في  النهائي  ربع  أتلتيكو في 
ذهابا  )تعادال  التمديد  بعد   2-3 معقله 
1-1(، قبل اخلروج في الدور التالي على يد 

يوفنتوس اإليطالي.
ومن املرجح أن يجعل غياب ريال عن الدور 
املواسم  في  األولى  للمرة  النهائي  ربع 
األدوار  من  وخروجه  األخيرة  التسعة 
االقصائية ألول مرة منذ موسم 2015-2014 
النهائي  نصف  عند  مشواره  انتهى  حني 
مدربه  مستقبل  يوفنتوس،  يد  على 
مهب  في  سوالري  سانتياغو  األرجنتيني 
الريح، السيما أن الفريق حتت إشرافه مني 
)خسر  أرضه  على  متتالية  هزائم  بأربع 
برشلونة(.  مع  مباراتيه  قبل  جيرونا  أمام 
وعكس مدافع ريال داني كارفاخال الوضع 
أم  »أر  لراديو  حديثه  في  لفريقه  النفسي 

سي سبورت 1«، قائال »صحيح أنه شيء 
صعب للغاية، لم يسبق أن راودني شعور 
مماثل. في أسبوع واحد، خسرنا كل شيء 
مباراة  تلعب  أن  الصعب  من  أرضنا.  على 
برشلونة(.  )ضد  أرضك  على  هزميتني  بعد 
أن  يجب  حقبة.  نهاية  ليست  لكنها 
ولم  العمل«.  تواصل  وأن  محترفا  تكون 
يكن أشد املتفائلني في معسكر صاحب 
الرقم القياسي في املسابقة القارية )13 
الثالثاء  لقبا( يفكر بسيناريو مماثل ملباراة 
تاديش  دوشان  الصربي  فيها  تألق  التي 
بغياب  يعاني  امللكي  النادي  دفاع  وجعل 
مباراتني  املوقوف  راموس  سيرخيو  قائده 
اعتبار األخير  األوربي، بعد  من قبل االحتاد 
أنه تعمد نيل البطاقة الصفراء في مباراة 
ماتياس  اياكس  مدافع  وكشف  الذهاب. 
دي ليخت »كنا نعلم بأننا سنحصل على 

يحبون  ال  بأنهم  نعلم  وكنا  املساحات، 
بعد  خلفهم.  املساحات  يتركوا  أن  ذلك، 
اللتني سجلنا منهما،  األوليني  الفرصتني 
اكتسبنا الثقة بالتأكيد. عندما أرى كيف 
دافع مهاجمونا، كيف دافعنا بالرأس ايضا 
ذلك.  الثابتة، فنحن نستحق  الكرات  في 
اعتقد أن ايقاف سيرخيو راموس ساعدنا 
حتى  أنه  نعلم  كنا  لكننا  الشيء.  بعض 
حتقيق  فرصة  منلك  كنا  راموس،  بوجود 
التفاؤل  من  الكثير  هناك  كان  ما.  شيء 
قبل املباراة«. وتعقدت األمور على ريال منذ 
الدقائق األولى بعدما أفاد أياكس من خطأ 
لألملاني طوني كروس في منتصف منطقة 
فريقه لينطلق تاديش بهجمة على اجلهة 
للمغربي  الكرة  يعكس  أن  قبل  اليمنى 
في  الذهاب  هدف  صاحب  زياش،  حكيم 
أمستردام، فسددها في شباك البلجيكي 

عن  العبو سوالري  وعجز   .)7( كورتوا  تيبو 
املناسب،  بالشكل  الصدمة  استيعاب 
 18 بعد  الثانية  للمرة  شباكهم  فاهتزت 
دقيقة فقط وذلك ألول مرة على ملعبه في 
تاريخ مشاركاته باملسابقة، عبر البرازيلي 
فردي  مجهود  من  أفاد  الذي  نيريس  دافيد 
رائع لتاديش ليهز شباك كورتوا بتسديدة 

»ساقطة« في مرمى النادي امللكي.
قريبا  وكان  املوقف  تدارك  ريال  وحاول 
للوكاس  بتسديدة  الفارق  تقليص  من 
الضيف  وأنقذ  تألق  أونانا  لكن  فاسكيز 

الهولندي )23(.
تبديالن اضطراريان يف الشوط األول

البداية،  على  ساعة  نصف  قرابة  وبعد 
الزج  الى  مضطرا  نفسه  سوالري  وجد 
من  عليه  املغضوب  بايل  غاريث  بالويلزي 
بعد  وذلك  امللكي،  النادي  جماهير  قبل 

ريال  معاناة  تفاقمت  ثم  فاسكيز،  اصابة 
آخر  اضطراري  تبديل  الجراء  باضطراره 
البرازيلي  اصابة  بسبب  دقيقة   36 بعد 
مكانه  ترك  الذي  جونيور  فينيسيوس 

ملاركو أسيسنيو.
أجواء  الى  العودة  من  قريبا  ريال  وكان 
لكن  األول  الشوط  انتهاء  قبيل  اللقاء 
األمين  القائم  ناب  عندما  بايل  عاند  احلظ 
زاوية  الويلزي من  أونانا وصد تسديدة  عن 

ضيقة )42(.
وكما كان متوقعا، بدأ ريال الشوط الثاني 
املواجهة  الى  العودة  عن  بحثا  ضاغطا 
آر«  أيه  »في  بالفيديو  االعادة  تقنية  لكن 
جهوده  على  تاديتش  لتكافئ  تدخلت 
اعتبر  بعدما  ألياكس  قاتل  ثالث  بهدف 
الكرة  أن  بريتش  فيليكس  األملاني  احلكم 
قبل  للملعب  اجلانبي  اخلط  تتجاوز  لم 
رائعة  أطلقها  الذي  الصربي  الى  وصولها 
اليمنى  الزاوية  الى  املنطقة  مشارف  من 
العليا للمرمى )62(.وأعاد أسينسيو األمل 
الدقيقة  في  الفارق  بتقليصه  ريال  الى 
70 بتسديدة أرضية من مشارف املنطقة 
عجز أونانا عن صدها، لكن سرعان ما أعاد 
ركلة  من  أهداف  ثالثة  الى  الفارق  أياكس 
حرة رائعة نفذها الدمناركي السيه شونيه 
القائم  الى  قوسية  اليسرى  اجلهة  من 

البعيد ملرمى كورتوا )72(.
بانهاء  لريال  الكارثية  األمسية  واكتملت 
اللقاء بعشرة العبني  األخيرة من  الثواني 

بعد طرد ناتشو باالنذار الثاني.
توتنهام يجدد تفوقه على دورمتوند -

جدد  ايدونا«،  »سيغنال  ملعب  وعلى 
على  فوزه  االنكليزي  هوتسبر  توتنهام 
عقر  في  وهزمه  األملاني  دورمتوند  بوروسيا 
داره 1-صفر سجله هاري كاين )48(، ليرفع 

أربعة أهداف نظيفة بعد  الى  غلة فريقه 
فوزه ذهابا 3-صفر .

ربع  الى  التأهل  بطاقة  توتنهام  وخطف 
-2010 موسم  منذ  األولى  للمرة  النهائي 
بأنه  علما  اجلديد،  املسابقة  بنظام   2011
القدمي  النظام  النهائي حسب  بلغ نصف 
)بطولة األندية البطلة( في موسم 1961-
1962. وبدأ دورمتوند اللقاء بهجوم ضاغط 

عنوانه قلة التركيز في اللمسة األخيرة، 
وأبعد  ومحكم،  منظم  دفاع  قابله 
املدافع البلجيكي يان فيرتونغن كرة 
هدف السبق لدورمتوند من أمام مرمى 

فريقه )11(، ثم اهدر الكوري اجلنوبي 
فرصة  اغنى  هيونغ-مني  سون 

لتوتنهام وفي الشوط األول 
مصيدة  كسر  بعدما 

التسلل وانفرد قبل 
لكن  يسدد  أن 

ذهبت  كرته 
بعيدا عن 

ت  خلشبا ا
حارس  وتدخل   .)31(
الفرنسي  توتنهام 
ألبعاد  لوريس  هوغو 

لالعبي  خطرة  كرات  اربع 
رأسية  أولها  دورمتوند، 
ثم   ،)33( فايغل  يوليان 

تسديدات ماركو غوتسه 
واإلنكليزي   )34(

سانشو  جايدون 
والكاسير   )37(

الثاني  الشوط  دورمتوند  )44(.واستهل 
كرة  بعد  جاء  الذي  كاين  بهدف  متخلفا 
سيسوكو  موسى  الفرنسي  من  بينية 
في  األرض  صاحب  مهمة  جاعال   ،)48(
بحاجة  أصبح  أن  بعد  مستحيلة  العودة 
األقل.وارتفعت  على  أهداف  خمسة  الى 
الطرف  وأصبح  توتنهام،  معنويات 
تراجع  مع  أداء  األفضل 
مستوى دورمتوند حتى 
الدقائق األخيرة التي 
حصوله  شهدت 
من  أكثر  فرص  على 
دون  لكن  منافسه 

جناعة.
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حتدث تقرير صحفي إس��باني، عن نبوءة الفرنسي زين 
الدين زيدان، املدير الفني السابق لريال مدريد، باملوسم 
الكارثي الذي يعيشه الفريق امللكي. وودع ريال مدريد، 
أم��س الثالث��اء، دوري أبط��ال أوربا عقب اخلس��ارة أمام 
أياك��س )1-4(، كما خرج األس��بوع املاض��ي من كأس 
ملك إس��بانيا وابتعد عن املنافس��ة في الليجا. وجاء 
هذا املوس��م الصعب لريال مدريد عقب فترة تاريخية 
للميرجني، متكن خاللها من حصد لقب دوري أبطال أوربا 

4 مرات خالل 5 مواس��م.ووفًقا لصحيفة »ماركا«، فإن 
الريال قام ببناء جيله الذهبي الذي س��يطر على لقب 
التشامبيونزليج خالل 6 أشهر، ولكن يوم 5 مارس/آذار 
2019، ش��هد أسوأ س��قوط في تاريخ امليرجني، بعد أن 
تعرض خلسارة مذلة أمام أياكس على ملعب البرنابيو. 
وأك��دت الصحيفة أن زيدان ش��عر مبا ميك��ن أن يحدث 
للملكي هذا املوس��م، وحذر فلورنتينو بيريز من األمر، 
وأخب��ره بأنه لن يصبح قادرًا عل��ى قيادة الفريق، ما لم 
يرجع تأسيس��ه من جديد، خاصة أن هناك مؤش��رات 

على االنهيار ظهرت في موسم 2018-2017.

وش��ددت الصحيف��ة عل��ى أن ري��ال مدري��د ل��م يكن 
مس��تعًدا خلط��وة رحي��ل كريس��تيانو رونال��دو، الذي 
خف��ض قيم��ة الش��رط اجلزائي اخل��اص به إل��ى 100 
ملي��ون يورو مطلع ع��ام 2018.كما أن امليرجني فش��ل 
ف��ي تعويض زيدان من خالل اختي��ار جولني لوبيتيجي 
وسانتياجو سوالري خلالفته في املوسم احلالي.ويدرك 
مشجعو ريال مدريد، واقع فريقهم في املوسم احلالي، 
لكنهم ينتظرون فترة أفضل مقبلة يستطيع خاللها 

امليرجني استعادة توهجه من جديد.

زيدان يتنبأ مبوسم ريال مدريد الكارثي
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أياكس يفجر املفاجأة ويقصي ريال و توتنهام جيدد تفوقه على دورمتوند يف دوري األبطال

سيلتيكس يكتسح ووريورز يف دوري 
السلة األمريكي

فرياري: سنقدم مفاجأة للجماهري يف أسرتاليا

نادال يبدأ بقوة مسريته يف بطولة أكابولكو للتنس

جنم  ماني  ساديو  السنغالي  حتدث 
زميله  مع  صراعه  حقيقة  عن  ليفربول، 
املصري محمد صالح، على حصد اجلوائز 
ساخرة،  بابتسامة  ماني  وقال  الفردية. 
»املنافسة  سوكر  وورلد  جمللة  حوار  في 
بينكما؟  الصراع  تفجر  األلقاب  على 
أن  تفضل  ذلك.. هل كنت  أضحك على 
»يبدو  تنافًسا؟«.وأضاف  هناك  أن  أقول 
هناك  يكون  أن  تتوقع  اإلعالم  وسائل  أن 
منافسة خاصة، ولكن هذا ليس موجوًدا، 
وميكن أن ترى ذلك في عالقتنا داخل وخارج 
يقدم  الفريق  في  »اجلميع  وتابع  امللعب«. 
كل ما لديه من أجل جناح ليفربول، فاألمر 

ال يتعلق بصالح وماني فقط«.
وواصل »نحن منثل النادي واملدينة بأفضل ما 
لدينا، كما أن صالح يحب ليفربول مثلي متاًما، 
قدومه  منذ  رائًعا  أداء  يقدم  أنه  إلى  باإلضافة 

للريدز«. وأشار »نحن نريد أن نتوج بالبطوالت 
األول،  اهتمامنا  هو  وهذا  ليفربول،  في  مًعا 
الفردية فال نفكر فيها  بالنسبة للجوائز  أما 
كثيًرا«. وأردف »أعرف أن هناك العبني آخرين في 
العالم يدخلون في منافسة وصراع، من أجل 
تنافس  حدث  »إذا  ونوه  الفردية«.  اجلوائز  نيل 
بيننا بشأن أحد األلقاب الفردية، فإننا نتعامل 
مع األمر بالضحك، وإذا انتهت املنافسة بفوز 
أحدنا، فإننا نكون سعداء«. واستمر »املشاركة 
في  اللحظات  أفضل  من  روسيا  مونديال  في 
مسيرتي، رغم أن البطولة لم تنته بالطريقة 
ماني  وقال  أتوقعها«.  أو  أمتناها  كنت  التي 
»اجلميع في بلدنا كانوا يائسني بشأن تخطي 
دور اجملموعات في املونديال، ولكننا قدمنا كل 
البطولة،  نودع  أن  قبل  امللعب،  في  منلك  ما 
اليابان،  من  أكثر  صفراء  بطاقات  تلقينا  ألننا 

وهنا مررنا بخيبة أمل كبيرة«.
ما تشهد  عادة  العالم  »بطولة كأس  وأوضح 
مفاجآت، ومن يدري ما كان ميكن أن نحققه لو 

جتاوزنا دور اجملموعات«.

السومة يقود األهلي خلطوة حامسة يف دوري أبطال آسيا السخرية سالح ماني لكشف 
حقيقة صراعه مع صالح



أك��د رئي��س اجلمهوري��ة برهم 
صال��ح، ام��س األربع��اء، رفض 
بالتواج��د  القب��ول  الع��راق 
األميركي الغراض  العس��كري 
اخ��رى غير مكافح��ة اإلرهاب، 
مشددا على أن العراق لن يقبل 
بأن يكون قاعدة لالعتداء على 

اي بلد.
وق��ال صالح خ��الل حديثه في 
إن  الدولي  ملتقى السليمانية 
“احلكوم��ة العراقي��ة لن تقبل 
بالتواجد العسكري األميركي 
ألي غ��رض آخر غي��ر مكافحة 
م��ع  يتع��ارض  ألن��ه  اإلره��اب 

السيادة العراقية”.
وأض��اف صالح، أن��ه “ال توجد 

قوات اميركية برية قتالية كما 
ال توج��د قواعد عس��كرية في 

العراق”.
وفي س��ياق متصل رفض رئيس 
اجلمهوري��ة أن “يك��ون الع��راق 
قاعدة او منطلقا لالعتداء على 
اي بل��د وتك��رار م��ا حصل في 

عهد النظام السابق.
كم��ا حذر نائ��ب رئي��س الوزراء 
الس��ابق به��اء األعرج��ي امس 
األربعاء، من “خالفات سياسية” 
بس��بب الق��وات األمريكية في 

العراق.
وقال األعرجي في بيان صحفي 
الكت��ل  بع��ض  “ُمطالب��ات  ان 
الق��وات  ببق��اء  السياس��ّية 
األمريكية في العراق وُمطالباٌت 
أخرى بضرورة إخراجها ستكون 
نقط��ة الش��روع ف��ي اخلالفات 
السياس��ّية املُرتقبة بني بعض 
الُكتل ورئيس الوزراء أو فيما بني 

الكتل السياسّية نفسها”.
وأض��اف ان��ه “عل��ى اجلميع أن 
يتيقن ضرورة جعل معايير مثل 
االس��تراتيجّية  الق��رارات  هذه 
معايي��ر وطني��ة ال عاطفي��ة أو 

خارجي��ة، وذل��ك بع��د دراس��ة 
إمكاني��ة البل��د وخاص��ًة م��ن 
الناحية األمنية والظروف التي 
عموم��اً،  املنطق��ة  تعيش��ها 
وأي��اً كان الق��رار ف��إذا م��ا جاء 
الكتل  وتوافق جمي��ع  بإتف��اق 
احلكوم��ة  م��ع  السياس��ّية 
صائب��اً  فس��يكون  العراقّي��ة 
وبعكسه س��نكون أمام أزمات 
ُمركبة ليس من السهل اخلروج 

منها”.
هذا وكش��ف مدي��ر مكتب بدر 
ف��ي االنب��ار قصي األنب��اري عن 
وج��ود حت��ركات مريب��ة جتريها 
القوات األمريكي��ة في صحراء 
األنب��ار من��ذ أس��بوع، مش��يرا 
إل��ى أن أمري��كا تقوم بإرس��ال 
املعونات الغذائية إلى اجلماعات 
اإلرهابي��ة الت��ي أطلقت عليها 

اسم شبح الصحراء.
وق��ال االنب��اري ف��ي تصريح ان 

“هن��اك حت��ركات مريب��ة ج��دا 
للق��وات األمريكية في صحراء 

األنبار منذ أسبوع”.
وبني انه “ش��وهد خ��الل األيام 
املاضية قيام تلك القوات برمي 
مس��اعدات غذائية وغيرها من 

االمور األخرى للدواعش”.
وتابع أن “أكثر من ١٠٠٠ داعشي 
تدريب��ات مكثفة على  يتلقون 
يد القوات األمريكية في االنبار 
أطلق عليهم ش��بح الصحراء 

هؤالء دواعش فارين من سوريا
ال��ى ذل��ك اك��د رئيس ال��وزراء 
ع��ادل عبد املهدي، مؤخرا وضع 
خط��ط كفيلة للقض��اء على 

داعش االرهابي.

