
بغداد /  
كشفت رئيسة جلنة األسرة واملرأة والطفل النيابية هيفاء األمني، امس األحد، 
عن عزم جلنتها تش��ريع قانون النصاف ش��ريحة النس��اء في العراق، مش��يرة 
إلى وج��ود ثالثة ماليني امرأة بحاجة الى “رعاية خاصة”.وقالت األمني إن “جلنة 
األسرة واملرأة والطفل في مجلس النواب في طور االعداد لقانون يعنى بانصاف 
شريحة النساء في العراق”، مبينة أن “تشريع القانون بحاجة إلى تخصيصات 
مالية وهذا ما سنعمل عليه في موازنة عام 2020”.وأضافت أن “عدد اخلريجات 
واألميات واألرام��ل واملطلقات في العراق يفوق الثالثة ماليني امرأة وهن بحاجة 
إلى رعاي��ة خاصة وتوفير تأمني مالي وصحي له��م”، مؤكدة أن “هناك تواصال 
مس��تمرا مع وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية لشمول أكبر عدد من النساء 
برواتب االعانة”.ولفتت األمني إلى أن “تعطيل القطاع الصناعي والزراعي حرم 

شريحة كبيرة من النساء من احلصول على عمل مناسب”.

 حتث الربملان للتحرك بقوة لفتح ملف وزارة اخلارجية وكشف احلقائق للشعب

من أجل تأمني رعاية خاصة هلن.. »الربملان« يعتزم تشريع قانون لـ”انصاف” ثالثة ماليني امرأة عراقية

جلنة حتقيقية عليا من احلشد تصل خممور للتحقيق يف االعتداء االخري.. ومثول )14( فرنسيا امام القضاء العراقي بينهم جندي خدم يف افغانستان
رئاسة الربملان تعلن وصول )13( قانونا من احلكومة تتعلق مبكافحة الفساد.. ومصدر يكشف االتفاقيات اليت سيوقعها روحاني يف زيارته لبغداد اليوم

ليطلع العراقيون.. عبد املهدي : أكثر من )30( مليار دوالر سائبة يف األسواق و)12( مليار دوالر كمشاريع متلكئة

الربملان يعقد جلسته اليوم.. قراءات اوىل لعدد من مشاريع القوانني.. واستكمال الكابينة الوزارية خارج القوس
اردوغان يوجه رسالة للكرد يف سوريا والعراق.. وجملس بابل: داعش يعتمد طريقة )الذئاب املنفردة( يف جرف النصر
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وصول وفد لبناني رفيع المستوى للعراق.. ولجنة من البيشمركة تزور بغداد االسبوع الحالي.. وهذا ما ستبحثه

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 

البخاتي: امللف االصعب للربملان هو معاجلة اكثر من )4000( درجة وظيفية ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق!

اف��اد مص��در سياس��ي امس ب��أن وفداً 
لبنانياً رفيع املس��توى وصل الى العراق 
اللبنان��ي  االتص��االت  وزي��ر  برئاس��ة 
)محمد شقير( واضاف املصدر ان الوفد 
سيش��ارك ف��ي اع��ادة اعم��ار املناطق 
املتض��ررة والتباحث بأمور اخرى اهمها 
االس��تثمار في الع��راق مش��يراً الى ان 
الوف��د يتألف من )25( رج��ل اعمال من 
مختلف اجملاالت واالختصاصات اضافة 
ال��ى س��فير لبن��ان ف��ي الع��راق )علي 

حبحاب(.
وف��ي ش��أن آخ��ر ت��زور جلن��ة م��ن وزارة 
اقلي��م  حكوم��ة  ف��ي  البيش��مركة 
كردس��تان االس��بوع احلالي العاصمة 
بغ��داد لالجتم��اع م��ع جلنة م��ن وزارة 
ل��وزارة  الع��ام  االم��ني  وق��ال  الدف��اع 
البيش��مركة الفري��ق )جب��ار ي��اور( في 
تصريح صحفي ان��ه من املقرر ان تقوم 
جلنة من حس��ابات وزارة البيش��مركة 
بزيارة بغداد لالجتماع مع جلنة من وزارة 
الدف��اع ملناقش��ة آلية ارس��ال وتوزيع 
رواتب وتخصيصات قوات البيشمركة.

وف��ي ش��أن آخر اعلن��ت هيئة رئاس��ة 
مجل��س النواب عن وص��ول )13( قانونا 
من احلكومة تتعلق مبكافحة الفس��اد 
احلكوم��ة  ان  مؤك��داً  واالداري  املال��ي 
ستعمل على قراءتها والتصويت عليها 
وق��ال النائ��ب الثان��ي لرئي��س البرملان 
)بش��ير احل��داد( في تصري��ح متلفز انه 

وصلنا )13( قانون��ا من احلكومة تتعلق 
الفس��اد وس��نعمل عل��ى  مبكافح��ة 
قراءتها والتصوي��ت عليها وكان رئيس 
البرمل��ان )محم��د احللبوس��ي( قد ابدى 
استعداد اجمللس الجراء تعديل على اي 

قانون يتعلق مبكافحة الفساد.
وفي ش��أن آخ��ر اعلن الس��فير االيراني 
ف��ي بغ��داد )اي��رج مس��جدي( ان زيارة 
رئيس بالده )حس��ن روحاني( الى العراق 
س��تتضمن التوقي��ع عل��ى ع��دد م��ن 
االتفاقيات ب��ني البلدين من بينها خط 

الس��كك احلديد بني مدينة خرمش��هر 
انش��اء  اتفاقي��ة  وكذل��ك  والبص��رة 
وتطوير مدن صناعية وكذلك ما يتعلق 
والقضايا  للبلدين  الدخول  بتأش��يرات 
اجمل��االت  ف��ي  والتع��اون  الكمركي��ة 
الصحي��ة والطبية وبني مس��جدي انه 
م��ن املتوقع ان حجم التب��ادل التجاري 
بني العراق وايران يبلغ خالل الس��نوات 
القليل��ة املقبلة ال��ى )20( ملي��ار دوالر 
سنوياً مشيراً الى ان حجم هذا التبادل 

)13( مليار دوالر حالياً.

وفي التط��ورات كش��فت قي��ادة احملور 
الش��مالي في احلشد الش��عبي امس 
وصول جلنة حتقيقية من هيئة احلش��د 
الشعبي للتحقيق في حادثة االعتداء 
على عناصر اللواء )15( باحلشد مشيرة 
الى انها قطعت الطريق بشكل مؤقت 
حلني تأمينه بش��كل تام وقال املتحدث 
بأسم احملور )علي احلسيني( ان اللجنة 
سترفع تقريرها الى رئيس الوزراء القائد 
العام للقوات املس��لحة بع��د االنتهاء 

من التحقيق.

م��ن جان��ب آخ��ر اعلن��ت الس��لطات 
القضائية امس مثول )14( فرنسياً امام 
القضاء العراقي بينهم جندي فرنسي 
س��ابق خ��دم ف��ي افغانس��تان وذكرت 
صحيفة القضاء في عددها الش��هري 
ان )14( ارهابياً فرنس��ياً انتموا لتنظيم 
داعش مثلوا امام القضاء وان حتقيقات 
جرت معهم واتخذت بحقهم اجراءات 
من قبل محكمة حتقيق الكرخ اخملتصة 
بقضايا االرهاب وان السلطات العراقية 
تس��لمت االرهابي��ني م��ن س��وريا بعد 
متابعة وجه��ود من قبل جهاز اخملابرات 
الوطن��ي العراق��ي وقاض��ي التحقي��ق 

اخملتص بالنظر بقضايا اجلهاز.
وف��ي التط��ورات ايض��اً وج��ه الرئي��س 
الترك��ي )رجب طي��ب اردوغان( رس��الة 
لالكراد داخل ب��الده وفي دول اجلوار اصر 
فيه��ا على ان تركيا تنفذ عملياتها في 
س��وريا والعراق من اجل حمايتهم من 
مخطط��ات االمبرياليني وق��ال اردوغان 
في كلم��ة القاها امس االول امام جتمع 
انتخابي حلزب العدالة والتنمية بوالية 
دي��ار بكر جنوب ش��رق الب��الد ان تركيا 
تكاف��ح في س��وريا والع��راق وغيرهما 
ك��ي اليكون اخوتن��ا االك��راد ادوات في 
بحس��ب  االمبريالي��ني  مخطط��ات 

وصفه.
م��ن جانب آخر ح��ذر مجلس محافظة 
داع��ش  تنظي��م  ان  م��ن  ام��س  باب��ل 
)الذئ��اب  طريق��ة  يعتم��د  االجرام��ي 
املنفردة( في ش��ن هجمات��ه وعملياته 

االرهابي��ة ف��ي ناحي��ة ج��رف النص��ر 
ش��مالي احملافظ��ة فيما اقت��رح حتويل 
الفرق��ة )17( من قي��ادة عمليات بغداد 
ال��ى قي��ادة عملي��ات الفرات االوس��ط 
وبحسب عضو اجمللس )احمد الغرباوي( 
ان جميع العناصر املتسللة من داعش 
تأتي م��ن منطق��ة الفراغ ب��ني قيادتي 
عملي��ات بغ��داد والفرات االوس��ط بني 
شمال بابل وجنوب بغداد مستدركاً ان 
قوات احلشد الشعبي واجليش تسيطر 

على الناحية بشكل تام.
الدائ��رة  اعلن��ت  محل��ي  ش��أن  وف��ي 
االعالمي��ة جملل��س الن��واب ام��س ع��ن 
جدول اعمال جلسة اجمللس لهذا اليوم 
االثنني فيما لم يتضمن جدول االعمال 
اس��تكمال الكابينة الوزارية وبحسب 
الدائ��رة االعالمية فأن اجللس��ة الثانية 
من الفصل التش��ريعي الثاني س��وف 
تتضم��ن القراءة االولى ملش��روع قانون 
الكس��ب غير املش��روع والقراءة االولى 
ملش��روع قان��ون التعدي��ل االول لقانون 
هيئ��ة النزاه��ة رقم )30( لس��نة 2012 
كم��ا يتضمن ج��دول االعم��ال القراءة 
االول��ى ملش��روع قان��ون تعدي��ل قانون 
الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 
)111( لس��نة 1969 املع��دل والقوان��ني 
اخلاص��ة االخ��رى رقم )6( لس��نة 2008 
كما ستش��هد اجللس��ة القراءة االولى 
التج��اوزات  معاجل��ة  قان��ون  ملش��روع 
السكنية والقراءة االولى ملشروع قانون 

التعديل االول لقانون اجلنسية.

يف الهدفكتب املحرر السياسي

لعن اهلل الفس��اد واخ��زى كل الذين امت��دت ايديهم القذرة 
للم��ال الع��ام ليعيثوا ب��ه نهب��اً وخراباً.. لعن اهلل الفس��اد 
واخزى كل متورط به او متستر عليه او متواطئ مع النشالة 
واللص��وص الذين اوغلوا ف��ي جرميتهم وبالغ��وا في غيهم 
ناس��ني او متناسني ان ساعة احلس��اب العسير آتية مهما 
امتد الزمن.. ياحكومة ويا كل الشرفاء واحملبني لهذا الشعب.. 
يا كل من تؤمنون باهلل الواحد القهار وبكل االنبياء والرسل 
وكل االئم��ة االطه��ار والصحاب��ة االخي��ار.. ي��ا كل من يريد 
لهذا الش��عب اخلير ويؤمن بأن محاربة رذيلة الفساد االداري 
واملال��ي ومقاتلة احليتان واملافيات ترقى الى مس��توى احلرب 
على داعش.. عليكم ان تبدأوا املعركة الفاصلة واحلاس��مة 

الفاس��دين  العت��اة  ض��د 
العفنة  الرؤوس  ولتتدحرج 
ألنها  بالقن��ادر  ولتس��حق 
تس��تحق ذل��ك ج��زاء م��ا 
فعلت��ه م��ن افق��ار وخراب 
ودمار لهذا الش��عب.. هذه 
امل��رة لن نقبل باس��تخدام 
مفردة »سوف« و »سنقوم« 
مللناها  ألنن��ا  وس��نضرب 
العملية  التجرب��ة  واثبتت 
كذبها.. هذه املرة لن نختار 

س��وى خيارا واحدا هو منازلة اللص��وص ولتكن معركة من 
ط��راز خاص ينتص��ر فيها احلق والش��عب وكل ق��واه اخليرة 
والع��دل ب��كل ش��جاعته وعنفوانه على اجملرمني الس��فلة 

الذين سرقوا كل شيء.
ان اجللس��ة االول��ى للبرملان ف��ي فصله التش��ريعي الثاني 
التي عقدت امس االول الس��بت 9/ 3/ 2019 وحضرها رئيسا 
اجلمهوري��ة والوزراء ورئيس مجلس القضاء االعلى االس��تاذ 
)فائق زيدان( على رأس وفد ضم رئيس��ي جهاز االدعاء العام 
وهيئة االش��راف القضائي ورئيس محكمة استئناف بغداد 
الرصافة ورئيس اس��تئناف بغداد الكرخ االحتادية هو مبثابة 
نقطة البداية للش��روع ف��ي املعركة التي نريدها ان تُس��ل 
فيها الس��يوف من اغمادها ويس��مع لصليلها صوتاً يقض 

مضاجع الفاسدين والى االمام سر ايها املقاتلون.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 لتكن معركة من طراز 
خاص ينتصر فيها 
الحق والشعب وكل 
قواه الخرية والعدل بكل 
شجاعته وعنفوانه على 
املجرمني

لتبدأ املعركة ضد الفساد  
ولتتدحرج الرؤوس
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اليوم انطالق  قطارات من إق
بغداد اىل كربالء املقدسة لنقل 

اجلماهري الرياضية جمانا 

حل مكاتب املفتشني 
العموميني بني 

التأييد واملعارضة
5

حرب ختشاها املنطقة 
بالكامل... تاريخ صراع 

اهلند وباكستان من البداية

املصور الفوتوغرايف رزكار 
الربزجني: أسعى للحفاظ 

على الذاكرة الفنية
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نائب : ال توافق نهائي على ترشيح شخصيات حمددة لتولي الدفاع والداخليةا
موقع امريكي : اجليش يدفن دروس حرب العراق ويعود لعامل صراع القوى العظمىال

2نائب : بغداد حتاول التهدئة مع اربيل وال تنوي قطع رواتب موظفي اإلقليم
3
3

رئيس الجمهورية يدعو إىل عودة املسيحيني ملناطقهم
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القاهرة / وكاالت / 
أعلن الرئيس املص��ري عبدالفتاح 
السيس��ي، امس األحد، ترشيحه 
رئيس الهيئة الهندس��ية للقوات 
الل��واء كامل  املس��لحة املصرية، 
الوزي��ر، لتولي منص��ب وزير النقل 

خلفا  لهشام عرفات.

وقال السيس��ي خ��الل كلمة له، 
إنه عرض على الل��واء كامل الوزير 
منصب وزير النقل بعد حادث قطار 
محط��ة مص��ر، مضيفا أن��ه وافق 
وقال أن��ا حتت )رِجل( مص��ر في أي 

وقت، وفقاً ل�سكاي نيوز عربية.
وبني السيسي، أنه لم يتم تعيينه   

وزيرا للنقل حتى اآلن، ألنه البد من 
موافقة مجلس الن��واب، والبرملان 

في إجازة حاليا.
وأضاف الرئي��س املصري، أنه كلف 
الل��واء كام��ل الوزير بتطوي��ر وزارة 
الس��كة احلدي��د  النق��ل ومرف��ق 

بحلول عام 2020.

السيسي يرشح قائداً عسكريًا لتولي وزارة النقل
وكاالت / 

)فائ��ق  املس��تقل  النائ��ب  ق��ال 
الشيخ علي( انه ال توجد حلد اآلن 
ارادة حقيقية حملاربة الفس��اد في 
الب��الد ألن بعض االح��زاب ومنها 
احلاكم��ة تعيش عل��ى هذه اآلفة 
وان مايثير االس��تغراب ان الكتل 
التي افس��دت الدول��ة منذ العام 
)2003( وحل��د اآلن هي من تتحدث 

عن الفساد.
واضاف الش��يخ علي في تصريح 
متلف��ز ان الكت��ل احلاكم��ة هي 
من بيده��ا قرار التعيينات وبيدها 
االم��وال لكنه��ا مع ذل��ك تبكي 
وتلط��م وتتح��دث ع��ن الفس��اد 
واش��ار الى ان مكافحة الفس��اد 
)التنظي��ر  عل��ى  االن  تعتم��د 

واملسامير ( .

الشيخ علي: »ال« ارادة حقيقية حملاربة الفساد والكتل 
اليت افسدت الدولة هي من تتحدث عن الفساد

بغداد / 
دعا رئي��س اجلمهورية بره��م صالح، امس 
األحد، إلى عودة املسيحيني الى مناطقهم 
وبيوته��م وتوفي��ر البيئ��ة املناس��بة لهم، 
حاثا رج��ال الدين املس��يحيني على ضرورة 
ان يلعب��وا دورهم احليوي ف��ي التأكيد على 

أهمية عودة املسيحيني إلى العراق.
وقال صالح في بيان صدر خالل اس��تقباله 
ف��ي قص��ر الس��الم البطري��رك كوركي��س 
الثال��ث ان”التكفيري��ني ل��م يعّب��روا ف��ي 
س��لوكهم االجرامي املنحرف عن طائفة او 
ديانة معينة، بل اس��تهدفوا كل املكونات 

واالديان”، مبيناً ان “التنوع الديني والقومي 
في الع��راق عنصر ق��وة وعلين��ا اغناء هذا 
التن��وع وحمايت��ه والتمس��ك به”.وأضاف، 
أن “املس��يحيني تعرض��وا كباقي املكونات 
ال��ى االضطه��اد والتهجي��ر القس��ري من 
قبل تنظيم داعش االرهابي”، مش��دداً على 

“ض��رورة عودتهم ال��ى مناطقهم وبيوتهم 
وتوفير البيئة املناس��بة لهم”.ودعا صالح 
رج��ال الدي��ن املس��يحيني ال��ى ان “يلعبوا 
دورهم احليوي في التأكيد على أهمية عودة 
ابنائن��ا م��ن هذا املك��ون إلى بلده��م الذي 

عاشوا فيه منذ االف السنني”.

 بغداد/ 
اس��تقبل وزير االتص��االت الدكتور نعيم 
االول   ام��س  مبكتب��ه  الربيع��ي  ثجي��ل 
الس��يد  ان��درو بي��ك نائب مس��اعد وزير 
اخلارجية االمريكي لش��ؤون العراق وايران 
والوف��د املرافق له . وناق��ش الطرفان اهم 

القضاي��ا التي تتعلق بقط��اع االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات وسبل تطويرها مبا 
يخدم حتسني جودة االنترنت واليات اعادة 
وتأهي��ل البن��ى التحتي��ة , وكذلك ايجاد 
والشركات  املس��تثمر  الطرق لتش��جيع 
االمريكية للعمل واالستثمار في العراق.

