
بغداد / 
أعلن��ت الش��ركة العام��ة لنقل 
املس��افرين والوف��ود ام��س ع��ن 
انطالق اس��طول باص��ات النقل 
ذات الطابقني الى مدينة سامراء 
زوار  ونق��ل  خلدم��ة  املقدس��ة 
االمام��ني العس��كريني )عليهما 

السالم( .
واكد مدير عام الشركة املهندس 
كرمي كاظ��م حس��ني ان  باصات 
انطلقت  الطابقني  ذات  الشركة 
من بغ��داد ال��ى مدينة س��امراء 
الزوار  املقدس��ة لنق��ل وخدم��ة 

املدينة املقدس��ة  الى  الوافدي��ن 
االمام  مبناسبة ذكرى استشهاد 

علي الهادي )عليه السالم( .
وأضاف ان الشركة ارسلت  مفارز 

فني��ة وادارية لضمان انس��يابية 
عم��ل الباصات داخ��ل قطوعات 
املدينة املقدسة كما ان التنسيق 
عال مع الق��وات االمنية والعتبة 
املعني��ة  واجله��ات  العس��كرية 

االخرى .
يذك��ر ان الش��ركة العامة لنقل 
اح��دى  والوف��ود  املس��افرين 
تش��كيالت وزارة النق��ل اعلن��ت 
مس��بقا عن تخصيص اكثر من 
) ١٥٠ ( باص��ا لنق��ل زوار االمامني 
العسكريني داخل  مدينة سامراء 

املقدسة.

بغداد / 
ألن هدفن��ا االس��مى واالرف��ع هو الدفع مبس��يرة العراق نح��و االمام 
وحتقي��ق كل م��ا يصب��و اليه ش��عبنا من ع��زة ورفعة وتق��دم وبناء 
واعم��ار وجناح��ات فإننا في »البينة اجلديدة« نناش��د الس��يد رئيس 
ال��وزراء الدكتور )عادل عب��د املهدي( احملترم ألن يعتمد مستش��ارين 
محترفني ومخلصني وشجعاناً وعندهم ما يكفي من اخلبرة واملهارة 
واالقتدار ألن يرس��موا املس��ار للحكومة ويحققوا النجاح املنشود.. 
ونقولها من منطلق احلرص واالخوة واملؤازرة اعتمد يا ابا هاشم على 
مستشارين خبرتهم التجربة وتخلص فوراً من »سقط املتاع« وممن 
وجودهم وعدم وجودهم سواء وتذكر ياسيدي رئيس الوزراء ان العراق 
بحاجة الى كل ثانية وان من جربوا وثبت فش��لهم علينا ان نرميهم 

خارجاً كي ال يتوارث الفشل عندنا.

تطالب جبعل راتب احلد االدنى للمتقاعد )800( الف دينار شهريا وصرف مكافأة نهاية اخلدمة ملن مل تصرف له

)                                    (تناشد رئيس الوزراء: عليك يا أبا هاشم مبستشارين حمرتفني وخملصني وشجعانا.. يرمسون املسار وحيققون النجاح

خالل زيارته للعراق.. روحاني سيلتقي السيد السيستاني ويأمل ان تتمخض زيارته عن اتفاقيات قيمة وهامة
التصويت على صيغة قرار من حيث املبدأ بالغاء مكاتب املفتشني العموميني ودعم السلطة القضائية واستضافة هيئة املنافذ احلدودية

نائب : احزاب وشخصيات تعاملت مع شوارع وأمالك عامة كضيعات هلا

عالوي يطلب من احلكومة التدخل لتخفيف التوتر بني العراق وايران.. وشنكالي: اتفاق احلزبني الكرديني الرئيسني مل يتطرق لتقاسم الثروة النفطية
قرار خروج القوات االجنبية سيمضي باالغلبية داخل الربملان.. واالمن الوطين يكشف عن مشروع كبري ومهم لتأمني احلدود العراقية
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البرلمان يعقد جلسته االولى من فصله التشريعي الثاني خارج اسوار المنطقة الخضراء.. منطقة العالوي تجعله قريبًا من الشعب

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 

حرب يتساءل: هل ينجح احللبوسي يف زيارته لطهران بتحقيق وساطة مابني ايران وامريكا عجز عنها االحتاد االوربي؟!

عقد مجلس النواب امس الس��بت 
التاس��ع م��ن آذار احلالي جلس��ته 
التش��ريعي  فصل��ه  م��ن  االول��ى 
الثاني ف��ي منطقة العالوي ببغداد 
خ��ارج اس��وار املنطق��ة اخلض��راء 
وبذل��ك يك��ون البرمل��ان ق��د اقترب 
اكث��ر ال��ى الش��عب بل س��يكون 
وسط الش��عب وليس معزوالً عنه 
باس��وار عالي��ة لكن مايؤس��ف له 
انه لم يناقش قضاي��ا عاجلة وفي 
املقدمة منها اس��تكمال الكابينة 
الوزاري��ة حي��ث توج��د هن��اك )4( 
حقائب وزارية ش��اغرة هي )الدفاع 
ولم  والع��دل(  والتربية  والداخلي��ة 
تذكر لنا مق��ررة البرملان  عدد الذين 
حض��روا اجللس��ة او الذي��ن غاب��وا 
عنه��ا لك��ن كل م��ا ترش��ح هو ان 
رئيس��ي اجلمهوري��ة وال��وزراء كانا 
حاضرين اضافة الى رئيس مجلس 
القض��اء االعل��ى القاض��ي )فائ��ق 
زيدان( وبحسب املصادر فأن البرملان 
صوت من حيث املب��دأ على صيغة 
املفتش��ني  مكات��ب  بالغ��اء  ق��رار 
العموميني كما صوت اجمللس على 
صيغة ق��رار يتضمن توفي��ر املبالغ 
الالزمة لدعم الس��لطة القضائية 

وتوفي��ر الدرج��ات الوظيفية جمللس 
القض��اء االعلى وتفعيل دور االدعاء 
العام كما وجه باس��تضافة هيئة 
ع��دم  ملعرف��ة  احلدودي��ة  املناف��ذ 
الكمركي��ة في  التعرف��ة  تطبي��ق 
بعض االحيان في اقليم كردس��تان 
وموان��ئ البصرة.عل��ى صعي��د آخر 
اف��اد الس��فير االيراني ف��ي العراق 
)ايرج مس��جدي( امس السبت بأن 
روحاني(  االيراني )حس��ن  الرئي��س 

س��يلتقي خ��الل زيارت��ه املرتقب��ة 
االعل��ى  الدين��ي  املرج��ع  للع��راق 
)السيد علي السيستاني( وانه من 
املق��رر ان يلتقي خ��الل زيارته كبار 
املس��ؤولني العراقي��ني لبحث عدة 
البلدي��ن واملنطقة  ملفات تخ��ص 
ووصف روحان��ي العالقات بني ايران 
والعراق بأنها مث��ال يحتذى به في 
املنطقة باس��رها واض��اف روحاني 
امس خ��الل تس��لمه اوراق اعتماد 

ل��دى  اجلدي��د  العراق��ي  الس��فير 
طه��ران )س��عد ج��واد قندي��ل( ان 
هناك امكانيات كبي��رة تتمتع بها 
طهران وبغداد ميكن اس��تخدامها 
اكث��ر  بينهم��ا  التع��اون  لتوطي��د 
ب��ني  العالق��ات  معتب��راً  فاكث��ر 
الش��عبني العراقي وااليراني رصيداً 
ميك��ن توظيفه لتعمي��ق العالقات 
الثنائية في ش��تى اجمل��االت واعرب 
عن امله بأن تتمخض زيارته للعراق 

ع��ن اتفاقي��ات قيم��ة وهامة.وفي 
التط��ورات االمنية اكد مستش��ار 
االمن الوطني ورئيس هيئة احلش��د 
الش��عبي )فال��ح الفي��اض( اتخاذ 
عل��ى  واحل��ذر  احليط��ة  اج��راءات 
احلدود بالتزامن مع معارك منطقة 
الباغوز الس��ورية فيما كشف عن 
موعد تدشني مشروع مهم لتأمني 
احل��دود العراقي��ة وق��ال الفي��اض 
عل��ى هامش زي��ارة تفقدية اجراها 
لقاطع احلدود العراقية مع س��وريا 
ان الزي��ارة تأتي ضم��ن التواصل مع 
املقاتلني في ه��ذه املنطقة املهمة 
املتخذة  االج��راءات  عل��ى  لالطالع 
من قبل احلش��د الش��عبي واجليش 
ان التنس��يق االمن��ي ب��ني  مبين��اً 
القوات االمنية واحلشد كبير يصل 
حد التكامل ب��ني القطعات بهدف 
القضاء عل��ى فلول داعش االرهابي 
مشيراً  الى أن احلكومة تدرس آلية 
تأمني احلدود من خالل مشروع كبير 
ومهم يتضمن جوانب فنية وتقنية 
خ��الل  الن��ور  س��يرى  وهندس��ية 
الس��نة املقبلة.في ش��أن آخر اكد 
النائ��ب عن حتالف الفت��ح )محمد 
كرمي البلداوي( ان قرار خروج القوات 
االجنبي��ة من الع��راق التراجع عنه 
وس��يمضي بالتصوي��ت باالغلبية 

داخ��ل قبة البرملان بغض النظر عن 
االص��وات الرافض��ة له فيما اش��ار 
الى ان العراق اعلنها في مناسبات 
عديدة انه يرفض سياس��ة احملاور او 
ان تكون اراضيه ساحة للصراعات.

وف��ي التطورات ايضاً طلب الدكتور 
)اي��اد عالوي( من احلكومة   التدخل 
لتخفيف التوتر ب��ني ايران وامريكا 
محذراً بأن ال مجال حلرب جديدة في 
املنطقة فيما كش��ف ع��ن تقدميه 
طلبا الى احلكومة   بدراس��ة اجليل 
الثال��ث لتنظي��م داعش ج��اء ذلك 
في مؤمت��ر صحفي عقده عالوي في 
بغداد بصفت��ه نائب رئيس مجلس 
العالق��ات العربي��ة والدولي��ة م��ع 
اعضاء اجمللس بينهم )امني اجلميل( 
رئي��س جمهوري��ة لبن��ان االس��بق 
و)فؤاد السنيورة( رئيس مجلس وزراء 
لبنان االس��بق.من جانبه رأى عضو 
احل��زب الدميقراط��ي الكردس��تاني 
)ماج��د ش��نكالي( ان االتف��اق بني 
حزبي االحت��اد الوطني والدميقراطي 
الكردس��تانيان في اربيل كان جزءاً 
من التفاهم الس��تراتيجي بينهما 
الفت��اً ال��ى ان االتف��اق وض��ع آلي��ة 
الختي��ار ش��خصية كردية ملنصب 
محاف��ظ كركوك ول��م يتطرق الى 

تقاسم ثروات نفطية.

يف الهدفكتب املحرر السياسي

كعادتن��ا في كل س��نة وقبل موعد حلول موس��م الصيف 
حيث احلر الالهب وارتفاع درجات احلرارة التي تش��وي اجللود 
نطلق حزمة تس��اؤالت ونضعها على طاولة املس��ؤولني في 
احلكوم��ة وفي املقدم��ة منهم وزير الكهرب��اء وهذه املرة هو 
الس��يد )ل��ؤي اخلطيب(.. والب��ّد من التذكير عس��ى ان تنفع 
الذك��رى بأن صي��ف الع��ام املاض��ي كان التذم��ر من نقص 
اخلدم��ات وحتديداً الكهرب��اء قد اوصل مرج��ل الغضب الى 
االنفجار وتش��ظى على ش��كل تظاهرات ش��عبية غاضبة 
وعارمة سادت بغداد واحملافظات العراقية االخرى وباخلصوص 
محافظ��ات اجلن��وب العراقي املنك��وب على ال��دوام.. ورغم 
سقوط ضحايا وشهداء جراء تلك التظاهرات إال انها اثمرت 

بالضغط على احلكومة ألن 
تبرم اتفاقيتني مع شركتي 
وجنرال  االملاني��ة  س��يمنز 
لتطوير  االمريكية  الكترك 
الكهربائية  الطاقة  قطاع 
يذك��ر  بالش��يء  والش��يء 
ب��أن ما انفقت��ه احلكومات 
)١٥( س��نة  العراقي��ة منذ 
اكث��ر من )46( ملي��ار دوالر.. 
واق��ع  ان  الكارث��ة  لك��ن 
يتحس��ن  ل��م  الكهرب��اء 

وبق��ي حال »الس��دانه باملاي« وظ��ل املواط��ن يتألم وميضغ 
وعوداً معس��ولة كانت تطلق مبناس��بة او من دونها من قبل 
مس��ؤولني يعدوننا بصيف كله »بخيخ« لكن الصيف يبدأ 
وينته��ي واملواط��ن يلعن الس��اعة الت��ي ولدته فيه��ا امه.. 
نع��م لقد مرت )١٥( س��نة لكن الش��يء في االفق وال ش��يء 
في اليد.. وهذه املرة نعلق اآلمال على وزير الكهرباء الس��يد 
اخلطي��ب ونطالب��ه بوض��ع  س��تراتيجية واضح��ة املعالم 
للنهوض بقطاع الطاقة الكهربائية ونحتاج الى مصارحة 
ومكاش��فة مبا هو مت��اح وماهو غير متاح ليعرف الش��عب 
كامل احلقيقة.. الكهرباء في العراق والجل االرتقاء بها نحو 
االفضل حتت��اج فقط الى ارادة وطنية وم��ن دون ارادة وطنية 
وقرارات شجاعة من شأنها ان تزيل كل املعوقات واملعرقالت 

الميكننا احلديث عن حتسن الكهرباء وال هم يحزنون.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 نعلق اآلمال على 
وزير الكهرباء السيد 
الخطيب ونطالبه بوضع  
سرتاتيجية واضحة 
املعالم للنهوض بقطاع 
الطاقة الكهربائية 

صيفنا الالهب على 
االبواب.. فماذا اعددنا له؟
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اهليئة االستئنافية الثانية يف  إق
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة 

االحتادية ترد دعوى وزارة املالية حبق 
)                                     (

العامري واخلزعلي 
يتهمان واشنطن بالوقوف 

وراء »داعش« جديد 
والتدخل يف كركوك

5
                          تستذكر 

إستشهاد اية اهلل السيد 
حممد باقر احلكيم 

                                تهنئ املرأة 
العراقية مبناسبة عيد 

املرأة العاملي

3
23
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االتصاالت : شركة مسفوني اخلت بعقد املشروع الوطين مع الوزارة
احلكيم  : جندد دعمنا حلكومة عبد املهدي وسنعمل على مساندتهاال

2اردوغان حيدد موعدا لبدء ملء سد إليسو رغم االحتجاجات العراقية
3
3

الربملان يعقد جلسته االوىل من فصله التشريعي الثاني وال جديد بشأن اكمال الكابينة الوزارية 
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النقل : انطالق اسطول باصات طابقني لنقل الزوار اىل مدينة سامراء

بغداد / 
أف��اد مصدر محلي، بأن مجلس محافظ��ة بغداد وافق على تخصيصات مالية 
للمش��اريع املستمرة بقيمة ٥٥9 مليار دينار. وقال املصدر إن مجلس محافظة 
بغداد وافق على تخصيصات املش��اريع املس��تمرة مببلغ ٥٥9 مليار دينار . يذكر 
ان محافظة بغداد اعلنت، في وقت س��ابق، عن اس��تثناء خمسة مشاريع من 
ق��رار رئيس الوزراء القاضي بايقافها، مبينة ان املش��اريع ستس��هم في تقدمي 

مستوى كبيرا من اخلدمات الهالي مدينة بغداد.

جملس حمافظة بغداد خيصص )559( مليار دينار 
متقاعدون عس��كريون من منتسبي للمشاريع املستمرة

اجلي��ش العراقي الس��ابق ذك��روا في 
اتصاالته��م معن��ا انهم ص��اروا بني 
)حانه ومانه( ففي الوقت الذي اتخموا  
فيه بتصريحات تقول بصرف مكافأة 
نهاي��ة اخلدم��ة لهم لم يظه��ر  بيان 
عن موعد تس��ليمها حلد اآلن.. هيئة 

التقاعد الوطنية افتونا اثابكم اهلل.

برقية اىل التقاعد العامة

  بغداد /  
ح��ذر مص��رف الرش��يد، املواطن��ني م��ن 
التعام��ل م��ع اي جهة لترويج الس��لف 
والق��روض عدا فروعه.وق��ال املصرف ، إنه 

على املواطنني ع��دم التعامل مع جهات 
خارج املصرف تدعي بأنها وسيط لترويج 
السلف والقروض، معلنا عدم مسؤوليته 
ع��ن أي تعام��الت أو تعاق��دات تتم خارج 

فروعه.واضاف املصرف ان أبوابه مفتوحة 
الس��تقبال كافة الراغبني باحلصول على 
اخلدم��ات املصرفية، الفتا ال��ى ان جميع 
سلف املوظفني واملتقاعدين متنح حلاملي 

بطاق��ة نخي��ل حصرا.يذك��ر ان مصرف 
الرشيد باش��ر خالل الفترة املاضية مبنح 
س��لف وقروض للموظف��ني واملتقاعدين 

وفق ضوابط واليات معينة.

بغداد / 
قدرت األمم املتحدة، عدد النساء والفتيات العراقيات 
الالتي يحتجن ملساعدات إنسانية خالل عام 2٠١9 
بحوالي 3.3 ماليني، داعية حكومتي املركز واالقليم 
إل��ى االس��تثمار اجلدي ف��ي إمكانات نس��اء البالد 
لتعزي��ز االقتصاد وتنمية اجملتمع.واكد مكتبا هيئة 
األمم املتحدة للمرأة، وصندوق األمم املتحدة للسكان 
ب العراق في بيان مش��ترك التزامهما بالعمل نحو 
تعزيز املس��اواة بني الرج��ل واملرأة ومتكني النس��اء 

في مجال احلماية االجتماعية وتس��هيل وصولهن 
إل��ى اخلدمات العامة، لرفع مس��توى معيش��تهن 
وحتس��ن نوعية حياة اليافعني والش��باب من خالل 
احلراك الس��كاني وحقوق اإلنس��ان.واضاف البيان 
ان النس��اء في الع��راق عانني م��آس  كثيرة نتيجة 
الن��زوح املس��تمر، وعان��ني الصدم��ات النفس��ية 
وأش��كال العنف اخملتلفة بس��بب األزم��ة املزمنة، 
والتي أثرت س��لبا على قدرتهن في بناء مس��تقبل 
أفضل ألنفس��هن ولعائالتهن ومجتمعاتهن، الفتا 

ال��ى ان��ه مازال��ت احلاجة قائم��ة إلعطاء النس��اء 
والفتيات الفرصة للمش��اركة بص��ورة فاعلة في 
وضع السياس��ات وإج��راء التغيي��رات، خاصة وأن 
العراق يحاول اآلن التعافي من آثار النزاع مع تنظيم 
داعش الذي اس��تمر ملدة ثالث سنوات.ويصادف يوم 
الثام��ن من اذار م��ن كل عام الي��وم العاملي للمرأة 
وه��و احتف��ال عاملي يق��ام للداللة عل��ى االحترام 
الع��ام وتقدير وحب امل��رأة إلجنازاته��ا االقتصادية، 

والسياسية واالجتماعية. 

الرشيد حيذر املواطنني من التعامل مع اي جهة لرتويج السلف والقروض

األمم املتحدة : 3.3 ماليني عراقية حباجة ملساعدات

  بغداد / 
كش��ف نائب ف��ي البرملان، امس الس��بت، 
ع��ن تع��رض احلكوم��ة الى ضغوط بش��أن 
الدرج��ات اخلاصة، فيما اش��ار الى ان هناك 
احزاب��اً تتح��رك لضم��ان حصتها.ونقل��ت 
صحيفة العرب��ي اجلديد ع��ن النائب قوله 
ان احلكوم��ة   تتعرض منذ أيام الى ضغوط 

بش��أن املناصب اخلاصة والتي يقصد فيها 
املناص��ب االدنى م��ن ال��وزارات، حتت مزاعم 
ح��ق املك��ون والتمثي��ل واحل��ق االنتخابي.

واضاف النائب ان البرنامج احلكومي ل عادل 
عب��د امله��دي، ال��ذي مت��ت املوافق��ة عليه، 
يقضي بتغييرات واسعة في املناصب التي 
أمضى أصحابها فيها أكثر من 6 س��نوات، 

وكذل��ك املناصب الت��ي ت��دار بالوكالة، اال 
اننا نس��مع حالي��ا حتركات ألح��زاب وكتل 
سياسية عدة تطالب بضمان حصتها من 
ه��ذه املناص��ب، أو ما يس��مونه حق املكون 
أو الطائف��ة أو الفئ��ة، ضم��ن مصطلحات 
يجي��دون اس��تخدامها لالختب��اء خلفها 

لتحقيق مصالح حزبية لهم.

احلكومة ملزمة بإنهاء ملف »واو الوكالة« قبل حزيران املقبل  
وانطالق معركة الدرجات اخلاصة قد يبدأ مبكرًا

واشنطن / وكاالت / 
قدم��ت وزيرة القوات اجلوي��ة األمريكية 
م��ن  اس��تقالتها  ويلس��ون،  هي��ذر 
منصبها. ووفقا لوكالة رويترز، جاء قرار 
ويلس��ون بعد نحو عامني م��ن قيادتها 
لس��الح ميثل العماد الرئيس للحمالت 

األمريكية في سوريا وأفغانستان. وأبلغ 
مس��ؤول اميرك��ي رويترز أن ويلس��ون، 
التي تعتزم الع��ودة للمجال األكادميي، 
ل��م يطلب منها أحد ف��ي إدارة الرئيس 
دونال��د ترام��ب الرحي��ل كم��ا أنها لم 

تستقل حتت أي ضغط.

استقالة وزيرة القوات اجلوية األمريكية هيذر ويلسون
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بغداد / البينة الجديدة
أعلن��ت وزارة الصح��ة والبيئة ازالة ٢٩ معمال مخالفا عل��ى جانبي نهر الفرات 
في قضاء الرمادي مبحافظة االنبار ، وقال مدير عام دائرة حماية وحتس��ن البيئة 
في منطقة الوس��ط الدكتور ش��اكر احلاج ان مديرية بيئة االنبار وبالتعاون مع 
اللجنة املش��تركة من مديرية املوارد املائية وقائمقامية قضاء الرمادي وبإسناد 
مباش��ر م��ن قبل القوات االمنية )ق��وة الروجر( قامت بتنفي��ذ اوامر االزالة بحق 
االنش��طة اخملالف��ة للتعليمات البيئية بعد مرور فترة االنذار، ش��ملت عددا من 
معام��ل الرمل وعلى ط��ول نهر الفرات والت��ي تعد احد املص��ادر امللوثة للمياه 
والبيئة وتؤثر س��لبا على صحة وسالمة املواطنن .واكد احلاج ان  وزارة الصحة 
والبيئة تش��دد اجراءاتها الرقايية على جميع االنش��طة واملش��اريع الصناعية 
واخلدمي��ة وتوجه بض��رورة االلتزام باحمل��ددات البيئية لتف��ادي تطبيق مثل تلك 

االجراءات من اجل سالمة الواقع البيئي في البالد.

بغداد / البينة الجديدة
اعتبر رئي��س الوزراء عادل عبد املهدي، 
أنه آن االوان ان ينعم الشعب العراقي 
باالمن والرف��اه واقرار احلق��وق، مؤكداً 
أن��ه ب��دون التضحي��ات ل��ن تتحق��ق 
النجاحات. وقال عب��د املهدي، إنه في 
االول م��ن رجب قب��ل ١٦ عام��اً اغتال 
االره��اب التكفيري آي��ة اهلل العظمى 
الش��هيد السعيد السيد محمد باقر 
احلكيم ق��دس س��ره الش��ريف، قتل 

الش��هيد صائم��اً محتس��باً الى اهلل 
بعد امامته لصالة اجلمعة في النجف 
االش��رف بجوار قبر جده امير املؤمنن 
عليه الس��الم. وأضاف أن اجلرح عميق 
واملصاب اليم، فلق��د علم القتلة من 
يس��لبون من صفوفنا وعلم القتلة ان 
من يغتالونه هو رجل العلم واحلكمة 
والش��جاعة والرؤية الثاقبة واملواقف 
اخلالّق��ة، موضح��اً أنهم اغتال��وا رمزا 
ومرجع��ا للش��عب العراق��ي قاطب��ة 

وللعال��م في مقارع��ة النظام الظالم 
الش��عب  لس��ان  اس��كات  وحاول��وا 
العراق��ي الناط��ق إلخ��راج الب��الد من 
االوض��اع التي ق��ادت اليها سياس��ة 
والعنصري��ة  واالس��تبداد  املغام��رات 
والطائفية املقيتة. ولفت عبد املهدي 
ال��ى أنه بدون التضحي��ات لن تتحقق 
النجاح��ات، معتبراً أن��ه آن االوان بعد 
كل هذه التضحيات اجلس��ام ان ينعم 

شعبنا باالمن والرفاه واقرار احلقوق.

بغداد / البينة الجديدة
كشفت هيئة النزاهة، عن متكنها من إحباط عملية كبرى 
لتهريب س��عات اإلنترن��ت في محافظة كرك��وك، مبينة 
ضبطها مس��ؤول الش��ركة الضالعة بعملي��ة التهريب 
ومصادرة معداٍت عائدٍة للشركة. وقالت دائرة التحقيقات 
في الهيئة، انه وبالتعاون والتنس��يق م��ع وزارة االتصاالت 
وهيئة اإلعالم واالتصاالت، ضبطت مالكات مكتب حتقيق 
الهيئة ف��ي احملافظة مس��ؤول ش��ركٍة ضالع��ٍة بتهريب 
س��عات اإلنترنت ومببالغ تقدر مبالين الدوالرات، وإحباطها 
لعمليَّات التهريب التي كانت الشركة ضالعة بها، فضالً 
عن التحرُّز على األجهزة واملعدات العائدة للش��ركة التي 
كانت تس��تخدم ف��ي عمليَّة التهري��ب. وتابع��ت الدائرة 
أن العمليَّ��ة متَّ��ت ف��ي منطقة جيم��ن التي تع��د املغذي 
الرئيس جلميع األبراج والش��بكات في احملافظة، موضحًة 
أنَّ الش��ركة املهربة كانت تس��تخدم تقني��ة املايكرووية 
غير املرخصة، َما يتتس��بَّب بهدر مالين الدوالرات من املال 
العامِّ، فضالً عن االنعكاس السلبّي لهذه العمليَّات على 

اجلانب األمني.

الصحة والبيئة: إزالة معامل الرمل املخالفة على نهر الفرات يف األنبار

شيخ دلري تدعو إىل إطالق )اجمللس األعلى للمرأة( وإجياد احللول ملشاكلها

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

أخبار موجزة
جرح��ى .. أعلن��ت الش��رطة أنّه��ا اعتقل��ت ١٩5 
شخًصا في العاصمة اجلزائريّة إثر اشتباكات بن 
ش��ّبان وش��رطّين خّلفت ١١٢ جريًحا في صفوف 
قوى األمن. وشهدت العاصمة اجلزائرية تظاهرات 
حاش��دة في ي��وم اجلمع��ة الثالث عل��ى التوالي 
رفًضا لترّشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لوالية 
خامس��ة، رغم حتذير األخير اخلميس، في رسالة، 

من “فوضى” و”فتنة”، في مؤّشر إلى رفضه التراجع عن ترّشحه.
عودة .. رفضت احلكومة السويس��رية دعوات إعادة الدواعش الذين 
يحمل��ون جنس��يتها إلى البالد م��ن العراق وس��وريا. ونق��ل موقع 
)س��ويس انفو( السويسري بيانا للحكومة قالت 
فيه إنه “لن يتم منع املواطنن السويس��رين من 
العودة الى البالد، لكن الس��لطات تريد محاكمة 
االرهابي��ن ضم��ن املعايير القانوني��ة الدولية في 
البلدان التي ارتكب��وا فيها جرائمهم”. واضاف أن 
“سويس��را ميكن أن تس��اعد في انشاء محكمة 

دولية خاصة ودعم تطبيق القانون«.

اجالء .. اس��تمرت عملية إج��الء املدنين وعناصر 
تنظي��م “داع��ش” اإلجرام��ي املستس��لمن م��ن 
منطق��ة الباغوز في ريف دير الزور ش��مال ش��رق 
س��ورية، فيم��ا ش��هدت املنطقة حتليق��ا مكثفا 
من قبل الطيران احلربي التاب��ع للتحالف الدولي. 
وقالت صحيفة “العربي اجلديد” إن “دفعة جديدة 
تضم قرابة ١50 ش��خصا وصلت فج��ر امس إلى 
مناطق س��يطرة “ق��وات س��ورية الدميقراطية” )قس��د( قادمة من 

املنطقة احملاصرة في ناحية الباغوز.
تميي��ز .. أظه��ر اس��تطالع حدي��ث للرأي، أن املس��لمن ه��م أكثر 
اجملموع��ات الديني��ة عرضة للتمييز ف��ي الواليات 
املتح��دة األميركي��ة. وج��رى االس��تبيان من قبل 
موق��ع “ذي هي��ل” اإلخب��اري الب��ارز بالتع��اون مع 
شركة االس��تطالعات “هاريس إكس”، مطلع آذار 
احلالي حيث ش��مل ألف وثالثة ناخبن مسجلن. 
ورأى 85% من املش��اركن أن املسلمن أكثر تعرضا 

للتمييز في الواليات املتحدة

استهداف .. استهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
بني��ران أس��لحتها الرشاش��ة الثقيل��ة صيادين 
فلس��طينين قبالة س��واحل قطاع غ��زة. وقالت 
مصادر فلسطينية، إن الزوارق احلربية اإلسرائيلية 
أطلقت الن��ار جتاه مراك��ب الصيادين في منطقة 
السودانية شمال القطاع وقبالة منطقة الشيخ 
عجل��ن غرب مدينة غ��زة مما أجبر ق��وارب الصيد 

على مغادرة البحر دون اإلبالغ عن وقوع إصابات.
ان��دالع .. اندلع��ت مواجهات م��ع قوات االحت��الل الصهيوني عقب 
اقتحامه��ا بل��دة برقن غ��رب مدينة جن��ن أصيب خاللها ش��بان 
فلس��طينيون باالختناق بالغاز املس��يل للدموع. 
وقال��ت مص��ادر فلس��طينية: إن جن��ود االحتالل 
ترافقهم وح��دات خاصة داهموا البل��دة ومتركزوا 
قرب كازي��ة برقن وعلى طريق الواد وقرب ش��جرة 
الكينا على مدخل اخمليم وأطلقوا وابال كثيفا من 
القنابل املس��يلة للدموع. وأش��ارت إلى أن اجلنود 

انتشروا في املنطقة.

بغداد / البينة الجديدة
دع��ت القيادي��ة في االحت��اد الوطني الكردس��تاني والناش��طة 
النس��وية ريزان ش��يخ دلير، رؤس��اء اجلمهورية والوزراء والنواب 
الى إط��الق اجملل��س األعلى للم��رأة، متس��ائلة اين امل��رأة اليوم 
ف��ي املواق��ع احلكومية والتنفيذي��ة؟ وقالت ش��يخ دلير »ونحن 
نحتف��ل بيوم املرأة تبادر الى ذهني س��ؤال، ه��ل تكفي التهاني 
فق��ط للمرأة ام األهم من التهاني هي ايجاد احللول ملش��اكلها 
واملس��اعدة اجلادة ف��ي خلق مجتم��ع يحترم ارادته��ا ويحتفل 
بإجنازاتها ويعتبرها رقما مهما في معادلة احلياة وليست كائنا 
تقليديا يلبي احلاجات واملطالب؟«. وأضافت ش��يخ دلي، مع هذا 
أتقدم بالتهنئة الصادقة لكل امرأة ش��امخة كجبال كردستان 
وجميلة كأهوار اجلنوب ورائعة تش��به الوطن، انه يوم يستحق 
ان نحتف��ل به ونفتخر بامل��رأة التي تبخس حقوقه��ا يوما بعد 
يوم في نظام جديد يفترض انه دميقراطي يتس��اوى اجلميع فيه 
حقوقا وواجب��ات، اذا ونحن نحتفل بهذا اليوم ادعو الرئاس��ات 
الث��الث الى ان ينتقلوا من لغة التعاطف م��ع املرأة الى حقيقة 
التعامل الواقعي معها النها تس��تحق. وتس��اءلت شيخ دلير، 
اين املرأة في املواقع احلكومية والتنفيذية وهل تالش��ى مشروع 
اجملل��س األعلى للمراة ال��ذي ناديت به قبل س��نوات ولم يحدث 
اَي ش��ي؟ واليوم ونحن نحتف��ل بيومها املميز  ادعوكم يا رئيس 
اجلمهورية والوزراء ومجلس النواب للتحدي في ان تقدموا هدية 
مس��تحقة للمرأة في يومها، وهو إط��الق اجمللس األعلى للمرأة، 
وكل ع��ام وامل��رأة العراقية ب��كل ألوانها اجلميلة دين��ا ومذهبا 
وعقيدة وتوجها فكريا بكل خير، بانتظار ش��روق الشمس على 
حدث يعطيها االحقية في وجودها في مجتمع تتسيد هي فيه 

بالعدد والتأثير واإلجناز.

وكاالت / البينة الجديدة
اعلن الرئيس التركي رجب طي��ب اردوغان، عن موعد بدء عملية 
ملء س��د إليس��و، وذلك رغم احتجاج العراق عن��د بدء احتجاز 
املياه خلف السد لفترة وجيزة الصيف املاضي. وقال أردوغان، في 
جتم��ع انتخابي مبدينة ماردين جنوبي ش��رق البالد والواقعة على 
مقربة من السد، إن عملية ملء خزان سد إليسو على نهر دجلة 
س��تبدأ في حزيران. وأضاف أردوغان أن املش��روع سيسهم مببلغ 
١.5 مليار ليرة س��نويا في االقتصاد التركي. وتبلغ كلفة الس��د 
8.5 ملي��ار ليرة )١.٦ مليار دوالر(. وس��ينتج الس��د ١٢00 ميغاوات 
من الكهرباء جلنوب ش��رق تركي��ا. وتؤكد احلكوم��ة العراقية أن 
س��د إليسو سيؤدي إلى ش��ح املياه ألنه سيقلل تدفق املياه في 
نهر دجلة، أحد النهرين اللذين تعتمد عليهما البالد في معظم 
احتياجاتها من املاء. وفي تركيا، س��يؤدي السد إلى تشريد آالف 
الس��كان وإغراق بلدة عمرها ١٢ ألف عام. وكانت تركيا قد بدأت 
في ملء خزان الس��د ف��ي حزي��ران املاضي، لكنه��ا أوقفت ذلك 
مؤقتا بعد أس��بوع بسبب ش��كوى العراق من نقص تدفق املياه 
ف��ي النهر في ذروة الصيف. ومنذ الع��ام املاضي، أدى نقص املياه 
في العراق إلى اتخاذ إجراءات مثل حظر زراعة األرز، ودفع مزارعن 
لهجر أراضيهم. وش��هدت مدينة البصرة احتجاجات استمرت 

شهورا بسبب عدم وجود مياه صاحلة للشرب.

أردوغان حيدد موعدا لبدء ملء سد
 )إليسو( برغم االحتجاجات العراقية

برعاية وزير اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة

بغداد / البينة الجديدة
برعاي��ة وزي��ر االعمار واالس��كان والبلديات العام��ة )بنكن عبد 
اهلل ريكاني( وبإش��راف مباشر من قبل مدير عام املديرية العامة 
للمج��اري املهندس اخلبير )فاضل محم��د كاظم( ومبتابعة مدير 
مج��اري االنب��ار املهندس )ذاك��ر حميد عبد( وبحض��ور محافظ 
االنبار احملترم الدكتور )علي فرحان حميد( مبعية املهندس املقيم 
للمشروع املهندس )محمد شعبان منسي( قامت شركة العراق 
احلر للمقاوالت واحملال بعهدتها تنفيذ مش��روع شبكات مجاري 
الرمادي بتجهيز املش��روع ب�)١0( آليات تخصصية تنكر س��حب 
ع��دد ٦ وصاروخي��ة عدد 4 ومن منش��أ ايطالي اخلاصة مبش��روع 
مج��ار مما يعزز اجلهد اآللي اخلاص بدائ��رة مجاري الرمادي ويرتقي 

باملستوى اخلدمي والبيئي في احملافظة.

جتهيز مشروع شبكات جماري الرمادي
 بـ)10( آليات ختصصية

كتب محرر الشؤون املحلية
املتقاعدي��ن  ش��ريحة  م��ع  تضامن��اً 
»عس��كرين ومدني��ن« وبغي��ة االرتق��اء 
يجعله��م  ومب��ا  املعيش��ي  مبس��تواهم 

يعيش��ون حي��اة تلي��ق بتضحياتهم من 
اج��ل الوطن والش��عب طيل��ة خدمتهم 
الوظيفي��ة الطويلة فإن »البينة اجلديدة« 
تطالب بجعل راتب احلد االدنى للمتقاعد 

)800( ال��ف دينار ش��هرياً وص��رف مكافأة 
نهاي��ة اخلدم��ة ممن ل��م تص��رف لهم حلد 
اآلن بسبب التفس��يرات الغبية والظاملة 
بخص��وص  ص��درت  والت��ي  للقوان��ن 

املتقاعدين السيما قانون التقاعد املوحد 
رقم )٩( لس��نة ٢0١4. اننا إذ نطالب بهذه 
احلقوق املش��روعة فألننا نلفت كل القوى 
واجله��ات اخمللص��ة واملدافعة ع��ن حقوق 

املواطنن للتح��رك الفوري بغية جعل ما 
ندعو اليه حقيقة ُمسلماً بها مع التأكيد 
بأن اس��تحقاقات املتقاعدين هي قضية 

مشروعة وليس استجداًء من احد.

السوداني يطالب بتوفري احلماية القانونية لألجهزة الرقابية وإقرار قانون )الكسب غري املشروع(
مستغربا عدم وجود إجراءات لمحاسبة الفاسدين واسترجاع أموال الدولة

»                     « تطالب جبعل راتب احلد األدنى للمتقاعد )800( ألف دينار 
شهريًا وصرف مكافأة نهاية اخلدمة ملن مل تصرف له

بغداد / البينة الجديدة
ش��ياع  محم��د  النائ��ب  طال��ب 
الس��وداني اجمللس االعل��ى ملكافحة 
القانونية  الفس��اد بتوفير احلماي��ة 
لألجه��زة الرقابية املعنية بكش��ف 
الفساد حتى تتمكن من اداء واجبها 
بعيدا عن اية ضغوطات او تهديد من 
الفاسدين او من يدعمهم ، مستغربا 
عدم وج��ود اية اج��راءات او خطوات 
حملاسبة الفاسدين واسترجاع اموال 
الدول��ة وخاص��ة مم��ن ثب��ت عليهم 
التقصير ومت ادانتهم، عازيا الس��بب 
ال��ى عدم تفعيل جل��ان التضمن في 
الوزارات ومؤسس��ات الدولة، مشيرا 
الى ض��رورة تفعيل االوامر القضائية 
بحق من ثبت اجل��رم عليهم واولهم 
م��ن يقطن��ون خ��ارج الب��الد حتى ال 
يفلتوا من العقاب. واكد الس��وداني 

خالل مداخلة له في جلسة مجلس 
الن��واب الس��بت ٢0١٩/3/٩  بحضور 
رئي��س اجلمهوري��ة ورئي��س ال��وزراء 
ورئيس مجلس القضاء ورئيس ديوان 
الرقابة املالي��ة ورئيس هيئة النزاهة 
ان لدين��ا الي��وم الكثي��ر م��ن قضايا 
واحلساسة وحتتاج  املهمة  الفس��اد 
ال��ى حترك جدي من اجل احقاق احلق 
وحس��مها، منوه��ا ال��ى اهمي��ة ان 
تأخ��ذ احلكومة زمام املبادرة حلس��م 
قضاي��ا الفس��اد م��ن اج��ل اعطاء 
وكذلك  للش��ارع  ايجابي��ة  رس��الة 
الس��تعادة الثقة وهيبة الدولة واحلد 
من تغ��ول الفاس��دين ف��ي مفاصل 
الدولة، مستش��هدا بان اينما توجد 
الفاس��دين  الكبي��رة جن��د  العق��ود 
يتقدم��ون املش��هد للظف��ر بأموال 
السحت احلرام. وطرح النائب محمد 

شياع الس��وداني فكرة انشاء جلنة 
مركزية للعقود لإلشراف على عقود 
وزارت��ي الدف��اع والداخلي��ة والنفط 
والكهرب��اء كذل��ك اإلش��راف عل��ى 
تعاقدات البطاقة التموينية واألدوية 

واملش��اريع الكب��رى عل��ى ان يك��ون 
اعضاؤها من ذوي اخلبرة واالختصاص 
تخض��ع  وأن  احلس��نة  والس��معة 
إلجراءات الرقاب��ة واملتابعة لتحقيق 
املب��دأ الوقائ��ي. كم��ا ج��دد النائب 
مطالبته بعدم التهاون مع االجراءات 
القانونية بشأن كشف الذمة املالية 
للمش��مولن به��ا، مقترح��ا اعطاء 
الصالحية للوزير او املفتش العام في 
الوزارة بش��مول املوظف دون الدرجة 
اخلاصة وحسب مقتضيات مصلحة 
الدول��ة واحلفاظ عل��ى امل��ال العام، 
منوها الى ظه��ور طبقة في اجملتمع 
متتلك امواال طائلة مجهولة املصدر 
وانس��جاماً مع املبداء القانوني.. من 
اين لك هذا؟ اقترح اهمية ان يس��رع 
مجلس النواب باإلسراع في تشريع 
قانون )الكس��ب غير املشروع(. وقال 

السوداني ان لوسائل االعالم اهمية 
كبيرة في عملية التثقيف والتوعية 
في مجال تشخيص وكشف حاالت 
الفس��اد وايضا تبيان ضررها الفادح 
على اجملتم��ع في بعديه��ا االخالقي 
واالقتص��ادي، مش��يرا ال��ى ض��رورة 
متكام��ل  ومش��روع  رؤي��ة  تكوي��ن 
يس��اعد عل��ى احل��د م��ن الفس��اد 
املستش��ري في مفاص��ل عديدة من 
الدول��ة، مقترح��ا ان تش��ارك وزارات 
)التربي��ة، والتعليم العالي، الثقافة( 
بإدخال ثقافة )معا ضد الفساد( في 
املناه��ج التعليمية ويب��دأ تطبيقه 
وتنفيذه ابتداء من مرحلة الدراس��ة 
االبتدائية ولغاي��ة اجلامعة من اجل 
خلق اجيال مسؤولة وواعية تتحلى 
بقي��م النزاهة واألمان��ة وحفظ املال 

العام.



االتصاالت : شركة مسفوني اخلت 
بعقد املشروع الوطين مع الوزارة

نائب : احزاب وشخصيات تعاملت مع شوارع وأمالك عامة كضيعات هلا

  بغداد / البينة اجلديدة
أصدر احلشد الشعبي، بياناً بشأن االعتداء على عناصره على طريق مخمور 
املوصل، مؤكداً أن هذا االعتداء لن يثني قواته واألجهزة األمنية عن مطاردة 

خاليا االرهاب وتطهير اراضي البالد منه.
أبنائها  تزف كوكبة من  اللواء 15  إن قوات  الشعبي  اللواء 15 باحلشد  وقال 
شهداء وجرحى في طريق العز والشهادة، بتعرض وقع ليلة  االربعاء املاضي 
االعتداء  ان  مبينا  للواء،  التابع  على مجموعة من مقاتلي فوج طوزخرماتو 

حدث في منطقة بوجنينة التابعة ل كركوك أثناء عودة املقاتلني من املوصل.
وأضاف البيان، أن املهاجمني اشتبكوا مع قوة احلماية التي كانت مع املقاتلني 
أن  إلى  مشيراً  بالكامل،  واخالئهم  لهم  التعزيزات  ارسال  حلني  ساعة  ملدة 
التعرض أسفر عن استشهاد ستة من املقاتلني وجرح عدد آخر منهم، وأن 

جميع املصابني بحالة مستقرة.
وتابع البيان، أن هذا االعتداء لن يثني قوات احلشد الشعبي واالجهزة االمنية 
عن مطاردة خاليا االرهاب والنيل من فلوله وتطهير اراضي البالد من دنسهم 

واجرامهم.

البينة اجلديدة / وكاالت 

اعتب��ر األمني العام ل حزب اهلل حس��ن نصر اهلل، أن��ه عندما مت وضع 

احلزب على لوائح االرهاب فذلك النه هزمهم وكسرهم.

وقال نصر اهلل في كلمة له، إنه عندما يضعوننا على لوائح االرهاب 

فذلك الننا هزمناهم وكسرناهم واسقطنا مشاريعهم، معتبراً أن 

العقوبات احلالية جزء من احلرب املالية االقتصادية النفس��ية التي 

تُش��ّن علينا، ألن مح��ور املقاومة هو الذي يقف ف��ي وجه تطلعات 

ترامب لتحقيق اجنازه التاريخي من خالل صفقة القرن.

وأضاف أن هدفنا في معركة الفساد ليست ابداً لالنتقام السياسي 

وإال مل��ا كنا طالبن��ا بحكومة وح��دة وطنية، مش��دداً بالقول نحن 

ماض��ون إلى النهاية في معركة الفس��اد وميكنهم أن يفكروا بكل 

شيء وأن يتوقعوا كل شيء من حزب اهلل.
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مستشار احللبوسي يطالب بتأمني نقل مقاتلي احلشد من وحداتهم اىل مناطق سكناهم

احلشد الشعيب يروي تفاصيل االعتداء على عناصره على طريق خممور- املوصل
اخلالصي:التعاون مع بقاء القواعد االجنبية ألي بلد يعد خيانة عظمى

بغداد / البينة اجلديدة
طالب عماد يوخنا مستش��ار رئي��س مجلس النواب محمد 
احللبوسي، من القيادات امليدانية بضرورة تأمني نقل مقاتلي 
احلش��د الش��عبي م��ن وحداتهم ال��ى مناطق س��كناهم، 
داعيا الى توخي احليط��ة واحلذر باحلفاظ على ارواح مقاتلي 

احلشد.
وق��ال يوخن��ا إن��ه يج��ب عل��ى القي��ادات امليداني��ة تأمني 
نقل مقاتلي احلش��د الش��عبي م��ن وحداتهم ال��ى مناطق 
س��كناهم، لعدم تكرار ماحدث باستهداف موكب ملقاتلي 
احلش��د الش��عبي التركمان��ي التابع��ني الى الل��واء 15 في 
منطقة مخمور وهم عائدي��ن من واجبهم من قضاء تلعفر 
ال��ى مناط��ق س��كناهم ف��ي طوزخورمات��و والذي تس��بب 

باستشهاد عدد من املقاتلني وجرح آخرين.
وأض��اف يوخنا، يجب البدء بعمليات متش��يط وتنظيف بؤر 
االره��اب املتبقية في تلك املناطق الهش��ة امنيا، واملزيد من 
التعاون بني مختلف القطع��ات االمنية لتحقيق ذلك لكي 
ال تك��رر ه��ذه احلوادث، داعي��ا القيادات امليداني��ة الى توخي 

احليطة واحلذر لغرض احلفاظ على ارواح مقاتلي احلشد.
وطالب يوخنا، من القضاء االس��راع، ب�حس��م كل القضايا 
املتعلق��ة باالره��اب واصدار اح��كام بحق مرتكب��ي جرائم 
االره��اب وعلى اجله��ات التنفيذية االس��راع بتنفيذ احكام 
االع��دام الت��ي صدرت بح��ق املدانني لتكون رادع��ة لكل من 

يحاول زعزعة أمن الوطن واملواطنني.

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

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

بغداد / البينة اجلديدة
ع��د املرجع الديني محمد مهدي اخلالصي، 
ان االنحي��از للق��وى االجنبي��ة الغازية ألي 
بل��د كان والتع��اون معه��ا واملطالبة ببقاء 
قواعدها واستمرار احتاللها يندرج في بند 

اخليانة العظمى.
وق��ال اخلالص��ي خالل خطب��ة اجلمعة في 
مدين��ة الكاظمي��ة، إن��ه مما ال خ��الف فيه 
وفق جمي��ع األعراف والقوانني والدس��اتير 
والش��رائع، ان االنحي��از للق��وى االجنبي��ة 
معه��ا  والتع��اون  كان،  بل��د  ألي  الغازي��ة 
واس��تمرار  قواعده��ا  ببق��اء  واملطالب��ة 
احتالله��ا يندرج في بن��د اخليانة العظمى 
من أي شخص صدرت، من ادنى فرد عادي أو 

اجلندي البسيط حتى أكبر مسؤول.
واض��اف أن اخليانة ليس��ت وجهة نظر، وال 
وس��يلة للتعبي��ر عن ال��رأي مهم��ا كانت 
املبررات، الس��يما بعد ثبوت عدم ش��رعية 
االحت��الل األجنبي للع��راق، وافتقاره ألدنى 
املب��ررات من دواع��ي الدفاع ع��ن النفس أو 
التفويض االممي، وظه��ور االجماع العراقي 
حكوم��ًة وش��عباً عل��ى رفض��ه واملطالبة 
برحيل��ه لتاري��خ ه��ذا االحت��الل البرب��ري 

الهمجي الدموي، وألهدافه العدوانية على 
الوطن واملنطقة، وللمش��اريع املعلنة وغير 
املعلنة لإلدارة األمريكية القائمة املتسمة 
بأقص��ى التط��رف الصهيون��ي والعنصري 
ض��د الع��راق والع��رب واإلس��الم، واالعالن 
الوقح عن اجلشع الال محدود بثروات العراق 

واملنطقة.
واشار الى أنه بناًء على هذه املعطيات التي 

تركت جروحاً عميقة في وجدان الش��عب 
العراق��ي وكرامته وتاريخ��ه وحضارته، كم 
يكون غافالً من يظن انه يستطيع ان يُضفي 
أية ش��رعية عل��ى االحت��الل ويتزل��ف له، 
فيدعي كما نسب إلى بعض املسؤولني في 
وسائل االعالم انه قال  )ان االحتالل وقواته 
وقواعده موجودة في العراق بناًء على طلب 
من حكومته!!(. فإن صحت هذه النس��بة 

إليه ولم يُس��ارع إل��ى تكذيبها، فإنه ليس 
فقط ال يضفي الش��رعية عل��ى هذا الكم 
الهائل من الباطل، بل يخلع الشرعية عن 
نفس��ه، وعن املركز الذي يش��غله بتحدي 
إرادة الش��عب في نبذ االحت��الل ورفض من 
ينتم��ي إلي��ه، وان مس��ؤوالً كه��ذا يعّرض 
نفسه لوجوب املس��اءلة واحملاكمة والعزل 

وحتمل العقوبة التي يستحقها.