ه��ذا وق��د أك��د اخلبي��ر االمني 
صب��اح العكيلي امس االربعاء، 
ان القان��ون والدس��تور العراقي 
يس��ري عل��ى جمي��ع االراضي 
العراقي��ة، اذ الميك��ن ان يك��ون 
اتفاقي��ة  اي  خ��ارج  االقلي��م 
ق��رار  ان  ال��ى  الفت��ا  عراقي��ة، 
اخ��راج الق��وات االميركية من 
العراق س��يكون ملزماً لالقليم 

بتنفيذه.
وق��ال العكيلي ف��ي تصريح ان 
“تش��ريع البرملان لقانون اخراج 
الق��وات االميركية م��ن العراق 
سيكون ملزماً القليم كردستان 

بتنفي��ذه، اذ الميك��ن ان يرفض 
االقليم ذلك الق��رار خاصة مع 
وج��ود اكبر قنصلي��ة اميركية 

على اراضيه”.
واض��اف ان “ترامب وفي تغريدة 
له مؤخراً اكد ان بالده ستصرف 
ثالث ملي��ارات دوالر على قاعدة 
عني االسد، من اجل التوسعة، 
االمر الذي يجب ان تلتفت اليه 

احلكوم��ة، باعتب��ار ان امي��ركا 
ف��ي  طوي��ال  للبق��اء  تخط��ط 
العراق، كما ان وجود قاعدة عني 
االسد في غرب العراق وتقابلها 
قاعدة التنف في س��وريا، تؤكد 
س��عي اميركا لقط��ع امداد 
محور املقاومة بالس��الح في 

سوريا”.
“العراق  ان  العكيلي،  واوضح 
الميكنه مطالبة اميركا بأجور 
او ضرائب ازاء بقاء قواتها في 
قواع��ده، الن ذل��ك س��يعتبر 
شرعنة لبقاء تلك القوات في 
الع��راق، اال ان احلكومة يجب 
ان تتوج��ه الى اجملتمع الدولي 
ملطالب��ة امي��ركا بتعويضات 
عما خسره العراق خالل فترة 

االحتالل وماخلفته من دمار
وفي صعي��د متصل قال عبد 
املهدي ف��ي مؤمتره الصحفي 
االس��بوعي ان “الع��راق وضع 
اخلط��ط الكفيل��ة للقض��اء 
على داعش االرهابي من خالل 
املالحق��ة املس��تمرة لفل��ول 
االره��اب في جمي��ع االراضي 

العراقية”.
واشار الى ان “القوات االمنية 
تس��ير بخطى ثابتة للقضاء 
عل��ى االرهاب اينم��ا وجد في 
اوكارهم في  وتدمي��ر  العراق، 

مختلف املناطق
وعل��ى صعي��د ذي صل��ة أكدت 
حركة النجب��اء، امس األربعاء، 
أن الواليات املتحدة األميركية ال 
متتلك شرعية اتهامها باإلرهاب 
وادراجها على الئحة املنظمات 
اإلرهابية، مش��يرة إلى أن القرار 
االمريك��ي اجلائر اليتعدى حدود 
احل��رب النفس��ية واليغي��ر من 

الواقع شيئا.
املتحدث باس��م احلركة  وق��ال 
هاش��م املوس��وي في بي��ان إن 
“القرار االمريكي اجلائر بادراجنا 
عل��ى الئحة اإلره��اب ال يتعدى 
حدود احلرب النفس��ية واليغير 
م��ن الواق��ع ش��يئا”، مبينا أن 
“مواقفنا ثابت��ة ولن تتغير جتاه 
امري��كا ومحوره��ا ولن نخضع 

للضغوطات اجلائرة”.
وأض��اف املوس��وي، أن��ه “ليس 
لدينا مصالح اقتصادية ومالية 
ولك��ن لدين��ا رصي��د كبير من 

قوة  أي  التضحيات التس��يطع 
في العالم مصادرته”، مش��يرا 
إل��ى أن “االره��اب ف��ي الفك��ر 
الس��يطرة  يعن��ي  االمريك��ي 
والنف��وذ على ثروات الش��عوب 
ومس��تقبلها  وحكومته��ا 

السياسي البعيد
المتتل��ك  “أمري��كا  أن  وأك��د 
شرعية اتهامنا باالرهاب وفرض 
وصاياها على الش��عوب ضرب 
من اخليال”، معتبرا أن “القانون 
ال��ذي يحم��ي قتلة الش��عوب 
وقنصلي��ات الذب��ح باملناش��ير 

قيمته حتت اقدام اجملاهدين

الى ذلك ادان��ت حركة عصائب 
اهل احل��ق، امس األربع��اء، قرار 
اإلدارة األميركي��ة بإدراج حركة 
العام الشيخ  وامينها  النجباء 
الكعب��ي عل��ى الئح��ة  اك��رم 
اإلره��اب، مؤك��دة أن الق��رارات 
االمريكية لن تزيد ابناء املقاومة 
اال اص��راراً بالتص��دي لكل من 

يريد املساس بالعراق.
وقال��ت احلرك��ة في بي��ان إنها 
“تدي��ن ادراج اإلدارة األمريكي��ة 
اإلس��المية  املقاوم��ة  حلرك��ة 

النجباء على الئحة االرهاب”.

وأضافت، أن “املعايير األمريكية 
تعد م��ن يقاتل داع��ش ارهابيا 
وم��ن يقت��ل املدني��ني تعتب��ره 
صديق��ا وحليفا”، مش��يرة إلى 
ل��ن  االمريكي��ة  “الق��رارات  أن 
تزي��د ابن��اء املقاوم��ة اال اصراراً 
بالتصدي لكل من يريد املساس 

بالعراق وشعبه ومقدساته”.
وكان��ت وزارة اخلزانة األميركية 
حرك��ة  إدراج  ع��ن  أعلن��ت 
الع��ام  وامينه��ا  “النجب��اء” 
الكعب��ي على  اك��رم  الش��يخ 

الئحة اإلرهاب.
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صالحعبد املهدي

االعرجي

أعلنت البحرية الباكستانية مؤخرا 
أنها منعت غواصة هندية من دخول 
مياهه��ا وس��ط تفاق��م التوت��ر بني 
الدولت��ني اخلصمني اللت��ني متتلكان 

السالح النووي.
وتأت��ي التط��ورات بع��د أي��ام عل��ى 
اش��تباك ج��وي ن��ادر م��ن نوعه بني 
الهند وباكس��تان في س��ماء إقليم 
كش��مير املتن��ازع علي��ه، م��ا أث��ار 
مخاوف من اندالع نزاع شامل فيما 
وجهت ن��داءات دولية حتض الدولتني 

على ضبط النفس.
وقال ناطق باس��م البحرية في بيان 
الباكس��تانية منعت  إن »البحري��ة 
غواص��ة هندية م��ن دخ��ول مياهنا 
اإلقليمي��ة«. وأض��اف أن »الغواص��ة 
الهندية ل��م تتعرض لالس��تهداف، 
مبا يتماش��ى مع سياس��ة احلكومة 

احلفاظ على السالم«.
وه��ذه أول حادث��ة م��ن نوعه��ا منذ 
2٠١6 عندم��ا قالت باكس��تان إنها 
»أبع��دت« غواصة هندي��ة عن املياه 
الباكس��تانية . ول��م ي��دل الناطق 
مبزيد م��ن التفاصيل ومنها بش��أن 
م��كان وتاريخ رص��د الغواصة. ولم 
يتضح ما إذا كانت باكستان تقصد 
ب�١2 ميال بحريا )22 كلم( من حدود 
املي��اه اإلقليمي��ة أو 2٠٠ ميال بحريا 
)37٠ كل��م( األوس��ع م��ن املنطقة 
ونش��رت  احلصري��ة.  االقتصادي��ة 
البحري��ة الباكس��تانية أيض��اً م��ا 
قالت إنه تسجيل فيديو للغواصة، 
يحمل لقطات غير واضحة باألسود 
واألبيض ويظهر م��ا يبدو أنه منظار 

فوق سطح املياه.
وكادت احل��رب أن تندل��ع أخي��راً بني 
الدولتني اآلس��يويتني بع��د تفجير 
انتح��اري ف��ي املنطق��ة اخلاضع��ة 
لس��يطرة الهن��د من كش��مير أدى 
إل��ى مقت��ل 4٠ عس��كرياً هندي��اً. 
وتبن��ت مجموعة مس��لحة مقرها 
باكس��تان الهج��وم ال��ذي وقع في 
١4 شباط )فبراير( املاضي، وبعد ١2 
يوماً قصفت طائرات حربية هندية 
م��ا قال��ت نيودله��ي إنه معس��كر 
تدريب لإلرهابيني في عمق األراضي 

الباكستانية.
ونفت باكس��تان وقوع أي إصابات أو 

أضرار، وأظهرت تقارير مس��تقلة أن 
القصف طال منطقة أحراج كثيفة 
م��ع قليل م��ن البني��ة التحتية في 
اجل��وار. وق��ال مواطنون إن ش��خصاً 

واحداً فقط أصيب بجروح.
وفي الي��وم التالي خرقت مقاتالت 
باكس��تانية اجملال اجل��وي الهندي 
س��الحي  ب��ني  اش��تباك  ووق��ع 
اجل��و أس��فر ع��ن إس��قاط طائرة 
هندي��ة والقبض عل��ى الطيار في 
باكستان. وأعيد الطيار إلى الهند 
ي��وم اجلمع��ة املاضي ف��ي خطوة 
وصفها رئيس الوزراء الباكستاني 

عمران خان ب�»بادرة سالم«.
وأكد اجلانبان إسقاط طائرة أخرى 
واختلفا حول الطرف الذي تنتمي 

له وحول ما حدث للطيار .
الباكس��تانيون  اجلن��ود  وواص��ل 
قذائ��ف  إط��الق  تب��ادل  والهن��ود 
املدفعية فوق خط املراقبة، حدود 
األم��ر الواقع لش��طري كش��مير، 

في األيام التي أعقبت االشتباك، ما 
أس��فر عن مقتل العديد من املدنيني 

في اجلانبني.
ف��ي  تقاري��ر غي��ر مؤك��دة  وذك��رت 
وس��ائل اإلع��الم الهندي��ة أن طائرة 
مس��يرة باكس��تانية ضلت الطريق 
فوق احلدود مت إس��قاطها. وكش��مير 

مقسومة بني الهند وباكستان منذ 
نهاي��ة االس��تعمار البريطان��ي عام 
١947. وتطالب كل منهما بالسيادة 
عل��ى كامل اإلقليم الواقع في جبال 

الهيماليا وخاضتا حربني بشأنه.
واكد احمللل السياس��ي الس��عودي، 
الدكتور أحم��د الفراج، إن التصعيد 
احلاص��ل بني الهن��د وباكس��تان لن 

يصل إلى درجة احلرب.
وأض��اف ف��ي تصريح��ات خاصة أن 
م��دى  ت��دركان  وباكس��تان  الهن��د 
العس��كري،  التصعي��د  خط��ورة 
خاص��ة أن كالهم��ا دول��ة نووية، وأن 
طموحاتهما في النهضة س��تكون 

ضمن حسابات عدم اخلرب.
إل��ى  يتج��ه  األم��ر  أن  إل��ى  وأش��ار 
التس��وية، وأن حالة وقوع احلرب بني 
البلدي��ن س��تطال اآلث��ار الس��لبية 
العدي��د من الدول مب��ا فيها منطقة 

اخلليج والشرق األوسط.
م��ن ناحيت��ه ق��ال الدكت��ور ظاف��ر 
العجم��ي، رئيس مجموع��ة مراقبة 
اخللي��ج بالكوي��ت، إن��ه بالرغ��م أن 
أم��ن  أن  يق��رون  الباحث��ني  معظ��م 
اخللي��ج العرب��ي يتعدى ش��واطئه، 
ويش��مل أمن القارة الهندية ش��رقا 
والعالم العربي غربا، إال أن أمن القارة 
الهندي��ة لي��س ف��ي وارد االهتم��ام 
اخلليجي، وأن أي نزاع بني الوحش��ني 
النوويني هناك يعن��ي وصول تبعاته 
تصريح��ات  ف��ي  للخليج.وأض��اف 
خاص��ة أن منطقة اخللي��ج جزء من 
الص��راع الدائر لعدة أس��باب، منها، 
أن الهن��د أعلنت إس��قاط مقاتالت 
باكس��تانية، فيما قالت إسالم آباد 
إنها أس��قطت مقاتالت هندية، وأن 
األمر وصل اخلليج فعال، خاصة بعد 
إغالق باكستان مجالها اجلوي حتى 
إش��عار آخ��ر، وأن ش��ركات الطيران 
س��تغير خطوطها اآلتية من الشرق 
للخلي��ج، كما س��تتوقف الطائرات 
العاب��رة ألج��واء م��ن الغ��رب، أو رفع 
أسعار التذاكر بالطيران في خطوط 

أبعد .
وتاب��ع ان إس��قاط الطائرت��ني يعني 
الدخ��ول ف��ي مرحل��ة احل��رب، حتى 
وإن لم تعل��ن، وأن االش��تباك اجلوي 
سيتبعه عمليات أسلحة مشتركة 
كاالش��تباكات البحري��ة، م��ا يعني 
حتول بحر الع��رب ومضيق هرمز إلى 

منطقة عمليات.
وأش��ار إلى أن الكريك��ت النووي قد 
يبدأ في أية حلظة حال حتول األمر إلى 
حرب ش��املة، خاصة أن باكس��تان 
متتلك ١4٠ قنبلة نووية، بينما متتلك 

الهند ١3٠ قنبلة نووية.
وتصاع��دت ح��دة التوتر ب��ني الهند 
وباكس��تان في األي��ام األخيرة حتى 
وصل��ت إل��ى درج��ة تصعي��د جوي 
وغارت واشتباك س��قطت على إثره 

مقاتالت حربية.
ال��ى ذل��ك كش��ف وزي��ر الداخلي��ة 

الهندي، راجنات سينغ، عما رصدته 
ب��الده في معس��كر »جيش محمد« 
وجعل��ت الطائرات احلربي��ة تتحرك 

لقصف املعسكر.
وق��ال س��ينغ إن وكال��ة متخصصة 
ف��ي املراقبة، رصدت 3٠٠ هاتف نقال 
نش��طت في املعسكر، مشددا على 
أن نظ��ام املراقب��ة الهن��دي »جدي��ر 

بالثقة واالحترام«.
وأضاف، بحس��ب »رويترز«: »يس��أل 

البعض عن عدد من قتلوا، ويطلبون 
إجابات منا، لقد أظهر نظام املراقبة 
الهن��دي اجلدي��ر بالثق��ة واالحت��رام 
التابع للمنظم��ة الوطنية لألبحاث 
التقني��ة، أن املنطق��ة كان بها 3٠٠ 
هاتف محمول نشطة قبل أن يلقي 
الطي��ارون الهنود القنابل. وال حاجة 

ألخبركم بعدد القتلى«.

الهندي،  الداخلية  وزير  وبتصريحات 
ينف��ي م��ا قالت��ه باكس��تان بع��د 
القص��ف، ب��أن الطائ��رات الهندي��ة 
أصابت تلة خالية إلى حد كبير تقع 
بالق��رب من بل��دة باالكوت، ش��مال 
أي  تصي��ب  أن  دون  الب��الد  ش��رقي 

شخص بأذى«.
وكذلك يثير زعماء املعارضة الهندية 
ش��كوكا متزاي��دة بش��أن ادع��اءات 
احلكومة الرس��مية بأن »عددا كبيرا 

جدا« من أعضاء اجلماعة اإلسالمية 
املتش��ددة قتلوا في الغارة. ورفضت 

احلكومة طلب اإلثبات.
وأكد مسؤولون في الهند أكثر من مرة 
أن الطائرات احلربية الهندية أصابت 
أهدافه��ا، وأن العملية أس��فرت عن 
سقوط عدد كبير من أعضاء جماعة 
»جيش محمد«، التي تصنفه الهند 

كجماعة إرهابية، وصرح أميت شاه، 
رئيس حزب بهاراتي��ا جاناتا احلاكم، 
في تصريحات سابقة أن عدد القتلى 

يزيد عن 25٠ شخصا.
بينما رد قائد القوات اجلوية الهندية 
املارشال بيرندر س��ينغ دهانوا، على 
س��ؤال حول ع��دد قتل��ى العملية، 
فق��ال: »نحن ال نحس��ب اخلس��ائر 
البش��رية، ونح��ن نرى م��ا إذا أصيب 

الهدف أم ال«.
احل��دود  عن��د  األوض��اع  وتوت��رت 
بع��د  الهندي��ة  الباكس��تانية 
الهن��دي  اجل��و  س��الح  اس��تهداف 
ملعس��كر تاب��ع ملس��لحي تنظي��م 
القس��م  داخ��ل  »جي��ش محم��د« 
الباكس��تاني م��ن منطق��ة جام��و 

وكشمير.
وبحسب وس��ائل إعالم هندية، فإن 
١2 طائ��رة هندية من ط��راز »ميراج-

2٠٠٠« ش��نت غارات على معس��كر 
»جيش محم��د«، ال��ذي اعترف، في 
وقت س��ابق من الغارة، مبس��ؤوليته 
ع��ن الهج��وم عل��ى حافل��ة كانت 
تقل أف��رادا من اجليش الهندي داخل 
القسم الهندي من جامو وكشمير، 
وأس��فر ذلك الهجوم عن مقتل أكثر 

من 4٠ عسكريا هنديا .

صالح: لن نقبل بالتواجد األميركي في العراق 

رئيس اجلمهورية يرفض أن يكون العراق قاعدة او منطلقا لالعتداء 
على اي بلد وتكرار ما حصل يف عهد النظام السابق

االعرجي : على الجميع أن يتيقن 
ضرورة جعل معايري القرارات 

االسرتاتيجيـّة معايري وطنية ال 
عاطفية أو خارجية

األنباري يكشف 
عن وجود تحركات 

مريبة تجريها القوات 
األمريكية يف صحراء 

األنبار منذ أسبوع

خرقت مقاتالت باكستانية 
املجال الجوي الهندي ووقع 
اشتباك بني سالحي الجو 
أسفر عن إسقاط طائرة 
هندية والقبض على الطيار 
يف باكستان

باكستان تمنع غواصة هندية من دخول مياهها

تأتي التطورات بعد أيام على اشتباك جوي نادر من نوعه بني اهلند 
وباكستان يف مساء إقليم كشمري املتنازع عليه

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

مودي

كادت احلرب أن تندلع أخرياً بني الدولتني اآلسيويتني دهانواراجنات
بعد تفجري انتحاري يف املنطقة اخلاضعة لسيطرة 

اهلند من كشمري أدى إىل مقتل 40 عسكريًا هنديًا



اذاً هي عبارة عن صفحات داهمت 
واس��تهدفته  العراقي  اجملتم��ع 
بنية وحضارة وشخصية وموارد 
من خالل احداث شلل مؤسسي 
تام يهدد مص��ادر احلياة ويجعل 
اجملتم��ع ف��ي حالة حرم��ان من 
ابس��ط مصادر اشباع احلاجات 
االساس��ية وان ه��ذه الظاه��رة 
ص��ادرت التس��هيالت املتاح��ة 
وخلق��ت عندنا معوقات جديدة 
ف��ي اجملتم��ع وان اخمل��درات باتت 
مرعب��ة اكث��ر م��ن داع��ش مل��ا 
يترت��ب عليه��ا من اث��ار خطيرة 
كاالنتحارات وزنى احملارم وشباب 
ضائع وس��جون ومواقف ممتلئة 
وانتش��رت اخملدرات بني اوس��اط 
ال��ى  وصل��ت  حت��ى  الش��باب 
املدارس وف��ي الثانوي��ات وحتى 
ل��دى البنات وان اخمل��در يباع في 
العراق باس��عار ارخ��ص مما هي 
عليه في الدول اجملاورة ويكشف 
ه��ذا حقيق��ة صادم��ة وهي ان 
بيعها باس��عار بخس��ة يدخل 
ف��ي اط��ار عملية االس��تهداف 
املنظ��م للمنظوم��ات القيمية 

للجتمع العراقي ووحدته..الخ.
وقال ان عملية االستهداف هذه 
حتتاج ال��ى حترك وتص��ٍد يرتقي 
ال��ى مس��توى املواجه��ة وال��ى 
مستوى االرهاب ومخاطره ورغم 
الكثي��رة  التحدي��ات  كل ه��ذه 
ورغم  الع��راق  يواجهه��ا  الت��ي 
كل االش��كاليات ظل على مدى 
تاري��خ احلضارات  التاري��خ ف��ي 
حلقاته��ا  تواصل��ت  حض��ارة 
االنقطاع��ات  م��ن  بالرغ��م 
القس��رية وان غاية االستهداف 
اخمل��درات  تفش��ي  م��ن  املت��أٍت 
ي��راد منها خلخل��ة املنظومات 
القيمية واالجتماعية وخلخلة 
ف��ي  الراس��خة  املصداقي��ة 
قيم��ه  لكف��اءة  اجملتم��ع  ادراك 
ومنظوماته االجتماعية و تظهر 
والبح��وث  الدراس��ات  جمي��ع 
ال��ذي  التأثي��ر  واالراء ضخام��ة 
متارسه الثقافة في جميع اركان 
احلي��اة االنس��انية.. لقد حتدثت 
عن نس��بية الظاه��رة وهذه هي 
كان  وم��ا  ثقافي��ة  منظوم��ات 
مألوف��ا في مرحلة م��ن املراحل 
هو لم يع��د مألوف��ا االن مثلما 
تكلمن��ا ع��ن ظاه��رة الس��طو 
ه��ي  اذاً  الثقاف��ة  وان  الليل��ي 
)تايلور(  يعرفه��ا  احلاكم وكم��ا 
هي )ذلك الكل املعقد من القيم 
والفن��ون  والتقالي��د  والع��ادات 
واالداب وكل ما يكتس��به الفرد 
باعتباره عضوا في ذلك اجملتمع( 
وق��د بلغ��ت قناع��ة الباحث��ني 
في ش��مولية ه��ذا التأثير حتى 
ومنظ��ورا  منطلق��ا  اعتم��اده 
لتفس��ير مختل��ف مش��كالت 
وان  والس��لوك  الش��خصية 
االنسان وفق هذا التصور يحمل 
ذهنا ثقافيا يتشكل ببطء عبر 
م��ن حياته  اليافعة  الس��نوات 
س��ن  بلوغ��ه  عن��د  ويكتم��ل 
النض��ج لذا ص��ار بديهيا عندنا 
في العلوم االنسانية التسليم 
بتعددية احباط الفكر االنساني 
الخت��الف  طبيعي��ة  كنتيج��ة 
ثقافات الش��عوب ومن هنا يأتي 
الواس��ع  االكادمي��ي  االعت��راف 
الش��خصية  من��ط  بارتب��اط 
الثقاف��ة  بطبيع��ة  وتركيبه��ا 
تاريخيا واجتماعيا وال  السائدة 
ميك��ن ان نفه��م اي ظاهرة او اي 
قضية مال��م نبح��ث احليثيات 
لس��بر  والغ��وص  الثقافي��ة 
اعماقها حتى نحدد املالمح الن 
كثيرا من املش��اهد التي تطفو 
على الس��طح الي��وم قد تكون 
عوامله��ا اقتصادي��ة مباش��رة 

لكن هناك مسببات  اجتماعية 
وسياسية ونفسية ..الخ.