وق��ال  الس��يد الوزي��ر نتمن��ى  تفعي��ل 
املواضي��ع الت��ي طرحت خ��الل اللقاء مع 
الس��فير االمريك��ي  ف��ي كان��ون الثاني 
املاضي في مفاحتة الش��ركات االمريكية 
الراغب��ة وتزوي��د ال��وزارة بقوائم اس��ماء 
الش��ركات الراغب��ة بالعم��ل ف��ي قطاع 

االتص��االت في الع��راق . ولدين��ا عدد من 
املش��اريع املس��تقبلية كاطالق الرخصة 
الرابع��ة ) 4G( وكذل��ك القم��ر الصناعي 
وهن��اك  دراس��ة متقدم��ة بهذا الش��أن 
والوزارة بحاجة الى خبراء ومستش��ارين 

بهذا اجملال,                  تتمة ص3

رئيس اجلمهورية يدعو إىل عودة املسيحيني ملناطقهم
  بغداد / 

كش��ف مصدر سياس��ي، امس 
االحد، عن ابرز االسماء املرشحة 
ملنصب وزير الداخلية، فيما اشار 
الى ان احده��م هو االقرب لتولي 
املنصب.وق��ال املص��در ، ان فالح 
الفي��اض م��ازال حت��ى اللحظة 
الوحي��د  املرش��ح  ه��و  رس��ميا 
لش��غل حقيبة الداخلية، مبينا 
ان��ه ل��م يتم تق��دمي اية اس��ماء 
اخرى بش��كل رسمي للمنصب 

من قبل حتالف البناء.
طل��ب  ال��ذي  املص��در  واض��اف 
عدم الكش��ف ع��ن اس��مه، ان 

هنال��ك اتفاق��ات مبدئي��ة وعدة 
سيناريوهات مطروحة من بينها 
ان يتنازل الفياض عن ترش��يحه 
وان يتم تس��ليمه رئاس��ة هيئة 
احلش��د الش��عبي ومستشارية 
االم��ن الوطني، مش��يرا الى انه 
بعد بدء جلس��ات البرمل��ان يتم 
االعداد لتشريع قانون وزارة االمن 
الوطني، ليتم ترش��يح الفياض 
له��ا وبحال ل��م يتم تش��ريعها 
فيت��م تس��ليمه منص��ب نائب 

رئيس الوزراء للشؤون االمنية.
وتابع املصدر ان هنالك مرشحني 
يت��م ت��داول اس��ماءهم حلقيبة 

الداخلية حاليا وابرزهم شيروان 
الوائلي والفريق ياسني الياسري 
والفريق الركن حامد احلس��يني، 
ه��و  احلس��يني  ان  ال��ى  الفت��ا 
االوف��ر حظ��ا واالقرب الس��تيزار 

الداخلية.
الق��دس  صحيف��ة  وذك��رت 
 ،2019 اذار  ف��ي س��تة  العرب��ي، 
ان هن��اك مفاوض��ات على منح 
فال��ح الفي��اض منص��ب نائ��ب 
رئي��س الوزراء للش��ؤون األمنية، 
فيم��ا اش��ارت ال��ى وج��ود حترك 
لوزارة  يقضي باختيار شخصية 

الداخلية.

الكشف عن ابرز االمساء املرشحة للداخلية
 وأحدهم االقرب لتولي املنصب

وزير االتصاالت يبحث مع مساعد وزير اخلارجية االمريكي والوفد املرافق له قضايا االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
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احللبوسي: هناك تنسيق عاٍل بني السلطات الثالث لتوفري اإلمكانيات للقضاء على الفساد

NO.3144.mON.11.mAR.2019

بغداد / البينة الجديدة
أكد نائب رئيس البرملان بشير احلداد، امس األحد، انه سيتم التعامل مع النواب 
املتغيبني حس��ب ظروفهم، الفتا الى انه سيتم حس��م الوزارات املبقية قريبا. 
وقال احلداد: إنه »بحس��ب النظ��ام الداخلي وقانون رق��م 12 جمللس النواب يتم 
التعامل مع غياب النواب بحس��ب وضع النائب وظروفه«، مبينا ان »اس��تكمال 
التصوي��ت عل��ى الكابين��ة الوزارية وصلنا ال��ى آراء متقاربة ب��ني الكتل وخالل 
اجللس��ات املقبلة ممكن حس��م ما تبقى م��ن الكابينة». واض��اف ان »القوانني 
الت��ي تأت��ي الى مجل��س النواب م��ن احلكومة منض��ي بتش��ريعها الن مجلس 
الن��واب م��ع بداية عمله يرجع كاف��ة القوانني«. ولفت ال��ى ان »هناك 13 قانونا 
جاء من احلكومة الى مجلس النواب ونحن باشرنا بالقراءة االولى وسوف منضي 

بتشريعها وننتظر من احلكومة ارسال بقية القوانني«.

بغداد / البينة الجديدة
افتتح نائ��ب رئيس الوزراء لش��ؤون الطاقة 
وزي��ر النف��ط ثام��ر الغضبان، ام��س االحد، 
محطة تعبئة وقود الزعفرانية ببغداد، وذلك 
بع��د عملية تطوير ش��املة له��ذه احملطة.

وافاد مدي��ر عام ش��ركة التوزي��ع املنتجات 
النفطية كاظم مس��ير ياسني في بيان، بأن 
»احملطة قد أجنزت وفق مواصفات فنية عالية 
وبإشراف مباشر من قبل الكوادر الهندسية 
في ش��ركة التوزيع وخصصت لغرض جتهيز 
املواطنني مبنتج��ات النفط األبيض والبنزين 

وال��كاز وحتت��وي احملطة عل��ى )10( مضخات 
لتجهي��ز البنزي��ن، و)4( مضخ��ات لتجهيز 
النفط األبيض ومثلها لزيت الغاز«، موضحاً 
انه توجد »توجهات الوزارة وش��ركة التوزيع 
مس��تقبالً بإضافة منتوج��ي البنزين عالي 
األوكتني ومنظومة LPG الى احملطة». وأضاف 
مسير بأن »افتتاح هذه احملطة جاء سعياً من 
وزارة النفط و ش��ركة التوزيع لتقدمي أفضل 
اخلدمات للمواطنني ولتخفيف الزخم على 
احملطات األخرى املوجودة في نفس املنطقة« 
مؤكداً ب��أن »الوزارة عازمة على فتح وتأهيل 

محط��ات جديدة في بغداد وباقي احملافظات 
من بينها مدينة املوصل التي تشهد حملة 
واسعة إلعادة تأهيل محطاتها بعد حتريرها 
من زمر اإلرهاب«. يذكر أن ش��ركة التوزيع قد 
افتتحت في وقٍت سابٍق خالل العام املاضي 
عددا من محطات التعبئة بعد تأهيلها في 
بغداد ليس آخرها محطة البياع احلكومية 
النهض��ة األهلي��ة، ع��الوًة عل��ى  واحملط��ة 
مضيها ُقدم��اً الفتتاح محط��ات أخرى في 
بغداد واحملافظات وحسب اخلطة املوضوعة 

بهذا الصدد.

بغداد/ البينة الجديدة
أك��د رئيس البرملان محمد احللبوس��ي، امس األحد، 
وج��ود تنس��يق عال بني الس��لطات الث��الث لتوفير 
االمكانيات للقضاء على الفس��اد. وقال احللبوسي 
إن »مجل��س الن��واب عقد جلس��ته االولى بحضور 
رؤساء مجلس الوزراء والقضاء وكانت كلمة لرئيس 
اجلمهوري��ة للحديث ع��ن مكافحة آفة الفس��اد«، 
مبينا ان »العراق بعد االنتهاء واالنتصار على داعش 
يسعى لالنتصار على الفساد«. واضاف ان »النقاش 
كان جدي��ا لوض��ع احلل��ول للمعوقات الت��ي تواجه 
الس��لطات التنفيذي��ة والتش��ريعية والقضائي��ة 
وتوفير االمكانيات الالزمة لهم وتقليل التداخل في 
اصالحيات«، مشددا على »ضرورة حسم ملف ادارة 
مل��ف الوكاالت في الدولة واطالق ي��د هيئة النزاهة 
والرقابة املالية ملكافحة الفس��اد«. واكد ان »هناك 
تنسيقا عاليا بني السلطة التشريعية والتنفيذية 
والقضائي��ة لتوفير كافة االمكان��ات للقضاء على 
افة الفساد ويكون دعم من منظمات اجملتمع املدني 
والشارع العراقي الذي يطالب بكافة الفساد«.وتابع 
ان »آفة الفس��اد هي التي مولت االرهاب وكان سبب 
البطال��ة الت��ي كانت مص��در لإلره��اب«، مؤكدا ان 
»مجلس النواب س��يتخذ اجراءاته بحسب نظامه 
الداخل��ي بح��ق الن��واب املتغيب��ني«. ولف��ت الى ان 
»مكافحة الفس��اد يأتي من خالل تشريع القوانني، 

والقوانني تأتي من مجلس النواب«.

احلداد: سنتعامل مع النواب املتغيبني حسب ظروفهم وستحسم الوزارات املتبقية قريبًا

احملمداوي: إجابة ديوان الوقف الشيعي بشأن احتساب األلقاب العلمية مل يكن مقنعًا

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
مقتل .. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، امس 
األح��د، عن مقتل ش��اب برصاص ق��وات االحتالل 
الصهيون��ي عل��ى حاجز عس��كري ف��ي منطقة 
غ��ور األردن ف��ي أريحا بالضف��ة الغربي��ة. وأفادت 
وكالة “صفا” نق��ال عن بيان لل��وزارة بأن االرتباط 
الفلس��طيني أبلغها باستشهاد املواطن سالمة 
صالح س��المة كعابنة )22 عاًما( بعد إطالق قوات 

العدو النار عليه قرب أريحا. 
معارض��ة .. دع��ت قوى ف��ي املعارض��ة اجلزائرية، إلى خ��وض إضراب 
ع��ام وعصي��ان مدني امس األحد  أي قبل س��اعات من إعالن اجمللس 
لالنتخاب��ات  الرس��مني  املرش��حني  الدس��توري 
الرئاس��ية. ويواصل اجلزائريون االحتجاج للتعبير 
عن رفضهم لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
لوالية خامس��ة، كما  ش��هدت الب��الد تظاهرات 
حاش��دة في ي��وم اجلمع��ة الثالث عل��ى التوالي.

ب��دوره، أكد احلاج الطاهر بولن��وار، رئيس اجلمعية 
الوطنية للتجار واحلرفيني«.

تحط��م .. حتطم��ت طائ��رة إثيوبية، ام��س األحد، 
كان��ت متجهة إلى نيروبي وعلى متنها 149 راكبا 
وثماني��ة م��ن أفراد الطاق��م. وأعلن رئي��س الوزراء 
اإلثيوب��ي، آبي أحمد، حتط��م الطائ��رة، معربا عن 
خالص تعازيه ألهالي الضحايا.وكتب على “تويتر” 
يقول “يود مكتب رئيس الوزراء، نيابة عن حكومة 
وش��عب إثيوبيا، أن يعرب عن أعمق تعازيه ألس��ر 
الذين فق��دوا أحبائهم على طائرة اخلطوط اجلوي��ة اإلثيوبية بوينغ 

737 في رحلة متجهة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح”.
اقتحامات .. جدد عش��رات املس��توطنني، امس األحد، اقتحاماتهم 
للمس��جد األقص��ى املب��ارك م��ن ب��اب املغارب��ة 
بحراسة مش��ددة من قوات االحتالل الصهيوني. 
وذكرت وكالة “فلس��طني اليوم” أن املس��توطنني 
اقتحموا باحات األقصى وسط جوالت استفزازية 
في املسجد وإجراءات مشددة على دخول املصلني 
الى املس��جد، واحتج��از بطاقات الش��بان منهم 

على البوابات الرئيسية “اخلارجية”.

االحت��الل  طائ��رات  اس��تهدفت   .. اس��تهداف 
للمقاوم��ة  مواق��ع  األح��د،  ام��س  الصهيون��ي، 
الفلس��طينية ش��مال قطاع غزة. وذكرت وسائل 
إعالم فلس��طينية أن ”الطيران احلربي اس��تهدف 
موقع الواحة شمال غرب غزة بصاروخني”، مبينة 
أن “طائرات االحتالل أغ��ارت أيضا على مقر نقابة 
الصيادين غرب دير البلح وسط القطاع.وأضافت، 

أن “املصادر الطبية لم تبلغ عن وقوع إصابات نتيجة الغارات”.
متظاهرات .. أصدرت محكمة سودانية حكما يقضي بسجن تسع 
متظاهرات ملدة شهر وجلدهن 20 جلدة، لكن بسبب ضغط احملامني مت 
العدول عن تنفيذ عقوبة اجللد إلى حني صدور قرار 
محكمة االستئناف. وقال “التحالف الدميقراطي 
للمحامني” إن تسع نساء محتجات في السودان 
ُحك��م عليهن باجللد 20 جلدة والس��جن ش��هرا 
بس��بب مشاركتهن في االحتجاجات. وأضاف في 
بي��ان على صفحته في “فيس��بوك”، أن “احلضور 

بباحة احملكمة استقبل احلكم باالستهجان.

بغداد / البينة الجديدة
اك��د النائب ع��ن كتلة النه��ج الوطني جمال احملم��داوي، أمس 
األح��د، أن جواب رئي��س ديوان الوقف الش��يعي حول الس��ؤال 
البرملان��ي الذي وجهناه له في الش��هر املاضي ل��م يكن مقنعا.

وق��ال احملمداوي في بيان صحفّي اّن »ج��واب رئيس ديوان الوقف 
الشيعي بش��أن احتس��اب االلقاب العلمية حلملة الشهادات 
العليا ملوظفي الديوان لم يكن مقنعا«. واضاف »احد املرتكزات 
الت��ي اعتمدها رئيس الديوان في جوابه هو قرار مجلس ش��ورى 
الدولة ذو العدد )1881( في 2017/5/29 وان قرارات مجلس شورى 
الدولة غير ملزمة وهي جهة استش��ارية«. وتابع »كما ان القرار 
كان ف��ي الع��ام 2017، فيما الق��رارات والكتب الرس��مية لوزارة 
التعلي��م العالي بش��أن موظفي الديوان من حملة الش��هادات 
العليا كان��ت 2018/10/25 وبكتابهم 8277، وان التعليم العالي 
ه��ي جهة االختصاص والتي اك��دت احقية موظفي الديوان من 
حملة الشهادات باالمتيازات املنصوص عليها في قانون اخلدمة 
اجلامعي��ة للع��ام 2008«. وكان النائ��ب احملمداوي وج��ه )في 21 
ش��باط املاضي( س��ؤاال برملانيا الى رئيس ديوان الوقف الشيعي 
بش��أن احتس��اب االلقاب العلمية ملوظفي الدي��وان من حملة 

الشهادات العليا.

بغداد/ البينة الجديدة
أفاد مصدر مطل��ع، امس األحد، باس��تضافة وزير الصحة عالء 
العل��وان من قبل جلن��ة الصحة النيابية لبحث ملف اس��تيراد 
االدوي��ة والتس��عيرة واللقاحات الطبية. وق��ال املصدر إن »جلنة 
الصحة النيابية س��وف تس��تضيف، وزير الصحة عالء العلوان 
ومسؤولني في الوزارة«. واضاف ان »ذلك جاء لبحث ملف استيراد 

االدوية والتسعيرة واللقاحات الطبية«.

بغداد / البينة الجديدة
أعلن عضو مفوضية حقوق االنسان فاضل الغراوي، امس االحد، 
عن انتش��ال 4720 جثة في محافظة نين��وى حتى األول من آذار 
احلالي. وقال الغراوي إن عدد اجلثث املنتشلة في عموم محافظة 
نينوى لغاي��ة 1 آذار 2019 بلغ 4720 جثة. وأضاف الغراوي، أن من 
تلك اجلثث 2٦٦٦ جثة معلومة الهوية و2054 مجهولة الهوية، 

اضافة الى 851 تعود الطفال مت انتشالهم في عموم احملافظة.
وأعلن رئيس الوزراء الس��ابق حيدر العبادي في 10 متوز 2017 عن 
حترير محافظة نينوى بالكامل بعد نحو ثالثة أعوام من سيطرة 

تنظيم داعش عليها.

الصحة النيابية تستضيف العلوان لبحث ملف 
استرياد األدوية والتسعرية واللقاحات الطبية

حقوق االنسان تعلن عدد اجلثث 
اليت انتشلت يف نينوى

بغداد / البينة الجديدة
كش��ف النائب ع��ن حتالف س��ائرون عباس عليوي، عن مس��اع 
حكومية لتطبيق اتفاق تصدير نفط كردستان عبر سومو دون اي 
تصعيد، مشيرا الى ان بغداد ال تنوي قطع رواتب موظفي االقليم 
في الوقت الراهن. وقال عليوي ان ”احلكومة االحتادية تسعى لبدء 
مفاوض��ات جادة مع اربي��ل حلل جميع القضايا اخلالفية س��يما 
قضية تصدير النفط عبر شركة سومو”، مبينا أن “قانون املوازنة 
ينص على إلزام حكومة كردس��تان على تسليم 250 الف برميل 
من نفط االقليم الى شركة سومو مقابل تعهد بغداد بتسليم 
روات��ب موظفي االقلي��م”. وأضاف، أن “االخ��الل باالتفاق من قبل 
اجلان��ب الكردي ال يعني ني��ة احلكومة قطع رواتب املوظفني كما 
كان سابقا الس��تخدامها كورقة ضغط”، مش��يرا إلى أنه “في 
ح��ال صحة انباء زيارة رئيس الوزراء ع��ادل عبد املهدي الى اربيل 
خالل االيام القليلة املقبلة فان الكثير من األزمات س��تحل عبر 

املفاضوات مع الطرفني  سيما مشكلة تطبيق بنود املوازنة”.

نائب: بغداد حتاول التهدئة مع أربيل 
وال تنوي قطع رواتب موظفي اإلقليم

بغداد / البينة الجديدة
أعل��ن عضو جلنة العالق��ات اخلارجية 
في مجلس النواب )عامر الفايز( امس 
االح��د ع��زم اللجنة عل��ى فتح ملف 
الوزي��ر  واس��تضافة  اخلارجي��ة  وزارة 

)محم��د علي احلكيم( له��ذا الغرض.
وق��ال الفايز ان اللجنة ت��رى ان هناك 
فسادا اداريا في حال فتح ملف الوزارة 
املذكورة جراء هيمنة االحزاب والقوى 
السياس��ية على التعيينات السيما 

اولئك الذي��ن ال ميلك��ون االختصاص 
وال الكفاءة فض��اًل عن حصر التعيني 
البن��اء الذوات من السياس��يني وابناء 
السفراء ومسؤولي الوزارة وان الكثير 
م��ن الس��فراء يحمل��ون جنس��يات 

متع��ددة وه��ذا يبعث بحس��ب قول 
الفايز الش��ك في التأك��د من والئهم 
لبلدهم العراق فضالً عن والءات بعض 
االهتم��ام  دون  الحزابه��م  الس��فراء 
مبصلحة العراق. »البينة اجلديدة« من 

جانبها تش��د على ايدي اعضاء جلنة 
العالقات اخلارجية في البرملان وتقول 
له��م ان فت��ح مل��ف وزارة اخلارجي��ة 
ض��رورة وطنية البد منه��ا اآلن قبل أي 

وقت مضى.

حمطة معاجلة العزيزية تدخل إطار التشغيل التجرييب

»                     « حتث الربملان على التحرك بقوة لفتح ملف وزارة اخلارجية وكشف احلقائق للشعب

بغداد / البينة الجديدة
بعد حتقيق االستالم االولي ملشروع محطة 
معاجل��ة املي��اه الثقيل��ة لقض��اء العزيزية 
اعلن��ت املديري��ة العام��ة للمج��اري احدى 
تشكيالت وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
واالشغال العامة عن دخول مشروع محطة 
قضاء العزيزية في اطار التشغيل التجريبي. 
وتنفي��ذا لتوجيهات املهندس اخلبير )فاضل 
محم��د كاظم( مدي��ر عام املديري��ة العامة 
للمج��اري مت��ت زي��ارة املش��روع م��ن قب��ل 
الكوادر الهندس��ية والفنية لغرض الوقوف 
عل��ى عملية التش��غيل واب��داء املالحظات 
واالط��الع على عملي��ة التش��غيل ميدانيا 
ولغرض التهيئة لالستالم النهائي وافتتاح 
املش��روع بش��كل رس��مي وتس��ليمه الى 
مديرية مجاري محافظة واس��ط. املش��روع 
م��ن تخصيصات املديري��ة العامة للمجاري 
وضمن مشاريع اخلطة االستثمارية بكلفة 
78 مليار دينار واحملال تنفيذه بعهدة ش��ركة 
)ن��ور االف��ق للمق��اوالت العام��ة احمل��دودة(

املش��روع مق��ام على مس��احة 50 دومن يقع 
شمال محافظة واسط وبطاقة تصميمية 

17000م3 بالي��وم يخدم م��ا يقارب 100 الف 
نس��مة من ابناء احملافظة. يسهم املشروع 
ال��ذي يعتبر م��ن املش��اريع الس��تراتيجية 
املهمة في حتس��ني الواق��ع اخلدمي وتقليل 
اثر التلوث البيئ��ي من خالل توفير منظومة 
متكامل��ة ملعاجلة املي��اه الثقيلة. باالضافة 

ال��ى دوره ف��ي تقلي��ل الضغط عل��ى املوارد 
املائية بتوفير مياه صاحلة الس��قي الزراعي 
بع��د ان يت��م معاجلته��ا واملديري��ة العامة 
للمجاري حريصة كل احلرص على اس��تالم 
املشروع بشكله النهائي ومبا يسهم خدمة 

املواطنني من ابناء احملافظة.