نصر اهلل : العقوبات جزء من احلرب املالية واالقتصادية والنفسية علينا  

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

أسسها الراحل  
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  بغداد / البينة اجلديدة
اك��د النائب عن حتال��ف الفتح محمد 
كرمي البلداوي، امس الس��بت، ان ملف 
فت��ح جميع الش��وارع املغلقة واعادة 
عقارات الدولة املسيطر عليها من قبل 
احزاب وشخصيات سيتم حسمه من 
قبل جلان حكومية وبرملانية قبل نهاية 
الفصل التش��ريعي احلالي، فيما اشار 
الى ان من يري��د وضع جدار كونكريتي 
فليضع��ه داخ��ل منزل��ه ولي��س على 

رصيف او شارع النها امالك عامة.
وقال البلداوي ، ان مجلس النواب داعم 
وبكل قوة جلميع خطوات احلكومة في 
فتح جميع االزقة املغلقة ورفع جميع 
اجل��دران الكونكريتي��ة واع��ادة امالك 
الدولة املستولى عليها من قبل بعض 
االح��زاب والش��خصيات السياس��ية 

حت��ت عناوين مختلفة، مبينا ان امالك 
الدولة والشوارع العامة ليست ضيعة 
جلهات سياسية وس��نعمل بكل قوة 
داخل مجلس النواب حلسم هذا امللف 
قبل نهاية الفصل التش��ريعي احلالي 
وسيتم فتح جميع الش��وارع واالزقة 
حلرك��ة املواطنني.واضاف  لن يس��مح 
الي ط��رف باغ��الق ش��ارع او منطق��ة 

حتت اي ذريعة فالعراق لكل العراقيني 
وليس حلزب او ش��خصية، مشيرا الى 
ان هنال��ك اج��راءات فعلية ب��دأت بها 
احلكومة وبدعم مباشر وجلان برملانية 
مش��كلة جل��رد ام��الك الدول��ة بغية 
اعادته��ا وحس��م فتح جمي��ع الطرق 

خالل وقت قياسي.
وتاب��ع انه م��ن غي��ر املقب��ول ان تقوم 
الدولة باستئجار بنايات مببالغ باهظة 
ج��دا لعمل دوائره��ا، وهنال��ك بنايات 
ومبناط��ق راقي��ة ج��دا وس��ط بغ��داد 
مسلوبة من جهات سياسية وباثمان 
بخس��ة، موضحا ان م��ن يريد ان يضع 
كتلة كونكريتية فعليه وضعها داخل 
منزله وليس على الش��ارع او الرصيف 

فهي حقوق عامة.

الرتبية حتدد آخر موعد للتقديم على اإلجازات الدراسية
بغداد / البينة اجلديدة

 حددت وزارة التربية، آخر موعد 
للتقدمي على االجازات الدراسية 
العراق للعام  ملنتسبيها داخل 

الدراسي 2019 – 2020.
العامة  العالقات  مدير  وقال 
فراس  الوزارة  في  واإلعالم 
بتصريح  حسن  محمد 
وبالتنسيق  الوزارة  ان  صحفي 
العالي  التعليم  وزارة  مع 
والبحث العلمي، حددت ال� 11 
املقبل كآخر موعد  نيسان  من 
للتقدمي على االجازات الدراسية 
داخل العراق للعام املقبل ، بعد 
ان اعدت خطة ملنح املنتسبني 
شهادات،  بالتقدمي  الراغبني 
واملاجستير  العالي  الدبلوم 

التقدمي  بدأ  والتي  والدكتوراه، 
لها مع بداية شهر آذار احلالي.

في  جلنة  تشكيل  عن  وافصح 
واحملافظات  ببغداد  مديرية  كل 
للمفاضلة بني املتقدمني حيث 
مت حتديد االختصاصات املطلوبة 
دعم  سيتم  خاللها  من  التي 
العملية التربوية، منوها انه مت 
التشديد على كتاب عدم ممانعة 
املديرية التابع لها املنتسب في 
الوزارة حيث انه سيتم اعتماده 

في اداء االمتحان التنافسي.
االلتزام  الى  حسن  ولفت 
حتديده  مت  الذي  باالختصاص 
اعدت  التي  للخطة  وفقا 
مسبقا، مبينا انه سيتم تدقيق 
ومطابقة العنوان الوظيفي مع 

ستتولى  فيما  االختصاص، 
الدراسية  االجازات  مديرية 
للعالقات  العامة  املديرية  في 
مهمة  الوزارة  بديوان  الثقافية 
االشراف واملتابعة الفنية على 
منوها  كافة،  العامة  املديريات 
تشكيل  قريبا  املؤمل  من  انه 
الدراسية  االجازات  من  جلان 
بديوان الوزارة ملتابعة آلية منح 

االجازة الدراسية.
وبني بالوقت نفسه ان املديرية 
الثقافية  للعالقات  العامة 
منتسبي  منح  ستتولى 
في  للتربية  العامة  املديريات 
وصالح  نينوى  محافظات 
الدين واالنبار وكركوك االجازات 

الدراسية.

التربية  وزارة  ان  الى  واشار 
الكورية  السفارة  مع  نسقت 
لتقدمي منحة ملنتسبي التربية 
لنيل شهادة املاجستير مبجال 
القيادة العاملية للتعليم، مؤكدا 
نفقات  الكورية  اجلهات  حتمل 
ان  موضحا  كاملة،  الدراسة 
الوزارة حددت الشروط الواجب 
للمنحة  باملتقدمني  توفرها 
الكورية، بان ال تقل خبرته عن 
عامني ويجيد اللغة االنكليزية 
يتجاوز  ال  وان  وحتدثا،  كتابة 
عاما،   40 ال�  عن  املتقدم  عمر 
ترشيح  سيتم  انه  الى  الفتا 
الوزارة  عن  اثنني  مرشحني 
مديرية  كل  عن  واحد  ومرشح 

عامة.

  بغداد / البينة اجلديدة
االتصاالت،  وزارة  اعتبرت 
اخلت  سمفوني  شركة  ان 
مع  الوطني  املشروع  بعقد 
الوزارة بشأن خدمات االنترنت 
الضوئي. وقالت الوزارة ، تنفي 
أو  علمها  االتصاالت  وزارة 
تنسيقها مع شركة )سمفوني 
الذي  اإلعالن  ايثرلنك( بشأن   -
تنسيق  وجود  به  عن  تقدمت 
والشركة  االتصاالت  وزارة  بني 
باملباشرة  واملتعلق  املذكورة 
الضوئي  النفاذ  خدمة  بنشر 
في احدى مناطق بغداد ضمن 

عقد املشروع الوطني.
املشروع  ان  علما  واضافت، 
محدد  العقد  ضمن  املذكور 
وليس  الكابينة  مرحلة  إلى 
اخالال  ذلك  وتعتبر  املواطن. 
وزارة  مع  املبرم  العقد  ببنود 
على  الوزارة  االتصاالت.واكدت 
القانوني  بحقها  حتتفظ  انها 
من  اإلجراءات  هذه  على  بالرد 
قبل الشركة املذكورة، وسيتم 
القانونية  الوسائل  كل  اتخاذ 
الوزارة  حق  بحفظ  الكفيلة 

واملواطن.

بغداد / البينة اجلديدة
االصالح  حتالف  رئيس  جدد 
دعمه  احلكيم،  عمار  واالعمار 
عبد  عادل  الوزراء  رئيس  حلكومة 
املهدي، مؤكداً أنه سيعمل على 
مساندتها في مهامها الصعبة.

وقال احلكيم في كلمة له في يوم 
حلكومة  دعمنا  جندد   ، الشهيد 
األولويات  ضمن  املهدي  عبد 
على  وسنعمل  الواضحة 
الصعبة  مساندتها في مهامها 
تشكيلة  خارج  ونحن  حتى 

احلكومة.
وأضاف اننا ندعم التقارب احلاصل 
والفتح  سائرون  في  االخوة  بني 
وهذا يعزز  احلكومة ويدعمها من 

اجل اكمال الكابينة احلكومية.
الدولة  أن  الى  احلكيم  ولفت 
األحزاب  من  أضعف  تكون  التي 
فالفوضوية  قوية  دولة  تكون  ال 
املذهبية  واألحزاب  دولة  تنتج  ال 
داعياً  دولة،  تنتج  ال  القومية  او 
الى حصر السالح بيدها وتطبيق 

القانون على اجلميع.

واشنطن / وكاالت / البينة اجلديدة
في  الصغيرة  هيفن  فير  بلدة  سكان  انتخب 
املتحدة،  الواليات  فيرمونت، شمال شرق  والية 
األسبوع،  هذا  البلدية  لرئاسة  جديداً  عضواً 

هي عنزة حتمل اسم لينكولن.
ثالث  العمر  من  البالغة  النوبية  العنزة  وهذه 
سنوات تفوقت باألصوات التي حصلت عليها 

على 15 منافساً آخر، من بينها كالب وهررة.
وليس في مدينة فير هيفن حيث يعيش 2500 
نسمة، منصب رسمي لرئيس البلدية، ولديها 
مسؤول بلدي هو جوزيف غونتر يتولّى املهمات 
العنزة ملنصب  انتخاب هذه  فإن  لذلك  عينها، 
أي  بال  ورمزي  افتراضي  انتخاب  هو  العمدة 

مفعول قانوني.

جوزيف  البلدي  املسؤول  بال  على  وخطرت 
الطريفة  الفعالية  هذه  تنظيم  فكرة  غونتر 
ملعب  لتشييد  األموال  بعض  جمع  بغية 
في  أقيمت  مماثلة  مببادرة  تيمنا  القدم،  لكرة 
بلدة أومينا في ميشيغن حيث انتخبت الهّرة 

سويت تارت في هذا املنصب.

 بغداد / البينة اجلديدة
رشح زعيم ائتالف الوطنية اياد عالوي اللواء 
عن  بدال  الدفاع  لوزارة  الشمري  جناح  الركن 

فيصل فنر اجلربا.
وأكد مصدر مقرب من عالوي رفض الكشف 
والنائب  عالوي  اياد  الدكتور  أن  اسمه  عن 
مرشحهم  قدما  الشمري  عطية  كاظم 

لتسنم منصب  الشمري   الركن جناح  اللواء 
رفضت  ان  بعد  االئتالف  العضاء  الدفاع  وزير 
احملكمة الطعن املقدم من السيد فيصل فنر 
اجلربا. وحسب املعلومات املتوفرة فان الشمري 
ضابط متقاعد كان يعمل في جهاز مكافحة 
الذهبية  الفرقة  قائد  معاون  اإلرهاب مبنصب 
مع اللواء فاضل برواري, وقد شارك في معارك 

النجف والفلوجة ومدينة الصدر واحيل على 
التقاعد عام 2010 السباب مجهولة.

الركن جناح الشمري  اللواء  ان  وتؤكد املصادر 
من  وهو  الشمري  كاظم  النائب  عم  ابن  هو 
حاليا  ومقيم  بغداد  في  املدائن  منطقة  اهل 

في السويد.

انتخاب )عنزة( ملنصب عمدة بلدة أمريكية

بغداد / البينة اجلديدة
قال اخلبير القانوني )طارق حرب( في تصريح خاص ل�«البينة اجلديدة« 
نعم هذا ما ميكن قوله عن السرية العالية والسكوت املطبق عما حمله 
معالي رئيس البرملان في زيارته اليران قبل يومني ومقابلته للسيد جوي 
هود القائم بأعمال السفارة االمريكية ببغداد يوم 8/ 3/ 2019 ما يبدو 
انه قام بوساطة بني ايران وامريكا أحاطها بالسرية التامة والكتمان 
الشديد وهكذا فأن الشاب ابن الثالثيناتةالذي وصل الى منصب رئيس 
السلطة صاحبة الدور في التشريع  في عمر لم تسبقه أي شخصية 
عراقية منذ تأسيس الدولة العراقية احلديثة قبل مائة سنة ميكن توقع 
الذين  العراقيني  للمسؤولني  بالنسبة  الفريدة  اخلطوة  هذه  مثل  منه 
امريكا بحيث ال  أو يحسبوا في خانة  ايران  ان يحسبوا في خانة  أما 
ميكنهم ان يكونوا وسطاء مقبولني من ايران وأمريكا  النهاء اخلصومة 
بني امريكا وايران ال سيما وان الدولتني وصلتا الى مرحلة ال يحسدان 

كون  من  تئن  وامريكا  االمريكية  العقوبات  من  تئن  فايران  عليها 
العقوبات لم تكن كما توقعت فالظروف مهيأة للوساطة بني الدولتني 
اليران  عدوا  وليس  المريكا  صديق  عراقي  هو  بذلك  يقوم  من  وافضل 
تتوفر  قد  الشروط  هذه  ان  ألمريكا صحيح  عدوا  وليس  أليران  وصديق 
يتمتع  ال  العبادي  ولكن  مثال  العبادي  في  تتوفر  اذ  احللبوسي  غير  في 
بسلطة كسلطة احللبوسي كرئيس للبرملان  ال سيما وان احللبوسي 
العالقة  ذات  الدول  زيارة  تولى  عندما  أشهر  قبل  ايران  بزيارة  يقم  لم 
بالشأن العراقي كالسعودية وقطر مثال وختاما فاننا ال نستصغر زيارة 
احللبوسي ملا ميتاز به من صفات مفقودة في أي سياسي ميكن ان يقوم 
مبهمة الوساطة بني ايران وامريكا  وما نتوقعه هو ان الزيارة سيكون 
بني  املتشنج  املوقف  وتخفف  االمريكية  االيرانيه  املسألة  في  أثر  لها 
البلدين ان لم تنته اخلصومة بينهما وبذلك فأنه سيحقق ما عجز عنه 

االحتاد االوروبي . والليالي السياسية حبالى يلدن كل غريب.

حرب يتساءل: هل ينجح احللبوسي يف زيارته لطهران بتحقيق 
وساطة مابني ايران وامريكا عجز عنها االحتاد االوربي؟ احلكيم  : جندد دعمنا حلكومة عبد 

املهدي وسنعمل على مساندتها

الوطنية تقدم الشمري مرشحها ملنصب وزير الدفاع



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

اما كان باالمكان منهجة االقتصاد العراقي وفق اقتصاديات دول اجلوار مثال حيث 
اصوهلم وحمافظهم  السيادية ومنتجهم احمللي الذي يعمل اكتفاء ذاتيا لبلدانهم

االقتصاد وبؤس الرفاهية .. صراع القيمة والقناعات

االوىلالحلقة
الفراغ القيمي

في الغرب الراس��مالي حيث يضعون 
خططهم في مراكز ابحاثهم العالية 
ويتابع��ون كل صغي��رة وكبيرة لتاريخ 
الش��عوب .ونضاله��م ومعتقداته��م 
الس��لطة  وصوجلانات  وايدلوجياتهم 
ان كان��ت ش��مولية او غيرها وبالتالي 
يعبث��ون بتل��ك البلدان ت��ارة بحربهم 
باذرعه��م  او  اخلش��نة  او  الناعم��ة 
احلص��ار  واس��اليب  االقتصادي��ة 
االقتص��ادي الدنيئ��ة الن ديدنهم  بات 
انه��اك الش��عوب وانهم  عل��ى علم 
كبير ان للس��لطات في اغلب البلدان 
اناني��ات كبي��رة تتمث��ل ف��ي تنعمها 
مبا بقي م��ن الثروات وعلى الش��عوب 
الصبر اجلميل الى ان يعمقوا الفجوة 
بني السلطة والش��عب بتاثير العديد 
م��ن االنهي��ارات االجتماعية.وعملي��ا 
استغالل النفوذ لدى كادر الدولة وكل 

م��ن موقع��ه وان صغر لتك��ون ثقافة 
الفراغ القيمي تلك احلفرة الالاخالقية 
التي يس��قط بها العديد حتت الوازع 
املادي الذي عّبد الطريق له وش��عرنته 
احلاج��ة االجتماعية لثقافة الفس��اد 
وهذا ما اكدت عليه بروكنر.في احلطام 
وااليدلوجي��ات  للمعتق��دات  الع��ام  
تثبت ايدلوجية معينة على االقل هي 
ولق��د تخلصت  االقتصاد  ايدلوجي��ة 
منذ امد بعيد م��ن طابع العلم اجلاف 
ومن النش��اط العقلي الصارم لتغدو 
اخر عقي��دة للعال��م النام��ي.اذ انها 
تغ��وص ف��ي الف��راغ القيم��ي التنمو 
فقط على حطام االنظمة الشمولية 

واجملال السياسي الكامل بل  اصبحت 
ترنو العادة بناء ش��امل للمجتمعات 
البش��رية ال��ى ح��د ان تس��مو ال��ى 
مستوى املبدأ املطلق للفعل االنساني 
انه��ا دي��ن متقش��ف دون اندفاع��ات 
خاصة لكنه يؤجج  حماسا قريبا من 
الشعائر التعبدية من خالل اساليبه 
ومس��لكياته الدقيق��ة فعلى عكس 
عبارة ماركس الشهيرة )لم جتمد مياه 
احلس��ابات االنانية بل ص��ارت تغلي(.

والبد من امل��رور على جملة )ايدلوجية 
االقتص��اد ولق��د تخلص��ت من��ذ امد 
بعي��د من طاب��ع العل��م اجل��اف ومن 
النش��اط العقلي الص��ارم لتغدو آخر 
عقي��دة للعال��م النامي(.وهنا البد من 
التساؤل حول منهجة االقتصاد  وفق 
اسس علمية على املنطق العقلي في 
ظل التح��والت مابع��د 2003 اما كان 
العراقي  االقتص��اد  باالمكان منهجة 

وفق اقتصادي��ات دول اجلوار مثال حيث 
الس��يادية  ومحافظه��م   اصوله��م 
ومنتجهم احمللي ال��ذي يعمل اكتفاء 
ذاتي��ا لبلدانهم ..الم يتب��ع االمريكان 
نظ��ام احلماي��ة ملا يدخ��ل عليهم من 
س��لع حماية ملنتوجه��م وهذه احلرب 
االقتصادي��ة االخيرة مع الصني واوربا؟ 

مصانعه��م  م��ن  الكثي��ر  ان  علم��ا 
داخ��ل الوالي��ات املتح��دة االمريكي��ة 
حي��ث عمالتهم املش��غل الرئيس��ي 

لتل��ك املصانع مثال مصنع لش��ركة 
مرسيدس ومس��اعدة الدول وهنا جاء 

سكوت هيبرد.
التحوالت من االيدلوجيات االقتصادية 

الى الدينية اثناء االنتخابات
يرى س��كوت هيب��ارد أس��تاذ العلوم 
السياس��ية في جامعة دي بول بوالية 

إيلين��وي واجلامع��ة األمريكي��ة، ف��ي 
كتاب��ه »السياس��ة الديني��ة والدولة 
العلماني��ة« أّن صع��ود اليمني الديني 
ف��ي الوالي��ات املتح��دة لم ينش��أ من 
داخل اجملتمع املدني، ولكن بواس��طة 
باحل��زب  العامل��ني  م��ن  مجموع��ة 
واألثرياء الذين س��عوا إلى اس��تخدام 
الكنائس املسيحية للحّد من أهمية 
كأس��اس  االقتصادي��ة  االعتب��ارات 
للتصويت يتخذه األمريكيون الفقراء، 
وق��د عم��ل زعم��اء ال��دول العلمانية 
تطبيع  السياسيون على  واملسؤولون 
آيديولوجيات رجعية، وس��اعدوا على 
وصول األف��كار والنش��طاء املرتبطني 
باحل��ركات األصولية..ومم��ا اش��ار اليه 
ف��ي ان الدولة عل��ى انه��ا )االداة التي 
اختارها اهلل لنش��ر كل من املسيحية 
والدميوقراطي��ة( وح��دد هيب��ارد أربعة 
أسباب ألهمية الدين وتأثيره في اجملال 

السياسي:�
1-  ظ��ل الدي��ن مرتبط��اً بالسياس��ة 
احلديث��ة بس��بب عالقت��ه بالهوي��ات 
والش��رعية  والطائفي��ة  القومي��ة 
األخالقي��ة، ويظ��ل الدين مؤث��راً على 
نحو هائ��ل في بناء وحش��د الهويات 

اجلماعية.

2- يوف��ر الدي��ن إط��ار عمل لتفس��ير 
الغاي��ة  ع��ن  وللتعبي��ر  األح��داث 
األخالقية، ومينح لغة معيارية للحياة 

العامة، ويس��اعد على إجازة وتقديس 
الس��لطة السياس��ية أو املطالب��ات 

بتولي السلطة.
3- يوظ��ف املس��ؤولون السياس��يون 

الدين م��ن جميع األطي��اف والهويات 
الديني��ة م��ن أج��ل غاي��ات وأه��داف 

سياسية.
4-   تنظ��ر النخ��ب السياس��ية إل��ى 
املتدينني باعتبارهم جمهوراً انتخابياً 

تسعى للتودد إليه، وقد نفذت ذلك في 
حقبة التسعينيات شركات للعالقات 
العامة ومراكز بحوث جنحت في إقناع 
الطبقة الكادحة أّن مشكالتهم هي 
نتاج للثقافة املتحررة وليست نتيجة 
الث��ورة  أعقب��ت  الت��ي  للرأس��مالية 
الصناعي��ة وبالتالي نرى ان اجملتمعات 
غيبت احيان��ا كثيرة حتت وازع االعالم 
واس��تغالل املفاهيم املؤث��رة املنتجة 
جملموعة سلوكيات تصب في مصلحة 
اجلماعة وق��د تبتعد قلي��ال من الروح 
العام��ة  الكلي��ة للبل��د القصور في 
فهم اجلماعة للمس��تجدات الدولية 
والهوياتي��ة  والوطني��ة  والعاملي��ة 
ب��ل بس��بب ش��دة الهال��ة االعالمية 
ول��ذاك نرى تك��رار السياس��ات داخل 
قرراره��ا  صن��اع  يحم��ل  اجملتمع��ات 
االناني��ات السياس��ية الكبيرة حيث 
يحول��ون دون وجود قيادات بديلة وهذا 
اخطر مايواجه االبجديات السياسية 
العربية ولنا مثال ل��دول كانت تعاني 
هذه االنانيات السياس��ية ماان حدث 
التغيير حيث باتت ف��ي مهب الكثير 
م��ن االضطراب��ات السياس��ية مث��ل 

ليبيا.

فرضية االصالح العمودي
م��ن هن��ا ميك��ن التعوي��ل م��ن خالل 
االصالح على احللقات العليا لصناعة 
القرار وخاصة اوقات االنظمة البرملانية 
التي يكون فيه��ا التغيير ضمن االطر 
البرملانية.اذن س��تراتيجيات املواجهة 
كي��ف تكون وهذا الت��رف في مفاصل 
املال الع��ام؟ وهنا يق��ول بروكنر)وكأن 
تطل��ب  املتجب��رة  كاالله��ة  الث��روة 
نصيبه��ا م��ن القراب��ني خصوص��ا ان 
االمر يتعلق باالقتصاد ضحايا خاصني 
تتطلبهم اليات خاصة الش��كل لها  
وال احد مس��ؤول عنها( ولهذا ولطاملا 
نادي��ت ان يك��ون هنال��ك راع للم��ال 
الع��ام. ان تكون هنال��ك قوانني تلجم 
االيادي املتسلطة على املال العام في 
صنع القرار بدون الرجوع الى حسابات 
كلف حقيقة او القف��ز على القطاع 
الع��ام خدمة جملموعة من الش��ركات 
ولذلك بات من املؤكد ان شدة االنحراف 
بادوات العدالة االجتماعية عالية جدا 
وخاصة في جنباته حركة وتوزيع املال 
العام وغي��اب القطاع��ات الصناعية 
احملرك��ة  واالس��تثمارية  والزراعي��ة 
لعجلة اجملتمع وفي ضل غياب قواعد 
واضح��ة تنظم س��لوكنا اجلمعي في 
مفاص��ل عدة منها حركة االس��تيراد 
العشوائية وتخطيط عشوائي للمدن 
مما افقدنا حس��نا احلض��اري وبالتالي 
متع��ة احلي��اة اضاف��ة ال��ى طوابي��ر 
العاطل��ني ع��ن العمل م��ن خريجني 
وحرفي��ني واملس��تويات العالي��ة م��ن 
النفسية وفي مقدمتها  االضطرابات 
التقدير املنخفض للذات الفردية التي 
تنعكس س��لبا على ال��ذات اجلمعية 
مما كان مفهوم االستس��الم اقرب الى 

الواقع من مفهوم حل مشكالتنا.

يتبع ...

للسلطات يف اغلب 
البلدان انانيات كبرية 
تتمثل يف تنعمها 
بما بقي من الثروات 
وعلى الشعوب 
الصرب الجميل

مهنة االقتصادي اقسى من اي مهمة اخرى النها يجب ان تخضع دوما 
اللزامية الربهان وان اسوأ اعداء الحقيقة ليس الكذب بل القناعات 

انجلز

ماركس

بروكنر

اشار الكاتب باسكال 
بروكنر في كتابه بؤس 
الرفاهية ديانة السوق 
ان )الرأسمالية ليست 
سوى االخت التوام 
للنازية  وسيحقق لها 
وجهها املقبول مالم 
حتققه من مشروع ابادة 
بعد خمسني سنة من 
هزمية الفاشية( ولذا نرى 
هذا التوجه في تطبيقها 
في ظل غياب قواعد 
محكمة تنظم عملها 
حى بات  املستهدف هو 
املال العام في عملية 
ترف وظيفي وسلطوي  
لصناع قرار شرعنوا 
النفسهم امتيازات 
التتناسب مع مستوى 
ادائهم اضافة الى املناورة 
باملقاوالت خارج اطار 
الدولة وموظفيها الى 
منظومة املقاول اخلارجي 
وبالتالي شهدنا اداء 
متدنيا لكادر الدولة  
بعد ان سحبت اغلب 
مشاريعها الى مجموعة 
مقاولني وشركات ال متتلك 
مستويات كوادر الدولة 
وآلياتها.
واكد بروكنر ) ان 
الرأسماليني ال يؤمنون 
البتة بالراسمالية انهم 
يؤمنون باالشتراكية 
بالنسبة لالغنياء ان 
يتاكدوا ان احلكومة تهتم 
بشأنهم وحدهم دون ان 
يدري االخرون باالمر(.

طه الخزرجي

    ف��ي عيد املرأة ال أود ان اكتب إنش��اء مدرس��يا او ان 
تكون العملية أشبه باسقاط فرض وإمالء فراغ لكن 
يجب علين��ا ان نخرج من هذا العي��د باجمل نتيجة 
قيمية ومثل عليا ملا متثله االم والزوجة واالخت اللواتي 
تس��تحق كل واح��دة منهن متثاال ولك��ن هناك امثلة 
س��يئة نحن في غنى عن ذكرها فالعيد الذي يش��مل 
املث��ال اجلي��د والس��يئ أعتق��د ان من الواج��ب اعادة 
النظر من املرأة نفسها لتكون على قدر االحتفاء بها   
امل��رأة الصابرة احملتس��بة التي حافظ��ت على عفتها 
ومدلوالته��ا االخالقي��ة ف��ي خض��م ه��ذه الهجمات 
الشرس��ة التي حتملته��ا العائلة حي��ث كانت مثاال 
رائعا للصمود والتحدي وبناء االسرة وزراعة كل قيمة 
حضارية في النشء اجلديد . هناك من جربت ان تكون 

زوج��ة وأم��ا وتعبت 
تخ��رج  ان  وتري��د 
ب��اب حت��ت  أي  م��ن 
املس��ؤولية  عن��وان 
ضحت  م��ن  وهناك 
وعان��ت  وقاس��ت 
كل  سعيدة  لكنها 
السعادة مبا حققته 
من اجناز رائع بتنمية 
اطفاله��ا  ق��درات 
ف��ي ظ��روف صعبة 
وقاسية جدا . حتية 
ل��كل ام��رأة حتملت 

وكان��ت على قدر املس��ؤولية ولم ته��رب من مواجهة 
احلي��اة والف حتية مل��ن قاومت كل مغري��ات الدنيا من 
أجل عائلتها وكنست كل أفكار الدمار وعاشت وهي 
مؤمن��ة بريادتها ودوها املهم في بناء اجملتمع احلضاري 
من حي��ث املبدأ والقيم��ة االنس��انية اخلالقة . يجب 
ان تع��ي امل��رأة دورها بالكام��ل وان توظف جهدها في 
التعام��ل مع املتغي��رات احلياتية مبا يضمن اس��تقرار 
االس��رة التي هي باالس��اس عماد اجملتم��ع . الف حتية 
للمرأة اخمللص��ة العاملة اخلالق��ة املنتجة في عيدها 
الذي تس��تحقه عن ج��دارة فهي التي تع��د االجيال 

لتكون رافدا متماسكا أمام اعداء احلياة.

حتية للمرأة اليت 
حتمل صفات النساء

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

يجب ان تعي املرأة دورها 
بالكامل وان توظف 
جهدها يف التعامل مع 
املتغريات الحياتية بما 
يضمن استقرار االسرة 
التي هي باالساس عماد 
املجتمع
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بغداد / البينة اجلديدة
استبرق  املهندس  الوزارة  وكيل  السيد  زار 
وزاري قضاء  وفد  رأس  الشوك على  إبراهيم 
لالطالع  الدين،  صالح  حملافظة  التابع  بلد 
وتلبية  فيه  اخلدمي  الواقع  على  ميدانياً 
للوزارة،  التابعة  اخلدمية  الدوائر  احتياجات 
كما وتشرف بزيارة مرقد االمام )سيد محمد 
الوكيل  السيد  .والتقى  السالم(  عليه 
السيدة عضو مجلس النواب عن محافظة 
املطلب  عبد  منار  السيدة  الدين  صالح 
املتمثلة  احمللية  بلد  وحكومة  الشديدي 
احمللي  اجمللس  ورئيس  قائممقام  بالسادة 
بحضور  موسع  اجتماع  عقد  ومت  للقضاء 

مدراء الدوائر اخلدمية للقضاء لـ )املاء، اجملاري، 
وسبل  اخلدمي  الواقع  لبحث  البلديات( 
اهمها  عدة  قضايا  ومناقشة  به  النهوض 
املتوقفة  املشاريع  في  العمل  استئناف 
اجنازها  على  والعمل  للمدينة  اخملصصة 
للمشاريع  احلكومي  الدعم  زيادة  وسبل 
اخلدمية اجلديدة ومناقشة شمول قضاء بلد 
بتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لتوزيع االراضي 
املواطنني  على  توزيعها  لغرض  للمواطنني 
بسعر اخلدمات حيث ابدى السيد قائممقام 
القضاء استعداده لتوفير قطع أراض جديدة 
ليتم فرزها وحتديدها بالتنسيق مع مديرية 
البلديات العامة ، كما جرى خالل االجتماع 

بحث عدد من املشاريع اخلدمية في القضاء 
منها إمكانية اجراء التوسعة الالزمة ملرقد 
االمام سيد محمد عليه السالم بعد اكمال 
القانونية اخلاصة باالستمالكات  اإلجراءات 
بالتنسيق مع البلديات العامة كما مت بحث 
إمكانية تخصيص معمل اسفلت لقضائي 
في  منه  االستفادة  لغرض  والدجيل  بلد 
)بغداد –  الرابط بني  الطريق  صيانة وتأهيل 
سامراء( ومداخلهما، فضال عن إعادة تأهيل 
بحث  مت  كما  للقضائني  الداخلية  الطرق 
وتواصل  بلد  مجاري  محطة  تأهيل  إعادة 
السيد  اجملاري.واكد  مشروع  في  العمل 
لتلبية  جدية  وبكل  العمل  على  الوكيل 

والدوائر  القضاء  في  املواطنني  احتياجات 
البلدية اخلدمية مبوجب التعليمات والقوانني 
والعمل على توفير متطلباتها وتقدمي الدعم 
اخلدمات  أفضل  توفير  يضمن  مبا  لها  الالزم 
الوكيل  السيد  واختتم  القضاء،  ألهالي 
جولته في القضاء بزيارة مرقد االمام سيد 
محمد عليه السالم.من جانبهما قدم كل 
من السيدة النائب والسيد قائممقام قضاء 
بلد شكرهما للسيد الوكيل والوفد املرافق 
واهتمامه  وحرصه  القضاء  زيارة  على  له 
خدمة  الروتني  وجتاوز  اخلدمات  توفير  على 

للصالح العام . 

وكيل وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة  يزور قضاء بلد ويبحث السبل الكفيلة للنهوض بالواقع اخلدمي فيه

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
النقل  وزير  توجيهات   ضوء  على 
بتفعيل  لعيبي    اهلل  املهندس عبد 
بيان جلنة الشؤون اإلقتصادية الوزارية 
باعتماد  احلكومية  اجلهات  بإلزام 
السكك ناقال وطنيا التقى  مدير عام 
مدير  كاظم  جواد  طالب  السكك  
عام الشركة العامة لتجارة  احلبوب 
استعرض  حيت  املكصوصي  نعيم 
مدير عام السكك استعداد الشركة 
املوانيء  من  والرز  احلبوب  مادة  بنقل 
في  واخملازن  السايلوات  عموم  إلى 
شاحنات  بواسطة  احملافظات 

السكك  التخصصية .   
السكك   عام  مدير  أن  السيما 
احلبوب  عام  مدير  امام  استعرض 
إمكانية الشركة لنقل كل ما يتعلق  
باحلبوب والرز نقال   متكامال لعموم 
احملافظات لكون السكك ناقال وطنيا  
ميتلك كافة مقومات النقل وله جتارب 

دوائر  النقل مع  ناجحة  في  سابقة 
السكك  حترص  حيث  التجارة   وزارة 
بإيصال  اجلهود  تكثيف  على  
هذه  احملدد.وجاءت  بوقتها  البضاعة 
الزيارة على ضوء توجيهات وزير النقل 
لتفعيل   لعيبي  اهلل  عبد  املهندس 
اإلقتصادية  الشؤون  جلنة  قرار 
احلكومية  اجلهات  بإلزام  الوزارية 
السكك  شبكات  عبر  بالنقل 
لتنمية  احملافظات  كافة  إلى  املمتدة 
النقل  مجال  في  العراقي  االقتصاد 
خالل  .ومن  الكرمي  املواطن  وخدمة 
حضرة  الذي  التباحثي  اللقاء   هذا 
واملتابعة  التخطيط  قسم  مدير 
في السكك  سيتم  عقد لقاء اخر 
عبر  للنقل  مناسبة  صيغة  إليجاد 
أرصفة  خالل  من  السكك  قطارات  

املوانيء خصوصا رصيف رقم 3.

مدير عام السكك  يلتقي مدير عام  
بغداد / البينة اجلديدة شركة جتارة احلبوب 

العامة  الشركة  اجنزت 
وتنفيذ  للتصميم 
شركات  احدى  املشاريع 
واملعادن  الصناعة  وزارة 
مشروع  في  اعمالها 
الشعب  كهرباء  محطة 
احملدد  الزمني  البرنامج  وفق 

املطلوبة. وباملواصفات  لها 
عام  مدير  ذلك  عن  كشف 
حسني  املهندس  الشركة 
تصريح  في  جواد  حسن 
للمكتب االعالمي في الوزارة 
مؤكدا ايفاء الشركة بكامل 
واجناز  التعاقدية  التزاماتها 
في مشروع محطة  العمل 

وبنسبة  الشعب  كهرباء 
البرنامج  ضمن   %100
موضحا   ، احملدد  الزمني 
املدنية  االعمال  طبيعة 
واملتمثلة  للشركة  املوكلة 
السيطرة  بناية  بتنفيذ 
وقواعد  باسس  والتشغيل 
واسس  الرئيسية  احملوالت 

وقواعد الشبكات اخلارجية 
والطرق  القابلوات  وسواقي 
الداخلية ومنظومة تصريف 
وغيرها.في  االمطار  مياه 
نفس السياق اشار جواد الى 
ان الشركة تواصل اعمالها 
في محطة كهرباء الشعلة   
الفتا الى ان الكوادر العاملة 

اكملت  الشركة  في 
الهيكل الكونكريتي لبناية 
السيطرة والتشغيل وصب 
سقف الطابق االول للبناية 
وانها  احلماية  جدران  وصب 
باقي  بتنفيذ  مستمرة 
البرنامج  وفق  االعمال 

والتوقيتات احملددة.

الشركة العامة للتصميم وتنفيذ املشاريع تنجز اعمال مشروع حمطة كهرباء الشعب 

بغداد / البينة اجلديدة
والشؤون  العمل  وزارة  تعــرب 
وادانتها  استهجانها  عن  االجتماعية 
به  قام  الذي  املشني  للفعل  الشديدين 
 3٩ العمر   من  البالغ  االشخاص  احد 
)قمر(،  الطفلة  باغتصاب  املتمثل  عاما 
العمر  من  البالغة  املوصل،  أهالي  من 
رئيس  العمل  وزير  سنوات.وقال  ثالث 
هيئة رعاية الطفولة الدكتور باسم عبد 
اجملرم  فعله  ما  وندين  نستنكر  الزمان: 
بحق الطفلة البريئة، مضيفاً اننا تابعنا 
وسائل  بعض  عبر  تداوله  مت  ما  بقلق 
االعالم ومواقع التواصل االجتماعي من 
لالساءة  تعرضت  التي  للطفلة  صور 
واالغتصاب وهي بعمر  الزهور.واكد عبد 

في  مسؤوليتنا  موقع  ومن  أننا  الزمان 
رئاسة هيئة رعاية الطفولة في العراق 
نبدي أسفنا حلدوث مثل هكذا انتهاكات 
صارخة جتاه الطفولة ونستهجن احلادثة 
التي  البريئة  الطفلة  لها  التي تعرضت 
لالتفاقيات  منافيا  قانونيا  خرقا  تُعد 
التي  الطفل  بحقوق  املعنية  الدولية 
رئاسة  وندعو  العراق  عليها  صادق 
االدعاء العام الى حتريك شكوى جزائية 
واالخالق  االنسانية  اجملرم عدمي  ضد هذا 
السماوية  واالديان  القيم  عن  النحرافه 
واالعراف العراقية األصيلة.وأشار إلى أن 
الوزارة ماضية في تشريع قانون حماية 
للطفولة  آمنة  بيئة  يؤمن  مبا  الطفولة 

ومبا يتالءم مع قيم مجتمعنا.

العمل تستهجن الفعل املشني باغتصاب 
الطفلة )قمر(

بغداد / البينة اجلديدة 
رئاسة  في  الثانية  االستئنافية  الهيئة  ردت 
الدعوى  االحتادية  الرصافة  بغداد  استئناف 
وظيفته  الى  اضافة  املالية  وزير  اقامها  التي 
بحق  ياسني  كاظم  مثنى  احلقوقي  /وكيله 
اضافة  اجلديدة«  »البينة  جريدة  حترير  رئيس 
قاسم  الدكتور  احملامي  وكيله   / لوظيفته 
استئناف  محكمة  تشكلت  وقد  الشمري 
االصلية  بصفتها  االحتادية  الرصافة  بغداد 
الرئيس  نائب  برئاسة   201٩/3/3 بتاريخ 
القاضي السيد )علي حسني يونس( وعضوية 
نائب رئيس االستئناف السيد )مؤيد  كل من 
علي جالل( املأذونون بالقضاء باسم الشعب 

واصدرت قرارها االتي :
اضافة  املستأنف   / املدعي  وكيل  ادعى 
انه  االعظمية  بداءة  محكمة  لدى  لوظيفته 
قيام  1٩08/ب/2018  املرقمة  الدعوى  ومبوجب 
»البينة  جريدة  خالل  ومن  عليهم  املدعى 
2018/7/30بنشر  2٩٩٩في  بالعدد  اجلديدة« 
مقال بعنوان )مجلس املثنى يطالب العبادي 
بإقالة مدير عام املوازنة في وزارة  املالية( حيث 
واتهامات  وتشهيرا  تهجما  املقال  تضمن 
وموظفيها  موكله  لدائرة  الصحة  عن  عارية 

عبر اتهام مدير عام دائرة املوازنة )طيف سامي 
وتعطيل  بالتقصير  باالدعاء  وذلك  محمد( 
للمرافعة  عليه  املدعى  دعوة  طلب  الشارع 
موكله  دائرة  بتعويض  بالزامهم  واحلكم 
واحتفظ  دينار  مليون  مائة  مقداره  مبلغا 
الزامهم  مع  اخلبراء  يقدرها  التي  بالزيادة 
جريدة  بنفس  ينشر  رسمي  اعتذار  بتقدمي 
املدعى عليهم وحتميلهم الرسوم واملصاريف 
الى  الدعوى  احالة  متت  حيث  احملاماة  واتعاب 
االختصاص  حسب  الرصافة  بداءة  محكمة 
الدعوى  عريضة  بابطال  قيامها  بعد  املكاني 
بحق املدعى عليه االول مالك جريدة »البينة« 
مدنية  88/مرافعات  املادة  الحكام  استنادا 
الثاني  عليه  باملدعى  فقط  الدعوى  وحصر 
رئيس حترير جريدة »البينة اجلديدة«  – اضافة 
وبعد  املدعي  بناء على طلب وكيل  لوظيفته 
املذكورة  احملكمة  اصدرت  االحالة  قبول  مت  ان 
 2018/12/24 بتاريخ  الرصافة  بداءة  محكمة 
قابال  حضوريا  حكما  1652/ب/2018  وبعدد 
برد دعوى  والتمييز قضى مبوجبه  لالستئناف 
الرسوم  وحتميله  لوظيفته  اضافة  املدعي 
واملصاريف واتعاب احملاماة لوكيل املدعى عليه 
ولعدم  دينار  الف  خمسمائة  مقداره  مبلغا 

لوظيفته  اضافة  املستأنف   / املدعي  قناعة 
استئنافا  به  طعن  فقد  املذكور  باحلكم 
بالئحة وكيله املدفوع عنها الرسم القانوني 
بتاريخ 201٩/1/18 ولوقوع الطعن ضمن مدته 
شكال  اسبابه  على  والشتماله  القانونية 
الناحية  من  قبوله  احملكمة  هذه  قررت  فقد 
وبالطلب  موضوعه  في  والنظر  الشكلية 
العلنية كرر وكيل  باملرافعة احلضورية  بوشر 
واسبابها  االستئنافية  الالئحة  املستأنف 
والذي  مبوجبها  جاء  ما  وفق  احلكم  وطلب 
اجاب وكيل املستأنف عليه طلب رد الالئحة 
االستئنافية واسبابها وتأييد احلكم البدائي 
الئحة  على  احملكمة  واطلعت  املستأنف 
بالدعوى  ربطت  العام  املدعي  نائب  السيد 
اخر  عليه  املستأنف  وكيل  وكرر  علنا  وتليت 
اقواله وطلباته وحيث لم يبق ما يقال افهم 
من  واملداولة  التدقيق  ولدى  املرافعة  ختام 
املشار  الدعوى ومستنداتها  اوراق  الثابت من 
بتقرير  جاء  ومما  البدائية  املرحلة  في  اليها 
النشر  بقضايا  اخملتص  القضائي  اخلبير 
في  بني  الذي   2018/12/٩ في  املؤرخ  واالعالم 
املدعى  صحيفة  في  املنشور  اخلبر  ان  تقريره 
الصحفي  العمل  قواعد  عن  يخرج  ال  عليه 

واصول مهنة الصحافة وحرية الرأي والتعبير 
وال يشكل خطأ مهنيا او اعالميا وانه ال تترتب 
عليه اي اساءة وحيث ان وكيل املدعي اضافة 
 2018/12/6 املؤرخة  بالئحته  بني  لوظيفته 
الضرر  هو  موكله  لدائرة  املتحقق  الضرر  بان 
ومعنويا  ماديا  تعويضا  يطالب  وانه   املعنوي 
وحيث انه جتد هذه احملكمة ان حق التعويض 
واالدبي  املادي  الضرر  على  صحته  فرض  على 
وليس  الطبيعية  االشخاص  حق  من  يكون 
باحكام  ورد  ملا  استنادا  املعنوية  االشخاص 

املادة 2/48 من القانون املدني ومبا ان املدعي اقام 
الدعوى اضافة لوظيفته على املدعى عليه لذا 
تكون دعواه في كل االحوال وفقا للمعطيات 
البداءة  محكمة  ان  وحيث  الرد  واجبة  اعاله 
بوجهة  التزمت  فيه  املطعون  حكمها  في 
صحيحا  حكمه  يكون  لذا  املتقدمة  النظر 
وموافقا للقانون مما يقتضي تأييده وملا تقدم 
البدائي  احلكم  تأييد  احملكمة  هذه  قررت 
املستأنف الصادر من محكمة بداءة الرصافة 
ورد   2018/12/24 في  1652/ب/2018  بالعدد 

وحتميل  االستئنافية  واالسباب  االعتراضات 
اتعاب  واعتبار  االستئنافي  الرسم  املستأنف 
احملاماة احملكوم بها بداءة لوكيل املدعى عليه 
واستئنافا،  بداءة  التقاضي  ملرحلتي  شاملة 
املواد  الحكام  استنادا  باالتفاق  القرار  وصدر 
و22/اثبات  املدني  القانون  من  و1/205   2/48
161 و166 و203/ مرافعات مدنية و63 محاماة 
حكما حضوريا قابال للتمييز وافهم علنا في 

. 201٩/3/3
تسجل  ان  اال  يسعها  ال  الجديدة  البينة   
القضاء  ملجلس  والتقدير  االحرتام  خالص 
القاضي  معالي  برئيسه  ممثال  االعلى 
محكمة  ورئيس  زيدان  فائق  االستاذ 
القاضي  االتحادية  الرصافة  بغداد  استئناف 
الجابري وللهيئة االستئنافية    االستاذ عماد 
التي اصدرت القرار ولجميع السادة القضاة 
واملنصفة  العادلة  قراراتهم  على  العراق  يف 
الرأي  حرية  واحرتام  والصحفيني  للصحافة 
كما تؤكد )البينة الجديدة( التزامها باملعايري 
الشعب  قضايا  يخص  ما  كل  ونشر  املهنية 
القضاء  وان  الرد مكفول ألية جهة  وان حق 

هو الفيصل فشكرا له ثم شكرا .          

انتصارا لكلمة الحق وحرية الرأي والتعبير 

اهليئة االستئنافية الثانية يف  رئاسة استئناف بغداد / الرصافة االحتادية ترد دعوى وزارة املالية حبق )                                     (

علي   / اجلديدة  البينة   / ميسان 
قاسم الكعبي 

علي  ميسان   محافظ  افتتح 
متوسطة  بناية  مشروع  دواي    
في  الواقعة  النموذجية   العروبة 
احملافظة  مركز  املاجدية  منطقة 
ضمن تخصيصات تنمية األقاليم 
حملافظة ميسان وتعد هذه املدرسة 
خالل  إجنازها  يتم  التي  اخلامسة 
شهر في ميسان . وقال بيان مكتب 
مدير  وبحضور  دواي  ان  احملافظ 
تربية ميسان رياض مجبل واملدراء 
مدرسة  بناية  افتتح  العامني 
مركز  في  النموذجية   العروبة 
العمارة منطقة املاجدية ، مشيرا 

مساحة  على  تقع  البناية  أن  إلى 
مع  صفا   )18( وبسعة  م2   )5000(
جناح لإلدارة ومختبرات ومجاميع 
للنشاطات  وساحة  صحية 
لالنتشار  وساحة  الرياضية 
وتدفئة  تبريد  وأجهزة  وحدائق 
واملستلزمات  بالرحالت  ومجهزة 
البيان  ،ولفت  احلديثة  املدرسية 
الى ان احملافظ وجه  مديرية تربية 
للمدرسة  إدارة  بتعيني  ميسان 
لها  التعليمية  املالكات  وتوفير 
من اجل دخولها اخلدمة في العام 
ان   الى  .منوها   احلالي  الدراسي 
إدارة محافظة ميسان تولي قطاع 
كبيرة  أهمية  والتعليم  التربية 

من خالل تنفيذ املشاريع التربوية 
جناح  مستلزمات  كافة  وتهيئة 
احملافظة  في  التربوية  العملية 
هذا  احملافظة  وضعت  حيث   .
خططها  في  كأولوية  القطاع 
دواي  عن  البيان  .ونقل  السنوية 
على  للمحافظة  اجلميع  حثه  
واملشاريع  العامة  املمتلكات 
من  تنفذ  التي  احلديثة  اخلدمية 
قبل احملافظة وكذلك حث مديرية 
بهذه  لالهتمام  ميسان  تربية 
والتعليمية  التربوية  الصروح 
وتوفير املالكات الالزمة لها لغرض 
توفير بيئة مالئمة البنائنا الطلبة 

في مسيرتهم التعليمية .

افتتاح   بناية مدرسة العروبة النموذجية يف ميسان 

بغداد / البينة اجلديدة
عن  واملهجرين  الهجرة  وزارة  أعلنت   
إغاثية  حصة  آالف   )3.230( توزيعها  
مخيمات  في  النازحة  العوائل  بني 
وقال   ، وأربيل  الدين  صالح  محافظتي 
في  الفروع  شؤون  دائرة  عام  مدير 

الوزارة ستار نوروز  إن   فريق عمل فرع 
)2.410(  حصة  وزع  تكريت  الوزارة في 
مخيمات  في  النازحني  بني  إغاثية 
محافظة صالح الدين تضمنت سألت 
وزعها  حصة    )1.242( منها   ، غذائية 
وزع  فيما   ، العلم  ومخيم  تكريت  في 

درمي  مجمع  في  للنازحني  حصة   )722(
توزيعه  عن  فضال  والقادسية  ستي 
)446( حصة لألسر النازحة في مخيم 
الشهامة ، واضاف نوروز ان  كادر ممثلية 
الوزارة في إقليم كردستان وزع ) 820( 
غذائية  سالت  شملت  إغاثية  حصة 

في  النازحة  للعوائل  صحية  وسالت 
مؤكدا   ، أربيل    وسط  هرشم  مخيم 
في  االستمرار  على  الوزارة  حرص 
من  للتخفيف  االنسانية  حملتها 
حلني  اخمليمات  في  النازحني  معاناة 

عودتهم .