وق��د تكون عملي��ة االنحراف او 
اجلرمية ظاهره��ا اقتصادي لكن 
لي��س كل فقير يرتك��ب جرمية 
وليس كل فقي��ر ينحرف وان اي 
قضية من القضايا تعود الى ما 
يس��مى مبجموعة من العوامل 
الت��ي تتفاعل م��ع بعضها وقد 
العامل االقتصادي واحدا  يكون 

يك��ون  ق��د  او  منه��ا  مباش��را 
العام��ل النفس��ي واالجتماعي 
والتاريخي وش��خصية االنسان 
وغيره��ا ه��ي م��ن ترس��م هذه 
املالم��ح.  واش��ار ب��ان الطفولة 
بال��ذات مهمة ج��دا الن عملية 
االس��تهداف طالته��ا بش��كل 
كبير ج��دا وعلين��ا ان نركز ملاذا 
الطفولة؟ النها تش��كل نصف 
سكان العراق تقريبا اي ان نصف 
سكان العراق هم دون سن ال�18 
الن قاعدة هرمنا الس��كاني هي 
قاعدة فتية ونحن من اجملتمعات 
الفتي��ة ذات ال��والدات العالي��ة 
وان الع��راق الي��وم يقف على ما 
يس��مى بالناف��ذة الدميوغرافية 
والتي يش��كل الشباب النسبة 
االعل��ى في اجملتم��ع ورغم وجود 
بطالة اخلريج��ني وغيرهم  لكن 
ومش��وهة  مه��ددة  الطفول��ة 
بس��بب التاثيرات واليات الضخ 
ولم تعد املنظومة التربوية اليوم 
هي املنظومة املدرسية احلاكمة 
واليوم حصل قطع بني املدرسة 
االش��كالية  وه��ذه  والعائل��ة 
تنموي��ة حيث لم تع��د العائلة 
هي مصدر التأثير املباش��ر على 
الطف��ل ولم تعد املدرس��ة هي 
مص��در التأثير ل��دى الطفل وان 
واحدة من نتائج ثورة املعلومات 
ه��ي تأثُ��ر احملل��ي بالعامل��ي بات 
اوس��ع واكبر فالطفل اليوم بات 
يتفاعل م��ع العال��م مبعزل عن 
اس��رته وهن��ا مكم��ن اخلطورة 
التي تش��كل تهدي��دا للجانب 
البروفيس��ور  واك��د  االنس��اني 

او  العومل��ة  ان  ياس��ني  عدن��ان 
العاملية تعن��ي الهيمنة وفرض 
منوذج معني على العالم .. منوذج 
املاكدونل��د  او  مث��ال  الكاوب��وي 
والنم��وذج االمريكي والتي فيها 
العالم  ثقافات  لكل  استهداف 
ركائزه��ا  كل  عل��ى  والقض��اء 
الوطني��ة والقومي��ة والثقافية 
املظلومة  التكنولوجيا  باس��م 
ب��ني ايديه��م وان التكنولوجيا 

ه��ي تعبير ع��ن ذكاء انس��اني 
خارق لكنها وضعت بايدي من ال 
يرح��م وال يعرف ان هذه اجلوانب 
فيه��ا من الفضائ��ل ما ميكن ان 
يحقق امنا واستقرارا للمجتمع 
فبات هذا الطف��ل اليوم اضافة 
الى م��ا تعرض له ف��ي النزاعات 
هو الضحي��ة االكثر مأس��اوية 
ومعاناة بني الفئات االخرى حيث 
تشير تقديرات االمم املتحدة الى 
ان اكثر من) 22( مليون طفل في 
العال��م ُش��ردوا داخ��ل او خارج 
اوطانه��م وه��ؤالء ه��م الفئات 
الهش��ة الذي��ن يعرفهم اجلهاز 
املركزي لالحصاء بانهم الفئات 
االكث��ر حساس��ية والذي��ن هم 
املس��نون,  النازحون,  )االطف��ال 
املعاقون( بس��بب االعاقة وهذه 
الفئ��ة االخيرة ارقامه��ا مرعبة 
ف��ي اجملتم��ع العراقي اذ تش��ير 
احصائي��ة ص��ادرة م��ن اجله��از 
ع��دد  ب��ان  لالحص��اء  املرك��زي 
املعاق��ني جراء احل��روب واالزمات 
واالره��اب اضاف��ة ال��ى اجلان��ب 
الطبي بلغ اكثر من) 1,5 ( مليون 
ع��دا محافظتي نين��وى واالنبار 
وه��ذه االرقام هي فقط تش��مل 
وه��ؤالء  املس��جلة  االعاق��ات 
ينطبق عليهم توصيف الفئات 
حساس��ية  االكث��ر  الهش��ة 
والت��ي حتتاج ال��ى رعاي��ة وهي 
تشكل نسبة مهمة في الهرم 
الس��كاني للمجتم��ع العراقي 
بس��بب االزمات حيث توجد ما 
نس��بته 11% تقريبا من النساء 
اللواتي  املعي��الت ف��ي االس��رة 

فق��دن ازواجهن وهناك نس��بة 
املعاق��ني ونس��بة  عالي��ة م��ن 
كبي��رة م��ن االيتام يض��اف الى 
ذل��ك كل��ه هن��اك حوال��ي )2( 
ملي��ون ن��ازح تقريبا ل��م يعودوا 
حل��د االن ال��ى بيوته��م وان هذه 
القضي��ة ألق��ت بظالله��ا على 
بش��كل  التنم��وي  املش��هد 
الطفول��ة حتديدا  وعل��ى  خاص 
واب��رز املش��كالت الناجم��ة هو 

ارتفاع نس��بة )الفئات الهشة( 
والتهجي��ر  الن��زوح  وح��االت 
وعدم وجود سياس��ة متكاملة 
وارتف��اع  املش��كالت  ملعاجل��ة 
معدالت التس��رب م��ن املدارس 

ان %90  ونس��ب االمي��ة حي��ث 
يلتحقون في املرحلة االبتدائية 
ك��ون التعلي��م الزامي��ا ولك��ن 
اخلط��ورة بالنس��بة للطفول��ة 
املتوس��طة  مرحل��ة  ف��ي  ه��ي 
حي��ث ينزل هذا الرق��م الى %53 
ممن يلتحقون ف��ي عموم العراق 
وهذا يعن��ي ان 47% من اطفالنا 
اخلط��ورة  وان  التعلي��م  خ��ارج 
االكث��ر هي في مراحل االعدادية 

اذ تص��ل نس��ب االلتح��اق الى 
29% اي ان 71% م��ن ابنائن��ا هم 
خ��ارج التعليم وهذا ما س��اعد 
على ارتف��اع نس��ب االمية في 
البالد وتشير االحصائيات بشأن 

التس��رب وع��دم االلتح��اق في 
املدارس خاصة ف��ي محافظات 
املثن��ى والديواني��ة وذي قار الى 
ان حوال��ي )15-20%( يلتحق��ون 
الريفي��ة  املناط��ق  ف��ي  فق��ط 
بالنس��بة للنس��اء فقط اي ان 
80% ال يلتحقون باملدارس وعليه 
فنحن امام حتٍد كبير بالنس��بة 
يتغي��ر  للمجتم��ع ف��ي عال��م 
بايقاع س��ريع غير مسبوق وازاء 
هذه املؤش��رات التنموي��ة فاننا 
نحت��اج ال��ى وقف��ة خاصة في 
مي��دان التعليم ونح��ن نتكلم 
اليوم عن اعادة تأهيل ابنائنا من 
االطفال سواء من ابناء النازحني 
او املهجرين قسرا او اولئك الذين 
يعيش��ون ف��ي العش��وائيات اذ 
تشير التقديرات الى ان 13% من 
الشعب العراقي يعيش في هذه 
االماكن واكبر تلك العشوائيات 
في العاصمة بغداد والتي وصل 
عدده��ا ال��ى )1022( عش��وائية 
.. اذاً اك��رر نح��ن ام��ام حتدي��ات 
اجتماعي��ة بات��ت ته��دد االمن 
االنس��اني وكما هو معروف في 
طبيعة االمن االنساني هو االمن 
الفردي واالم��ن اجملتمعي واالمن 
البيئ��ي واالمن التعليمي واالمن 
السياس��ي   واالمن  االقتص��ادي 
وفض��ال عن القص��ور في تعليم 
االسرة وتدني مستواها العلمي 
امله��ارات كله��ا عوامل  وضآلة 
تقل��ص مداخل االعمال املتاحة 
امام االبناء واالمهات وترفع قدرة 

االس��ر عل��ى املنافس��ة 
ف��ي مي��دان العم��ل وان 
االس��رة العراقي��ة اليوم 
باتت مهددة بالتمزق من 
خ��الل ارتف��اع مع��دالت 
الطالق الت��ي وصلت الى 
وهك��ذا  مرعب��ة  ارق��ام 
احلال للزواج املبكر وزواج 
القاص��رات وانه منذ عام 
2004 كان ع��دد ح��االت 
الط��الق )28( ال��ف حالة 
ارتفع��ت ع��ام 2011 الى 
60 الف حالة مقابل هذا 
انخفضت نس��بة الزواج 
من )263( الف حالة زواج 
ع��ام 2011 الى )260(الف 
حال��ة زواج ف��ي الوق��ت 
ال��ذي ي��زداد في��ه ع��دد 
الس��كان في وقت تؤكد 
الدميوغرافية  املؤش��رات 

ان معدل الس��كان ف��ي العراق 
وه��ذه  نس��مة  ملي��ون  ي��زداد 
الزي��ادات حتتاج الى سياس��ات 
كل  الن  فاعل��ة  اجتماعي��ة 
التي حققت  واحملط��ات  البلدان 
حت��وال الفتا في دول العالم خالل 
العق��ود االخي��رة اعتمدت على 
سياس��ات اجتماعي��ة مبتكرة 
وما احوجنا الي��وم في ظل هذا 
البح��ر املتالطم من املش��كالت 
الت��ي  والقضاي��ا  والتحدي��ات 
ته��دد االم��ن االنس��اني وه��ذه 

تتطلب  والتحديات  املش��كالت 
من االعالم ان يق��ف موقفا بناء 
الس��يما مع توفر هذه الوسائل 
املهمة  واملعرفية  التكنولوجية 
ف��ي ه��ذا اجلان��ب اضاف��ة الى 
القنوات االخرى وحينما نتحدث 
عن ه��ذه التط��ورات تخطر في 
بالنا املأساة التي تتركها ظروف 
الن��زوح وما صاحبه��ا من عنف 
حيث تق��ود الى نتائ��ج خطيرة 
على س��لوكيات االنسان داخل 
اجملتم��ع وتس��اهم في تالش��ي 
االمي��ان باملث��ل العلي��ا والصدق 

والفضيل��ة واالخ��الص خاص��ة 
وان هن��اك مقولة الح��د علماء 
االجتم��اع )عندما تك��ون االمور 
صعب��ة ج��دا واالنس��ان يصبح 
االح��داث  م��ن  معت��رك  ام��ام 
احلي��اة  تب��دو  اجلس��ام عندم��ا 
رخيص��ة في احلرب ف��ان القيود 
القدمي��ة كثي��را م��ا تك��ون غير 
جدي��رة بالبق��اء( واخلالص��ة انه 
ازاء ازم��ات متراكم��ات وح��روب 
واحت��الل وعن��ف واره��اب كلها 

نفس��ية  اوضاع��ا  خلق��ت 
واجتماعية مأزومة.. فيها كثير 
من حاالت التش��ظي التي هزت 
يقيني��ات اجلمي��ع ف��ي اجملتمع 
وان احل��رب واالزمات ه��ي املدقق 
االعظم ملؤسس��ات اجملتمع وان 
ملؤسس��ات  احلقيقي  االختب��ار 
اجملتم��ع و للدور التنم��وي والدور 
املؤسس��ة  ول��دور  االعالم��ي 
الدينية هي احل��رب فهي عندما 
تق��ع فهي املؤش��ر عل��ى كيف 
نتعامل وكي��ف نتصرف وكيف 
العليا والفضيلة  تتالشى املثل 
و تبرز بش��كل واضح امناط 
مختلف��ة م��ن االنحراف��ات 
السلوكية واجلرائم حيث ان 
اجلرمية املنظم��ة هي واحدة 
من اخطر التحديات اضافة 
ال��ى االختالالت في الصحة 
العقلي��ة الس��يما االطفال 
الذين يقع��ون حتت ضغوط 
رمبا تقود  وتيارات مختلف��ة 
الى عواقب وخيمة تدفعها 
واحدة  وان  الالحقة  االجيال 
من مش��كالت اخملدرات التي 
اليها ه��ي البطالة  اش��رنا 
بالنس��بة للش��باب حي��ث 
ان هن��اك مئ��ات االالف مم��ن 
م��ن  س��نويا  يتخرج��ون 
الكلي��ات ولك��ن ال توج��د 
فرص عمل لهم  وال قطاع 
خاص يستوعبهم وعندما 
يك��ون الش��اب عاطال عن 
العم��ل و)الكرس��تال( متوف��ر 
باسعار رخيصة فانه سيكون 
في طري��ق الالعودة الن اجملتمع 
عندم��ا يعجز عن اس��تيعاب 
ش��بابه وطفولت��ه وتأطيرهم 
باحلي��اة العام��ة وعندما تغلق 
اف��اق االندم��اج ف��ي اجملتم��ع 
تدفع  الضغ��وط س��وف  ف��ان 
هؤالء ال��ى الوقوع في مصيدة 
م��ن  الب��د  وعلي��ه  االنح��راف 
ايج��اد الفرص التي حتقق لهم 
املكان��ة والهيبة وبخالف ذلك 
الضغ��وط االجتماعي��ة  ف��ان 
س��وف تدفعهم بال هوادة الى 
طريق الالع��ودة وال يراودنا ادنى 
شك بان االمر رمبا سيظل على 
هذه احل��ال ملدة م��ن الزمن وان 
القضايا السلوكية هي قضايا 
مأسس��ة في النفس وفي ذات 
الش��خص واذا ما اردنا ان نغير 
ف��ان عملية التغيير حتتاج الى 
وقت م��ن الزمن وان الس��لوك 
والتص��رف ومنظوم��ات القيم 
هي منظومات سلوكية معينة 
وان عملي��ة البناء حتت��اج الى 
وقفة الس��يما ان الطفل كما 
تعرف��ون يولد صفح��ة بيضاء 
وان الرس��ول محمد )ص( يقول 
: )كل مولود يولد على الفطرة 
فأب��واه يهودان��ه او ينصرانه او 
ميجسانه( وان عملية التنشئة 
للطفل تبدأ في املراحل االولى 
من حياته وتكتمل عند بلوغه 
سن النضج لذلك فان عملية 
التغيير واخلطورة االكبر عندما 
جند ه��ؤالء االطفال في مناطق 
النزاع قد تأثروا فقسم منهم 
انخرطوا في االعمال االرهابية 
افكارهم  بدأت  االخر  والقسم 
تتغير وان ما نحتاجه اليوم هو 
ان ننتقل م��ن مرحلة تضميد 

اجلراح الى التنمية البشرية.

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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يف اللحظات اليت دخل فيها تنظيم داعش حمافظاتنا الغربية بدأت صفحة املخدرات يف حمافظاتنا اجلنوبية وهي تباع بسعر ))اخو البالش((.. فتش عن السبب؟

جتارة املخدرات ظاهرة مرعبة تستهدف متزيق اجملتمع وتقويض قدرات وامكانات الدولة من خالل احداث شلل مؤسسي تام 

الفئات اهلشة واالكثر حساسية هم )االطفال , النازحون, املسنون, 
املعاقون( ومطلوب وضع حلول ترتقي اىل مستوى التحدي

عملية البناء حتتاج اىل وقفة والطفل يولد صفحة بيضاء وتنشئته تبدأ
 يف املرحلة االوىل من حياته وتكتمل عند بلوغه سن النضج 

املخدرات باتت مرعبة 
اكثر من داعش وتفشيها 

يراد منه خلخلة املنظومات 
القيمية واالجتماعية 

وخلخلة املصداقية 
الراسخة يف ادراك اجملتمع 
لكفاءة قيمه ومنظوماته 

االجتماعية 

اربيل / عبد الزهرة البياتي 
رئيس التحرير التنفيذي

البروفيسور عدنان ياسني

جانب من احملاضرات 

شهادة تقديرية جلريدة البينة اجلديدة

2
االخري

ج



املغطاة بعباءة أمي

عراقيون من هذا الزمان 
صالح زنكنة .. بسبب حيويته ومحاسته ومثابرته تعرض للمالحقات األمنية

وغادر العراق بطريقة غري شرعية

رواء الجصاني
  وبس��بب حيويته وحماسته ومثابرته 
يتعرض صالح، واسمه الكامل )صالح 
الدين محمد رشيد زنكنة( للمالحقات 
االمني��ة الش��ديدة، ويتخل��ص منه��ا، 
ليغ��ادر الع��راق بطريق��ة وأخ��رى- غير 
العاصم��ة  ويص��ل  طبع��ا!-  ش��رعية 
البلغارية صوفيا، مش��اركا ضمن وفد 
ش��بيبة وطالب الع��راق، الدميقراطيني، 
في فعاليات املهرجان العاملي التاس��ع 
للطلبة والش��باب، التي كانت تنتظم 
كل اربع��ة اعوام، او خمس��ة، واغلبها 
االش��تراكية  البل��دان  عواص��م  ف��ي 
الس��ابقة )1(.. وبع��د انته��اء املهرجان 
نح صالح زمالة إلكمال  بفترة وجيزة، ميمُ

دراسته في موسكو..
  - )لومومب��ا  جامع��ة  ف��ي  وهن��اك     
للصداقة بني الش��عوب( في موس��كو 
اواس��ط آب  1972 التقيت بصالح الول 
م��رة وجها لوج��ه، ثم ب��دأت الصداقة 
والزمال��ة، وكذل��ك العمل السياس��ي 
)م��ع  املش��ترك  واحلزب��ي  والطالب��ي 
حينئذ!(  واملشاكس��ات  االش��كاليات 
ومغام��رات! طوال  وتعمقت مبؤام��رات 
عام كامل.. كان ي��درس القانون، وعلى 
اس��اس ان اكم��ل دراس��تي العليا في 

نفس اجلامع��ة، حتى عودت��ي )هروبي( 
وألس��باب عدي��دة ال��ى بغداد ف��ي متوز 
1973.. ولقد اس��تمر الرج��ل في حتمل 
مس��ؤوليات مختلفة س��واء ف��ي ادارة 
التنظي��م احلزبي الش��يوعي العراقي، 
في موس��كو، او في اللجان املس��ؤولة 
لرابطة الطلبة العراقي��ني هناك.. وقد 
بقين��ا، هو في موس��كو وأنا في بغداد،  
نتواص��ل عب��ر ه��ذه الطريق��ة او تلك، 
او م��ن خ��الل االصدق��اء، وم��ن يحّب ال 
يَعدم وسيلة مناس��بة للتواصل، كما 

يقولون!
    وبع��د الهجم��ة االرهابي��ة الثاني��ة 
لزمر البع��ث االرهابية، اواخر عام 1978 
واالضطرار ملغ��ادرة البالد، واس��تقراري 
ال��ذي كان يفت��رض ان يك��ون مؤقت��ا، 
أمُكل��ف ف��ي ب��راغ مبهمات متثي��ل احتاد 
الطلبة العراقي العام لدى س��كرتارية 
احتاد الط��الب العامل��ي، ومتابعة فروع 
احتادنا في اخلارج، وعبر تينك املهمتني، 
ازور موس��كو اوائل ع��ام 1980 والتقي 
صالح��اً وزوجته ذلفاء اخلفاجي )2(  مع 
جم��ع احب��اء، وكان على وش��ك انهاء 
دراس��ته العليا )الدكتوراه( في القانون 
الدولي .. ثم يزور براغ، اوائل الثمانينات، 
فنلتقي مرة اخرى، لنغتاب ونس��تذكر 

ونتبرم، ونتابع ونناكد، وهكذا !..
     ث��م نلتق��ي بع��د ذل��ك م��ن جديد، 
وه��ذه املرة في ع��دن - عاصم��ة اليمن 
ص��الح  وصله��ا  الت��ي  الدميقراطي��ة، 
ليعم��ل اس��تاذا باختصاص��ه، وكنت 
هن��اك مش��اركا ف��ي ن��دوة طالبي��ة – 
شبابية دولية، وتتجدد – ولنقل تتوثق- 
الصداق��ة والعالق��ة اكث��ر فأكث��ر مع 
الرجل الذي ما انفّك ناش��طا سياسيا 

وحزبيا، جّل ما أس��تطاع، وما سمحت 
ب��ه الظ��روف .. ثم يحدث م��ا حدث في 
اليمن الدميقراطية اواسط الثمانينات 
)3(  فيضط��ر صالح لهجرة جديدة، مع 
عش��رات العراقي��ني وعوائله��م، والى 
دمش��ق ه��ذه امل��رة، فيقي���م فيها مع 

عائلته اكثر من ثالثة  اعوام..
     كانت دمش��ق موقعا ألكثر من لقاء 
مع صالح، وألكثر من مرة، عائلياً، أو مع 
اعزاء واصدقاء مش��تركني، ومن بينهم 

العراقي  الكردي  السياس��ي  شقيقه: 
املع��روف، الصديق: عب��د اخلالق زنكنة 
)اب��و ولي��د( وكان ه��و ايض��ا مس��تقرا  
وعائلته آنذاك في س��وريا، ذلكم البلد 
الذي كْم وكْم متنين��ا وحلمنا ان يكون 
مدخلنا للعودة الى البالد التي أنكرتنا، 
الدكتاتوري��ني  للحاكم��ني  وأباح��ت 
واعوانهم التص��رف مبقادير، ومقدورات 
الش��عب والوطن.. ومن دمشق يضطر 
ان يتوجه ص��الح مع عائلته، وعبر براغ 
ايضا،  ال��ى منفى جديد هو الس��ويد، 
وماملو حتديدا التي م��ا زال مقيما فيها 

الى اليوم..  
      لقد قدم الرجل الكثير مما متكن منه، 
أوالسياس��ي  الش��يوعي،  النضال  في 
الوطن��ي عموما، ف��ي الع��راق واخلارج، 
وكذل��ك من خالل ما وفرته له دراس��ته 
العلمي��ة، واجلامعي��ة، وكل ذلك ليس 
بخاف على املعني��ني واملتابعني، وأزعم 
أني من بينهم به��ذا القدر أو ذلك.. أما 
عن عالق��ات صالح فهي رحبة حميمة 
كأهل��ه الكرد، وانعكاس لش��خصيته 
الصبورة املثابرة، الكرمية في آن واح�د..