بغداد / البينة الجديدة
طالب القي��ادي في حتالف س��ائرون عالء الربيع��ي، امس االحد، 
بحسم ملفات الفساد وفق سقف زمني محدد، كما طالب برفع 
»الغطاء السياسي« عن الفاسدين. وقال الربيعي إن »مكافحة 
الفس��اد حتت��اج الى تكاتف جمي��ع القوى السياس��ية ورفع يد 
األحزاب عن الش��خصيات املتهمة بالفس��اد«، مبينا ان »رئيس 
ال��وزراء عادل عبد املهدي وحده من يتحمل مس��ؤولية مكافحة 
الفس��اد باعتب��اره ميث��ل الس��لطة التنفيذية في الب��الد«. ودعا 
الربيع��ي، الكتل السياس��ية الى »رفع الغطاء السياس��ي عن 
الفساد والفاسدين كي تأخَذ اجلهات املعنية دورها احلقيقي في 
املعاجلة«. وبش��أن ملف الكابينة احلكومية، كشف الربيعي عن 
»وجود تقارب في ملف اكمال املرش��حني للكابينة بني س��ائرون 

والفتح وفق مبدا التكنوقراط املستقل«.

نائب يطالب برفع »الغطاء السياسي« عن الفاسدين

وزير النفط يفتتح محطة تعبئة وقود الزعفرانية يف بغداد



وزير االتصاالت يبحث مع مساعد وزير 
اخلارجية االمريكي قضايا االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات

ليطلع العراقيون.. عبد املهدي : أكثر من )30( مليار دوالر سائبة
 يف األسواق و)12( مليار دوالر كمشاريع متلكئة

  بغداد / البينة اجلديدة
اعرب وزير اخلارجية محمد علي احلكيم، امس االحد، عن تطلع بغداد لتعزيز 
مختلف مجاالت التعاون مع طهران، ومنها اجملاالت السياسيَّة واالقتصادية 
واألمنية والثقافية، مجددا تأكيده على اعتماد احلوار بني أطراف اخلالف بشأن 

ازمات املنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وزير  مع  اجتمع  احلكيم  علي  محمد  اخلارجية  »وزير  إن   ، الوزارة  وقالت 
بني  العالقات  بحث  وجرى  بغداد،  في  ظريف  جواد  محمد  اإليرانيِّ  اخلارجيَّة 
بغداد وطهران«، مبينة أن »هذه املُباَحثات تأتي متهيداً لزيارة يقوم بها رئيس 
اجلمهورية اإلسالميَّة اإليرانيَّة حسن روحاني في إطار احلرص على استمرار 
التواُصل رفيع املُستوى، والتشاور حول كيفـية التعامل مع مختلف القضايا، 

والتحديات اإلقليمية مبا يساهم في حتقيق األمن، واالستقرار باملنطقة«.
مجاالت  مختلف  لتعزيز  بغداد  »تطلع  عن  البيان،  بحسب  احلكيم،  واعرب 
واألمنية  واالقتصادية  السياسيَّة  اجملاالت  ومنها  طهران،  مع  التعاون 
والثقافية«، مجددا تأكيده »على املبادئ الرئيسة احملددة للموقف العراقي إزاء 
س على أهمـيَّة فسح اجملال للُحلول السياسّية،  أزمات املنطقة التي تتأسَّ
الداخلية  الُشؤون  في  التدخل  وعدم  اخلالف،  أطراف  بني  احلوار  واعتماد 

للدول«. 

  بغداد / البينة اجلديدة

ــركات الى احترام  ــد، جميع الش ــاالت، امس االح ــت وزارة االتص دع

ــوق امللكية الفكرية، فيما اعتذرت عن تنفيذ الطلب املقدم من  حق

املركز العراقي للفيلم املستقل بوقف بث شبكتي )سينمانا(.

ــا بإحترام حقوق  ــاالت تؤكد التزامه ــوزارة ، إن »وزارة االتص ــال ال وق

امللكية الفكرية وتعتذر عن تنفيذ الطلب املقدم من املركز العراقي 

ــتقل بوقف بث شبكتي )سينمانا( كون القضاء قد رد  للفيلم املس

ــوزارة ان حتجب هذه املواقع  ــوى املقدمة من قبلهم وال ميكن لل الدع

بدون وجود حكم قضائي بذلك«.

ــتقل اتباع الطرق  ــي للفيلم املس ــت، »ميكن للمركز العراق واضاف

القانونية بتمييز قرار احملكمة«، داعية جميع الشركات الى »احترام 

حقوق امللكية الفكرية«.
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احلكيم يؤكد على االلتزام بتحديد احلاجة لتواجد القوات والقواعد األجنبية

وزير اخلارجية: بغداد تتطلع لتعزيز خمتلف جماالت التعاون مع طهران
نائب:مكاتب املفتشني حلقة زائدة واحلرب على الفساد ستسقط احزابا كبرية

 بغداد / البينة اجلديدة
ــار  ــالح واإلعم ــف اإلص ــس حتال ــث رئي    بح
ــاعد  ــم، مع نائب مس ــار احلكي ــيد عم الس
ــة اندرو بيك والقائم  وزير اخلارجية االمريكي
ــات  العالق ــة  االميركي ــفارة  الس ــال  باعم
ــنطن ومستجدات  الثنائية بني بغداد وواش
الوضع السياسي في العراق واملنطقة ومدى 

تأثر وتأثير العراق بها.
ــددنا على تفعيل  ــر بيان ملكتبه منه ش وذك
ــني العراق  ــتراتيجي ب ــاون الس ــاق التع اتف
ــه الثقافية واالقتصادية  واميركا في جوانب
ــب األمنية،  ــن اجلوان ــال ع ــة فض والتعليمي
ــا على  ــه تأكيدن ــي الوقت نفس ــا ف وجددن
ــة العراقية في حتديد  االلتزام برؤية احلكوم
ــوات والقواعد االجنبية  احلاجة لتواجد الق

على االراضي العراقية.
ــى إعتماد  ــم ال ــار احلكي ــيد عم ــا الس ودع
ــع اخلالفات بني دول املنطقة  احلوار حلل جمي

لتحقيق االستقرار في الشرق االوسط.

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

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

  بغداد / البينة اجلديدة
ــالح واالعمار  ــب عن كتلة االص اعتبر نائ
ــني العموميني  البرملانية، مكاتب املفتش
ــدة والغاؤها خطوة مهمة رغم  حلقة زائ
ــار الى ان التصدي مللف  تأخرها، فيما اش
ــن مواجهة  ــيكون اصعب م ــاد س الفس
داعش وستسقط به رؤوس واحزاب كبيرة 

بحال تنفيذه بالشكل االمثل. 
ــوة مجلس  ــي البديري ، إن خط ــال عل وق
ــني  املفتش ــب  مكات ــاء  بالغ ــواب  الن
ــي مجال  ــاء ف ــم القض ــني ودع العمومي
ــوة مهمة  ــي خط ــاد ه ــة الفس مكافح
ــاد وإن  وضرورية في طريق مكافحة الفس
ــل من حالة  ــرة لكنها افض ــاءت متاخ ج
ــى منها  ــويف التي عان ــط والتس التخب
ــاد طيلة السنوات  ملف مكافحة الفس
ــني  ــا ان مكاتب املفتش ــابقة، مبين الس
ــا وان قلناها بكل  ــبق لن ــني س العمومي
ــرة بانها حلقة زائدة  وضوح وألكثر من م
ــرد روتني  ــة وهي مج ــة العراقي ــي الدول ف

واعباء اضافية على خزينة الدولة.
ــني  ــب املفتش ــري، ان اغل ــاف البدي واض
ــية او  ــني تابعني جلهات سياس العمومي

ــوزراء، بالتالي فان  ــة ال ــني لهيمن خاضع
ــاد،  تلك احللقة ال تخدم مكافحة الفس
ــاء العام  ــددا على ان القضاء واالدع مش
نضع بهم ثقة كاملة بان يكونوا السالح 
ــاد وفتح جميع  ــة الفس ــوى ملكافح االق
ــام 2003 وحتى  ــابقة منذ ع امللفات الس
ــادة االموال املنهوبة رغم امياننا  اليوم واع
ايضا بصعوبة هذه املواجهة التي التقل 

ــش واالرهاب  ــن مواجهة داع ــة ع شراس
ورمبا اصعب النها ان مت تفعيلها بالشكل 
ــرة واحزاب  ــاهد رؤوس كبي ــل فنش االمث
متجذرة سيكون لسقوطها صدى كبير.

ــية الى ترك  ودعا البديري القوى السياس
ــوم بواجباته  ــاء العام يق ــاء واالدع القض
ــن الضغوط  ــتقل بعيدا ع ــكل مس بش
السياسية والتدخالت احلزبية وان يكون 

ــن التدخل  ــف خطا احمر ال ميك هذا املل
ــون هنالك اي  ــرف وأن اليك ــن اي ط ــه م ب
ــوق  ــا ف ــا كان منصبه ــخصية مهم ش
ــددا على اهمية  ــبة، مش القانون واحملاس
ــذا وقانون  ــك ه ــن اين ل ــدأ م ــل مب تفعي
ــب غير املشروع مع دعم السلطة  الكس
القضائية باي قوانني وتخصيصات مالية 

حتتاجها بهذا الشان.

االتصاالت تدعو مجيع الشركات اىل احرتام حقوق امللكية الفكرية

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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تتمة ص1

بغداد / البينة اجلديدة
ــدي، لدينا  ــادل عبد امله ــس الوزراء، ع ــال رئي  ق
ــار )نحو 30 مليار دوالر(  ــا يقارب 34 ترليون دين م
سائبة في االسواق.وذكر عبد املهدي في كلمته 
ــام مجلس النواب الذي عقد امس االول أولى  أم
ــريعي الثاني في  ــل التش ــاته في الفص جلس
اجمللس الوطني خارج املنطقة اخلضراء ألول مرة 
بعد 2003، أعدنا تفعيل اجمللس االعلى ملكافحة 
ــو امتداد لعمل  ــاد وهو ليس بدعة امنا ه الفس
ــمى  ــام 2007 حتت مس ــس ع ــس الذي أس اجملل
اجمللس التنسيقي املشترك ملكافحة الفساد.
ــاد جاء  ــني، ان اجمللس االعلى ملكافحة الفس وب
للتنسيق بني السلطة التشريعية والتنفيذية 
ــاد  ــات الناجعة ملكافحة الفس واعداد الدراس
ــة مبكافحة  ــات املعني ــق عمل املؤسس وينس
ــى ملكافحة  ــس االعل ــاد.وأضاف، ان اجملل الفس
الفساد ليس بديال عن املؤسسات الدستورية 

والقانونية املعنية مبكافحة الفساد.
ــراءات اكثر  ــير في اج ــع ان لدينا رؤية للس وتاب
ــالل  ــن خ ــاد م ــة الفس ــي مكافح ــة ف فاعلي
ــا بدأ مبلف  ــاد وتعريته اختراق منظومة الفس

العقارات وملف تهريب النفط واملنافذاحلدودية 
والضرائب.

ــني  املفتش ــب  مكات ان  ــدي،  امله ــد  عب ــد  وأك
العموميني مؤسس مبوجب االمر 57 لسنة 2004 
ــزة الرقابية في مكافحة  بوصفه احدى االجه
الفساد الفتا الى ان مجلس مكافحة الفساد 
ــة  ــهد املرحل ــة وستش ــة واضح ــد سياس أع
ــاد. القادمة تطورا كبيرا مبلف مكافحة الفس

ــني  ــدد من الضروري أعطاء مكاتب املفتش وش
العموميني الفرصة في احلد من ظاهرة الفساد 
ــن داعش كونه عدوا  ــاد أخطر م مبينا ان الفس

ــات الدولة  ــر مؤسس ــة تنخ ــكلة داخلي ومش
ــاك العديد من  ــى ان هن ــار ال ــن الداخل.وأش م
التشريعات البرملانية مازالت مؤجلة والبعض 
ــا، وهناك واقع  ــر منها تتضارب فيما بينه االخ
ــاد منها اعتماد  حقيقي في العراق يقود للفس
ــالت وعلينا  ــة الورقية في التعام تداول العمل
ــى العملة االلكترونية من اجل احلد  االنتقال ال

من اتاحة الفرصة أمام املفسدين.
ــا يتحول املدعي  ــس الوزراء غالبا م وأوضح رئي
ــى متهم، يجب  ــاهد ال ــى مدعى عليه والش ال
ــريكاً أساسياً في محاربة  ان يكون املواطن ش
ــج هيئة  ــن برنام ــم م ــو جزء مه ــاد وه الفس

النزاهة.
ــط قدمت أكثر من 9  ــف ان وزارة التخطي وكش
ــذ 2004 قيمتها اكثر  ــروع متلكئ من اآلف مش
من 300 مليار دوالر، وهناك 32 مشروع في هيأة 
ــدم توقيع عقد  ــبب ع ــتثمار متلكئة بس االس

االرض وبسبب املتجاوزين.
ــروعاً بقيمة 12  ــن 274 مش ــاف ان أكثر م وأض
ــبب  ــات بس ــي احملافظ ــة ف ــار دوالر متلكئ ملي

تفشي الفساد.

موقع امريكي : اجليش يدفن دروس حرب العراق ويعود لعامل صراع القوى العظمى

رأى مجموعة من كبار الضباط االمريكان 
أن  الفعلية،  اخلدمة  في  يزالون  ال  الذين 
نحو  حتول  مبرحلة  مير  االمريكي  اجليش 
دروس  واهمال  الكبرى  القوى  مع  صراعات 
عمليات  مكافحة  في  وفيتنام  العراق 

التمرد الصغيرة.

االمريكي  نيوز(  )ديفنس  موقع  وذكر 
“ما  أن  العسكرية  بالشؤون  املتخصص 
يجري داخل جهاز االمن القومي يجعل من 
اجليش  عاد  فقد  قدمية  اخبارا  العراق  غزو 
الى فلسفة عام 1973 على غرار الطريقة 
عقيدته  عن  البنتاغون  فيها  تخلى  التي 

والصراعات  التمرد  عمليات  مكافحة  في 
حيث   ، فيتنام  حرب  بعد  النظامية  غير 
يتحول اجليش اليوم بعيدا عن احلروب في 
االستعداد  من  فبدالً  وافغانستان  العراق 
حملاربة املتمردين واملقاتلني أعادت املؤسسة 
شبه  بشكل  تركيزها  االمريكية  األمنية 
القوى العظمى  حصري على عالم صراع 

مثل روسيا أو الصني”.
في  شديدا  بدا  االجتاه  “هذا  أن  واضاف 
انه  لدرجة  الصغيرة  احلروب  عن  االبتعاد 
ساهم في منع نشر اجليش لدراسته عن 
غزو العراق والتي اكدت على أن الفشل في 
اجليش  دفع  قد  فيتنام  حرب  دروس  تعلم 
الصراع  ذلك  اخطاء  تكرار  الى  االمريكي 

في العراق”.
االمريكية  “احلرب  أن  الى  التقرير  واشار 
نظامية   غير  حربا  تكون  قد  القادمة 
فيها  يقاتل  أن  جداً  املرجح  من  سيكون 
اخلصم املفترض مبزيج من احلرب التقليدية 

– باستخدام السفن والدبابات والطائرات 
غير  التكتيكات  مع  وكذلك   – احلربية 
اجليش  واجهها  التي  مثل  النظامية 

االمريكي في العراق وأفغانستان”.
النوعني  كال  “مزج  أن  التقرير  واكد 
“احلرب  عليها  يطلق  التي  احلروب  من 
املنطقة  في  “الصراع  أو  اخملتلطة” 
مواجهة  من  اخلصوم  ميكن  الرمادية” 
التقليدية بشكل  االمريكية  املزايا  بعض 
فعال”، مشددا على أن “استخدام القوات 
من  بدالً  املليشيات  أو  العسكرية  شبه 
الكمائن  ونصب   ، النظاميني  اجلنود 
اجلنود  وإخفاء   ، مرجتلة  متفجرة  بأجهزة 
حدث  كما  املدنيني  السكان  بني  واملوارد 
استخدمتها  تكتيكات  هي  العراق   في 
روسيا ودول أخرى ألنها ستجعل االسناد 
من  صعوبة  اكثر  واملواجهة  العسكري 

احلرب التقليدية املفتوحة”.

باالضافة الى مشروع الهاتف االرضي 
ــمل خمسة ماليني خط وهو  الذي يش
مطروح  لالستثمار ,  كما انها بحاجة 
ــركات رصينة للعمل والتعاقد  الى ش
ــركات  ــظ على بعض الش ــا حتف ولدين
ــبب  بس ــراق  الع ــي  ف ــت  عمل ــي  الت
ــع النظرة  ــذا مااليتالئم م ــاد وه الفس
ــو للعمل  ــاء , وندع ــتقبلية للبن املس
ــع اجلهات احلكومية او احلصول على  م
ــفارات او احلكومات  ــن الس ــة م تزكي
ــدد الربيعي  ــركات . كما ش لتلك الش
ــيق بني  ــى اهمية التواصل والتنس عل

الطرفني اسبوعياً او شهرياً .
ــدرو بيك  ــيد ان ــه قدم الس ــن جانب وم
ــكات لوزير االتصاالت  ــي والتبري التهان
وزارة  ــي  ف ــل  العم ــام  مه ــنمه  لتس
ــهد املرحلة  ــاالت متمنيا ان تش االتص

ــاع  قط ــي  ف ــر  اكب ــورا   تط ــة  املقبل
االتصاالت وفي مجال العمل املشترك 
ــة  ــركات االمريكي ــن والش ــني البلدي ب
املتخصصة وقال بيك  اثمن الصراحة 
ــخيص  وتش ــا  به ــم  تفضلت ــي  الت
ــتثمار  مكامن الضعف والقوة في اس
ــي  ف ــة  االمريكي ــركات  الش ــل  وعم
ــنتواصل عبرغرفة التجارة  العراق وس
ــن   ــددا م ــم  ع ــي تض ــة الت االمريكي
ــا  والتكنولوجي ــاالت  االتص ــركات  ش
ــة  ــى التحتي ــة والبن ــني اخلدم لتحس

ولدينا اهتمام كبير بهذا اجملال . 
ــفير  ــد االمريكي نائب الس وضم الوف
االمريكي وكالة واملستشار االقدم في 
السفارة ونائب رئيس القسم التجاري 
في سفارة الواليات املتحدة االمريكية 

في بغداد .

  بغداد / البينة اجلديدة
حسني  الوطني  النهج  كتلة  عن  النائب  اعتبر 
من  املتبقي  مشكلة  أن  األحد،  امس  العقابي، 
الوزراء  رئيس مجلس  بكابينة  الوزارية  احلقائب 
عادل عبد املهدي مشكلة معقدة وبحاجة إلى 
نهائي  توافق  وجود  عدم  مؤكداً  واسع،  توافق 
وزارتي  لتولي  محددة  شخصيات  ترشيح  على 

الدفاع والداخلية حتى اللحظة.
السياسية  القوى  جميع  إن   ، العقابي  وقال 
تتمنى اخلروج بنتائج إيجابية في قضية حسم 
املتبقي من الكابينة الوزارية، مبيناً أن املشكلة 
أن  حيث  متباينة،  أطراف  بني  كونها  معقدة 
كردية،  قوى  بني  مشكلتها  العدل  حقيبة 
الداخلية  اما  قوى سنية،  بني  والدفاع  والتربية 
إلى  فمشكلتها بني قوى شيعية وهي بحاجة 

توافق واسع.

تستمر  أن  املؤسف  من  أن  العقابي،  وأضاف 
القوى السياسية خلمسة أشهر تدور في دوامة 
من  أنها  خاصة  الوزارية  الكابينة  حسم  دون 
وجوهرية  تكون مشاكل عميقة  ال  أن  املفترض 
هذه  طيلة  لها  حلول  إلى  التوصل  يتم  ال  كي 
للطبقة  احلالي  املستوى  أن  إلى  الفتاً  الفترة، 
السياسية مخيب لآلمال وهناك تلكؤ بإكمال 

الكابينة الوزارية أو إمتام املنهاج احلكومي.
وأكد العقابي، أن وزارتي الدفاع والداخلية حتى 
اللحظة لم يحصل عليهما توافق نهائي على 
أننا نتمنى أن  شخصيات محددة، مشددا على 
املتبقية ملبية للطموحات ومن  الوزارات  تكون 
شخصيات ذات كفاءة ومقدرة وليس كما حصل 
مشوهة  والدتها  كانت  التي  الـ14  بالوزارات 
خاصة أن بعض وزرائها مدانني بأحكام قضائية 

وهذه جرمية بحق الشعب العراقي.