اهلجرة توزع اكثر من 3.200 آالف حصة إغاثية للنازحني
 يف صالح الدين وأربيل

البينة اجلديدة / بشرى الساعدي
  ضمن أنشطة مؤسسة العروبة 
عروبة  قامت  اإلنسان  حلقوق 
القيسي رئيسة املؤسسة بزيارة 
مخيمات النازحني وبالتحديد في 
اربيل  في   U2 مخيم حسن شام 
صباح  كردستان  إقليم  ضمن 
 201٩/3/7 املاضي  اخلميس  يوم 
سبل  منظمتي  مع   وبالتعاون 
اإلغاثية  خير  وبصمة  الشام 
استقبالها  في  وكان  واإلنسانية 
مدير  معاونة  شيرين  السيدة 
املالبس  توزيع  مت   .حيث  اخمليم 
القاطنني  على  األطفال  وحليب 
الست  وأهدت  اخمليم  ذلك  في 
كبيرة  قماش  قطعة  عروبة 
افتتحته  الذي  اخلياطة  ملشغل 

منظمة سبل السالم داخل اخمليم 
الزمنية  املسافات  أن  ...وذكرت 
تتالشى بيننا وبني احملتاجني مهما 
طالت وننسى تعب السفر مادمنا 
الذي  اإلنساني  الهدف  نحقق 
تقدمي  مت  اخلتام  ...وفي  غايتنا  هو 

إدارة مخيم  إلى  والتقدير  الشكر 
أعضاء  كل  وإلى  شام   حسن 
وبصمة  السالم  سبل  منظمتي 
على  اإلنسانية  لالغاثة  خير 

تعاونهم وحسن االستقبال.

رئيسة مؤسسة العروبة حلقوق اإلنسان تزور خميمات 
U2 النازحني يف خميم حسن شام

كرمي  عباس   / اجلديدة  البينة 
العلياوي

البلدي  بالواقع  اإلرتقاء  اجل  من 
للمستوٰى  القناة  شرق  ملناطق 
النوعية  النقلة  ليواكب  املطلوب 
اخلدمات  أفضل  تقدمي  مجال  في 

مدينة  قواطع  لعموم  البلدية 
بغداد احلبيبة قامت السيدة امينة 
النائب  السيدة  وبرفقتها  بغداد 
ميدانية  بزيارة  احلميداوي  مناهل 
ظهر  الشعب  بلدية  دائرة  لقاطع 
أذار   7 املوافق  املاضي  اخلميس  يوم 

201٩ لالطالع على جودة اخلدمات  
التحسن  من  وبالرغم  هناك 
والسيطرة  األداء  في  امللحوظ 
التامة على تنفيذ املهمات املوكلة 
اخلطة  ضمن  املعنية  لالقسام 
املعدة مسبقا قد وجهت سيادتها 

للجهد  األمثل  اإلستثمار  بضرورة 
مستوى  لرفع  والبشري  اآللي 
إستقبالهما  في  وكان  اخلدمات 
الساعدي  كاظم  عادل  املهندس 
معاون املدير العام ورؤساء األقسام 

وبعض وجهاء املدينة .

امينة بغداد وبرفقة السيدة النائب مناهل احلميداوي 
تقوم  بزيارة ميدانية لقاطع دائرة بلدية الشعب 

ومراجعون  موظفون  االعماق  من  يقولها  شكرا 
الى السيدة )وفاء عباس احمد( في قسم شؤون 
املواطنني /وزارة النقل جلهودها املبذولة في خدمة 
املواطنني وموظفي وزارتها بكل ممنونية واخالص 

فبارك اهلل بها واكثر من امثالها .

شكر وتقدير 
واسط / البينة اجلديدة

واسط  في  احمللية  احلكومة  برعاية 
وبالتعاون مع العتبة العلوية املقدسة 
احلسينية  املقدستني  والعتبتني 
في  القرآنيني  ورابطة  والعباسية 
احملافظة بدأت فعاليات مهرجان سعيد 
بن جبير القرآني الدولي السادس وحضر 

واسط  حملافظ  الثاني  النائب  املهرجان 
ونائب  البديري  عيدان  رشيد  السيد 
تركي  السيد  واسط  مجلس  رئيس 
السيد  واسط  عن  والنائب  الغنيماوي 
السادة  الى  إضافة  الغريباوي  سلمان 
احملافظ  السيد  ومستشاري  معاوني 
احلكومية  واملؤسسات  الدوائر  ورؤساء 

أبناء  من  غفير  وجمهور  احملافظة  في 
وأعضاء  الكرمي  القرآن  وخدمة  القضاء 
الروابط القرآنية في واسط.والقى نائب 
البديري  عيدان  رشيد  السيد  احملافظ 
 ، املهرجان  بضيوف  فيها  رحب  كلمة 
مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية هذا 
املهرجان الذي يقام في محافظة واسط 

وعند ضريح التابعي اجلليل سعيد بن 
ونفحاته  الكرمي  للقرآن  إحياء  جبير 
وفود  املهرجان  في  الطاهرة.وشاركت 
متثل 15 دولة عربية واسالمية واستمر 
املهرجان لغاية يوم اجلمعة الثامن من 
آذار احلالي وتتخلله عدة محافل قرآنية 

تقام في االقضية والنواحي .

بدء فعاليات مهرجان سعيد بن جبري القرآني الدولي السادس
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ماذا لو مل 
ُتهزم داعش؟

ماذا لو لم تُهزم داعش؟ س��ؤال مش��روع، قد ال يتوقع احد طرحه 
ف��ي خضم األح��داث الدموية املتس��ارعة التي ت��دور رحاها على 
أرضنا ويعاني ش��عبنا جراءها الويالت العظام، س��ؤال موجه إلى 
كل احلكام العرب الذين أس��هموا بقصد أو بدونه في وصولنا إلى 

حافة الهاوية.
حكامن��ا امليام��ن األجالء ظ��ل الرب ف��ي األرض،هم الذي��ن دمروا 
العراق وس��اهموا في عودة االس��تعمار إليه، أصبح العراق موطنا 
للمجرم��ن من كافة أنح��اء العالم، دمروا س��وريا بع��د أن كانوا 
يقيمون مع نظامها أوثق العالقات، والتحقت س��وريا بالعراق في 
ركب الدمار والبؤس والشقاء والتشرد بفعل املساعدات السخية 
للتكفيرين الذين أتوا بهم من كل أصقاع األرض. اليمن السعيد، 
وبس��بب الفق��ر ال��ذي كان باإلم��كان القضاء عليه مبس��اعدات 
الع��رب، صار مأوى لتنظيم القاعدة. ش��مال إفريقيا أصبح مرتعا 
لإلرهابي��ن. ليبيا صارت في مقدمة ال��دول الراعية لإلرهاب، فمن 
يحكمونها اليوم بفعل انقالبهم على نتائج صناديق االنتخابات 
هم أكثر فظاظة من أي مس��تعمر ح��ّل بالبالد، حيث القتل على 

الهوية وأكثر من ثلث السكان خارج الوطن.
األت��راك احتلون��ا على مدى أربعة ق��رون وبنوا أمجاده��م بأموالنا 
وعرقن��ا ودمائنا. عندم��ا اجبروا على الرحيل أب��وا إال اقتطاع جزء 
عزيز من س��وريا انه لواء االس��كندرونه. ولألس��ف ف��إن حكومات 
س��وريا املتعاقب��ة ال تزال تخدع ش��عبها بان لواء االس��كندرونه 
يتبعه��ا. تركيا اليوم تعل��ن احلرب على داع��ش وإمكانية احتالل 
األراضي السورية اجملاورة لها وإقامة منطقة عازلة. تركيا تسيطر 
عل��ى مقالي��د األمور في ليبي��ا وحتاول جاه��دة أن تبقى تونس في 
أحضانها. استطاعت مصر أن تفلت من قبضتها بفعل جيشها 
املغوار فصب س��لطان اس��طنبول جام غضبه عل��ى قيادة مصر، 
ألن الس��لطان أيق��ن أن حلمه في إحي��اء إمبراطوريته قد ولّى إلى 

غير رجعة.
أصبحت معظم دولنا ترزح وتئن حتت سيطرة العصابات التكفيرية 
اإلجرامية التي أنش��اها الغرب في منطقتنا، ويختار لكل مرحلة 
اس��م: القاعدة وداعش والبقي��ة تأتي. قويت ش��وكة العصابات 
وأصبحت تهدد مصالح الغرب في منابع النفط وأصدقائهم عرب 
اخللي��ج. نعاود طرح الس��ؤال: ماذا لو لم ته��زم داعش؟.داعش لن 
تهزم او هكذا يريدون لها ان تبقى. الغرب يتحدث عن أن احلرب على 
اإلرهاب/داعش س��تطول وان إعداد املعارضن السورين وجتهيزهم 
ألجل اإلطاحة بالنظام س��تأخذ وقتاٌ، مبعنى أن بلداننا س��تكون 
س��احة لقتال مستمر وس��يزداد عدد اليتامى واألرامل واملشردين، 
وستكون بناتنا س��بايا لآلخرين، وستذهب مقدرات دولنا لتغذية 
الصراع الطائفي املذهبي وس��ندفع تكلفة احل��رب القذرة، ونعود 
إلى س��ابق عهدنا عراة حفاة جهلة، لم نستفد بنعم اهلل علينا، 
وحتما لن يطول املقام بأصحاب املعالي واجلاللة فس��يجدون يوما 
أنفسهم كما غيرهم من احلكام العرب إما قتيال أو طريدا أو خلف 

قضبان. أوليس كذلك أيها العرب؟ فماذا تنظرون؟

ميالد عمر

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
أمهل��ت ق��وات س��وريا الدميقراطية 
حت��ى ظه��ر ام��س الس��بت مقاتلي 
تنظيم داعش واملدنين في آخر جيب 
للتنظيم في ش��رق س��وريا، للخروج 
م��ن الباغ��وز وإال فإنها ستس��تأنف 
املنطق��ة.  عل��ى  األخي��ر  هجومه��ا 
وتأتي تهديدات القوات التي يش��كل 
املس��لحون األكراد عموده��ا الفقري 
واملدعوم��ة م��ن حتال��ف دول��ي تقوده 
واش��نطن، فيما لم يبد من تبقى من 
مس��لحي التنظي��م ف��ي الباغوز أي 
نّية لالستس��الم. ويتشبث التنظيم 
املتط��رف بالدف��اع ع��ن آخ��ر بقع��ة 
يس��يطر عليه��ا ف��ي بل��دة الباغوز 
عل��ى ضفاف نه��ر الفرات في ش��رق 
س��وريا، ف��ي مواجهة هج��وم قوات 
س��وريا الدميقراطي��ة املصممة على 
القض��اء عل��ى م��ا تبق��ى م��ن دولة 
أعلنه��ا  الت��ي  املزعوم��ة  >خالف��ة< 

أبوبكر البغ��دادي زعي��م داعش قبل 
أربع سنوات وتقلصت إلى بضع مئات 
من الكيلومت��رات املربعة قرب احلدود 

السورية العراقية.
وخرج في األي��ام األخيرة آالف الرجال 
والنساء واألطفال من منطقة سيطرة 
التنظيم بعد أن أبطأت قوات س��وريا 
الدميقراطية وتيرة عملياتها منذ ليل 
األحد املاضي لتفس��ح اجمل��ال خلروج 
املدنين، إال أن هناك من ما يزال يرفض 
االستسالم ويتمسك بالقتال. ويقول 
فارون من الباغوز إن اجلهادين األجانب 
ه��م من يصّر على القتال حتى املوت، 
وس��ط خالفات مع القي��ادات احمللية. 
ولم يبق أم��ام التنظي��م املتطرف إال 
االستسالم أو القتال حتى املوت. وقد 
ظهرت مؤش��رات قوية على أن ش��قا 
م��ن التنظيم على األق��ل مصّر على 
القتال حت��ى املوت حيث اس��تخدم 
ف��ي الفترة القليلة املاضية خزانا من 

االنتحاري��ن واالنتحاريات وزرع مئات 
األلغ��ام والعب��وات الناس��فة إلبطاء 

تقدم قوات سوريا الدميقراطية.
وفي األول من مارس/آذار بدأت الفصائل 
والعربية هجومه��ا األخير  الكردي��ة 
على اجلهادين ف��ي بلدة الباغوز بعد 

عمليات إجالء استمرت أسبوعن.
وُمني التنظيم ال��ذي أعلن في العام 

2014 إقام��ة خالف��ة إس��المية على 
مساحات واس��عة سيطر عليها في 
س��وريا والعراق اجملاور تقدر مبس��احة 
بريطاني��ا، بخس��ائر ميداني��ة كبيرة 
خالل العامن األخيرين بعد س��نوات 
أثار فيها الرعب بقوانينه املتش��ددة 
واعتداءات��ه الوحش��ية. وف��ي الوقت 
احلالي، بات وجوده يقتصر على بقعة 

داخ��ل بلدة الباغوز ف��ي ريف دير الزور 
الشرقي.

وأظهرت مقاطع فيديو جملموعة >فري 
بورم��ا راينجرز< وه��ي منظمة إغاثة 
أميركي��ة غي��ر حكومية، مش��اهد 
للمخيم الذي يقب��ع فيه اجلهاديون 
في الباغ��وز وميكن رؤي��ة قطعة من 
األرض عل��ى الضفة الش��رقية لنهر 
الف��رات يتح��رك ضمنها أش��خاص 
وس��ط ع��دد هائ��ل م��ن الس��يارات 
والش��احنات الصغي��رة. كما يوجد 
أبني��ة متواضعة معظمه��ا من دون 
ببطانيات  وخيم مستحدثة  سقف 
س��وريا  ق��وات  وتط��وق  ملون��ة. 
الدميقراطي��ة الباغ��وز م��ن جهت��ي 
الشمال والغرب، فيما تتواجد قوات 
النظام الس��وري جنوبا على الضفة 
الغربي��ة للفرات والق��وات العراقية 
وفصائل احلشد الشعبي شرقا على 

اجلهة املقابلة من احلدود .

وكاالت / البينة الجديدة
املتح��دة  األمم  بعث��ة  رئي��س  التق��ى 
للدع��م ف��ي ليبي��ا غس��ان س��المة 
اجلمع��ة، الرئي��س التونس��ي الباجي 
قايد السبس��ي بقص��ر قرطاج، ضمن 
جولة جديدة للبح��ث عن حل لألزمة 

السياسية في ليبيا.
أن  التونس��ية  للرئاس��ة  بي��ان  وق��ال 
»إل��ى  تطرق��ا  وس��المة  السبس��ي 
مس��تجدات األوض��اع على الس��احة 
الليبي��ة واجله��ود األممي��ة واإلقليمية 
العملي��ة  دف��ع  أج��ل  م��ن  املبذول��ة 
السياس��ية في ليبي��ا وأهمية دور دول 
اجلوار املباش��ر، تون��س واجلزائر ومصر، 
في إجناح ومعاضدة جهود األمم املتحدة 
من أجل التقّدم بالعملية السياسية 
في ليبيا ودف��ع مختلف األطراف نحو 

احلوار والتفاهم«.
وق��ال س��المة إث��ر لقائ��ه السبس��ي 
»قدمت له عرضا عما أس��عى للقيام 

ب��ه ف��ي مختل��ف مج��االت العملية 
السياس��ية، في اجملال االقتصادي أوال 
والنق��دي أيضا والنصائ��ح التي نود أن 

نعطيها للحكومة الليبية«.
وشدد املبعوث األممي خالل اللقاء الذي 
حض��ره أيضا وزير اخلارجية التونس��ي 
خمي��س اجلهيناوي »على ضرورة إعادة 

بناء وزارة الداخلية ونشر قوى نظامية 
من أجل اس��تعادة األمن في ليبيا، إلى 
جان��ب تعزي��ز الترتيب��ات األمنية في 
العاصم��ة طرابل��س ومنه��ا إلى مدن 

أخرى في البالد«.
وأفاد س��المة إن من واجبه البقاء على 
تواصل مع الرئيس السبس��ي إلبالغه 

ب��كل التط��ورات ف��ي ليبي��ا. وأضاف 
»تطرقن��ا إل��ى االجتماع��ات األخي��رة 
التي حصلت بن الفرقاء في ليبيا، وال 
س��يما االجتماع بن الس��راج وحفتر 

بحضورنا في أبو ظبي«.
وكان رئي��س حكومة الوف��اق الوطني 
املعترف بها دوليا، فائز الس��راج وقائد 
اجليش الليبي املعن من جانب مجلس 
النواب املنتخب خليفة حفتر، تعهدا 
ف��ي 27 فبراي��ر/ ش��باط املاضي، خالل 
اجتماع في أبوظبي، بإجراء انتخابات 

قبل نهاية العام اجلاري.
واتفق الطرفان، حس��ب بي��ان البعثة 
األممي��ة، »على ض��رورة إنه��اء املرحلة 
االنتقالية من خ��الل انتخابات عامة، 
وس��بل احلفاظ عل��ى اس��تقرار ليبيا 

وتوحيد مؤسساتها«.
ويع��د ه��ذا اللق��اء الثان��ي للرجل��ن 
باإلم��ارات، ف��ي محاول��ة إليج��اد حل 

لألزمة الليبية املمتدة لسنوات.

وتش��مل خط��ة املبعوث األمم��ي إنهاء 
املرحل��ة االنتقالية وإج��راء انتخابات 
حرة ف��ي ليبي��ا، وتوحيد مؤسس��ات 

الدولة.
كما تق��ود دول اجل��وار الث��الث، تونس 
سياس��ية  جه��ودا  ومص��ر  واجلزائ��ر 
لتقري��ب وجه��ات النظر ب��ن الفرقاء 

ودعم خطط سالمة.
وشدد وزراء خارجية الدول الثالث خالل 
اجتماع في القاهرة عقد الثالثاء، على 
»أهمي��ة مواصلة التعاون والتنس��يق 
األمن��ي في ما بينهم ف��ي إطار جهود 
مكافح��ة اإلره��اب وجتفي��ف منابعه 

واستئصاله«.
كم��ا اجتمع س��المة، ف��ي العاصمة 
الليبي��ة طرابل��س، برئي��س املفوضية 
العلي��ا لالنتخاب��ات عم��اد الس��ائح 
ملناقش��ة م��دى جاهزي��ة املفوضي��ة 
االنتخابي��ة  االس��تحقاقات  لتنفي��ذ 

املُزمع تنفيذها خالل العام . 

داعـش ُمصــــــــر على القتــــــال حتى املوت يف البــــــاغوز

سالمة يبحث مع السبسي تطورات األوضاع يف ليبيا

وكاالت / البينة الجديدة
ينفد الوقت سريعا أمام تركيا لتجنب 
مواجهة مع الواليات املتحدة بس��بب 
اعتزام أنقرة ش��راء أنظمة دفاع جوي 
روسية متقدمة واالستغناء عن عرض 
مناف��س م��ن ش��ريكتها ف��ي حلف 
شمال األطلس��ي ما يزيد فرص فرض 

عقوبات أميركية على أنقرة.
وكانت آخر أزمة دبلماسية بن البلدين 
ق��د أس��همت في هبوط قياس��ي في 
قيم��ة الليرة التركية في أغس��طس/

آب.
وما زالت اخلالفات حول اإلستراتيجية 
ف��ي س��وريا والعقوب��ات عل��ى إي��ران 
بالقنصلي��ة  موظف��ن  واعتق��ال 
األميركي��ة دون ح��ل وته��دد قضي��ة 
ه��وة  بتوس��يع  الصاروخ��ي  الدف��اع 

اخلالف.
وانخفض��ت قيم��ة العمل��ة التركية 
هذا األسبوع بنس��بة 1.5 باملئة على 
الرغ��م م��ن أن البن��ك املرك��زي أبقى 
أس��عار الفائدة أعلى بكثير من معدل 
التضخ��م. ويقول جتار إن الس��بب في 
ذل��ك يرج��ع إلى ح��د بعيد إل��ى جتدد 

اخملاوف بشأن العالقات مع واشنطن.

وجتاوزت حكوم��ة الرئيس رجب طيب 
أردوغان >مهلة مرنة< كانت واشنطن 
ق��د حددتها لتركيا التخاذ القرار حول 
ما إذا كانت ستش��تري نظام باتريوت 
ال��ذي تنتجه  الصاروخ��ي األميرك��ي 
ش��ركة رايثيون ف��ي صفق��ة بقيمة 
3.5 ملي��ارات دوالر. ويق��ول مس��ؤولون 
الرس��مي  الع��رض  إن  أميركي��ون 

سينتهي بنهاية الشهر اجلاري.
ولم يرفض أردوغ��ان العرض األميركي 
علنا، لكنه ك��رر القول إنه لن يتراجع 
عن عقد لشراء نظام إس-400 الدفاعي 
الروس��ي الذي م��ن املق��رر تركيبه في 
أكتوبر/تش��رين األول. وتقول واشنطن 
إن تركي��ا ال ميكنه��ا حي��ازة النظامن 

معا.
وإذا مض��ت تركي��ا في إمت��ام الصفقة 
الروس��ية فإنه��ا تخاط��ر أيض��ا ب��أال 
تتسلم طائرات إف-35 الشبح املقاتلة 
الت��ي تنتجها ش��ركة لوكهيد مارتن 
األميركي��ة وميكن أن تواج��ه عقوبات 
مبقتضي قان��ون أميركي يعرف بقانون 
التص��دي خلصوم الواليات املتحدة من 

خالل العقوبات.
وحّذرت الوالي��ات املتحدة ، من أنه في 

ح��ال اش��ترت تركيا منظوم��ة >إس-
400< الصاروخية من روسيا، فإنها لن 
حتصل على مقاتالت إف-35 ومنظومة 

باتريوت.
وقالت تشارلز سامرز املتحدثة باسم 
)البنتاغون(  األميركي��ة  الدف��اع  وزارة 
»إذا اشترت تركيا إس-400، فسيكون 
لذل��ك عواقب وخيمة على مس��توى 

عالقاتنا العسكرية«.
عل��ى  تركي��ا  »حص��ول  أن  وأضاف��ت 
مقاتالت إف-35 ومنظومة باتريوت، لن 
يتحق��ق في حال إصرارها على ش��راء 

املنظومة الروسية«.
وحول تفس��ير عبارة عواقب وخيمة، 
قالت املتحدثة إنها تقصد بأن اجلانب 
الترك��ي لن يس��تطيع احلص��ول على 

مقاتالت إف-35 ومنظومة باتريوت.
وف��ي وق��ت س��ابق اجلمعة ق��ال وزير 
إن  أكار،  خلوص��ي  الترك��ي  الدف��اع 
تلويح واش��نطن باالمتن��اع عن تزويد 
تركي��ا مبقات��الت إف 35 التي تش��ارك 
ف��ي تصنيعه��ا »يتنافى م��ع القانون 
واملنط��ق«، خصوصا ف��ي وقت يتلقى 
في��ه الطي��ارون والتقني��ون والضباط 

األت��راك التدريب على ه��ذه املقاتالت 
بالوالي��ات املتح��دة. وقبل أيام، ش��ّدد 
للجي��ش  األوربي��ة  القي��ادة  رئي��س 
األميركي القائ��د األعلى لقوات حلف 
ش��مال األطلس��ي )النات��و( اجلن��رال 
كورتي��س س��كاباروتي عل��ى ض��رورة 
عدم إعطاء تركيا طائرات إف-35 حال 
مضيه��ا قدم��ا ف��ي ش��راء املنظومة 
الروس��ية. وفي مقابلة متلفزة، انتقد 
الرئي��س التركي رجب طي��ب أردوغان 
بشدة تصريحات س��كاباروتي، معربا 
ع��ن اس��تيائه الزدواجية ال��دول التي 
تطال��ب تركيا بعدم إكم��ال الصفقة 
متتل��ك  أخ��رى  دول  حي��ال  وصمته��ا 
منظوم��ة إس- 300 الدفاعي��ة مث��ل 

اليونان وبلغاريا وسلوفاكيا.
لكن أردوغان اس��تبعد إلغاء الصفقة 
مع روس��يا وهي قوة إقليمية متزايدة 
الب��أس تبني محط��ة للطاقة النووي 
في تركيا وخ��ط أنابيب لتصدير الغاز 

إلى أوربا عبر األراضي التركية.
وردا على س��ؤال هذا األس��بوع بشأن 
العق��د اخل��اص بنظ��ام إس-400 قال 
أردوغان »إنه محسوم. ال ميكن التراجع 

أبدا عنه. لن يكون هذا أخالقيا«.

السجن 47 شهراً للمدير 
السابق حلملة ترامب

صفقة اس 400 الروسية تسمم العالقات األمريكية الرتكية

 وكاالت / البينة الجديدة
فج��ر ابنه��ا نيك��وال نفس��ه في 
س��وريا مس��تهدفا قرية شيعية 
بع��د أن اعتن��ق الفك��ر املتطرف 
ومنذ تلك الفترة تنشط دومينيك 
بون��س حملاربة انتش��ار هذا الفكر 
ب��ن الش��بان الفرنس��ين وملن��ع 

تكرار مأساة ابنها.
وبعد ثالثة أس��ابيع على تلقيها 
هاتفه��ا  رس��الة قصي��رة عل��ى 
ابنه��ا  أن  فيه��ا  ج��اء  احملم��ول 
دومينيك  أنش��أت  >استش��هد<، 
بون��س جمعي��ة أطلق��ت عليها 

اسم »فلنتحرك«.
وج��اء مقت��ل نيك��وال )30 عام��ا( 
بعد أشهر قليلة من مقتل أخيه 
غي��ر الش��قيق جان داني��ال أيضا 
في س��وريا بينم��ا كان يقاتل في 

صفوف املتشددين .
وقالت من منزلها في تولوز )جنوب 

غرب( »م��ا كان بإمكاني اجللوس 
مكتوف��ة اليدي��ن. كن��ت حزينة 
جدا على ابني فبدأت العمل ملنع 
تكرار املأساة نفسها مع آخرين«.
وكان��ت في الس��تن م��ن العمر 
عندم��ا قتل ابنها ولم تكن تعرف 
ش��يئا ع��ن العم��ل االجتماع��ي 
عس��كرية  أنه��ا  وخصوص��ا 

متقاعدة.
وتق��ول دوميني��ك »كن��ت وحيدة 
بالفع��ل لوال دعم واح��د« جاءها 
من مراسل صحيفة ليبيراسيون 
اليس��ارية في تولوز، الذي ما لبث 

أن توفي.
وملا باش��رت نش��اطها سرعان ما 
تلق��ت عش��رات االتص��االت م��ن 
عائ��الت تخش��ى عل��ى  أبنائه��ا 
أو س��بق أن انض��م أبناؤه��ا إل��ى 
وترك��زت  اجله��ادي.  النش��اط 
مهمتها بشكل خاص على تقدمي 

املعلومات املفيدة والدعم.
الس��لطات  دوميني��ك  وتته��م 
الرس��مية بالتخلي عنهم، قائلة 
»إنهم يرفضون حتى تقدمي شهادة 
وف��اة بحجة أن بع��ض اجلهادين 
لتس��هيل  وفاته��م  يعلن��ون 

حتركه��م ومس��اهمة منه��ا في 
تقاس��م جتربتها م��ع آخرين تروي 
دومينيك مس��يرة عائلتها وابنها 
قب��ل حتوله إلى العم��ل اجلهادي، 
فقد عاش نيكوال بعيدا عن والده 
الذي تطلقت منه دومينيك باكرا، 

فس��قط ف��ي اخمل��درات وص��درت 
بحقه أح��كام قضائية ولم تكن 

له مسيرة مهنية محددة.
اخلبي��رة  كي��س  اويس��ا  وتق��ول 
االجتماعية واملتخصصة بشؤون 
التط��رف والتي تس��هم في عمل 
دوميني��ك  ل��دى  إن  اجلمعي��ة، 
»خطاب��ا الفت��ا ال يس��قط ف��ي 
الكراهي��ة ب��ل يتس��م باله��دوء 

ويشيع االطمئنان«.
إال أن عم��ل دومينيك بونس تعّقد 
الت��ي  االعت��داءات  بع��د  كثي��را 
اس��تهدفت باريس ع��ام 2015 إذ 
تبن أن املتورطن بهذه االعتداءات 
لديهم خلفيات تختلف متاما عن 
خلفي��ة ابنها ال��ذي يوصف بأنه 
»الول��د اجليد« ال��ذي ضل الطريق 

ومت استغالله.
وتق��ول دوميني��ك بون��س به��ذا 
اجلهادي��ن  أقرب��اء  إن  الص��دد 

حتول��وا أيضا إلى »أبن��اء ضالن«، 
وخصوصا إذا كانوا من املسلمن 
إذ بات��ت املؤسس��ات العاملة في 

هذا اجملال تتجاهلهم.
ل��م  الوض��ع املعق��د  أن ه��ذا  إال 
إلى االستس��الم،  يدفع دومينيك 
ب��ل بالعك��س جعله��ا تضاعف 
نش��اطها خصوص��ا م��ع هزمي��ة 

تنظيم داعش في س��وريا وكثرة 
ال��كالم ع��ن اجلهادي��ن األس��رى 
الذين ترفض حكوم��ات بلدانهم 

استقبالهم.
وتقول دومينيك بتأثر ش��ديد »إن 
الرأي العام يتعاطى بسلبية حتى 
مع فكرة إع��ادة أطفال اجلهادين 
وه��ذا األم��ر جنون��ي م��ع ت��رداد 
كثيري��ن أنه من األفض��ل تركهم 
يهلكون هن��اك«، مع العلم ب�«أن 
هناك جدودا وجدات مس��تعدون 

الستقبالهم واالعتناء بهم«.

أم انتحـــــاري فرنسي تنذر نفسهــــا حملاربـــــة التطــــرف
وكاالت / البينة الجديدة

ُحكم على بول مانافورت، 
املدي��ر الس��ابق للحمل��ة 
للرئي��س  االنتخابي��ة 
ترامب،  دونال��د  األميرك��ي 
بالس��جن 47 ش��هراً بعد 
ضريب��ي  بتالع��ب  إدانت��ه 

واحتيال مصرفي.
توم��اس  القاض��ي  وق��ال 
إن  إيلي��س  س��يلبي 
»ماناف��ورت ارتكب جرائم 
مستش��هداً  خط��رة«، 
بأحكام س��ابقة »خفيفة 
ف��ي ش��كل الف��ت« ف��ي 
ضريب��ي،  ته��ّرب  ملف��ات 
حكم��ه  ليون��ة  ومب��رراً 
بسعيه الى »تفادي تباين« 
مع ملفات أخرى مشابهة، 
علماً أن احلكم أدنى بكثير 
م��ن توصي��ات وزارة العدل 
األميركي��ة الت��ي طالب��ت 
بسجنه بن 19 و24 سنة.

داونين��غ،  كيف��ن  وق��ال 
لدى  ماناف��ورت،  محام��ي 

احملكم��ة،  م��ن  خروج��ه 
مخاطب��اً صحفي��ن: »ما 
رأيتموه يؤكد ما كنا نقوله 
لي��س  األول:  الي��وم  من��ذ 
هناك أي دلي��ل على وجود 
تواط��ؤ بن ب��ول مانافورت 

واحلكومة الروسية«.
روب��رت مول��ر  وكان فري��ق 
التحقي��ق  يتول��ى  ال��ذي 
روس��يا  »تدخ��ل«  ف��ي 
الرئاس��ة  انتخاب��ات  ف��ي 
 2016 ع��ام  األميركي��ة 
م��ع  تواطئه��ا  واحتم��ال 
طال��ب  ترام��ب،  فري��ق 
مشيراً  مش��ددة،  بعقوبة 
ماناف��ورت »حاول  أن  إل��ى 
إلقاء مسؤولية ذنبه على 
آخري��ن« ول��م يب��ِد أي ندم 

واستمر في الكذب.
فق��ال:  ماناف��ورت  أم��ا 
»حيات��ي املهني��ة واملالية 
في احلضيض. أشعر بأسى 
وعار. أعرف أن سلوكي هو 

الذي أوصلني إلى هنا«.



 
احمد شاكر الحلفي

الرافدي��ن  وادي  روع��ة حض��ارة  ل��م تك��ن 
مقتص��رة عل��ى الكتاب��ة وال��ري والزراع��ة 
والفلك والتجارة والصناعة والعلوم وس��ن 
القوانني والشرائع والنحت والتلوين وفنون 
االنشاء والعمارة والسياسة ونظام الدولة 
واملوس��يقى والرياضة ، فحسب وإمنا جتلت 
ايضاً في نتاجها االدبي والسياس��ي املزدان 
باحلكم��ة ، حيث اهت��م العراقيون القدماء 
باحلياة االدبية واعطوه��ا اهمية كبيرة في 
احلي��اة االجتماعي��ة في الش��عر واملالحم 
والقصص والتراتيل الدينية والرثاء واالمثال 
واحلكم��ة ، فعب��روا عنها بأجم��ل مايكون 
مبوج��ز بليغ ، والتي كان له��ا األثر العظيم 
على حياة الفرد واجملتمع ، وامتد تأثيرها على 
املدن واحلض��ارات االخرى كاالغريق واليونان 
والصني والفرس والهند ، وماتزال قسم منها 
يتداولها الناس ليومن��ا هذا ، كما ترجمت 
الى عدد من اللغات القدمية واحلديثة ،كونها 
نابعة من االخ��الق والقيم واملبادئ ومن ابرز 
االمثل��ة الت��ي نطرحه��ا مستش��ار امللك 
س��نحاريب وولده اس��رحدون احيقار الذي 
أذهل العالم الق��دمي بحكمته وفرط ذكائه 
ما حدا بفرعون مصر ان يستدعيه للتعلم 
من حكمته وسياسته وكيفية تعامله مع 
االحداث الت��ي تواجهها الدول��ة حيث اراد 

ملك مصر محاجة س��نحاريب فطلب منه 
أن يرس��ل إليه رجالً حكيم��اً لكي يبني له 
قصراً في الهواء فأرس��له س��نحاريب إلى 
مصر لي��رد اجلواب لفرعون وتق��ول الروايات 
انه ملا مث��ل بني يديه طلب من��ه أن يحضر 
كلساً وحجارة وطيناً لبناء القصر املطلوب 
وكان احيقار قد ذهب بنسرين وعَلم ولدين 
الرك��وب عل��ى ظهرهما. فأطلق النس��رين 
وق��د ركبهم��ا الول��دان فارتفعا ف��ي اجلو . 

وب��دأ الول��دان يصرخان م��ن ف��وق : وصّلوا 
إلين��ا األحج��ار والكل��س والط��ني لنبن��ي 
قص��راً لفرعون فانخذل فرع��ون واقر مبهارة 
احيقار وحكمته. ومن هنا ياتي الدور املهم 
ال��ذي يناط مبستش��ار املل��ك او االمبراطور 
او الرئي��س الذي يجب ان يك��ون حازما في 
اتخ��اذ التدابي��ر املالئم��ة ل��كل مش��كلة 
تواجه��ه حي��ث عرف ع��ن املل��ك العراقي 
القدمي اتخاذه مستشارين اكفاء يحيطونه 
حتى ف��ي ادق التفاصي��ل وورد في ملحمة 

كلكامش عن وجود مجلس للشيوخ سبق 
االغري��ق والرومان بقرون طويل��ة . وهنا البد 
ان نق��ول ان عل��ى رئيس مجلس ال��وزراء ان 
يقرأ تاري��خ العراق بدقة وإنص��اف وان يعي 
دور املستشار في رسم سياسة الدولة واال 
يقوم باستيراد مستشارين من خارج احلدود 
وباسعار خيالية فابن البلد أولى بكل خير . 
طبيعة املستشارين حساسة جدا ويجب 
انتقاءهم بدقة وحذر شديدين .علما ان جل 
مش��اريعنا ال حتتاج الى بنى معرفية عالية 
وخاص��ة في جنبته��ا االقتصادية حيث ان 
البنى التحتية مثل تبليط الشوارع وعمل 
اجمل��اري والكهرب��اء ال حتتاج الى مستش��ار 
لوذع��ي او واقعي كي تنفذ هذه املش��اريع . 
اما عن مس��ألة اختيار املمثلني الرسميني 
فح��دث وال ح��رج فالتاريخ العراق��ي زاخر 
بأمهر املستشارين واملمثلني الدبلوماسيني 
الذي��ن اعجزوا اكب��ر امبراطوري��ات العالم 
القدمي مبا ميتلكوه م��ن مهارة وحرفة وطرح 
عميق للمس��ائل املهمة  حيث كان اختيار 
التمثي��ل الدوبلوماس��ي يخض��ع الى عدة 
عوامل اهمه��ا اتفاق امللك مع املستش��ار 
اخل��اص ب��ه حتى يص��ار ال��ى اختي��ار ممثل 
ع��ن الع��راق . ما نري��ده اآلن ه��و تفعيل دور 
املستش��ار العراق��ي االصيل غي��ر املهجن 
لياخ��ذ دوره ف��ي عملي��ة البن��اء الفك��ري 
السليم وفق متطلبات املرحلة الراهنة وان 
يك��ون حكيما واعيا ومس��تعدا في احلك 
الظروف لتقدمي أفضل االستشارات واألفكار 
التي من ش��انها ان ترفع اس��م العراق بني 
البلدان فليس م��ن املعقول ان يفرغ العراق 
من العقول احلكيمة ولكننا نعرف ان اغلب 
العقول العراقية استوطنت املنافي فعلى 
رئيس مجلس ال��وزراء أخذ هذه النقاط في 

اعتباراته .

د. صالح غازي الساعدي

القيادة ه��ي القدرة على التأثي��ر وحتفيز االفراد 
للقيام بأمر ما يوص��ل لتحقيق االهداف ، وتعد 
القيادة من اهم العناصر التي يجب توافرها في 
الشخص االداري لتكون سبباً في حتقيق اهداف 
املؤسس��ة بأعلى درج��ات الكف��اءة والفاعلية 

ويعد التوجيه هو جوهر عملية 
القيادة .

وتكم��ن اهمي��ة القي��ادة بأنها 
حلقة الوصل بني العاملني وبني 
وتصوراتها  املؤسس��ة  خط��ط 
املستقبلية وتعمل على توحيد 
جه��ود العامل��ني نح��و حتقيق 
االه��داف املوضوع��ة وتس��هم 
بالس��يطرة على  بشكل فعال 
مشكالت العمل ورسم اخلطط 
الالزم��ة حلله��ا والق��درة عل��ى 
تنمي��ة الف��رد وزي��ادة امله��ارات 

االنسانية والعملية .
هذه املقدمة قادتني وانا اتطلع 

ال��ى قيادة الدكتور لؤي اخلطي��ب وزير الكهرباء 
لوزارته منذ توليه مهام الوزارة والتحدي الكبير 

االرتقاء بهذا القطاع احليوي نحو بر األمان .
ومن خالل معايش��تي ملسيرة هذه الرجل كوني 
منتس��ب له��ذه ال��وزارة وافتخر بذل��ك قادتني 
مجموعة من الدوافع لتن��اول هذا املوضوع في 
مقالي هذا اول هذه الدوافع هو متس��ك معاليه 
ف��ي وطنيته وحبه للعراق وش��عبه مؤكداً بأنه 
جاء خادماً لهذا الشعب وعدم اجنراره وراء حزب 

او طائفة وقد اثبت انه يعمل للعراق.
الداف��ع الثاني ال��ذي لفت انتباهي هو س��عيه 
املتواصل واجل��اد ملتابعة واقع املنظومة لضمان 
جتهي��ز املواطنني بالطاقة الكهربائية بش��كل 

مستمر .
الدافع االخر متثل في رعايته واهتمامه بشريحة 
كبي��رة من العامل��ني بصفة عق��ود ضمن وزارة 
الكهرب��اء وحتويله��م على امل��الك الدائم وهذه 
الوقفة االنس��انية واالبوية حتس��ب له ملا ميثله 
م��ن اصالة وك��رم واخ��الق عالية تتجس��د في 
معايشته هموم الناس وعمله على تقدمي العون 
واملساعدة للتخفيف عن تلك الهموم ويذكر ان 
لدى الوزارة مايقارب ٣٣٠٠٠ الف منتسب يعمل 

بصفة عقد .
الداف��ع االخير الذي كان ملفتاً للنظر هو الثورة 
االدارية التي قادها في 
الوزارة   جميع مفاصل 
وه��ذا ماحصل عندما 
تخل��ى في ي��وم واحد 
حاكمة  قي��ادات  ع��ن 
في ال��وزارة ولها تاريخ 
طوي��ل لكنها عجزت 
عن تق��دمي مايحتاجه 
الن��اس وكان البع��ض 
واقع  عن  بعيداً  منهم 
 ، وادارته��ا  املنظوم��ة 
وهذه اخلط��وة اجلريئة 
مفاص��ل  حرك��ت 
ال��وزارة  ف��ي  العم��ل 
والتش��كيالت التابعة لها ف��ي التوليد والنقل 

والتوزيع .
وفي اخلتام الب��د من وقفة امتن��ان وتقدير لكل 
اخمللصني الوطنيني الذي��ن يحبون العراق واهله 
وعلى احلكومة دعم هذه الطاقات واالخذ بيدها 
ووضع الرجل املناسب في املكان املناسب ووضع 
حد ل��كل من يح��اول العي��ش والعب��ث بأرواح 

الناس ... واهلل من وراء القصد .

مؤمتر قمة وارسو.. احلقائق والدالالت 

فالح الربيعي

عق��د مؤمتر وارس��و واملعروف باس��م 
للس��الم  االوس��ط(  الش��رق  )مؤمت��ر 
وتكفل��ت بقيادته الوالي��ات املتحدة 
االمريكي��ة واش��رفت عل��ى تنظيمه 
)بولندا( باعتباره��ا )الدولة املضيفة( 
له��ذا املؤمتر خالل انعق��اده في يومي 
1٣-14 م��ن ش��هر فبراي��ر 2٠19 وق��د 
اس��تضافت كل من الواليات املتحدة 
العاملي(  )املؤمت��ر  وبولندا  االمريكي��ة, 
, وكان م��ن اولى اهداف��ه .. هو حلول 
املس��ائل املتعلق��ة ف��ي ه��ذا احلدث 
العامل��ي )االره��اب والتط��رف( اللذان 
يش��غالن قلق دول العال��م باكملها.. 
وكذلك تطوير الطواريخ وانتش��ارها, 
واملضي قدما على جتاربها املس��تمرة 
دون انقط��اع, والتي تأويها عدد قليل 
جدا من دول ش��رق اس��يا, وبلد واحد 

في منطقة الشرق االوسط.. 
وكذل��ك هناك التهديدات املس��تمرة 
التي تعلنها دوما وتقوم بها اجلماعات 
وبع��ض  التكفيري��ة,  املس��لحة 
التنظيم��ات االرهابي��ة اجملرمة, وهي 
ت��زاول افعالها الدنيئ��ة كل يوم, عبر 
شبكاتها االس��تقتالية في منظمة 
الش��رق االوس��ط , ما زادها توس��عا 
ونف��وذا في عدد من البل��دان العربية 

وافغانس��تان وكان الهدف االساسي 
لعق��د املؤمتر ف��ي بادئ االم��ر .. هو ان 
واشنطن كانت تسعى للضغط على 
ايران, وايقافها من االستمرار بالعمل 
على برامج مفاعلها النووية, وجتاربها 
الصاروخية املس��تمرة. وكذلك كانت 
الواليات املتحدة االمريكية, تس��عى 
في مؤمتر وارسو حلش��د العالم حول 
رؤيتها احلالية واملس��تقبلية ملنطقة 
الشرق االوسط, وما يدور بها االن من 
ويالت, وازم��ات.. وكان من اب��رز, واهم 
خطواته��ا من خ��الل وقوفها الصارم 

بوجه ايران.
ويعد )مؤمت��ر قمة وارس��و( هو احملفل 
الدولي االول في الوقت احلاضر.. ويبدو 
م��ن خ��الل ذل��ك ان الق��رار االمريكي 
ق��د جع��ل املس��اعي مثي��رة للجدل 

والفضول في هذا املؤمتر.
واكدت الواليات املتحدة االمريكية من 
خ��الل انعقاد اجللس��ات القائمة بني 
الوفود العربية مع الوفد االس��رائيلي 
مبنية على التطبي��ع العربي اجلديد 

اوال.
ثاني��ا  االس��رائيلي  الدع��م  وتعزي��ز 

واخيرا
وقد ش��هدت مدينة وارسو )عاصمة 
بولندا االوربية االش��تراكية( مؤمترها 
العامل��ي.. حي��ث حش��دت الوالي��ات 
املتحدة االمريكي��ة كل طاقاتها من 

اجل ايران.
وم��ن خالل ذل��ك .. وفي مطلع ش��هر 
فبراير )ش��باط( 2٠19 حي��ث قال وزير 
)ماي��ك بومبيو(  اخلارجي��ة االمريكي 
في احدى لقاءاته, وقبل انعقاد مؤمتر 
وارس��و.. ان اله��دف االول القائم في 
املؤمت��ر, هو التركيز عل��ى ايران, ,وبعد 

االعتراض االورب��ي لهذا الغرض.. فقد 
اضطرت الوالي��ات املتحدة االمريكية 
ال��ى التراجع والعدول عن ذلك, وبدأت 
بالتخطيط على اقامة ائتالف عاملي 
ض��د ايران.. وكانت القمة في وارس��و 
هي على مقربة تامة من )مؤمتر ميونخ 
لالم��ن الس��نوي( املنعقد ف��ي املانيا 

خالل االيام 15-17 من فبراير 2٠19.
وقد اش��تركت في مؤمتر قمة وارس��و 
كل من الواليات املتح��دة االمريكية, 
وبريطاني��ا العظمى, وبولن��دا )البلد 
املضيف(, والنرويج , واس��رائيل.. ودول 
اخلليج العرب��ي الس��تة املكونة من 
الس��عودية, والكويت, ودولة االمارات 
العربية , وقطر , والبحرين, وسلطنة 
عمان.. وكذلك ش��اركت بعض الدول 
العربية ومنها االردن , واليمن, ومصر, 
وتون��س, واملغرب. ومن ه��ذه النقطة 

االمريكية  الس��فارة  بعدما وجه��ت 
دعوتها الرسمية للحكومة العراقية 
مبش��اركتها في مؤمتر وارسو.. ولهذه 

احلكوم��ة  اعت��ذرت  فق��د  الدع��وة, 
العراقية عن املشاركة بهذا املؤمتر.

بدلي��ل ان احلكوم��ة العراقي��ة ق��د 
ش��اركت بع��د يوم واحد م��ن انتهاء 
مؤمتر وارسو واستقبال مؤمتر ميونخ 
لالم��ن الس��نوي املنعقد ف��ي املانيا 

خالل االيام 15-17 من فبراير 2٠19.
وم��ن خالل ذلك .. فق��د اكدت بعض 
املصادر السياس��ية ف��ي العراق, بان 
هناك ضغوطا كبيرة جدا متارس��ها 

الس��فارة االمريكية في بغ��داد, جتاه 
احلكومة العراقي��ة, وعددا من الكتل 
الكبي��رة , وبعضا من الش��خصيات 
احلكومية املتربعة في مناصب الدول 
العراقي��ة على تطبي��ع العالقات مع 

اسرائيل..
الفتة تل��ك املصادر.. ب��ان النتائج قد 

باءت بالفشل.
وهنا.. البد من وضع تباين الرأي على 
الس��احة السياس��ية ف��ي العراق 
احلكوم��ة  اعت��ذار  ان  حي��ث  االن.. 
العراقية عن مش��اركتها في مؤمتر 
وارس��و, وقبولها باحلضور في مؤمتر 

ميونخ .
فالس��بب واض��ح ال غي��ره لك��ون 
اس��رائيل ق��د ش��اركت ف��ي مؤمتر 
وارس��و .. ومن خالل ه��ذا التناقض 
..ف��أن النف��اق املتقل��ب اصبح في 
النتيج��ة واضح��ا, حينم��ا يجعل 
احلقيق��ة كذبا في بع��ض االحيان 
بل ف��ي كل االحي��ان, وهن��ا نكران 
احلقيق��ة من ه��ؤالء وتصريحاتهم 
بعدم قيامهم مثل ه��ذه الزيارات.. 
اما ان تك��ون من باب اخلوف او اخلجل 
, او االس��تحياء.. ولكن ه��م بعيدين 
كل البعد عن هذه املسميات واجلواب 

هن��ا.. العكس هو صحي��ح, والبد من 
النتائ��ج ان تك��ون هك��ذا, الن اراق��ة 
الدماء العربية التي س��الت منذ عام 
1948 وال��ى ح��رب اكتوبر ع��ام 197٣ 
م��ن ج��راء احلروب م��ع اس��رائيل, لم 
نفعل ش��يئا م��ن التقدم, واخلس��ائر 
البش��رية واملادية التي راحت ضحية 
تلك احل��روب لن تقدم خط��وة واحدة 
ال��ى االمام .. بل اخرتها عقودا طويلة 
م��ن الزمن, ويجب ش��رعنة العالقات 
العربي��ة- االس��رائيلية عل��ى خطى 
طري��ق معاه��دة الس��الم )معاه��دة 
كامب ديفيد( , وخالصة كما ورد انفا.. 
فان مؤمتر قمة وارس��و لالمن والسالم 
في الش��رق االوس��ط , يع��د من اهم 
املؤمت��رات العاملي��ة االن , وخاصة بعد 
ما قام��ت الوفود العربية املش��اركة 
في هذا املؤمت��ر.. ان تخطت خطوتها 
الصحيحة في طريق السالم العربي- 
االسرائيلي عند اقرارها بحق اسرائيل 
الش��رعي ف��ي الدفاع عن نفس��ها, 

باعتبارها )دولة( .
جاء ذل��ك, من خالل االجتماع املوحد 
ال��ذي عقد ب��ني وزراء اخلارجية العرب 
املشاركة , ويتوس��طهم رئيس وزراء 
اسرائيل )بنيامني نتنياهو( في غرفة 
مس��تديرة  طاول��ة  وعل��ى  مغلق��ة, 

واحدة.. وله��ذا املؤمتر , ال��دور الكبير 
على العالقات العربية- االس��رائيلية 
االن, بع��د ان فتح��ت صفحة جديدة 
نح��و طري��ق الس��الم ف��ي منطق��ة 

الشرق االوسط .
وسوف يسجلها التاريخ الحقا.. كما 
سجلها سابقا بعد االنتهاء من حرب 
اكتوبر ع��ام 197٣ وعلى غرار اتفاقية 
الس��الم )مبعاهدة كامب ديفيد( عام 
1978 التي وقعها رجل السالم الراحل 
الرئيس املصري )محمد انور السادات( 
مع رئيس الوزراء االسرائيلي )مناحيم 
بيغ��ن( وباش��راف الرئي��س االمريكي 

)جيمي كارتر( .
وف��ي مؤمت��ر وارس��و.. ص��رح الكاتب 
الصحفي االس��رائيلي )ايدي كوهني( 
عن العرب في اس��رائيل قوله.. هناك 
اكث��ر من مليون ونصف فلس��طيني 
االس��رائيلية,  اجلنس��ية  يحمل��ون 
ويتمتعون بكافة حقوق املواطنة في 
دول اس��رائيل, فمنهم ف��ي مناصب 
االس��رائيلية,  احلكوم��ة  ف��ي  علي��ا 
ومنهم من تس��لم مناصب )سفراء( 
في التمثيل الدبلوماسي االسرائيلي, 
هن��اك ن��واب عرب ف��ي الكنيس��ت 
)البرمل��ان االس��رايلي( وغيره��م م��ن  
الذين ش��غلوا  واملهندس��ني  االطباء 

مناصب في اسرائيل .
 )1٠٠,٠٠٠( الع��رب  انت��م  ولديك��م 
مائة ال��ف كويتي بدون جنس��ية وال 
هوي��ة, وال حقوق .. م��ع العلم هناك 
)الفلس��طينيني  اجلن��ود  م��ن  االالف 
املسلمني( يخدمون في جيش الدفاع 

االسرائيلي .
وهنا.. فان هذه املفارقة الصريحة.. هي 
الت��ي جتعل العرب ضعيف��ا ومتهاويا 

فيما بينهم في ابسط الظروف 
واخي��را.. فان مؤمتر قمة وارس��و الذي 
انه��ى اعماله ي��وم 14 فبراي��ر 2٠19, 
وكان في االس��اس ,هو فك��رة )فكرة 
امريكية(  اس��تهدافها على التواجد 
العرب��ي في هذا املؤمت��ر, والتقارب مع 
الوج��ود االس��رائيلي لغ��رض تطبيع 

العالقات بينهما.
ومن خ��الل ذلك فقد حتققت االهداف 
له��ذه الفكرة , بعد مش��اركة نصف 

بلدان العرب في مؤمتر وارسو..
وما بق��ي من البل��دان العربي��ة التي 
ابتعدت عن املشاركة في هذا املؤمتر.. 
سوى البلدان املنسية التي ركنت في 

خانات الرفوف املهملة.