    اخي��را وف��ي خت��ام ه��ذه الس��طور، 
يبق��ى التأكي��د ضروريا عل��ى ان للرواد 
مكانتهم املتميزة، وخاصة اولئك الذين 
حتملوا اعباء ومخاطر العمل الس��ري، 
وظروف االره��اب، فواصلوا النضال جّل 
م��ا اس��تطاعوا، وليترك��وا أرث��اً مليئا 
بالتج��ارب واخلبرة، وذل��ك ما كان عليه 
صالح زنكن��ه، الصدي��ق العتيد برغم 

البعاد اجلغرافي..
-----------------------

      )*(  حت��اول هذه التوثيقات التي تأتي 

في حلق��ات متتابع��ة، ان تلقي اضواء 
غي��ر متداولة، أو خالص��ات وانطباعات 
ش��خصية، تراكمت على م��دى اعوام، 
بل وعق��ود عديدة، وبش��كل رئيس عن 
ش��خصيات عراقي��ة لم تأخ��ذ حقها 
في التأرخة املناس��بة، بحسب مزاعم 
الكاتب.. وكانت احللقة االولى عن علي 
جواد الراعي، والثاني��ة عن وليد حميد 
ش��لتاغ، والثالث��ة ع��ن حمي��د مجيد 
موس��ى والرابع��ة ع��ن خال��د العل��ي، 
واخلامس��ة ع��ن عب��د احلمي��د برت���و، 
والسادسة عن موفق فتوحي، والسابعة 
ع��ن عب��د االل��ه النعيم��ي، والثامن��ة 
ع��ن ش��يرزاد القاضي، والتاس��عة عن 
ابراهيم خلف املش��هداني، والعاش��رة 
ع��ن عدن��ان االعس��م، احلادية عش��رة 
عن جب��ار عبد الرضا س��عيد، والثانية 
عش��رة عن فيصل لعيب����ي، والثالثة 
عشرة عن محمد عنوز، والرابعة عشرة 
ع��ن ه��ادي رج��ب احلافظ، واخلامس��ة 
عش��رة عن صادق الصاي��غ.. وجميعها  
تب��ت دون معرفة اصحابها، ولم يكن  كمُ

له��م اي اط��الع عل��ى م��ا أحتوته من 
تفاصيل، ونشرت في العديد من املواقع 

االعالمية..
1/ ذلف��اء، عراقية أنيق��ة أصيلة، كانت 
زميل��ة ص��الح خ��الل فت��رة الدراس��ة 
مبوسكو، ثم تخرجت طبيبة اخصائية 
ش��هيرة، وعمل��ت ف��ي عدن ودمش��ق، 
وماملو السويدية، ولهما ابنة اسمياها: 

رن�ا، وابن اسمياه آزاد.
2/ جت��در االش��ارة هنا ال��ى ان اجلواهري 
اخلالد كان ضيف شرف على املهرجان، 
وش��ارك في��ه الناش��طان الش��بابيان 
الفلس��طينيان  الش��اعران  حينئ��ذ: 
وس��ميح  دروي��ش  محم��ود  الب��ارزان: 

القاسم.
3/ تفج��ر الصراع ف��ي 13 كانون الثاني 
1986 ب��ني جناح��ي احلزب االش��تراكي 
احلاك��م وحتدي��داً ب��ني ق��وات الرئي��س 
عل��ي ناصر محم��د ومن حتال��ف معه، 
واجلن��اح اآلخر، الذي كان أبرز رموزه عبد 
الفتاح اسماعيل األمني العام السابق 

للحزب.

14 NO.3142 .THU . 7 .MAR .2019 2019 /3/7 العدد )3142( الخميس

قصيدة

قصة قصرية اصدارات

اصدارات

محور االدب الش��ك انه االنسان، واالنسان تتقاذف به مجاالت احلياة 
بواقع يفرز عليه جملة مؤثرات، الصراع الرئيس��ي املؤثر في مسيرة 
االنس��ان، والس��يما املثق��ف، ان هناك مرتك��زات بنى حتتي��ة مادية 
اقتصادي��ة واجتماعية تس��ود في اجملتم��ع، تفرز امناط��ا فوقية هي 
الثقافة والفك��ر واالدب والفن.. فاملعنى يلخ��ص العالقة بني الفكر 
امل��ادي والفكر املثالي، وه��ذه العالقة افرزت الكثير من الفلس��فات 
عب��ر العص��ور اخملتلفة وصوال ال��ى العصر احلدي��ث، فالفكر املادي – 
اجلدلي كما هو معروف يؤكد اس��بقية )املادة( عل��ى )الوعي( الفكر، 
والوع��ي هو نتاج املادة، في حني يذه��ب الفكر املثالي عكس ذلك، اذ 
يعتبر قدم الوعي، اس��بقية الفكر على )املادة( واملادة ما هي اال نتاج 
الوعي، وعي االنس��ان لذاته ولوج��وده وللطبيعة والكون.. واصطالح 
)الالتش��اكل( احلضاري – الثقافي امنا هو استنتاج وتسمية مأخوذة 
من سياق معاني تلك املقولة املادية ونقيضها، ونحن اذ نذهب الى ان 
الالمتاثل الثقافي هو في ال متاثل البنية التحتية، التي تقف على قمة 
هرميتها املرتكزات االقتصادية، ونوعية العالقات االنتاجية، وملكية 
وسائل االنتاج السائدة، التي يستتبعها نوع العالقات االجتماعية 
الس��لوكية، الت��ي تنتظ��م حركة اجملتم��ع، وما يتفرع ع��ن ذلك من 
)بنية فوقية( تش��مل التش��ريع والعقائد واالداب والفنون بانواعها، 
وهكذا يكون الالتش��اكل الثقافي املعرفي ج��اء نتيجة عدم تطابق 
البنى التحتية مع البنى الفوقية، لكن هذا العدم تطابق ال يشترط 
تولي��د بنى فوقية متخلف��ة تبعا لبناه التحتي��ة، وهنا انقل مقولة 
ملارك��س، يقول فيها: )في الفن نعرف ان بعض فترات ازدهاره املعينة 
ال توجد بينها عالقة باي حال وبني التطور العام للمجتمع وال توجد 
بينها عالقة التبعية وبني القاعدة املادية، أو هيكل نظام اجملتمع في 
شكل من اش��كاله(، مثال ذلك تطور التقنية واالسلوبية الشعرية 
العربية، وتطور التقنية التجريبية في الفنون التش��كيلية العربية 
)الع��راق، مصر، لبنان، س��وريا( وكما في الرواية املصري��ة، اللبنانية، 
العراقية والس��ورية حل��د ما،  فه��ذه النتاجات االبداعي��ة املتقدمة 
ف��ي بعض االقطار العربي��ة، امنا انبثقت بوضوح ت��ام جلي عن واقع 
معيش��ي – اقتص��ادي اجتماعي متخلف في اكثر م��ن جانب واحد 
في تلك االقط��ار العربية وتدني لبناها التحتي��ة، املوضوعة املهمة 
الت��ي اود الوصول اليها هي ان الس��مات الثقافي��ة الفكرية الفنية 
املتقدمة، جاء انبثاقها نتيجة عامل التالقح الثقافي � احلضاري بني 
شعوب الكون، فليس هناك سبة ان نتخذ احلداثة املستوردة مطية 
للتعبير عن ارهاصاتنا االنس��انية، فقد حصل مثل هذا لدى غالبية 
م��ن ش��عوب وامم العال��م الثالث، خاصة ف��ي امري��كا الالتينية في 
تش��يلي، كوملبيا والبيرو، واالكوادور وكذلك بع��ض الدول االفريقية..
وهو ما يطلق عليه احيانا الغزو الثقافي، جملة القول في هذا املقام 
ان التش��اكل بني البنى التحتية والفوقية، ليس بالضرورة يمُولد نتاج 
ثقافي متخلف، لكن في احلقيقة العصرية االن، نحتاج لبنى حتتية، 
كي تقوم البنى الفوقية، ونتوس��م ب��وزارة الثقافة العراقية اجلديدة 

االلتفات لهذا اجلانب املهم بوزيرها املتنور الدكتور احلمداني.

تشاكل البنى املادية 
والبنى الثقافية..!

a

فنارات

  وجدان عبدالعزيز 

 قبل نحو نصف قرن، بل وأكثر بنحو عامني، وفي ع�ز النهوض اجلديد الحتاد الطلبة العراقي العام، بعد نكبة شباط 
البعثي��ة اللئيمة عام 1963 والفوز باالنتخابات الطالبي�ة ربيع عام 1967 يتردد على أس��ماعنا – نحن االصغر عمراً!  
بقليل عن الرواد - اس��م ش��اب ك�ردي نشيط، مع جمع من الناهضني اآلخرين، اسمه صالح زنكنة، في قيادة االحتاد 

املكلفة مبتابعة النشاطات في الثانويات واملعاهد والكليات..

البينة اجلديدة / علي شريف
صدر حديثا لالستاذ الدكتور حيدر جواد كاظم 
العميدي كتاب )مبادئ التقنيات املس��رحية( 
عن مؤسس��ة دار الص��ادق الثقافية في بابل. 
وش��مل الكت��اب كثيرا م��ن املفاهي��م نذكر 
منه��ا مفهوم التقنية والتقنيات املس��رحية 
ابتداء من الزِّي املس��رحي ووظيفته الى تاريخ 
استخدام االزياء عبر العصور وعالقة الزي مع 
املاكياج بالهيأة. فضال عن اشتراطات مصمم 
الزِّي ومنتج��ه الداللي وعلل الزِّي حس��ب ما 
ج��اء ب��ه روالن بارت. ث��م منتقالً ال��ى مفهوم 
التصميم ف��ي اإلضاءة ووظائفه��ا ودعائمها 
وتاريخ��ه ومعايي��ر اختي��ار اجه��زة اإلض��اءة 
ووظائف��ه ومراح��ل تطور الديكور املس��رحي وأنواعها. كذلك املنظر املس��رحي وتصميمه 

عبر العصور وشروط املصمم الواجب توافرها 
وأنواع املس��ارح وطابع خش��بة املسرح. والى 
املاكياج ووظيفته وأنواعه مع وصلة تاريخية 
لتطوره. ثم الى املوس��يقى واملؤثرات الصوتية 
وملحقاته��ا ووظيفته��ا مع نب��ذة مختصرة 
الس��تخدام املوس��يقى في املس��رح العاملي. 
وايض��ا موض��وع الس��ينوغرافيا وتعريفاتها 
ومفهومه��ا واصف��اً الع��رض املس��رحي بني 
املغلق واملفتوح. اإلصدار يعد مهماً لدارس��ي 
املس��رح عامًة ودارس��ي التقنيات املسرحية 
خاصًة السيما الدراسات األولية والذي يعتبر 
موجهاً ومرش��داً نحو التقنيات املسرحية اذ 
يعتبر الكتاب جامعاً لهذه املادة الدراسية وذو 

قيمة علمية نافعة.

ص��در حديث��ا عن دار الورش��ة الثقافية لنش��ر 
و التوزي��ع -2019 -بالعاصم��ة العراقي��ة بغداد 
اجملموع��ة القصصية األولى للقاص والصحفي 
العراقي ديار الس��اعدي بعنوان )املغطاة بعباءة 
أم��ي( وتضم اجملموع��ة 12 قصة قصيرة نش��ر 
عدد منها في بع��ض اجملالت والصحف العربية 
داخل وخارج العراق، وهذه اجملموعة القصصّية 
تقع في 102صفحة من القطع املتوسط، وكان 
تصميم الغالف للفنان املبدع )حيدر الشويلي(. 
ج��اء على ظه��ر غالفها كلم��ات مثلت بصمة 
القاص العراقي املبدع ديار الساعدي في كتابة 
فن القصة القصيرة، تشغلني أشياء غامضة، 

وأتذك��ر أحيانً��ا أش��ياَء اترعها الّزم��ان باحلب 
انخطاًفا ودهش��ة وس��رورًا، فقلب��ي يحدثني 
باآلت��ي املده��ش، لك��ن ال أحد يع��رف باألقدار 
وما تفع��ل باآلمال وهي تتأرج��ح بني اخلفوت 
والغم��وض، لك��ن النهاية س��تواجهك وتبرز 
أكث��ر كثافة ، و وضوًحا ، ورمبا أكثَر حيرة! حتزن 
حني يغدو الوض��وح أكثر غموًضا وٕايالما. ًكما 
له مش��اركة ف��ي كتابني مش��تركني مع عدد 
م��ن القصاص��ني العراقيني و الع��رب الكتاب 
االول )آن لنا أن نروي( والكتاب الثاني )جداريات 
منتخب��ات م��ن القص��ة العراقي��ة احلديث��ة( 

مستوى العراق والوطن العربي.اضاف��ة الى ع��دد من اجلوائ��ز الت��ي نالها على 

قصي عطية/ شاعر سوري 

أسافرمُ مع دمُخاِن َسجائري 
توَّجٍة  نمُبلٍة ممُ نحَو سمُ

بالّصهيل 
حتني رأَسها 

عاِنقًة رائحَة الفجِر ... ممُ
متّشطمُ ضفيرتَها ِخلسًة 

خلَف الّشبابيِك
وتستحمُّ بالعطِر الّطالِع 
وء. من نسيٍج عميِق الضَّ

ألهثمُ عند شفَتيها 
كالثَّور املَذبوِح 
أمدُّ َشهقًة، 
وأقّدممُ أمُخرى...

والّرغبةمُ تَضربمُ أوتارَها 
على حائِط الّليل.

ما أحوج قلبي لكارثٍة جديدٍة 
ال يشيخمُ اخليالمُ فيها، 

وال يعرفمُ الَهَرْم !!
أمُوّدعمُ ليالً يتألألمُ فيِه اخَلَدرمُ 

وتترنَّحمُ ملَء شرايينها عرائسمُ 
الّنجوْم 

يمُؤملني الهدوءمُ، 
ني  وِهدنةمُ العشِق ال تروقمُ

لم أعتِد الفراَغ، 
أقرأمُ جتاعيَد أبجديٍَّة 

ِق  تسبحمُ في ظلِّ التَّمزُّ
وتنسجمُ خيوَطها الرَّقيقَة َهَباًء 

في ِشَباِك األهداِب املمُقرََّحِة 
أنكمشمُ مثَل حلزوٍن داخَل قوقعتي 

حتَت أعمدِة الّزمِن املَثقوِب 
متأبِّطاً فضاًء ... 

ال ألصلي،
وِر املمُزِهِر  ولكْن لكي أغوَي عطَر النُّ

في خمائِل العشِق 
وأعّتقمُ َعَبَق األنقاِض 
على خريِف الغياب.

َفَضاءات 
بغداد / البينة اجلديدة

اكد وزير الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور، 
اج��راء  »عزم��ه  احلمدان��ي،  االمي��ر  عب��د 
سلس��لة من املش��اريع الثقاف��ة اجلديدة 
ف��ي البالد منها افتت��اح متاحف لالثار في 
ارب��ع محافظ��ات». وق��ال احلمداني خالل 
استقباله املوس��يقار العاملي نصير شمة 
ف��ي مكتبه ببغداد، يوم امس االول الثالثاء 
5 آذار »ان��ه س��يقوم برف��د ه��ذه املتاحف 

بالقط��ع االثري��ة الت��ي تع��ود ال��ى عصور 
وسالسالت تاريخية مختلفة». مشيرا الى 
ان »عرض ه��ذه اآلثاري مبثاب��ة اعادة احلياة 
اليها»، كم��ا تطرق الدكتور احلمداني »الى 
ساحة االحتفاالت التي سيتم فتحها في 
االول من نيسان املقبل». كما بحثا مشروع 
»شاطئ دجلة العباس��ي الذي ميثل تاريخ 
بغ��داد القدمي ب��كل ما يحتوي م��ن بنايات 
اثرية»، منها القش��لة والقصر العباسي، 

وقاعة الش��عب وغيرها. م��ن جهته، قدم 
املوس��يقار العامل��ي نصير ش��مة تفصيل 
عن مجمل اعمال��ه التي قدمها في البالد 
خ��الل الفت��رة االخي��رة، منها عم��ل فلم 
وثائق��ي عن االهوار مبا تش��مله من ديانات 
وثقافات ستعرض قريبا في قناة )ناشونال 
جيوغرافيك(، الفتا الى انه س��يطلق قريبا 
ال��ق البص��رة حي��ث مت االتف��اق مع خمس 

جهات دولية للتمويل.

عادل املعموري

يرت��اد  غيابه��ا،  فت��رة  ط��وال  بق��َي 
املقه��ى لوح��ده، اعتاد الن��ادل وضع 

فنجانيهم��ا، وزهري��ة ورد تس��تبدل 
أزهاره��ا كل ليل��ة ،غ��اب لظ��رِف ما 
ف��ي بلد آخر لظ��روف عم��ل، ثم عاد 
وج��د الطاول��ة ف��ي مكانه��ا كم��ا 
هي محجوزة بإس��مه وزهري��ة الورد 
أزهاره��ا ذابل��ة ، استش��اط غضب��اً 

وصاح بالنادل :
_ الثم��ن مدفوع مقدم��اً... ما الذي 
جعلَك ال تس��تبدل الزه��وركل ليلة 

كاملعتاد؟!
اطرق النادل قليالً وهمَس بأدِبِ جم:

_عفوا سيدي.. كنت اظنك ستغيب 
كثيرا.. وج��ود األزهار بحضرتك أعلم 
أنها كانت تعطي��ك زخما من األمل 

لعله��ا تع��ود ٕالي��ك بع��د أن.. عفواً 
وسأس��تبدلها  حلظ��ات  لتطّفل��ي.. 
بزه��ورِِ جديدة.. س��امحني س��يدي. 
أش��ار للنادل أن يقترب منه ليهمس 

في أذنه:
_ نعم سيدي..كلي أذان صاغية. 

_ هل تظنني مجنوناً إلنتظرها كل 
هذه الس��نني..أصدقني القول هل أنا 

مجنون؟
_العفو سيدي.. من يقول عنك مبثل 

هذا الكالم؟ 
_ٕاذن.. هي��ا اس��تبدل الزه��ور وهات 
لنا قهوة س��اخنة.. فه��ي ال حتب أن 

تشربها باردة كما تعلم!!