نائب : ال توافق نهائي على ترشيح شخصيات حمددة 
لتولي الدفاع والداخلية

بغداد / البينة اجلديدة
أكد النائب عن كتلة تيار احلكمة جاسم البخاتي، وجود عدة حتديات 
فيما  احلالي،  التشريعي  فصله  خالل  النواب  مجلس  لها  سيتصدى 
اشار الى ان امللف االصعب واالكثر سخونة هو معاجلة ملف أكثر من 

اربعة آالف درجة وظيفية ملن هم بدرجة مدير عام فما فوق.
وقال بخاتي ، إن املؤشرات ايجابية باجتاه حل جميع االمور ودعم حكومة 
رئيس الوزراء من خالل التصويت على املتبقي من الكابينة الوزارية في 
موعد اقصاه اجللسة الثانية او الثالثة من الفصل التشريعي احلالي، 
النواب  مجلس  على  ينبغي  التي  القضايا  من  العديد  هناك  أن  مبينا 
والتعطيل  التراجع  حالة  جتاوز  بغية  الفصل  هذا  خالل  لها  التصدي 

واملطبات التي رافقت الفصل التشريعي االول والذي كان ابرز مالمحه 
الصراعات واخلالفات التي وصلت في بعض االحيان الى حد القطيعة.

املشاريع  من  حزمة  حلسم  كبيرا  اهتماما  هناك  ان  البخاتي،  وأضاف 
الدورات السابقة والتي جتاوزت املئة قانون كما  والقوانني املعطلة من 
ان هناك 13 مشروع قانون نعتقد انها ستحسم بالفصل التشريعي 
الذي  ووعورة  سخونة  واالكثر  االصعب  امللف  ان  الى  الفتا  الثاني، 
سيتصدى له البرملان خالل الفصل التشريعي احلالي هو معاجلة ملف 
الدرجات اخلاصة والوكالء واملدراء العامني وهي اكثر من اربعة اآلف درجة 

وظيفية.

البخاتي: امللف االصعب للربملان هو معاجلة اكثر من )4000( 
درجة وظيفية ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق

الحكيم يستقبل نظريه االيراني



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

كان من املؤمل ان خيلصنا االقتصاد من احلاجة 
فمن خيلصنا اآلن من تضخمه وآالمه

االخريةالحلقة

 لذا نرى ان اجملتم��ع فقد الكثير من ادوات 
الضغ��ط والتاثي��ر على صن��اع القرار ملا 
يعاني��ه ه��و اصال من رعب من الس��لطة 
م��وروث م��ن العهد الس��ابق وق��د تكون 
ثقاف��ة النأي النفس ال� )ش��عليه( ثقافة 
بات��ت متالصقة لس��مات ش��خصياتنا 
كونه��ا كانت ثقاف��ة منجية من العقاب 

لذا ارى:�
اوال: ان يك��ون توجهن��ا لصن��اع الق��رار 
مبجموع��ة م��ن املؤمت��رات حت��ت فرضي��ة 
االص��الح العم��ودي ب��دال م��ن االص��الح 
االفقي الذي نعتقد بانه يكون مش��روعا 
امنائي��ا بعيد املدى يتب��ع فرضية االصالح 

العمودي.
ثانيا: الدراس��ة املعمقة لدخ��ول املقاتل 
العقائدي كمنظومة قيمية للتحكم في 
مي��زان القوى على االرض بع��د ان اغرقت 
بسياس��ات غي��ر قيمي��ة ولنا ف��ي جتربة 
املقاومة في لبنان وجتربة احلشد الشعبي 
في العراق كمنظومة قيمية ولس��د ذلك 
الفراغ القيمي  التي احدثته السياسات 

الدولية الالاخالقية في الشرق االوسط .
واثره��ا  اجلماع��ة  س��ايكلوجية  ثالث��ا: 
الكبي��ر في توجيه اتباعه��ا وتاثرهم بها 
في خض��م الص��راع حت��ت وازع مجارات 
اجلماعة مما اضعف الروح العامة للبلدان 
السياس��ي  االغ��راق  ه��ذا  يخف��ف  وان 
االجتماع��ي  الفع��ل  عن��ه  ويس��تعاض 
االنتاجي��ة  للقطاع��ات  احمل��رك  العال��ي 
وخاص��ة في بعدي��ه  الع��ام واخلاص.ولنا 
في فلس��فتنا االس��المية العمالقة من 
الش��واهد ما ان متس��كنا بها السس��نا 
ادق نظري��ة اقتصادية حتف��ظ كرامة كل 
من��ا وتقدير ال��ذات العالي ل��ه وهنا البد 
ان اتن��اول االجور املتدني��ة لعدد هائل من 
االيت��ام او االرام��ل او من��ح العاطلني عن 

العم��ل او باالحرى املعطل��ني عن العمل 
نتاج حركة االستيراد املريبة وهذا ماجاء 
به امير املؤمن��ني )ع( حيث جاء في كتاب 
اإلم��ام علي إل��ى واليه: ))ث��م اهلل اهلل في 
الطبقة الس��فلى من الذين ال حيلة لهم 
م��ن املس��اكني واحملتاجني، وأه��ل البؤس 
والزمنى فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا 
واحف��ظ هلل م��ا اس��تحفظك م��ن حقه 
فيهم واجعل لهم قس��ما من بيت مالك 
وقسما من غالت صوافي اإلسالم في كل 
بلد فإن لألقصى منهم مثل الذي لألدنى، 
وكل قد اس��ترعيت حقه فال يش��غلنك 
عنهم بطر( اليش��غلنك عنهم بطر واهلل 
لهو قمة العدل االجتماعي ان هذا الترف 
الوظيفي والسلطوي بات حائال امام رؤية 
احتياج��ات الكثي��ر من الش��رائح وحتى 
بات قيمة رواتبهم املتضخمة التس��جل 
اي اث��ر له��م  ولذى ارى ان تتم استش��ارة 
اه��ل االختص��اص م��ن احلرفي��ني مث��ل 
احلدادي��ن او النجارين او اس��طوات البناء 
او ش��باب املهندس��ني ليضعوا حسابات 

الكل��ف للمش��اريع النهم تع��ودوا على 
االرق��ام احلقيقة ملواد البن��اء المجموعة 
وزراء او م��دراء عام��ني بات��ت الالعقالنية 
ف��ي التعاطي م��ع االمور املالي��ة ديدنهم 
ولذا نرى رواتب مستشاريهم املتضخمة 
والتي تعدل ش��هريا  ما تتقاضاه االرملة 
س��ادتي  وهن��ا  لس��نوات  املطلق��ة  او 
الفضالء لنركن الى فلس��فتنا العمالقة 

ف��ي معاجلة مواقع اخلل��ل في حركة راس 
امل��ال وه��ذا ماجاء ب��ه  الشهيدالس��يد 
محمد باق��ر الصدر ) قدس س��ره( )فكرة 
الضم��ان ، أم��ا األس��اس النظ��ري ال��ذي 

ترتك��ز فكرة الضمان في هذا املبدأ عليه، 
فمن املمكن أن يكون إميان اإلس��الم بحق 
اجلماع��ة كلها في موارد الث��روة، ألن هذه 
امل��وارد الطبيعي��ة قد خلق��ت للجماعة 
كاف��ة، ال لفئة دون فئ��ة )ُهَو الَّ��ِذي َخَلَق 
ا ِفي اأْلَرِْض َجِميًعا ثُمَّ اْسَتَوٰى إَِلى  َلُكم مَّ
اُهنَّ َسْبَع َس��َماَواٍت  َوُهَو  ��َماِء َفَس��وَّ السَّ
ِب��ُكلِّ َش��ْيٍء َعِلي��ٌم(  وهذا احل��ق يعني أن 

كل فرد من اجلماع��ة ال احلق في االنتفاع 
بث��روات الطبيعة والعيش الك��رمي منها. 
فم��ن كان من اجلماعة ق��ادرا على العمل 
في ح��د القطاعات العامة واخلاصة، كان 
م��ن وظيف��ة الدول��ة أن تهيئ ل��ه فرصة 
العمل في حدود صالحيتها. ومن لم تتح 
له فرصة العمل، أو كان عاجزا عنه فعلى 
الدولة أن تضمن حقه في االس��تفادة من 
ثروات الطبيعة، بتوفير مستوى الكفاية 
من العيش الكرمي.فاملس��ؤولية املباش��رة 
للدولة ف��ي الضمان، ترتكز على أس��اس 
احل��ق العام للجماعة في االس��تفادة من 
ثروات الطبيعة، وثبوت هذا احلق للعاجزين 
عن العمل من أفراد اجلماعة.وأما الطريقة 
الت��ي اتخذه��ا املذه��ب لتمك��ني الدولة 
م��ن ضمان هذا احل��ق وحمايته للجماعة 
كلها مبا تضم من العاجزين.. فهي إيجاد 
بعض القطاع��ات العامة ف��ي االقتصاد 
اإلس��المي، التي تتكون من موارد امللكية 
العام��ة، وملكي��ة الدول��ة، لك��ي تكون 
ه��ذه القطاع��ات )وهنا اش��ارة رائعة الى 

اهمي��ة بناء اص��ول اقتصادي��ة ومحافظ 
سيادية تشكل العمود االقتصادي للبلد 
وه��ذا مامعمول به في اكث��ر البلدان ذات 
االث��ر االقتص��ادي والصناع��ي العم��الق( 
وحائ��ال دون احتكار األقوي��اء للثروة كلها 
ورصي��دا للدولة ميدها بالنفق��ات الالزمة 
ملمارس��ة الضمان االجتماعي، ومنح كل 
فرد حق��ه في العي��ش الكرمي م��ن ثروات 

الطبيعة. فاألساس على هذا الضوء هو: 
حق اجلماع��ة كلها في االنتف��اع بثروات 
الطبيعة. والفكرة الت��ي ترتكز على هذا 
األساس هي املس��ؤولية املباشرة للدولة، 

في ضمان مس��توى الكفاية من العيش 
الكرمي، جلميع األفراد العاجزين واملعوزين.
والطريقة املذهبي��ة التي وضعت لتنفيذ 
ه��ذه الفكرة ه��ي: القطاع الع��ام، الذي 

أنشأه االقتصاد اإلسالم ضمانا لتحقيق 
ه��ذه الفك��رة، في جمل��ة م��ا يحقق ما 
أه��داف. وق��د يك��ون أروع نص تش��ريعي 
ف��ي إش��عاعه احملتوى املذهبي لألس��اس 
والفك��رة، والطريقة جميع��ا، هو املقطع 
القرآن��ي في س��ورة احلش��ر، ال��ذي يحدد 

وظيفة الفيء، ودوره في اجملتمع اإلسالمي 
بوصفه قطاعا عاما. وإليكم النص:�

}وم��ا أفاء اهلل عل��ى رس��وله منهم، فما 
أوجفت��م عليه من خي��ل وال ركاب، ولكن 
اهلل يس��لط رس��له على من يشاء، واهلل 
عل��ى كل ش��يء قدي��ر. ما أف��اء اهلل على 
رس��وله من أهل القرى، فلله، وللرس��ول، 
ولذي القربى، واليتامى، واملس��اكني، وابن 
الس��بيل، كي ال يكون دول��ة، بني األغنياء 
منكم..{ ففي ه��ذا النص القرآني قد جند 
إشعاعا باألساس الذي تقوم عليه فكرة 
الضمان. وهو حق اجلماعة كلها في الثروة. 
}ك��ي ال يكون دولة ب��ني األغنياء منكم{، 
وتفسيرا تشريع القطاع العام في الفيء، 
بكون��ه طريقة لضمانة ه��ذا احلق، واملنع 
عن احت��كار بعض أف��راد اجلماعة للثروة 
وتأكيدا على وجوب تسخير القطاع العام 
ملصلحة اليتامى واملساكني وابن السبيل 
ليظف��ر جميع أفراد اجلماعة بحقهم في 
االنتف��اع بالطبيع��ة، الت��ي خلقها اهلل 
خلدمة اإلنسان(.مما تقدم سادتي الفضالء 
نرى التعقيد الش��ديد ملفه��وم االقتصاد 
مراح��ل  دخولن��ا  حال��ة  ف��ي  وخاص��ة 
صراع دولية ش��هدتها س��احاتنا ومدننا 
وش��وارعنا وانتصرن��ا به��ا بفض��ل همة 
ش��بابنا وسواعد رجالنا ولذا ارى ان تكون 
هنالك مؤمترات موسعة من اجل منهجة 
قواع��د تنظ��م س��لوك اس��واق العم��ل 
والتناص ب��ني القطاعني العام واخلاص مبا 
ميلكان ث��روات هائلة اضافة الى راس املال 
البشري في القطاع العام واملعطلني عن 
العمل وان نتمركز عل��ى ذاتنا في عملية 
جهادية تشارك بها كل قطاعات اجملتمع 
الرجاع صناعتن��ا الوطنية والتخلي عما 
نستورده من كماليات والبسة وصناعات 
خفيف��ة ميك��ن انتاجها محلي��ا بدال من 
نوع من الثقافات االقتصادية املس��توردة 
من اتون الراس��مالية وخاصة    تس��ويق 
الذات وس��ط غياب ثقافة ارب��اب العمل 
وتل��ك الش��ركات الت��ي يك��ون ايقاعها.
لطيف��ا مرحا مرفها وان يبت��دع نوعا من 
ايق��اع العمل املرح الذي يوفق بني العمل 
واللع��ب وااليق��اع انه��ا ش��ركات طيبة 
حيث االبتسامة واملرح في مسالك البيع 
س��يكون اجرك قليال ولكن س��يكون لك 
احلق ف��ي رف��ع الكلفة  ف��ي اخملاطبة مع 
رئيس��ك وان تات��ي الى العم��ل ببنطلون 
جين��ز..ان ه��ذه الفرح��ة العارم��ة الت��ي 
انقلب��ت فيما بعد الى ش��عور باالكتئاب 
انتهت الى االن االمر.وعليكم ان تتاقلموا( 
من هنا ب��ات علينا االعت��راض من ثقافة 
تسويق الذات لهذه الشركات التي متتص 
خب��رة الش��باب وخاص��ة اخلريجني اجلدد 
التي صرفت عليه��م الدولة واالهالي اعز 
ماميلك��ون الن عوائلنا تس��تثمر بابنائها 
ومحاول��ة مجموعات التنمية البش��رية 
للتس��ويق وجتميل االنح��راف باالقتصاد 
ليج��د الش��باب بع��د ان يعمل��وا بها ان 
اجورهم التسد حاجاتهم االساسية وقد 
يتزع من وظيفت��ه مثلما ينزع رب العمل 
قميصه ان لم يكن رب العمل قد اقترض 
م��ن املال العام ويدير مش��روعه منه. ولنا 
في جترية الس��بعينات حيث االس��تثمار 
اآلمن للم��ال العام وحركة القطاع العام 
التي ش��ملت مصانعه في كل ش��بر من 
العراق مش��روع دراسي اكادميي كي ننتج 
فرضياتن��ا االقتصادية اخلاصة بنا الن من 
يؤمن بفلس��فة اآلخر يصبح أساتذتهم 

تالميذ عند أصحاب تلك الفلسفة.

يجب ان يكون 
توجهنا لصناع 
القرار بمجموعة من 
املؤتمرات تحت فرضية 
االصالح العمودي بدال 
من االصالح االفقي

الدراسة املعمقة لدخول املقاتل العقائدي كمنظومة قيمية للتحكم 
يف ميزان القوى على االرض بعد ان اغرقت بسياسات غري قيمية

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 
متدني لكادر الدولة  
بعد ان سحبت اغلب 
مشاريعها الى مجموعة 
مقاولني وشركات المتتلك 
مستويات كوادر الدولة 
وآلياتها.
واكد بروكنر ) ان 
الرأسماليني اليؤمنون 
البتة بالراسمالية انهم 
يؤمنون باالشتراكية 
بالنسبة لالغنياء ان 
يتاكدوا ان احلكومة تهتم 
بشأنهم وحدهم دون ان 
يدري االخرون باالمر(.

طه الخزرجي

   عبرت عن الس��يكارة بانها الدنيا واحلياة وان النفي االخير 
فيه��ا يعني املوت إن صح هذا التش��بيه او لم يصح فاحلياة 
العراقية جحيم أعنف من الس��يكارة اجلانب احملسوس فيه 
هو انك تتنفس فقط وال احد يهتم لك وال باحزانك وال بحجم 
اخلراب الذي احدثته السياسة بنفسية وعقل املواطن الذي 
بات منجما للمآس��ي واالحزان . تختلف انواع السكائر كما 
هي احلياة فس��يكارة فاخ��رة تقابلها حي��اة منعمة ورغيدة 
وس��يكارة رديئة تقابلها حياة تعيسة ومرة ومخزية الى حد 
الغثي��ان ومعظم الش��عب م��ن النوع الثاني وإن لم يش��عر 
بالدخ��ان الذي يخرج من انفه وأذني��ه وعينيه وفمه فما عاد 
هناك طعم لكل أنواع االش��ياء حت��ى العني التي كانت ترى 
الس��عادة فقدتها وجاءت السياسة وحطمت جميع اآلمال 
والرغبات املش��روعة لتنحى احلياة في العراق نحو االش��ياء 

السلبية فقط وحصرا 
االنس��اني  اجلن��ون   .
يش��كل  اليوم��ي 
عائق��ا امام املش��اريع 
واالجتماعية  الوطنية 
فقيم��ة  واالخالقي��ة 
وم��ن  التفس��خ 
يش��تهوه فاقت حدود 
التفكير ولك ان تراقب 
اي اس��رة عراقية لترى 
ما وصل��ت اليه نتائج 
احلديثة  الدميقراطي��ة 
. حوائ��ط الص��د رمب��ا 
لم تع��د كافية فعلى 
االنسان ان يبني نفسه 

م��ن جديد ك��ي يحافظ عل��ى القيمة االنس��انية املتواجدة 
داخله وم��ن ال يفهم هذا الكالم فال يتعب نفس��ه بالبحث 
عن نفس��ه املفقودة . عواملنا تداخلت بشكل سافر وال وجود 
للخصوصية التي يطم��ح اليها البعض فاالنانية والفضول 
وتخريب عق��ول الناس صارت متاح��ة ومباحة لكل االنفس 
الضعيف��ة . اش��ربوا س��كائركم به��دوء فالنهاي��ة حتمية 
ولن تطول مدة الس��عادة الى ان يختاره��ا البعض فالعراقي 
ذلك الكائن املقه��ور كان حتما عليه ان يعيش حياة البؤس 
والشقاء في عائلته والشارع ومكان العمل فضريبة االخالق 
كبيرة ج��دا وليس مبق��دور اجلميع حتمل االخ��الق كمبدأ في 

احلياة وسالمي ملن حمل دخانه في قلبه وكتم حزنه.

الـنـفس األخـيـــر

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

تختلف انواع السكائر 
كما هي الحياة فسيكارة 
فاخرة تقابلها حياة 
منعمة ورغيدة وسيكارة 
رديئة تقابلها حياة 
تعيسة ومرة ومخزية اىل 
حد الغثيان
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البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
االستاذ  السكك  عام  مدير  وجه 
قطارات  بتسيير  كاظم  طالب جواد 
 )  10( الساعة  تنطلق  االثنني   اليوم 
الى  بغداد  قطار  محطة  من  صباحا 
محطة قطار كربالء املقدسة ملؤازرة 
فريق نادي الزوراء الرياضي الذي يالقي 
ضمن  اإلماراتي  الوصل  نادي  نظيره 
اآلسيوية  الرياضية  األندية  بطولة 
وعلى ملعب كربالء وجتدر االشارة الى 
ان القطارات تعيد اجلماهير الرياضية 
في اليوم نفسه  وأن السكك سباقة  
في مثل هذه املبادرات لتشجيع الفرق 
اجلماهير  بنقل  العراقية  الرياضية 
اخلفاقة  العراق  راية  لرفع  الرياضية 

هذه  أن  .يذكر  الكبرى  املالعب  في 
املبادرة حظيت باهتمام بالغ من قبل  
وزير النقل املهندس عبد اهلل لعيبي  
بنقل اجلماهير الرياضية عبر قطارات 
احلديد  للسكك  العامة  الشركة 
إميانا منه لتشجيع  العراقية مجانا 
ملؤازرة  العراق  في  الرياضية  احلركة 
الفرق لرفع مستويات الدعم املعنوي 
رسمية  لقاءات  هكذا  في  املطلوب 
عبر  اخلدمات  أفضل  توفير  من خالل 
لتشكيالت  التابعة  النقل  وسائط 
السكك  قطارات  ومنها  الوزارة 
باالجواء  متتاز  التي   DMU احلديثة 

املريحة والسريعة  واألمنة .