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

كانت امريكا تسعى 
يف مؤتمر وارسو 
لحشد العالم حول 
رؤيتها الحالية 
واملستقبلية ملنطقة 
الشرق االوسط

البد من القول ان على رئيس 
مجلس الوزراء ان يقرأ تاريخ 
العراق بدقة وإنصاف وان 
يعي دور املستشار يف رسم 
سياسة الدولة وأالاّ يقوم 
باسترياد مستشارين من 
خارج الحدود

تكمن اهمية القيادة بأنها 
حلقة الوصل بني العاملني وبني 
خطط املؤسسة وتصوراتها 
املستقبلية وتعمل على توحيد 
جهود العاملني

7 NO.3143 .SUN .10 .MAR .2019  2019 /  3 / 10  آراءالعدد )3143( االحد

الفايننش��ال تايمز: “الخالفة” سقطت لكن شبح 
تنظيم داعش ما يزال حيا

نشرت صحيفة الفايننش��ال تاميز مقاال افتتاحيا تقول فيه 
إن “اخلالفة انتهت لكن شبح تنظيم داعش ما يزال حيا”.

وتق��ول الصحيفة إنه بعد “وحش��ية تنظي��م داعش املبنية 
عل��ى الذب��ح واالس��تعباد، ال��ذي ترفضه غالبية املس��لمني 
ف��ي العال��م، ما تزال السياس��ات واملمارس��ات التي تغضب 
املسلمني السنة في سوريا والعراق قائمة. وهذه املآسي هي 

التي تغذي تنظيم داعش “.
وتضي��ف أن عناصر تنظيم داعش انس��حبت لش��ن ضربات 
إرهابي��ة أو نقل عملياته��م إلى بلدانهم األصلية. وس��كان 
باريس وبروكسل ونيس وبرلني ولندن ومانشستر وإسطنبول 
وأنق��رة ال يحتاجون م��ن يذكره��م بالفظائع الت��ي ارتكبها 

تنظيم داعش.
وترى الصحيفة أن الدول الغربية واجملاورة لس��وريا هونت من 
تأثي��ر تنظيم داعش ف��ي اضطراب النظ��ام العاملي. فتهديد 
العن��ف املس��لح تض��اف إلي��ه مأس��اة موج��ات الالجئ��ني 
املتوجهني إلى أوربا في 2016-2015، التي غذت بذور الشعبوية 

في أوربا.
وتتن��اول الصحيف��ة ق��رار ترامب س��حب ألفني م��ن القوات 
األمريكية اخلاصة املنتشرة في الشمال الشرقي لسوريا إلى 
جانب قوات فرنس��ية وبريطانية، لدعم مليش��يا كردية ضد 

تنظيم داعش.
وتعتقد الفايننشال تاميز أن هذه اخلطوة “زرعت بذور اخلراب”. 

فتركي��ا التي تدع��م الغالبية الس��نية ضد نظام بش��ار 
األسد غاضبة من حلفائها في الناتو وهم يدعمون بقيادة 
الواليات املتحدة املليش��يا الكردية في س��وريا املرتبطني 

باألكراد املتمردين عليها.
وتهدد أنقرة باجتياح ش��مال شرقي س��وريا لدحر األكراد 

الذين ستتخلى عنهم الواليات املتحدة .
كم��ا أن التحالف البراغماتي بني تركيا من جهة وروس��يا 
وإيران من جهة أخرى بدأ يضعف. فقد أوقفت روس��يا في 
س��بتمبر/ أيلول املاضي هجوما لقوات بش��ار األسد على 
إدلب، آخر معاقل املعارضة املس��لحة شمال غربي سوريا 
مقاب��ل أن متنع تركيا دخول عش��رات اآلالف من املتطرفني 
اإلس��الميني املرتبطني بتنظيم القاعدة، ولكنهم واصلوا 

التسلل.
وتذك��ر الصحيفة أن الهجوم على إدل��ب، يهدد حياة 2.5 
مليون مدني فيها، والبد أن مأس��اة أخرى هناك س��تفجر 

غضب املسلمني السنة عبر العالم.
“مأساة الكازاخيني في معتقالت الصني”

ديل��ي تلغراف : مأس��اة الكازاخيني يف معتقالت 
الصني

ونش��رت صحيفة ديل��ي تلغراف تقري��را كتبت��ه صوفيا يان 
تتحدث فيه عن “مأس��اة الكازاخيني في معتقالت الصني”.

وتروي الكاتبة قص��ة “غولي” التي عادت إلى الصني ألول مرة 
ألن الش��رطة اتصل��ت بأمها أكثر من م��رة. وكانت تعمل في 
مدينة هوغوس بكازاخس��تان، وهي كازاخية األصل ولكنها 
حتمل اجلنسية الصينية. وقيل لها إن الشرطة الصينية تريد 

التحدث معها في مقاطعة ش��ينجيانغ وخشيت إن هي لم 
تذهب إلى الشرطة أن يحصل مكروه لعائلتها.

واستجوبتها الشرطة ثم أفرج عنها بعدما أخذت بصماتها 
وعين��ات من دمها وكلمة الس��ر لفتح هاتفه��ا. أما في املرة 

الثانية فاحلظ لم يكن معها.
فمنذ عامني تقبع “غولي”، وهي أم ألربعة أطفال في املعتقل، 
مقيدة بالسالس��ل وتتعرض للضرب بأمر م��ن قيادات احلزب 
الشيوعي الصيني في إقليم ش��ينجيانغ، بحسب التقرير، 
الذي أش��ار إلى أن رجالها ويداها تورمت من القيود وأصبحت 

تنزف دما.
وتذكر صوفيا يان أن مركز اعتقال شينجيانغ فيه نحو مليون 

مس��لم، أغلبهم يعتقد أنهم من اإلويغور، وهي األقلية التي 
تعرض لقمع السلطات الصينية منذ زمن طويل.

وأضافت أن االضطهاد توس��ع ليش��مل مجموعات مسلمة 
أخرى، مبن فيها مجموعات داخل حدود كازاخستان في إطار 
احلمالت التي تش��نها الصني على األقليات العرقية والدينية 

في البالد.
و”غول��ي” ليس��ت إال واحدة م��ن آالف احلاالت الت��ي رصدتها 
منظم��ة حقوقي��ة تدعو إل��ى اإلف��راج عن املعتقل��ني، وفقا 

للتقرير.
وتذكر الكاتبة أن موجات من الكازاخيني هربوا في الستينات 
م��ن الص��ني ألن احل��زب الش��يوعي س��عى إل��ى اس��تئصال 

تقاليده��م ومعتقداته��م وطريقة عيش��هم. لك��ن الكثير 
منه��م ع��ادوا إلى الص��ني. كم��ا أن الكازاخيني الرح��ل دأبوا 
منذ عصور عل��ى التنقل بني البلدين ب��كل حرية، ويتزوجون 

ويعملون في كال البلدين.
وهذا رمبا ما جعل الكازاخيني داخل الصني في خطر، وعرضة 

لقمع السلطات الصينية، حسب تقرير ديلي تلغراف.

آي: “تهديد ألمن الناتو”
ونشرت صحيفة آي  مقاال افتتاحيا تقول فيه إن تركيا تهدد 
أم��ن حلفائها في الناتو عندما تش��تري نظ��ام صواريخ من 

روسيا .
وتدع��و الصحيفة الرئيس التركي، رجب طي��ب أردوغان، إلى 

التخلي عن الصفقة مع روسيا.
وتق��ول آي إن��ه عل��ى أردوغ��ان أن يصغ��ي إل��ى التحذي��رات 
األمريكي��ة وإمكانية فرضها عقوبات على بالده. فميل أنقرة 
إلى موس��كو يعني، حس��ب الصحيفة، دعوة نظام الرئيس 
الروس��ي فالدميير بوتني إلى شق احللف الذي خدم تركيا. كما 
أن بوت��ني ال يريد اخلير ألنقرة، وإمنا هدفه تخريب التضامن بني 

دول الناتو.
وتضيف أن ميل أردوغان إلى الكرملني سياسة غريبة فتركيا 
كان��ت تاريخيا دائما مرتابة من روس��يا ألس��باب موضوعية. 
ويعود حتالف تركيا مع الواليات املتحدة إلى عام 1946 عندما 

كانت لستالني أطماع في األراضي التركية.
وشهدت العالقات التركية األمريكية منذ انضمام تركيا إلى 
النات��و ع��ام 1952 بعض التوتر خاصة بعد ح��رب قبرص عام 
1974، ولك��ن م��ا يحدث اآلن هو أكبر اضط��راب في العالقات 

بني البلدين .
وتعتقد الصحيفة أن موق��ف الرئيس التركي أملته الظروف 
السياس��ية الداخلية فهو مقبل على انتخابات محلية هذا 

الشهر، ويريد أن يظهر مبظهر القائد القوي .

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

أحيقار احلكيم .. ومستشارو  رئيس الوزراءالقدرة يف القيادة



رسل السراي

تفش��ي وإنتش��ار ظاهرة اخملدرات، باألخص بني 
الش��باب ف��ي اجملتم��ع العراق��ي، ي��دق ناقوس 
اخلط��ر؛ وس��بق إن حتدثن��ا به��ذا الص��دد ف��ي 

العديد من املقاالت، وذلك لضررها 
وأهمية التطرق ملا خلطرها الفادح 
والس��يئ، ليس فقط على اجملتمع 
األخالق��ي  املس��توى  عل��ى  ب��ل 
والترب��وي  والنفس��ي  والثقاف��ي، 
واملال��ي والسياس��ي، فه��ي بذلك 
تت��رك أث��راً س��لبياً خطي��راً ل��دى 
الشباب وعوائلهم .األسباب التي 
تدفع إلى إدمان الشباب على املواد 
اخمل��درة تعود إل��ى ع��دم أو ضعف 
مراقب��ة األهل ألبنائه��م فاإلدمان 
عل��ى  يقتص��ر  ال  اخمل��درات  عل��ى 
الش��باب فقط، بل يش��مل أيضاً 

بع��ض الفتيات الالتي يتناولن ه��ذه املادة، وكل 
ذل��ك يعود إلى عدم وج��ود املراقبة الصحيحة، 
وباإلضافة إلى ذلك معاشرة رفاق السوء .يجب 

عل��ى األهل مراقب��ة أبنائهم جي��داً، وتربيتهم 
تربي��ة صحيحة مبني��ة على القي��م واألخالق 
اإلسالمية النزيهة، ومعاملة أبنائهم بالطريقة 
املناسبة واللني؛ بحيث يكون األب صديقاً ألبنه، 
وهذا األسلوب يكون حافزاً على إنتشار التربية 
الصحيح��ة، وق��د تكون األس��باب الت��ي تدفع 
إل��ى هذه الظاه��رة؛ الضعف النفس��ي والفقر 
والبطالة .ينبغي على احلكومة ومؤسس��اتها 
املعني��ة، مكافحة ه��ذه الظاهرة ومحاس��بة 
وعق��اب من يح��اول إدخال ه��ذه امل��واد؛ اخملدرة 
الض��ارة ومحاكمته��م وف��ق القان��ون اجلزائي، 
كما ينبغي عل��ى األهالي بصورة عامة، مراقبة 
أبنائهم، ومعرفة أصدقائهم الذين يرافقونهم 
ويتماشون معهم، وذلك للحفاظ على أوالدهم 
وس��الماتهم، وال��ذي حث 
اخلطاب  أيض��اً  ذل��ك  على 
الديني للمرجعية الدينية 
احلس��ينية  العتب��ة  ف��ي 
حث��ت  والت��ي  املقدس��ة، 
وض��ع  عل��ى  احلكوم��ة 
الس��ليمة  والطرق  احللول 
ملعاجلة ذلك ومنع إنتش��ار 
ه��ذه الظاهرة ف��ي اجملتمع 
يج��ب  كذل��ك  العراق��ي، 
عل��ى احلكوم��ة، أن تعمل 
عل��ى توفير ف��رص العمل 
للش��باب واخلريجني، فهي 
بذل��ك تعمل عل��ى تطوير مجتمع زاه��ر وزاخر 
املعرف��ة والعل��م وتؤْم��ن س��المة اجملتم��ع من 

الظواهر السيئة واآلفات الضارة .

السيد محمد الطالقاني

عقائ��دي  جي��ش  الش��عبي  احلش��د 
اسس��ته املرجعية الدينية العليا في 
النجف االشرف مبوجب فتوى الوجوب 
الكفائ��ي للدف��اع ع��ن ارض الع��راق 
واملقدس��ات بعد ان باع��ه املتخاذلون 
من رجال السياس��ة الى االس��تكبار 

العاملي .
لقد انتفضت عشائر الفرات االوسط 
وجن��وب الع��راق م��ن ورث��ة املعدومني 
واملس��جونني واملهجرين وابناء املقابر 
اجلماعية بعد ان وصل الغزو الداعشي 
الى اسوار بغداد, فقدمت خيرة ابنائها 
فداًء للمقدس��ات ليؤسس��وا جيشا 
عقائديا في ظرف قياس��ي زمني خرق 
العس��كرية  والقوان��ني  النظ��م  كل 
ويتحرك هذا اجليش بش��كل منتظم 
ف��ي اطار الواج��ب الش��رعي والديني 
الذي حددت��ه املرجعية الدينية العليا 

له.
وهك��ذا لّبى اآلالف من اتباع مدرس��ة 
اه��ل البي��ت) عليه��م الس��الم( نداء 
املرجعية الدينة العليا وش��اركوا في 
اش��رس املعارك وحقق��وا االنتصارات 

املتالحق��ة، وهم يتل��ذذون بَلذة اجلهاد 
ان  دون  خلفه��م  عوائله��م  تارك��ني 
يكترث��وا بش��يء، فهّمه��م ه��و اهلل 
وطرد  املرجعية،  لفتوى  واستجابتهم 
الدواع��ش من االجزاء الت��ي اقتطعت 
م��ن العراق, حت��ى حتق��ق النصر على 

ايديهم.
ان هذا التوجه العقائدي الذي امتاز به 
احلشد الشعبي اثار غضب االستكبار 
العامل��ي وحواضنه��م اش��باه الرجال 
في املنطق��ة والعراق الذي��ن يحلمون 

بعودة العراق الى ال��وراء والرجوع الى 
التفرد في الس��لطة فش��ّنوا حمالت 
ش��عواء كاذب��ة عل��ى رجال احلش��د 
الش��عبي ليتسنى الشباه الرجال من 
السياسيني اخلونة حتقيق مطامعهم 

واغراضهم الدنيئة.
لقد احتضنت دول االستكبار العاملي 
اولئك السياسيني اخلونة في بلدانهم 
االمكاني��ات  كل  له��م  وس��خرت 
االعالمي��ة واملادي��ة م��ن اج��ل ش��تم 
احلشد الش��عبي واتهامه بكل أنواع 
التهم؛ في الوقٍت الذي قاتل فيه ابناء 
احلش��د الش��عبي من اج��ل تخليص 
اع��راض اولئ��ك املتخاذلني م��ن ايدي 
الغزاة بعد ان استبيحت تلك االعراض 
وهتكت في وضح النهار ضمن فتاوى 
التكفي��ر بحلي��ة جه��اد الن��كاح .ان 
ه��ذا التجم��ع العقائدي ال��ذي ارعب 
االس��تكبار العاملي اسس��ه الس��يد 
السيس��تاني )دام ظله( ب��ارادة ربانية 
ازالت حل��م كل الذين ارادوا التفرد في 

السلطة والعودة الى املربع االول .
وليعل��م اجلميع ان الش��عب العراقي 
لم ولن يس��تعبد من اي��ة دولة كانت 
...ولن يخض��ع الي ارادة خارجية طاملا 
قائده السيس��تاني ونهجه نهج اهل 
البي��ت )ع( وان ارادت��ه س��وف يقررها 
بنفسه حتى وان تخاذل احلكام وباعوا 

انفسهم لالجنبي.

فادي الشمري

بعي��دا ع��ن ضجي��ج االع��الم واروقة السياس��ة 
يقوم جهاز امن احلش��د وهو قوة عسكرية امنية 
مدرب��ة تدريب��ات عالية ومس��لحة بتجهيز جيد 
نوع��ا ما مبهمات كبي��رة ومحورية لضبط الوضع 
االمني ومس��اعدة االجهزة االمنية بكل صنوفها 
ف��ي مختلف املهم��ات والواجبات كما يس��اهم 
ه��ذا اجلهاز برفد اجه��زة االس��تخبارات اخملتلفة 

مبعلوم��ات مهمة وحيوي��ة عن عناص��ر اجلرمية 
املنظمة التي تنشط بني احلني واالخر مستغلة 
الفراغات االمنية التي حتصل هنا او هناك فضال 
عن دوره الكبير ف��ي املعارك ضد داعش االرهابي 
ومتكن��ه م��ن االخت��راق املعلومات��ي للتنظي��م 
االرهاب��ي، يعتب��ر هذا اجله��از احد اعم��دة هيئة 
احلشد الشعبي واحد اذرعتها االمنية احملورية ملا 
يتمتع به قيادة وافراد م��ن تدريب وانضباط عالي 
املس��توى، كم��ا انه يعتب��ر احد املثاب��ات املهمة 
داخ��ل هيئة احلش��د لضب��ط عناص��ره املرتبطة 
بااللوية واالجهزة احلشدية باحلد املمكن وحسب 
متطلب��ات وظ��روف العم��ل ، ومامييز ه��ذا اجلهاز 
وعناص��ره ان��ه اليتب��ع ال��ى اي فصي��ل او كي��ان 

سياسي.
 اس��تطاع ه��ذا اجله��از الصغير باع��داده احملكم 

بقيادت��ه وتدريب��ه وخطط��ه بغلق اكث��ر من 253 
مكتبا وهميا في بغ��داد العاصمة حلد االن فضال 
عن مكات��ب اخرى اغلقت نفس��ها قب��ل وصول 

قوات��ه اليه��ا والت��ي كان��ت تس��تخدم عناوي��ن 
مختلفة وباس��م هيئة احلش��د الشعبي لكنها 
كانت متارس اعماال ونش��اطات بعضها مش��بوه 
والبعض االخر خارج اطار القانون وبعضها جلهات 
تعمل بيافطة احلشد وتتخذه غطاء لنشاطاتها 

السياسية بشكل مخالف للقانون والنظام .
املهم��ة االخط��ر واالكث��ر حساس��ية ه��ي ملف 
جت��ارة اخملدرات والتي تصدى لها هذا اجلهاز عندما 
توفرت له معلومات عن طريق فريقه االستخباري 
وبالتنس��يق مع اجلهات اخملتصة هو القبض على 
13 ش��خصا م��ع امتداداتهم الس��رطانية داخل 
الع��راق ومبختلف احملافظات والذين يصنفون على 
انهم من كبار مس��توردي ومصدري جتارة اخملدرات 
في الع��راق مبختل��ف اصنافها ووض��ع اليد على 
اع��داد كبيرة منها م��ن م��ادة الكوكايني وماليني 

حب��ات الكرس��تال وغيرها كانت معدة للس��وق 
االس��تهالكي الداخل��ي وايضا للتصدي��ر ومازال 
البحث جاريا عن اخرين من خالل اكتش��اف عدة 
خي��وط مهم��ة ف��ي عالم جت��ارة اخمل��درات، االعم 
االغل��ب من ه��ذه املواد اخملدرة قادمة م��ن البرازيل 
وبكمي��ات اقل م��ن تركيا ع��ن طريق كردس��تان 
وبعضه��ا القلي��ل قادم من املناط��ق احلدودية في 

ايران مبايعرف مادة )الترياق( .. 
اس��هم ه��ذا اجله��از ايضا بض��رب جت��ارة تهريب 
االدوي��ة ومتكن��ه م��ن الس��يطرة عل��ى مايع��رف 
باملم��رات االمن��ة والت��ي كانت يس��تخدمها جتار 
التهريب بشكل مستمر طيلة السنوات املاضية 
مس��تغلني انش��غال الب��الد باحلرب عل��ى داعش 
واملناط��ق الرخوة امنيا ، وهذا امللف اليقل خطورة 
ع��ن القضاي��ا املذكورة اع��اله بل اليق��ل خطورة 

عن محاربة داعش نفس��ها نظ��را ملا يحمله هذا 
املل��ف من ارتباط مباش��ر وحي��وي بصحة الناس 

ومستقبلهم.
 تقدي��ري ان كيان امني مهم ويعمل بانس��يابية 
ونظام وانضباط عالي الوتيرة استطاع القائمون 
عليه بادارت��ه وقيادته بحنكة واحتراف بعيدا عن 
االج��واء امللبدة داخل اجلس��د احلكوم��ي املترهل 
والفوض��وي ان يس��لط االض��واء عليه ويش��جع 
ويش��كر على حجم اجله��ود والتضحي��ات التي 

بذلت وتبذل . 
تس��ليط االضواء على االج��زاء املضيئة في عمل 
الدولة عموما ش��يء مهم ومحفز فهو يش��جع 
االدارات و العامل��ني واملبدعني على تقدمي االفضل 
وان يشعروا بالدعم الشعبي والنخبوي ليقدموا 

املزيد.

زينب فخري

كالنار في الهشيم انتشرت مصطلحات رقمية في 
الفض��اء االفتراضي كنتاج طبيعي للتطور الهائل 
ف��ي تكنلوجيا االتصاالت، ومن بينها تلك املتداولة 
على نطاق واس��ع بني مس��تخدمي االنترنيت، هو 
»اليوتيوبر«، املعروف أيضاً باسم شخصية يوتيوب 

أو صانع محتوى اليوتيوب. 
ومهمة »اليوتيوبر« نش��ر مقاطع الفيديو اخلاصة 
به على موقع يوتيوب أمالً باكتس��اب شعبية؛ فلو 
حققت مقاطعه نسب مشاهدة مرتفعة؛ فهذا قد 
يكون س��بيالً جلني أرباح هائلة من خالل اإلعالنات 

التي تتخطى أحياناً نسبة ال� 60% منها. 
وتعّد ش��بكة اليوتيوب األكثر ش��عبية في العالم 
لنشر احملتوى، ووفقاً ملصادر عديدة، فإنها حتوي من 

500 مليون إلى 1.5 مليار فيديو.
وفي هذا الس��ياق أنش��ئت بع��ض املواقع اخملتصة 
بتطوير محتوى قنوات اليوتيوب وحتسني صناعته، 
منها socialmediaexaminer، بل ليس من العسير 
أن جتد بع��ض »اليوتيوبرز« الرواد ق��د تطوع بصنع 

فيديوه��ات لنصح الش��باب واملبتدئني، وال يترددون 
بوض��ع عص��ارة جتاربهم أم��ام زمالء املهن��ة ملّد يد 
العون لهم في احلصول على أرباح من قبل ش��ركة 
يوتي��وب أو م��ن ش��ركات اإلعالن��ات بع��د حتقي��ق 

الشهرة.
ولتعم الفائدة، يش��ددون مث��الً على ضرورة االلتزام 
ة في األس��بوع، وبدء كّل فيديو  بنشر فيديوات عدَّ
مب��ا يج��ذب املش��اهدين؛  كأن يظه��ر »يوتيوب��ر« 
النتيج��ة النهائية أوالً،   م��ع االهتمام  بالعنوانات 
لتبدو ش��يقة وجذاب��ة، فضالً عن وص��ف الفيديو 
)ش��رح محتوى الفيديو قدر اإلم��كان(، حتى يصل 
إليه مس��تخدم االنترنيت بسهولة، كذلك وجوب 
العناية بج��ودة الصوت والتصوير واإلضاءة وتطوير 
ه��ذه األم��ور باس��تمرار، وأن يؤل��ف ال��� »يوتيوبر« 
محتواه بنفس��ه وعدم تقليد اآلخرين، كما ينبغي 
اختيار اللغة املبسطة التي يفهمها أكبر عدد من 
املتابعني، وكس��ر الروتني دائًما والتنويع بالقناة وإن 
كانت مختص��ة مبجال معني، وع��دم الطموح إلى 
الشهرة السريعة أكثر من إفادة الناس وتعليمهم 
ش��يء جديد. وبذل العناية باجلمهور بش��كل دائم 
وتخصي��ص وقت لل��رّد عل��ى تعليقات��ه، والترويج 

للقناة بذكاء ومهارة دون جتاوز حدود اللباقة.
وتش��ير بع��ض املواقع واملص��ادر أن القن��وات التي 
تتكل��م ع��ن االقتص��اد وامل��ال والطب ه��ي األكثر 
ربح��اً، ويصل عدد مش��تركي بعضها ألكثر من 19 
مليون مش��ترك، وع��دد مش��اهدات بعض مقاطع 
الفيديو ق��د تزيد عن 3.7 مليار مش��اهدة. ورصدت 
أن الفيديوهات ذات احملتوى الكوميدي أو املوسيقي 

حتص��د أكثر املش��اهدات عل��ى اليوتي��وب، كذلك 
بالنس��بة للقنوات اخملصصة لألطفال والش��باب، 
فإنه��ا حتظ��ى مبش��اهدات أكث��ر بآالف امل��رات من 
محتوى )االقتصاد، السياسة، املوسيقى(، فقنوات 
املوس��يقى والترفيه حتصل على 1000 دوالر مقابل 

مليون مش��اهدة، بينما املوضوع��ات األخرى، ميكن 
أن حتص��ل إل��ى ح��د 10 آالف دوالر مقاب��ل ملي��ون 

مشاهدة.
وعلى وف��ق موقع “skudoum“، فقد أجرى دراس��ة 
كش��ف فيها عن مقدار الربح من اليوتيوب ملليون 
مش��اهدة ف��ي بل��دان مختلف��ة، وه��ي كالتالي: 
الواليات املتحدة 373,12$، الهند 157,04$، روس��يا 

215,72$، أوكرانيا تتراوح بني 10,65$ و$93,74.
وبذل��ك يك��ون اليوتيوب ق��د وفر فرص��ًة للجميع 

ليقدم��وا م��ن خ��الل منصت��ه م��ا بجعبتهم من 
إبداعات مع عرضها ومشاركتها مع العالم.

وبالتأكي��د هن��اك يوتيوبرز عربي، ش��أنهم ش��أن 
جميع بقع العالم املتأثرين بهذه التقنية،  فأنشأوا 
قن��وات خاصة بهم، يقدمون م��ن خاللها محتوى، 
قد يع��ود عليهم باملال فيما لو حظي مبش��اهدات 

كثيرة!
قن��وات  ب��ني  استش��كافية  وجول��ة  ومبتابع��ة 
الفيديوهات سيتضح مدى ضعف احملتوى العربي! 
فأغل��ب القن��وات النس��ائية العربي��ة ق��د حددت 
نفس��ها ف��ي زاوي��ة املكي��اج والطب��خ واملوضة أو 
االنحسار بالهجوم على تلك الشخصية النسوية 
أو ه��ذه، أم��ا القن��وات الرجالية فح��دث وال حرج، 
فأغلبها تخصصت مبهمة نقد األغاني والتشهير 
واالستهزاء والسخرية، بأس��لوب ساذج بعيد عن 
املهني��ة أو الذوق عبر تصوير أقل م��ا يقال عنه أنه 

بيد غير احترافية!
فأغل��ب اليوتيوب��رز العرب��ي، الش��باب والفتي��ان 
حتديداً، أخ��ذوا عل��ى عاتقهم مهم��ة النقد الذي 
يغلب عليه طابع الس��خرية، فتكفلوا دون دراسة 
أكادميية أو خبرة عملية برصد كل شاردة وواردة من 
األغاني الهابطة والرقص اخلليع.. مع عرض لقطاٍت 
فاضح��ة م��ن الفيديو م��ورد النقد بالطب��ع؛ لرفع 
نس��ب املشاهدات.. وال يخفى أن نقدها من قبلهم 
لي��س خوف��اً على فس��اد ال��ذوق الفن��ي أو انهيار 
املنظوم��ة األخالقية بل لرفع نس��ب املش��اهدات 

وكما أسلفنا. 
واألدهى من ذلك أن س��رقة احملت��وى فّن رائج بينهم 

فتج��د الضحية قد اس��تهدف م��ن أغلبهم وفي 
أوقات متقاربة محرزاً صدى وشهرة حلم بها.

 كم��ا أهت��م بع��ض اليوتيوب��رز العرب��ي بالنق��د 
الالذع ملقدم��ي برنام��ج »امليوزكل��ي«. وامليوزكلي 
)musically( لل��ذي ال يعرف��ه هو برنام��ج لصناعة 
الفيديوهات واملراس��لة وتصوير األغاني، أطلق في 
آب/ أغس��طس 2014. وم��ن خ��الل التطبي��ق ميكن 
للمس��تخدم صناعة فيديو. فوجد صانع الفيديو 
العربي ضالته في امليوزكللي، كمادة دسمة حملتواه، 

في داللة إلفالسه الفكري واملعرفي.
 وبالتأكي��د ال ميك��ن جتاهل ذلك احملت��وى الذي يبث 
س��موم الطائفية والعنصرية، لي��س خوفاً وغيرة 
على الدين واملذهب والع��رق بقدر نيل أكبر قدر من 

املشاهدات وجني األرباح.
ولي��س مبس��تغرٍب أن يعمد بع��ض صانعي احملتوى 
العرب��ي بإيهام املش��اهدين بعناوي��ن رنانة ال متت 
بصلة للمحتوى احلقيق��ي الذي صور على عجالة 

وال يقدم فائدة ملشاهديه..
وبال ش��ّك هذا األفق االفتراضي اتّس��ع لعدد قليل 
من القنوات اجل��ادة والعلمية التي خطت خطوات 
راس��خة ف��ي مج��ال التثقي��ف والتوعي��ة، وعلى 
الرغم من قّلة املش��اهدات واملتابعني إال أنّها تقدم 
محتواها املفعم بالرصانة واملستحكم في مادته، 
كتل��ك اخلاصة مبلخصات كت��ٍب أو محتوى ثقافي 
أو تاريخ��ي أو وثائقي، ونالوا أصحابها قس��طاً من 
الش��هرة واملتابعة على نطاق واس��ع ف��ي العالم 
العربي، بال اس��تجداء الضغط على زر األعجاب أو 

تفعيل اجلرس.

بع��د كل ثورة، وبعد حتقق االنتص��ار، أو بعد التأكد من حتقيقه، تطفو 
املطال��ب الش��خصية، عندم��ا يكون الش��عب في خض��م الثورة  ال 
يهتم بقضاياه الشخصية والفئوية، يتجه نحو هدف واحد، وهذا ما 
حدث في بداية س��قوط النظام، كان الشعب متوحدا فرحا بالتغيير 
من نظام قمعي اس��تبدادي، إلى نظام أطلق احلري��ة والقيود ليصبح 
املواط��ن له احلرية، وتخلل هذا التغيي��ر بعض الرفض من قبل جهات 
خارجية، تصرفاتها بني القبول والرفض! ألنها تريد أن تراعى مصاحلها 
الش��خصية! أخ��ذت على عاتقه��ا زعزعة األمن داخ��ل فئات اجملتمع 
العراق��ي، من خ��الل زرع روح التفرق��ة بني مكونات الش��عب الواحد  
إلضعاف القوة األساس��ية بعد قوات اجليش والشرطة، هم العشائر 
والقبائ��ل األصيل��ة التي لها الدور الرئيس في كثي��ر من الثورات، ومن 
ث��م إدخ��ال احلرب األهلية مبس��ميات طارئة! أمثال داع��ش، والنصرة ، 
والقاع��دة، وغيرها التي القت اجلدار األقوى في التصدي وإحلاق الهزمية 
به��م على أي��دي أبناء الش��عب، الذي يحم��ل راية التوحي��د واجلهاد 
والنصر، وفي خضم هذه األحداث لم يفكر الشعب هل لديه مسكن 

الفالن��ي  املوظ��ف  أو  ال؟  أم 
راتبه قلي��ل أو كثير ؟ ولكن 
يكتم��ل  أن  قب��ل  لألس��ف 
النصر والقضاء على جيوب 
املطال��ب  ن��رى  اإلره��اب، 
التي  والنواقص  الشخصية 
الس��ابق  النظ��ام  خلفه��ا 
وه��ي من ميراث ذلك النظام 

تعالت اصواتها! 
هن��اك  أن  يعل��م  واجلمي��ع 
لها  مختلف��ة  مجموع��ات 
وهناك  سياسية،  نشاطات 
فرق لها نش��اطات تخريبية 
مبفت��رق  نح��ن  وأصبحن��ا 

طريق��ني أحدهما طريق النصر النهائي على داع��ش واآلخر الهزمية ال 
سامح اهلل والعودة إلى ما كنا عليه. 

هنا يكمن واجب الشعب قاطبة السيما الشباب منه أن يكملوا هذا 
االنتص��ار بوحدة الكلمة والهدف األس��اس وهو بن��اء الدولة العادلة، 
ومتكني الش��باب من قيادة البلد، ولنا احتياجات في املرحلة القادمة، 
علين��ا أن نخط��ط من اآلن للمس��تقبل، ولنا أه��داف وألجيالنا نفس 

االهداف .
وهن��اك من يرى ف��ي حتقيق األه��داف مصالح ش��خصية! ويرى اآلخر 
كس��ب ثقة الش��ارع العراق��ي، ونرى حرك��ة التغيير نحو الش��باب، 
أصبح��ت ضرورية ج��دآ، للنزول إلى مس��توى الطموح واس��تقطاب 
الش��باب، لكي يس��تعيد العراق عافيته، ويقضي على كل أش��كال 
الفس��اد الذى استش��رى في كل مفاصل الدول��ة العراقية. فالتغيير 
س��نة احلياة وس��متها، فمرحلة م��ا بعد داعش هي مرحل��ة البرامج 
العملي��ة وجتذير احلقوق املدنية والسياس��ية واالقتصادية في الدولة 

العراقية وليس الشعارات والبيانات السياسية .

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

 أهداف أم
غايات ؟
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عشر نقاط للمرجعية العليا كفلية إلحالل السالم يف كركوك

نجاح بيعي

 كان ي��وم 2017/10/16م ف��ي كركوك بل في 
ي��زا  دون غيره من  عم��وم الع��راق , يوم��ا  ممُ
األي��ام , كون��ه حاف��ال  باألحداث وش��اهدا 
افظ��ة النفطّية )ذات الوضع  عل��ى عودة احملمُ
اخلطي��ر واخل��اص واحلّس��اس( إل��ى الفضاء 
الوطن��ي العراق��ي , وذل��ك بدخ��ول اجليش 
والقوات املمُس��لحة اإلحتادية العراقية إليها 
ضم��ن عملي��ة )ف��رض األمن ف��ي كركوك( 
التي انتهجتها احلكومة آنذاك وانس��حاب 

إجباري لقوات البيشمركة منها!
وبغ��ّض النظر عَمْن خذل َم��ْن عند الفرقاء 
الك��رد ؟. أو الدخ��ول ف��ي تفاصي��ل خفايا 
املعادل��ة اإلقليمي��ة والدولي��ة التي أفضت 
صلة النهائية ,إلى تأييد ودعم فرض  في احملمُ
س��لطة احلكوم��ة العراقي��ة ألول مرة منذ 
أكثر من أربعة عش��ر س��نة على احملافظة, 
الت��ي وقعت أس��يرة هيمنة ونف��وذ احلزبني 
السياس��يني الكرديني الكبيري��ن )الوطني 

والدميقراطي(  وتطلعات وتقاطعات الزعامات 
السياس��ية للمكون��ات اإلجتماعي��ة في 
احملافظة )الكرد والعرب والتركمان � خاصة( 
منذ تغيي��ر النظام ع��ام 2003م ,باعتبارها 
من املناطق املتن��ازع عليها واملمُدرجة ضمن 
فقرات املادة 140 من الدستور , بغض النظر 
عن كل ذلك اال أن الوضع اجلديد فرض واقعا 
جدي��دا  حظي بتأيي��د منقطع النظير عند 
العراقي��ني جميع��ا بنخبه��م اإلجتماعية 
والسياس��ية , وخصوصا املرجعية الدينية 
العليا في النجف األشرف التي خّصت هذا 

املمُستجد السياسي واألمني بالقول :
)واذ نعبِّر عن تقديرنا العالي بحسن تصرف 
األطراف اخملتلفة إلمتام هذه العملية بصورة 
س��لمية وتف��ادي االصط��دام املس��لح بني 
األخ��وة االعزاء الذي طاملا عمل��وا جنباً الى 
جنب ف��ي مكافح��ة االرهاب الداعش��ي .. 
إن ه��ذا احل��دث املهم ال ينبغي أن يمُحس��ب 
انتصارا  لطرف وانكسارا  لطرف آخر، بل هو 
انتصار ل��كل العراقيني فيما اذا مت توظيفه 
ملصلح��ة البل��د دون املصالح الش��خصية 
أو الفئوي��ة واتُّخذ منطلق��ا  لفتح صفحة 
جديدة يتكاتف فيها اجلميع لبناء وطنهم 

ورقيه وازدهاره(.
� الي��وم وبعد مرور عام وبضعة أش��هر على 

ذل��ك التاريخ ,نش��هد عودة نغم��ة التذمر 
ب��ني  حق��ا  املؤس��فة  واألح��داث  والتم��رد 
للمكونات  املمُمثل��ني  السياس��يني  الفرقاء 
اإلجتماعية ف��ي احملافظة , وصرنا نس��مع 
التصريحات الرنانة والطنانة املمُنذرة باخلطر 
ك�)كركوك ستحرق العراق فال تكرروا خطأ 
اإلس��تفتاء( وغيرها والتي تمُش��ير وتكشف 
عن مح��اوالت إرج��اع )كركوك( إل��ى املربع 
األول � أي إلى ما قبل 2017/10/16م , وتتمثل 
مبحاوالت فرض هيمنة احل��زب )الدميقراطي 
الكردس��تاني( األمني��ة والعس��كرية التي 
م��ن  )البيش��مركة(  بانس��حاب  فقدته��ا 
مواقعها بدخول القوات املسلحة اإلحتادية 
ف��ي عملي��ة )ف��رض األم��ن ف��ي كرك��وك( 
ومبح��اوالت ف��رض هيمن��ة  ونف��وذ ح��زب 
السياسية  الكردس��تاني(  الوطني  )اإلحتاد 

واملمُنافسة للغرمي السياسي اآلخر بها .
� أن ع��ودة األوض��اع املمُن��ذرة باخلط��ر داخل 

)كركوك( يعود لعوامل عدة منها :
� خارج��ي متمث��ل باألجن��دات اخلارجي��ة 
وتدخل ال��دول األخرى في الش��أن العراقي 
فض��ال  ع��ن )كرك��وك( التي يس��يل لعاب 
جميع األطراف لها كونها احملافظة الغنية 

بالنفط.
� وداخلي متمثل بضعف احلكومة اإلحتادية 

اضافة إلى إنش��غال للطبقة السياس��ية 
غير املمُب��رر في خالفاته��ا ومناكفاتها حول 

توزيع املناصب واإلمتيازات.
� ومحل��ي يأتي من داخ��ل )كركوك( ويتمثل 
بعودة منافسة وصراع األحزاب السياسية 

للمكون��ات اخملتلفة فيه��ا , والباحثة كما 
كل مرة ع��ن أجنداتها ومصاحله��ا الذاتية 
الت��ي ال تخلو م��ن هيمنة وتدخ��ل احلزبني 

الكرديني الكبيرين.
ولدرء هذا اخلطر املمُتنامي في كركوك الذي 
تنبأت به املرجعية الدينية العليا حينها, 
كانت قد ناشدت بعد )4( أربعة أيام فقط 
م��ن دخ��ول الق��وات املس��لحة اإلحتادية 
)كرك��وك( � في خطب��ة جمعة كربالء في 
2017/10/20م � وطالب��ت اجلمي��ع وخّصت 
بالذك��ر )القي��ادات والنخب السياس��ية( 

العراقي��ة الت��ي تقبض عل��ى أزّم��ة األمور 
في البل��د العمل بالنقاط ال�)10( العش��رة 
الت��ي تقدمت بهّن والضامن��ة لفرصة بناء 
)غد أفضل ينعمون فيه باألمن واالس��تقرار 
والرخ��اء والرف��اه( ش��ريطة: )تظافر جهود 
عب��ر  املتراكم��ة  املش��اكل  حل��ل  اجلمي��ع 
السنوات املاضية مبنية على أسس العدل 
واإلنصاف واملس��اواة بني جمي��ع العراقيني 
,في احلقوق والواجب��ات وبناء الثقة بينهم 
م  بعيدا ع��ن النزعات التس��لطية والتحكُّ
اإلثني أو الطائفي، واإلحتكام الى الدستور 
ال��ذي يش��كل بالرغم من نواقص��ه العقَد 
ال��ذي حظي بقب��ول أغل��ب العراقيني حني 

اإلستفتاء عليه( ..
� والنقاط العشر هي :

1� تقوي��ة اللحم��ة الوطني��ة على أس��س 
دستورية .

2� تعزيز أواصر احملبة بني مكونات الش��عب 
العراقي من خ��الل تأمني مصالح الكل دون 

استثناء.
3� اإلبتع��اد ع��ن التعاط��ي اإلنتقام��ي مع 

األحداث األخيرة )التي تلت 2017/10/16م(.
4� تخفي��ف التوت��ر في املناطق املش��تركة 
)املمُتن��ازع عليها � حس��ب أدبي��ات األحزاب 

السياسية املتنافسة(.
5� تسهيل عودة النازحني الى بيوتهم .

6� احلفاظ على املمتلكات العامة واخلاصة 
ومنع التعدي عليها.

7� جل��م أي��ة مظاه��ر توح��ي بالعنصرية أو 
الطائفية س��واء بنش��ر مقاطع مصورة أو 
صوتي��ة أو رفع الفتات أو إطالق ش��عارات أو 

حرق صور أو حرق أعالم أو غير ذلك.
8� ندعو اجلهات املعنية الى اتخاذ اإلجراءات 
املناسبة ملالحقة من يقومون بهذه االعمال 
الالأخالقي��ة الت��ي تض��ر بالس��لم األهلي 

والعيش املشترك بني أبناء هذا الوطن.
9� كم��ا أننا ندع��و احلكوم��ة اإلحتادية الى 
أن تعم��ل املزي��د لتطمني املواطن��ني الكرد 
بأنه��ا س��توظف كل طاقاتها في س��بيل 
حمايته��م ورعايته��م على وجه املس��اواة 
مع بقية العراقي��ني ولن تنتقص حقوقهم 

الدستورية شيئا .
10� ندع��و القي��ادات الكردي��ة ال��ى توحيد 
صفوفهم والعمل على جتاوز اإلزمة الراهنة 
عب��ر التع��اون م��ع احلكوم��ة اإلحتادية وفق 
األسس الدس��تورية ، آملني أن يمُفضي ذلك 
قنع��ة للجميع بعون  الى حل��ول  عادلة وممُ

اهلل تعالى.
� وما ذل��ك إال )إن َق��َدرمُ العراقي��ني مبختلف 
مكوناتهم من عرب وكرد وتركمان وغيرهم 
هو أن يعيش��وا بعضا  مع بعض على ربوع 

هذه األرض العزيزة(.

لجم أية مظاهر توحي 
بالعنصرية أو الطائفية 
سواء بنشر مقاطع 
مصورة أو صوتية أو 
رفع الفتات أو إطالق 
شعارات أو حرق صور

سرقة املحتوى فنّ رائج 
بينهم فتجد الضحية قد 
استهدف من أغلبهم ويف 
أوقات متقاربة محرزًا صدى 
وشهرة حلم بها

يعترب هذا الجهاز احد اعمدة 
هيئة الحشد الشعبي واحد 
اذرعتها االمنية املحورية ملا 
يتمتع به قيادة وافراد من 
تدريب وانضباط عال

لبـّى اآلالف من اتباع 
مدرسة اهل البيت )عليهم 
السالم( نداء املرجعية الدينة 
العليا وشاركوا يف اشرس 
املعارك وحققوا االنتصارات 
املتالحقة

اإلدمان على املخدرات 
ال يقتصر على الشباب 
فقط بل يشمل أيضًا 
بعض الفتيات الالتي 
يتناولن هذه املادة

واجب الشعب قاطبة 
السيما الشباب منه أن 
يكملوا هذا االنتصار 
بوحدة الكلمة والهدف 
األساس وهو بناء 
الدولة العادلة

اليوتيوب.. وضياع اجليل

هادي الدعمي

سيبقى العراق شاخما مادام احلشد موجودا

 امن احلشد .. اجلندي اجملهول

املخدرات وآثارها على الفرد واجملتمع



أن  السبت،  امس  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
السابق  الفني  املدير  مورينيو،  جوزيه  البرتغالي 
ملانشستر يونايتد، يرتبط بذكرى مشينة قد متنعه 
من العودة إلى قيادة ريال مدريد. ووفًقا لصحيفة 
»ماركا« اإلسبانية، فإن مورينيو عقب رحيله عن 
ريال مدريد في عام 2013، التقى مجدًدا بفلورنتينو 
خالل   2017 عام  في  امللكي،  النادي  رئيس  بيريز، 
وقال  احلمر.  والشياطني  امليرجني  بني  ودية  مباراة 
واليونايتد  الريال  لقاء  خالل  مورينيو،  إن  شهود 
قام بتوجيه إشارة خارجة لبيريز، وهو األمر الذي 
الصحيفة،  وأوضحت  امليرجني.  رئيس  يتقبله  لم 
ببيريز،  عالقته  انهيار  إلى  أدت  مورينيو  إشارة  أن 
امللكي  الفريق  قيادة  إلى  أخرى  مرة  عودته  وتهدد 

خلًفا لألرجنتيني سانتياجو سوالري.

خسر املنتخب الوطني أمام نظيره االيراني 
)5-2(، اجلمعة، في املباراة التي اقيمت على 
من  األولى  اجلولة  ضمن  هاي،  بالي  ملعب 
بطولة  في  الرابعة  اجملموعة  منافسات 

آسيا للكرة الشاطئية 2019 في تايالند.

وسجل علي ميرشكري د )9( وأمير حسني 
 )18( د  بيهزادبور  وحميد   )12( د  أكبري 
علي  ومحمد   )28( د  زاده  أحمد  ومحمد 
مختاري د )33( أهداف إيران، في حني أحرز 
 )27( د  ناجي  ومحمد   )3( د  حامت  سجاد 

هدفي العراق.

يشار إلى أن اجملموعة تضم ثالثة منتخبات، 
عمان. منتخب  أيضاً  فيها  يتواجد  حيث 
منافسات  من  الثانية  اجلولة  وتقام 
اجملموعة يوم األحد، حيث تلتقي عمان مع 
بني  الثالثة  املباراة  جتمع  حني  في  العراق، 

إيران وعمان.