وزير الثقافة يؤكد عزمه افتتاح متاحف لآلثار يف أربع حمافظات

قهوة باردة جداً 

كانت دمشق موقعًا ألكثر 
من لقاء مع صالح وألكثر 

من مرة عائليًا أو مع اعزاء 
وأصدقاء مشرتكني ومن 
بينهم شقيقه السياسي 

الكردي عبد اخلالق زنكنة

الصورة يف عدن: صالح زنكنة يسارًا، ثم الكاتب، وعلى اليمني الصديق أحمد عيسى شرف

مبادئ التقنيات املسرحية

بغداد / البينة اجلديدة
والسياحة  الثقافة  وزير  وصل 
االمير  عبد  الدكتور  واالثار 
مهرجان  الفتتاح  احلمداني 
بنسخته  الشعري  املربد 
احلمداني  الدكتور  اجرى   .٣٣
تفقدية  جولة  وصوله  حال 
التابعة  واملؤسسات  للدوائر 
االوبرا،  دار  تفقد  حيث  للوزارة 
ودائرة  البصرة،  ومتحف 
التابعة  واملتابعة  التفتيش 
كانت  كما  السياحة.  لهيئة 
سياحة  معهد  في  وقفة  له 
بالكادر  التقى  حيث  البصرة 

التدريسي في املعهد واستمع 
واحتياجاتهم،  مطالبهم  الى 
واوعز الدكتور احلمداني ببعض 

واملالحظات  التوجيهات 
وشؤون  بالعمل  املتعلقة 

املوظفني.

احلمداني يصل البصرة
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متابعة / البينة اجلديدة
تنش��رها  ص��ورة  أول  ف��ي 
الفنان��ة دينا الش��ربيني من 
داخل إحدى ص��االت األلعاب 
الرياضية، ظهرت وهي متسك 
هاتفها اجلوال لتلتقط صورة 
س��يلفي وهي جالسة على 
الرياضي��ة،  األجه��زة  أح��د 
وترتدي زياً رياضياً مكشوف 
دين��ا  وتلق��ت  الذراع��ن. 
تعليق��ات كثي��رة تؤك��د 
ه��ي  الصال��ة  ه��ذه  أن 
الت��ي يظه��ر  نفس��ها 
عم��رو  النج��م  فيه��ا 
دياب، والذي تربطها به 
عاطفية.يُذكر  عالق��ة 
أن دينا مشغولة حاليا 
مسلس��لها  بتصوي��ر 
اجلديد »زي الش��مس«، 
لتلحق  الزمن  وتس��ابق 
بالعرض في شهر رمضان 
املقب��ل. وكان آخ��ر أعماله��ا 
مسلس��ل »مليك��ة« ال��ذي 

عرض في رمضان املاضي.

* لنبدأ من اختيار اإلخراج الس��ينمائي 
بالذات..

– حادثة كانت السبب في تغيير مجرى 
حياتي، عندما كنت في عمر السابعة، 
طفلة ش��قية كثيرة احلركة، ففي أحد 
األيام كس��رت يدي بعد سقوطي على 
األرض، وفي الي��وم التالي كان لدي عذر 
أمام أمي التي كانت شديدة معي بسبب 
مش��اغبتي بعدم الذهاب الى املدرسة، 
وله��ذا اصطحبتني الى اس��تديوهات 
مبن��ى اإلذاعة والتلفزي��ون حيث كانت 
وقته��ا تعمل كمخرجة مس��اعدة في 
مسلسل “األيام العصيبة”، والذي كان 
من إخراج الراحل عمانؤيل رسام، وهذه 

أول مرة أدخل فيها االستديو فشاهدت 
املمثل��ن وه��م باألزي��اء اخلاص��ة بهم، 
وهنا امتلكن��ي إحس��اس غريب كأنه 
حل��م فقلت في ق��رارة نفس��ي وقتها 
إنه مكاني، يج��ب أن أكون هنا. وصرت 
بعده��ا أمتارض وأحتايل حت��ى أذهب مع 
أمي وأبي الى مبنى اإلذاعة والتلفزيون، 
ولهذا أق��ول دائماً إن قس��وة أمي معي 
ف��ي ذلك الوقت كنت بحاجة لها، ألني 
كن��ت أحتاج الى توجيه مس��تمر، وما 
إن كبرن��ا قلي��الً أن��ا وأخت��ي نوفا حتى 
صرن��ا نذهب الى االس��تديوهات كثيراً 
وخصوص��اً ف��ي العطل��ة الصيفي��ة، 
وكان��ت أم��ي وقته��ا تعمل لن��ا متارين 

صوتي��ة، نوف��ا أخذه��ا عال��م الصوت 
بينما أنا أخذني عال��م الصورة. عندما 
دخلت عالم الس��ينما والتصوير كنت 
أش��عر بالرعب الش��ديد، وعندما أقدم 
عمالً كان الرعب ينتابني من ماما وبابا 
قبل الن��اس، ألنهما مخرجان وميتلكان 

خبرة سنن طوال.
* اكتش��ف متابعوك على السوش��يل 
ميدي��ا أن صوت��ك جمي��ل وأن��ت تؤدين 
م��ع نوفا إحدى أغاني والدتكما س��يتا 

هاكوبيان، ألم يستهِوك الغناء؟
– ال أرى صوت��ي جمي��الً، ولكن أنا أدندن 
من��ذ الصغر، مثلم��ا قل��ت كانت أمي 
تعلمنا متارين الصوت وكذلك منّت لدينا 
اخمليل��ة الصوري��ة، فبالتال��ي أنا أخذت 

الصورة ونوفا الصوت.
* البع��ض يرى أن��ك مخرج��ة كليبات 
أفضل من كونك مخرجة س��ينمائية.. 

هل يزعجك هذا املوضوع؟
– ال بالعكس.. فم��ن حقهم أن يأخذوا 
هذا االنطباع عني، ألنهم لم يشاهدوا 
أفالم��ي، ولكن حت��ى الكليب��ات التي 
رم��وزاً  فيه��ا  اس��تخدمت  عملته��ا 
الت��ي  الطريق��ة  وه��ي  س��ينمائية 
عّرف��ت الناس بي، فه��م يتفاعلون مع 
املوسيقى ليس��معوها في البيت وفي 

الس��يارة ويش��اهدونها في التلفزيون 
والسينما.

* م��ن يلف��ت انتباه��ك م��ن مخرج��ي 
الفيديو كليب؟

– ف��ي األعم��ال العربي��ة لم أرَ ش��يئاً 

جدي��داً، فجميعها مأخ��وذ من أعمال 
أوروبية.

* ملاذا اس��م “عزيزة” ه��و عنوان فلمك 
الوحيد الذي أبصر النور؟

– “عزي��زة” ه��و واح��د من ثالث��ة أفالم 
قصيرة كل واحد منها يتناول مشكلة 
في اجملتم��ع، ف��زواج القاص��رات مؤلم 
ويؤثر على مستقبل اجلميع، لقد كتبت 
ثالثة سيناريوهات فكان فيلم “عزيزة” 

ه��و الثاني في الترتيب، ولكني قررت أن 
يكون األول ألنه األقرب الى قلبي.

* عملِت خمسة كليبات ألختك املطربة 
نوف��ا، وهذا يعني جمي��ع أعمالها، هل 
هي رس��الة للمخرجن بعدم االقتراب 

من نوفا؟
– ال طبعاً، أنا أشجعها على العمل مع 

مخرجن غيري.
* ملاذا ال تفكرين بعمل فيلم وثائقي عن 

والدتك سيتا هاكوبيان؟
– هنالك فكرة ولكن ليس��ت لها فقط 

وامنا لوالدي أيضا اخملرج عماد بهجت.
بهج��ت  عم��اد  م��ن  أخ��ذت  م��اذا   *

وسيتاهاكوبيان؟
– م��ن والدي اله��دوء في العم��ل، فأنا 
هادئ��ه جداً في عمل��ي وال أحد يالحظ 
علّي التوت��ر أو العصبية، وم��ن والدتي 
تعلمت لغة الرمز في السينما وكيفية 

استخدامها.
* اندماج��ك عاٍل مع نوفا برغم اختالف 
األطب��اع.. كي��ف يلتق��ي اله��دوء م��ع 

الشغف؟
– نوف��ا تفهم جنوني الص��وري، فأثناء 
تصويرن��ا ألغني��ة “غرب��ة” كان لدين��ا 
نفس الشعور بالغربة، فكلتانا نكمل 

بعضنا ونحلق بالشخصية.

* الى ماذا حتّنن من ذكريات؟
– أح��ّن لكل ش��يء، املكتب��ة الصورية 
في بيتنا، وأتذكراإلسطوانات التي كنا 
نس��معها أنا ونوفا، عندما كنا نلعب، 
كان��ت نوف��ا تغن��ي وأنا أصوره��ا، كما 

أتذكر مدرستي “الزنابق” في زيونة.
* أين احلب في حياة نايري؟

– “ضحك��ة خجول��ة”.. كي��ف 
أجيب��ك؟.. احلب موج��ود ولكن 
عندما التقي الش��خص الذي 
فالفن��ان  جنون��ي،  يتفه��م 
ج��داً  مره��ف  إحساس��ه 
األم��ور  يتحس��س  بحي��ث 
اف��الم  أحيان��ا  البس��يطة، 
فأن��ا  تبكين��ي،  الكارت��ون 
عفوية وعندما أجد ش��خصاً 

يس��يطر  أن  يح��اول  ال 
الرجل  ه��ذا  علّي، 

س��يكون حب 
حياتي.

مل��ن   *

تقولن شكراً؟
– ألهل��ي أوالً، ه��م م��ن وّجهن��ي ألن��ي 
محظوظ��ة مبخرج��ن قس��اة.. ول��كل 
ش��خص وقف معي ألن طريقي صعب، 
ول��كل ش��خص أعطان��ي نق��داً بّن��اًء 
راه��ن على  ولكل ش��خص 
اس��تطاعتي  ع��دم 

ففعلت.

الظهور األول لدينا 
الشربيين من 
داخل »اجليم«
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حاورها / حيدر النعيميال

االنبار / البينة اجلديدة
أقام قصر الثقافة والفن��ون في االنبار احد 
تشكيالت دائرة العالقات الثقافية العامة 
في وزارة الثقافة والس��ياحة واآلثار املعرض 
الفن��ي التش��كيلي االوريكام��ي للفنان��ة 
التش��كيلية ذكاء غن��ي س��عود ف��ي مقر 
القصر يوم ام��س االول الثالث��اء 2019/3/5. 
وافتت��ح املعرض مدير القص��ر الثقافي في 
االنب��ار لطيف عطية مح��ارب ومدير إعالم 

مجل��س محافظة األنبار ب��الل احلمزة، متيز 
املع��رض ببراع��ة صقل األش��كال اجلميلة 
من الكتب التالفة وإعادة تدويرها بالشكل 
الفن��ي، وقد أبدي الزائ��رون إعجابهم بهذه 
األعم��ال اجلميلة.وفي ختام املعرض قدمت 
ش��هادة التقدي��ر من قب��ل قص��ر الثقافة 
والفنون في األنبار للفنانة ذكاء غني تثمينا 
إلبداعها املتواصل في األعمال الرائعة التي 

تقدمها.

الفن التشكيلي االوريكامي يف قصر االنبار الثقايف

المخرجة نايري بهجت في حوار فني: مسلسل )األيام العصيبة( أدخلني السينما

طفلة ش��قّية كبرت لتصبح مخرجة مشاكسة، جذبها عالم الصورة فجالت فيه وهي مرعوبة بسبب تواجد األم واألب 
كمخرَجن ناقَدين، حتّن الى بغداد كحنن الطير لعّشه، ولتفاصيل لم ميُحها الزمن وال الغربة، نايري بهجت اخملرجة التي 

حّلت ضيفة على “مجلة الشبكة العراقية” في هذا احلوار:

)عزيزة( هو واحد من ثالثة أفالم قصرية كل واحد منها يتناول مشكلة يف اجملتمع
فزواج القاصرات مؤمل ويؤثر يف مستقبل اجلميع

عندما دخلت عامل السينما 
والتصوير كنت أشعر بالرعب 
الشديد، وعندما أقدم عماًل 
كان الرعب ينتابين من ماما 

وبابا قبل الناس، ألنهما 
خمرجان وميتلكان خربة 

سنني طوال

بغداد / البينة اجلديدة
بتوجيه من وزير الثقافة والسياحة واآلثار 
الدكتور عبد األمير احلمداني مت إجناز متثال 
املرأة الش��جاعة »أم قص��ي« حيث اوكل 
مهم��ة تنفي��ذ التمث��ال لدائ��رة الفنون 
التش��كيلية العامة. م��ن جانبها أكدت 
دائ��رة الفن��ون التش��كيلية العامة وهي 
إحدى تشكيالت وزارة الثقافة والسياحة 
واآلث��ار إجن��از متثال امل��رأة الش��جاعة »أم 
قصي« بش��كل كامل. فيم��ا صرح املدير 
الع��ام لدائرة الفنون الدكت��ور علي عويد 
العبادي عن اجناز التمثال بش��كل كامل 
بإش��راف مباش��ر منه قائ��الً »لقد جاءت 
زيارتنا في قسم املصاهر احد تشكيالت 
دائ��رة الفن��ون لالط��الع على اللمس��ات 
األخي��ر لتمث��ال الس��يدة أم قص��ي التي 
أنقذت حياة 58 ش��ابا ف��ي اجليش عراقي 

من براث��ن داعش أثن��اء دخوله��م مدينة 
العل��م«. وأكد عويد إن دائرة الفنون أجنزت 
مهمته��ا بنج��اح، وجس��د التمثال كل 
مالم��ح الس��يدة العراقي��ة وكان جه��د 
اس��تثنائي لكل منتسبي قسم املصاهر 
حتى إن عملهم اس��تمر لساعات متأخر 
من النهار، وكذلك أيام العطل الرسمية، 
وذلك لإليف��اء باجناز التمث��ال في موعده 
احمل��دد والوقت ال��ذي وعدت ب��ه الدائرة«.
موضح��اً »إن اجناز التمثال بقياس حوالي 
40 س��م مع قاعدة يثب��ت عليها بقياس 
حوالي 40 س��م ليصب��ح االرتفاع الكلي 
80 س��م، وس��اهم في تصمي��م التمثال 
الفنانون طه وهيب وحس��ام حازم س��لو 
وعبد السالم إسماعيل.«وبن العويد »إن 
إزالة الستار عن التمثال سيكون في عيد 
املرأة بتاريخ 2019/3/10 على قاعة معرض 

دائرة الفنون، أما مكان التمثال فسيكون 
في متحف الفن احلديث لإلعمال الفنية 
بدائرة الفنون«، وأوضح العويد في حديثه 
»أنا انظر له��ذه املرأة بأنه��ا أمي وفرحت 
ب��ان تكون دائرتي هي من تنفذ متثال لهذه 
الس��يدة القدي��رة وه��ي حتم��ل بداخلي 
الش��يء الكبي��ر«، م��ن اجلدي��ر بالذكر إن 
الس��يدة أم قص��ي ُكرم��ت ع��ام 2015 

م��ن قبل رئي��س الوزراء العراقي الس��ابق 
الدكت��ور حيدر العب��ادي بوس��ام الوطن 
وفريض��ة احلج عل��ى نفقة الدول��ة، كما 
كرمت م��ن قبل زوجة الرئي��س األمريكي 
»ميالني��ا ترامب« بجائزة أش��جع نس��اء 
العالم عن إنقاذها أرواح 58 ش��ابا عراقيا 

من مجزرة سبايكر.

وزارة الثقافة تنجز متثال أشجع نساء العامل »أم قصي«

بغداد / البينة اجلديدة
الفن��ي  االرش��يف  عل��ى  حفاظ��اً 
الس��ينمائي العراقي ال��ذي يضم تاريخ 
الف��ن الس��ينمائي املص��ور منذ نش��أة 
الدول��ة العراقي��ة احلديث��ة، فقد قامت 
اللجن��ة املكلف��ة مبوج��ب توجيه��ات 
رئيس الوزراء وبرئاسة اخملرج السينمائي 
قاس��م حول املستشار الفني والثقافي 
لرئي��س ال��وزراء ومبوافقة وزي��ر الثقافة 
واش��راف دائرة السينما واملسرح باجراء 
عملي��ة نقل املواد الفيلمية املؤرش��فة 

م��ن مخ��ازن دائرة الس��ينما واملس��رح 
احلالية والتي تعاني من الرطوبة العالية 
والظروف غير املناسبة الى مخازن املقر 
اجلدي��د لدائرة الس��ينما واملس��رح في 
س��احة االحتفاالت ببغداد والتي اعدت 
بشكل مناس��ب حلفظ هذه املواد التي 
مت نقله��ا في ظ��ل اج��راءات وتعاون مع 
القوات االمنية نظ��راً الهميتها وضرورة 
احملافظة عليه��ا من التل��ف والفقدان. 
وقد اعربت دائرة الس��ينما واملسرح عن 
سرورها واش��ادتها بهذه العملية التي 

تس��هم في احلفاظ على ذاك��رة العراق 
الس��ينمائية. كم��ا قدم مكت��ب رئيس 
الوزراء ش��كره وتقدي��ره للعمل الوطني 
ال��ذي قام��ت ب��ه اللجن��ة معتب��راً اياه 
نش��اطاً متميزاً وبارك جه��ود العاملن 
في��ه. وف��ي اخلتام نأم��ل ان تك��ون هذه 
اخلط��وة بداي��ة موفق��ة لعملية حفظ 
االرشيف الفني وخزنه بطرق الكترونية 
حديث��ة ليك��ون ذاك��رة عراقي��ة حتفظ 
لالجيال تاريخ العراق بش��كل يتناسب 

مع حضارته وموقعه بن بلدان العالم.

نقل املواد الفيلمية املؤرشفة إىل خمازن املقر اجلديد لدائرة السينما واملسرح يف ساحة االحتفاالت ببغداد

متابعة / البينة اجلديدة
كش��فت الفنان��ة الس��عودية أس��يل عمران س��نها 
احلقيقي��ة م��ن دون انتب��اه، وذل��ك خ��الل حلولها منذ 
أي��ام ضيفة عل��ى برنامج AB Talks ال��ذي يقدمه أنس 
بو خ��ش. وذكرت أنّها كانت تس��تقل الس��يارة برفقة 
ش��قيقتها اإلعالمية جلن عمران حن اس��تمعت إلى 
ش��ريط ترويجي لبرنامج املواهب »جن��م اخلليج« الذي 
اعتبر أول برنامج مواهب خليجي ضخم. وأش��ارت إلى 
أن ذلك حدث ف��ي العام 2005 وأنها كانت في ال�16 من 
عمرها. وأضافت أنها طلبت من شقيقتها اصطحابها 
إلى فندق ف��ي البحرين حيث كانت تق��ام جتارب األداء.

وتابعت أن القيمن على البرنامج رأوا أنها حتت الس��ن 
القانوني��ة. إال أنه��م ق��رروا منحه��ا اس��تثناء ش��رط 
احلصول على موافقة والده��ا. ولفتت إلى أن األخير لم 
يقتنع باألمر، لكنه أبدى تفهمه. ويش��ار إلى أن أس��يل 
كشفت في اللقاء نفسه حقد إحدى املتابعات عليها.
وروت أن األخيرة وجهت إليها رسالة قاسية جاء فيها: 
»أكرهك لدرجة أمتنى إن وجهك يتشوه«. ووصفته بأنه 
»أبش��ع تعليق«، مش��يرة إلى أنها دخلت إلى حس��اب 
الفتاة لتجد أنها أطلقت على نفسها لقب »سجينة 
احلزن«، معربة عن اس��تغرابها التسمية والتعليق في 

الوقت نفسه.