اليوم انطالق  قطارات من بغداد 
اىل كربالء املقدسة لنقل اجلماهري 

الرياضية جمانا 
الديوانية  / البينة اجلديدة 

/ هيثم مجيد
مجلس  رئيس  السيد  زار 
الوزراء االستاذ عادل عبد 
اخلميس  يوم  املهدي، 
 ،٢01٩  /٣/  ٧ املاضي 
محطة كهرباء الديوانية 
مدينة  )غرب  الغازية 

الى  التابعة  الديوانية(، 
النتاج  العامة  الشركة 
الكهربائية  الطاقة 
الفرات االوسط.وقدم مدير 
محمد  املهندس  احملطة 
رضا ابراهيم، الى سيادته 
احملطة  عمل  عن  عرضاً 
وحدات  اربع  تضم  التي 

توليدية، نوع )GE(، طاقة 
كل وحدة )1٢٥( ميكاواط، 
قدرها  اجمالية  وبطاقة 
ميكاواط.وجتول   )٥00(
احملطة  اروقة  في  سيادته 
عملها،  على  لالطالع 
الوطنية  املنظومة  لرفد 
بالطاقة، ومن ثم ايصالها 

مشيداً  املواطنني،  الى 
املهندسني  بجهود 
وما  واالداريني  والفنيني 
جهود  من  يبذلونه 
عمل  لدميومة  متواصلة، 
طاقتها  بكامل  احملطة 
ان  يذكر  االنتاجية. 
وحدات احملطة جهزت من 

الكتريك  جنرال  شركة 
االمريكية، ونفذت من قبل 
املقاولني  شركتي  احتاد 
بور  والسويدي  العرب 
من  بتمويل  املصريتني، 
وزارة الكهرباء، وقد دخلت 

اخلدمة نهاية عام ٢01٥.

رئيس جملس الوزراء يزور حمطة كهرباء الديوانية الغازية ويشيد جبهود العاملني فيها

البينة اجلديدة / علي شريف
بابل  محافظة  مجلس  عضو  تابع 
حمزة  علي  اخلدمات  جلنة  رئيس  ونائب 
مراحل مشروع اخلطوط  الكرعاوي  دلي 
مجاري  ملشروع  الرئيسة  الناقلة 
بابل  مجاري  مدير  يرافقه  الكبير  احللة 
في  والعاملني  املهندسني  من  وعدد 
الكرعاوي:  اجمللس  عضو  الدائرة0وقال 
لقد تابعنا مراحل سيرالعمل واستمعنا 
تواجه  التي  الثانوية  االشكاليات  الى 
عليه  املشرفون  لنا  قدم  حيث  املشروع 
السابقة  للخطوات  تفصيليا  شرحا 
كما  محددة   توقيتات  وضمن  والقادمة 
العالقة  الدوائر ذات  اجرينا اتصاالت مع 
الجناز املشروع ضمن املدة احملددة متهيدا 

الحالة وتنفيذ مشروع شبكات مجاري 
احللة الكبير0مؤكداً انه على امت استعد 
او  طارئ  اي  ملواجهة  االوقات  جميع  في 
احلكومة  وان  املشروع  تواجه  صعوبة 
اجل  من  مستنفرة  جميعا  احمللية 
خدمة  الشبكات  مبشروع  املباشرة 

للمواطنني0

جملس بابل يتابع مراحل اجنازمشروع 
جماري احللة الكبري

االنبار / البينة اجلديدة
ملتابعة متعلقات ذوي الشهداء في 
عملها  املرتبط  ومنها  الدولة  دوائر 
رئيسة  زارت  الشهداء،  مبؤسسة 
عبد  ناجحة  السيدة  املؤسسة 
الفرعية  اللجنة  الشمري  األمير 
رئيس  والتقت  االنبار  محافظة  في 
 . حميد  عبد  فائز  القاضي  اللجنة 
واطلعت على نسب اجناز املعامالت 
التعويضية اخلاصة بذوي الشهداء 
ضرورة  على  واكدت  احملافظة،  في 
واملؤسسة  اللجنة  بني  التعاون 
وتذليل الصعوبات واالسراع في اجناز 
هذا امللف .وأشارت الى ضرورة الدقة 
االضابير  اجناز  املعلومات وحصر  في 
لتفويت  واملديرية  اللجنة  بني 
الفرصة على ضعاف النفوس الذين 
آلية  وضع  وضرورة  املواطن،  يبتزون 
للعمل والتنسيق املشترك من اجل 
املضحية  األسر  لتلك  احلق  اعطاء 
ان  .وبينت  استحقاقه  وفق  كل 

مع  وبالتعاون  الشهداء  مؤسسة 
احمللية فتحت مكاتب في  احلكومة 
تسهيل  لغرض  والنواحي  االقضية 
ترويج  لغرض  الشهداء  ذوي  وصول 
البقعة  خالل  من  معامالتهم 
دون  فيها  يسكنون  التي  اجلغرافية 
اللجنة  عمل  .وثمنت  السفر  عناء 
التي تقدم من اجل  في بذل اجلهود 
اكمال واجناز معامالت ذوي الشهداء، 
لدعم  الكامل  استعدادها  وابدت 

اكمال  اجل  من  وموظفيها  اللجنة 
معامالت ذوي الشهداء غير املنجزة. 
عبد  فائز  القاضي  ثمن  جانبه  من 
التي   رئيسة املؤسسة  زيارة  احلميد 
املعوقات  لتشخيص  هامة  عدها 
واملشكالت التي تواجههم، وطالب 
لتقدمي  والوزارات  املركزية  احلكومة 
وتسهيل  املعوقات  وتذليل  الدعم 
ذوي  خدمة  اجل  من  االجراءات 

الشهداء .

رئيسة مؤسسة الشهداء تدعو جلنة التعويضات إىل بذل اجلهود 
إلكمال معامالت ذوي الشهداء 

البينة اجلديدة / حسن املوسوي
في  العامة  الزوراء  شركة  شاركت 
على  املقام  العراق(  في  )صنع  معرض 

بدورته  الدولي  بغداد  معرض  أرض 
الرابعة ، وفي لقاء مع املهندس إبراهيم 
العامة  الزوراء  ثاني مدير جناح شركة 

الشركات  من  شركتنا  »أن  ب  صرح   ،
الكهربائية  األعمال  في  املتخصصة 
إنتاجية  خطوط  لدينا  وتوجد 
واحملطات  الصندوقية  للمحطات 
الثانوية و مشاريع الطاقة الشمسية 
شركة  بدعم  الدولة  وزارات  مطالبا 
العقود  توقيع  العامة من خالل  الزوراء 
الشمسية  الطاقة  مشاريع  لتنفيذ 
واحملطات الثانوية واحملطات الصندوقية 
التي  والفالتر  الذكية  اإلنارة  وتراكيب 
الطاقة  إنتاج  محطات  في  تدخل 
اجلهد  محركات  وصيانة  الكهربائية  
بتنفيذ  شركتنا  قامت  وقد    ، العالي 
الكهرباء  وزارة  بناية  تغذية  مشروع 
بالطاقة الكهربائية باستخدام اخلاليا 

طريق  عن   1MW لتوليد  الشمسية 
الوطنية  الشبكة  مع  التزامني  الربط 
نوري  لؤي  السيد  مع  لقاء  وفي   ،
في  املعارض  شعبة  مسؤول  حميد 
، أكد بأن شركة  الزوراء العامة  شركة 
معرض  في  شاركت  قد  العامة  الزوراء 
وأن  دوراته  بجميع  العراق(  في  )صنع 
مشاركتنا هذا العام مميزة في كل شيء 
حيث شاركنا بعرضني داخلي وخارجي 
ومبواقعها  الشركة  منتجات  وبجميع 
وفود  باستقبال  قمنا  حيث  الثالثة 
مؤسسات  ومن  العالم  دول  كافة  من 
جناح  زار  من  كل  أبدى  وقد   ، الدولة  
مبنتجاتنا   الشديد  إعجابه  شركتنا 

التي تضاهي املنتج العاملي .

شركة الزوراء العامة تشارك يف معرض )صنع يف العراق( 

بغداد/ البينة اجلديدة/ قاسم حوشي 
السنوي  السحب  في  الفائز  استلم 
تستاهل  ايداع  شهادة  ملنتج  الثاني 
سعدي  )زيد  السيد  الثاني  للموسم 
املاضي  اخلميس  يوم  جائزته   ) عباس 
رئيس  قام  حيث  بغداد  في   2019/3/7
املصرف العراقي للتجارة السيد فيصل 
البالغة  اجلائزة  بتسليمه  الهميص 
)250.000.000( مليون دينار  وعبر الفائز 
للتجارة  العراقي  للمصرف  شكره  عن 

بني  املتبادلة  الثقة  وجود  لوال  وقال 
املصرف والزبون ملا استطعت املشاركة 
ايداع  )تستاهل( ويعتبر  مبنتج شهادة 
املواطنني  لتشجيع  هو  املنتج  وجود 
ان  ويذكر  امانا  اكثر  بصورة  لالدخار 
)تستاهل( هو منتج شهادة ايداع اطلق 
املصرف  قبل  من  العراق  في  مرة  الول 
العراقي للتجارة بشهر اذار 2017 تعني 
ايداع خمسمائة الف دينار   ال غير في 
احد فروع املصرف العراقي للتجارة من 

بالسحوبات  للدخول  تتاهل  خاللها 
التالية : 

10 ماليني  بقيمة  الشهري  السحب   .1
دينار و8 فائزين بقيمة مليون دينار لكل 

منهم 
مليون   20 بقيمة  الفصلي  السحب   .2
ونصف   مليون  بقيمة  فائزين  و8  دينار 
شهري  في  وتقام  منهم  واحد  لكل 

حزيران وكانون االول .
 30 بقيمة  السنوي  نصف  السحب   .3

مليونني  بقيمة  فائزا  و15  دينار  مليون 
شهر  في  وتقام  منهم  لكل  ونصف 

ايلول .
مليون   159 الكبرى  السنوية  اجلائزة   .4
دينار و4 فائزين بسيارة نوع النترا لكل 

منهم .
5. واكد املدير سرعة املشاركة في هذا 
الشروط  الى  يخضع  هذا  وكل  املنتج 

والبنك املركزي العراقي تعليماته .

املصرف العراقي للتجارة يطلق شهادة ايداع )تستاهل(
بموافقة البنك المركزي العراقي 

بغداد / البينة اجلديدة
عبد  املهندس  النقل  وزير  السيد  لتوجيهات  تنفيذاً 
مدير  السيد  قبل  من  مباشر  وبإشراف  لعيبي   اهلل 
االستاذ عبد  اخلاص  النقل  الدارة  العامة  الشركة  عام 
العظيم الساعدي ، باشرت كوادر الشركة الهندسية 
بحملة صيانة وتطوير مرآب واسط الداخلي .وبني السيد 
الساحات  صيانة  ستشمل  احلملة  بأن  العام  املدير 
وتبليط الطرق وصيانة منظومة االنارة وترميم السياج 
احلملة  أن  سيادته  ،واضاف  االرصفة  وصبغ  اخلارجي 
ستنفذ باإلعتماد على كوادر الشركة وبأقل التكاليف 

مع مراعاة التصاميم احلديثة .

النقل اخلاص يف واسط تباشر محلة صيانة ملرائب  املدينة 

البينة اجلديدة / ابتسام صبار
أعلنت الشركة العامة للحديد والصلب إحدى شركات وزارة الصناعة واملعادن عن دورة حملاربة أمية احلاسوب .وقال 
مدير عام الشركة املهندس عبد الكرمي خلف جابر في تصريح للمكتب اإلعالمي في الوزارة إن شعبة التدريب أقامت 
املوظفني  تدريب  الشركة أخذت على عاتقها  إن  الشركة حيث  أولية في مبادئ احلاسوب لعدد من منتسبي  دورة 
وتعليمهم على التعامل مع احلاسوب )computer( للقضاء على أمية احلاسوب بني صفوف العاملني فيها وملواكبة 
التطور العاملي والثقافي الفتا إلى إن الشركة مقبلة على أعمال تأهيل ملصانعها وإدخال مكائن حديثة تعتمد على 
البرمجة االلكترونية .وأشار إلى إن هذه الدورات ستستمر ملدة سنة ومبعدل دورة واحد شهريا وذلك لضمان شمول 
اكبر عدد من كوادرنا الفنية موضحا حرص إدارة الشركة على تطوير قابليات أبنائها في شتى اجملاالت التي تخدم 
عملهم وحياتهم اليومية وأضاف إن هذه الدورة تأتي متزامنة مع دورة محو األمية املسرعة التي تقيمها الشركة 
بالتعاون مع مديرية التربية في محافظة البصرة لتعليم القراءة والكتابة والتي نسعى من خاللها إلى منح الطلبة 
األميني من منتسبي الشركة شهادات معترف فيها من قبل وزارة التربية تتيح لهم الفرص في إكمال تعليمهم 

األكادميي وحسب البرنامج التدريبي املعد من قبلهم لتطوير ورفع كفاءات املوظفني .

الشركة العامة للحديد والصلب تقيم دورة تدريبية 
حملو أمية احلاسوب

واسط / البينة اجلديدة
املياحي  الدكتور محمد جميل  واسط  السيد محافظ  زار 
الشركة  الى  التابع  واسط  كهرباء  توزيع  فرع  مقر  امس 
لقاء  الزيارة  خالل  وجرى   ، الوسط  كهرباء  لتوزيع  العامة 
السيد  قدم  اذ   ، الفروع  وعدد من مسؤولي  االقسام  مدراء 
حسني  املهندس  الى  التهاني  اللقاء  بداية  في  احملافظ 
الذي  توزيع واسط   ادارة فرع  جبار مبناسبة تسنمه مهام 
بدوره قدم نبذة مختصرة عن اعمال الفرع واهم املشاكل 

واملعوقات التي تواجه عمل فروع الدائرة .
طي  اهمية  على  واسط  محافظ  السيد  اكد  جانبه  من 
صفحة املاضي واالنطالق وفق خطة عملية مدروسة لتقليل 

العوارض الفنية وفك االختناقات ومراجعة االخفاقات التي 
املاضي  الصيف  التوزيع خالل موسم  لها شبكة  تعرضت 
، وكذلك اهمية متابعة عمل ورشة  والعمل على تالفيها 
تصليح مكونات الشبكة الكهربائية ونسبة جناح اعمالها 
خاصة فيما يخص اصالح احملوالت واعادتها للخدمة، كما 
اكد على اهمية حمالت رفع التجاوزات وترشيد استهالك 
الطاقة  من  االستفادة  بهدف  املواطنني  قبل  من  الطاقة 
اجملهزة للمحافظة، وكذلك اهمية االستجابة السريعة من 
مع  اجنازها  ومتابعة  املواطنني  الصيانة لشكاوى  فرق  قبل 

ضرورة االهتمام بعمل صيانة االنارة وزيادة األحمال.

حمافظ واسط يزور فرع توزيع كهرباء واسط

بغداد / البينة اجلديدة 
رئاسة  في  الثانية  االستئنافية  الهيئة  ردت 
استئناف بغداد الرصافة االحتادية الدعوى التي 
اقامها وزير املالية اضافة الى وظيفته/ وكيله 
احلقوقي مثنى كاظم ياسني بحق رئيس حترير 
 / لوظيفته  اضافة  اجلديدة«  »البينة  جريدة 
وقد  الشمري  قاسم  الدكتور  احملامي  وكيله 
الرصافة  بغداد  استئناف  محكمة  تشكلت 
 ٢01٩/٣/٣ بتاريخ  االصلية  بصفتها  االحتادية 
)علي  السيد  القاضي  الرئيس  نائب  برئاسة 
رئيس  نائب  من  كل  وعضوية  يونس(  حسني 
ناجح  )سليم  السيد  القاضي  االستئناف 
علي  )مؤيد  السيد  االستئناف  وقاضي  جواد( 
الشعب  باسم  بالقضاء  املأذونون  جالل( 

واصدرت قرارها االتي :
اضافة  املستأنف   / املدعي  وكيل  ادعى 
انه  االعظمية  بداءة  محكمة  لدى  لوظيفته 
قيام  1٩08/ب/٢018  املرقمة  الدعوى  ومبوجب 
»البينة  جريدة  خالل  ومن  عليهم  املدعى 
٢018/٧/٣0بنشر  ٢٩٩٩في  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 
 ٢018/1٢/٢4 بتاريخ  الرصافة  بداءة  محكمة 
قابال  حضوريا  حكما  16٥٢/ب/٢018  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 ٢01٩/1/18 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   ٢018/1٢/٩ 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 
 ٢018/1٢/6 املؤرخة  بالئحته  بني  لوظيفته 
الضرر  هو  موكله  لدائرة  املتحقق  الضرر  بان 
ومعنويا  ماديا  تعويضا  يطلب  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 ٢/48 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  حكمها  يكون  لذا  املتقدمة  النظر 
وموافقا للقانون مما يقتضي تأييده وملا تقدم 
البدائي  احلكم  تأييد  احملكمة  هذه  قررت 
املستأنف الصادر من محكمة بداءة الرصافة 

ورد   ٢018/1٢/٢4 في  16٥٢/ب/٢018  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 
و٢٢/اثبات  املدني  القانون  من  و٢0٥/1   ٢/48
161 و166 و٢0٣/ مرافعات مدنية و6٣ محاماة 
حكما حضوريا قابال للتمييز وافهم علنا في 

. ٢01٩/٣/٣
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 )                                     (
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العرب واإلرهاب

شهد العالم العربي أخيراً سلسلة من األحداث جعلت بعضهم 
يقع حتت تأثير حالة من التش��اؤم أو الس��وداوية، إذ تعرض العرب 
حملاوالت ابتزاز أقرب ما تكون إلى البلطجة، ومورس��ت سياس��ات 
م��ع العرب بطريقة تآمرية جعلت هذا البعض يتوقع أن عام 2019 
س��يكون األسوأ بالنس��بة إلى العرب وفق تصوره. معنى ذلك أنه 
لن جتد األزم��ات العربية الراهنة طريق االنف��راج في املدى املنظور 
أو املتوس��ط، بل على العكس سيظل كثير من املشكالت عصياً 
عل��ى احل��ل أو حتى احللحل��ة بس��بب تصاعد منحن��ى األطماع 
اإلقليمية والدولية إلى سقف جديد يتخطى كل ما هو معقول أو 
منطق��ي من ناحية؛ وإصرار أط��راف غير عربية على دس أنفها في 
الش��أن العربي إلى درجة تصل إلى تهديد األمن القومي اجلماعي 
العربي من ناحية أخرى. على صعيد األزمة الس��ورية مثالً، يتوقع 
املتشائمون أنها لن تصل إلى نهايتها العام املقبل بسبب اإلصرار 
على اس��تمرار تدويله��ا، وعلى جع��ل األراضي الس��ورية كعكة 
مش��اعة لتقاس��م املنافع ب��ن األط��راف األجنبي��ة املوجودة في 
س��ورية، وغياب رغبة حقيقية من الالعبن األساسين في األزمة 
في حتقيق تس��وية سياسية تضع مصلحة الشعب السوري في 
االعتبار األول. وفي الوقت ذاته، ال ميكن جتاهل إخفاق جامعة الدول 
العربية، في تس��ويق الدور العربي في أي جهود سياسية بذلت أو 
تبذل لوقف إراقة الدماء على التراب الس��وري وعودة النازحن إلى 
ديارهم؛ ألن التحليل األخير يقول أن العرب تركوا الس��احة خالية 
ألصحاب األطماع وأصحاب املصلحة في إبقاء الوضع على ما هو 
عليه وإذا كنا نرى أن هذا التحليل االستش��رافي لألزمات العربية 
عل��ى املس��توى الكلي فيه كثير م��ن النظرة الس��وداوية للحالة 
العربية، خصوصاً أن نظ��رة واقعية إلى األحوال العربية بال رتوش 
توض��ح أنها ال تختلف كثيراً عن الص��ورة التي عرضت، وهو األمر 
الذي جعل هذا الرأي مييل إلى التش��اؤم في شأن األوضاع العربية 
ف��ي العام املقبل. ومع ذلك، ال نتفق متاماً م��ع ما ذكر؛ ألننا ما زلنا 
نث��ق في القدرة عل��ى الفعل العرب��ي، إذا توافرت إرادة سياس��ية 
حقيقية لألشقاء لتغيير هذا الواقع املؤلم. هذا ليس مستحيالً، 
رغم تسليمنا بأن هناك الكثير من األخطار التي ما زالت محدقة 
بخريطة العالم العربي، ومقبلة من الشرق والغرب وسيظل وفي 
مقدمه��ا »التط��رف واإلره��اب«. إن مواجهة اإلرهاب ض��رورة؛ ألنه 
أكب��ر عامل يؤثر في اس��تقرار األوضاع العربية، وه��ذا يتطلب أن 
تتحول األقوال والش��عارات إلى أفعال، من خالل تعاون عربي؛ األمر 
الذي يعني أهمية اس��تيقاظ جامعة ال��دول العربية من غفوتها 
والتحرك على نحو إيجابي وفي ش��كل محدد بحيث يس��تهدف 
محاص��رة التمدد اإلرهابي في العالم العربي، بخاصة في املناطق 

التي تعتبر بيئات حاضنة للتنظيمات املتطرفة.
ونتس��اءل: أليس��ت سياس��ة العص��ا واجل��زرة نوعاً م��ن اإلرهاب 
متارس��ه ال��دول الغني��ة عل��ى ال��دول الفقي��رة؟ أولي��س الترويج 
لألطماع اإلقليمية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول نوعاً من 

اإلرهاب؟.