أعلن احتاد الكرة السوري اجلهاز 
للمنتخ��ب  واإلداري  الفن��ي 
األول، اس��تعداداً للمش��اركة 
في دورة الصداق��ة في العراق 
الش��هر  االمارات نهاية  وودية 
بيان  ف��ي  االحتاد  احلالي.وق��ال 
رس��مي نش��ره على صفحته 
بفيسبوك »قرر االحتاد السوري 
لك��رة القدم، تش��كيل جديد 
واإلداري  الفن��ي  للجهازي��ن 
للمنتخب األول، والذي يتألف 
الش��يخ حس��ن  من رض��وان 
مدي��راً للمنتخ��ب، إي��اد مندو 
مديراً إدارياً، فجر إبراهيم مديراً 
فني��اً، رضوان األب��رش ومحمد 
مس��اعدين  معت��وق  غس��ان 
للم��درب، ماهر بيرق��دار مدرباً 
إبراهي��م  املرم��ى،  حل��راس 
املصري  رفي��ق  إدارياً،  س��المة 

معاجلاً فيزيائياً، فايز وهبي 
منس��قاً إعالمي��اً، منه��ل 
ب��رازي وإحس��ان اإلبراهيم 
مسؤولي جتهيزات«. وأضاف 
االحت��اد في بيان��ه »وضمن 
إستراتيجيته في تصحيح 
وتصوي��ب م��ا ح��دث م��ن 
سلبيات في نهائيات آسيا 
وم��ا رافقها م��ن خالف في 
وجهات النظر بني الالعبني، 
يؤك��د االحتاد ط��ي صفحة 
املاض��ي للب��دء بانطالق��ة 
جدي��دة تعيد منتخبنا إلى 
من  الصحيح��ة  الس��كة 
خ��الل التش��كيل اجلدي��د 

اإلداري  بش��قيه  للمنتخ��ب 
والفني«. وش��دد االحت��اد على 
أن »مصلح��ة املنتخ��ب تأتي 
ف��ي املق��ام األول بعي��داً ع��ن 
والبحث  املصالح الشخصية 

ع��ن إجن��ازات فردي��ة ألي كان، 
داعي��اً في الوق��ت ذاته العبي 
اإلدالء  ع��دم  إل��ى  املنتخ��ب 
دون  إعالمي��ة  بتصريح��ات 
الرجوع إل��ى املكتب اإلعالمي 

الس��وري لك��رة الق��دم«. من 
جان��ب آخ��ر تغل��ب املنتخب 
األوملب��ي لك��رة الق��دم عل��ى 
نظيره القط��ري بهدف دون رد 
ف��ي املب��اراة التجريبي��ة التي 

جمعت الفريقني على مالعب 
اس��باير ضم��ن اس��تعدادات 
االوملبية  للتصفي��ات  األوملبي 
املؤهل��ة ال��ى النهائي��ات في 
واس��تطاع   .2020 تايلن��د 

الالع��ب مراد محم��د ان يوقع 
على ه��دف اللقاء الوحيد في 
الدقيق��ة 21 من عم��ر املباراة. 
يذك��ر ان االوملب��ي وص��ل ال��ى 
العاصم��ة القطري��ة الدوحة، 
ي��وم االربع��اء املاض��ي، بع��د 
اربع��ة ايام قضاه��ا في اربيل.
ووضعت قرعة تصفيات اسيا 
املنتخب االوملبي في اجملموعة 
منتخب��ات  بجان��ب  الثالث��ة 
اي��ران وتركمانس��تان واليمن.
وستقام مباريات اجملموعة في 
اي��ران خالل ال��22 وال��24 وال�� 
26 من هذا الش��هر. وقسمت 
القرعة الدول الى قسم غربي 
وشرقي من 11 مجموعة حيث 
تتاهل املنتخبات التي تتصدر 
مجموعاتها الى جانب افضل 
اربع منتخبات احتلت وصافة 

الترتيب.
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بوفون ُمهدد بالتجميد يف سان جريمان

باريس  مرمى  حارس  بوفون،  جيانلويجي  بات 
بتجميد  مهدًدا  الفرنسي،  جيرمان  سان 
املقبلة.  الفترة  خالل  املباريات  في  مشاركته 
وأشارت صحيفة »ليكيب«، في تقرير لها إلى 
من  جي«،  إس.  »بي.  مدرب  توخيل  توماس  أن 
احلارس  بشأن  نهائًيا  قرارًا  يحسم  أن  احملتمل 
األول للفريق بعد اخلروج من دوري أبطال أوروبا. 
وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن توخيل بات 

مطالبا باملفاضلة بني بوفون أو ألفونس أريوال، 
احلارس  على  أساس  االعتماد بشكل  في ظل 
اإليطالي في دوري أبطال أوروبا مع إشراك أريوال 
في بعض املباريات احمللية. ولفتت إلى أن اخلطأ 
بوفون،  جيانلويجي  ارتكبه  الذي  الكارثي 
وتسبب في الهدف الثاني ملانشستر يونايتد، 
ال يتناسب مع اخلبرة الكبيرة للحارس اإليطالي 
منتخب  وكذلك  يوفنتوس  أو  بارما  مع  سواء 
ضيفه  أمام  جيرمان  سان  إيطاليا.وخسر 

األربعاء   ،)3-1( بنتيجة  يونايتد  مانشستر 
ليفرط  األمراء،  حديقة  ملعب  على  املاضي، 
الفريق الفرنسي في التأهل لدور الثمانية بعد 
فوزه ذهابا )2-0( في ملعب أولد ترافورد معقل 
بوفون،  جيانلويجي  أن  يذكر  اإلجنليزي.  النادي 
مطلع  جيرمان،  سان  باريس  لصفوف  انضم 
بعقد  حر  انتقال  صفقة  في  اجلاري  املوسم 
مع  املقبل  يونيو  في  ينتهي  واحد  عام  مدته 

إمكانية التمديد ملوسم إضافي.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

وكاالت / 

وكاالت / 

وكاالت / 

منتخب سوريا يسّمي وفده لبطولة الصداقة الدولية يف العراق
واألومليب يهزم نظريه القطري استعداداً لتصفيات آسيا

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

تعد مشاركات أنديتنا في أقوى البطوالت اآلسيوية مكسباً 
حقيقي��اً للك��رة العراقية إلظهار الوجه احلس��ن لس��معة 

العراق في آسيا..
النورس عاد يحّلق في سماء آسيا بعد انقطاع طويل ألنديتنا 
في هذه البطولة فعلى اجلميع أن يساند أبناء املدرب حكيم 

شاكر واالستفادة من عامل األرض واجلمهور. 
ال يختلف اثنان في أن بطولة بحجم دوري آبطال آسيا حتتاج 
إلى إمكانيات كبيرة من منشآت وبنى حتتية والعبني محترفني 
على مس��توى عال وحتضير م��ن قبل األندية املش��اركة، أما 
املش��اركة األولى لن��ادي ال��زوراء فتجعلنا بني أمري��ن: األمر 
األول ه��و رج��وع أندية العراق إليها، وهذا أم��ر إيجابي ويلبي 
الطموح لالرتقاء بكرتنا إلى مصاف آس��يا وتطوير املستوى 
الفن��ي والبدني، أما اجلانب اآلخر فه��و الذي يعتبر مظلماً إذ 
كلنا ش��هدنا ماذا حدث ملمثل الوط��ن )الزوراء( من إخفاقات 

اإلداري��ة  الناحي��ة  م��ن 
واستقالة  النتائج  وسوء 
املدرب وعدم جلب العبني 
النوارس،  اس��م  مبستوى 
قبل أن تتحرك وزارة النقل 
وتوفي��ر  امل��ادي  بالدع��م 
احتياجات��ه وحت��رك إدارة 
الزوراء باس��تقدام املدرب 
ش��اكر  حكي��م  القدي��ر 
الذي قب��ل املهم��ة التي 

اعتب��رت صعبة جداًُ وه��و ليس مبنة ألنه ابن العراق للس��ير 
بالكرة الزورائية إلى بر االمان واظهارها بالشكل احلسن. 

نح��ن اليوم أم��ام اختبار حقيق��ي في املس��ابقة التي طاملا 
طالبن��ا بالعودة إليها، وها هي اليوم على أرضنا، فمن ناحية 
التنظي��م يجب أن تكون على أعلى مس��توى وخاصة مباراة 
ال��زوراء الثانية أم��ام نظي��ره الوصل اإلماراتي س��وف تكون 
على ملعب كربالء املقدس��ة اجلميل ووجود جميع مقومات 
النجاح من بنى حتتية ومالعب وفنادق ونقل وكل ما يحتاجه 

الضيف.
أما رس��التنا اليوم إلى اجلماهي��ر العراقية فعليها أن تزحف 
الى كربالء املقدس��ة ملس��اندة النوارس وعلى وزارة النقل ان 
توظف جميع االمكانيات لوصول اجلماهير الى ملعب املباراة 
عن طريق اس��طولها البري وحتى القطار كي يكون اجلمهور 
الرقم الصعب امام جميع فرق اجملموعة وهو من يحقق الفوز 
ام��ام جميع الفرق التي س��وف تلعب عل��ى ملعبنا، احلضور 
يج��ب ان يك��ون مهيب��ا يليق بجمهورن��ا العري��ق واملعروف 
بالتنظيم وس��وف تكون كلمة الفصل البناء حكيم ش��اكر 

والفوز ان شاء اهلل.

كلنا مع النوارس 
يف  كربالء 

وقفة 

هشام كاطع الدلفي 

رسالتنا اليوم اىل الجماهري 
العراقية عليها أن تزحف إىل 
كربالء املقدسة ملساندة النوارس 
وعلى وزارة النقل أن توظف 
جميع اإلمكانيات لوصول 
الجماهري اىل ملعب املباراة 

اتفق العب املنتخب الوطني ونادي اتالنتا السابق، علي 
عدنان، مع ناٍد أميركي لالنتقال اليه على سبيل اإلعارة 

حتى الصيف املقبل.
وذكر موقع »سكاي سبورت إيطاليا«، أن »الالعب علي 
عدنان سينتقل الى نادي فانكوفر وايتكابس الناشط 

في دوري ال�MLS االميركي«.
سينضم  األيسر،  العراقي  »الظهير  ان  املوقع  واوضح 
على سبيل اإلعارة الى الفريق الكندي حتى 30 حزيران 

املقبل«.
الدوري  في  يلعب  عراقي  العب  أول  هو  عدنان  وكان 
اإليطالي، بعدما انتقل إلى أودينيزي عام 2015، قبل ان 

ينتقل الى اتالنتا في االنتقاالت الصيفية املاضية.

علي عدنان ينتقل إىل 
يستعد مكتب رئيس الوزراء عادل »فانكوفر وايتكابس« الكندي

عبد املهدي، الستقبال وفد رسمي 
االسباني  مدريد  ريال  نادي  من 
لبحث  املقبلة،  االيام  خالل 
رياضة  اكادميية  انشاء  امكانية 
للنادي االسباني في العراق. وقال 
مصدر مطلع على ترتيبات الزيارة 
إن  نيوز،  للسومرية  حديث  في 
عبد  عادل  الوزراء  رئيس  »مكتب 
نادي  وفد  سيستقبل  املهدي، 
االيام  االسباني خالل  مدريد  ريال 
القليلة املقبلة«. واوضح أن »وفد 

النادي االسباني يتألف من اعضاء 
امللكي  للنادي  االدارية  الهيئة 
وهم كارلوس اسكوديرو دي بورون 
بوتيال  انتونيو  الشهير  والدكتور 
مشاريع  عن  واملسؤول  غارسيا 
والشرق  أفريقيا  في  مدريد  ريال 
أرينيياس«. إنييغو  األوسط، 
بدأت  الوزراء  »رئاسة  أن  واضاف 
الوفد،  الستقبال  التحضيرات 
مكتب  اعضاء  احد  التقى  حيث 
رئيس  مبمثلي  الوزراء  رئيس 
العراق  في  مدريد  ريال  رابطة 
بالنجم  املتمثل  البيضاني  زياد 

الدولي السابق نعيم صدام واحد 
اعضاء رابطة ريال مدريد، لبحث 
الوفد«. بلقاء  اخلاصة  الترتيبات 
عدم  فضل  الذي  املصدر-  واوضح 
»الوفد  أن  اسمه،  عن  الكشف 

على  الوزراء  رئاسة  سُيطلع 
اكادميية  يتضمن  كبير  مشروع 
ريال مدريد في العراق، سيساهم 
في  العراقية  الكرة  خدمة  في 

جميع محافظات بالد الرافدين«.

وفد ريال مدريد يف مكتب رئيس الوزراء خالل األيام املقبلة

العراق خيسر أمام إيران يف مستهل مشاركته ببطولة آسيا للكرة الشاطئية

عن  القدم  لكرة  االسيوي  االحتاد  اعلن 
للجولة  تويوتا«  »العب  االفضل  الالعبني 
االولى من دور اجملموعات بدوري أبطال آسيا 
جالل  الزوراء  مرمى  حارس  وحصل   .2019
حيث   ،10 من   )9.4( تقييم  على  حسن، 
قام بعشر تصديات، ليساعد فريقه على 
ملعبه  خارج  التعادل  بنتيجة  اخلروج 
دايغو  العب  ومتكن  اإليراني.  زوباهان  مع 
حصد  من  سيسينيا،  اجلنوبي،  الكوري 
دوري  من  االول  االسبوع  في  تقييم  اعلى 
لتحقيق  فريقه  قاد  بعدما  آسيا،  أبطال 
الفوز خارج ملعبه على ملبورن فيكتوري 
األسترالي 3-1 يوم الثالثاء.وساهم الالعب 

في األهداف الثالثة التي سجلها دايغو، 
حيث سجل هدفاً وصنع هدفني، وبشكل 
األولى.  اجلولة  في  العب  أي  على  تفوق 
بينها  من  محاوالت   3 سيسينيا  وسدد 
فرص   3 وصنع  املرمى،  على  محاولتني 
متريرة   49 ومرر  هدفني،  وصنع  لزمالئه، 
األسبوع. هذا  نقطة   9.7 على  ليحصل 

وحصل على ذات الرصيد دايكي هاشيوكا 
والذي  الياباني،  داميوندز  ريد  أوراوا  العب 
حتقيق  إلى  فريقه  ليقود  هدفني  سجل 
الفوز على بوريرام يونايتد التايالندي 0-3.
ويبلغ هاشيوما من العمر 19 عاماً و293 
يوماً، حيث بات أصغر العب يسجل أكثر 

من هدف في مباراة بدوري أبطال آسيا منذ 
حمداموف  دوستونبيك  األوزبكي  جناح 
وجاء   .2016 عام  النصر  أمام  ذلك  بفعل 
تسديدتني  من  الياباني  الالعب  هدفي 
الشوط  في  الهدفني  وجاء  املرمى،  على 
نقطة.وحل   9.7 أيضاً  جمع  وقد  الثاني، 
املهاجم الكوري اجلنوبي اخملضرم لي  ثالثاً 
دونغ-غوك البالغ من العمر 39 عاماً، والذي 
حيث  القارية،  البطولة  في  التألق  واصل 
رفع رصيده في تاريخ البطولة إلى 37 هدفاً، 
موتورز  هيونداي  تشونبوك  فريقه  ليقود 
.1-3 الصيني  بكني  على  الفوز  إلى حتقيق 

وإلى جانب تسجيل هدف في املباراة، فقد 

صنع الالعب هدفاً آخر، وسدد 5 تسديدات 
وصنع 4 فرص لزمالئه، ليجمع 9.5 نقطة. 
البرازيلي  جاء  فقد  الرابع  املركز  في  أما 
جي  بي  آي  اس  شنغهاي  العب  أوسكار 
لزمالءه  فرص   7 صنع  والذي  الصيني، 
خالل املباراة التي تغلب فيها الفريق على 
ليجمع   ،0-1 الياباني  فرونتال  كاوازاكي 
البرازيلي  نقطة   9.4 نال  نقطة.كما   9.4
سيرجينيو العب كاشيما انتليرز الياباني 
حامل اللقب، والذي قاد فريقه إلى حتقيق 
املاليزي  التعظيم  دار  جوهور  على  الفوز 
شاندونغ  العب  بيلي  غازيانو  وكذلك   ،1-2

لونينغ الصيني.

جالل حسن ضمن »األفضل تقييمًا« يف دوري أبطال آسيا

قال ناصر اخلاطر الرئيس التنفيذي 
لبطولة كأس العالم لكرة القدم 
)قطر 2022( أن كل األخبار املتداولة 
مشاركة  إمكانية  بشأن  حاليا 
الكويت،  ودولة  عمان  سلطنة 
كأس  بطولة  تنظيم  في  لقطر 
املشاورات،  حيز  في  التزال  العالم 
هذا  في  نهائي  قرار  يتخذ  ولم 
تصريح  في  اخلاطر-  وأكد  األمر. 
األملانية:  األنباء  لوكالة  خاص 
قام  بعدما  جاءت  األنباء  هذه  أن 
للعبة  الدولي  االحتاد  مسؤولو 

عمان  سلطنة  مبخاطبة  )فيفا( 
إمكانية  لبحث  الكويت  ودولة 
استضافة  في  مشاركتهما 
التخاذ  حتسبا  قطر  مع  البطولة 
قرار بزيادة عدد املنتخبات املشاركة 
في البطولة من 32 منتخبا إلى 48 
الفيفا  أن  اخلاطر  أضاف  منتخبا. 
مستمرة  مناقشات  في  مازال 
ويقوم بإعداد دراسة جدوى ملعرفة 
املنتخبات،  عدد  زيادة  من  العائد 
ستتواصل  املناقشات  هذه  وأن 
املقرر  الفيفا  مجلس  اجتماع  في 
و15   14 يومي  ميامي  في  انعقاده 
اخلاطر  وأكد  اجلاري.  آذار/مارس 
مت  التي  األنباء  مؤخراً  »تابعنا 
حول  اإلعالم  وسائل  في  تداولها 
موسعة  نسخة  مشاركة  اقتراح 
لكرة  العالم  كأس  بطولة  من 
قطر  دولة  بني    2022 عام  القدم 
عمان،  وسلطنة  الكويت  ودولة 
على  اإلطار  هذا  في  نؤكد  أن  ونود 
التزام دولة قطر باستضافة بطولة 
وتعكس  املنطقة،  أبناء  كل  متثل 

فيها  الكامنة  والطاقات  القدرات 
في  االستضافة  تلك  كانت  سواء 
مع  مشتركة  كانت  أم  قطر  دولة 
أشقائنا من دول املنطقة«. وأضاف: 
قطر  دولة  أن  على  تأكيدنا  »جندد 
ماضية في حتضيراتها الستضافة 
وفق  مبارياتها  بكافة  البطولة 
نظام 32 فريقا، ولم يتخذ حتى اآلن 
الفرق املشاركة  بزيادة عدد  أي قرار 
في البطولة إلى 48 فريقاً كما لم 
البطولة  مبشاركة  قرار  أي  يتخذ 
بدأ  املسألة  وهذه  أخرى،  دول  مع 
هامش  على  موسكو  في  نقاشها 
خالل  الفيفا  مجلس  اجتماعات 
انطالق  قبيل  املاضي  حزيران/يونيو 
وهي   2018 روسيا  العالم  كأس 
مطروحة للنقاش على جدول أعمال 
سينعقد  الذي  الفيفا  مجلس 
اجلاري  آذار/مارس   15 14و  بتاريخ 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  في 
وسيتخذ قرار بشأنها استنادا إلى 
يجريها  التي  اجلدوى  دراسة  نتائج 
االحتاد الدولي لكرة القدم و مبوافقة 

دولة قطر«.

ناصر اخلاطر: مشاركة عمان 
والكويت لقطر يف تنظيم مونديال 

2022 يف حيز املشاورات

 وكاالت /
اوساكا  ناومي  اليابانية  املضرب  كرة  العبة  قالت   
مجموعة  أن  تصدق  ال  تكاد  انها  عامليا  أولى  املصنفة 

»مارفل« طرحت دمية باربي على شكلها.
مارفل  شركة  من  اجلديد  واملنتج 

الضوء  يسلط  العمالقة 
الفاعالت  النساء  على 

واملؤثرات في مجاالت 

على  كثيرة 
اتهامات  ويدحض  الرياضي،  امليدان  غرار 
بان املاركة العاملية املشهورة تروج للجمال واألنوثة 
الواليات  ببطولة  فازت  التي  اوساكا  فحسب.وأوضحت 
املتحدة املفتوحة وبطولة أستراليا املفتوحة أخيرا »هو 
أمر مؤثر فعندما كنت طفلة كنت ألعب كثيرا مع دمى 
باربي«.وقالت الالعبة املولودة ألم يابانية وأب هايتي إنها 
فخورة »بتمثيل أشخاص يعتبرون أنهم غير ممثلني. هذا 
هدف مهم لي فعال«. وتندرج دميتها في إطار مجموعة 
»شيروز« )بطالت( الي تشمل دمى عائدة لبطلة اجلمباز 

محمد  ابتهاج  الشيش  مبارزة  وبطلة  هرنانديس  لوري 
ريع  حتويل  عاما(   21( أوساكا  املثال.وقررت  سبيل  على 
إلى  »مارفل«  العمالقة  االلعاب  مع مجموعة  شراكتها 
وتستثمر  هايتي.  في  والدها  أسسها  ابتدائية  مدرسة 
جديدة. مناذج  تطوير  في  كثيرا  العاملية  املاركة  

بعد   1965 العام  في  فضاء  رائدة  باربي  وأصبحت 
إلى  أرمسترونغ  نيل  وصول  على  سنوات  أربع 
القمر. وطرحت نسخة سوداء منها للمرة األولى 
السبت  باربي  الدمية  وحتتفل   .1968 العام  في 
بعيد ميالدها الستني، محتفظة برونقها إذ ال تزال 
إلى  وصوال  العصر  جملاراة  وجتهد  األطفال  تستهوي 
مدير  باينارد  نايثن  االجتماعي.ويقول  التواصل  شبكات 
فترة  هي  عاما  »ستون  باربي،  للدمية  العاملي  التسويق 
النجاح  يستمر  إذ  االلعاب  صناعة  أوساط  في  طويلة 
التي  املنافسة  سنوات«.ورغم  خمس  أو  لثالث  راهنا 
تزداد شراسة تباع سنويا 58 مليون دمية باربي في أكثر 
أو  املاركة مشهورة بقدر كوكا كوال  من 150 بلدا. وهذه 
ماكدونالدز على ما أوضح هذا املسؤول في كانون األول/

ديسمبر خالل زيارة خاصة ملركز التصميم في مجموعة 
»ماتيل« في إل سيغوندو في ضاحية لوس أجنليس في 

كاليفورنيا )غرب الواليات املتحدة(.

ذكرى مشينة تهدد عودة األوىل عامليًا يف كرة املضرب تتحول إىل باربي
مورينيو إىل ريال مدريد

 بغداد / 
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اس��تنادًا اىل كت��اب قس��م التخطي��ط واملتابع��ة 
يف   702( املرق��م  البص��رة  محافظ��ة  يف 

.)2019/2/21
 يس��ر )محافظة البصرة/ قسم العقود الحكومية( 
دع��وة مقدمي العط��اءات املؤهل��ن وذوي الخربة 
لتقدي��م عطاءاته��م )املغلق��ة( مش��روع )صيانة 
 R-ZERO مش��روع  م��ن  الناقل��ة  األنابي��ب 
وتعب��رات األنه��ر( - وبكلف��ة تخميني��ة قدره��ا 
)9,753,000,000( تسعة مليارات وسبعمائة 
وثالث��ة وخمس��ون ملي��ون دينار عراق��ي - ضمن 

برنامج املنافذ الحدودية/ الربامج الخاصة. 
- تبويب املشروع )108-11-8-1-47(.

- مدة التجهيز )270 يومًا(.
- الدرج��ة والصنف املطلوبة: الدرج��ة / الرابعة 
والصنف / إنشائية – كهرباء- ميكانيك - كيمياوي/ 
شركات متخصصة يف هذا املجال )وبعرض فني(.

 أواًل- س��يتم تنفي��ذ العط��اء من خ��الل إجراءات 
العط��اءات التنافس��ية الوطني��ة الت��ي حددته��ا 
تعليم��ات تنفيذ العق��ود الحكومي��ة العامة رقم 
)2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط، 

ومفتوح لجميع  املتناقصن.
ثانيًا- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن 
يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م العقود 
الحكومي��ة/ ش��عبة إع��الن املش��اريع( وذلك من 
الس��اعة 8,00 صباحًا  اىل 2,00 ظهرًا حس��ب 

التوقيت املحلي ملحافظة البصرة. 
ثالثًا- تش��مل متطلبات التأهي��ل )على أن تكون 

العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي( ما يلي:�
-الق��درة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة 
موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية 

اآلتية:�
1- الحس��ابات الختامية معدل ربح آلخر سنتن 
متتاليت��ن مصادق��ة ومدققة من قبل محاس��ب 
قانون��ي معتم��د ويف حالة عدم امتالك الش��ركة 
حس��ابات ختامي��ة آلخ��ر س��نتن فيت��م تقدي��م 
حس��اباتها الختامي��ة للس��نتن التي تس��بق عام 
2014 وذل��ك اس��تنادًا اىل ما ج��اء بكتاب وزارة 
التخطيط/ دائرة العقود الحكومية العامة قس��م 
املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 يف 

.2017/8/29
2- مع��دل االيراد الس��نوي على مدى آخر س��بع 
سنوات يجب أن ال يقل عن )7,314,750,000( 
س��بعة ملي��ارات وثالثمائ��ة وأربعة عش��ر مليونًا 

وسبعمائة وخمسون ألف دينار عراقي فقط.
3- متطلب��ات الس��يولة النقدي��ة: عل��ى مق��دم 
العط��اء توضي��ح املق��درة املالي��ة وتوف��ر املوارد 
املالية كالس��يولة النقدية بمبلغ ال يقل قدره عن 
)3,251,000,000( ثالث��ة مليارات ومائتان  

وواحد وخمسون مليون دينار عراقي فقط.
- الق��درة الفني��ة: ملش��اركة بصف��ة مق��اول، أو 
)1( عق��د  ثان��وي يف  أو كمق��اول  إدارة عق��ود، 
وللس��نوات )7( الس��بع الس��ابقة وبمبلغ ال يقل 
ع��ن )5,851,800,000( خمس��ة ملي��ارات 
وثمانمائة وواحد وخمسن مليونًا وثمانمائة ألف 

دينار عراقي.
رابع��ًا:- يمكن ش��راء مجموعة وثائ��ق العطاء 
الكامل��ة باللغ��ة العربي��ة م��ن قب��ل املناقص��ن 
الراغبن من لجنة بيع الوثائق القياس��ية/ قسم 
العقود الحكومي��ة/ محافظة البصرة/ جمهورية 

العراق..

) مناقصة عام����ة - إع�����الن أول ( 
)صيانة األنابيب الناقلة من مشروع R-ZERO وتعبرات األنهر( 

مناقصة )7/ ماء/ 2019( 
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ودفع رستتم غتتر مستترد )200,000( مائتان 
التتف دينار عراقي اعتبارًا من يوم األحد املصادف 

.2019/3/10
خامستتًا - على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه 

الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بت:
1- رسالة العطاء وملحق العطاء.

2- الجتتداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة 
وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول 
الكميات املستتعرة وبموجب املواد )12-14( من 

تعليمات ملقدمي العطاءات.
3- تفويض تحريتتري ملمثل مقدم العطاء املخول 

بالتوقيع على العطاء.
4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف 
ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية 
مقتتدم العطاء أو وثائق التأهيتتل الالحق بموجب 
االستتتمارات املدرجة يف القستتم الرابع للتحقق 
من أهلية مقتتدم العطاء الذي تتتم قبول عطائه. 

وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
سادستتًا – يجب تستتليم العطاءات يف أو قبل يوم 
الخميس  املصادف 2019/4/4 الساعة 12:00 
ظهرًا حستتب التوقيت املحلي ملدينة البصرة وعلى 
العنتتوان: البصرة/ املعقل/ مبنتتى ديوان محافظة 

البصرة )الجديد(/ قاعة لجنة فتح العطاءات.
- العطاءات اإللكرونية )ال يسمح بها(. العطاءات 

املتأخرة سيتم رفضها. 
- ستتيتم فتح العطتتاءات فعليًا وبوجتتود ممثلني 
عن املناقصني الذين اختاروا الحضور شخصيًا يف 

العنوان التالي:ت
الوقت: الستتاعة 12:00 ظهرًا حستتب التوقيت 

املحلي ملدينة البصرة.

التاريخ: يوم الخميس املصادف 2019/4/4.
العنتتوان: البصرة/ املعقل/ مبنتتى ديوان محافظة 

البصرة )الجديد(/ قاعة لجنة فتح العطاءات.
ستتابعًا - يجب أن يرفتتق بجميع العطاءات ضمان 
العطاء بقيمة ) 97,530,000( سبعة وتسعني 
مليونًا وخمسمائة وثالثني ألف دينار عراقي على 
شكل صك مصدق أو سفتجة أو خطاب ضمان نافذ 

ملدة 28 يومًا بعد تاريخ نفاذية العطاءات.
ثامنًا - مدة نفاذية العطاء )120( يومًا.

تاستتعًا - يتحمل من ترستتو عليه املناقصة أجور 
النشر واإلعالن.

عاشتترًا - إذا صتتادف يتتوم غلق املناقصتتة عطلة 
رسمية يكون موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي 

الذي يلي يوم العطلة.
حادي عشتتر - للدائرة الحق يف إلغاء املناقصة يف 
أي مرحلة من مراحلها وقبل اإلحالة وعدم إجراء 
املفاضلة وحستتب مقتضيتتات املصلحة العامة وال 
يحق للمشركني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض 

جراء ذلك.
ثانتتي عشتتر - املوقع الرستتمي لديتتوان محافظة 

 basra.gov.iq البصرة:ت
ثالث عشر - إلزام الشركات بشراء منتجات وزارة 
الصناعتتة واملعتتادن استتتنادًا اىل ما جتتاء بكتاب 
وزارة التخطيط/ دائرة العقود الحكومية/ قستتم 
االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 

يف 2017/8/3.

املهندس
 أسعد عبد األمر العيداني 

محافظ البصرة

) مناقصة عامتتتتة - إعتتتتتالن أول ( 
)صيانة األنابيب الناقلة من مشروع R-ZERO وتعبرات األنهر( 

مناقصة )7/ ماء/ 2019( 
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حّذر األمني العام لـ »حركة عصائب 
ــس اخلزعلي  ــيخ قي أهل احلق« الش
ــي  خارج ــروع  مش ــن  م ــة(  )اجلمع
ــم  ــا اته ــراق، فيم ــتهداف الع الس
زعيم »منظمة بدر« هادي العامري 
ــافر في  الس ــل  بالتدخ ــنطن  واش

كركوك.
ــي كلمة خالل  ــف اخلزعلي ف وكش
ــذي  ــهيد« ال ــوم الش ــان »ي مهرج
ــروعاً  أقامته حركته أن »هناك مش
الستهداف العراق، غايته منع عودة 
ــي واالقتصادي  االستقرار السياس
للبالد«. وأشار الى أن »هناك فرصة 
حقيقية لتحقيق انتصار سياسي 
ــف  الص ــدة  ووح ــف  التكات ــر  عب
ــعور باملسؤولية«. وأضاف أن  والش
»السفارة األميركية تبشر بجيل 
ــاده  ــداً إليج ــش متهي ــث لداع ثال
فعلياً«. وأوضح أن »املقاومة كانت 
ــزة العراق  ــبب الرئيس في ع الس
ــة االحتالل،  ــه في مجابه وكرامت
ــبب انتصار  ــن كونها س فضالً ع
ــي«.  الداعش اإلرهاب  العراق على 
ــي االمتداد  ــر أن »املقاومة ه واعتب
ــرين  العش ــورة  لث ــي  الطبيع
ــعبانية«، ولفت  ــة الش واالنتفاض
الى أن »العراق يعيش اليوم مرحلة 
التي  االنتصار بفضل التضحيات 

بذلت في مواجهة داعش«.
ــرورة »أخذ  ــي على ض ــدد اخلزعل وش
موقف حازم ومقاوم أمام أي محاولة 
ــاد وتنميته. »سنكون أول من  للفس
ــاد يراد  ــف بوجه أي محاولة فس يق
ــة صادقون أو  ــم كتل ــا باس ارتكابه

حتالف الفتح«.
ــي كلمة ألقاها في  وأكد العامري ف
ــق من انتصار  ــان، أن »ما حتق املهرج

ــي  ــاب الداعش ــى اإلره ــم عل عظي
ــات ودماء أبطال  كان بفضل تضحي
ــمى  ــا يس ــر »دور م ــراق«، واعتب الع
بالتحالف الدولي في مواجهة العراق 
ــد أن بان  ــراً وبع ــش كان متأخ لداع

النصر«. ودعا إلى »احلفاظ على روح 
ــبيل احلفاظ على  التضحية في س
كرامة العراق وسيادته واستقالله«، 
ــتقرار العراق هو  مشيراً الى أن »اس
ــن  ــاك م ــة، وهن ــتقرار للمنطق اس
ــار من أجل  ــل ويخطط ليل نه يعم
ــراق«. ووصف  ــي الع ــل ف ــل األم قت
ــة اإلعالمية التي تعمل على  »املاكن
استهداف العراق بأنها ال تقل خطراً 

عن اإلرهاب الداعشي«.
ــري أن »موقف الفتح  ــح العام وأوض
من الوجود األميركي واضح وصريح، 
ــري أو بناء  ــود الب ــض للوج ــو راف وه
ــكرية«. وأضاف أن  ــد عس ــة قواع أي
ــة للوجود  ــس في حاج ــراق لي »الع
ــن نقبل بأي وجود  األميركي، ولم ول
ــه أن »يكون  ــدد رفض ــي«. وج أجنب
ــاحة لتصفية احلسابات  العراق س
ــتهداف دول اجلوار«.  أو منطلقاً الس
واتهم »السفارة األميركية بالتدخل 
الواضح في أزمة كركوك«. وأفاد بأن 
ــل إدارتها ال يتم إال عبر مكونات  »ح
ــع أن »وصف أميركا  ــة«. وتاب احملافظ
ــا باإلرهاب  ــل املقاومة وقادته فصائ
ــن ينقص من رصيدنا  لن يخيفنا ول

ــب »قادة  ــة«. وطال ــي درب املقاوم ف
األجهزة األمنية بأخذ احليطة واحلذر 

من أن ينشط اإلرهاب مجدداً«.
وأكد رئيس حتالف اإلصالح واالعمار 
السيد عمار احلكيم، امس السبت 
عدم السماح بتحول العراق منطلقاً 
للعدوان على جيرانه مجددا رفضه 
ــي اجنبي  ــكري قتال ألي وجود عس

على األراضي العراقية.

وقال احلكيم في كلمة القاها خالل 
االحتفالية الرسمية مبناسبة ذكرى 
ــر  ــد باق ــيد محم ــهاد الس استش
ــه “ال ميكن بأن  ــم في بغداد إن احلكي
نسمح ان يتحول العراق الى منطلق 

ــى جيرانه مؤكدا رفضه  للعدوان عل
ــي اجنبي وال  ــكري قتال لوجود عس

قواعد اجنبية دائمة”.
ــد ان يتحول العراق  وأضاف “اننا نري
املستقل املستقر القوي املزدهر الى 
ــاء مبا يخدم  ــاون وااللتق ــة للتع واح
مصلحته ويحقق االمن واالستقرار 

في املنطقة والعالم”.
وحذر احلكيم من أن “داعش وامثالها 

ــراً واجندات  ــودة فك ــزال موج ــا ت م
ــة”، داعيا إلى  ــة وفاعل ــا نائم وخالي
ــة بكافة  ــاتنا االمني “دعم مؤسس
ــوم مبهامها  ــا لتق ــا وادواره صنوفه
ــا تبقى من تلك  ــي القضاء على م ف

التنظيمات االرهابية”.
ــب عن حتالف  ــك أكد النائ الى ذل
الفتح عامر الفايز، امس السبت، 
ــني حتالفي الفتح  ــات ب ان املباحث
ــل  مراح ــى  ال ــت  وصل ــائرون  وس
ــالل  خ ــتنعكس  س ــة  متقدم
ــيرا  ــة االولى للبرملان، مش اجللس
الى ان املفاوضات ستشمل اغلب 

اقطاب حتالفي االصالح والبناء.
وقال الفايز في تصريح إن “حتالفي 
ــان  يتباحث ــح  والفت ــائرون  س
ــر في  ــني االكب ــا املمثل بصفتهم
ــي االصالح والبناء وما يتوصل  حتالف
ــيكون ضمن اطار  ــه الطرفان س الي

االصالح والبناء قريبا”.
ــي الى  واضاف ان “التوجه السياس
ــع لشمل اكبر  عقد اجتماعات اوس
ــن التحالفات املنضوية  قدر ممكن م
ــالح والبناء لدعم  حتت كتلتي االص

اكمال الكابينة الوزارية” .
واشار الفايز إلى أن “الفتح وسائرون 

ــات جيدة للغاية  توصال الى تفاهم
اداء  ــى  عل ــا  ايجابي ــتنعكس  س
ــة الغد  مجلس النواب خالل جلس

التي ستحضرها الرئاسات الثالث
ــد رئيس  ــد ذي صلة أك ــى صعي وعل
ــي،  النواب محمد احللبوس مجلس 
امس السبت، أن العراق على اعتاب 
ــالح  ــا اإلص ــة قوامه ــة نوعي مرحل
ــيرا إلى أن مكافحة  والتجديد، مش
ــم االصالحات  ــن اه ــاد هو م الفس

املقبلة.
ــة القاها  ــي في كلم وقال احللبوس
خالل االحتفالية الرسمية مبناسبة 

ذكرى استشهاد السيد محمد باقر 
ــداد إن “العراق يقف  احلكيم في بغ
ــة نوعية قوامها  ــى اعتاب مرحل عل
ــا إلى أن  ــد”، الفت ــالح والتجدي اإلص
“مكافحة الفساد سيكون من اهم 

االصالحات املقبلة”.
ــى  ــة عل ــر املقبل ــاف أن “اخملاط وأض
ــراع اإلرادات الدولية  ــي ص العراق ه
وعلينا مواجهتها”، داعيا إلى ضرورة 
ــة في  ــات حقيقي ــام باصالح “القي
جميع الصعد ملواجهة التحديات”.

ــى أن “العراق  ــي إل ــت احللبوس ولف
ــرة على الصعيد  ــق اجنازات كبي حق
ــي  والسياس ــي  والدول ــادي  االقتص

وعلى اجلميع اكمال االجنازات”
ــابق  كما دعا النائب التركماني الس
جاسم محمد جعفر، امس السبت، 
ــع  ــتخدام جمي ــى اس ــة ال احلكوم
ــية  ــة والسياس ــا االقتصادي اوراقه
ــيرا  ــام تركيا في ملف املياه، مش ام
ــع خارطة طريق في ملف  إلى ان وض
ــة املياه  ــتجنب العراق ازم ــاه س املي

املقبلة.
ــح إن “تركيا  ــر في تصري وقال جعف
ــو في  ــد اليس ــة على ملء س عازم
ــن تتراجع عن ذلك  حزيران املقبل ول
ــارات  ــت ملي ــا انفق ــف كونه الكل

دوالرات في انشاء السد”.
ــع  ــة وض ــى احلكوم ــاف ان “عل واض
ــدة  جدي ــة  مائي ــق  طري ــة  خارط
ــا  اوراقه ــع  جمي ــتخدام  واس
ــية مع تركيا  االقتصادية والسياس
في ملف املياه ومنع تركيا من انشاء 
ــيما ملف النفط  ــدود جديدة س س
ــب ازمة اجلفاف  ــل املياه لتجن مقاب

القادمة”.
وتابع جعفر ان ” الوفرة املائية خالل 
ــاري ال تعني مطلقا اهمال   العام اجل
ــل العكس  ــع تركيا ب ــف املياه م مل
ــد  ــني الس ــن  مع قرب تدش بالتزام

بصورة كبيرة”.
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هادي العامري قيس الخزعلي جاسم محمد 

الحكيمالحلبوسي

أغلقت احلكومة الفنزويلية املدارس 
ــاع  انقط ــد  بع ــة،  عطل ــت  وأعلن
ــة كراكاس  ــن العاصم ــاء ع الكهرب
ــة عطل  ــرى، نتيج ــدن كبرى أخ وم
ــة الكهرومائية  ــة الطاق في محط
الرئيسة في البالد، نسبته حكومة 
الرئيس نيكوالس مادورو إلى عملية 
ــت املعارضة عن  تخريب، فيما حتدث

تقصير.
ــي  ــس الفنزويل ــب الرئي ــت نائ وكتب
ــر«  »تويت ــى  عل ــز  رودريغي ــي  ديلس
ــة  ــر بتعطيل الدراس ــادورو »أم أن م
ــتعادة  ــير جهود اس ــل لتيس والعم
ــي البالد«. ودانت  خدمة الكهرباء ف
ــعاً« اتهمت قطاعات  »هجوماً واس
ــت  ووصف ــره،  بتدبي ــة«  »متطرف
ــو روبيو  ــي مارك ــيناتور األميرك الس
ــل اجلرمية«. واستدركت  بأنه »مراس
ــدأ يعود إلى  ــي ب ــار الكهربائ أن التي

واليات في شرق فنزويال.
ــة الكهربائية  ــرة الطاق ــت وزي وقال
موتا دومينغيز: »اسُتهِدفنا مجدداً 
وهذه املرة بحرب الكهرباء. هذه املرة 
هاجموا محطة توليد الكهرباء في 

غوري«، األضخم في البالد.
ــرب كهرباء  ــت مادورو عن »ح وحتدث
ــة  اإلمبريالي ــا  تقوده ــة  معلن
ــيتم  ــعبنا، س ــد ش ــة ض األميركي
ــا دان وزير االتصال  ــالها«، فيم إفش
خورخي رودريغيز »تخريباً متوقعاً« 
ــاف »لهؤالء  ــالً إجرامياً«. وأض و»عم
ــوا من  ــن يتمكن ــول: ل ــني نق اجملرم

اإلفالت«.
ــم املعارضة  ــل، رأى زعي ــي املقاب ف
ــه  ــوان غوايدو، الذي نّصب نفس خ
ــاً بالوكالة واعترفت به نحو  رئيس
ــة، أن تقصير حكومة مادورو  50 دول
هو سبب انقطاع التيار الكهربائي. 
ــى »تويتر«: »فوضى وقلق  وكتب عل
واستياء. هذا العطل يدل على عدم 
فاعلية املغتصب« للسلطة مادورو. 
ــودة التيار الكهربائي  وأضاف أن »ع
ــاء اغتصاب«  ان عبر إنه ــرّ والبالد مت

السلطة.
ــرق  ــى أبنية في ش ــار إل ــاد التي وع
ــاعات  ــو 8 س ــد نح ــة، بع العاصم

ــل طاول  ــي عط ــه، ف ــى انقطاع عل
ــراكاس واخلدمات مثل  ــاء ك كل أحي

ــرور. واضطر آالف  ــارات امل املترو وإش
األشخاص لدى مغادرتهم عملهم، 
ــى  إل ــودة  ــرات للع ــير كيلومت للس
ــاع الكهرباء  ــر انقط ــم. وأث منازله
في نشاطات مطار سيمون بوليفار 

ــت اخلطوط  ــا ُقطع ــي، كم الدول
ــت أيضاً فجأة،  ــة واإلنترن الهاتفي
وكذلك توزيع املياه في املباني، الذي 

يتم عبر مضخات كهربائية.
وكتبت شركة الكهرباء الوطنية 
ــب محطة  ــر«: »تخري ــى »تويت عل
إنها  ــاء(.  الكهرب ــد  )لتولي ــوري  غ
ــى الدولة.  ــّن عل حرب كهرباء تُش
ــل إلعادة  ــمح بذلك ونعم لن نس
ــوري الواقعة  اخلدمة العامة«. وغ
ــي واحدة من  ــة بوليفار ه في والي
أضخم محطتني لتوليد الكهرباء 
ــع أيتابو  ــركا الالتينية، م ــي أمي ف

الواقعة بني البرازيل والباراغواي.
ــك، صادقت حكومة مادورو  الى ذل
على أمر بطرد السفير األملاني في 

ــراكاس دانيال كرينر رافضة بذلك  ك
ــة«  ــي »مراجع ــاد األورب ــب االحت طل

ــة  اخلارجي ــر  وزي ــب  وكت ــا.  قراره
الفنزويلي خورخي أريازا على »تويتر« 
أن كرينر اعُتبر »شخصاً غير مرغوب 
ــا حول  ــدة فيين ــه مبوجب معاه في
ــية«. وأضاف:  العالقات الديبلوماس

ــاد  ــود االحت ــأن يع ــال ب ــل فنزوي »تأم
ــوازن ويعيد  ــف مت ــي إلى موق األورب

ــه املتواصلة في  ــي تدخالت النظر ف
شؤوننا الداخلية وفي حتّيزه الواضح 
ــنطن،  لواش العدوانية  ــة  للسياس
ــة  اخملالف ــركات  للتح ــه  ــي دعم وف
ــة  ــا املعارض ــي جتريه ــتور الت للدس

املتطرفة«.
ــّر البرملان  ــي مق ــفير األملان وزار الس
ــه غوايدو، للقائه. ونشر  الذي يترأس
ــاع، في تغريدة  األخير صورة االجتم
ــه تهديدات النظام  أكد فيها »رفض
املغتصب«، فيما لّوح وزير اخلارجية 
األملاني هايكو ماس بتشديد االحتاد 

األوربي عقوبات على كراكاس.
ــن وزير اخلارجية الصيني وانغ يي  لك
حّذر من فرض عقوبات على فنزويال، 
ــؤون الداخلية لكل بلد  قائالً: »الش
يحّددها شعبه. التدخالت اخلارجية 
ــتفاقم املوقف املتوتر  والعقوبات س
وتطلق العنان لقانون الغاب. يحفل 
ــدروس، وال  ــا يكفي من ال ــخ مب التاري
ــق القدمي  ــي الطري ــّي ف ــب املض يج

املدّمر ذاته«.
ــه 16 نائباً  ــه، وّج ــياق ذات ــي الس ف
ــالة إلى وزير اخلارجية  دميقراطياً رس
ــت  ــو، أعرب ــك بومبي ــي ماي األميرك
ــال إدارة )فريق  ــق حي عن »قلق عمي
ــد( ترامب العالقات مع  الرئيس دونال
فنزويال، خصوصاً اقتراحاته بتدخل 
ــات أحادية«.  ــكري وفرض عقوب عس
ــنطن  واش ــراف  اعت ــواب  الن ودان 
ــة من دون  ــاً بالوكال بغوايدو »رئيس
ــم  لتنظي ــة  واضح ــة  خط ــود  وج
انتخابات دميقراطية وجتّنب تصاعد 

العنف«.
ــون  الدميقراطي ــواب  الن دان  ــك  كذل
ــي  الت ــادورو،  م ــة  ــات حكوم تصّرف
و»عرقلت  ــّزالً«  ع »قتلت متظاهرين 
ــانية إلى  ــاعدات اإلنس ــول املس دخ

البالد«.
ــامية  الى ذلك، أعلنت املفّوضة الس
ــان  اإلنس ــوق  حلق ــدة  املتح ــأمم  ل
ــا  دعته ــي  الت ــليه،  باش ــيل  ميش
ــمياً في  ــة رس ــة الفنزويلي احلكوم
املاضي،  ــر(  )نوفمب ــي  الثان ــرين  تش
ــيجري  ــن املفّوضية س ــاً م أن فريق
»مهمة تقنية متهيدية« هذا الشهر 

لإلعداد لزيارتها.
ــي اخلاص إلى  ــد املبعوث األمريك أك

ــوم اجلمعة  ــال، إليوت أبرامز، ي فنزوي
ــتخدم القوة إلدخال  إن بالده لن تس
ــانية إلى فنزويال،  املساعدات اإلنس

التي وفقا له ترفضها سلطاتها.
ــبوتنيك. وقال أبرامز  واشنطن — س
ــة: إن »احلكومة  ــي إحاطة إعالمي ف
ــتخدم  األمريكية أعلنت إننا لن نس
ــاعدات  املس ــذه  ــليم ه القوة لتس
واحلكومة الكولومبية قالت الشيء 
نفسه. لهذا نحن نتفق بوضوح مع 
ــارك في أي أعمال  هذا الرأي ولن نش

تتعارض معه«.
ــة  الفنزويلي ــة  املعارض ــرات  مظاه
)خوان غوايدو( في كاراكاس، فنزويال 
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يف التعامل مع فنزويال
وأشار املبعوث األمريكي اخلاص إلى 

أنه في كولومبيا والبرازيل اجملاورتني 
ــع »مئات  ــل جم ــال، مت بالفع لفنزوي
األطنان« من املساعدات اإلنسانية.

ــي  ــية ف ــة السياس ــر أن األزم ويذك
ــالن رئيس  ــال تفاقمت بعد إع فنزوي
ــان الفنزويلي، زعيم املعارضة،  البرمل
ــه رئيسا للبالد  خوان غوايدو، نفس
ــراء انتخابات  ــة وإج ــرة انتقالي لفت

ــارعت  س ــا  فيم ــدة.  جدي ــية  رئاس
ــه  ب ــراف  لالعت ــدة  املتح ــات  الوالي
مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكوالس 
مادورو، بعدم استخدام العنف ضد 

املعارضة.
ــادورو على أنه  ــدد م ــن جانبه ش وم
ــرعي للبالد، واصفا  هو الرئيس الش
رئيس البرملان واملعارضة »بدمية في 

يد الواليات املتحدة.
ــب أملانيا،  ــا إلى جان واعترفت فرنس
وبريطانيا وهولندا رسميا  وإسبانيا 
ــا  بزعيم املعارضة الفنزويلية رئيس
ــراء انتخابات،  ــني إج ــا إلى ح مكلف
في حني أيدت كل من روسيا والصني 
وتركيا واملكسيك وبوليفيا شرعية 

مادورو.
ــه وزير اخلارجية الصيني وانغ يي  وج
ــأن فرض عقوبات  حتذيرا شديدا بش

ــؤونها  على فنزويال والتدخل في ش
ــا واضحا  قائال إن التاريخ يقدم درس
يدعو لعدم »املضي في نفس الطريق 

القدمي املدمر«.
اخلارجية  ــراف  األط ــني  الص ــت  ودع
ــؤون  مرارا إلى عدم التدخل في الش
الرئيس  ــد  ــة لفنزويال، وتؤي الداخلي

نيكوالس مادورو احملاصر باألزمات.