هكذا كشفت أسيل عمران عمرها احلقيقي من دون انتباه



لالستفســـــار واالعالن االتصـــــــــال باالرقـام التاليــــــة : 07906318109 - 07702872273

albaynanew@yahoo.comalbaynanew@yahoo.com

الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
الطبية والعلمية وذلك لنشر 
الوعي الصحي يرجى ارسالها 

على الربيد االلكرتوني 

www.albayyna-new.com

العدد )3142(  الخميس 7 /3/ 2019

16 استراحة 

عملوا هنا في )                    ( ورحلوا

albaynanew@yahoo.com

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب



17 NO.3142.thu.7.MAR.2019إعالنات العدد )3142( الخميس 3/7/ 2019 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة االتحادية 
دار القضاء يف الشعب

محكمة االحوال الشخصية يف الشعب
العدد: 455/ش2019/2
التاريخ:            2019/3/5

اعـــــــــــــالن
اىل املدعى عليه/ لطفي علي شبيب

ــي(  وملجهولية محل اقامتك  ــوى املرقمة اعاله والتي تطلب )التفريق القضائ ــن(  الدع اقامت املدعية )امال رضا حس
ــعب يف موعد املرافعة  ــخصية يف الش قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني يوميتني للحضور امام محكمة االحوال الش
ــعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري  ــاعة التاس املصادف 2019/3/26 والس

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون.
القاضي سالم روضان املوسوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة النعمانية

العدد : 250/ب/2019
التاريخ :        2019/3/4

اعـــــــــــــــالن
اىل املدعى عليه / حسن فليح حسني

ــس املحلي لحي الوحدة عليه  ــب كتاب املجلس املحلي لقطاع الكرادة /املجل ــر ملجهولية محل اقامتك حس بالنظ
ــرر تبليغك بالحضور امام هذه املحكمة بصحيفتني محليتني يوميتني بالدعوى املرقمة اعاله واملقامة من قبل  تق
ــعة صباحا ويف حالة عدم  املدعي )مثنى عبد الرزاق زعول( والتي موعد مرافعتها يوم 14 / 3 / 2019 التاس

حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابية وعلنا وفق االصول مع التقدير.
القاضي عمار عيدان ضمد
قاضي محكمة بدائة النعمانية

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة النعمانية

العدد : 251/ب/2019
التاريخ : 2019/3/4

اعـــــــــــــالن
اىل املدعى عليه / حسن فليح حسني

ــس املحلي لحي الوحدة عليه  ــب كتاب املجلس املحلي لقطاع الكرادة /املجل ــر ملجهولية محل اقامتك حس بالنظ
ــرر تبليغك بالحضور امام هذه املحكمة بصحيفتني محليتني يوميتني بالدعوى املرقمة اعاله واملقامة من قبل  تق
ــعة صباحا ويف حالة عدم  ــوم 14 / 3 / 2019  التاس ــد عبد ( والتي موعد مرافعتها ي ــدي محم ــي ) مه املدع

حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابية وعلنا وفق االصول مع التقدير.
القاضي عمار عيدان ضمد
قاضي محكمة بدائة النعمانية



هموم الناس

املواطن يطالب باخلدمات 

من النافذة

    عبر العراقيون في اكثر من مناسبة عن استيائهم من ترد 
الواقع اخلدمي وعدم توفر املياه الصاحلة للش��رب والكهرباء 
وانتهاء بهشاش��ة البني��ة التحتية ، واقع اخلدمات س��يئ 
ف��ي بغداد وبقي��ة احملافظات وهن��اك ترد واضح فالش��وارع 
تش��كو من االهمال بالرغم من تخصي��ص األموال الكبيرة 
والضخم��ة للمج��ال اخلدم��ي . ولم يلمس املواطن حتس��نا 
ف��ي الوضع اخلدمي ، وليس هناك مش��اريع أجن��زت من قبل 
اجلهات املعنية  فالشوارع يرثى لها  وتشهد تكدس كميات 
كبيرة من النفايات فضالً عن قلة حمالت تنظيف الشوارع. 
اما م��ن ناحية امل��اء والكهرباء في بغ��داد وبقية احملافظات 
فيعان��ي املواطن م��ن انقطاعهما لس��اعات طويلة   ،  أهم 
شيء ألهالي بغداد الكهرباء واملاء ثم املواصالت ثم النظافة 
فال تتوافر أي منها بالش��كل املطلوب وهناك تلكؤ واضح ، 
اذ ان اجله��ات املعني��ة  لم تعد تعمل بش��كل جيد  ويبقى 
املواط��ن يعاني م��ن تردي اخلدمات كم��ا أن »البنى  التحتية  
قدمية جداً ، ويناش��د املواطنون اجلهات املس��ؤولة بالتدخل 
وإنق��اذ الواقع اخلدمي ف��ي بغداد واحملافظ��ات االخرى ولكن 
دون جدوى او اس��تماع ملناش��داتهم ، فعلى سبيل املثال ال 
احلصر خطوط نقل اجملاري الرئيسية في اغلب املدن متضررة 
بشكل كبير جدا واثر بشكل سلبي على املواطنني«، كما ان 
الكثير من اجملاري بدأت تنعكس على مش��اريع مياه الشرب 
ويكون هناك خلط مبياه الش��رب اخلاصة باملواطنني نتيجة 

ف��ي  املوج��ودة  التكس��رات 
اللحظة  ه��ذه  اجملاري«.حتى 
جند ان اجلهات املعنية باالمر 
بعي��دة ع��ن الواق��ع اخلدمي 
س��واء كان بالبلدي��ة او املاء 
واجمل��اري، حيث كن��ا نأمل أن 
تتدخل هذه اجلهات  بشكل 
كبير ولكن مع األسف الزالت 
الرئيس��ية  اخلطوط  غالبية 
الناقل��ة للمج��اري مدمرة«.
ان انق��اذ الواق��ع اخلدمي في 
احملافظ��ات   وبقي��ة  بغ��داد 

يبعد الضرر عن املواطنني ال��ذي أصابهم جراء النقص احلاد 
باخلدم��ات ف��ي املدين��ة وجتنبا ، نح��ن مقبل��ون على فصل 
الش��تاء، وعندما نس��أل من هم مبواقع املس��ؤولية يقولون 
لن��ا ال توجد خدم��ات وال توجد مبالغ. نع��م البنى التحتية 
للمج��اري تضررت بش��كل كبير في احملافظ��ات التي كانت 
ت��رزح حتت نير الدواعش نتيجة العمليات العس��كرية التي 
رافقت حترير احملافظات م��ن التتنظيم اإلرهابي نهاية العام 
املاض��ي.، لكن لألس��ف عملية االعمار مازال��ت حتبو واغلب 
سكانها مازالوا يعيشون في اخمليمات او على انقاض دورهم 
املهدم��ة ، وه��ذا مادف��ع املواطن��ني الى اع��الن امتعاضهم 
م��ن تراج��ع اخلدمات البلدي��ة وتراكم النفاي��ات في األحياء 
السكنية، فقد كشفت اغلب اللجان اخلدمية في مجالس 
احملافظات ، اخلدمات البلدية تراجعت بش��كل كبير ومن ثم 
أصابها الش��لل ش��به التام مما أدى الى تراكم النفايات في 
اغل��ب  األحياء الس��كنية واملناطق احمل��ررة اذ مازالت  توجد 
أنقاض  لم ترفع حلد االن ، إن فرق التنظيف التابعة ل مديريات  
البلديات الميكننا انكار جهودها ولكنها ضعيفة بحيث ان 
بع��ض األرصفة والتقاطع��ات اصبحت مكب��ات للنفايات، 
ولم تس��لم حتى الدور الس��كنية من أك��وام النفايات التي 
حاصرته��ا ، مم��ا اضطر الكثير من املواطن��ني أخذوا يحرقون 
النفايات للتخلص منها فهم يفعلون ذلك لغرض التخلص 
من الروائح الكريهة املنبعث��ة من أكوام النفايات التي نادراً 

ما جتد من ينقلها الى مواقع الطمر.

هناك ترد واضح 
فالشوارع تشكو 
من االهمال على 
الرغم من تخصيص 
األموال الكبرية 
والضخمة للمجال 
الخدمي
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أحمد البياتي
اعداد / د. احمد محمود احمد

استاذ جامعي

االسباب املوجبة للتعديل:
1.حتدي��د اخملصص��ات ايا كان��ت نوعها, 
يج��ب ان يك��ون ضمن عملي��ة تخمني 
مخصص��ات  لك��ن  ودقي��ق,  علم��ي 
الزوجي��ة والطفولة في العراق, حس��ب 
القان��ون املذك��ور اع��اله,  ال توافق متاما 
مع املصروف��ات الفعلية لكل من هذين 

الفئتني.
2.ان ح��ق الطفل   مضم��ون في جميع 
االتفاقيات واملعاهدات التي ابرمت دوليا, 
من اجل توفير حقوق وضمانات االطفال, 
او من اج��ل حماية حقوق االنس��ان في 
ش��تى بقاع االرض, كما هو حق مكفول 
ف��ي دس��اتير جميع الدول التي تس��اند 
ترسيخ املبادئ واالس��س الدميوقراطية, 
التي تعمل عل��ى تطبيق مبدأ )العدالة( 
ومب��دأ )املواطن��ة( في بالده��ا, كما نص  
الدس��تور العراقي على ضم��ان حماية 
حقوق االطف��ال, ورعايتهم, وكفالتهم 
التربي��ة  م��ن  ومتكينه��م  ,وتأهيله��م, 

والتعلي��م, ونص��ت كذلك عل��ى وجوب 
حف��اظ كيان االس��رة وقيمتها الدينية, 
واالخالقية, الوطني��ة , ولكن في الواقع 
بع��ض  ضم��ن  العراق��ي  التش��ريع  ان 
حقوق الطفل الشخصية من : النفقة 
واحلضان��ة, والرعاي��ة( وذل��ك من ضمن 
قانون االح��وال الش��خصية رقم )188( 
لسنة 1959 وقانون رعاية القاصرين رقم 

)78( لس��نة 1980 وقانون رعاية االحداث 
رقم )73( لس��نة 1983 كما ان املش��رع 
العراق��ي وف��ر بع��ض ضمان��ات اخ��رى 
للطف��ل في قان��ون العقوب��ات العراقي 
ن��ص  )111( لس��نة 1969 حي��ث  رق��م 
القانون على اجلرائ��م املتعلقة بالبنوة, 
ورعاية القاصر, وتعريض الصغار للخطر 
وهجر العائلة, وغيرها من احلقوق الواردة 

في قوانني اخرى. ولكن كل هذه ليس��ت 
على الشكل املطلوب, ولم تلب حاجات 
الطف��ل عل��ى ماي��رام, ولم يس��تطيع 
املش��روع العراقي من ضمن تشريعاته 
اخملتلفة ان يعتني برعاية كاملة للطفل 
العراق��ي, خصوصا في مج��ال حقوقه 
االقتصادية, حيث لم يتمكن على االقل 
من توفير الف دينار فقط ليومه الواحد 

بغية اعالته.
3.االس��رة في النظ��ام االجتماعي هي : 
البنية, واخللية االساس��ية في اجملتمع, 
وتساهم االسرة في النشاط االجتماعي 
ف��ي مختلف اجلوانب , وبالتالي االس��رة 
ه��ي ن��واة اجملتم��ع وحجرها االس��اس, 
وتعتب��ر ه��ي: الركيزة االسياس��ية في 
بناء مجتمع سليم وآمن, لذا يجب على 
الدولة ان تتخذ جميع القرارات والتدابير 
املطلوب��ة, لتكوين اس��رة ومتماس��كة 
, ولك��ن املش��رع العراقي لم يش��رع ما 
يتماش��ى مع مقومات االسرة الناجحة 
في اجملتمع. الجل تلك االس��باب وغيرها 
يج��ب ان تعدل قان��ون روات��ب موظفي 
 )22( رق��م   , الع��ام  والقط��اع  الدول��ة 

لس��نة 2008 املادة )14( الفقرات: االولى/ 
والثانية/ اللتان تنصان على مخصصات 

اعالة الطفولة الزوجية
محتوى املشروع:

تلغى املادة -14- اوال : التي تنص في فقرة 
/أ  )مين��ح املوظ��ف املت��زوج مخصصات 
اعال��ة قدره��ا )50.000( خمس��ون الف 
دين��ار, متن��ح الحدهما عندم��ا يتقاضى 

الزوج وزوجته راتبا وظيفيا او تقاعديا( 
ويحل محلها ما يأتي:

مينح املوظ��ف املتزوج مخصصات اعالة 
قدره��ا )100,000( مائة ال��ف دينار, متنح 
الحدهما عندما يتقاضى الزوج وزوجته 

راتبا وظيفيا او تقاعدي(.
ب/ تلغ��ى مادة 14- ثانيا – الفقرة/ أ التي 

تنص:
مينح املوظ��ف املتزوج مخصصات اعالة 
قدرها )10,000( عشرة االف دينار عن كل 

طفل لغاية الطفل الرابع(.
ويحل محلها ما يأتي:

)مينح املوظف املتزوج مخصصات اعالة 
قدرها )30.000( ثالثون الف دينار عن كل 

طفل لغاية الطفل الرابع(. 

في اطار سياستها التي انتهجتها لتنوير الرأي العام

»                             « تنشر مقرتح مشروع تعديل قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام 
رقم )22( لسنة 2008 / املادة )14( الفقرات / االوىل – الثانية اللتان تنصان 

على خمصصات اعالة الطفولة والزوجية

   تقول املواطنة )س��عاد ياس��ني حم��ود الربيعي( م��ن محافظة بابل / 
مركز احللة  بانها تش��غل احدى الدور في اجملمع السكني  قرب محطة 
القط��ار التاب��ع لوزارة املالي��ة ومت بيع هذه الدور لش��اغليها مبوجب قرار 
مجلس الوزراء املرقم 198 لسنة 2011 وبعد تثمني دارها من قبل اللجان 
املتخصص��ة التي لم تراع ظروفها املعيش��ية الصعب��ة حيث مت تقدير 
ال��دار مببلغ باهض  وهو )615000000 ( مليون دينار    حيث الزمتها بدفع 
هذا املبلغ نقدا او تقسيطا على ان يتم دفع مقدمة )85000000( مليون 
دينار مع االس��تمرار بدفع قسط س��نوي قدره )21000000 ( مليون دينار 
ملدة 20 س��نة . وهذه املرأة االرملة  تعي��ل عائلة ليس لديها القدرة على 
دف��ع مبالغ خيالية كهذه وهي اذ تضع مش��كلتها ب��ني ايديكم  كلها 
امل بان مروءة دولة رئيس الوزراء س��تراعي ظروفها.  بتخفيض املبلغ مبا 
يتناس��ب مع الظروف املعاش��ية. وفقكم اهلل خلدمة ه��ذا البلد ورعاية 

مواطنيه.
سعاد ياسني حمود الربيعي / موبايل 07818029281

لفيف من املتقاعدين العس��كريني من اجلي��ش العراقي )املنحل( الذين 
مت احالتهم على التقاعد يناش��دوكم بارس��ال معامالتهم املنجزة الى 
دائرة التقاعد العسكري  التي مت اجنازها بتاريخ 2018/3/12 وذكروا بانهم 
مس��ؤولون عن عوائل واغلبهم يعانون من االمراض املزمنة , وليتمكنوا 
من مواصلة حياتهم وتأمني معيشتهم وفقكم الباري وسدد خطاكم 
مل��ا فيه خير البالد والعباد وملا عرف عنكم من جانب انس��اني في تقدمي 

افضل اخلدمات لهذه الشريحة.

امام انظار رئيس اهليأة الوطنية للتقاعد

أمام انظار السيد رئيس الوزراء 
االدل��ة اجلنائي��ة .. الدع��اوى التي حت��ال الى 
خب��راء االدلة اجلنائية تنته��ي فيها الدعوى 
بتقدمي تقرير هذه اللجنة لصالح احد طرفي 
الدع��وى, ومبا ان تقرير ه��ذه اللجنة ال يخلو 
احيانا م��ن االنحياز الى احد ه��ذه االطراف 
ومجافي��ا للحقيق��ة وجملري��ات الدع��وى) اذ 
ان عل��م ذل��ك عند اهلل وحده س��بحانه ...؟( 
ان ضي��اع احلقيق��ة وفق��دان حق��وق بعض 
املتداع��ني عن��د تقدمي هذا التقري��ر غالبا ما 

يالحظها الس��ادة القض��اة واحملامني وحتى 
اطراف الدعوى وهو مثار جدل وتأمل!

ارى ان يص��ار الى اش��راك بع��ض احملامني او 
خريج��ي كلي��ة القان��ون حديث��ي التخرج 
ف��ي دورات مركزة للتخصص كخب��راء ادلة 
جنائي��ة مبا ينس��جم وعم��ل احملاكم وبعدد 
يالئم ويناس��ب احلاجة عل��ى ان تفتح لهم 
ش��عبة لسياق س��ري تس��تخدمه حفاظا 
حلق��وق الن��اس ويك��ون عمل ه��ؤالء اخلبراء 

بالتالي حتت اش��راف ه��ذه الهيئات وادارتها 
وتوجيهها خدمة للعدالة.ان غاية القضاء.. 
حتقي��ق العدالة وان ه��ؤالء احملامني هم جزء 
م��ن القض��اء وهم ج��زء م��ن   العدالة التي 
تنش��دها القضاء.انها فكرة قانونية قابلة 

للمناقشة والتنفيذ.

املحامي شهاب احمد عباس
دكتوراه يف القانون الدولي العام

افـكـــار قـانـونـيـــة قــابـلـــة .. لـلـمـنــاقـشــــــــــــة

حض��ر الى مقر جريدتنا املتقاعد علي خلف س��لمان وذكر 
بانه في الع��ام 2018 راجع هيئتكم املوق��رة لغرض اصدار 
بطاقة املاس��تر كارد وبالفعل مت اجنازها واس��تلمها والتي 
مبوجبها يتم اس��تالم الراتب التقاعدي, ولكنها لم تفعل 
حل��د االن )ماس��تر كارد النخيل( على الرغم م��ن مرور اكثر 
من ثالثة اشهر عليه يرجو االيعاز بتفعيلها وتسهيل امور 

املتقاعدين لغرض استالم الراتب التقاعدي.
املتقاعد علي خلف سلمان

بعثت املواطنة )نادية س��لمان خليل( برس��الة عبر البريد 
االلكترون��ي جلريدتنا ذك��رت فيها بانه��ا مطلقة وال يوجد 
لديها من يعيلها ويساندها وليس لديها سكن تناشدكم 
ب��ان تش��ملوها برعايتك��م االبوية وتخصص��ون لها راتب 

الرعاية االجتماعية لتتمكن من مواصلة حياتها.
موبايل/07731095175

جعفر هاشم السراي
خرج��ت قبل اي��ام قالئل ف��ي منطقة 
الثعالب��ة ف��ي بغ��داد تظاه��رة كبرى 
ش��ارك بها ع��دد كبير م��ن اهالي هذه 
املنطق��ة مطالبني دولة رئي��س الوزراء 
الدكت��ور ع��ادل عب��د امله��دي باعطاء 
االوامر بفتح معبر الثعالبة الذي يربط 
منطقته��م مبناطق الش��عب وحي اور 
وكذلك بفس��ح اجملال الكثر من )6000( 
س��تة االف عائل��ة عراقي��ة    متتل��ك 
قطع اراض س��كنية )مل��ك صرف( في 
هذه املنطقة باس��تخدام ه��ذا املعبر 
لنقل املواد االنش��ائية لبناء اراضيهم 
وبالرغ��م م��ن موافق��ة االم��ني الع��ام 

جملل��س الوزراء والس��يد قائ��د عمليات 
بغ��داد وامان��ة بغ��داد على فت��ح هذا 
املعبر اال ان القوات االمنية املس��ؤولة 
ع��ن املنطقة متتن��ع وتصر عل��ى عدم 
تنفي��ذ االوامر بحجج واهي��ة لذا ومن 
خالل صحيفتكم الغراء نناش��د دولة 
رئيس الوزراء بالتدخل لفتح هذا املعبر 
وتوفير اخلدمات االساس��ية والضرورية 
لهذه املنطق��ة والتي عاش��ت البؤس 
واحلرم��ان وس��وء اخلدم��ات الكث��ر من 
)20( عاما وبخالف ذلك س��يكون هناك 
اعتصام مفت��وح الهالي هذه املنطقة 
حلني االس��تجابة ملطالبه��م. وفقكم 

اهلل ورعاكم خلدمة ابناء شعبكم.  