إبراهيم الصياد

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
تقدمت زوجة حفيد مؤس��س قطر، 
الشيخ طالل بن عبد العزيز بن أحمد 
بن عل��ي آل ثاني، بش��كوى إلى األمم 
املتحدة ضد النظ��ام القطري، جراء 
تنكيل��ه بزوجها وس��جنه وانتهاك 

حقوقها وأسرتها.
وأكدت أس��ماء ريان خالل تسليمها 
الش��كوى اجلمعة، إلى رئيس قسم 
الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقي��ا 
باملفوضية السامية حلقوق اإلنسان 
ب��األمم املتح��دة محمد النس��ور، أن 
احلكومة والنظام في الدوحة ارتكبا 
انته��اكات جس��يمة بح��ق زوجها، 
حيث قاما باس��تدراجه م��ن اخلارج 
ليتم تلفيق التهم له بالتوقيع على 
ش��يكات م��ن دون رصي��د، ويُلقى به 
في الس��جن بعد ذل��ك بدعوى عدم 

تسديده ديونه.
وقالت: »النظام القطري اس��تخدم 

التآمر من أجل استدراج زوجي بوعده 
بأن��ه س��يمنح اإلرث عن أبي��ه الذي 
كان قد توفي في املنفى بالسعودية 
وجده، وهما من أهم أعضاء األس��رة 
املالك��ة، وكانا يتمتع��ان وحتى اآلن 

باحترام وحب الشعب القطري«.
وأضاف��ت أن��ه ُحك��م عل��ى زوجها 
بالس��جن 25 عاماً »وهو بالفعل في 
الس��جن منذ س��ت س��نوات، وتتم 
معاملت��ه أس��وأ معامل��ة، حتى إنه 
وضع في حبس جرى بناؤه فوق نظام 

للصرف الصحي«.
وأك��دت أن��ه عل��ى رغ��م الضغ��وط 
النظ��ام  مارس��ها  الت��ي  الهائل��ة 
القطري عليه حت��ى يوّقع تنازالً عن 
حقوقه ف��ي قطر إال أن��ه رفض؛ »ما 
أدى إل��ى انتقامهم منه ومن أس��رته 
املكونة م��ن زوجته وأبنائ��ه األربعة 

العنود وعبداهلل وأحمد واجلوهرة«.
مؤس��س  حفي��د  زوج��ة  وأش��ارت   

قط��ر في ش��كواها إلى املمارس��ات 
اجلس��يمة الت��ي ق��ام به��ا النظام 
القط��ري ضد أبن��اء الش��يخ طالل، 
وه��م أربعة أطفال »حي��ث طردتهم 
من منزلهم، وأجبرتهم على العيش 
ف��ي من��زل مبنطقة مهج��ورة قريبة 
م��ن املس��اكن املوقت��ة لعم��ال بناء 
اس��تاد )الفيفا(. وبّين��ت أن األطفال 
أن��واع  لش��تى  تعرض��وا  األربع��ة 

األم��راض، وانتهك النظ��ام القطري 
كل حقوقه��م في الرعاية واخلدمات 
الصحية، ولم ميكن األس��رة من دفع 

التأمن الصحي اخلاص لرعايتهم.
ولفتت إلى أنه بحكم مدة الس��جن 
)22 عام��اً( ق��د تصعب رؤي��ة زوجها 
طفل��ه  أن  إل��ى  مش��يرة  أطفال��ه، 
األصغر لم تتح له منذ والدته فرصة 
رؤي��ة وال��ده. وطالبت أس��ماء ريان 

في ش��كواها املفوضية الس��امية 
املتح��دة  ب��األمم  اإلنس��ان  حلق��وق 
بالعمل على محاس��بة املسؤولن 
القطرين عن تلك االنتهاكات بحق 
زوجها وحقه��ا وأطفالهما، وإعادة 
حقوقه��م إليهم من ه��ذا النظام 

اجلائر.
وعم��د النظ��ام القطري إل��ى نقل 
األطف��ال ووالدته��م إل��ى منزل في 
منطقة مهج��ورة حتيط ب��ه املياه 
الراك��دة وتهاجم��ه احلش��رات في 
جمي��ع األوق��ات، ولم يكت��ِف بهذا 
النوع من التنكيل االنتقامي باألبناء 
»ليتجاوز األمر إلى حرمانهم من أي 
مخصصات، مع من��ع والدتهم من 
العم��ل في أي��ة وظيفة ف��ي قطر، 
األمر الذي أصبح معه مستحيالً أن 
تتمكن األسرة من توفير املصروفات 
الدراسية الس��تكمال تعليمهم«، 

بحسب رواية األطفال األربعة.

وكاالت / البينة الجديدة
أّكد مستشار الرئيس األميركي دونالد 
ترام��ب، جيس��ون غرينب��الت، أّن خّطة 
األميركّية املستقبلّية للشرق  السالم 
األوس��ط س��تكون »مفّصلة للغاية«، 
وذلك خالل اجتماع جمللس األمن الدولي 
اجلمعة لم يَكشف خالله أّي تفاصيل، 

بحسب ما أفاد دبلوماسّيون.
وعلى أثر االجتماع املغلق الذي عقد في 
مقّر األمم املّتحدة، أّكد املندوب الكويتي 
لدى املنّظم��ة الدولّية منصور العتيبي 
أّن غرينب��الت »ل��م يُع��ط تفاصي��ل«، 
مضيًف��ا ف��ي املقاب��ل أنّ��ه »كان هناك 

نقاش من جانبنا حول اخلّطة«.
وأّكد غرينبالت أّن خّطة السالم لن يتّم 
إعالنها إال بعد االنتخابات التشريعية 
اإلسرائيلية في 9 نيسان/أبريل وتأليف 
حكوم��ة جدي��دة، وه��ي عملي��ة ق��د 
تستغرق أش��هًرا عّدة. وشّدد غرينبالت 
ال��ذي يعمل عل��ى اخلّطة م��ع كّل من 

جاريد كوشنر صهر الرئيس األميركي، 
وديفيد فريدمان الس��فير األميركي في 
إس��رائيل، على أّن هذه اخلّطة ستكون 
السياس��ي  بُعديه��ا  ف��ي  مفّصل��ة 
واالقتص��ادي. وق��ال »نع��رف تطّلع��ات 
الفلس��طينّين واإلس��رائيلّين، ونحن 
نعمل في هذا اإلطار«. عندما ستصبح 
رؤيتن��ا علنّي��ة، لن نرغب ف��ي تنفيذها 

منفردي��ن، وس��يكون هن��اك دور ل��ألمم 
املتح��دة واللجنة الرباعي��ة  ونقل أحد 
الدبلوماسين عن غرينبالت قوله أيًضا 
إنّه »عندما س��تصبح رؤيتنا علنّية، لن 
نرغب في تنفيذها منفردين، وسيكون 
هناك دور لألمم املتحدة واللجنة الرباعية 
)الواليات املتحدة وروسيا واالحتاد األوربي 

واألمم املتحدة(«.

وأب��دت دول مث��ل الكويت وإندونيس��يا 
وحتى الصن، أسفها لعدم وجود مزيد 

من العناصر لتدعيم النقاش.
ألّن  »تأس��فون  الكوي��ت  وقال��ت 
الفلس��طينين يرفض��ون أن يرونك��م، 
لك��ّن الق��رارات بش��أن إع��الن القدس 
عاصم��ة إلس��رائيل وخف��ض التمويل 

املتعّلق بهم، ال تُسهم في ذلك«.
مع  اتصاالتهم  الفلس��طينيون  وقطع 
البي��ت األبي��ض بع��د أن أعل��ن ترامب 
ف��ي 2017 اعتراف��ه بالق��دس عاصمة 
إلس��رائيل. كما ناقش مجل��س األمن، 
بناء عل��ى طلب الكويت وإندونيس��يا، 
م��ن  ج��زء  اقتط��اع  إس��رائيل  ق��رار 
عائ��دات الضرائ��ب التي يت��م حتويلها 
إل��ى الس��لطة الفلس��طينية. وج��اء 
عل��ى  رًدا  اإلس��رائيلي  الق��رار  ه��ذا 
تق��دمي الس��لطة مبال��غ إل��ى عائ��الت 
الدولة  الفلسطينين املسجونن لدى 
العبرية بسبب تنفيذهم هجمات ضد 

مواطن��ن إس��رائيلين. وقال الس��فير 
الكويتي »هذه أموال فلسطينية يجب 
أال يقتطعوا منه��ا«. واتهمت الواليات 
اجلمع��ة  الفلس��طينين  املتح��دة 
باخت��الق أزم��ة برفضه��م أول مبال��غ 
ش��هرية يتم حتويلها من الضرائب من 
إس��رائيل في 2019 ألنها اس��تقطعت 
ج��زءا مخصص��ا لإلعانة املالية ألس��ر 
الفلس��طينين املسجونن  النشطن 
في إس��رائيل.  ونقل دبلوماسيون باألمم 
املتحدة حضروا االجتماع عن غرينبالت 
قول��ه ألعضاء مجلس األمن اخلمس��ة 
عش��ر »من غير املالئ��م متام��ا التركيز 
على إسرائيل بوصفها سبب األزمة. إن 
السلطة الفلسطينية هي التي اختارت 
اختالف األزمة احلالية«. وامتنعت بعثة 
الواليات املتحدة ل��دى األمم املتحدة عن 
التعلي��ق عل��ى تصريح��ات غرينبالت . 
وأدان الفلسطينيون القرار اإلسرائيلي 

بوصفه »قرصنة«.

زوجة حفيد مؤسس قطر يف شكوى لألمم املتحدة: النظام نّكل بنا 

صفقة القرن بالتفاصيل الدقيقة بعد االنتخابات اإلسرائيلية

 وكاالت / البينة الجديدة
قّدمت محامية سويس��رية التماس��ا 
ال��ى محكم��ة مختصة تطال��ب فيه 
بوض��ع الرئي��س اجلزائ��ري عبدالعزي��ز 
بوتفليق��ة، املوجود ف��ي جنيف حاليا 
للع��الج، حت��ت الوصاي��ة حفاظا على 

سالمته الشخصية.
ويأتي االلتماس مع استمرار التظاهرات 
ف��ي اجلزائ��ر ض��د ترش��يح بوتفليقة 
البالغ 82 عاما لوالية رئاسية خامسة 
ف��ي االنتخابات املق��رر إجراؤها في 18 

نيسان/أبريل.
ف��ي  الع��الج  بوتفليق��ة  ويتلق��ى 
مستش��فى في جنيف ون��ادرا ما ظهر 

علنا منذ أن أصيب بجلطة في 2013.
وقالت احملامية ساس��كيا ديتيش��امي، 
رئيسة الفرع السويسري في منظمة 
»محامون بال حدود« في االلتماس الذي 
لم تقّدمه باس��م املنظم��ة إن الوضع 
»الصحي اله��ش« لبوتفليقة يجعله 
عرضة ل�«التالعب« من جانب املقّربن 
منه. ومت تقدمي االلتماس باسم مواطنة 

جزائرية لم يكشف اسمها.
وأرسلت احملامية االلتماس إلى محكمة 
مختصة بالنظر ف��ي حماية البالغن 

واألطفال الضعفاء.
وافاد االلتماس »من الواضح أن الرئيس 
اجلزائ��ري غي��ر ق��ادر عل��ى التمييز بن 
االم��ور حالي��ا ف��ي ظ��ل وض��ع صحي 
ح��رج للغاية. فه��و ال يتخذ قرارات إمنا 
حاشيته السياسية والعائلية« تقوم 

بذلك.
وتعتب��ر احملامي��ة أن الرئي��س اجلزائري 
لم يقرر بنفس��ه تقدمي ترشحه لوالية 

خامسة.
كم��ا ان م��ن احملتم��ل اال يك��ون أصدر 
ش��خصيا بيانا ه��ذا األس��بوع يحذر 
في��ه املتظاهري��ن من محاول��ة مثيري 
الشغب التس��لل إلى صفوفهم واثارة 

»الفوضى«، وفقا لاللتماس.
وع��رض بوتفليقة احلد م��ن واليته بعد 
االنتخاب��ات وتعهد بتغيي��ر »النظام« 
الذي يدير البالد لكن حركة االحتجاج 
غذت مشاعر االستياء لدى القطاعات 

اخملتلفة خاصة الطلبة والشباب.
وعب��ر بعض قدامى حلف��اء بوتفليقة، 
ومن بينهم أعض��اء في احلزب احلاكم، 
عن دعمهم لالحتجاجات مما كش��ف 
عن انقسامات داخل النخبة احلاكمة 

التي كان يعتقد أنها تكتل منيع.

واتس��مت أغل��ب االحتجاج��ات التي 
خرجت أمس اجلمعة بالس��لمية لكن 
بعض االش��تباكات نش��بت بن شبان 
وق��وات الش��رطة ف��ي املس��اء وقالت 
وسائل إعالم رسمية إن 110 محتجن 

و112 شرطيا أصيبوا في االضطرابات.
ويطل��ب االلتم��اس ايض��ا »الس��ماح 
للوص��ي باعف��اء أطب��اء مستش��فى 
جامع��ة جنيف من الس��رية الطبية« 
في ما يتعلق بالرئيس اجلزائري، وكذلك 
»الس��ماح لهم باحلصول على شهادة 
طبية تكش��ف قدراته على حكم بلد 

ما«.
كما يطلب أن يكون »أي اتصال رسمي 
باس��م« بوتفليق��ة موض��وع »اتف��اق 
مس��بق« مع الوص��ي »للتأك��د من أن 

التصريحات تصدر فعليا منه«.
وأخي��را، يدعو الى »ض��رورة تعين هذا 
الوص��ي م��ن خ��ارج الدائ��رة احمليط��ة 
بالرئيس، وان يكون بالضرورة محايدا«.

ومبوج��ب اتفاقي��ة اله��اي، يع��ود الى 
الس��لطات القانوني��ة اجلزائرية حتديد 
م��ا إذا كان ينبغي وضع مواطن ما حتت 
الوصاية، بحس��ب نيكوال جاندان وهو 

محام سويس��ري وأس��تاذ القانون في 
جامعة جنيف.

الصحاف��ة  لوكال��ة  جان��دان  وق��ال 
الفرنس��ية إن��ه إذا اعتب��رت احملكم��ة 
السويس��رية أن هن��اك حاج��ة ملحة 
حلماي��ة ش��خص يعان��ي م��ن اوضاع 
حرجة، فسيكون في إمكانها التدخل. 
وشدد على أن »السؤال هو ما إذا كانت 

هناك حاجة ملحة«.
واض��اف »من الناحي��ة النظرية، يجب 
السويس��ري جتاه��ل  القاض��ي  عل��ى 
البرنامج السياسي. وحتديد ما إذا كان 

هذا الشخص يحتاج إلى مساعدة«.
م��ن جه��ة ثاني��ة، أم��رت الس��لطات 
عطل��ة  بتبكي��ر  الس��بت  اجلزائري��ة 
الدراس��ة اجلامعية ف��ي محاولة على 
ما يب��دو إلضعاف االحتجاج��ات التي 
يقوده��ا الطلب��ة منذ أس��بوعن ضد 

حكم بوتفليقة.
وجاء قرار وزارة التعليم العالي بعد يوم 
من خروج عش��رات اآلالف من احملتجن 
إلى وس��ط العاصمة لالحتجاج على 
حكم بوتفليقة املستمر منذ 20 عاما 
ف��ي أكبر مظاه��رة باجلزائ��ر العاصمة 

منذ 28 عاما.

الوليد بن طالل يدعم )بكل 
قوة( رؤية 2030 االصالحية

القضاء السويسري ينظر يف وضع بوتفليقة حتت الوصاية

وكاالت / البينة الجديدة
ق��ال التحال��ف الدميقراط��ي 
نس��اء  تس��ع  إن  للمحام��ن 
محتجات في السودان ُحكم 
عليهن باجللد عش��رين جلدة 
والس��جن ش��هرا للمشاركة 
في االحتجاج��ات، وذلك بعد 
يوم واحد م��ن توجيه الرئيس 
عم��ر البش��ير باإلف��راج ع��ن 
احملتج��زات  النس��اء  جمي��ع 
ملش��اركتهن ف��ي مظاه��رات 

مناهضة للحكومة.
وأعلن البش��ير حالة الطوارئ 
الشهر املاضي ما نتجت عنه 
سلس��لة إجراءات م��ن بينها 
إنش��اء محاك��م ط��وارئ في 
أنحاء البالد مثل تلك احملكمة 
املوج��ودة في اخلرط��وم والتي 

أدانت النساء التسع.
الدميقراطي  التحال��ف  وق��ال 
للمحام��ن وهو جزء من جتمع 
املنظم  الس��ودانين  املهنين 
الرئيس لالحتجاجات، إن أكثر 
من 800 شخص حوكموا أمام 

محاكم الطوارئ.
ويشهد السودان احتجاجات 
ش��به يومي��ة ض��د البش��ير 
ديس��مبر/كانون   19 من��ذ 
األول وش��اركت فيها النساء 
ه��ذه  واندلع��ت  بفعالي��ة. 
زي��ادة  بس��بب  املظاه��رات 
الس��يولة  ونق��ص  األس��عار 
املالي��ة ولكنه��ا حتول��ت إلى 
أقوى حتد للبش��ير منذ توليه 
السلطة في انقالب عسكري 

قبل 30 عاما.

اجلمع��ة  أم��ر  البش��ير  وكان 
ومبناسبة اليوم العاملي للمرأة 
باإلف��راج عن جميع النس��اء 
لصلته��ن  اعتقل��ن  الالئ��ي 
باملظاه��رات. وش��ارك مئ��ات 

ف��ي احتجاجات باخلرطوم وأم 
درم��ان ف��ي ذلك الي��وم دون أن 

تردعهم إجراءات الطوارئ.
 31 إّن  املس��ؤولون  ويق��ول 
ب��دء  من��ذ  قتل��وا  ش��خًصا 

االحتجاج��ات ف��ي 19 كانون 
األول/ديسمبر 2018 في أعمال 
عنف رافقت التظاهرات، فيما 
تقول منّظم��ة هيومن رايتس 
ووتش إّن ع��دد القتلى بلغ 51 

على األقّل.
ول��م يح��������دد املس��ؤولون 
النس��اء  ع��دد  الس��ودانيون 
اعُتقل�������ن خ��الل  اللوات��ي 
وفق��ا  لك������ن  التظاه��رات. 
لنش��طاء معارض��ن، هن��اك 
وراء  ام��������رأة   150 حوال��ي 

القضبان.
احلكوم��ة  البش��ير  وأق��ال 
مس��ؤولن  وع��ن  املركزي��ة 
أمنين محل ح��كام الواليات 
ووس��ع صالحي��ات الش��رطة 
ومنع التجمع��ات العامة دون 

تصري��ح. ودعا جتم��ع املهنين 
جديدة  ملظاهرات  السودانين 

في أم درمان األحد.
والبشير مطلوب أمام احملكمة 
اجلنائية الدولي��ة بتهم تدبير 
أعمال إبادة جماعية في إقليم 
دارفور وهو ما ينفيه. ويضغط 
من أج��ل رف��ع الس��ودان من 
قائم��ة ال��دول الت��ي تعتبرها 

واشنطن راعية لإلرهاب.
إدراج  إن  اقتصادي��ون  ويق��ول 
الس��ودان ف��ي ه��ذه القائمة 
ح��ال دون حص��ول الس��ودان 
على اس��تثمارات ومساعدات 
مالية كان في حاجة ماس��ة 
إليه��ا منذ أن رفع��ت الواليات 
املفروضة  العقوب��ات  املتحدة 

عليه في عام 2017.