غوايدو يوجه دعوة جديدة إىل أوربا
ــة  ــدول الغربي ــم ال ــت معظ واعترف
بزعيم املعارضة خوان غوايدو رئيسا 

شرعيا لفنزويال.
وتعهدت الواليات املتحدة »بتوسيع 
ــال  ــد فنزوي ــات ض ــبكة« العقوب ش
ــراءات ضد  ــد من اإلج ــمل املزي لتش

البنوك الداعمة حلكومة مادورو.
ــؤال  ــى س ــي رده عل ــغ، ف ــال وان وق
ــني ما تزال  ــا إذا كانت الص ــأن م بش
ــادورو أو أجرت اتصاالت مع  تعترف مب
ــيادة  املعارضة، إنه ينبغي احترام س
ــة،  ــكا الالتيني ــتقالل دول أمري واس

وفقا لرويترز.
ــره الصحفي  ــي مؤمت ــغ ف ــال وان وق
ــة  جلس ــش  هام ــى  عل ــنوي  الس
ــؤون الداخلية لكل  ــان »الش بالبرمل
ــالت  ــعبه. التدخ ــا ش ــد يحدده بل
اخلارجية والعقوبات ستفاقم فقط 
ــتطلق العنان  ــر، وس ــف املتوت املوق

لقانون الغاب«.
ــخ مبا يكفي  ــاف »يحفل التاري وأض
ــي املضي في  ــدروس، وال ينبغ من ال

نفس الطريق القدمي املدمر«.
ــزال تدعو  ــغ إن الصني ما ت ــال وان وق
ــة  واحلكوم ــة  الفنزويلي ــة  املعارض
ــي عبر احلوار  ــعي حلل سياس للس
ــتقرار البالد  ــان اس ــلمي لضم الس

وسالمة شعبها.
وقدمت الصني قروضا لفنزويال بأكثر 
من 50 مليار دوالر من خالل اتفاقيات 
ــى مدار  ــل القروض عل ــط مقاب النف
ــك  ــة وذل ــر املاضي ــنوات العش الس
ــة لالقتصاد  ــدادات الطاق لتأمني إم

الصيني سريع النمو.

العامري والخزعلي يتهمان واشنطن بالوقوف وراء »داعش« جديد والتدخل في كركوك

اخلزعلي : السفارة األمريكية تبشر جبيل ثالث لداعش 
متهيداً إلجياده فعليا

العامري : ما تحقق من 
انتصار عظيم على اإلرهاب 

الداعشي كان بفضل تضحيات 
ودماء أبطال العراق

الحكيم : ال يمكن بأن 
نسمح ان يتحول العراق 

منطلقًا للعدوان على 
جريانه ونرفض اي وجود 
عسكري قتالي اجنبي وال 

قواعد اجنبية دائمة

صادقت حكومة مادورو 
على أمر بطرد السفري 
األملاني يف كراكاس دانيال 
كرينر رافضة بذلك طلب 
االتحاد األوربي مراجعة 
قرارها

فنزويال .. معسكر مادورو يشكو »حربًا كهربائية« والمعارضة ترى تقصيرًا

رأى زعيم املعارضة خوان غوايدو الذي نّصب نفسه رئيسًا بالوكالة أن 
تقصري مادورو هو سبب انقطاع التيار الكهربائي

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

مادوروغوايدو

وزير اخلارجية الصيين حيّذر من فرض ديلسيابرامز
عقوبات على فنزويال واكد ان الشؤون 
الداخلية لكل بلد حيّددها الشعب فقط



                   تستذكر إستشهاد اية اهلل السيد محمد باقر الحكيم 

وكان أول احتفال عاملي بيوم املرأة 
العامل��ي رغم أن بع��ض الباحثني 
يرج��ح أن الي��وم العامل��ي للمرأة 
كان عل��ى إث��ر بع��ض اإلضرابات 
النسائية التي حدثت في الواليات 
املتح��دة. في بع��ض األماكن يتم 
التغاضي عن السمة السياسية 
الت��ي تصح��ب يوم امل��رأة فيكون 
اإلحتف��ال أش��به بخلي��ط بيوم 
األم، ويوم احل��ب. ولكن في أماكن 
أخرى غالب��اً ما يصحب االحتفال 
س��مة سياس��ية قوية وشعارات 
إنس��انية معين��ة م��ن قب��ل األمم 
االجتماعية  للتوعي��ة  املتح��دة، 
بع��ض  عاملي��اً.  امل��رأة  مبناضل��ة 
األش��خاص يحتفلون بهذا اليوم 

بلباس أشرطة وردية.
النس��اء  آالف  خ��رج   1856 ف��ي 
لإلحتج��اج ف��ي ش��وارع مدينة 
نيويورك على الظروف الالإنسانية 
التي كن يجبرن على العمل حتتها، 
ورغم أن الشرطة تدخلت بطريقة 
وحشية لتفريق املتظاهرات إال أن 
املسيرة جنحت في دفع املسؤولني 
عن السياسيني إلى طرح مشكلة 
املرأة العاملة على جداول األعمال 
اليومي��ة. وف��ي 8 م��ارس 1908م 
عادت اآلالف من عامالت النسيج 
للتظاه��ر م��ن جديد في ش��وارع 

مدين��ة نيوي��ورك لكنه��ن حملن 
هذه املرة قطع��اً من اخلبز اليابس 
وباقات من الورود في خطوة رمزية 
له��ا داللته��ا واخت��رن حلركته��ن 
اإلحتجاجي��ة تل��ك ش��عار "خبز 
وورود". طالبت املس��يرة هذه املرة 
بتخفيض س��اعات العمل ووقف 
تش��غيل األطفال ومنح النس��اء 
حق اإلقتراع. ش��كلت ُمظاهرات 
اخلبز والورود بداية تش��كل حركة 
نسوية متحمسة داخل الواليات 
املتح��دة خصوصاً بع��د انضمام 
املتوس��طة  الطبقة  م��ن  نس��اء 
إل��ى موج��ة املطالب��ة واإلنصاف 
رفعن ش��عارات تطال��ب باحلقوق 
السياسية وعلى رأسها احلق في 
اإلنتخاب، وب��دأ اإلحتفال بالثامن 
من م��ارس كيوم امل��رأة األمريكية 
تخليداً خلروج مظاهرات نيويورك 
س��نة 1909 وقد ساهمت النساء 
األمريكيات في دفع الدول األوربية 
إل��ى تخصيص الثام��ن من مارس 
كي��وم للمرأة وق��د تبن��ى اقتراح 
الوف��د األمريك��ي بتخصيص يوم 
واحد في الس��نة لالحتفال باملرأة 
عل��ى الصعيد العامل��ي بعد جناح 

التجربة داخل الواليات املتحدة.
غير أن تخصيص ي��وم الثامن من 
م��ارس كعي��د عامل��ي للم��رأة لم 

يت��م إال بع��د س��نوات طويلة من 
ذلك ألن منظم��ة األمم املتحدة لم 
توافق عل��ى تبني تلك املناس��بة 
سوى س��نة 1977 عندما أصدرت 
املنظم��ة الدولية ق��راراً يدعو دول 
العال��م إل��ى اعتم��اد أي ي��وم من 
السنة يختارونه لإلحتفال باملرأة 
اختي��ار  ال��دول  غالبي��ة  فق��ررت 
الثام��ن من مارس، وحت��ول بالتالي 
ذلك الي��وم إلى رمز لنض��ال املرأة 
تخرج فيه النساء عبر العالم في 
بحقوقهن  للمطالب��ة  مظاهرات 

ومطالبهن
وه��و ي��وم عطل��ة رس��مية ف��ي 
أرميني��ا  وأنغ��وال،  أفغانس��تان 
بوركين��ا  بي��الروس،  أذربيج��ان 
فاس��و، كمبوديا الصني )للنساء 
فق��ط(، كوب��ا، جورجي��ا، غينيا-

كازاخس��تان  إريتري��ا،  بيس��او، 
)للنس��اء فقط(،  الوس مقدوني��ا 
فق��ط(،  )للنس��اء  ومدغش��قر 
ومولدوفا، منغوليا، نيبال )للنساء 
طاجيكس��تان  روس��يا،  فق��ط(، 
تركمانس��تان،   ، وقيرغيزس��تان 
أوزبكس��تان،  أوكراني��ا،  أوغن��دا، 

وفيتنام وزامبيا.
وفي بعض البلدان، مثل الكاميرون 
وكرواتيا، رومانيا، واجلبل األس��ود، 
وصربي��ا،  والهرس��ك،  البوس��نة 
بلغاريا وشيلي، اليوم ليس عطلة 
رس��مية، ولكن على نطاق واسع 
يالحظ مع ذلك في مثل هذا اليوم 
أنه من املعتاد بالنسبة للرجل أن 
يعط��ي املرأة ف��ي حياته – أمهات 
بن��ات،  والصديق��ات،  وزوج��ات، 
الزم��الء وإل��خ – الزه��ور والهدايا 

الصغيرة. وفي بعض البلدان )مثل 
بلغاري��ا وروماني��ا( يالح��ظ أيضا 
كمكافئ لعيد األم، حيث يعطي 
األطف��ال أيضا الهداي��ا الصغيرة 

لألمهات واجلدات.
العامل��ي  بالي��وم  االحتف��ال  ومت 
للمرأة في أوائل القرن العش��رين، 
حيث ج��اءت فكرته نتيجة النمو 
الكبي��ر  والتوس��ع  الس��كاني، 
واالضطرابات التي شهدها العالم 
أيديولوجيات  وظه��ور  الصناعي، 
راديكالية س��اهمت ف��ي إبراز دور 
امل��رأة في اجملتمع��ات، ل��ذا، فيوم 
امل��رأة العامل��ي هو ي��وم لالحتفال 
العاملي، ودع��وة لتحقيق التكافؤ 
بني اجلنس��ني، إذ جهة أو منظمة 
أو  أو غي��ر حكومي��ة،  حكومي��ة 
جمعي��ة  أو  خيري��ة،  مؤسس��ة 
أكادميية،  أو مؤسس��ة  نسائية، 
أو مرك��ز إعالمي مس��ؤول عنه، 
أن��ه يوم تعل��ن في��ه العديد من 
ف��ي  رغبته��ا  ع��ن  املنظم��ات 
تخص��ه،  احتفالي��ة  تنظي��م 
ويدع��م ج��دول أعمال��ه، ويقدم 
أب��رز إجنازات النس��اء في العالم 
ككل، بغض النظر عن الدين، أو 
العرق، أو الطائفة، أو اللون، تقول 
الناش��طة ف��ي مج��ال حقوق 
امل��رأة، والناش��طة االجتماعية 
عاملياً  الش��هيرة  والسياس��ية 
قص��ة  "إن  س��تاينم:  غلوري��ا 
نضال املرأة من أجل املس��اواة ال 
ينتمي إلى نسوية واحدة وال إلى 
منظمة واح��دة وإمنا إلى اجلهود 
اجلماعية لكل من يهتم بحقوق 
اإلنس��ان". ميث��اق األمم املتحدة 
أو  دولي��ة  اتفاقي��ة  أول  وقع��ت 
ميثاق يؤكد مبدأ املس��اواة بني 
الرجل واملرأة عام 1945م في األمم 
املتحدة، منذ س��اعد على وضع 
تأطير تاريخي للخطط العامة، 
والبرامج واألهداف املتفق عليها 
دولياً لتحس��ني وض��ع املرأة في 
كل أنح��اء العالم، ومبرور الزمن، 

ووكاالته��ا  املتح��دة  األمم  قام��ت 
الفني��ة بتعزي��ز مش��اركة امل��رأة 
في حتقي��ق التنمية املس��تدامة، 
والس��الم واألمن، واحت��رام حقوق 
اإلنس��ان، لكونها ش��ريك مساو 
وتبق��ى  ذل��ك،  كل  ف��ي  للرج��ل 
جه��ود األمم املتح��دة ف��ي متكني 
امل��رأة ه��و أول��ى أولوياته��ا، وذلك 
السياس��ية،  التحديات  ملعاجل��ة 
واالقتصادية، واالجتماعية في كل 
أنحاء العال��م. فعاليات يوم املرأة 
العامل��ي من أب��رز الفعاليات التي 
تقام ف��ي يوم املرأة العاملي مايلي: 
عم��ل برام��ج تليفزيوني��ة تدعى 
فيها العديد من النس��اء، والقادة 
األعم��ال،  ورج��ال  السياس��يني، 
واخملترع��ني،  األس��اتذة،  وكب��ار 
والشخصيات املش��هورة واملؤثرة 
في اجملتم��ع للتحدث حول أهمية 
هذه املناسبة وأثرها على اجملتمع. 
عم��ل مؤمت��رات، ون��دوات، ومآدب 
الغداء والعشاء أو وجبات اإلفطار 
احتف��االً به��ذه املناس��بة. تركيز 
احلوار في ه��ذه البرامج واملؤمترات 
عل��ى دور امل��رأة وم��ا حققت��ه في 
اجملتمع م��ن ابت��كارات، وريادة في 
واملطالبة  اجمل��االت،  العدي��د م��ن 
مبعرفة أهمي��ة منحها للتعليم، 
وتكاف��ؤ فرص العم��ل مع الرجل. 
بع��ض  ف��ي  الط��الب  مش��اركة 
التعليمي��ة،  واملراك��ز  امل��دارس، 
واجلامعات في دروس أو نقاش��ات 
تدور حول أهمية املرأة في اجملتمع 
وتأثيرها والقضايا التي تؤثر عليها. 
يقدم أطف��ال امل��دارس في بعض 
البل��دان الهدايا إل��ى معلماتهم 
،وتتلقى النساء هدايا صغيرة من 
األصدقاء أو أفراد األسرة. االحتفال 
بذكرى يوم امل��رأة العاملي إعالمياً 
م��ن خ��الل النش��رات اإلخبارية، 

ومواقع التواصل االجتماعي. 

نس��تذكر في مثل هذا اليوم ذكرى شهيد احملراب 
وال��ذي يعد فعال يوما للش��هيد العراقي وهو من 
أمضى كل حياته في س��بيل قضي��ة وحمل هم 
ش��عب جاهد وناضل وبذل كل غال ونفيس ألجل 
دين وليحيى مذهب, حورب وعذب وس��جن وهجر 
وضايقه الكثي��ر, حاول إس��قاطه املدعون وناوءه 
املتزلفون, وحسده انصاف العلماء, باركه العلماء 
وسانده االوفياء وأحبه الفقراء, نعم أحبه الفقراء 
احملروم��ون املضطهدون, لم ينس اح��دا لم يقصر 
يوما بحق احد, اال بحق نفسه أعطى اجلميع ولم 
يأخذ شيئا اال الذي على جسده الطاهر, ومرضاة 
اهلل التي كانت غايته. فهل سنكون مبستوى كل 
ذلك العط��اء ؟؟ دموعك مازالت تنس��اب وتتدفق 
س��يدي وثغرك الباس��م يتراءى ل��ي كلماتك ترن 
في إذني خطابك اجلهوري, يدك الكرمية وشيبتك 
الطاه��رة س��ريرتك النقي��ة يااباص��ادق, هي من 
جعلتني أراك رغم وج��ود اجلميع صدقك وعملك 
وثقتك باهلل هو م��ن جعلني اصبر الى اليوم على 
كل احمل��ن, وان كان��ت املصائب تترادف واملش��اكل 
تتحال��ف واحملرومي��ة ت��زداد, لكن وان ط��ال الزمن 
وان كانت تس��ع س��نني فهي تسع سنني, والدمع 
لم يج��ف, تس��ع س��نني, والقلب ل��م يكف عن 
االضطراب, تس��ع س��نني, وأنت باق تس��ع سنني, 
وأن��ت أن��ت كم��ا كن��ت ذاك احلكيم كم��ا كنت 
نفس احلكيم كم��ا أنت أنت احلكيم, صعدت الى 
السماء وبقينا, رمبا اليعرفك الباقون, لكنه جهل 
بشخص عرفه طريق كربالء وسار مسير احلسني 
عليه الس��الم واحتضن��ه امير املؤمن��ني علي بن 
ابي طالب عليه الس��الم ليقترن اسمك باسمه, 

لتكون قربانا ملا آمنت وفداء وشهيدا للمحراب .

الوالدة والنشأة
ولد آية اهلل الس��يد محمد باقر بن االمام الس��يد 
محس��ن احلكيم في "20 جم��ادي االولى 1358 ه� 
املوافق لعام 1939م" في مدينة النجف االش��رف 

وسط العراق.
وعائلة آل احلكيم م��ن العوائل العلمية املعروفة 
في العراق يرجع نسبها الى االمام احلسن اجملتبى 

بن االمام علي "عليهما السالم".
ونش��أ في بيت والده املرج��ع االعلى للطائفة في 

زمانه وتلقى علومه العالية في النجف االش��رف 
على يد اساتذة اكفاء.

وفي سنة 1375 ه� دخل مرحلة السطوح العالية، 

ف��درس عند أخي��ه االكبر آية اهلل 
الس��يد يوس��ف احلكيم، وآية اهلل السيد محمد 
حس��ني احلكي��م، وآي��ة اهلل العظم��ى الش��هيد 

محمد باقر الصدر "قدس اهلل ارواحهم".
وبعد مرحلة الس��طوح حضر البحث اخلارج عند 
آي��ة اهلل العظم��ى الس��يد ابي القاس��م اخلوئي 
"قدس س��ره" وآية اهلل العظمى الس��يد الشهيد 

محم��د باق��ر الص��در "قدس س��ره" ، ونال س��نة 
1964م درجة االجتهاد ف��ي الفقه واصوله وعلوم 
الق��رآن من آي��ة اهلل العظمى الش��يخ مرتضى آل 

ياسني "رض".

نشاطه العلمي
م��ارس التدريس ف��ي احلوزة العلمي��ة في مرحلة 
السطوح العالية فكان درسه في كفاية االصول 
في مس��جد الهندي في النجف االش��رف محط 
ط��الب العلم واملعرفة، كما م��ارس التدريس منذ 
ع��ام 1964م في كلية اصول الدي��ن في بغداد في 
مادة علوم القرآن، وفي جامعة االمام الصادق "ع" 
لقس��م املاجس��تير في علوم الق��رآن في طهران 

وفي جامعة املذاهب االسالمية لعلم االصول.
كم��ا اش��ترك مع آي��ة اهلل الش��هيد 
الس��يد الص��در "رض" ف��ي مراجع��ة 
كتابي��ه )فلس��فتنا، واقتصادنا( وقد 
اش��ار االمام الش��هيد الص��در "رض" 
الى ه��ذا املوضوع ف��ي مقدمة كتاب 
اقتصادنا فوصفه ب� "العضد املفدى".

وف��ي اي��ران وبالرغ��م من انش��غاالته 
اول��ى  فان��ه  السياس��ي،  بالتح��رك 
الدراس��ة احلوزوية اهتماماً يتناس��ب 
اجلهادي��ة،  انش��غاالته  حج��م  م��ع 
فدرس على مس��توى البح��ث اخلارج 
ب��اب القضاء واجله��اد واالمر باملعروف 
والنهي عن املنكر ووالية الفقيه، كما 
ساهم وبصورة مستمرة في املؤمترات 

الفكرية والندوات واللق��اءات العلمية والثقافية 
التي تق��ام في اجلمهوري��ة االس��المية االيرانية، 
وتناول��ت بحوث��ه: التفس��ير، والفق��ه، والتاريخ، 
والفك��ر  واالجتم��اع،  والسياس��ة،  واالقتص��اد، 

االسالمي.
وحتى عودت��ه الى وطنه الع��راق، كان )رض( يرأس 
اجملل��س االعل��ى جملم��ع التقري��ب ب��ني املذاه��ب 
االس��المية، وعضو هيئة امن��اء جماعة املذاهب 
االس��المية، كم��ا كان يحت��ل موقع نائ��ب رئيس 
اجمللس االعلى للمجمع العامل��ي الهل البيت "ع" 
وعضو ومؤس��س جلامعة اهل البيت "ع"، وصدرت 
ل��ه كتب ف��ي مج��االت مختلفة عل��ى الصعيد 
العلم��ي والسياس��ي وع��دد كبي��ر م��ن االبحاث 

والكراسات، واهم كتبه املطبوعة:
1� دور اه��ل البيت "ع" في بن��اء اجلماعة الصاحلة 

"من جزئني".
2� تفسير سورة احلمد.

3� القصص القرآني.
4� علوم القرآن.

5� الهدف من نزول القرآن.
6� احلكم االسالمي بني النظرية والتطبيق.

7� الوحدة االسالمية من منظور الثقلني.
8� املستشرقون وشبهاتهم حول القرآن وقد طبع 

في العراق في اوائل السبعينات.
9� ثورة االمام احلسني "ع".

10� املرجعية الصاحلة.
11� اجملتمع االنساني في القرآن الكرمي.

12� االمامة في النظرية االسالمية.
13� حوارات 1 و 2.

14� حقوق االنسان من وجهة نظر اسالمية.
15� النظرية السياسية للشهيد الصدر.

16� الصراع احلضاري والقضية الفلسطينية.
17� دور الفرد في النظرية االقتصادية االسالمية.

وتفس��ير ع��دد من س��ور القرآن اجملي��د، وغيره من 
االبحاث العلمية املتنوعة.

نشاطه السياسي
اب��دى س��ماحته )رض( اهتمام��اً مبك��راً باحوال 
املس��لمني واوضاعه��م، ولذل��ك فكان م��ن اوائل 
املؤسس��ني للحرك��ة االس��المية ف��ي الع��راق، 
وق��د ك��رََّس جه��ده ووقت��ه ف��ي مرجعي��ة والده 
االم��ام احلكي��م "رض" ف��كان يقوم بالنش��اطات 
االجتماعية وي��زور املدن ويلتقي باجلماهير وميارس 
دوره ف��ي التبلي��غ والتوعي��ة، وحتم��ل مس��ؤولية 
البعث��ة الديني��ة لوالده االمام احلكي��م الى احلج 
وملدة تس��ع س��نوات حي��ث كان قد اس��س هذه 

البعثة الول مرة في تاريخ املرجعية الدينية.
مّث��َل  احلكي��م وال��ده الفقي��ه املرج��ع الس��يد 
محس��ن احلكيم في عدد من النشاطات الدينية 
والرسمية، فقد حضر كممثل عن والده في املؤمتر 
االس��المي املنعقد مبك��ة املكرمة س��نة 1965م، 
وكذل��ك في املؤمتر االس��المي املنعقد بعّمان بعد 

نكسة حزيران 1967م.
واثناء تصاعد املواجه��ة بني االمام احلكيم "رض" 

وبني نظام العفالقة في بغداد وخلو الس��احة 

من اغلب املتصدين بس��بب 
الس��جن واملط��اردة الزم الس��يد احلكي��م وال��ده 
االمام احلكي��م وادار اعماله، حت��ى انتقل املرجع 
االعلى الى جوار ربّه الكرمي في 27 ربيع اآلخر سنة 

1390ه� "عام 1970".

االعتقاالت
تع��رض لالعتق��ال ع��دة م��رات م��ن قب��ل نظ��ام 
العفالقة في بغداد فقد اعتقل اول مرة عام 1972 

ثم اطلق سراحه.
وف��ي عام 1977 مت اعتقاله مرة ثانية بس��بب دوره 
في انتفاضة صفر، وحكم بالسجن املؤبد من دون 
تقدمي��ه للمحاكمة، ومت اطالق س��راحه في "عفو 
ع��ام" في 17 مت��وز 1978م، لكنه منع من الس��فر 

ووضع حتت املراقبة السّرية.

هجرته
هاجر من العراق بعد استشهاد آية اهلل العظمى 
الش��هيد الس��يد محمد باقر الص��در "رض" في 
اوائل شهر نيس��ان عام 1980م، وذلك في متوز من 

السنة نفسها.

نشاطه يف خارج العراق
من��ذ اول هجرت��ه م��ن العراق س��عى س��ماحته 
لتصعي��د العم��ل اجلهادي الش��امل ض��د نظام 
الطاغية صدام وق��د قام بخطوات كبيرة في هذا 
اجملال، اسفرت عن تأس��يس اجمللس االعلى للثورة 

االسالمية في العراق.
انتخب رئيساً للمجلس االعلى للثورة االسالمية 

في العراق منذ عام 1986م الى استشهاده.
اهت��م س��ماحته بتصعي��د ال��روح القتالية لدى 
العراقيني املظلومني، فأسس في بداية الثمانينات 
التعبئة اجلهادية للعراقيني وتش��كلت نواة خيرة 
من املقاتلني ثم تط��ورت حتى صارت فيلقاً يعرف 

اليوم باسم فيلق بدر.
الطاب��ع  ذات  بانش��اء املؤسس��ات  اهت��م  كم��ا 
االنساني، فأس��س "مؤسسة الش��هيد الصدر" 
واملؤسس��ات الصحية، ثم املركز الوثائقي حلقوق 
االنسان في العراق، ومنظمات حقوق االنسان في 

العراق املنتشرة في ارجاء العالم.
وعل��ى الصعيد االنس��اني ايضاً ش��ّجع املؤمنني 
واحملس��نني على تأس��يس جلان االغاثة االنسانية 
للعراقيني، والتي قدم��ت خدمات جليلة للعوائل 
املس��تضعفة وعوائ��ل الش��هداء واملعتقلني في 
العراق، حيث تقدم هذه املؤسسات سنوياً املبالغ 

الطائلة رعاية لهم.
وعلى الصعيد الثقافي اسس سماحته مؤسسة 
دار احلكم��ة الت��ي تق��وم بتخريج طلب��ة العلوم 
الديني��ة واص��دار الكت��ب والكراس��ات الثقافية 

والدورات التأهيلية.
وكذلك اسس مركز دراسات تاريخ العراق احلديث، 
وهي كلها مؤسس��ات يقوم سماحته باالشراف 
عليه��ا وتوجيهها واالنفاق عليها من اجل خدمة 

قضايا االسالم واملسلمني في العراق.

عودته وشهادته
عاد س��ماحته )رض( ال��ى العراق ف��ي 2003/5/10 
واستقر في مدينة النجف االشرف في 2003/5/12 
وبعد وصوله باس��ابيع قليلة اق��ام صالة اجلمعة 
في صحن جده امير املؤمنني االمام علي "ع" ورغم 

كثرة مشاغله فقد واظب على امامته لها.

وفي يوم اجلمعة االول من رجب 1424ه� استشهد 
بانفج��ار س��يارة مفخخة وضعت قرب س��يارته 
بعد خروج��ه من الصحن احليدري الش��ريف بعد 
اداء ص��الة اجلمع��ة. وادى احل��ادث االجرام��ي الى 
استش��هاد وجرح املئات من املصل��ني وزوار االمام 

علي "عليه السالم.

13 مناسبات

تعرض لالعتقال عدة مرات من قبل نظام العفالقة يف بغداد فقد اعتقل اول مرة 
عام 1972 ثم اطلق سراحه

مع حلول األول من رجب تختلط املشاعر وتزدحم األحاسيس والتي اقل ما يقال عنها صادقة, وبعد مرور تسعة سنني, وعام بعد عام يبقى 
ذكر شهيد احملراب السيد محمد باقر احلكيم )قدس( طودا شامخا وسفر خلود وعنوان تضحية وقائد مسيرة وقائد ثورة وصانعها, أوصاف 
ليس��ت بعيدة عنه لكنها لن تفي حقه فاللس��ان يعجز والكلمات تخجل واألقالم ترتعش وتتلعثم املعاني فاخلطيب املفوه خضب بدمه 

والفقيه امللتزم والعالم الرباني قد فقد ليثلم الدين ثلمة اليسدها غيره وال يعوضها اال هو.

االحتفال بهذه املناسبة جاء على إثر عقد أول مؤمتر لالحتاد 
النسائي الدميقراطي العاملي والذي عقد يف باريس عام 1945

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

اليوم الدولي للمرأة أو 
اليوم العاملي للمرأة هو 

احتفال عاملي يحدث في 
اليوم الثامن من شهر 
آذار من كل عام، ويقام 
للداللة على االحترام 

العام، وتقدير وحب املرأة 
إلجنازاتها االقتصادية، 

والسياسية واالجتماعية. 
وفي بعض الدول كالصني 

وروسيا وكوبا حتصل 
النساء على إجازة في 

هذا اليوم. االحتفال 
بهذه املناسبة جاء على 
إثر عقد أول مؤمتر لالحتاد 

النسائي الدميقراطي 
العاملي والذي عقد في 
باريس عام 1945. ومن 

املعروف أن احتاد النساء 
الدميقراطي العاملي يتكون 

من املنظمات الرديفة 
لألحزاب الشيوعية.

ابدى احلكيم اهتمامًا مبكراً باحوال 
املسلمني واوضاعهم ولذلك كان من اوائل 

املؤسسني للحركة االسالمية يف العراق

يف يوم الجمعة االول من 
رجب 1424هـ استشهد 
بانفجار سيارة مفخخة 
وضعت قرب سيارته 
بعد خروجه من الصحن 
الحيدري الشريف

حتول يوم الثامن من آذار إىل رمز لنضال املرأة 
خترج فيه النساء عرب العامل يف مظاهرات 

للمطالبة حبقوقهن ومطالبهن
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 ق��ال له��ا: حينم��ا حدثته ع��ن فيروز �  ه��ل تصدقني 
حبيبت��ي.. أنه��ا ال تغن��ي مث��ل الن��اس، فه��م يغنون 
بأصواتهم، أما هي ال تغني بصوتها، بل بروحها.. شعرا 
وموس��يقى بص��وت تغار من��ه املوس��يقى.. أعني أنها 
أش��ياء تشبه الصوت واملوس��يقى واحلوارات العميقة 
مع الروح! قالت له:  كيف؟ حينها ابتس��م وهو يعتدل 
في جلس��ته: »أحبكما بإرهاب أنِت وفي��روز«، مواصال 
اس��تعارة كلمات  »أنس��ي احلاج« التي قالها يوما في 
فيروز: »في حياتنا ال مكان لفيروز، كل املكان هو لفيروز 
ولِك! بعض األصوات سفينة وبعضها شاطئ وبعضها 
منارة، وصوت فيروز هو الس��فينة والش��اطئ واملنارة«. 
واص��ل حديثه بع��د أن انتهى من أنس��ي احلاج حدثها 
بذات الهدوء، مذكراً إياها بعيدها مس��تعيداً ألق ماض 
لم يك��ن بعيدا كثيرا عنهما.. )الثورة(  املدينة.. االزقة.. 
الس��وق في أول الزق��اق.. عطر )ب��روت( بعلبته اخلضراء 
وعالمة البحارة الش��هيرة مرس��ومة عل��ى جانبيها، 
العلبة التي اش��ترتها له من )االوروزذي باك( في قطاع 
24 حيث الش��ارع العريض مبسارين املؤدي الى الكيارة. 
كان��ت ثم��ة واجه��ات عمالقة م��ن املرايا والش��مس، 
خلفها مالبس نس��ائية ملون��ة معروضة في واجهات 
االوروزذي.. ق��ال: كانت فيروز معن��ا قبل احلرب وبعدها، 
كان��ت تواصل احلفر في ذاكرتي وعقلي، وأنا اطالع تلك 
الفساتني كلما مررت قريبا منها، حتى كان يوم عيدك 
حبيبت��ي، اخترت واح��داً منها »كان فس��تاناً أخضر« 
قدمته الي��ِك.. يومها ضحكت كثيرا وأنت تتس��اءلني 
)هل م��ن املعقول أن أرتدي هذا الث��وب..؟( قلت لك: لم 
ال.. واحل��رب على االب��واب!؟... رمبا س��يتم جتنيدنا قريبا، 
فالروائح احلريفة التي حتيطنا تش��به العالمات األولى 
للح��رب.. وبعد احلاح، اخترنا ي��وم »عيدك اآلذاري« ولم 
تك��ن مدينة االلع��اب بعي��دة »كذلك احل��رب لم تكن 
بعي��دة«.. الث��وب كان محط فخ��رك وفخ��ري.. إْذ كان 
أنيق��ا.. بل أكثر اناقة من الش��كل الذي كان عليه وهو 
معلق في واجهة االورزذي باك.. وفيما نحن جنوب حدائق 
مدين��ة االلعاب.. بعث��ت اخلضرة ذات ال��دفء واحلماس 
الذي تبعثه اغاني فيروز.. رددنا مبا يشبه الهمس أغنية 
»يا كرم العاللي« ولم يكن في حسباننا ان تلك النزهة 
كان��ت آخ��ر االغاني اآلذاري��ة التي س��بقت احلرب، وقد 
هيمن عيدك علينا عبر نزهاتنا التي سبقت احلرب، لم 
نتمكن من تكرارها إال بعد سنوات طويلة، حيث كانت 
برفقتن��ا مجرات من حكاي��ات احلرب وامل��وت والدمار.. 
ولهذا قررت لفتح الش��هية أن نعي��ش صباحا جديدا 
بعيدا عن رائح��ة احلرب.. أن اهديك في »آذارك املضمخ 
برائح��ة ال��ورد« كل اغاني فيروز مبناس��بة الفس��تان 
االخضر املعلق على واجه��ة عمالقة في متجر عمالق 
يتوس��ط مدينة الثورة، ومن يومها ونحن ال نتخلى عن 

عطر »البروت« االخضر والفساتني اخلضر.

آذار وفستان
فريوز األخضر

a

جدار ازرق 

محمد علوان جرب

قصة قصرية

ِ درِّك...!!!
ّ

لل

لِل درِّك في القصيِد عيوني..

رمياً يهيُم بغابِك املسكوِن..

صورٌ جتّلْت في خضّم متوِن..

واملفرداُت كواعٌب ترويني..

بحٌر يحاورُ شاطَئ املوزوِن..

اضّحْت كقافيٍة بال مخبوِن..

لِل درِّك، من شجًى مخزوِن..

أيقظِت أحزاَن الهوى املدفوِن..

قد كنِت لي ثقًة وكنِت يقيني..

أنِت الهوى في خافقي يصليني..

يا شهرزادي والهوى يكويني

بني الضلوِع حكايٌة جلنوني..

منذ التقينا والقصائُد هّمنا

وغدْت حروفِك جنًة لعريني..

أمطرِت ألَف حكايٍة وحكايٍة

ونفخِت فّي الّروَح بعَد ضننِي..

يا شهرزادي.. واحلياُة رسالٌة

وأنا إليِك ُسالفُة التكويِن..

حميد الحريزي

أرى أن التفسير األخير لداللة 
املؤلف وتعريف��ه ملنجزه، فهو 
ال ش��ك ن��ص إبداعي س��ردي 
ومش��بع  باجلم��ال  يفي��ض 
بالداللة وعمق املعنى والفرادة 
والتمي��ز ف��ي اختي��ار ال��راوي 
العليم ))الكل��ب(( في الرواية 
العراقية، ولكن هل هو رواية؟ 
))إن الرواي��ة تعبي��ر إنس��اني، 
وج��د من��ذ الق��دم، واغتن��ى 
بإضاف��ات عدي��دة م��ن ل��دن 
ثقافات  إل��ى  ينتمون  مبدعني 
وحض��ارات متباين��ة، م��ن ثم 
القول بوجود ش��كل  يصعب 
روائ��ي فرنس��ي أو أمريك��ي أو 
روس��ي أو عرب��ي، ب��ل هن��اك 
ش��كل مفت��وح، مس��توعب 
خملتلف اإلضاف��ات، يتوفر على 
وجمالي��ة  نصي��ة  مكون��ات 
أو  ))األص��ل(( االثن��ي  تتع��دى 
الثقافي ألنها مكونات تعتمد 
الس��رد والتخيي��ل واحلبك��ة 
وتعدد اللغات واألصوات، وهي 
مش��تركة  عناصر  جميعه��ا 
ف��ي التراث الروائي اإلنس��اني 
ص49  باس��تمرار((  املتفاع��ل 

وره��ان  العربي��ة  الرواي��ة 
ب��رادة،  محم��د  د.  التجدي��د/ 
2011، فل��و راجعن��ا مختلف 
تعريف��ات وتوصيف��ات الرواية 
الت��ي اعتمدت من قب��ل كبار 
الروائي��ني والنق��اد لوجدنا أن 
رواية  ال��زوال((  ))هياكل خ��ط 
بدون شك. وفق ما تقدم يحق 
لنا أن نصنف وجننس ))هياكل 
خط الزوال(( برواية ألنها متتلك 
كل مقومات الرواية وشروطها 

األساسية.
العنوان وداللته:-

أي  أو عن��وان  الرواي��ة  عن��وان 
نص أدبي هو من ميلك املفتاح 
العم��ل  ملغالي��ق  الس��حري 
الروائ��ي ومصباح إضاءة وإنارة 
خلباي��ا وزواي��ا ودالالت الن��ص 
األدب��ي والروائ��ي عل��ى وج��ه 
اخلصوص.عنوان رواية ))هياكل 
خ��ط ال��زوال(( ف��ي احلقيق��ة 
عل��ى  اس��تباقية   إجاب��ة 
تس��اؤالت القارئ الناقد حول 
م��كان وزم��ان الرواي��ة، فخط 
الزوال هو خط التالشي والذي 
تنطلق منه أو تس��تدل به كل 
خط��وط الع��رض والطول في 
الكرة األرضية، ونقطة تقاطع 
خطوط الع��رض والطول هذه 
حتدد املكان املعني على األرض، 
وحينما تك��ون الرواية هياكل 
أح��داث  فه��ي  ال��زوال  خ��ط 
وصور وأس��اليب مت��ارس  على 
وال  اس��تثناء  دون  األرض  كل 
تخص دول��ة بعينه��ا أو أرًضا 
بعينها دون غيرها، هذا يشير 

وتاريخ  البش��رية  تاري��خ  لن��ا 
الش��عوب ضم��ن مس��يرتها 
التاريخ، فهو  الطويلة وحل��ني 
تاريخ ح��روب وصراعات دموية 
داخلية  أكانت  هوجاء س��واء 
بني الشعوب  وحكامها أو بني 
الطبقات االجتماعية واألديان 
والطوائف في داخل البلد أو بني 
الشعوب وحكامها، أو كونها 
حروبًا خارجية بني دولة وأخرى 
أو بني عدد م��ن الدول كما في 
احلرب العاملية األولى والثانية.

فالكات��ب هن��ا لم يذك��ر لنا 
مكان وزمان الرواية؛ وإن كانت 
تدل حيثياته��ا وإحداثها أنها 
حرب نظام مس��تبد وطاغية 

على أبناء ش��عبه ورمبا ميكننا 
االس��تنتاج أنها مس��تلة من 
االنتفاض��ة  إخم��اد  أح��داث 
الش��عبية اآلذاري��ة عام 1991 
ض��د نظ��ام الديكتات��ور بعد 

هزميته في حرب اخلليج .
وأس��لوب  الروائي��ة  احلبك��ة 

السرد:-
م��ن  عّده��ا  ميك��ن  الرواي��ة 
تبدأ  امل��دورة حي��ث  الرواي��ات 
من حي��ث تنتهي، كما الرواية 
تنحو منحى غرائبًيا عجائبًيا 

حينما جتعل كلًبا راويًا عليًما 
الش��خصيات  أح��د  ولي��س 
الروائي��ة كما ف��ي العديد من 

إليها  الت��ي أش��رنا  الرواي��ات 
سابًقا، وجتعله يصارع الكثير 
من  ال��كالب وغير الكالب من 
املفترسة، بأشكال  احليوانات 
ينطقها  وهيئ��ات مختلف��ة، 
ويجعلها حتاور بعضها، وجتري 
في دواخله��ا منولوًغا حواريًا 
داخلًي��ا، وكأنه يق��وم مبتابعة 
ال��كالب  مش��اعر  وتظهي��ر 
في  واس��ترجاعاته  وتصوراته 
أوق��ات مختلفة مح��اوالً قدر 
أن يك��ون مس��تتًرا   اإلم��كان 

خل��ف الكلب املؤنس��ن بعد 
تكال��ب اإلنس��ان املدجن من 
قبل الس��لطات. كان الكاتب 
فطًنا وذكًي��ا ومتابًعا حلركات 
وس��كنات الكلب منذ دخوله 
الجًئا إل��ى بيت األس��رة التي 
رعته وحتى هالكه وهو يحرس 
اجلثت��ني.. كما أن��ه كان دقيًقا 
في توصي��ف الضحاي��ا وهم 
ن��اس مس��املون ل��م يحملوا 
الس��الح ضد الس��لطة. كنا 
بطراف��ة  يكتف��ي  أن  نأم��ل 
البنت،  الكلب خلطي��ب  عّض 
وبوصية الكلب الثري بأمالكه 
للن��اس من موظف��ني من دون 
ذك��ر القاضي ال��ذي جعل من 
الكلب املذموم إنسانا مرحوًما 
طمًع��ا بحصول��ه عل��ى جزء 
من ثروته ))ألم ي��وِص املرحوم 
بشيء آخر؟(( ص62. وتوصيف 
مح��اوالً  لألجنب��ي  كالبن��ا 
إقناع��ه بأن كالبن��ا أكثر ذكاًء 
م��ن كالب الغربيني.م��ن خالل 

س��رد وعبارة رش��يقة وجملة 
إلى  الروائي  محكم��ة ش��دنا 
متابعة ح��ركات أفراد العائلة 
م��ن كونه��ا عائل��ة س��عيدة 
ومنس��جمة وهانئ��ة ومحبة 
للخي��ر وللحي��وان، إلى عائلة 
مكلومة منكسرة فقدت األب 
واالبن األوس��ط، وعفة وشرف 
األم والبن��ت الكب��رى، ولكنه 
يب��دو غير مقنع م��ن الناحية 
وخطورة  لألح��داث  املنطقية 
الوضع القائ��م أن يجعل األم 
تقرر الع��ودة ثانية إلى املدينة 
بدع��وى تفق��د ال��دار بعد أن 
تركته��ا مجبرة حت��ت تهديد 
العس��كر  وطل��ب  الس��الح 
إخالء املدينة بأس��رع وقت، مما 
عرضهما ملهاجمة العس��كر 
والتع��رض لالغتصاب. الروائي 
أدهش��نا ف��ي س��عة خيال��ه 
ال��راوي  له��ذا  واجتراح��ه 
العلي��م غي��ر املس��بوق ف��ي 
الرواي��ة العراقي��ة على األقل، 
))ل��و  أحده��م  يق��ول  وكم��ا 
اكتمل الش��يء مات(( فليس 
هن��اك عم��ل روائ��ي مكتمل.
ال��زوال((  ))هياكل خط  رواي��ة 
عمل س��ردي مميز  ومتفرد من 
حيث الثيمة وأس��لوب السرد 
حتتسب للروائي املبدع مهدي 

علي ازبني.
الروائيني س��وف نكون  ))إنن��ا 
فرنس��وا  اآلله��ة((  أش��باه 
مورياك الروائي وش��خوصه – 
التميمي  ترجمة عال شطنان 

ص78. دار املأمون ط1.

من خالل سرد وعبارة رشيقة ومجلة حمكمة شدنا 
الروائي إىل متابعة حركات أفراد العائلة من كونها 

عائلة سعيدة ومنسجمة وهانئة وحمبة للخري

د. وليد جاسم الزبيدي

قصيدة

نص إبداعي سردي يفيض باجلمال ومشبع بالداللة وعمق املعنى والفرادة 
والتميز يف اختيار الراوي العليم )الكلب( يف الرواية العراقية

)هياكل خـط الزوال( للروائي مهدي علي ازبني بني عمق الداللة وفيض اجلمال

البينة الجديدة /  علي شريف
صدر حديثا كتاب مش��ترك لالس��تاذ 
الدكت��ور م��ازن عب��د اله��ادي احم��د 
والدكت��ور م��ازن هادي ك��زار في كلية 
الرياض��ة  وعل��وم  البدني��ة  التربي��ة 
بجامع��ة بابل م��ع االس��تاذ الدكتور 
جامع��ة  م��ن  منصوري��ة  دويل��ي 
باجلزائ��ر  باري��س  ب��ن  عبداحلمي��د 
كت��اب بعن��وان )االعاقات اجلس��مية 
واحلركية– اس��س – ممارسة – تأهيل( 
وب��ني الكت��اب أن عاملن��ا الي��وم يضم 

ف��ي كل مجتمعاته عددا م��ن األفراد 
الذي��ن أصيب��وا بإعاق��ة أو أكثر خالل 
أو بع��د ال��والدة ونطلق عليه��م  فئة 
)املعاق��ني أو ذوي االحتياجات اخلاصة( 
وه��ي  واحد من املش��اكل التي تواجه 
اجملتمع  بش��كل أو بآخ��ر وال يخلو أي 
مجتم��ع من اجملتمعات ف��ي كل بقاع 
العالم من هذه املش��كلة وقد تعددت 
اإلعاق��ة  وتنوع��ت  اإلصاب��ات  ه��ذه 
فمنها العقلية واجلس��مية واحلركية 
وجميعه��ا  والنفس��ية  والعصبي��ة 

تتطلب منا فهمها وإدراكها  وتخفيف 
آثارها على املصاب��ني، وهذا ما يدعونا 
اجلماع��ي،  والعم��ل  التكات��ف  إل��ى 
والتنس��يق ب��ني مؤسس��ات الدول��ة 
جميعه��ا للتخفيف عن كاهل هؤالء 
األف��راد املعاق��ني، ودراس��ة  حاالتهم 
املرضية وتشخيصها بشكل صحيح، 
والتعليمية  الصحية  البرامج  وإيجاد 
واحلركية من اج��ل تخفيف حاالتهم 
املرضي��ة ودمجه��م باجملتم��ع، وإيجاد 

مدارس ومؤسسات خاصة بهم.

سليم مطر 
بعي��د  كوك��ب  ف��ي     
هنالك  )احلل��م(،  اس��مه 
عائل��ة متوس��طة احلال، 
الرج��ل واس��مه )ع��ادل( 
متج��ره  ف��ي  ويعم��ل 
وامل�������رأة  الص��غي��ر، 

تعتني  )حنونة(  اس��مها 
باالطفال اخلمسة، بنتني 
وث��الث اوالد، وتربي معهم 
الثياب.  وخياطة  الدجاج 
مس��تقرة  عائل��ة  وكان 
متحاب��ة بينها ومحبوبة 
من اجلي��ران. وكان االبوان 
الع��ادل  بطبعهم��ا 
الغي��رة  منع��ا  احلن��ون 
واملنافس��ة املعروف��ة بني 
االبن��اء، وش��جعا بينهم 
احملب��ة والتضام��ن. بع��د 
والبن��ات  االوالد  كب��ر  ان 
عوائ��ل  وكون��وا  تزوج��وا 
ف��ي  جميعه��م  وبق��وا 

يت��زاورون  البل��دة  نف��س 
ويتعاون��ون  ويجتمع��ون 
في ح��ل املش��اكل. هذه 
ال تختل��ف عن  العائل��ة 
باقي عوائ��ل )بلدة األمل( 
تقطنها  الت��ي  اجلميل��ة 
منس��ية.  حق��ب  من��ذ 
سكانها طيبون يعيشون 
وس��الم.  مبحب��ة  دائم��ا 
حياته��م  جميعه��م 
ال  مقبول��ة  متوس��طة 
إغني��اء وال فقراء، والفروق 
والعاملني  املالك��ني  ب��ني 
ويس��ود  كبي��رة  غي��ر 
الطرفني  ب��ني  التضام��ن 

مش��اكلهم  ويحل��ون 
باحلوار واحللول الوسطى. 
ال احق��اد وال منافس��ات، 
وال  اوبئ��ة  وال  ح��روب  وال 
فيضان��ات.  أو  مجاع��ات 
وهكذا يستمر حال )بلدة 
األمل( في س��الم ومحبة. 
جمي��ع الن��اس والعوائل 
متضي عمرها في مباهج 
اجياال  ويخلف��ون  وافراح 
ترث عن اجيالها السالفة 
احوالها املس��تقرة. وهي 
محاطة ببلدات تشبهها 
متام��ا. وكله��ا مجتمعة 
جمي��ل  وط��ن  تك��ون 

)اخليال(،  مستقر اس��مه 
واحملكوم��ون  احل��كام 

يتعاونون ويتش��اورون في 

كل االم��ور. وه��ذا الوطن 

مح��اط باوطان تش��بهه 

اخت��الف  رغ��م  متام��ا، 

ترفض  لغاتها وعقائدها، 

الع��دوان والتآم��ر وحترص 

على التضامن مع جميع 

االوط��ان. ه��ذا ه��و حال  

جميع  احلل��م(،  )كوك��ب 

واوطانه  وبلدات��ه  عوائله 

تعيش في محبة وسالم، 

وأمل وخيال دائم.

البصرة / البينة الجديدة
انطلق في مدينة البصرة مساء أمس األربعاء 
املاض��ي مهرجان املربد الش��عري بنس��خته 
الثالثة والثالثني مبش��اركة عربي��ة وأجنبية، 
وس��تمرت فعاليات��ه أربعة أي��ام انتهت يوم 
امس الس��بت تهدف في مضمونها إلى فهم 
التحوالت الشعرية في العالم العربي. ويعد 
مهرجان املربد من أه��م الفعاليات الثقافية 
ف��ي الع��راق، وحتتضن��ه محافظ��ة البص��رة 

س��نويا إحياء لس��وق املربد التاريخي.. يقول 
رئي��س احتاد أدب��اء البصرة س��لمان كاصد إن 
»املربد يعتبر مجس��ا للش��عر العربي، يقام 
س��نويا ألج��ل فه��م التح��والت الش��عرية 
العربية، وإن لم جندها كاملة فنجد مالمحها 
وتغيراته��ا وأفكاره��ا، فاجلدي��د في الش��عر 
العربي يظهر في املرب��د«. ويتضمن املهرجان 
في دورته اجلديدة سبع جلسات شعرية وأربع 
جلس��ات نقدية تتناول مح��اور كثيرة، منها 

الثقافة والسلطة والهوية الثقافية والشعر 
والرواي��ة وارحتال الهوي��ة الثقافية، فضال عن 
بح��وث تتعل��ق بسوس��يولوجية الثقاف��ة، 
لنرصد وجود حتوالت اجتماعية ثقافية كبرى 
أم ال، وه��ذا ما س��تطرحه احملاور النقاش��ية. 
ويش��ارك في فعاليات املهرجان نحو س��تني 
ش��اعرا وأديبا وناق��دا عربي��ا وأجنبيا، فضال 
ع��ن األدباء العراقيني. وأوضح امني عام االحتاد 
الع��ام لألدب��اء العراقيني إبراهي��م اخلياط أن 

االحتاد اكتفى بحضور جلسات املهرجان دون 
املشاركة فيها، وذلك ألسباب فنية، وقال »إن 
هذا املوقف ال يحمل أي بعد آخر، واملربد يحمل 
أكثر من رس��الة وهو ميثل جتديدا ملهرجان مّر 
عليه قرابة ألف ع��ام«، معتبرا أن التجديد ال 
يتمثل ف��ي أن نعيش على مج��د قدمي، ولكن 
فوز الشعراء العراقيني بجوائز عربية وعاملية 
مؤش��ر عل��ى أن النهضة الش��عرية واألدبية 

الثقافية متواصلة ولم تتوقف.