اهالي الثعالبة يف بغداد يناشدون رئيس الوزراء بفتح 
معرب الثعالبة وتوفري اخلدمات االساسية  

  حض��ر  ال��ى مق��ر جريدتن��ا املواط��ن )جليل اس��ماعيل 
ابراهيم( وذكر بانه قدم طلبا س��ابقا الى وزارتكم لشموله 
باعانة احلماية االجتماعية مبوجب الكتاب ذي العدد /1737 
ف��ي 2017/4/19 ومت حتويله الى هيئ��ة احلماية االجتماعية / 
مكتب رئيس الهيئة ولم يتم تنفيذ الزيارة من قبل الباحث 
االجتماع��ي حلد االن عليه يناش��دكم باملوافقة على زيارة 
فريق الرصد امليداني لغرض االطالع على احواله املعيشية 
وامكانية ش��موله باعانة احلماي��ة االجتماعية, علما انه 
متزوج ولديه )4( اوالد ويس��كن في دار مس��تأجرة, ))البينة 
اجلدي��دة(( اذ تضع هذا االمر امام انظارك��م لهي على ثقة 
اكيدة بش��موله برعايتكم االبوي��ة وتخصيص راتب اعانة 
له وملا عرف عنكم من انس��انية وش��هامة في مس��اعدة 

واسناد احملتاجني.
بغداد/ مدينة الصدر/ قطاع /10

م/527 ز/7 د/141
موبايل/ 07714515139

امام انظار وزير العمل والشؤون االجتماعية

امام انظار وزير العمل والشؤون االجتماعية

امام انظار رئيس اهليأة الوطنية للتقاعد
تفعيل بطاقة املاسرت كارد

محمد جاسم الشمري 
بغ��داد عانت ما عان��ت وكان صمتها 
وصبرها هو قي��اس حلضارتها وتراثها 
البغدادي االصيل الذي يعرفه القاصي 
والداني بغداد ساحة االحرار وملتقى 
الش��عراء واالدب��اء وبل��د ال��ف ليل��ة 
وليلة وبلد االس��اطير بل��د الرصافي 
بلد  والكاظمي  والس��ياب  واجلواهري 
والطرق��ات  البغدادي��ة  الشناش��يل 
الضيقة اجلميلة كأنها لوحة حينما 
تدخ��ل اي ط��رف من اطرافه��ا ولكن 

ال��ذي حدث ان بغداد ق��د تركت بكل 
مفاصلها من احلي��اة اليومية بغياب 
تق��دمي اخلدمات التي ال تتناس��ب مع 
جماليته��ا وحضوره��ا الدائ��م ب��ني 
العواصم واملعروف عنها وقد ش��مل 
ذل��ك التهمي��ش اهله��ا البغداديني 
فضاق��ت عليه��م كل س��بل الراحة 
واالس��تجمام في عاصمتهم نتيجة 
لتحويل احلدائ��ق واملتنزهات الى بيع 
وش��راء وأبنية ليس لها اي مبرر فبعد 
كل ذل��ك ال نري��د اكث��ر من ه��ذا الن 

احلديث سيطول ، ومن الواجب علينا 
ان ندعو الس��ادة رؤس��اء الرئاس��ات 
الثالث واصحاب القرار وحتى االحزاب 
يريدون  الذي��ن  السياس��ية  والكت��ل 
لبغداد ان تنهض من جديد ان يكونوا 
دقيقني في اختيار منصب امني بغداد 
وان يستمعوا جيدا الى ملتقى محبي 
بغ��داد ال��ذي اق��ام احتف��اال حملبتهم 
للعاصم��ة بغداد واخت��اروا املهندس 
االستش��اري املهني حس��نني معله 
امينا لعاصمته��م  وهذا االختيار لم 

يأت��ي اعتباطا بل ج��اء وفق مقاييس 
وموازين مدروس��ة من كافة الشرائح 
البغدادية فه��و االجدر لهذا املنصب 
كونه ق��د تقلد الكثير م��ن املناصب 
بصمت��ه  منص��ب  كل  ف��ي  وت��رك 
ال��ذي  واالجن��از  والنزيه��ة  النظيف��ة 
يتطل��ب منه في حدود عمله وهو من 
العوائل البغدادية املعروفة لذا ندعو 
بأسم كل البغداديني ونساند رسالة 
جتمع محبي بغ��داد ان تأخذ  بتنفيذ 
مطالبه��م وهذا من حقهم حس��ب 

تفضل��ون  كذل��ك  وانت��م  الدس��تور 
ذل��ك ملا يتمتع به هذا الش��خص من 
امتي��ازات مطابق��ة ل��كل الش��روط 
ومالئمة داعني بأس��م اهالي بغداد ان 
يكون هذا النداء من بني االمور املهمة 
الت��ي تتداولونه��ا ف��ي ه��ذه املرحلة 
الراهن��ة ولو وافقت��م اصبتم النه هو 
الق��رار الصائب لتعود بغ��داد الى ما 
كن��ت عليه ورمب��ا اكثر النن��ا نتوخى 
بهذا الش��خص كل الهم��ة واملقدرة 

والبناء للعاصمة احلبيبة بغداد.

اىل الرئاسات الثالث .. ادعموا الكفوء واملتمكن وذا االختصاص والنزيه ملنصب امني بغداد
   للعراقيني حق عندما يطالبون بأبسط حقوقهم 
املس��لوبة، ألن أغلبيتهم مروا بظروف قاس��ية ال 
توص��ف ولكنهم حت��دوا كل املصاع��ب واملتاعب 
واحلروب التي أخذت خيرة الشباب  ، إذ عاش الكبار 
والصغ��ار، الرجال والنس��اء، وكل قومي��ات أبناء 
ش��عبنا بأيام حزين��ة وكئيبة، والي��وم العراقيون 
أم��ام حتٍد كبير يوجب عليه��م أن يصطفوا صفاً 

واحداً الجتياز كل احملن اليومية.
فال نري��د أن نكرر املاضي ونق��ف مكتوفي األيدي 
وننظر للس��راق ينهبون خيراتن��ا أمام عيوننا، بل 
نريد العراقيني جميعهم س��يوفاً مسلطة على 
س��ارقي  رق��اب 
محاربني  قوتهم 
الفاش��لني  كل 
أن  يري��د  وم��ن 
األرض  في  يعيث 

فساداً.. 
أخيراً:

والشيء بالشيء 
يذكر، إن مؤسس 
العراق  جمهورية 
الشهيد  الزعيم 
عبد الكرمي قاسم 
دوم��اً  ي��ردد  كان 
أنه ابن الش��عب 
الش��عب،  وم��ع 
حي��ث كان يؤكد 
امله��م  بقول��ه 
أم��ام  والصري��ح 
اجلميع: »إنني لن أنس��ى حسبي ونسبي، فإنني 
ابن العم��ال، وإنني ابن هذا الش��عب، وإنني فداء 
لهذا الش��عب، وأعمل في س��بيله وفي س��بيل 
االس��تقالل الوطن��ي، ودع��م صفوف��ه ووحدته«. 
هكذا كان الزعيم، مسؤوالً  عن العراقيني كافة.. 
أملن��ا كبير بالسياس��يني اجل��دد أن يعملوا كما 
عمل وس��ار الزعي��م من أجل بناء وإعم��ار العراق 
وتشغيل الكفاءات واأليادي العاملة خدمًة للبالد 

والعباد.

الشعب حتت 
راية العراق

حسني السومري

بــــوابـــــة

نريد العراقيني 
جميعهم سيوفًا 

مسلطة على 
رقاب سارقي 

قوتهم محاربني 
كل الفاشلني

لفي��ف م��ن املتقاعدين الذي��ن يس��تلمون رواتبهم من 
ف��روع مصرفكم حضروا الى مقر جريدتنا وذكروا بانه ال 
يتم صرف سلفة املتقاعدين لهم كون اعمارهم جتاوزت 
الس��بعني عاما, ويناش��دوكم بش��مولهم برعايتكم 

ومنحهم هذه السلفة النهم بامس احلاجة اليها.

امام انظار مدير مصرف الرشيد
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انتصار االنتفاضة الشعبانية
في انتفاضة آذار عام 1991 س��قطت 
هيب��ة النظ��ام الصدام��ي وجبروته 
السياسي واجهزته االمنية القابضة 
وتكس��رت ب��إرادة اجملاهدي��ن لوح��ة 
اخل��وف والرع��ب ال��ذي كان يح��وط 
قلوب الناس وانفجرت مخازن االرادة 
الفوالذي��ة وبان ضع��ف الدكتاتورية 
وهزاله��ا.. هؤالء الرج��ال الذين حرروا 
أرب��ع عش��رة محافظ��ة عراقية من 
قبض��ة الطاغية خالل أي��ام هم أباء 
وإخوة ورجال احلش��د الشعبي الذين 
العراقي��ة وحموا  احملافظ��ات  انقذوا 
أس��وار بغداد وم��دن الع��راق العزيزة 
من الس��قوط بعد 10 حزيران 2014، 
واجملاه��دون يول��دون دائم��اً وأب��داً من 
س��الالت النق��اء والطه��ر وكلم��ات 

الثورة والثوار.
ان الش��عوب حتتفل دائم��ا بأعيادها 
او  نكباته��ا  تس��تذكر  او  الوطني��ة 
بانتصاراته��ا،  مفاخره��ا  تس��جل 
ام��ا الش��عب العراقي رغم س��جله 
احلاف��ل باملفاخر، ت��وج االمجاد بتلك 
بانتفاضة  الت��ي س��ميت  النهض��ة 
1991، االنتفاضة الش��عبانية. برغم 
اس��تثنائية هذا احلدث وم��ا اختزنته 
ذاكرته م��ن صور لبطوالت ن��ادرة وما 
خلفه من ن��دوب وجراحات في ذاكرة 
الناج��ن م��ن املقابر اجلماعي��ة التي 
أعدها النظام بوحش��يته وهمجيته 
ألبط��ال ه��ذه االنتفاض��ة العظيمة 
لم يحظ ه��ذا احلدث ب��أي اهتمام او 
عناية ال في مجال التوثيق التاريخي 
وال مجال االستلهام اإلبداعي وال في 

الرواية والقصة وال في مجال الشعر 
واإلنت��اج األدبي، القلي��ل الذي وصلنا 
ال يتناس��ب وعم��ق ه��ذا احل��دث في 
العراقية.  للذاك��رة  الوطني  الوجدان 
وكأننا بذلك منارس ال مباالة قاس��ية 
تصل حلدود اإلجح��اف واجلحود بحق 
الدماء الطاهرة التي سفكها جالوزة 
النظام وحرسه اجلمهوري بحق القرى 
املقطوع��ة  واألش��جار  املس��تباحة 
والبساتن احملترقة واألجساد الطاهرة 
الت��ي تكومت في مقاب��ر مبعثرة في 
أرج��اء العراق. له��ذا الس��بب مازال 
القوم��ي  املش��روع  ودع��اة  البع��ض 
الفاش��ي يح��اول أن يخت��زل اهداف 
ه��ذه االنتفاض��ة الس��امية بأهداف 
وش��عارات طائفي��ة ال مت��ت حلقيقة 

الغليان والرفض الش��عبي الذي اوقد 
هذه االنتفاضة ولرمبا من حاول اسباغ 
الطائفي��ة بقصد  ه��ذه الش��عارات 
اجهاض ه��ذه االنتفاض��ة واحليلولة 
دون اس��تمرارها وجناحها هو نفس��ه 
ال��ذي م��ازال يحرك ويش��عل احلرائق 
واالحترابات الطائفية.ان الذين كتبوا 
ع��ن االنتفاضة الش��عبانية املباركة 
قليلون مقارنة بحج��م حدثها وأثره 

في تغيير سياس��ة الش��رق األوسط 
بأنه��ا  املنطق��ة.. علم��ا  وسياس��ة 
املنظري��ن   حس��ابات  كل  خلخل��ت 
واملريدي��ن بالع��راق الى م��ا يريدون به 
وكس��رت طوق الرعب واالرهاب الذي 
طيل��ة  والبعثي��ون  ص��دام  مارس��ه 
حكمهم الفاش��ي حت��ى انها ولدت 
تعاض��دت  عراقي��ة  جنوم��ا  واجنب��ت 
الش��جعان  تكات��ف  وتكاتف��ت 
اخلرافين االساطير، يدفعهم حبهم 
للع��راق وإميانهم بق��درة اهلل على أن 
ميكنهم من الطاغي��ة وابن الطاغية 
احملروس من أجهزة أمنية ومخابراتية 
حزبي��ة  ومنظم��ات  واس��تخباراتية 

وسلطة باغية وماكرة.
خلفية تاريخية

يتف��ق املؤرخ��ون والباحث��ون على أن 
االنتفاض��ة ب��دأت م��ن م��دن جنوب 
العراق وحتدي��داً مدين��ة البصرة بعد 
انسحاب اجليش من الكويت وتدمير 
آليات��ه من قب��ل الق��وات األمريكية، 
األمر الذي اضطر اجلنود للعودة سيراً 
على األق��دام إل��ى الع��راق. وعلى اثر 
هذا ق��ام أح��د اجلن��ود العراقين في 
فج��ر الثاني م��ن آذار من ع��ام 1991 
بإط��الق الن��ار عل��ى متث��ال للرئي��س 

آنذاك صدام وانهال عليه بالش��تائم 
والس��باب وكان هذا في ميدان يدعى 
س��احة س��عد في البص��رة لتنطلق 
ش��رارة االنتفاض��ة الش��عبية التي 
س��رت بس��رعة كبيرة جداً في أنحاء 
كان��ت  الصب��اح  وبحل��ول  الع��راق 
البصرة  االحتجاجات تعم محافظة 
والهارثة والدير وبدأ الثوار باستهداف 
مراكز الش��رطة ومعسكرات اجليش 
العراق��ي ف��ي املدينة. وخ��الل يومن 
أغلبي��ة  االنتفاض��ة  عم��ت  فق��ط 
مناطق العراق األخرى ومنها ميسان 
والناصرية والنجف وكربالء وواس��ط 
وديال��ى  وباب��ل  والديواني��ة  واملثن��ى 
واألنبار واملوصل وسامراء وسرعان ما 
وصلت إلى مدن شمال العراق دهوك، 
س��ليمانية، أربيل وكركوك وفي ظل 
ه��ذه األوض��اع املتأزم��ة ب��دأ النظام 
باس��تخدام أس��اليب القم��ع كافة 
إليقاف االنتفاضة واستخدام طائرات 
الهليكوبت��ر الت��ي أرس��لتها أمريكا 
للنظام بحجة نقل اجلرحى واملصابن 
من الكويت إل��ى العراق إال أن النظام 
اس��تخدمها بقص��ف امل��دن وإيقاف 
االنتفاض��ة ووص��ل األمر بالس��لطة 
الستعمال األسلحة الكيمياوية ضد 
املواطن��ن. ب��دأ اآلالف م��ن العراقين 
باخلروج إلى الش��وارع وترديد أهازيج 
تندد بالنظام وتدعو إلس��قاطه وقام 
البعض بالتوجه نحو مراكز الشرطة 

واملبان��ي احلكومية وإخ��راج من كان 
فيها من السجناء األبرياء واالستيالء 
عل��ى مخاب��ئ األس��لحة الصغي��رة 
وس��يطر املنتفضون عل��ى 14 مدينة 
من مجموع امل��دن العراقية الثماني 
عش��رة. وهنا بدأ القتال املسلح وبدأ 
كل من ميتلك السالح بحمل سالحه 
واخل��روج للقت��ال وق��د وص��ل القتال 
إل��ى ما يقرب كيلو مت��رات قليلة عن 
مدينة بغ��داد العاصم��ة التي كانت 

تترك��ز فيها مباني الوزارات ورئاس��ة 
اجلمهوري��ة، وكان ل��دى املنتفض��ن 
قناع��ة تامة ب��أن الق��وات األمريكية 
وقوات التحالف الت��ي كانت متركزة 
ف��ي الكويت س��تقوم مبس��اعدتهم 
لإلطاح��ة بالنظام ولك��ن لم يحدث 
ش��يء من هذا القبيل، فقد امتنعت 
الق��وات األمريكية عن تق��دمي العون 
للث��وار، وبدأ هن��ا النظ��ام بالقصف 

العش��وائي والقب��ض ثم إع��دام من 
يُعتقد انه قد ش��ارك في االنتفاضة 
فدمرت الكثير من املدن وسويت باألرض 
وُقتل ما يزيد عن )300( الف ش��خص 
في اجلنوب العراقي وحده خالل ال�14 
يوما التي هي عمر االنتفاضة، إذ عمد 
النظام إلى اس��تخدام كافة السبل 
الس��ترداد نظ��ام احلكم باس��تخدام 
كافة األس��لحة. وبدأت قوات احلرس 

اجلمهوري بالزحف الى مدينة النجف 
ف��ي مناط��ق األطراف ش��مال ش��رق 
املدينة باجتاه مثلث احلدود بن النجف 
واحلل��ة وكربالء حيث عب��رت القوات 
نهر الفرات جنوب مدينة الكفل. كان 
ذلك بعد ظهر يوم الثالثاء 1991/3/12 
وف��ي ي��وم االربع��اء التال��ي، وكان��ت 
اصوات قذائ��ف املدفعي��ة والدبابات 
تس��مع في ارجاء املدينة م��ن دون ان 

تطالها بس��بب املقاومة التي ابداها 
الث��وار. ودخل اجلي��ش مدينة النجف 
من جهة شمال الشرق يوم اخلميس 
الرئيس��ية  املراكز  واس��ترجع   )3/14(
على شارع الكوفة ووصل إلى جامعة 
النج��ف الديني��ة حيث كان الس��يد 
الش��هيد الصدر وعائلته مع السيد 
محمد كالنت��ر وعائلته وبعض طلبة 
اجلامعة يختفون في السرداب حتاشياً 

وس��يقوا  واعتقلوا جميعاً  للقصف 
إلى منطقة الرضوانية في الضواحي 
الش��مالية الغربي��ة لبغ��داد حي��ث 
خصص��ت الحت��واء )املعارض��ة( ولم 
تنته املقاومة اال يوم األحد )3/17( بعد 
أن هددوا باستعمال الغازات السامة 
في مركز املدينة وهددوا السيد اخلوئي 
ان استمرت املقاومة حول داره فطلب 
من اجملاهدين التفرق عن الدار وايكال 
األمر إلى مديره واس��تمرت الطائرات 
وهي حتوم  )الهليوكوبتر(  الس��متية 
ح��ول منطقة بي��ت الس��يد اخلوئي 
والصحن احليدري وترمي بصواريخها.
االنتفاضة  وبالنسبة ألسباب فشل 
ف��ي اجلنوب، يقول الباحث في مجال 
التأري��خ، احم��د ال��داوودي ان »عدم 
الش��عبانية  االنتفاض��ة  اس��تمرار 
ف��ي اجلنوب وع��دم جناحه��ا ميكن أن 
يك��ون لع��دة أس��باب: فاالنتفاضة 
كان��ت عش��وائية ش��عبية بغي��اب 
القائ��د ال��ذي يقود اجملموع��ات على 
الرغ��م من وج��ود قي��ادات جملموعات 
وأس��باب  مناطقه��ا،  ف��ي  صغي��رة 
أخرى مهم��ة كعدم وج��ود االتصال 
وشبه انعدام لإلعالم احلر الذي ينقل 
احلقائق«.. حتية حب ووفاء للشهداء 

ولعوائلهم.

19من الماضي
الذين كتبوا عن االنتفاضة الشعبانية املباركة قليلون مقارنة حبجم حدثها 

وأثره يف تغيري سياسة الشرق األوسط وسياسة املنطقة
على الرغم من مرور 28 عاما على انطالقها اال انه ال يخفى على أحد ما جرى عام 1991 

في إنتفاضة الشعب العراقي عندما إنطلقت اجلموع الهادرة لتقول كلمتها وتعبر عن 

مكنون وجدانها، إنتفاضة ضد ظلم النظام البعثي وجوره وحصل ما يدمي القلب بعد 

إجهاض اإلنتفاضة املباركة بقيام سلطة البعث ومبساعدة أمريكا واخلليج بقتل اآلالف 

بل مئات اآلالف من أبناء الشعب العراقي ودفن اآلالف منهم أحياًء في مقابر جماعية، 

اليوم وبعد سنوات طوال يتذكر العراقيون هذا احلدث االليم ويستذكرون معه خذالن 

االعالم العراقي والعربي والدولي ألبطال هذه امللحمة..

اعداد / البينة الجديدة

بمناسبة مرور 28 سنة على اندالعها .. )البينة الجديدة( تستذكر االنتفاضة الشعبانية

بدأت من مدن جنوب العراق وحتديداً مدينة البصرة بعد انسحاب 
اجليش من الكويت وتدمري آلياته من قبل القوات األمريكية

اعداد / البينة الجديدة
بعدما كان مالذاً لعش��اق املوس��يقى، 
بات مقه��ى أم كلثوم املس��مى تيمنا 
بكوكب الش��رق، يق��اوم االندثار، حاله 
في ذلك حال املس��ارح وأماكن ثقافية 
أخرى في ش��ارع الرشيد التاريخي في 
العاصم��ة العراقي��ة. ال يرت��اد املقهى 
اليوم إال كبار الس��ن من الرجال، الذين 
يأتون لش��رب الش��اي أو لع��ب طاولة 
الزه��ر، حت��ت صور آخ��ر مل��وك العراق، 
فيصل، الذي أطيح به في العام 1958.
ويق��ول أحد هؤالء ويدعى طارق جميلة 
)70 عام��ا( »عالقتي باملقهى بدأت منذ 
الع��ام 1971. بع��د الع��ام 2003 غ��اب 
عن��ه االهتمام ولم يج��د رواد األمس«.
ويضيف أن العديد من الش��بان، كانوا 
في السابق ميضون ساعات طويلة على 
وق��ع أغاني أم كلثوم م��ن »هو صحيح 
الهوى غ��الب« إلى »يا ظاملني« وغيرها.