اجَللــــد والسجـــن ملن يتظاهــــر يف الســـــــــودان

وكاالت / البينة الجديدة
أثن��ى األمير الوليد بن طالل بن 
عب��د العزيز آل س��عود، رئيس 
مجل��س إدارة روتان��ا القابضة 
على اجلهود التي تبذلها قيادة 
الس��عودية ف��ي كل اجمل��االت 
فيم��ا يتعلق برؤية مس��تقبل 
اململك��ة 2030. وق��ال األمي��ر 
الولي��د انه يدع��م >بكل قوة< 
األعمال التي تقوم بها الدولة 
االقتص��ادي  الصعي��د  عل��ى 
واملالي واالجتماعي والترفيهي 
وكذل��ك الرياضي مش��يرا إلى 
دور العاه��ل الس��عودي امللك 
س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز وولي 
عهده األمير محمد بن سلمان 
ف��ي حتقيق نهض��ة كبيرة في 

اململكة العربية السعودية.
وصرح االمير الوليد ان »الدولة 
وبحم��د اهلل تق��وم بأش��غال 
كبرى على الصعيد االقتصادي 
واملالي واالجتماعي والترفيهي 
وحتى الرياضي اآلن«. وقال ايضا 
»ال شك« أن العاهل السعودي 
وول��ي العهد »يقومان بنهضة 
كبي��رة ف��ي اململك��ة، ونح��ن 
ندعمه��م ب��كل م��ا لدينا من 
قوة، وحتديداً فيما يتعلق برؤية 

مستقبل اململكة 2030«.
وأطلق��ت الس��عودية ف��ي 25 
 >2030 >رؤي��ة   2016 ابري��ل 
بالتزامن مع إعالن االنتهاء من 
تس��ليم 80 مشروعا حكوميا 
ضخما تبل��غ كلفته 20 مليار 
ريال. وته��دف رؤي��ة 2030 إلى 
التقلي��ل من اعتم��اد اململكة 
على النفط ورك��زت على عدة 
نق��اط م��ن بينه��ا مكافح��ة 
الفس��اد التح��رر م��ن النفط 
ط��رح ارامك��و ف��ي البورص��ة 
وتركيز صندوق س��يادي ووضع 

صناعة عسكرية.
 وصرح األمي��ر الوليد بن طالل 
أن روتان��ا تخّرج رج��االً قيادين 
العربي��ة  اململك��ة  يخدم��ون 
الس��عودية في كافة اجملاالت، 
مستش��هدا بتركي الشبانة، 
ال��ذي أصب��ح وزي��راً لإلع��الم، 
وس��الم الهندي وكذلك تركي 
العرف��ج،  وأحم��د  العجم��ة 
مشدداً على أن روتانا خليجية 
وكل قن��وات روتان��ا مس��ّخرة 
العربي��ة  اململك��ة  خلدم��ة 
الس��عودية ولرف��ع ل��واء وراية 
اململك��ة ف��ي كل م��كان في 

العالم .



منى زلزلة

بع��د انتهاء ح��رب امريكا م��ع كوريا ق��ام اجلنرال 
ولي��ام ماير احمللل النفس��ي في اجلي��ش االمريكي 
بدراس��ة واحدة من اعقد قضاي��ا تاريخ احلروب في 
العال��م فقد مت اس��ر وس��جن حوالي ال��ف جندي 
اميركي في تلك احلرب في كوريا ومت وضعهم داخل 
مخي��م تتوفر في��ه كل مزايا الس��جون من حيث 
املواصف��ات الدولية . فهذا الس��جن كان مطابقا 
للقوان��ن الدولي��ة م��ن حي��ث اخلدم��ات املقدمة 
للس��جن ومن حيث معاملته. وهذا الس��جن لم 
يك��ن محصورا بس��ور ع��ال كبقية الس��جون بل 
كان ميكن للس��جناء محاولة الهروب منه الى حد 
ما، واالكل والش��رب واخلدم��ات متوفرة بكثرة، وفي 
هذا الس��جن لم تكن تستخدم اساليب التعذيب 
املتداولة في بقية السجون ولكن .. ولكن التقارير 
كانت تش��ير الى عدد وفيات في هذا السجن اكثر 
م��ن غيره م��ن الس��جون ... هذه الوفي��ات لم تكن 
نتيجة محاولة الفرار من الس��جن ألن الس��جناء 
لم يكونوا يفكرون بالفرار بل كانت ناجتة عن موت 
طبيع��ي! الكثير منهم كانوا ينام��ون ليال ويطلع 

الصباح وقد توفوا!
رغ��م ان عالقتهم ببعضهم كان��ت عالقة صداقة 
مع اخت��الف درجاتهم ورتبهم العس��كرية وحتى 

عالقتهم بسجانيهم كانت عالقة ودية !
لقد متت دراس��ة ه��ذه الظاهرة لعدة س��نوات وقد 
اس��تطاع ماي��ر أن يحصل على بع��ض املعلومات 

واالستنتاجات من خالل هذه الدراسة :
1. كانت الرس��ائل واألخبار السيئة فقط هي التي 

يت��م ايصالها الى مس��امع الس��جناء اما االخبار 
اجليدة فقد كان يتم اخفاؤها عنهم .

2. كانوا يأمرون السجناء بأن يحكوا على املأل إحدى 
ذكرياتهم الس��يئة ح��ول خيانته��م او خذالنهم 

ألحد أصدقائهم او معارفهم .
3. كل من يتجسس على زمالئه في السجن يعطى 
مكاف��أة كس��يجارة مث��ال والطري��ف ان��ه لم يتم 
معاقبة من خالف الضواب��ط ومت العلم مبخالفته 
عن طريق وش��اية زميله في الس��جن وهذا شجع 
جميع السجناء للتجس��س على زمالئهم ألنهم 
لم يشعروا بتأنيب لضميرهم نتيجة جتسسهم.

وهكذا اعتاد جميع السجناء على التجسس على 

زمالئهم والذي لم يكن يشكل خطرا على أحد .
لقد كشفت التحقيقات ان هذه التقنيات الثالثة 
كانت السبب في حتطم نفسيات هؤالء اجلنود الى 

حد الوفاة :
1. األخبار املنتقاة ) الس��يئة فقط ( كانوا يفقدون 

األمل بالنجاة والتحرر .
2. حكايتهم لذكرياتهم كاخليانة أو التقصير امام 
املأل والعموم ذهبت باحترامهم ألنفسهم واحترام 

من حولهم لهم .
3. جتسسهم على زمالئهم قضى على عزة النفس 

لديهم ورأوا انفسهم بأنهم حقراء وعمالء .
وكانت ه��ذه العوامل الثالثة كفيلة بالقضاء على 
الرغب��ة في احلي��اة ووصول االنس��ان حلال��ة املوت 

الصامت .
النتيج��ة :إن كن��ا اليوم ال نس��مع س��وى االخبار 
الس��يئة ، وكن��ا ال نفكر بع��زة انفس��نا ، وإن كنا 
نح��اول تس��قيط بعضن��ا البعض فنح��ن نعيش 

حالة  )ا لعذاب الصامت (.
في هذه االيام يس��عى العدو الختيار أسوأ االخبار 
إليصالها إلى أس��ماعنا ونح��ن نتقبلها دون وعي 

مثال:
الفس��اد منتش��ر . األس��عار مرتفعة. البطالة في 
ازدي��اد. األنظم��ة س��يئة. الط��رق رديئة. مدرس��ة 
احترقت.  حوادث تقتل مواطنن. التعليم متخلف. 
الصح��ة مريضة. قتل س��رقة جرائ��م. طيران غير 
جيد. رش��وة تزوي��ر تدليس. خيان��ة عمالة وعمال. 
نك��ت بذيئة علين��ا. انتقاص م��ن مجتمعنا. إنها 

حرب نفسية تدميرية.
ونحن نالح��ظ كيف أنن��ا احياناً ب��داع وبدون داع 
نش��تم انفسنا ونس��تمتع بذلك ...اش��علوا فينا 
حس املناطقية بحيث يس��خر كل منا باآلخر ومع 
هذا ل��م نلتفت الى ه��ذه املؤامرات التي تش��عرنا 
بأننا صرنا كالس��جناء بدون سجن ...لذلك ينبغي 

علينا:
1. أال نس��تمع الى االخبار الس��يئة فق��ط وال إلى 
ارجافات املرجفن وتهويالته��م بل ينبغي أن مننح 

أنفسنا ومن حولنا األمل بالقادم االفضل .
2. أن نحترم من حولن��ا رغم اختالفنا ونتوحد ضد 

االعداء .
3. أن منتل��ك العزة والطاقة االيجابية ال الس��لبية 

باألمل باهلل سبحانه والثقة به وبنصره ...
هك��ذا س��نحطم الس��جن ال��ذي أراد األع��داء أن 
يصنعوه بواسطة إعالمهم داخلنا ويعذبونا فيه..

وباالرتباط ب��اهلل والتوكل عليه يخيب الش��يطان 
وحزبه ...وهلل االمر من قبل وبعد .

جهاد الخازن

املواجهة بن الرئيس دونالد ترامب ومحاميه السابق 
ماي��كل كوه��ن مس��تمرة، والرئيس يواج��ه حتقيقاً 
أساس��ه تدخل روس��يا في انتخابات الرئاسة سنة 
2016، إال أنه قد ينته��ي بطلب من الكونغرس لطرد 

ترامب من الرئاسة.
ش��هادة كوهن في الكونغ��رس كانت ضد ترامب من 

البداية إلى النهاية، واحملامي ش��رح 
كي��ف عم��ل الرئيس لس��رقة مال 
الدولة. مثل واحد يكفي فقد طلب 
الرئي��س من احملامي أن يعرض للبيع 
في م��زاد لوح��ة كبيرة ل��ه. الرجل 
ال��ذي فاز باللوح��ة أعطي إعفاءات 
ضريبية عبر مؤسسة ترامب. أيضاً 
قال كوهن إن ترامب أراد احلديث في 
اجمللس االقتصادي ألميركا وأوكرانيا، 
وكان أجره 150 أل��ف دوالر لم تُدفع 
له وإمنا ذهبت إلى مؤسسة ترامب.

في ش��هادة كوهن ضد ترامب كان 
هناك حديث كثير عن حتايل ترامب 
وأعض��اء أس��رته عل��ى مصلح��ة 
الضرائ��ب، إال أن هذا احلديث معقد 
وال أس��تطيع أن أسّهل على القارئ 

معرفت��ه. أه��م م��ا ف��ي ه��ذا املوض��وع أن مصلحة 
الضرائب األميركية تستطيع حسم الكالم مبطالبة 

أسرة ترامب بالدفع بدل االحتيال.
كوهن اعترف أمام الكونغرس بأنه كان أحمق باالنبهار 
بش��خصية ترامب وبتنفيذ طلبات��ه، خصوصاً دفع 
مبالغ مالية لغانيات وغيرهن للسكوت عن عالقاته 
خارج نطاق الزواج. كوهن قال إن ترامب س��حره وكان 

مستعداً لتنفيذ أي طلب من الرئيس.
احلقيق��ة أن ترامب يس��عى وراء الفلوس والش��هرة، 
وهو تخلى عن محاميه بشكل سيئ، فكان أن ذهب 
كوه��ن إلى احملقق اخل��اص روبرت مول��ر، وإلى املدعن 

العامن في نيويورك. ترامب ليس زعيم عصابة مافيا، 
فهو انته��ازي وما كان مفروضاً علي��ه أن يتخلى عن 

محاميه ليصبح هذا أهم شاهد ضده في احملاكم.
م��ا قال كوه��ن عن ترامب ل��م يفاج��ئ أعضاء جلنة 
املراقب��ة في مجلس الن��واب، فالدميقراطيون يرون أن 
ترامب نّصاب وعنصري وكذاب، واجلمهوريون يدافعون 

عنه ألن هذا الدفاع هو دفاع عن أنفسهم معه.
أختار للقارئ من شهادة كوهن في احملكمة التالي:

- ترام��ب كان يع��رف أن ابنه تفاوض م��ع عمالء روس 
سنة 2016 لبناء برج ترامب في موسكو.

- ترام��ب أيضاً وّقع ش��يكات ليعيد إل��ى كوهن ماالً 
دفعه ملمثل��ة أفالم اإلباح��ة س��تورمي دانيالز حتى 
تس��كت عن عالقتها مع رجل األعمال دونالد ترامب 
بعد أن أصبح هذا رئيس��اً. كوهن قدم حوالة بتوقيع 

ترامب يعيد إليه ما دفع للممثلة.
مدين��ة  ف��ي  العن��ف  ع��ن  أيض��اً  - كوه��ن حت��دث 
تشارلوتس��فيل، وع��ن القم��ة بن ترام��ب والرئيس 
الروس��ي فالدميي��ر بوتن في هلس��نكي، وعن وقاحة 
الرئي��س في اس��تعمال 
موق��ع  عل��ى  تغري��دات 
»تويت��ر«. الواق��ع أن أكثر 
م��ن 90 ف��ي املئ��ة م��ن 
كان  الرئي��س  تغري��دات 
كاذب��اً، وأن العش��رة في 
املائ��ة األخ��رى ش��ملت 
كذباً أو تالعباً باحلقيقة.
يك��ره  ترام��ب  طبع��اً 
إلى  واملهاجرين  الالجئن 
ب��الده. ال ي��زال يري��د بناء 
س��ور مع املكسيك رغم 
أن الكونغرس رفض ذلك. 
وغالبيته��م  الالجئ��ون، 
م��ن أمي��ركا الوس��طى، 
ُمِنعوا من دخول الواليات 
املتح��دة بالقوة م��ع أن الواليات املتح��دة بلد الجئن 

منذ تأسيسها .
كوه��ن كان صريحاً وهو ق��ال إنه تب��ع دونالد ترامب 
كأعمى عبر عشر سنوات، ويستطيع القول إن الذين 
عملوا مثله سيدفعون الثمن. هو قال إنه »صورة عّما 
ال يجوز عمله« وكان يتحدث عن عمله لرجل األعمال 

الذي وصفه بالنّصاب ثم أصبح رئيساً.
طبعاً هن��اك َمن عارضوا وس��يظلون يعارضون كالم 
مايكل كوهن، إال أنه يبدو صحيحاً إذا قارناه مبا يقول 

دونالد ترامب يوماً بعد يوم عن نفسه وعمله.

ملاذا نسف ترامب مؤمتر هانوي؟

 

سليم نصار 

عندم��ا كان ماي��كل كوهن، املستش��ار 
الشخصي للرئيس دونالد ترامب، يهاجم 
معلمه الس��ابق أمام جلنة حتقيق تابعة 
للكونغرس، كان زعيم كوريا الش��مالية 
كي��م جون��غ أون يعق��د اجتماع��ه األول 
مع الرئي��س األميركي.وملح وزير اخلارجية 
ماي��ك بومبي��و ال��ى غضب ترام��ب لدى 
إطالعه على اعترافات كوهن الذي وصف 
الرئيس بالكذوب، العنصري، اخملادع الذي 
ل��م يتورع عن عقد صفقة مع موس��كو 
ف��ي انتخاب��ات 2016.وكان واضح��اً م��ن 
الص��ور الت��ي التقطت ف��ي أول اجتماع 
عق��د ف��ي هان��وي أن الرئي��س األميركي 
ب��دا مرتب��كاً، ش��ارد الذهن كأن��ه يفكر 
ف��ي اعترافات كوه��ن ال بالتف��اوض مع 
الزعي��م كيم. وبخالف ما حصل في قمة 
س��نغافورة، فإن قمة هانوي فشلت في 
جتسير اخلالف املؤجل بن الرئيسن وهذا 
ما يفسر مغادرة ترامب على عجل، علماً 
أن رحلته اس��تغرقت عشرين ساعة في 
طائرة الرئاس��ة. أما كي��م فقد وصل الى 
عاصمة فيتن��ام بعدما أمضى عش��رين 
ساعة في القطار. وكان من الطبيعي أن 

تتساءل الصحف األميركية عن األسباب 
الت��ي دعت زعي��م كوريا الش��مالية الى 

اختيار السفر بالقطار وليس بالطائرة!
والس��بب كم��ا أعلنت��ه كوري��ا اجلنوبية 
يع��ود ال��ى اهت��راء طائ��رات األس��طول 
اجلوي املدن��ي، األمر الذي فرض على كيم 
استخدام طائرة صينية عندما توجه الى 
قمة س��نغافورة. ويُس��تَدل من مراجعة 
أحداث الس��نة األولى من رئاس��ة دونالد 
ترامب أنه تعرض الس��تفزازات متواصلة 
من قبل زعيم كوريا الشمالية. ففي كل 
ش��هر تقريب��اً كان يأمر باختب��ار صاروخ 
باليس��تي بهدف تروي��ع الياب��ان وكوريا 
اجلنوبي��ة والق��وات األميركي��ة املرابطة 
ف��ي جزيرة غوام. وقد ض��اق صدر الرئيس 
األميركي من شكاوى حلفائه، األمر الذي 
دفعه ال��ى تصعيد التح��دي واإلعالن أن 
بالده قادرة على محو كوريا الشمالية من 
الوجود. ثم أتبع حتذيره بإرس��ال قاذفتن 
اس��تراتيجيتن، وإط��الق ص��اروخ عاب��ر 
للق��ارات م��ن دون رأس ن��ووي. وعلى رغم 
اعت��راض الصن وروس��يا، نش��رت كوريا 
اجلنوبية وحدات »ثاد« املضادة للصواريخ.
العس��كرية  اخلي��ارات  تفاق��م  حي��ال 
اقترحت بكن مطالبة كوريا الش��مالية 
بوقف جتاربها النووية في مقابل تخفيف 
العقوب��ات وتطوير العمل الدبلوماس��ي 
حلل النزاع القائم. وي��رى املراقبون أن كل 
فري��ق كان محتاج��اً ال��ى هدن��ة طويلة 
تساعده على مقاومة اخملاوف والهواجس 
التي تش��غل باله. وكان الزعيم الش��اب 
كيم أكثر املس��ؤولن اهتماماً بسالمته 
الش��خصية، وبأم��ن النظام ال��ذي ورثه 
ع��ن وال��ده س��نة 2011. وق��د جن��ح في 
ترهي��ب 25 مليون مواطن، وحضهم على 
طاعت��ه العمي��اء. وقد أع��دم زوج عمته 

الذي كان يش��ك ف��ي إخالص��ه .. كذلك 
اتبع��ه بالقضاء على 140 عس��كرياً من 
رتب مختلفة. وقد أدركت الصن وروسيا 
اللتان تش��تركان م��ع كوريا الش��مالية 
بح��دود واس��عة أن مصاحلهم��ا األمنية 
تقتضي احلفاظ على أمن اجلارة املشاغبة. 
والسبب، كما يراه احملللون، أن نظام كوريا 
الشمالية ميثل ضمانة عسكرية لضبط 
األمن في محيط مضطرب. ألنه في حال 
انهيار النظام الديكتاتوري الذي أسسته 
أسرة واحدة قبل أربعن سنة تقريباً، فإن 
الفوضى س��تزحف نحو احلدود الصينية 
- الروس��ية. ورمب��ا تق��ع أس��لحة الدمار 
الش��امل في أي��ٍد مارقة. وم��ن املؤكد أن 
احلرب األهلية س��تندلع وت��ؤدي الى أزمة 
الجئن ضخمة تفوق املأس��اة السورية.
وم��ع أن عالق��ة كل م��ن روس��يا والصن 
بكوريا الش��مالية مختلفة ومتباينة، إال 

أن مصاحلهما تتقاطع في ثالث مسائل: 
أوالً - رفضهما نش��ر منظومة الصواريخ 
الدفاعية »ثاد« ف��ي كوريا اجلنوبية. ثانياً 

- قلقهم��ا من اندالع أزمة الجئن يترتب 
عنه��ا انهيار كوري��ا الش��مالية. ثالثاً - 
احتمال توحيد شبه اجلزيرة مثلما ترغب 
س��يول حليفة الواليات املتحدة.قبل أن 
يباش��ر ترامب رحلته الى هانوي، طلبت 
كوري��ا اجلنوبية تثبيت العقد القائم مع 
واش��نطن، خوفاً من تق��دمي تنازالت الى 
بيونغ يانغ متّس بسالمة أمنها الوطني. 
وكان ذل��ك الطل��ب مبثاب��ة جتدي��د عقد 
ق��دمي تعه��دت في��ه واش��نطن بحماية 
أمن كوري��ا اجلنوبي��ة. وخ��الل احملادثات، 
وافقت حكومة س��يول على رفع مبالغ 
مش��اركتها الى 925 مليون دوالر، كجزء 

إضاف��ي م��ن املدفوعات املقدمة س��نوياً 
الى فرقة احلماي��ة األميركية املؤلفة من 
28500 جن��دي. وكل م��ا فعل��ه املفاوض 
األميرك��ي تيموث��ي باتس هو أن��ه أعفى 
حكومة س��يول م��ن االش��تراك في دفع 

نفقات املناورات العسكرية.
اجتم��ع  هان��وي،  ال��ى  س��فره  قب��ل 
الرئي��س ترامب بع��دد من املس��ؤولن 
وافتتح  عن االس��تخبارات اخلارجي��ة. 
مباش��ر  بس��ؤال  معه��م  اجللس��ة 
خالصت��ه: »هل تتصورون أن بيونغ يانغ 
ستتراجع عن تطوير برنامجها النووي 

إذا نحن وسعنا حلقة العقوبات؟«
ستة من أصل تس��عة أجابوا بالنفي. 
وحجته��م أن كوريا الش��مالية أجرت 
خمس جت��ارب نووي��ة بن س��نة 2006 
و2016. وق��د عاقبه��ا مجل��س األم��ن 
التهديد  باس��تخدام س��الح  الدول��ي 
وزيادة الضغوط بحيث تكبدت خسائر 
مالية ضخمة، وُحِرَمت من القدرة على 
بل��وغ م��واد خارجي��ة. كذل��ك عانت من 
بطء النمو االقتصادي، وشّح في كميات 
األغذية، وندرة ف��ي الطاقة، ونقص كبير 

في العملة األجنبية. كل هذه العقوبات 
أخفقت في حمل الزعيم كيم على جتميد 
برنامج��ه الن��ووي. مص��ادر األمم املتحدة 
ع��زت ه��ذا املوقف ال��ى خل��و العقوبات 
م��ن أي إش��ارة ال��ى األس��لحة النووي��ة 
والصواري��خ الباليس��تية. ولق��د اتخذت 
كوريا الش��مالية من ه��ذه الثغرة ذريعة 
لتبرير استئناف تطوير برنامج التسلح.