اإلعاقات اجلسمية واحلركية

  حكاية غري معقولة!    

هذه الرواية عرفها املؤلف ب�)النص الس��ردي( فمن املعروف أن كل رواية أو قصة هي نص س��ردي، ولكن ليس كل نص سردي رواية، لكن السؤال ماذا 

أراد املؤل��ف م��ن وراء هذا التوصيف ملؤلفه ه��ذا ولغيره كما درج عليه مهدي علي ازبني؟ هل يريد أن يؤكد مقول��ة تداخل األجناس األدبية وذوبان أو 

ميوع��ة وتداخ��ل احلدود فيما بينه��ا؟ أو أن الكاتب أراد أن يترك للقارئ والناقد عملية التصنيف والتعري��ف مبنجزه اإلبداعي دون أن يفرضه عليه أو 

يقيده بحدود توصيفه كونه قصة أو رواية أو خاطرة... الخ..

ديوان العرب وحتوالته يف مهرجان املربد الشعري بالبصرة

البينة الجديدة / عمار الخالدي
والس��ياحة  الثقافة  وزي��ر  برعاي��ة 
واآلث��ار وإش��راف املدي��ر الع��ام لدار 
ثقافة األطف��ال الدكت��ور نوفل أبو 
رغيف جتري االستعدادات الحتضان 
فعالي��ات مهرج��ان ربي��ع األطفال 
احلادي عش��ر ف��ي املرك��ز الثقافي 
للطف��ل ف��ي املنص��ور )الفان��وس 
الس��حري(، الذي س��يقام الش��هر 
احلال��ي. وقال��ت مديرة املرك��ز رجاء 
داود إن جميع وح��دات املركز تعمل 
كخلية واحدة من خالل التنس��يق 
ومش��اهدة  امل��دارس  إدارات  م��ع 
فعالياته��م ورص��د املوهوب��ني من 

األطفال لغرض املش��اركة في هذا 
املهرج��ان. وأضافت داود إن مس��رح 
الفان��وس سيش��هد ه��ذا الربي��ع 
فعالي��ات متنوع��ة م��ن قبل طالب 
املدارس املشاركة وتقدمي مجموعة 
الثقافي��ة والفنية  من الفعالي��ات 
)بيت  واملسابقات وعرض مسرحية 
احليوانات( من تألي��ف فائق حكيم 
وإخراج ش��هاب احمد, متثيل فرقة 
الفن��ون املس��رحية ف��ي دار ثقافة 
األطف��ال وه��ي مس��رحية غنائية 
اس��تعراضية حتاكي أذهان األطفال 
هدفه��ا غ��رس مبادئ ح��ب الوطن 

والدفاع عنه.

إصدار االستعدادات لفعاليات مهرجان 
ربيع األطفال يف املركز الثقايف 

للطفل يف املنصور

ملناسبة 



متابعة / البينة اجلديدة
نش��رت اإلعالمي��ة الس��عودية جلني عم��ران عبر 
حس��ابها على »إنس��تغرام« ص��ورة جديدة لها 
وجه��ت من خالله��ا رس��الة غامض��ة. وكتبت: 
كام��ل«  »مح��د  مبقول��ة  يزعجون��ك  »الن��اس 
ويعاملونك على إنك الزم تكون كامل. هل تعانون 
من هالتناق��ض في محيطكم؟«. وه��و ما أطلق 
موجة واسعة من التعليقات، حيث تفاعل معها 
ع��دد كبير جداً من املتابعني. وتراوحت آراؤهم بني 
مؤيد ملا تقول وناقد له.كذلك أرفقت جلني صورة 
أخرى بالتعليق: »اإلشاعة سالح فاشل 
من أشخاص فاش��لني. والكل معرض 
لها، حتى الغير مش��هور معرض لها 
من احمليط إلي يعيش فيه«. وأضافت: 
»والتجاه��ل من وجهة نظ��ري أفضل 
وس��يلة للتعام��ل معها ف��ي غالب 
األحي��ان ومو كلها. يا ه��ل ترى إيش 
أغبى إش��اعة تعرضتوا لها؟«. يشار 
إلى أّن جلني تنش��ر مؤخراً الكثير من 
التعليق��ات الت��ي تتضمن رس��ائل 
غامضة. واعتبر بعض املتابعني ذلك 
رداً عل��ى ش��ائعات طالتها بس��بب 
حج��م ثروتها وعلى انتق��اد الفنانني 
اإلماراتيني مش��اهل الشحي وأحمد 
خميس لها بس��بب طريقة تعاملها 

مع جنم املواقع ريان جيلر.

وعلى هام��ش املهرجان كانت مش��اركة 
مكتب حقوق االنس��ان )هيوم��ن رايتس( 
التاب��ع ل��أمم املتحدة ف��ي الع��راق ضمن 
فعاليات املهرجان مبسابقة خاصة بأفالم 
حتاك��ي مب��ادئ حق��وق االنس��ان وضمن 
الضواب��ط اخلاص��ة باملهرجان وش��روطه 
وأشرفت جلنة املش��اهدة والفرز املتكونة 
من د. منجد الربيعي والناقد الس��ينمائي 
ع��الء املفرج��ي والناقد والباح��ث مهدي 

عباس ومن مجموع )877( فيلما ارس��لت 
الدارة املهرج��ان م��ن جمي��ع دول العال��م 
لغ��رض  املش��اركة  توزع��ت االف��الم من 
امريكا 114 فيلما وايران 90 فيلما والهند 
84 فيلم��ا وفرنس��ا 60 فيلم��ا وبريطانيا 
44 فيلم��ا وايطالي��ا 40 فيلم��ا واملانيا 26 
وروس��يا 23 فيلم��ا واس��بانيا 20 فيلم��ا 
فضال ع��ن افالم اخ��رى من كن��دا وتركيا 
ومصر واالم��ارات واملغرب والبحرين ولبنان 

في حني شارك 34 فيلما من العراق وتقدم 
للمشاركة في مس��ابقة حقوق االنسان 
20 فيلما عراقياً... وضمت جلنة التحكيم  
الفنان انتش��ال التميم��ي مدير مهرجان 
اجلونة الس��ينمائي واملوس��يقار العراقي 
العاملي نصير ش��مة والنمس��اوية آسلي 
كيسالل الختيار أفضل ثالثة أفالم قصيرة 
عام��ة وثالث��ة من أف��الم حق��وق األقليات 
وحق��وق اإلنس��ان.. وج��رى حف��ل اخلتام 
بقراءة البيان اخلتامي للمهرجان من جلنة 
التحكيم وعلى ضوء فعالياته املتنوعة مت 
تكرمي اخملرجة فرات اجلميل واخملرج محمد 
معارج والطفل املوه��وب امير املاجد جنل 
الفنان واخملرج بش��ير املاجد والذي ينتظر 
منه أن يس��ير على خطى والده في مجال 
الس��ينما.. كما مت تكرمي اجلهات الساندة 
العراق��ي  الكرنف��ال  له��ذا  والداعم��ة 
الكبي��ر وكانت لهذه اجله��ود احلثيثة من 
قبل الداع��ني خير عون واس��ناد للحركة 
الفنية والثقافية بصورة عامة وللسينما 
العراقي��ة خصوصاً.. كم��ا مت تكرمي كافة 
املش��اركني بأفالم حقوق االنسان واألفالم 
املش��اركة باملهرجان العراقي��ة والدولية. 
وفي مس��ك خت��ام ه��ذا الع��رس أعلنت 
النتائج االخي��رة عن الفائزين حيث كانت 
القسم االول اخلاصة باألفالم العامة.. فاز 

فيل��م )اب��ي( للمخرجة الفرنس��ية ماري 
ديكونيننك، وذهبت اجلائزة الفضية لفيلم 
)احلب اخلالد( للمخرج الكندي سيبوتاري 
لون..فيم��ا كان��ت اجلائ��زة البرونزي��ة من 
نصيب فيلم )س��مك( للمخ��رج االيراني 

حس��ن بو.. واعلنت نتائج االفالم اخلاصة 
بحق��وق االنس��ان.. اجلائ��زة الذهبية الى 
مرتض��ى  للمخ��رج  )معزوفت��ي(  فيل��م 
)العدس��ة  لفيلم  والفضي��ة  العام��ري... 
الس��وداء( للمخ��رج حس��ن أبو ش��امة.. 
وجائ��زة البرونز للمخرج عمر ياس��ني عن 
فيلمه )أعطني فرصتي(.. هذا وقد ش��ارك 
العدي��د من الش��باب في ه��ذه التظاهرة 
السينمائية وهم يقدمون جتربتهم االولى 

في ف��ن اإلخ��راج الس��ينمائي ويعدونها 
جترب��ة مفي��دة لهم للس��ير نح��و خطى 
النج��اح وتق��دمي االفض��ل في ه��ذا اجملال 
من خالل االحت��كاك والعمل مع أصحاب 
التجرب��ة من االس��اتذة واخملتص��ني.. ومن 
بني هذه الصفوة من فئة الش��باب حتدثت 
الش��ابة اخملرجة )ش��مس الضح��ى رعد( 
وهي تش��ارك الول م��رة بفيلهما القصير 
)مفق��ود( ضم��ن أف��الم حقوق اإلنس��ان 
قائل��ة لصحيفتنا: »أن��ا طالبة في كلية 

الفن��ون اجلميلة/ بغداد املرحل��ة الثانية، 
س��عيدة به��ذه املش��اركة والول مرة أقوم 
بتجربة إخراج فيلم قصير )مفقود( ضمن 
اف��الم حق��وق االنس��ان  ويعد مش��روعي 
االول به��ذا اجمل��ال.. ل��م يكن ف��ي خاطرنا 
الفوز بل املش��اركة هي االهم الني وجدت 
نفسي وسط كم هائل من جنوم السينما 
العراقية وه��ذا إضافة لي والى اجملال الذي 
سأسلكه مستقبالً وسأكرر احملاولة مرات 
وم��رات للس��عي نحو االفضل وس��أكون 

أول املش��اركني ف��ي النس��خة القادم��ة 
لعام 2020 إن ش��اء اهلل«.. وقال بينجامني 
كالرك، من مكتب حقوق االنس��ان التابع 
ليونامي في العراق  فيما يخص مسابقة 
حقوق االنسان: »سيتم استخدام األفالم 
أيضا للدعم س��واء داخل الع��راق أو على 
املس��توى الدولي وهذا ش��يء مف��رح لنا 
ونحن نرى االهتمام الكبير بهذا املهرجان 
العراق��ي الناج��ح مبضمونه وم��ا تناولته 

االفالم اخملتارة«.

بعد الجدل حول ثروتها

رسائل شديدة اللهجة 
من جلني عمران

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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البينة الجديدة / ليلى مرادال

متابعة / البينة اجلديدة
النج��م عادل إم��ام يعاني م��ن أزمة صحية 
يتكتم أفراد عائلته ع��ن تفاصيلها، لكنها 
أدت إل��ى وق��ف تصوي��ر مسلس��له اجلديد 
»فالنتين��و«، ال��ذي من املق��رر أن يخوض من 
خالله سباق الدراما الرمضاني القادم. ومرض 
»الزعي��م« الغامض أدى إل��ى تعطيل تصوير 
املسلس��ل طوال اإلسبوع املاضي، وال يعلم 

صناع هذا العمل موعد إس��تئناف التصوير 
حتى اآلن، حيث ينتظرون تعافيه من الوعكة 
الصحية التي أملت به مؤخراً. وهناك مخاوف 
حقيقية من خروج املسلس��ل من الس��باق 
الرمضان��ي بس��بب ضيق الوقت. ويش��ارك 
عادل إمام البطولة نخبة من النجوم منهم 
دالل عبد العزيز وداليا البحيري ورانيا محمود 

ياسني ووفاء صادق.

تدهور صحة عادل إمام تهدد
خبروج مسلسله من السباق الرمضاني

نجاح جديد لمهرجان 3 دقائق في 3 أيام السينمائي الدولي بدورته الرابعة لألفالم القصيرة

أض��اف د. حكمت البيضاني مؤس��س ورئيس مهرجان 3×3 الدولي الس��ينمائي لأف��الم القصيرة  إجنازاً جديداً ملهرجانه الس��نوي هذا بدورته 
الرابعة والتي أقيمت للفترة 3��5 من الشهر احلالي والذي احتضنته مؤسسة بغداد للسينما والفنون التي اكتظت بجمهور غفير ومن صناع 

السينما وجنومها وكل العاملني بها من وسائل االنتاج واإلخراج والتأليف والنقاد والكوادر الفنية واإلدارية إضافة الى حضور 
الفت للقنوات الفضائية والوكاالت والصحف احمللية والدولية طيلة االيام الثالثة التي ش��هدت العروض الس��ينمائية وكان 

مؤسس وباني هذه املدينة الدكتور )البيضاني( في مقدمة املستقبلني لهم..

اجلائزة الذهبية ألفالم حقوق اإلنسان يفوز بها فيلم )معزوفيت( 
للمخرج مرتضى العامري

جوائز املهرجان العامة 
الذهبية  لفيلم )أبي( 

من فرنسا والفضية 
لفيلم )احلب اخلالد( من 

كندا والربونزية لفيلم 
)مسك( من إيران

عبد السادة جبار 

املكان/ صالة في بيت واسع  
الزمان / االن 

)ام��رأة يب��دو عليه��ا الش��جن مبالبس 
بس��يطة و..وقد جتاوزت االربعني.. جتمع 

اغراضها في حقائب(. 
وابنته��ا(  ولده��ا  )تكل��م   :1 الزوج��ة 

اس��بقاني الى خارج البيت لنس��تأجر 
سيارة اجرة. 

الولد والبنت: حسنا يا امي )يخرجان(. 
)تنشغل بحزم احلقيبة الثالثة.. تدخل 
عليه��ا الزوج��ة 2 فتاة ل��م تتجاوز 25 

عاما(. 
الزوجة 2: كن��ت اتوقع انك لن حتتملي 
وجودي هن��ا.. كان عليك ان تغادري هذا 

البيت من االول. 
الزوجة 1:  صدقت.. لكني اردت ان اتأكد 
من مش��اعري.. ه��ل ميك��ن ان اغار من 

وجودك؟ هل ستكونني افضل مني؟
الزوجة 2: وماذا تبني لك؟

الزوجة 1: اني افضل منك.
الزوجه 2: )تضحك بس��خرية( توهمني 
نفس��ك بهذا.. ل��و كنت االفض��ل.. ملا 

تزوجني ولم يهتم ملشاعرك.
الزوج��ة 1:  ألنك جميل��ة وصغيرة في 
السن.. مما يوهمه انه معشوق ومفضل 
عن��د النس��اء.. فه��و ل��م يحب��ك.. بل 
اشتهاك.. وانت لم تعشقيه.. بل النك 
فشلت في حب س��ابق.. وأردِت التستر 

بزوج. 
الزوج��ة 2: ..ال ..ان��ت مخطئ��ة.. لق��د 

خطبني الكثيرون.. ورفضت..
الزوجة 1: صحي��ح.. لكن ميزانك الذي 
يحس��ب كل ش��يء بدق��ة.. وجدت انه 

افضل املوجودين. 
الزوج��ة 2: املهم انا اخذت املس��تقبل 

منك..
الزوجة 1: من قال هذا؟.. املستقبل ازهر 

لدي ..

لدي ولد وبنت متقدم��ان في التعليم..
وابوهم��ا يع��ول عل��ى ه��ذا.. ام��ا انت 
س��تنتظرين ان يزهر املستقبل لديك..

وينتابك القلق من اجل هذا..
الزوجة 2: من قال لك باننا لن نخلف؟ 
الزوج��ة 1: انا لم اقل ه��ذا.. معاذ اهلل..

لك��ن الوليد ال��ذي  يترع��رع باحضان 
رغب��ة متأخ��رة  وليس حب��ا.. ال ضمان 

ملستقبله.
ص��وت االب��ن: هيا ي��ا والدتي.. س��يارة 

االجرة تنتظر..
الزوجة: وداعا ..

)تخرج الزوجة 1.. تبقى الزوجة 2 تفكر..
تنظر من الشباك( 

الزوج��ة 2:  )تكل��م نفس��ها( هل اعد 
حقيبتي انا ايضا..؟

ومضة مسرحية  .. حقائب

 متابعة / البينة اجلديدة
قدم��ت فرق��ة ه��وار كرك��وك 
املس��رحية بالتعاون م��ع دائرة 
منت��دى  واملس��رح/  الس��ينما 
املس��رح التجريبي مس��رحية 
االربع��اء  يوم��ي  )الكراس��ي(، 
تألي��ف  املاضي��ني،  واخلمي��س 
يوج��ني يونس��كو إخ��راج جناة 
جنم. ويأتي هذا العرض متناغما 
مع خطة الدائرة العامة بفتح 

أبوابها مش��رعة أمام العروض 
املس��رحية احملترف��ة والش��ابة 
اخملتلف��ة  املس��رحية  للف��رق 
والت��ي تتمت��ع بصف��ة اإلبداع 
واألداء  والط��رح  الفك��رة  ف��ي 
واحتضان عروض فرق احملافظات 
املسرحية واستضافة كوادرها 
الفني��ة كي يقدم��وا إبداعهم 
للجمهور اخملت��ص واملتذوق في 

بغداد.

فرقة هوار كركوك املسرحية تقدم مسرحية ) الكراسي( 

متابعة / البينة اجلديدة
رغ��م أن أصالة قطع��ت عالقتها 
بأنغ��ام بحذفه��ا من حس��ابها 
على إنس��تغرام وإلغاء متابعتها 
إال أنه��ا مازالت حتتف��ظ مبتابعة 
حساب أحمد إبراهيم زوج أنغام.

أصالة لم تكتف بذلك بل مازالت 
امل��وزع  م��ع  وتتواص��ل  تتفاع��ل 
املوس��يقي، حيث قام��ت مؤخًرا 
بعمل إعج��اب على الصورة التي 
نش��رها م��ع ابنائ��ه م��ن زوجته 

األولى ياسمني عيس��ى وكان قد 
عل��ق عليها قائ��ال: »أحلى هدية 
م��ن ربن��ا.. مالك وعيس��ى« وهي 

الصورة التي نال��ت إعجاب أنغام 
أيًض��ا لتؤك��د به��ذه الطريقة أن 
عالقته��ا بابن��اء زوجه��ا جي��دة.

وكانت العالقة بني أنغام وأصالة 
قد توترت بعدما تزوجت األولى من 
إبراهيم وهو متزوج من ياس��مني 
عيسى التي جتمعها عالقة قرابة 
بأصال��ة، حيث أك��دت مصادر أن 
أصال��ة صدم��ت به��ذه الزيج��ة 
ومبوافق��ة أنغام على ال��زواج من 

رجل متزوج ولديه طفالن.

أصالة تثري اجلدل من جديد بسبب ما فعلته مع زوج أنغام

ليلى مع فريق حقوق االنسان 

املخرجة شمس الضحى خالل التكريم

 العامري يحمل جائزة 
أفضل فيلم الذهبية

متابعة / البينة اجلديدة
شاركت االعالمية حليمة بولند في حفل تخرج مواطنتها 
الكويتية الفنانة أحالم حسن، ونشرت العديد من مقاطع 
الفيدي��و م��ن احلفل اخل��اص الذي اقي��م لهذه املناس��بة. 
وش��اركت بولند متابعيها على تطبيق سناب شات بتلك 
املقاطع، حيث اختارت لهذه املناس��بة فستانا أحمر أنيقا 

من الش��يفون ومزينا بالورود من اللون نفسه، ومنفوشا 
من االس��فل. وظهرت في احد املقاط��ع وهي ترقص 

وتتماي��ل بدلع وغن��ج على املوس��يقى بطريقة 
بطيئ��ة، االم��ر ال��ذي أح��دث جدال كبي��را بني 
املتابعني الذين س��خروا من رقصها وحرصها 

الدائ��م على إث��ارة ضجة بحركاته��ا املفتعلة 
وأسلوبها في التعامل مع السوشيال ميديا.

حليمة بولند ترقص يف حفل الفنانة أحالم
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة االوىل
الرقم: 303
تاريخ: 9/ 1/ 2019

اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا

 2019  /1  /9 بتاريخ  الدائرة  هذه  اىل  املقدم  الطلب  على  بناء 
)صادر  باسم  الفضيلية  بزايز  2255م15   /13 العقار  لتسجيل 
حبيب احمد( مجددا باعتباره حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون 
التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب 
فعلى كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة على هذا العقار 
تقديم عائدية من بيانات اىل هذه خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التالي لنشر هذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف 
الساعة العاشرة صباحا من اليوم التالي النتهاء مدة هذا االعالن 
اليوم  يف  سيجري  الذي  الكشف  يف  موقعيا  حقوقة  الثبات  وذلك 

املذكور لهذا الغرض.
مدير التسجيل العقاري يف الرصافة/ 1

إعــــــالن
الهادي  )جكايرعبد  املدعي  قبل  من  املقامة  الدعوى  على  بناء 
فمن  )فاطمة(  اىل  )جكاير(  االسم( من  )تبديل  يطلب  سماعيل(  
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها )15( يوما 
املادة  احكام  وفق  الدعوى  املديرية يف  تنظر هذه  وبعكسه سوف 

)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016.
اللواء 

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكاظمية
تنفيذ: 30
رقم االضبارة : 209/344
التاريخ: 2019/2/26

اىل / املنفذ عليه
سور الدين فيصل عذافه

كتاب مركز شرطة الجوادين املرقم 2403 يف 2019/2/16 وتأييد املجلس لناحية سبع البور ومختار 
ناحية سبع البور املؤرخ يف 2019/2/19 لقد تحقق لهذه املديرية من انك مجهول محل االقامة وليس 
التنفيذ  للمادة )27( من قانون  , واستنادًا  التبليغ عليه  , يمكن اجراء  او مختار  او مؤقت  لك موطن دائم 
التالي  اليوم  من  تبدأ  يومًا  عشر  خمسة  خالل  الكاظمية  تنفيذ  مديرية  يف  بالحضور  اعالنا  تبليغك  تقرر 
للنشر ملباشرة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستباشر هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون.

جمهوية العراق
مديرية بلديات واسط

لجنة البيع وااليجار
العدد: 521
التاريخ: 3/ 3/ 2019

م/ اعالن
اوصافها  املدرجة  االمالك  تأجري  واسط عن  بلديات  وااليجار يف مديرية  البيع  لجنة  تعلن 
يف ادناه بنظام املساطحة والعائدة اىل مديرية بلدية الصويرة وفق قانون بيع وايجار اموال 
مراجعة  العلنية  املزايدة  يف  باالشرتاك  الراغبني  فعلى   .2013 لسنة   )21( رقم  الدولة 
مديرية بلدية الصويرة خالل فرتة )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها يف الصحف 
اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )100%( من القيمة التقديرية بصك 
مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف 
عليه  ترسو  من  ويتحمل  صباحًا(  )العاشرة  الساعة  تمام  يف  اعاله  البلدية  مديرية  مقر 
املزايدة اجور النشر واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال 
املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا 

الصدد.
مالحظة:ـ

1-يتم استيفاء بدل املساطحة سنويا.
2-يتم مراجعة البدل كل )5( سنوات من تاريخ ابرام العقد.

3-ينفذ العمل وفق الشروط الواردة يف الكشف.
املهندس االقدم
علي عبد صيوان
مدير بلديات واسط 
رئيس لجنة البيع وااليجار

بغداد / البينة الجديدة
أصدر مجلس وزراء إقليم كردس��تان، قرارين خالل اجتماعه الذي 
عقده ي��وم اجلمعة املاض��ي ، ويتعلق أحدهم��ا بتكليف اجمللس 
اإلقليم��ي للنف��ط والغاز بب��دء محادثات ج��ادة م��ع بغداد.وتال 
س��كرتير مجلس وزراء اإلقليم، آماجن رحيم، خالل مؤمتر صحفي 
بأربي��ل، ن��ص القرارين اللذين ص��درا خالل االجتم��اع واملوقعني 
من رئي��س حكومة اإلقليم، نيجيرفان بارزاني، أش��ار فيه الى أن 

»القرار األول ذي الرقم 141 ينص على ما يأتي: 
أوالً: إلغاء قرار مجلس الوزراء املرقم 64 في 3 شباط 2016 اخلاص 

بادخار جزء من رواتب موظفي إقليم كردستان.
ثاني��اً: فيما يتعلق باملبال��غ املدخرة، ستس��عى حكومة إقليم 
كردس��تان لتعويض تلك املبالغ في إط��ار التباحث مع احلكومة 

االحتادية.
ثالثاً: اجلهات والوزارات املعنية تقوم بتنفيذ هذا القرار.أما القرار 
الثان��ي املرقم 142 فينص على »تكليف اجمللس اإلقليمي للنفط 
والغاز في إقليم كردستان ببدء حوار ومحادثات جادة مع احلكومة 
االحتادية حلل املش��اكل العالقة بني إقليم كردس��تان واحلكومة 
االحتادي��ة اخلاص��ة بالنفط واملالية ف��ي إطار الدس��تور العراقي 
وباجت��اه توفي��ر حصة إقليم كردس��تان واس��تحقاقاته املالية«.
وكان وزير النفط، ثامر الغضبان قال في وقت سابق: »أنا متفائل 
جداً بالتزام اإلقليم بتس��ليم 250 ألف برمي��ل يومياً وتصديرها 
عبر الش��ركة الوطنية }س��ومو{ حس��ب قان��ون موازنة 2019«، 
مش��يراً إلى أنه »مت عقد اجتماع بناء مع رئيس حكومة اإلقليم 
نيجيرف��ان بارزاني«، ولفت إل��ى أن »اإلقليم ينتج حالياً 420 ألف 

برميل يومياً، وسيصل إلى 550 ألف برميل بنهاية العام«.

إنطالق حمادثات بغداد وأربيل بشأن 
تسليم النفط واملستحقات املالية البينة الجديدة / وكاالت

كشفت منظمة االغذية والزراعة لألمم 
املتحدة )الفاو( عن أن أس��عار الس��لع 
الغذائية العاملية ش��هدت ارتفاعاً في 
شهر ش��باط/فبراير املاضي، حيث بلغ 
متوسط مؤشر املنظمة ألسعار الغذاء 
167.5 نقطة بارتفاع بنسبة 1.7 باملائة 
مقارنة مع ش��هر كانون الثاني/ يناير، 
مدفوعاً بش��كل كبير بارتفاع حاد في 
أس��عار مش��تقات األلبان.ووفق تقرير 
للمنظمة، وصل املؤش��ر، الذي يقيس 
نس��بة التغير الش��هري في األسعار 
الدولية لس��لة من الس��لع الغذائية، 
اآلن إلى أعلى مستوياته منذ آب 2018، 
غير أنه ما يزال أقل بنس��بة 2.3 باملائة 
عما كان عليه خالل نفس الش��هر من 
الع��ام املاضي.وبلغ متوس��ط مؤش��ر 
الفاو ألسعار احلبوب 169 نقطة تقريباً 
في ش��هر شباط ، بارتفاع طفيف عن 
ش��هر كانون الثاني والسبب في ذلك 
باألس��اس يعود إلى ثبات أسعار الذرة.

وارتفع مؤش��ر الف��او ألس��عار الزيوت 
النباتية بنسبة 1.8 باملائة، ليصل إلى 

133.5 نقطة، مسجال أعلى مستوى له 
منذ تشرين األول 2018. ويرجع االرتفاع 
في الشهر املاضي بصورة أساسية إلى 
ارتفاع أس��عار زيوت النخيل والصويا 
ودوار الش��مس.كما حقق مؤشر الفاو 
طفيف��اً،  ارتفاع��اً  اللح��وم  ألس��عار 
مدعوماً بارتفاع أس��عار حل��وم األبقار 
الفاو ألس��عار  واخلنزير.وارتفع مؤش��ر 
منتج��ات األلب��ان بنس��بة 5.6 باملائة 
مقارنة بش��هر كانون الثاني ، مدفوعاً 
بطل��ب قوي على اس��تيراد مس��حوق 
احللي��ب كام��ل الدس��م واخلال��ي من 
الدس��م واألجبان. كما ارتفعت أسعار 
الزب��دة بس��بب انخف��اض موس��مي 
متوقع في إنتاجها.وارتفع مؤشر الفاو 
ألس��عار السكر بنسبة 1.2 باملائة عن 
الشهر األول للعام، ويعزى السبب في 
ذلك بص��ورة كبيرة إلى اخملاوف بش��أن 
توقع��ات االنت��اج ف��ي بع��ض البلدان 
الرئيسية املنتجة لقصب السكر.في 
موجز إمدادات احلبوب والطلب عليها، 
الذي نشرته منظمة األغذية والزراعة 
ل��ألمم املتحدة )الف��او(  ، خفضت الفاو 

مستوى توقعاتها بشأن إنتاج العالم 
م��ن احلبوب في 2018 إلى 2,609 مليون 
طن، أي أقل مبق��دار 2.8 مليون طن عن 
ش��هر كان��ون الثاني/يناي��ر. وتس��تند 
آخ��ر املراجع��ات بالكامل تقريب��اً إلى 
انخف��اض التقدي��ر بش��أن ن��اجت الذرة 
الصفراء ف��ي الواليات املتحدة مما يعزز 

االنخفاض الس��نوي العام في اإلنتاج 
العاملي من احلبوب.كما خفضت الفاو 
هذا الش��هر توقعاتها بش��أن نس��بة 
ف��ي  احلب��وب  واس��تخدام  مخزون��ات 
العالم في 2019/2018. غير أن نس��بة 
احلبوب املرحّلة عاملياً إلى االس��تخدام 
)اخملزون إلى االستخدام( في 2019/2018، 

والتي من املتوقع أن تنخفض من 30.5 
باملائ��ة في 2018/2017 إلى 28.3 باملائة 
في 2019/2018، ما تزال في مستويات 
مريحة نسبياً.وقد انخفضت توقعات 
الفاو بش��أن جت��ارة احلب��وب عاملياً في 
2019/2018 مبق��دار 2 ملي��ون طن منذ 
الشهر املاضي لتزيد قليالً عن 413 طن. 
ومن بني احلبوب األساسية، انخفضت 
التوقعات بش��أن جتارة القمح العاملية 
إلى 800,000 طن تقريباً بسبب ضعف 
وتيرة عمليات الش��راء من قبل العديد 
من البلدان في آسيا وأمريكا اجلنوبية. 
في ح��ني أن اجلزء األكب��ر من محصول 
القم��ح الش��توي ف��ي نص��ف الكرة 
الش��مالي ال ي��زال في طور الس��كون، 
فق��د بلغت أولى توقعات الفاو بش��أن 
إنت��اج القم��ح العاملي في ع��ام 2019 
مقدار 757 مليون طن. وبهذا املستوى، 
س��يكون ن��اجت ه��ذا الع��ام أعلى 
بنس��بة 4.0 باملائة عن املس��توى 
الذي وصل إليه في عام 2018، غير 
أنه ما يزال دون املستوى القياسي 

املسجل في عام 2017.

البينة الجديدة / وكاالت
 قال رئيس منظمة الغ��ذاء والدواء االيرانية >مهدي 
بيرصاحلي< ان ايران تقوم س��نويا بتصدير 25 مليون 
دوالر من االدوي��ة واملعدات الطبية ال��ي العراق.اعلن 
بيرصاحلي  اخلميس املاضي خالل اجتماع مش��ترك 
بحضور وزير الصحة االيراني ووزير التجارة العراقي، 
عن امكانية اجلمهورية االسالمية تصدير 200 مليون 
دوالر م��ن االدوي��ة واملعدات الي الع��راق واضاف  رغم 
االتفاقي��ات املبرمة بني وزارتي الصح��ة في البلدين 
لكن مع االسف فأن الية تس��جيل االدوية االيرانية 
ف��ي العراق تت��م ببطء، متمنيا ان يتم االس��راع في 
تس��جيلها لدى السلطات الصحية في العراق .من 

جانبة اع��رب وزير التجارة العراقي >محمد هاش��م 
عبداجمليد العاني< عن س��عادته لزي��ارة ايران مقدما 
الش��كر حلفاوة االس��تقبال وقال ان العراق مستعد 
لتنمية العالقات مع اجلمهورية االسالمية االيرانية 
في جميع اجملاالت فضال عن اجملال الصحي والعالجي.
واضاف ان مس��اندة ايران للعراق في مواجهة داعش 
واجملامي��ع االرهابية االخ��ري بيانا واضح��ا للجميع 
مؤك��دا عل��ي وق��وف الع��راق ال��ى جانب اي��ران في 
مواجهة احلظ��ر املفروض عليها.واش��ار العاني الي 
انتاج اي��ران لالدوية، وقال ان اي��ران متقدمة في هذا 
اجمل��ال مبينا ان البلدين لهما تعاونات كثيرة في هذا 

اجملال معربا عن امله بتنميتها.

البينة الجديدة / وكاالت
ق��ال مص��دران مطلع��ان لرويت��رز إن الهن��د تريد 
مواصلة ش��راء النف��ط اإليراني عند املس��تويات 
احلالي��ة البالغ��ة نحو 300 ألف برمي��ل يوميا، في 
الوقت ال��ذي جتري في��ه مفاوضات مع واش��نطن 
بش��أن متديد اس��تثناء م��ن »العقوب��ات« ينتهي 
ف��ي أوائل أيار.وكان مس��ؤول كبير ف��ي الهند قال 
في كان��ون الثان��ي إن بالده خفضت مش��ترياتها 
من النف��ط اإليراني لكنها جتري محادثات بش��أن 
متديد إعفائها من »العقوب��ات«. وقال املصدران إن 
نيودلهي تطلب السماح لها باالستمرار في شراء 
النف��ط اإليراني عند املس��تويات احلالي��ة البالغة 
نحو 1.25 مليون طن ش��هريا مب��ا يعادل نحو 300 
أل��ف برمي��ل يومي��ا. ورغ��م أن الوالي��ات املتحدة 
منح��ت أكبر عمالء إيران -الص��ني والهند واليابان 

وكوريا اجلنوبية وتاي��وان وتركيا وإيطاليا واليونان- 
إعفاءات تس��مح لهم باالس��تمرار في اس��تيراد 
كميات محدودة من النفط، فإن واشنطن تضغط 
عل��ى حكوم��ات تل��ك ال��دول لوق��ف وارداتها من 
النف��ط اإليراني »متاما« في نهاية املطاف. وتنتهي 
اجلول��ة احلالية م��ن اإلعفاءات في نح��و الرابع من 
أي��ار. ولم يؤكد فينس��نت كامب��وس املتحدث في 
مكتب الطاقة ب��وزارة اخلارجي��ة األميركية ما إذا 
كان��ت الهند طلبت م��ن الوالي��ات املتحدة جتديد 
اإلعفاء اخلاص بها، لكنه قال إن احملادثات مستمرة 
مع املش��ترين الثماني��ة لنفط إي��ران الذين تلقوا 
إعفاءات في تش��رين الثاني به��دف وقف الواردات 
»متاما« في نهاي��ة املطاف.وقال كامبوس »نواصل 
املباحث��ات الثنائية« مع كل دولة على حدة مبا في 

ذلك الهند.

إيران تكشف قيمة صادراتها السنوية 
من األدوية واملعدات الطبية اىل العراق

اهلند تريد مواصلة شراء نفط إيران

أســـعار الـغــذاء تـشـهـد ارتـفـاعـًا والـسـبـــب مـنـتـجــــات األلـبــــــــان 
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البينة الجديدة / محمد شاهني 
عدسة  / علي جاسم

.. انطلق��ت فعالي��ات  مبش��اركة 20 دول��ة 
مع��رض األم��ن والدف��اع عل��ى ارض معرض 
بغ��داد الدولي.وقال��ت وزارة التجارة في بيان  
إن “فعاليات معرض األمن والدفاع انطلقت 
على أرض معرض بغداد الدولي، مبشاركة 20 
دولة والعديد من الش��خصيات السياسية 
ان  مبين��ة  واالقتصادي��ة”،  والعس��كرية 
“املع��رض ش��اركت فيه 120 ش��ركة عربية 
ودولية متث��ل قطاعات مبختل��ف الصناعات 
العس��كرية، وأن��ه يقام للع��ام الثامن على 
التوالي”.واضاف��ت أن “ش��ركة الصناع��ات 
العراقي��ة التابعة ل��وزارة الصناعة واملعادن 
عرضت ألول مرة انتاجات عس��كرية عراقية 
ملعدات عسكرية متوس��طة، فيما عرضت 
واجه��زة  عراقي��ة  مداف��ع  الداخلي��ة  وزارة 

اتص��االت”، مؤكدة أن “املعرض خطوة باجتاه 
إع��ادة التصنيع احلربي العس��كري العراقي 
للواجه��ة من جديد”.م��ن جانبه اكد رئيس 
أركان اجلي��ش الفري��ق عثم��ان الغامني الذي 
حض��ر ممثال ع��ن رئيس ال��وزراء، خالل كلمة 
ل��ه بافتتاح املعرض، أن “ه��ذا املعرض يقوم 
الول م��رة بعد النصر على داعش ويهدف إلى 
االرتق��اء باملؤسس��ة العس��كرية والتعرف 
على ما يحصل في العالم مبجال الصناعات 
العس��كرية”.من جانبه، أكد وزي��ر التجارة 
محم��د العان��ي، أن “الع��راق أصب��ح العبا 
اقتصاديا ميتل��ك القدرة واالقتص��اد الواعد 
املنفتح على اجلميع”، مشيرا الى “السعي 
إل��ى تنويع مصادر االس��لحة واالطالع على 
التقنيات احلربية واعداد ستراتيجية فاعلة 
لبناء املؤسس��ة العس��كرية وفق مفاهيم 
ه��ذا  “إقام��ة  أن  العان��ي  جديدة”.وأض��اف 

املع��رض في هذا العام واحلض��ور الدولي أمنا 
يؤس��س ملرحلة جدي��دة تؤكد ق��درة العراق 
وتضع��ه ف��ي مقدمة ال��دول التي تس��عى 
لبناء قواتها املس��لحة م��ن حيث التجهيز 
حتدي��ات  أي  ملواجه��ة  القتال��ي  واالع��داد 
مس��تقبلية وكذل��ك التنوي��ع ف��ي مصادر 
االس��لحة، واالطالع على التقنيات احلربية 
واعداد س��تراتيجية فاعلة لبناء املؤسسة 
العس��كرية وفق مفاهيم جديدة”.وتابع، أن 
“الدول والش��ركات املش��اركة في فعاليات 
ه��ذا املعرض بذلت جه��وداً في عرض أحدث 
الدفاعية واملعدات العس��كرية  املنظومات 
وانظمة االسناد والدعم اللوجستي املتطور 
وبأح��دث م��ا وصل��ت الي��ه التكنولوجي��ا 
العسكرية، وهي فرصة مناسبة لنستفيد 

منها ملا يخدم شعبنا وقواته املسلحة”.

ستينغر
أش��هر الصواريخ املضادة للطائرات، 
يحم��ل عل��ى الكت��ف، وارتب��ط في 
ض��د  األفغاني��ة  باحل��رب  الذاك��رة 
كان  حي��ث  الس��وفياتي،  االحت��الل 
السالح األبرز الذي ساعد -إلى جانب 
عوام��ل أخرى- على طرد الس��وفيات 
بعد س��نوات من احلرب على األراضي 
األفغاني��ة. يبلغ طول س��تينغر 1.52 
متر بقطر يبلغ سبعني ملمترا، ويبلغ 
وزنه 15.7 كيلوغراما، ومداه يصل إلى 
خمس��ة كيلومترات بارتف��اع 4800 
متر، ويبلغ وزن الرأس احلربي للصاروخ 
ثالثة كيلوغرام��ات وهو مزود بصمام 
تقاربي، أما س��رعته فتفوق س��رعة 
الصوت، ويعمل نظام الدفع في احملرك 
الصاروخي بالوقود الصلب، مع معزز 
منفصل للمرحلة األولى من املسار. 

)FN6( 6 أف أن
ص��اروخ صيني م��ن أهم األس��لحة 
احملمول��ة عل��ى الكت��ف، متخصص 
في اس��تهداف األهداف ذات الطيران 

املنخفض مبدى يصل إلى نحو س��تة 
3.5 كيلومترات،  وارتفاع  كيلومترات، 
فيم��ا يبلغ وزنه نح��و 16 كيلوغراما. 
تستخدمه دول عديدة بينها السودان 
وبيرو وماليزي��ا، وظهر في أيدي بعض 
من كتائ��ب املعارضة املس��لحة في 

سوريا.
إيغال

صاروخ أرض/جو يحمل هو اآلخر على 
الكتف، ويعتمد منظومة فعالة ضد 
ال��راداري، وينطلق بنحو  التش��ويش 
320 مت��را بالثاني��ة. يوج��ه بنظ��ام 
وباألش��عة  احلم��راء  حت��ت  األش��عة 
ف��وق البنفس��جية، ومجه��ز بنظام 
ذك��ي ميي��ز بصم��ة الطائ��رة لتجنب 
الفع��ال  م��داه  يت��راوح  التش��ويش. 
500 و5200 متر.وق��د مت تطوي��ر  ب��ني 
الصاروخ إلى »إيغال أس« ليصل مداه 
إلى س��تة كيلومترات، ويعمل بنظام 
رقم��ي بالكامل مما س��مح بزيادة وزن 
رأسه املتفجر إلى 2.5 كيلوغرام، وهو 
مزود بقطع معدنية مع صاعق ليزري 

ينفجر ق��رب الهدف بنحو خمس��ة 
أمتار فيقذف القطع باجتاهه ليضمن 

تفجيره. 
صاروخ باتريوت

باتري��وت عب��ارة عن نظ��ام صاروخي 
أميرك��ي من ط��راز أرض/ج��و مصمم 
للحماي��ة م��ن الصواري��خ املهاجمة 
والطائ��رات، حي��ث يق��وم بإصابتها 
وتفجيره��ا ف��ي الهواء قب��ل بلوغها 
موجه��ة  صواري��خ  أهدافها.وه��ي 
بتقنية عالية تعتمد على نظام رادار 
أرضي خ��اص به��ا يكش��ف الهدف 
ويتتبعه، حي��ث يقوم الرادار مبس��ح 
دائرة قطرها ثمان��ون كيلومترا وعلى 
الص��اروخ  يك��ون  ال  املس��افة  ه��ذه 
املهاج��م مرئي��ا بالعني اجمل��ردة، وهنا 
فإن بإم��كان النظام األوتوماتيكي أن 
يطلق صاروخا مض��ادا جتاه الصاروخ 

املعتدي ويفجره قبل أن يصل هدفه.
فريبا

منظومة صاروخية روس��ية متطورة، 
تذكر تقارير إعالمي��ة أن مداها يصل 

 4.5 وبارتف��اع  كيلومت��رات   6.5 إل��ى 
كيلومترات، وهي قادرة على التصدي 
لله��دف على مس��ارات معاكس��ة، 
حي��ث إن الصاروخ م��زود برأس بصري 
متع��دد األطي��اف للتوجي��ه الذاتي، 
وال يتب��ع فق��ط م��ا يطلق��ه محرك 
الطائرة كما هو احلال بالنس��بة جلل 
الصواريخ املضادة للطائرات، بل يتبع 
احلرارة املنبعثة م��ن أجنحة الطائرة 
وجس��مها خالل مقاومته��ا للهواء.
وفيرب��ا يس��تطيع رؤية اله��دف عبر 
ثالثة أطياف، حي��ث إن بإمكانه جتاوز 
تش��ويش املصابي��ح الليزري��ة الت��ي 
ع��ادة ما تعم��ي رأس التوجيه الذاتي 
بأشعتها، وبإمكانه كذلك اكتشاف 
األهداف الطائرة الضعيفة اإلشعاع 
احل��راري املنبعثة م��ن أي طائرة بدون 

طيار أومن الصواريخ اجملنحة. 
الصاروخ ذو الهيكل 

)116-RIM( الدوار
يتميز هذا الصاروخ املضاد للطائرات  
بقدرت��ه الكبيرة على ال��دوران ب�360 
درج��ة، وه��و يس��تخدم م��ن ط��رف 
الطائرات.وه��و  وحام��الت  الس��فن 
أميركي وتصنعه كذل��ك أملانيا، وإلى 
جانبهم��ا تس��تخدمه دول متع��ددة 
بينها تركيا واليونان وكوريا اجلنوبية. 
وقد ُصن��ع أساس��ا حلماي��ة البوارج 
احلربية من هجمات الس��فن احلربية 

وطائرات الهليكوبتر. 
سرتيال

صاروخ أرض/جو فعال في املس��افات 
القصي��رة، ويش��تغل وف��ق منظومة 
التوجي��ه احل��راري بحي��ث يبلغ مداه 
نح��و 3700 مت��ر، بارتف��اع 1500 متر 

وس��رعة تصل إل��ى 430 مترا.يتراوح 
امل��دى الفعال ل�«س��تريال 10« ما بني 
800 و5000 متر، بارتفاع يتراوح بني 10 
و3500 مت��ر، ويعمل مبؤش��ر توجيهي 
حت��ى 3000 مت��ر، وبس��رعة انطالق 
تصل إلى 420 مترا في الثانية.أنتجت 
منظومة »ستريال 10« للدفاع اجلوي 
في مكتب »توتش ماش« الروسي في 

مطلع سبعينيات القرن العشرين. 
منظومة »تور-أم 2«

منظوم��ة روس��ية تتمي��ز بقدرته��ا 
على تدمير أهداف جوية في اجتاهات 
مختلفة، بفضل وجود منظومة رصد 
راداري دائري ومحطة توجيه وصواريخ 

مضادة تنطلق عموديا، حيث بإمكان 
العرب��ة العس��كرية التوق��ف لنحو 
خمس ثوان وإطالق الصاروخ.تستطيع 
املنظومة تتبع أه��داف على مدى 30 
كيلومت��را واس��تهداف أربعة أهداف 
جوي��ة ف��ي وقت واح��د عل��ى ارتفاع 
نح��و عش��رة كيلومت��رات. صواريخ 
ه��ذه املنظومة مجهزة بباحث رقمي 
يعمل باألش��عة حتت احلمراء، يُجهز 
القاذف بهوائ��ي IFF أو بنظام بصري، 
وه��و صاروخ ق��ادر عل��ي الهجوم من 
أي جان��ب، فيما تصل نس��بة إصابة 

الهدف إلى نحو %70. 
منظومة روالند 2

وه��ي صواري��خ أرض/ج��و مخصصة 
لالرتفاعات املنخفضة، اس��تخدمت 
احل��رب  خ��الل  واس��عا  اس��تخداما 
 ،)1988-1980( اإليراني��ة  العراقي��ة 
وهي عبارة عن مش��روع مشترك بني 
أملانيا وفرنس��ا. يبلغ م��دى الصاروخ 
6.3 كيلومت��رات، وارتفاعه نحو ثالثة 
كيلومت��رات، وأقل مدى مؤث��ر له هو 
500 متر.يدير املنظومة -التي حتمل 12 
صاروخا- طاقم من ثالثة أفراد )مراقب 
لوح��ة البيان��ات، ورام��ي الصواريخ، 
ومراقب آخر(. تضم املنظومة رادارات 
توجيه لكشف األهداف اجلوية بدائرة 

نصف قطرها 16 كيلومترا.