من جهته، يتذكر أبو حيدر، العسكري 
املتقاعد أن »احلضور إلى هنا، كان جزءا 
من تقليدنا احلياتي، وبعد تلك السنوات 
لم يعد أمامنا س��وى هذا املقهى نلجأ 
إليه لنس��تعيد الذكري��ات«. حن كان 
املقهى في أوجه، كان صعبا جدا تلبية 
طلب الزبون بشكل سريع نظرا لكثرة 
ال��رواد. والتغيي��ر الوحيد ال��ذي أدخل 

عل��ى املقهى، حل��ول مس��جل جديد 
محل القدمي الذي يعمل باس��طوانات 
يس��تغرق دورانها أكثر من ساعة. ولم 
يع��د األمر يتطلب س��وى عامل يختار 
احملتوى، بدال من سماع هتافات الزبائن 
املطالب��ن بهذه األغني��ة أو تلك. يقول 
أب��و حيدر »تعاق��ب عل��ى إدارة املقهى 

عدد من األشخاص بدءا من مؤسسها 
عبد املعن املوصلي، ولالس��ف البعض 
ل��م يب��د اهتمام��ا به��ا«. إل��ى جانبه، 
يلفت س��عيد القيس��ي )65 عاما( إلى 
أن »املقهى يق��اوم االختفاء ولم يفكر 
أح��د بتأهيل��ه واالهتم��ام بواح��د من 
رموز بغداد التراثية واملكانية«. وأضاف 

القيسي وهو أحد رواد املقهى منذ أكثر 
م��ن أربعن عاما إن »ه��ذا املكان ارتبط 
بالذائقة الفنية الغنائية، كانت حتفة 
غائرة في وجدان الش��باب، حيث ميتزج 
الت��راث والتاري��خ والصوت الش��جي«.

ل��م يتخل القيس��ي ع��ن املقهى رغم 
قدمه »الس��تعادة الذكريات مع الرفاق 

لي��س إال«، بحس��ب قول��ه. أب��و حيدر 
والقيس��ي ورفاقهم��ا، ش��هدوا دخول 
البالد في دوامة انعدام األمن في العام 
2003، م��ع بدء الغ��زو األميركي للعراق 
إلس��قاط نظام صدام حسن. وعليه، 
يتف��ق اجلميع، على أن الع��راق لم يعد 
نفسه مذ ذاك التاريخ. فاحلروب توالت 
وأطاحت بالنظ��ام والع��ادات. حينها، 
أغلق شارع الرش��يد الذي يطلق عليه 
حتى اليوم »ش��انزيليزيه بغداد«، أمام 
حركة السير. وتعرض ألكثر من اعتداء 
كان آخره��ا ف��ي الع��ام 2016، وأوق��ع 
نح��و 20 قتي��ال. ووصف رئي��س الوزراء 
عادل عبد املهدي الش��ارع بأنه »ذاكرة 
بغداد«. على مقربة من مكان مقهى أم 
كلثوم، ال يزال هن��اك مبنى قدمي يعرف 
ب�«خ��ان املدل��ل«، حيث غن��ت كوكب 
الش��رق في الع��ام 1932 أثن��اء زيارتها 
إلى بغ��داد. وحت��ول هذا امل��كان في ما 
بعد إلى محال لبيع التحف والعاديات.
يقول باس��م الش��مري، أح��د أصحاب 
هذه احملال »هذا املكان ش��يد في العام 
1906 وكان مخصص��ا لتجار بيع التبغ 
وعرف في ما بعد بخان املدلل«. ويجاور 
مقه��ى أم كلثوم، مقهى آخر، س��مي 
باألس��طورة، رمب��ا س��عيا للتناغم مع 

صيت املقهى األم.

مسارح وأماكن ثقافية يف »شانزيليزيه« بغداد شارع الرشيد التارخيي 
يف العاصمة العراقية تشكو قدمها وتهالكها وقلة روادها

محمد صالح ياسني الجبوري
العال��م بأس��ره يحتفل بالعي��د العاملي لالذاعة في 13 ش��باط 
م��ن كل عام، اعت��زازا باإلذاعة ودوره��ا في االع��الم، اذاعة بغداد 
تأسس��ت ع��ام 1936م )اول اذاع��ة ف��ي الش��رق األوس��ط( التي 
قدمت برامج منوعة ش��املة الى مس��تمعيها في ارجاء الوطن 
العربي، وكان املستمعون يراسلون االذاعة ويتواصلون معها في 
كل مكان، وله��م ذكريات مع املذيعن الذين ميت��ازون باصواتهم 
اجلميلة وقدراتهم في اإللقاء والتقدمي ومعلوماتهم ومهنيتهم، 
القس��م العربي لهيئة اإلذاعة البريطانية تأس��س عام 1938م، 
كن��ت اتاب��ع برامجه املنوع��ة )قول عل��ى قول(، السياس��ة بن 
الس��ائل واجمليب، احلصاد، لكل س��ؤال جواب، ندوة املس��تمعن، 
والبرامج املنوعة، كنت اراس��ل اإلذاعات، واش��ارك في برامجها،  
وتصلن��ي مجالت وكتب، من ابرز اجملالت )هنا لندن(، اجمللة املنوعة 
الش��املة التي حتتوي على برامج االذاعة، ومواضيع ادبية راقية، 
كنت استخدم راديو توانسس��تور لسماع البرامج، وكنت اضع 
الرادي��و قرب الوس��ادة، وأحيانا اتركه يعمل حت��ى الصباح، ورمبا 
يدركني النعاس، اإلذاعة من وس��ائل اإلعالم املس��موعة التي ال 
تؤثر على احلواس األخرى، كان التواصل بن االذاعة واملس��تمعن 
مس��تمرا، وكانت اذاعة صوت امريكا مونتي كارلو، لها محبوها 
ومس��تمعوها، الت��زال بعض البرام��ج في ذاكرت��ي، وقد تعلمت 
من الكثي��ر من املعلوم��ات العامة، فهي منبر ثقافي، ووس��يلة 
لنش��ر األدب والعلم، برنامج )همزة وصل( الذي يقدمه االس��تاذ 
محم��ود املس��لمي من اذاعة لن��دن، من البرامج الت��ي تنال رضا  
املس��تمعن، وبرنامج في��ه مقومات النج��اح والتواصل، يتمتع 
االس��تاذ املس��لمي بقدرة وقابلية عل��ى االداء والتقدمي والصوت 
املمي��ز واخلبرة، والتواصل مع املس��تمعن، وتبق��ى اإلذاعة قريبة 

على قلوبنا، ولها مكانة خاصة في أنفسنا.

اعداد/ البينة الجديدة
يحك��ى ان امللك فيصل االول كان ف��ي زيارة ألحد االلوية التابعة 
للمملكة العراقية في اجلنوب وبصحبته مجموعة من حاشيته 
وحل عليهم املساء في احدى القرى فأمر رئيس ديوانه ان يسأل 
عن اكثر شخص ميسور حال في تلك القرية لكي يضيفه امللك 
مع حاش��يته الى الصباح ومن ثم إكمال مس��يرة س��فره وفعال 
أمت ه��ذا الرجل واجب الضيافة على أحس��ن مايرام وفي الصباح 
الباكر أراد جاللة امللك ان يرد جميل هذا الرجل ملا قام به من عمل 
يحمد عليه فقال له املل��ك: اطلب ما تريد.. فقال الرجل اريد ان 
جتعلني )شيخا لهذه العش��يرة( فاجاب امللك: باستطاعتي ان 
أجعلك )وزي��را( او )متصرفا( واملتصرف في وقتنا احلاضر محافظ 
او )نائ��ب( في مجلس األعيان ال��ذي كان امللك يعن نوابه تعيينا 
ف��ي حينها أم��ا مجلس الن��واب فيأتي نوابه باالنتخ��اب. اما ان 
أجعلك )شيخا( فهذا ليس مبقدرتي فالشيخ ال ينصب وال يعن 
إمنا هي نعمة من اهلل متنح للش��خص الذي يقوم بخدمة ورعاية 
وصون وحفظ أهل عش��يرته ويحظى برضاه��م، حيث إن كلمة 

شيخ تتكون من ثالث حروف لكل حرف معنى:
ش: يعني الشهامة

ي: يأمر باملعروف وينهى عن املنكر
خ: خادم قومه

فبالنهاية نس��تنتج من ه��ذه احلكاية الرائع��ة ان ليس كل من 
اصبح عنده القدرة املالية قال انا شيخ.. ولكم السالمة.

معنى كلمة شيخ 

مقهى كوكب الشرق في بغداد يأبى االندثارذكريات إذاعية قدمية
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دائماً للحروب بداية ونهاية، ودائماً الصفحات الدموية 
واملظلم��ة مثل صفحة داعش وغيره��ا تُطوى إلى غير 
رجع��ة، وعنده��ا يتوقف امل��وت والنزي��ف ودوي املدافع 

واالنفجارات وما جتره من ويالت..
لكن كما قلت في عمود سابق، هناك حرب خفية تدور 
رحاها في أكثر من س��احة، وإن من يق��رأ بعمق ومتعن 
اإلحصائية التي أصدرها مستشفى اجلملة العصبية 
ببغ��داد س��يتوقف ش��اء أم أب��ى أم��ام أرق��ام صادمة 

ومؤملة.
وبحس��ب اإلحصائي��ة فإن املستش��فى املذك��ور قد 
اس��تقبل خالل ش��هر ش��باط املاضي من ه��ذا العام 
)2019( أكثر م��ن )1421( حالة طارئ��ة.. وإليكم أعزائي 

القراء تفاصيل النشرة، شاكراً لكم حسن التدقيق..
مت تسجيل )361( حالة سقوط من أماكن مرتفعة كأنها 

من جبل حصاروست 
و)166(  همالي��ا!!  أو 
حلوادث س��ير، واألعم 
األغل��ب فيها حوادث 
عادًة  التي  الدراج��ات 
بكس��ر  تتمث��ل  م��ا 
ونزي��ف  اجلمجم��ة 
الدم��اغ، وما أدراك ما 
الذي ال يفيد  الدماغ، 
م��ع نزفه اس��تخدام 

أرقى أنواع الِدباغ!!
إن  اإلحصائية  وتقول 
مستش��فى اجلمل��ة 

العصبي��ة هو أش��به ما يك��ون في حالة إن��ذار )ج(، إذ 
يس��تقبل على مدار )24( س��اعة حاالت طارئة، فضالً 
ع��ن ح��االت محالة م��ن مستش��فيات أخ��رى تتعلق 
بإصاب��ات ال��رأس واجللط��ات والطلق الن��اري وإصابات 
احلبل الش��وكي الناجمة عن حوادث الدراجات النارية 

والتك تك وقد بلغت )43( إصابة.
يقول مدير املستشفى الدكتور )سمير حميد الدلفي( 
إن من بني احلاالت الطارئة الواردة أكثر من )295( جلطة 
دماغية غالبيتها ملن هم فوق اخلمس��ني عاماً، وهناك 
إصابات بالرأس نتيجة الرمي العشوائي ونوبات الصرع 

والشجار والتعرض لشدة خارجية وورم دماغي..
إننا مطالبون بقراءة متأنية لتلك األرقام وإيجاد حلول 
بغية التصدي لألس��باب واملس��ببات، وحذارِ حذارِ من 
ترك احلبل على الغارب ألن اخلاس��ر هو نحن.. وعس��ى 
أن تك��ون الرس��الة ق��د وصلت إل��ى من بيدي��ه القرار 

وصناعته.. إنها حقاً أرقام تشيب لها رؤوس الولدان!

هيئة التحرير: 07901195815ــ 07707011113لإلعالن يف الجريدة: 07906318109 ــ 07707011114رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني العراقيني )134(رقم االيداع يف دار الكتب والوثائق ) 970 ( لسنة 2007 لالتصال باالدارة: 07830780748
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جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

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 )3142( - الخميس - 7 - آذار - 2019

خاص ب�)                    (

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

طبيب عراقي يعود من لندن إىل مسقط رأسه ويفتتح عيادة متنقلة

َأْرَقاٌم َتِشْيُب َلَا
ُرُؤْوُس الِوْلَداِن

إننا مطالبون بقراءة 
متأنية لتلك األرقام 

وإيجاد حلول بغية 
التصدي لألسباب 
واملسببات، وحذاِر 

حذاِر من ترك الحبل 
على الغارب..

متابعة / البينة الجديدة
نش��رت صحيف��ة بريطاني��ة ف��ي 
تقري��ر له��ا ه��ذا االس��بوع, ع��ن 
طبيب عراقي ط��ار عائداً إلى بالده، 
مفتتح��اً عي��ادة طبي��ة متنقل��ة 
التقرير  بلدته.ويذكر  أبن��اء  ملعاجلة 
ان الطبي��ب ع��اد إلى بل��د الوالدة، 
الذي مزقت��ه احلرب، لتق��دمي رعاية 
طبية محس��نة للن��اس، مبيناً أن 
الدكتور ليث الربيعي، استش��اري 
ف��ي  الهضم��ي  اجله��از  أم��راض 
مستش��فى س��ان ماركو، الواقعة 
في مدينة هارو في لندن ببريطانيا، 

عاد إلى مس��قط رأسه في البصرة 
في الع��راق هذا األس��بوع إلعطاء 
الرعاي��ة للمحتاج��ني بع��د النزاع 
ال��ذي ح��دث ف��ي احملافظ��ة خالل 
الفت��رات املاضي��ة. ويذك��ر التقرير 
أن ه��ذه الزي��ارة س��تكون الرابعة، 
التي يق��وم بها الطبي��ب الربيعي 
إلى مناط��ق البالد، حي��ث الرعاية 
الصحية املتاحة أساسية للغاية. 
وق��ال الربيع��ي: “أنا مدي��ن لبلدي، 
وهذا ه��و أقل ما ميكنني القيام به. 
ال يزال الع��راق يتعافى من الصراع، 

لكن األمور تتحسن ببطء«.

متابعة / البينة الجديدة
ص��ّوت مجلس محافظة النجف، 
أم��س األربعاء، عل��ى اعتبار ذكرى 
مول��د اإلمام علي )عليه الس��الم( 
عي��داً للمحافظ��ة. وق��ال املرك��ز 
اإلعالم��ي للمجل��س إن »مجلس 

محافظة النجف صوت باإلجماع، 
بجلس��ته االعتيادي��ة املنعق��دة 
أم��س، عل��ى اعتب��ار ي��وم الثالث 
عشر من ش��هر رجب ذكرى مولد 
أمي��ر املؤمن��ني )ع( عي��داً حملافظة 

النجف«.

 َعَمَلُكْم َورَُسوُلُه َوامْلُْؤِمُنوَن (
ُ ) َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللهَّ

املتقاعدون، س��واء أكانوا مدنيني أم عس��كريني، هم شريحة 
أفن��ت أعماره��ا من أجل ه��ذا الوطن وم��ن أجل ِع��زة ورفعة 
ش��عبه، فقد قدموا الكثي��ر الكثير من اجله��د والعطاء عبر 
خدم��ة طويلة م��ن الزمن، وإن م��ن الواجب الوطن��ي أن تقدم 
له��م الدول��ة كل الدعم والرعاية واالهتم��ام في كل اجلوانب 
املعيش��ية والصحية والسكنية وغيرها الشيء الكثير. ومن 
يّطل��ع على إجراءات دول العالم املتقدمة إزاء هذه الش��ريحة 
س��يتوقف أمام صور جميلة من االهتم��ام والرعاية، ولكن ما 
يؤِس��ف أننا لم نعطهم ما يس��تحقون من اهتمام يتناسب 
ودورهم، ولعل أبس��ط مثال على ذلك الس��لفة التي مينحها 
والرشيد،  الرافدين  مصرفا 
املصرف��ان  وض��ع  حي��ث 
س��لفة  عل��ى  ضواب��ط 
املتقاعدي��ن تتضمن فرض 
فوائ��د غي��ر طبيعي��ة من 
ش��أنها أن تثقل كواهلهم 
ف��ي  يغرق��ون  وجتعله��م 
ديون واجبة الس��داد بينما 
ه��م يكافح��ون ويكابدون 
ملواجه��ة حياة معيش��ية 
وإن  ال  وكي��ف  صعب��ة، 
املصرف عندما مينح س��لفة أو قرضاً للمتقاعد ب�)10( ماليني 
دينار فإن الفوائد املترتبة عليه بواقع أكثر من )4( ماليني دينار، 

وأكيد هو مبلغ كبير..
إن مصرفي الرافدين والرشيد من املصارف احلكومية العريقة 
وإن الواجب يقتضي أن يس��اهما في دعم الش��رائح الفقيرة، 
وحتديداً املتقاعدين، من خالل منحهم سلفاً أو قروضاً من دون 
فوائد، وهذا ليس صعباً ألننا نعيش في دولة نفطية وإيراداتها 
من هذه املادة كبيرة جداً تغطي احتياجات شعب مثل الصني 
الش��عبية، وأنا أعرف أن دوالً ليس فيها اقتصاد قوي وليست 
فيه��ا م��وارد أو ثروات ولكنه��ا تقوم بني احل��ني واآلخر بإصدار 
قرارات إلطفاء ديون أو فوائد تترتب على ش��رائح من شعوبها، 
بينما نحن في العراق ال نس��مع غير أخبار عن جمع الرس��وم 

وفرض الضرائب التي يدفع ثمنها الفقراء وليس غيرهم..
إنن��ا إذ نطرح ه��ذه املعاناة فلك��ي نضعها أم��ام دولة رئيس 
الوزراء، وأمام رئيس مجلس النواب، وأمام كل ممثلي الش��عب، 
ليتحركوا ويب��ادروا فوراً لوضع حد ملا يعانيه املتقاعدون جراء 
فرض رسوم أو ضرائب غير مبررة أو مقبولة نهائياً، وكان حرياً 
أن تتم زيادة رواتبهم مبا يتناس��ب وارتف��اع وتيرة االحتياجات 

اليومية املتزايدة للعائلة العراقية.

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

ُسْلَفُة املَُتَقاِعِدْيَن .. 
َلْيَسْت ِمنًَّة َيا َمْصِرَف 

ِشْيِد اِفَدْيِن َوالرَّ الرَّ

بال مجاملة

صباح الشيخلي*

إن مصريف الرافدين 
والرشيد من املصارف 

الحكومية العريقة 
وإن الواجب يقتضي 
أن يساهما يف دعم 

الشرائح الفقرية، 
وتحديدًا املتقاعدين..

متقاعدون يتقدمون بالشكر والثناء إلى كل العاملني في مصرف 
الرافدين – فرع املش��تل وعلى رأس��هم مديرة املصرف والعاملون 
في شعبة رواتب املتقاعدين، ملا يبذلونه من جهود مباركة خلدمة 
الن��اس، وبورك��ت جهود املدير الع��ام ملصرف الرافدي��ن الدكتورة 

خولة األسدي التي تسعى جاهدة لالرتقاء بعمل فروع املصرف.

ش��كراً نقولها للعقيد )يوسف علوان( آمر شرطة النجدة 
النهرية ألدائه واجبه بشكل مهني ومخلص وتقدمي العون 
واإلنقاذ لكثير من احلاالت اإلنس��انية، فبارك الل فيه وأكثر 

من أمثاله.

جملس النجف يصّوت على اعتبار ذكرى 
مولد اإلمام علي )ع( عيداً للمحافظة

أشارت الفنانة مي حريري في اتصاٍل إذاعي إلى أنها تستعد 
إلعادة تسجيل عدة أغان للموسيقار الراحل ملحم بركات 
بطريقٍة عصرية. وكشفت أنها بدأت بالتحضير لتسجيل 
»يا عني صّبي دمع«، »سّلم عليها يا هوا«، باإلضافة لثالث 
أغان كان قد تنازل عنها. علماً أنها سبق وقدمت له أغنية 

»حبيبي إنت« مبوافقته خالل حياته.

متابعة / البينة الجديدة
أعلن رائ��د أعمال هولن��دي عن إطالق 
منصة دردشة جديدة، لكنها لن تكون 
متاحة للكل، فه��ي مدفوعة، تعمل 
مبقاب��ل م��ادي ل��كل ح��رف يكتبه 
املستخدم. وذكر موقع سكاي نيوز 
عربية، أن رائد األعمال الهولندي، 
م��ارك كولبروج��ة كش��ف عن 
اخلدمة التي أطلق عليها اسم 
وتطل��ب   ،Expensive Chat
من املس��تخدم دف��ع بنس أو 
م��ا يع��ادل 0.01 دوالر، لق��اء 
كل ح��رف يق��وم بكتابت��ه.

وج��اء إع��الن كولبروجة عن 
خدم��ة دردش��ة األغني��اء، 

عبر تغري��دة له مبوقع تويت��ر، قال إنها 
تأت��ي ك�تجربة اجتماعي��ة ملعرفة ما 
يحدث لغرفة الدردشة عندما ال تكون 
مجاني��ة للجمي��ع، علم��ا أن النق��ود 
التي تُدفع تذه��ب جميعها إلى جيب 
كولبروج��ة، وفق ما نقل موقع ذا فيرج 

التقني.

مي حريري تستعد لتسجيل 
عدد من األغنيــــات

دردشة األغنياء