الــصـــــواريــــــــخ الـمــــضــــــــــــادة للــطـــــــــــائـــــــــــــرات

بــمـــشـــاركـــة 20 دولــــــــة .. فـعـالــيــات اســلـحـــة مـتـنـوعــة فــي قــلـب بـغـــــداد

متابعة / البينة الجديدة
نشرت مجلة “Forbes” قائمة تتضمن 
5 دبابات هي األكثر طلبا على املستوى 
العامل��ي، قائل��ة إن املركبات الروس��ية 
م��ن طراز “ت��ي-90” تتف��وق على جميع 

منافسيها من حيث هذا املعدل.
1. دبابة “تي-90” الروسية

ولفتت اجمللة، في تقرير صدر عنها   إلى 
أن الدباب��ات م��ن ط��رازي “ت��ي-90 إس” 
و”ت��ي-90 إم إس” حتت��ل مكان��ة هام��ة 
للغاية في صادرات األسلحة الروسية، 
ولك��ن يوجد بع��ض الدباب��ات الغربية 
باخلصائ��ص. معه��ا  تتس��اوى  الت��ي 
أصبحت دبابات “تي-90”، املصنعة على 
أساس سابقاتها “تي-72” السوفيتية، 
مش��روعا ناجح��ا مالي��ا ف��ي قطاعها 
على املس��توى العاملي في القرن ال�21.
وبحسب ما أكدته شركة “أورال فاغون 
زاف��ود” الروس��ية، اخلاص��ة بتصمي��م 
وإنت��اج ه��ذه اآلليات العس��كرية، فقد 
مت، خ��الل الس��نة املاضية فق��ط، إبرام 
عقدي��ن جديدي��ن لتوريد دباب��ات “تي-
90 إس” إل��ى اخل��ارج، األول م��ع العراق، 
الذي م��ن املتوقع أن يحص��ل على ما ال 
يقل ع��ن 73 دبابة، والثان��ي مع فيتنام، 
الت��ي س��تمنح 64 دبابة.وباإلضافة إلى 
ذل��ك تخط��ط الش��ركة لتوقي��ع عقد 

لتوري��د 146 دباب��ة من ن��وع  “تي-90 إم 
إس” احملدثة إلى الكويت في املس��تقبل 
القريب، وكذلك بناء مصنع إلنتاج هذه 
الدباب��ات في مص��ر، التي م��ن املتوقع، 
حس��ب تقدي��رات “Forbes”، أن حتصل 
عن هذا الطريق على 200-300 دبابة من 
ه��ذا الطراز.ومن املتوق��ع أن يبلغ العدد 
اإلجمال��ي للدبابات الروس��ية من طراز 
“تي-90”، التي قد يتم بيعها في السوق 
العاملية، أخذا بعني االعتبار املفاوضات 
اجلارية حاليا، نحو 2500 آلية، فيما من 
املرج��ح أن ه��ذا الرقم قد يص��ل 3100.
وش��ددت “Forbes” على أن هذا املعدل 

هو أكبر في هذا القطاع وال يس��تطيع 
التمي��ز به أحد من منافس��ي “تي-90”، 
موضح��ة أن ه��ذا النج��اح ينج��م عن 
أفضل معادلة للس��عر واجل��ودة، حيث 
تصل قيمة دبابات “تي-90 إس” و”تي-90 
إم إس” )الط��رازان للتصدير( 2.5 مليون 
دوالر و4.3 ملي��ون دوالر، بينم��ا يتج��اوز 
س��عر الدبابات احملدثة الغربية 6 ماليني 

دوالر على األقل.
2. دبابة “Leopard 2” األملانية

يعتبر اخلبراء الكثيرون، حسب التقرير، 
دبابة “Leopard 2” األملانية األفضل في 
العالم، وبالرغم من س��عرها العالي مت 

تصديرها إلى 21 دولة.وتصل قيمة هذه 
الدباب��ات من ن��وع “A6” مالي��ني دوالر، 
 ،”A7+“ ،فيما يتجاوز سعر نوعها احملّدث
أكثر من 10 ماليني دوالر.وقد مت بيع 2800 
آلي��ة م��ن ط��راز “Leopard 2” بش��كل 
ع��ام منذ الع��ام 1979، إال أن املش��كلة 
األساس��ية بالنس��بة ملبيعاتها تكمن 
ف��ي نص��ر صفق��ات جدي��دة.وكان من 
املتوق��ع إبرام عقد مع الس��عودية لبيع 
م��ن 600 إلى 800 دباب��ة، إال أن احلكومة 
األملانية فرضت حظرا على ذلك بسبب 

دوافع سياسية.
”Abrams M1“ 3. دبابة

التط��ور  مس��توى  م��ن  الرغ��م  عل��ى 
التكنولوج��ي، الذي تتميز به��ا دبابات 
“Abrams M1” األمريكي��ة ويعتب��ر رمبا 
األفضل في العالم الغربي، س��عر آلية 
 )”SEP M1A2“( محدث��ة من هذا الن��وع
ال يق��ل عن 8.2 مالي��ني دوالر، األمر الذي 
كبير.ولق��د  بحج��م  بيعه��ا  يعرق��ل 
مت، بش��كل ع��ام، بي��ع 2217 دباب��ة من 
مختل��ف أنواع هذه الدباب��ة األمريكية 
األس��طورية ل�6 دول )فضال عن الواليات 
املتح��دة ذاته��ا(، إال أن غالبيتها كانت 
من طرازات قدمية.ويواجه هذا املش��روع 
ف��ي الوقت احلالي مأزقا م��ن حيث آفاق 
التصدير بس��بب غياب صفقات بيعها 

اجلديدة.
 ”Al-Khal id /2 0 0 0 -MBT ب��ة“ با د .4

الصينية
لقد مت تصنيع ه��ذه الدبابة في البداية 
لتصديره��ا إل��ى باكس��تان ف��ي املقام 
األول وق��د أرس��ل، اعتب��ارا م��ن الع��ام 
2001، 415 آلي��ة إلى ه��ذه البالد، فضال 
ع��ن 150 إلى املغ��رب و150 إل��ى ميامنار 
و22 إلى س��يرالنكا و44 إل��ى بنغالدش. 
ومن املتوقع توقيع عقد في املس��تقبل 
القري��ب م��ع باكس��تان إلرس��ال املزيد 
منه��ا إلى اجلي��ش الباكس��تاني. وميثل 
ه��ذا العدد إجن��ازا جيدا ويعود س��ببه، 
حس��ب “Forbes”، إل��ى املعادلة اجليدة 
للقيمة واجلودة، حيث يبلغ س��عر دبابة 

من هذا النوع 4.7 ماليني دوالر.
5. دبابة “Leclerc 56-AMX” الفرنسية

تعتبر هذه الدبابة متطورة للغاية، إال أن 
بيعها جرى فق��ط، فضال عن احلكومة 
الفرنس��ية، لإلمارات، التي اشترت 388 
آلية من ه��ذا الطراز.وعلى الرغم من أن 
ه��ذه الدبابة أظه��رت قدراتها القتالية 
اجليدة خالل مشاركة القوات اإلماراتية 
في النزاع الدائر باليمن، إال أن س��عرها 
الكبي��ر ج��دا حت��ى بالنس��بة للعالم 
الغربي، 9.3 ماليني يورو، منع من التوقيع 

على عقود جديدة لبيعها.

متابعة / البينة الجديدة
صرح مصدر رسمي باكستاني األحد بأن أول طائرة 
مقاتلة حديثة متعددة املهام من طراز ثاندر جيه إف- 
17 )رعد جيه إف-17( أنتجت في مجمع الصناعات 
اجلوية الباكستاني كامرا سوف تنطلق قريبا.وقال 
املصدر لقناة »جيو« التليفزيونية اإلخبارية إن كال 
من الصني والس��الح اجل��وي الباكس��تاني يوليان 
أهمية كبيرة لهذا املشروع الذي حتقق بعد جهود 
مضني��ة دامت على مدى عق��د تقريبا.ويأتي إنتاج 

هذا الن��وع من الطائرات في إطار مش��روع صيني 
باكستاني مش��ترك.وأوضحت مصادر باكستانية 
أن هذا املش��روع س��وف يكون بداي��ة لعصر جديد 
ف��ي العالقات الصيني��ة الباكس��تانية ولصناعة 
الطائرات.يذك��ر أن الطائرة ثاندر جيه إف 17 طائرة 
خفيفة تعمل في كل الظروف املناخية ليال ونهارا 
ومتعددة املهام.وس��وف حتل الطائرة اجلديدة محل 
أس��طول قدمي من طائ��رات أي 5 إس وإف 7 جي إس 

وطائرات ميراج.

متابعة / البينة اجلديدة
أعلن نائب وزير الدفاع أليكسي كريفوروشكو، 
أن ثالث س��فن حربية جديدة دخلت اخلدمة في 
البحرية الروسية. وقال كريفوروشكو: »حصلت 
الق��وات البحري��ة الروس��ية عل��ى ثالث س��فن 
حربية«.كم��ا حصل األس��طول الروس��ي على 
49 صاروخ ك��روز من طراز »كاليب��ر« التكتيكي 
و4 صواريخ مض��ادة للس��فن.وأعلن قائد اللواء 
ال13 في القاعدة البحري��ة لينينغراد غريغوري 

تشيرنيتس��كي أن س��فينة االس��تخبارات من 
مش��روع 18280 »إيف��ان خ��ورس« الت��ي حصل 
عليها األس��طول مؤخرا  جاه��زة لتنفيذ املهام 
التي وضع��ت أمامها«.وصممت الس��فينة من 
مش��روع 18280 من أجل توفير االتصاالت وإدارة 
األسطول، واالستطالع وإجراء حرب إلكترونية، 
الس��فينة  أن  لتشيرنيتس��كي.وأضاف  وفق��ا 
حاليا في طريقها إلى كرونشتاد وستشارك في 

العرض في يوم األسطول البحري الروسي.

ــة  ــد jf-17 / fc-1 صناع ــرة رع اول طائ
باكستانية خترج اىل النور 

البحرية الروسية حتصل على ثالث 
سفن حربية جديدة 

فرنسا تعتزم صناعة 
الغواصات األفضل يف العامل

متابعة / البينة الجديدة
فازت فرنسا بأضخم عقد تسلح في تاريخ أستراليا، تبلغ قيمته 
نح��و 39 ملي��ار دوالر أمريكي، بهدف حتديث أس��طول الغواصات 
األسترالي.وأعلن رئيس الوزراء األس��ترالي مالكولم تورنبول ، أن 
مجموعة »دي سي إن إس« الفرنسية، املتخصصة في الصناعات 
العس��كرية البحرية، فازت بعقد ضخم تقدر قيمته ب�39 مليار 
دوالر أمريك��ي، لتحدي��ث أس��طول الغواصات األس��ترالي.وهذا 
أضخم عقد تسلح تبرمه أستراليا في تاريخها، وهو يشمل 12 
غواصة عابرة للمحيطات، وزن الواحدة منها أكثر من 4 آالف طن، 
ويفترض أن حتل محل الغواصات الراهنة، التي من طراز »كولينز« 
وتعمل على الدي��زل والكهرباء.وأوضح رئيس الوزراء األس��ترالي 
أنه أبلغ الرئيس الفرنس��ي فرانسوا هوالند باخليار الذي اتخذته 
حكومت��ه، مؤكدا أن الغواصات ال�12 التي س��تصنعها فرنس��ا 
لصالح بالده، ستكون »األكثر تطورا في العالم«.وفازت اجملموعة 
الفرنس��ية بهذا العقد متفوقة على كل من مجموعة »تي كي 
إم إس« األملانية و«كونسورس��يوم«، تابع لشركة »ميتسوبيشي 
هافي آنداس��تريز« املدعومة من قبل احلكومة اليابانية.ومع هذا 
العق��د البالغة قيمته 39 مليار دوالر أمريك��ي )حوالي  50 مليار 
دوالر أس��ترالي(، تعتزم أس��تراليا مضاعفة حجم أسطولها من 

الغواصات ليصل إلى 24 غواصة.

متابعة / البينة الجديدة
بدأت املصانع األملانية لبناء الس��فن بتشييد 4 سفن »ساعر 6« 
احلربية اجلديدة لتصبح أكبر سفن سالح البحرية اإلسرائيلية.

وأفاد املركز الصحفي للجيش اإلس��رائيلي بأن إس��رائيل تتوقع 
احلص��ول على هذه الس��فن خالل 3 س��نوات الس��تخدامها في 
حماية املنطقة االقتصادية اإلسرائيلية وحقول الغاز الطبيعي 
املوج��ودة فيها.وجاء في بيان صدر عن اجليش اإلس��رائيلي: »في 
مدينة كيل األملانية... في 7 شباط جرت مراسم إطالق بناء سفن 
»س��اعر 6«. وخالل الس��نوات ال�3 القادمة س��يبدأ استخدامها 
تدريجي��ا ف��ي س��الح البحري��ة اإلس��رائيلية«.من جهته وصف 
قائد س��الح البحرية اإلس��رائيلية، إيلي ش��ربيت، السفن التي 
ب��دأ بناؤها ف��ي أملانيا، بأنها »أح��د املكونات األساس��ية للدرع 
الدفاعية العس��كرية البحرية للبالد.ومن املتوقع أن تصبح هذه 
الس��فن باإلضافة إلى 3 سفن »ساعر 5« املصنوعة في الواليات 

املتحدة أكبر سفن في األسطول اإلسرائيلي.

أملانيا تبين أكرب سفن 
حربية للبحرية اإلسرائيلية

تعّرف على الدبابات األكثر طلبا يف العامل

متابعة / البينة الجديدة

الصواريخ املضادة للطائرات هي صواريخ تس��تهدف الطائرات واملروحيات التي 
يتراوح مدى حتليقها ما بني 500 متر وحتى س��تة كيلومترات. تتميز بفعاليتها 
وجناعته��ا في إصاب��ة الهدف، وهن��اك تنافس محم��وم بني الوالي��ات املتحدة 
وحلفائه��ا وروس��يا والص��ني في تطوير ه��ذه املنظومة. وفي ما يل��ي مناذج من 

الصواريخ املضادة للطائرات.
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كم��ا افادت التقاري��ر ان اجلامعة اجلزائريّة 
ه��ي األخ��رى كانت ف��ي مقّدم��ة احلراك، 
اخلامس��ة  العه��دة  ض��د  وانتفض��ت 
بِحراكه��ا  احل��دث  تصن��ع  وأصبح��ت 
األس��بوعي، وال��ذي انضّم إليه األس��اتذة 
من خالل عّدة وقفات س��لمّية داخل عّدة 
جامعات لألس��اتذة اجلامعيني والدكاترة. 
وش��هدت ع��ّدة جامع��ات جزائريّ��ة ي��وم 
الثالث��اء املاض��ي احتجاجات ومس��يرات 
حاش��دة في مختلف أرج��اء اجلزائر رفضا 
بالتغيير،  للعه��دة اخلامس��ة ومطالب��ة 
كما عرفت الكثير من األقس��ام مقاطعة 
شاملة للدراسة، خصوًصا في العاصمة 
الت��ي اجتمع طالّب  كثير م��ن جامعاتها 
وكّلياتها  وس��ط العاصمة ي��وم الثالثاء 
5 مارس )أيار( املاضي في مس��يرة حاشدة 
شارك فيها اآلالف ونالت تغطية إعالمّية 

كبيرة.

انسحاب جماعي من االنتخابات.. 
والتحاق بالشّارع

االنتخابات الرئاسّية املفترض إجراؤها في 
نيسان املقبل، والتي كان يرى فيها البعض 
مخرًجا من املأزق الذي تعيش��ه الُسلطة، 
فقدت الكثير من مصداقّيتها، على األقل 
بالنس��بة للمرّش��حني الذين انس��حبوا 
بشكل جماعي، فبعد الكثير من الترّقب 
وحديث عن احتمال عدم ترّشح بوتفليقة 
املوجود في سويس��را للع��الج، قّدم مدير 
حملته عب��د الغاني زعالن رس��مًيا ملّف 
بوتفليقة للترّش��ح النتخابات أبريل قبل 
س��اعات قليلة من غلق باب الترّشح، وقد 
ترافق ذلك مع انسحاب كّل من عبد الرزّاق 
مق��ري رئيس »حرك��ة مجتمع الس��لم« 
وعل��ي ب��ن فلي��س الوزي��ر األّول الس��ابق 
ورئيس حزب »طالئع احلريّات« وعبد العزيز 
بلعيد رئي��س حزب »جبهة املس��تقبل«، 
كم��ا جرى رف��ض ملّف ترّش��ح املرّش��ح 
املس��تقّل رش��يد نّكاز من ط��رف اجمللس 
الدستوري.وإثر هذه التطّورات، وبعد تأّكد 
ا للرئاس��ّيات  ترّش��ح بوتفليق��ة رس��ميًّ
املقبلة، انطلقت ف��ي اليوم األخير إليداع 
امللّفات في الثالث من آذار املاضي بشكل 
مفاج��ئ مظاه��رات ليلّية في ع��ّدة مدن 
جزائريّة رافضة لهذا الترّش��ح، وتواصلت 

االحتجاج��ات إل��ى س��اعات متأّخرة من 
تل��ك الليلة.وبع��د هذه االنس��حابات من 
طرف املرّش��حني، ل��م يبَق في املنافس��ة 
 ، -حلّد الساعة- س��وى شخصّيتنينْ بارزتنينْ
ُهم��ا علي غدي��ري، اجلن��رال املتقاعد منذ 
س��نة 2015، وبوتفليق��ة املريض املتواجد 
في سويس��را. قد يبدو م��ن الوهلة األولى 
أّن هذا س��يعني أن الطريق معّبدة لوصول 
اجلنرال الس��ابق للرئاس��ة في ظّل غياب 
املنافسني ومرض الرئيس بوتفليقة، لكن 
األمور داخل حملته ليس��ت على ما يرام، 
فلم تسلم هي نفسها من ارتدادات زلزال 
الش��ارع اجلزائ��رّي.إذ انس��حب من فريقه 
رئيس حملت��ه االنتخابّي��ة والعقل املدبّر 

داخلها، احملامي مقران آيت العربي، وأعلن 
انضمامه إلى احِلراك الش��عبّي، باإلضافة 
إل��ى رئيس��ة ح��زب »االحت��اد م��ن أج��ل 
التغيير والرق��ّي«، التي غادرت حملته هي 
األخرى وأعلن��ت مقاطعته��ا االنتخابات 
الرئاس��ّية وانضمامه��ا إل��ى احتجاجات 
الش��ارع، وبانس��حاب هاذي��ن االس��منينْ 

البارزين، تك��ون حملة اجلن��رال قد تلّقت 
أكب��ر ضربة موجع��ة لها من��ذ انطالقها 
ف��ي بداية هذه الس��نة، وس��ط مطالبات 
شعبّية باالنسحاب من السباق الرئاسّي 
ال��ذي يبدو محس��وًما س��لًفا، وااللتحاق 
بالشارع.على وقع غليان الشارع، اّتهت 
العديد من الش��خصيات إلى االنحياز إلى 
حراك اجلماهيري، إذ شهدت األيّام املاضية 
اس��تقاالت باجُلمل��ة، وأخ��رى فرديّ��ة في 
مختلف املؤّسس��ات السياسية للنظام 
اجلزائري والدوائر القريبة منه، والتي مّثلت 
ضربات سياس��ّية قويّ��ة يتلّقاها النظام 
السياس��ي كّل ي��وم عل��ى وق��ع تواص��ل 
االحتجاجات الشعبّية التي تعّم الشارع 

البرمل��ان  اجلزائ��ري، فق��د انس��حب م��ن 
اجلزائ��ري 18 نائًبا عن حزب »جبهة القوى 
االشتراكّية« )ُمعارض(، كما استقال سّتة 
ُمنتخب��ني عل��ى األقّل عن ح��زب »جبهة 
التحري��ر الوطني« احلاك��م، باإلضافة إلى 
الوزير الس��ابق والنائب في البرملان س��يد 
احم��د فّروخ��ي، وغادر ثالثة رج��ال أعمال 

منت��دى »رؤس��اء املؤّسس��ات« وه��و أهم 
تنظي��م يجمع رجال األعمال القريبني من 
املعارضة  اجتمعت  اجلزائري.وق��د  النظام 
اجلزائريّة ممّثل��ة في 15 حزبًا معارًضا وأربع 
نقابات و35 ش��خصّية وطنّية سياس��ّية 
وأّكدوا في بيانهم اخلتامي »دعم ومرافقة 
احلراك م��ن أجل حتقي��ق أهداف��ه الثورية 
الرامية لالستقالل«، كما أعلنوا رفضهم 
ألي ش��كل من أش��كال التدّخل األجنبي 

في اجلزائر.

هل هي نهاية »الشرعية الثوريّة«؟
صحي��ح أّن االحتجاج��ات الش��عبّية قد 
انتش��رت ف��ي كّل املناط��ق والقطاع��ات 
كالّنار في الهش��يم، لكن أقس��ى ضربة 

تلّقاه��ا النظام الذي كثيًرا ما اعتمد على 
الشرعّية الثوريّة أساًس��ا حُلكمه، وعلى 
دعم طبقة واسعة من اجملاهدين واملناضلني 
ف��ي حرب التحرير اجلزائريّ��ة )1962-1954( 
املؤيّدي��ن للرئي��س بوتفليق��ة، كان إعالن 
الكثير من الشخصّيات الثوريّة التاريخّية 
»انشقاقها« عن تأييد بوتفليقة، وخرجوا 
بش��كل علن��ّي ض��د العهدة اخلامس��ة 
الش��عبّي.من  للحراك  انحيازهم  وأعلنوا 
أبرز هذه األس��ماء تظه��ر جميلة بوحيرد 
التي لم تكتِف بتسجيل املوقف املُعارض 
لترش��يح الرئيس املريض، بل خرجت إلى 
الش��ارع والتحقت باملس��يرات الشعبّية 
إل��ى خلض��ر  باإلضاف��ة  العاصم��ة،  ف��ي 
بورقعة، القائد العس��كري التاريخي في 
احلرب التحريريّة الذي وّجه رس��الة لنائب 
وزي��ر الدف��اع الوطن��ي، ودع��اه لالنحي��از 
إلى الش��عب الرافض للعهدة اخلامس��ة 
حس��ب كالمه.أيًضا كان من بني األسماء 
الثوريّ��ة التي أيّ��دت احِل��راك االحتجاجي 
أحد أبط��ال »معركة اجلزائ��ر« خالل فترة 
احل��رب التحريريّة ياس��ف س��عدي الذي 

أعلن رفضه للعهدة اخلامسة، وهو نفس 
موقفه تاه العهدة الرابعة سابًقا. قائمة 
الش��خصّيات الثوريّ��ة املعترض��ة عل��ى 
التمدي��د لبوتفليقة التي قد تؤّش��ر على 
وص��ول ش��عار »الش��رعّية الثوريّ��ة« إلى 
نهايته تش��مل عّدة شخصّيات بارزة، من 
بينها زه��رة ظريف بيط��اط ولويزة إيغيل 
أحريز وغيرهما.حتى األس��ماء التي كانت 
قريبة من النظام اجلزائري وش��غلت حتى 
وقت قريب مسؤولّيات ُعليا خرجت رافضة 
للعهدة اخلامس��ة، أبرز هذه األس��ماء هو 
دحو ولد قابلية، املناضل في حرب التحرير 
ووزي��ر الداخلي��ة الس��ابق لغاي��ة س��نة 
2012. باإلضاف��ة إلى »املنّظم��ة الوطنّية 

للمجاهدي��ن«، وه��ي أكب��ر منّظمة تمع 
ُمقاتل��ي ومناضلي ح��رب التحري��ر، التي 
أصدرت بيانًا تدعم فيه احلراك الش��عبي 
ضد العهدة اخلامسة.طوفان االحتجاجات 
ضد العهدة اخلامس��ة للرئيس بوتفليقة 
املنتهي��ة واليته يتوّس��ع كّل ي��وم ويصل 
إلى قطاعات ومساحات جديدة، ولم يكن 
جهاز القضاء في منأى عنه، فقد ش��هد 
األس��بوع املاضي عّدة وقف��ات للمحامني 
باجُلّب��ة الس��وداء أم��ام احملاك��م واجملالس 
القضائّي��ة، وحمل��وا ش��عارات معارضة 
للعهدة اخلامسة ومطالبة بالتغيير، كما 
كانت أبرز خطوة يّتخذها احملامون تنظيم 
مس��يرة باتاه »اجمللس الدستوري«، وهي 
الهيئ��ة املس��ؤولة ع��ن دراس��ة ملّف��ات 
املترّش��حني والفص��ل فيه��ا، إذ طالب��وه 
بعدم قبول مل��ّف الرئيس بوتفليقة الذي 
ش��هدت حالته الصحّية تدهورًا شديًدا، 
وأّكدوا أّن ترّش��ح الرئيس املريض مخالف 
للدس��تور ف��ي ماّدت��ه 102 وامل��ادة 28 من 
النظ��ام الداخل��ي للمجلس الدس��توري 
التي تشير إلى أّن على املرّشح إيداع ملّف 

ترّشحه بنفسه، وهو األمر الذي لم يفعله 
بوتفليقة املتواجد في سويس��را للعالج.
وباحلدي��ث عن احلال��ة الصحّي��ة للرئيس 
بوتفليق��ة، فق��د نقل��ت وس��ائل إع��الم 
سويس��ريّة أّن وضع��ه الصح��ي يتطّلب 
»رعاية مس��تمّرة« وأّن حياته »حتت تهديد 
دائم«، كما أش��ارت صحيفة »التريبون دو 
جني��ف« إلى أنّه يعاني م��ن فقدان جزئي 
للقدرة عل��ى الكالم، رغم أنّه يس��تطيع 
فهم م��ا يقال له. وأّك��دت الصحيفة بأن 
بوتفليقة ال يزال يتواجد في املستش��فى 
السويس��ري لتلّقي العالج بعد إشاعات 
عن عودته إلى اجلزائر، وأش��ارت الصحافة 
إل��ى أّن هناك احتمالية لع��ودة بوتفليقة 

إل��ى اجلزائ��ر نهاي��ة هذا األسبوع.وس��ط 
االحتجاج��ات احلاش��دة التي يش��هدها 
الش��ارع اجلزائرّي، حتاول السلطة احتواء 
هذا احلراك من خالل رس��ائل منسوبة إلى 
الرئيس بوتفليقة، والت��ي يرى الكثير من 
املتابع��ني أّن الرئيس ال ِعل��م له مبحتواها 
نظًرا لوضعه الصحّي، إذ جاء في الرسالة 
األخيرة املنس��وبة إليه مبناسبة االحتفال 
بعيد املرأة عبارات اس��تعطافّية للنساء، 
ودعاه��ّن ل�»احلذر واحليطة من اختراق هذا 
التعبير الس��لمي من طرف أية فئة غادرة 
داخلية أو أجنبية التي، ال س��مح اهلل، قد 
تؤدي إل��ى إثارة الفتنة وإش��اعة الفوضى 
وما ينجر عنها من أزمات وويالت« حس��ب 
ما جاء في الرس��الة.ولعّل أبرز رسالة من 
طرف الس��لطة منذ اندالع االحتجاجات 
في 22 ش��باط املاض��ي، كان م��ا جاء في 
الرسالة املنسوبة إلى الرئيس بوتفليقة، 
والتي قرأها مدي��ر حملته إثر إيداعه مللف 
ترّش��ح الرئي��س املتواج��د في سويس��را 
للع��الج، إذ ج��اءت فيه��ا وع��ود ب�»تغيير 
النظ��ام« ووعد ب�»إنش��اء آلية مس��تقلة 

تتول��ى دون س��واها تنظي��م االنتخابات« 
باإلضاف��ة إلى الوعد األبرز ال��ذي متّثل في 
تنظيم انتخابات ُمس��بقة بعد انتخابه، 
لن يكون مرّشًحا فيها.لكن الرسائل التي 
أثارت ردود أفعال املراقبني واهتمامهم أكثر 
من الرسائل املنسوبة للرئيس، كانت تلك 
الت��ي يقرؤها نائ��ب وزير الدف��اع الوطني 
والقائد الع��ام للقوات املس��ّلحة الفريق 
أحمد قايد صالح، إذ ظهر فيها متمّسًكا 
بش��رعية الرئيس بوتفليقة، وأشار إلى أّن 
»بعض األط��رف تدفع بالش��عب اجلزائري 
نحو اجملهول من خالل النداءات املشبوهة 
ظاهره��ا التغني بالدميقراطي��ة وباطنها 
ج��ر ه��ؤالء املغرر به��م إلى مس��الك غير 
آمن��ة وغير مأمونة العواقب«.كما قال في 
رس��الة أخرى أّن »الش��عب اجلزائري الذي 
عايش سنوات اجلمر )في إشارة للعشرية 
وق��ّدم  املعان��اة  أش��كال  كل  الس��وداء( 
خاللها ثمًنا غالًي��ا، ال ميكنه بأي حال من 
األح��وال أن يفّرط في نعم��ة األمن وراحة 
البال«. وأضاف: »إن الش��عب الذي أفشل 
اإلره��اب وأبط��ل مخططاته هو نفس��ه 
مطال��ب اليوم في أي موق��ع كان أن يعرف 
كيف يتعامل مع ظروف وطنه وش��عبه«.

وكان »رئي��س حرك��ة مجتم��ع الس��لم« 
عب��د ال��رزّاق مقري ق��د وّجه رس��الة إلى 
الفريق قايد صالح، طالبه فيها بتوضيح 
موقفه إن كان خطابه منحازًا للشعب أم 
تهديد ل��ه، كما أضاف بأّن »اخلطر الوحيد 
على النظ��ام العام وعلى اس��تقرار البلد 
ه��و النظام السياس��ي، س��واء الذي أنت 
جزء من��ه وتق��وم اآلن بحمايت��ه، أو الذي 
حتاربه وتوجه له رس��ائلك بأساليبك غير 
املباشرة«.ويُنتظر أن تتواصل االحتجاجات 
ش��عبّية اليوم اجلمعة، لألسبوع الثالث 
عل��ى التوالي في مختلف أنح��اء اجلزائر، 
كما ش��هدت مواقع التواصل االجتماعّي 
دعوات للعصيان املدني وإلضراب ش��امل 
مرتق��ب ف��ي األس��بوع الق��ادم، ولذل��ك 
شهدت عّدة أسواق ومحالّت تاريّة توافد 
الكثير من العائ��الت من أجل اقتناء املواد 
ا إلضراب ُمحتمل  الغذائّية الالزمة حتّس��بً
وتفاديً��ا لنق��ص ه��ذه امل��واد ف��ي األيّ��ام 

القادمة.

مل يبَق يف املنافسة  سوى شخصّيتينْ بارزتينْ ُهما علي 
غديري اجلنرال املتقاعد منذ سنة 2015 وبوتفليقة املريض

افادت التقارير الصحفية ان اجلزائر تعيش منذ إعالن الرئيس بوتفليقة ترّشحه لعهدة رئاسّية خامسة، احتجاجات شعبّية واسعة في مختلف 
أنحائها، وخرجت مظاهرات حاشدة في عّدة مناطق حسب الدعوات التي تناقلتها وسائل التواصل االجتماعّي. وانطلقت هذه املظاهرات في 22 
فبراير )شباط( املاضي، وسرعان ما توّسعت لتتحّول إلى احتجاجات عارمة شارك فيها مئات اآلالف، وانضّمت إليها عّدة فئات وقطاعات شعبّية 
وعّمالية مختلفة، لكن التطّورات التي أس��فرت عن هذه االحتجاجات قد تهّدد بنية النظام   الذي اعتمد على الش��رعية الثوريّة منذ تأسيسه، 

وذلك بعد أن خرجت للعلن ألّول مّرة، عّدة شخصّيات ومنّظمات ثوريّة شاركت في ثورة التحرير سنة 1954 ضد العهدة اخلامسة.

اين وصلت االحتجاجات الشعبية في الجزائر؟

واض��اف “س��نتحدث ع��ن احلي��اء 
واملش��اكل الت��ي يس��ببها غي��اب 
هذا املصطلح واحلي��اء هو نوع من 
واحلياء  الوقاح��ة  احلش��مة وض��د 
عبارة عن شعور بالضيق والتضايق 
اذا صدر أم��ر خ��الف اآلداب العامة 
واخلروج ع��ن القاعدة ووجود ضمير 
يؤنب صاحبه وهذا الشعور يتنامى 
كلما كان املوقف كبيرا س��واء مع 
االفراد او اجملتمع.وأشار الصافي الى 
أننا “منر بحالة من اجلهد والش��غل 
الكبير على مجتمعنا حتى يسلخ 
احلياء من��ه ومن الش��اب فيتجاوز 
بدعوى احلرية ومن النس��اء بدعوى 
احلرية” مؤكدا ان “احلياة في احلياء 
وبدونه ال توجد حياة ويكون اجملتمع 
أق��رب للغابة.وبني “انتم حتاولون ان 
تقتل��ون اجملتم��ع بس��لبكم احلياء 
منه وجند الش��اب ال يس��تحي من 
فعل اي ش��يء والفت��اة هي عنوان 
احلي��اء وعلى اجملتم��ع ان تتوفر فيه 
احلصانة وال يسمح باي تاوز.وتابع 

الس��يد أحمد الصاف��ي، ان “البلد 
يراد له ان ينتقل الى فوضى مدمرة 
ليس له��ا ح��دود” مش��يرا الى ان 
“احلري��ة له��ا معايير وقي��م وهؤالء 
فش��لوا ول��م يتوف��ق اح��د مهما 
حاولوا باستهداف اجملتمع” مشدداً 
“البد من حصان��ة مجتمعية متنع 
إنهيار البلد وهن��اك ارقام مخيفة 
التج��اوزات االخالقية.وأوضح  ف��ي 
ان “ه��ذا اجملمتع العراق��ي له كيان 
وعلم��اء وفض��الء وأس��س كرمي��ة 
وش��باب وفتوة ونس��اء ربت أبطاال 
وش��جعانا من اجل القتال وحفظ 
وح��دة البلد وه��ؤالء هم الش��رف 
واحلي��اء والب��د ان نكث��ر م��ن ه��ذه 

النماذج.وح��ذر “اياك��م من اخلداع 
مبصطلحات باسم احلرية ويحز في 
انفس��نا كثيراً ان نص��ل الى حالة 
األرق من خالل بدء اجملتمع في املسير 
في منحى آخر” مبينا ان “من ميسك 
مقاليد األمور مقص��رون كثيرا في 
احلف��اظ على اجملتمع م��ن االنهيار.
وقال ممثل املرجعية “هناك تقصير 
من الذين عندهم مقاليد االمور في 
احلفاظ على اجملتمع وتقصير كبير 
وه��م بعيدون ع��ن اجملتم��ع ويجب 
ان ننه��ض به��ذا البل��د وان نهتم 
بتربية جيل يبني البلد ويجنب من 
االنهي��ار والعودة ال��ى احلرية ولكن 
وف��ق ضواب��ط وقي��م ونعي��ش من 
والال  والالمس��ؤولية  التعدي  حالة 
شعور.وأس��تطرد بالق��ول “هن��اك 
محاوالت الى له��زم الفضيلة أمام 
الالفضيلة ولكن ال بد ان يكون هذا 
البلد منيعا ع��ن كل احملاوالت التي 
تس��تهدف هويته والبد ان يحافظ 

على هويته وسمعته وكرامته.

البينة الجديدة / القسم السياسي

كربالء املقدسة / البينة الجديدة / جسام السعيدي
حذر ممثل املرجعية الدينية في كربالء املقدس��ة، الس��يد أحمد الصافي من إستمرار إنهيار املنظومة األخالقية في اجملتمع العراقي.وقال السيد 
الصافي في خطبة اجلمعة التي ألقاها  داخل الصحن احلس��يني الش��ريف  يوم30/جمادي االخرة/1440ه� املوافق 2019/3/8م “البد من دق ناقوس 
اخلط��ر النهيار بعض املنظومة االخالقية في بلدن��ا وبعضها بدأت تتارجع وتنهار ودون اكتراث واالعجب ان التصدي لها خجول جداً ال ينهض وال 

يحل املشكلة والبعض يقف موقفا متفرجا ولعلنا نبقى نؤكد على أهمية ما نستشعر وعلى اجلميع ان يأخذ دوره”.

ممثل املرجع السيستاني:  العراق يراد له ان ينتقل
 اىل فوضى مدمرة ليس هلا حدود

االنتخابات الرئاسّية املفرتض إجراؤها يف نيسان املقبل كان يرى فيها البعض 
خمرًجا من املأزق الذي تعيشه الُسلطة فقدت الكثري من مصداقّيتها

اجملمتع العراقي له كيان وعلماء وفضالء وأسس كرمية وشباب وفتوة 
ونساء ربت أبطاال وشجعانا من اجل القتال وحفظ وحدة البلد

ناقوس الخطر يدق النهيار المنظومة االخالقية في بلدنا وبعضها بدأت تتأرجع وتنهار

السيد الصايف

بوتفليقة

NO.3143.suN.10.MAR.2019 العدد )3143( األحد 3/10/ 2019 



لست مكتش��ف تش��ريب الباقالء إذا ما قلت بأن أزمة السكن 
ه��ي واحدة من أه��م املعضالت والتحديات الت��ي تواجه املواطن 
العراق��ي وظلت كل احلكومات الس��ابقة والالحق��ة عاجزة عن 
إيجاد حلول جذرية وعاجلة لها سواء أكان األمر من خالل توزيع 
قط��ع أراٍض س��كنية مع قروض إس��كانية أم من خالل إنش��اء 
مجمعات س��كنية قادرة على اس��تيعاب األع��داد املتزايدة من 
الس��كان س��نوياً ما يربو على املليون نس��مة، وه��و ما يتطلب 
من الدولة االرتقاء الى مس��توى هذا التحدي.. وإذا ما علمت بأن 
نس��بة العراقيني ممن يعيشون في العشوائيات التي بلغ عددها 
ف��ي العاصمة بغ��داد )1022( 13%، ف��إن عليك أن ت��درك أننا إزاء 

قضية جد خطيرة وال بد من حلول..
وحس��ناً فعل��ت وزارة اإلعمار واإلس��كان والبلديات واألش��غال 
العامة، وعلى رأس��ها الوزير )الشاغول( بنكني ريكاني، املباشرة 
بتوزيع قطع أراٍض س��كنية على املواطنني تلبيًة ملبادرة الس��يد 

رئيس ال��وزراء ع��ادل عبد 
امله��دي بواق��ع )150( متراً 
مربع��اً لفئ��ة ذوي الدخل 
مرب��ع  مت��ر  و200  احمل��دود 
لفئ��ة متوس��طي الدخل 
دين��ار  أل��ف   )75( وبواق��ع 
للمتر املربع الواحد و)400( 
متر مربع أو أكثر مليسوري 
احل��ال.. وما يف��رح أكثر أن 
س��تكون  األراض��ي  ه��ذه 
مخدوم��ة بش��بكات املاء 
اخلدمات  وباقي  والكهرباء 

الضرورية.
وألن م��ن حق��ي كمواط��ن أن أدل��و بدل��وي فإنني أقت��رح، ألجل 
اس��تثمار هذه املبادرة خير اس��تثمار، أن يصار إلى شركات وزارة 
اإلعم��ار واإلس��كان املتخصصة ف��ي مجال البن��اء وهي جديرة 
بأن تتولى بناء مجمعات س��كنية على ش��كل م��دن متكاملة 
اخلدمات واملستلزمات الضرورية للحياة تأخذ فيه بنظر االعتبار 
عدم اللجوء إلى البناء العمودي ألن هناك من ال يرغب بذلك وإمنا 
تكون دوراً مس��تقلة ومتكاملة، وهذا ما يريده املواطن العراقي.. 
وبه��ذه اخلطوة نك��ون قد ضمنا تش��غيل ش��ركاتنا احلكومية 
وحتريك قطاعات احلياة ومفاصلها كافة حيث ستشتغل معامل 
الطاب��وق والكاش��ي والش��تايكر واحلدادة والنجارة واالس��منت 
واملواد الكهربائية والتأسيسات املنزلية ومفردات كثيرة يصعب 
اآلن عدها، ناهيك عن تش��غيل اآلالف املؤلفة من األيدي العاملة 
احمللي��ة التي تش��كو اآلن كس��اداً وبطالة مرعبة.. كم��ا أن بناء 
هذه اجملمعات س��يوفر على املواطن )دوخة الراس( وجيب الليف 
ورّد اللي��ف، ناهيك عن أننا س��نضمن بناء مدن ومجمعات فيها 

معمارية وطرز من البناء اجلميل .. ها يابة شتگولون؟!
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

كاريكاتري
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عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

تغيري اسم ساحة التحريات يف بغداد إىل )شنكال(

َكُن .. ُمْشِكَلٌة  السَّ
ُحُلْوٌل َوُمْقَتٌَح

بناء هذه املجمعات 
سيوفر على املواطن 

)دوخة الراس( وجيب 
الليف ورد الليف، 

ناهيك عن أننا سنضمن 
بناء مدن ومجمعات 

فيها معمارية وطرز من 
البناء الجميل..

بغداد / البينة الجديدة
ش��ؤون  ع��ام  مدي��ر  كش��ف 
ع��ن  بغ��داد،  ف��ي  االيزيدي��ني 
لتغيي��ر  حكومي��ة  موافق��ة 
اس��م س��احة التحري��ات في 
جانب الرصافة م��ن العاصمة 
ال��ى س��احة ش��نكال. وق��ال 
ش��يروان آل اسماعيل: »طلبنا 
م��ن االمان��ة العام��ة لبغ��داد 
ومحافظة بغداد اطالق اس��م 

ش��نكال على احدى الساحات 
ف��ي بغداد وجاءت االس��تجابة 
االيجابي��ة ومت حتوي��ل س��احة 
التحري��ات ف��ي الرصاف��ة الى 
ساحة شنكال تخليداً لذكرى 
اإلب��ادة اجلماعي��ة الت��ي حلت 
.»2014 آب   3 ف��ي  بااليزيدي��ني 

»إن  اس��ماعيل:  آل  وأض��اف 
الفنان نصير ش��مة كان له دور 
مشّرف في إجناز هذا املشروع«.

بغداد/ البينة الجديدة / قاسم حوشي 
تس��ّلم الفائز في السحب السنوي الثاني ملنتج شهادة 
إيداع )تس��تاهل( للموس��م الثاني الس��يد )زيد سعدي 
عب��اس( جائزته يوم اخلمي��س 2019/3/7 في بغداد، حيث 
ق��ام رئي��س املص��رف العراقي للتج��ارة الس��يد فيصل 
الهيمص بتسليمه اجلائزة البالغة )250.000.000( مليون 
دينار عراق��ي. وعّبر الفائز عن ش��كره للمصرف العراقي 
للتج��ارة وقال: »لوال وج��ود الثقة املتبادل��ة بني املصرف 
والزب��ون ملا اس��تطعت املش��اركة مبنتج ش��هادة إيداع  
)تس��تاهل(، ويعتبر وجود املنتج هو لتش��جيع املواطنني 
عل��ى االدخار بصورة أكثر أماناً«. ويذكر أن )تس��تاهل( هو 
منتج ش��هادة إي��داع أطلق ألول مرة ف��ي العراق من قبل 
املص��رف العراقي للتجارة بش��هر آذار 2017، يعني إيداع 
خمسمائة ألف دينار عراقي ال غير في أحد فروع املصرف 

العراقي للتجارة من خاللها تتأهل للدخول بالسحوبات 
التالية: 

1. الس��حب الش��هري بقيمة 10 ماليني دين��ار و8 فائزين 
بقيمة مليون دينار لكل منهم. 

2. الس��حب الفصل��ي بقيمة 20 مليون دين��ار و8 فائزين 
بقيمة مليون ونصف لكل واحد منهم وتقام في شهري 

حزيران وكانون األول.
3. الس��حب نصف الس��نوي بقيمة 30 مليون دينار و15 
فائزاً بقيمة مليونني ونصف لكل منهم وتقام في ش��هر 

أيلول.
4. اجلائ��زة الس��نوية الكبرى 159 مليون دين��ار و4 فائزين 

بسيارة نوع النترا لكل منهم.
وأك��د املدير س��رعة املش��اركة في هذا املنت��ج وكل هذا 

يخضع إلى شروط البنك املركزي العراقي وتعليماته.

البينة الجديدة / خاص
نش��رت بورصة ن��ازداك )NAZDAQ( في مدينة 
نيويورك في س��احة تامي سكوير، على برجها، 
اس��م وش��عار س��وق العراق لالوراق املالية مما 
ميث��ل حدثاً تأريخياً لرفع اس��م الع��راق عالياً 
ويعطي رس��الة مهم��ة مفادها اهتم��ام بالغ 
م��ن قبل مؤسس��ة عاملية مبؤسس��ة عراقية 
رصين��ة. وتع��د س��وق الع��راق ل��الوراق املالية 
مؤسس��ة ذاتية التنظيم تأسست عام 2004 
حيث اس��تخدمت سوق العراق أنظمة شركة 

NAZDAQ العاملية التي تستخدمها 32 بورصة 
عربية واوروبية وبورصة ن��ازداك األميركية في 
تداول األوراق املالية من��ذ عام 2009 والى غاية 
الي��وم احلالي. وتعتبر NASDAQ س��وق العراق 
لألوراق املالية احد اهم األسواق املالية العربية 
كونه��ا حريص��ة عل��ى اس��تخدام وتطوي��ر 
األنظم��ة االكتروني��ة،، واليوم ه��ا هي حتتفل 
NASDAQ مع س��وق العراق ل��ألوراق املالية من 
خالل اعالن مهم نشر على برج بورصة نازداك 

بالتهنئة للمرأة ودورها في صنع احلياة.

كنت قد نشرت في عدد جريدة البينة اجلديدة املرقم )3133( 
الصادر في 24 ش��باط 2019، في ه��ذه الزاوية حتديداً، عموداً 
حمل عنوان )لس��نا ضد فقير يتس��ول.. ولكن(، تناولت فيه 
ظاه��رة التس��ول في الب��الد وكي��ف أصبحت خ��ارج نطاق 
السيطرة بسبب األعداد الكبيرة ممن صار التسول بالنسبة 

لهم مهنة.
وحس��ناً فعلت وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد وقيادة 
شرطة بغداد عندما شنت حملة واسعة أسفرت عن القبض 

على أكثر من )300( متسول وإحالتهم إلى القضاء..
واملفارق��ة الالفتة أنه، قبيل ش��ن احلمل��ة جلمعهم، كانت 
وكالة املتس��ولني هي أس��رع وكال��ة إخباري��ة عندما أخبر 
أحده��م اآلخ��ر باألم��ر، لهذا س��رعان م��ا اختفوا بس��رعة 

البرق!!
ويعرف اجلميع أن لهؤالء 
خط��وط  املتس��ولني 
نقل خاص��ة بهم تأتي 
به��م م��ن بيوتهم منذ 
الباك�����ر  الصب��اح 
إلى  وتعيدهم مس����اًء 
ه��ن��اك  وإن  بيوته��م، 
تس������يطر  مافي��ات 
عليه��م وه��ي من حتدد 
انتش��ارهم  أماك��ن 
والنقاط التي يتسولون 

فيها..
إن احلديث عن ظاهرة التسول ال بد أن يقودنا -شئنا أم أبينا- 
إلى ضرورة قيام الدولة، عبر أجهزتها األمنية، بوضع دراس��ة 
ميداني��ة دقيقة لغرض حتديد اجلهات الفقيرة واملعوزة بغية 
تقدمي الدعم املادي واملساعدة لهم وإلعانتهم على مجابهة 
حتديات احلي��اة، ومن بني تلك اإلجراءات إيجاد فرص عمل ملن 
يقوى على العمل أو تخصيص راتب رعاية اجتماعية ملن هو 
عاج��ز منه��م أو إيداعهم في دور املس��نني واأليتام إن كانت 

حالتهم تتطلب ذلك..
إننا نفرح عندما نرى الش��عب العراقي يعيش في مس��توى 
معيش��ي جيد، ونف��رح أكثر عندم��ا تختف��ي كل املظاهر 
والظواهر الس��لبية الدالة عل��ى الفقر والعوز كالتس��ول، 
وأملن��ا كبير بقرارات وإج��راءات حكومية عاجلة لوضع حد 
لكل ما هو س��لبي، وإن ش��اء اهلل حكومتنا قادرة على جتاوز 
مشكالت كهذه، لسبب بس��يط، هو أن إمكانياتنا وثرواتنا 
تكفي لبناء بلد وإس��عاد ش��عب يس��تحق أن يعيش بكل 

كرامة وازدهار.

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

َوَكاَلُة املَُتَسوِِّلْيَ 
اإِلْخَباِريَُّة اأَلْسَرُع

يِف الَعاَلِ

بال مجاملة

صباح الشيخلي*

حسنًا فعلت وزارة 
الداخلية وقيادة عمليات 

بغداد وقيادة شرطة 
بغداد عندما شنت 

حملة واسعة أسفرت 
عن القبض على أكثر 

من )300( متسول..

بورصة نازداك يف نيويورك )ساحة تايم سكوير(
ترفع اسم وشعار سوق العراق لألوراق املالية

)                                 ( كانت هناك .. املصرف العراقي للتجارة ومبوافقة البنك املركزي العراقي يطلق شهادة إيداع )تستاهل(

الهيمص ميازح زميلنا قاسم حوشي

تتقدم أسرة حترير )البينة اجلديدة(، وعلى رأسها الزميل رئيس 
التحرير عبد الوهاب جب��ار، بأزكى التهاني وأجمل التبريكات 
إل��ى احملامي )ضي��اء الس��عدي( ملناس��بة فوزه الس��احق في 
انتخاب��ات نقاب��ة احملامني العراقي��ني التي جرت يوم الس��ابع 
م��ن آذار احلالي، حيث فاز بفارق أكثر م��ن ألف و600 صوت عن 
أقرب املرشحني، وبذلك يكون السعدي نقيباً للمحامني خلفاً 

للسيدة أحالم الالمي.

)                             ( تبارك 
للسعدي فوزه مبنصب 

نقيب احملامي العراقيي 
وكاالت / البينة الجديدة

أشادت أول وزيرة داخلية في العالم العربي بالتكافؤ واملساواة بني 
اجلنسني، وذلك مبناس��بة يوم املرأة العاملي. وغردت وزيرة الداخلية 
والبلديات اللبنانية، ريا احلس��ن، عبر حس��ابها على تويتر بالقول 

األول��ى »ف��ي ي��وم امل��رأة العامل��ي، ال ب��د م��ن حتية  مزدوج��ة، 
وأدعوه��ا للمرأة اللبنانية التي أفتخر بها 

لتقدمي املزيد من النجاحات 
والثاني��ة  واإلجن��ازات، 

للرجل اللبناني الذي 
اكث��ر  يؤم��ن  ب��ات 

بض��رورة  فاكث��ر 
الف��رص  تكاف��ؤ 
ي  و لتس��ا ا و
ب��ني  باحلق��وق 
معا  اجلنس��ني. 
التكام��ل  نح��و 
من��و  لتحقي��ق 
ف��ي  مس��تدام 

مجتمعنا«.

متابعة / البينة اجلديدة
احتفى مح��رك البحث غوغل 
باملعمارية العراقية البريطانية 
زه��ا حدي��د، تزامناً م��ع اليوم 
العاملي للمرأة. وخصص غوغل 
صفحة خاصة عن أعمال زهاء 
وتصميماتها ومن بينها أشهر 
البنايات في العالم مثل مركز 
الرياضات املائية الذي احتضن 
األلع��اب  دورة  منافس��ات 
األوملبي��ة ع��ام 2012 في لندن، 
ودور األوب��را ف��ي كارديف، وفي 

برل��ني وهونغ كونغ. وُخصصت 
بالتع��اون مع صالة  الصفحة 
ع��رض س��يبرنتني غاليري في 
حديقة الهاي��د بارك في لندن، 
والت��ي تع��رض أعم��اال فني��ة 
وتستقطب أكثر من مليون زائر 
سنويا. وتوفيت زهاء عام 2016 
إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 66 
عاما. وحصلت عام 2012 على 
لقب س��يدة وه��و أرف��ع لقب 
متنحه ملكة بريطانيا، إضافة 

إلى العديد من اجلوائز.

أول وزيرة داخلية 
بالعال العربي تغّرد
يف يوم املرأة العاملي

غوغـــل حيتفــــي بزهـــــا حـــديد

وزيرة األسرة بأملانيا 
جتمع القمامة من 

املنازل احتفااًل باليوم 
العاملي للمرأة .. أين 

!حنن من هؤالء الناس؟