اس��تناداً الى التقدم الذي أحرزه الرئيس 
ترام��ب أثن��اء اجتماع��ه األول م��ع كيم 
جونغ أون في س��نغافورة، قرر استكمال 
املفاوض��ات على أمل بناء تس��وية ثابتة 
وراس��خة. لذلك أعرب عن تفاؤله بنتائج 
القمة الثانية في العاصمة الفيتنامية. 
وقد مّهد حملادثاته في هانوي بإغداق وعود 
خيالية توق��ع أن يكون له��ا األثر الكبير 
في حتس��ن الوضع االقتص��ادي املهترئ 
لكوريا الش��مالية. وُنشرت في الصحف 
األميركية سلس��لة إعالنات تتحدث عن 
مش��اريع استثمارية وس��ياحية تساعد 
عل��ى انفتاح البالد املغلق��ة لكي يتمتع 
الشعب بحرية السفر، وحرية استقبال 

السياح.
ومن أجل تعزيز فك��رة االنفتاح والترويج 

لنتائجه��ا، س��افر الكات��ب البريطان��ي 
مارسال ثيرو الى كوريا الشمالية ليمضي 
أسبوعن بن البحر واجلبال. وعاد ليكتب 
ف��ي ال��� »صنداي تامي��ز« حتقيق��اً مصوراً 
حّدد من خالله اخلريطة السياحية التي 
توفرها »كوس��تا دال كيم.« وقد متت هذه 

الرحلة مبوافقة بيونغ يانغ وتعاونها.
وم��ع أن فش��ل املفاوض��ات لم يس��مح 
بالتط��رق ال��ى ه��ذا املوضوع احلس��اس، 
إال أن مج��رد طرح��ه ي��دل عل��ى جه��ل 
الواليات املتحدة في فهم ذهنية حك�ّام 
العال��م الثال��ث. والدلي��ل عل��ى ذلك أن 
كوري��ا الش��مالية حافظت عل��ى البقاء 
داخ��ل الس��تار احلدي��دي م��دة تزيد على 
أربع��ن عاماً، علماً أنه��ا تلقت كثيراً من 
اإلغراءات التي عرضته��ا جارتها اليابان، 
ودولة ش��طرها اآلخ��ر، كوري��ا اجلنوبية. 
والسبب في نظر الزعيم كيم أن سياسة 
االنفتاح تعرض��ه لتغيير طبيعة النظام 
الذي يجعل منه اليوم نصف إله ومعبود 
اجلماهير. كما يؤمن له السرية الكاملة 

لصنع أسلحة الدمار الشامل.
في مراجع��ة لوقائع اجللس��ة اليتيمية 
في هانوي يظهر أن الرئيس ترامب فوجئ 

باالس��تهالل التعجيزي ال��ذي افتتح به 
الزعيم كي��م احملادثات. ق��ال، وهو يواجه 
ف��ي  التق��دم  »إن  األميرك��ي:  الرئي��س 
احملادث��ات متوقف على مدى قبولك إلغاء 

كل العقوبات دفعة واحدة!«.
وق��د ب��رر البيت األبي��ض إنه��اء احملادثات 
بإص��دار بيان باس��م الرئيس، ج��اء فيه: 
»عندئٍذ تأكدت أن رؤيت��ه للحل تتناقض 

مع رؤيتي، لذلك قررت االنسحاب«.
به��ذه  االحتف��ال  ألغ��ي  الف��ور  وعل��ى 
املناسبة، كما ألغيت مأدبة الغداء املعّدة 

للضيفن ووفديهما.
وزي��ر  فس��ره  كم��ا  احلقيق��ي  الس��بب 
اخلارجية مايك بومبيو ومستش��ار األمن 
القومي جون بولتون، يتعلق مبا يجري في 
واشنطن وليس مبا يجري في هانوي. ذلك 
أن الرئيس اطلع على االعترافات الكاملة 
الت��ي أدل��ى به��ا محاميه ومستش��اره 
الس��ابق مايكل كوهن أمام الكونغرس. 
وبدالً م��ن االعتذار وتأجي��ل املوعد، اتخذ 
م��ن الش��رط التعجيزي ال��ذي افتتح به 
كيم احملادثات س��بباً لالنسحاب والعودة 
س��ريعاً الى واش��نطن. وقد وضع مالمة 

الفشل على كيم جونغ أون!

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

اقرتحت بكني مطالبة 
كوريا الشمالية بوقف 
تجاربها النووية يف مقابل 
تخفيف العقوبات وتطوير 
العمل الدبلوماسي لحل 
النزاع القائم

يجب أال نستمع اىل االخبار 
السيئة فقط وال إىل ارجافات 
املرجفني وتهويالتهم بل 
ينبغي أن نمنح أنفسنا ومن 
حولنا األمل بالقادم االفضل

شهادة كوهن يف الكونغرس 
كانت ضد ترامب من البداية 
إىل النهاية واملحامي شرح 
كيف عمل الرئيس لسرقة 
مال الدولة
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صحف عربية: هل تحيي جولة الفروف 
الخليجية الدور العربي يف سوريا؟

رحبت صح��ف عربية بنس��ختيها الورقية 
واإللكترونية بجولة وزير اخلارجية الروس��ي 
سيرغي الفروف اخلليجية التي شملت قطر 

والسعودية والكويت واإلمارات.
ورأى معلق��ون أن جولة الف��روف هي محاولة 
روسية لالس��تفادة من تراجع الدور الغربي، 
وخاص��ة الوالي��ات املتح��دة، ف��ي املنطقة، 
بينما أش��ار أخرون إلى أنها متهد إلبراز الدور 
العربي في س��وريا من أجل احلد من الوجود 

اإليراني والتركي.

العرب اللندنية : روسيا “قوة توازن”
قال��ت صحيف��ة العرب اللندنية: “رس��مت 
جولة الفروف مالمح النفوذ الذي تستهدفه 
موس��كو في الشرق األوس��ط على خلفية 
تراج��ع اس��تثنائي للنف��وذ الغرب��ي عموماً 

واألمريكي على وجه اخلصوص”.
وأضافت الصحيفة “تس��تفيد موسكو من 
حال��ة غريبة ه��ي أن النفوذ الغرب��ي تراجع 
بتأثيرات إيرانية وتركية لتس��تفيد روس��يا 
اس��تراتيجياً من األمر .. وظهر جليا أن الدول 

التي زاره��ا الفروف كان��ت مواقفها أقرب 
إلى التفاعل مع املقاربة الروسية لقضايا 
املنطقة أكثر م��ن تفاعلها مع جولة وزير 
اخلارجية األميركي مايك بومبيو في يناير/

كانون الثاني املاضي.
ويع��ود هذا إل��ى ش��عور دول املنطقة بأن 
روسيا حتولت إلى قوة توازن حقيقي، وأنها 
تبح��ث عن عالقات مبنية على ش��راكات 
اإلدارة  تس��تمر  فيم��ا  األوج��ه،  متع��ددة 
األميركية احلالية بنفس األس��لوب القدمي 
الذي يؤس��س لعالق��ات تبعي��ة ال تراعي 

مصالح الطرف اآلخر”.
وف��ي صحيف��ة النه��ار اللبناني��ة أش��ار 
الف��روف  جول��ة  أن  إل��ى  عيس��ى  ج��ورج 

حملت “الكثير من املس��ائل ذات املصلحة 
املشتركة بن روس��يا ودول مجلس التعاون 
اخلليجّي. في اإلطار اإلقليمّي، ليس مشهداً 
عرضّي��اً أن تأتي هذه اجلولة بعد إخفاق قّمة 
سوتش��ي في التوّصل إلى اتّفاق جديد حول 
العملّية السياسّية في سوريا. ال يعني ذلك 
بطبيعة احلال وجود رابط سببّي مباشر بن 
القّم��ة والزيارة. لك��ن مبا أّن امللّف الس��ورّي 
جوه��رّي لروس��يا ك��ي تص��ون مكاس��بها 

الشرق أوس��طّية على املدى الطويل، ومبا أّن 
دور مجلس التعاون اخلليجّي أساسّي للدفع 
باجّت��اه العملّية السياس��ّية وإعادة اإلعمار، 
بقيت س��وريا م��ن أب��رز امللّف��ات اإلقليمّية 

احلاضرة بن الطرفن خالل هذه اجلولة”.

الخلي��ج االماراتية: “روس��يا تحصد ما 
زرعته يف سوريا”

في سياٍق متصل، رأى حسن مدن في اخلليج 
اإلماراتي��ة أن ال��روس “لن يرغب��وا بعد حن، 
أن يظ��ل لكل من إيران وتركي��ا، ما لهما من 

تأثير في املعادلة الس��ورية... من هذه الزاوية 
بالذات، يأتي التعويل الروس��ي على احلضور 
العربي، اخلليجي بصفة خاصة، في سوريا، 
باعتب��اره أم��راً ضرورياً ف��ي مواجهة حضور 
إقليم��ي، تركي وإيران��ي، يتناقض مع أهداف 

منظومة األمن العربي املنشودة”.
وعلق عماد الدي��ن أديب في صحيفة الوطن 
املصري��ة عل��ى توقي��ت احملادث��ات اإلماراتية 
الروس��ية إذ ق��ال: “تأتى احملادث��ات فى وقت 
دقي��ق للغاي��ة لروس��يا واخللي��ج واملنطقة 

ككل، ميك��ن رس��م مالمح��ه عل��ى النحو 
التالي: أوالً: توتر إيراني- أمريكي، إما أن يؤدى 
إلى صفقة إقليمية، أو انفالت عسكري على 
عدة جهات... ثانياً: رغبة روسية في حتصيل 
ش��روط املنتصر وحده��ا دون غيرها، وتنقية 
اجمل��ال السياس��ي واألمن��ي في س��وريا من 

الوجود اإليراني والتدخل احلدودي التركي”.
من جانبه أش��ار وفيق ابراهيم في صحيفة 
البناء اللبنانية إل��ى أن “الروس ذاهبون نحو 
تقلي��ص ال��دور الترك��ي بوس��يلتن: إعادة 

اخلليج سياسياً الى سوريا من خالل اللجنة 
الدس��تورية وب��دء تأّه��ب اجليش الس��وري 
لتحرير إدلب وعفرين متهيداً لالنتقال جملابهة 
األمريكين في شرق الفرات ومعهم املشروع 

الكردي”.
ورأى الكات��ب أن “خليجاً فقد دوره اإلقليمي 
ويش��عر باخلط��ر الداخل��ي يتوج��ب علي��ه 
اغتنام الفرصة للعودة الى عالقات طبيعية 
م��ع س��وريا على قاع��دة التوق��ف عن دهم 
اإلره��اب ورف��ض االندم��اج في م��ا يخطط 
له قائ��د القوات العس��كرية األمريكية في 
الش��رق االوس��ط جوزيف فوتي��ل من حروب 
جديدة في س��وريا والعراق وأفغانستان، وما 
يدف��ع أيضاً الى ع��ودة اخلليج ه��ي توازنات 
القوى اجلديدة التي جتعل من احملور الس��وري 
العراقي اإليراني املتحالف مع روسيا متفّوقاً 

على احملور األمريكي ‘اإلسرائيلي،”.

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

ملصلحة من الرتكيز على نشر األخبار السيئة فقط؟كوهن ضد ترامب .. َمن الكاذب



عبد الخالق الفالح

اقدم اجمل التهاني وارقها مؤرجة بش��ذى عطر ورد الياسمني 
متمني��اً للم��راة العراقية  التي حت��دت كل املعوقات والصعاب 
والظ��روف القاس��ية راجياً لها مس��تقبالً مش��رقاً في خدمة 
اجملتمع االنس��اني في يوم يحتفل العالم في الثامن من مارس 
– اذار  في كل عام باليوم العاملي للمرأة وهي مناس��بة تضفى 
بال ش��ك على املرأة بعضا من الس��عادة كل ع��ام و األمل بغٍد 
أفض��ٍل لهن وفي دع��وة صريحة للعمل من أج��ل الوصول إلى 
املس��اواة بني اجلنس��ني، واحتراًما له��ا، وتقدي��ًرا لتضحياتها 
ودوره��ا باجملتم��ع،  ويرج��ح البع��ض أن اخللفي��ة التاريخي��ة 
لالحتفال تعود إلضرابات النس��اء في ٨ م��ارس ١٩٠٨ حامالت 
قطعا من اخلبز وباق��ات ورد! عندما تظاهرت اآلالف من عامالت 
النس��يج في شوارع نيويورك بس��بب الظروف غير االنسانية 
الت��ي عانني منها ،للمطالبة بحقوقهن ، تقول الناش��طة في 
مجال حقوق املرأة، واالجتماعية والسياس��ية الشهيرة عاملياً 
غلوريا ستاينم: »إن قصة نضال املرأة ال ينتمي إلى جهة واحدة 
وال إلى منظمة واحدة وإمنا إلى اجلهود اجلماعية لكل من يهتم 

بحقوق اإلنسان«.
ان النظر إلى مس��توى النظاٍم االجتماعي والسياسي العاملي، 
رغ��م كل م��ا يوحي في عاملنا ب��أن املرأة قد نال��ت حقوقها، إال 
أن الذاكرة ما زالت حتتفظ بترس��بات املاضي وعاداته ، بدًءا من 
ع��ادة »الوأد«  التي كان ميارس��ها العرب قبل االس��الم . يُقاس 
اجملتمع مبؤّشر الوضع االجتماعي والسياسي للمرأة فيه وهذه 
املناسبة هي فرصة العالء صوتها وفرصة للمطالبة مبساواتها 

في احلقوق اقتصاديا وسياس��يا واجتماعيا وفرصة للمطالبة 
بوج��وب الغاء كل القوان��ني اجلائرة التي تخال��ف هذا التوجه 
وهذه املس��اواة إذ تبرز فيه اإلجنازات االقتصادية، والسياس��ية، 
واالجتماعية، والثقافية التي تقوم بها وباملستويات التعليمية 
في الكثير من االحي��ان تفّوقن على رجاٍل في قطاعاٍت علمية 
وميداني��ة وفكري��ٍة وذهنيٍة واس��عة . وفي االعالم نش��اهد ان 
الكثير يتحدثون عن حقوق النس��اء وهم ال يرون املرأة أصال وال 
يس��معون صرختها املكتومة بني الزق��اق ووراء اجلدران ، بينما 
نرى في احلقيقة وعلى ارض الواقع ان املراة املتفهمة واحلريصة 
تلعب دورا اقتصاديا مهماً في البيت و في االدارة التي  تتراسها 
وتديرها بنجاح ، او املدرسة، او كعاملة ، ،طبيبات ومهندسات 
وقاضيات ومحاميات ، دكاترة جامعيات واس��اتذة ومدرس��ات 
ت��كاد اعداده��ن تضاهي اع��داد الرجال يزين الوط��ن ،وال تخلو 
جامعة او مؤسسة تربوية من طالبات متيل اليهن كفة امليزان 
العددي��ة ف��ي الطب والهندس��ة واحلقوق والعل��وم واالقتصاد 

واالنسانيات.
لقد ج��اءت فكرة االحتف��ال بهذه املناس��بة ومت االحتفال بها 
في أوائل القرن العش��رين نتيجة النمو الس��كاني والتوس��ع 
الكبي��ر واالضطرابات التي ش��هدها العالم الصناعي، وظهور 
أيديولوجي��ات راديكالي��ة اس��همت ف��ي إب��راز دور امل��رأة ف��ي 
اجملتمعات، ل��ذا، فيوم املرأة العاملي هو ي��وم لالحتفال العاملي، 
ودعوة لتحقيق التكافؤ بني اجلنسني، من كل  جهة أو منظمة 
حكومي��ة أو غي��ر حكومية، أو مؤسس��ة خيري��ة، أو جمعية 
نس��ائية، أو مؤسس��ة أكادميية، أو مركز إعالمي مسؤول عنه، 
بغ��ض النظر ع��ن الدين، أو الع��رق، أو الطائف��ة، أو اللون. وهي 
الت��ي قال عنها الش��اعر الكبير حافظ إبراهيم )األم مدرس��ة 
إذا أعددتها أعددت ش��عبا طيب األعراق (،  وفي هذه املناس��بة 
نتمن��ى أن حتظى املرأة مبكانته��ا التي تليق بها في اجملتمع، مع 
عدم اإلخ��الل في الوقت نفس��ه بتربية الن��شء واألبناء تربية 
صاحلة سوية سليمة حتى تخرج لنا جيال من الشباب السوى 

املؤهل للقيادة في املستقبل.

منار قاسم

لكي ننجح في التعامل مع الطفل 
بلباقة البد أن نعرف جيدا ماذا يريد 
الطفل حقا ، وهل نعطيه ما يريده، 

ام نغدق عليه مبا اليريده ؟!
فالطف��ل بحاجة إل��ى احلب األبوي 
احلقيقي ال��ذي ينبغي أن يظهر له 
على ال��دوام وخاصة في س��نواته 
األول��ى وليس كافي��ا ان يظهر ذلك 

احلب كل حني.
الطف��ل في حاجة إلى االس��تقرار 
النفس��ي ال��ذي يأتي حني يش��عر 
بأن��ه محب��وب ومرغ��وب وذلك عن 
طريق مش��اركته ف��ي ألعابه ، وفي 

معاونته على حل مشكالته .
الطفل في حاجة الى االحس��اس 
بأنه يستطيع االعتماد على نفسه 
ويطالبن��ا برف��ع الوصاي��ة عن كل 
تصرفات��ه ، قدرا م��ن احلرية تؤهله 
واس��تعداداته  مواهب��ه  لتنمي��ة 
الفطرية ، بحاجة إلى االحس��اس 
باالعتبار وأنه شيء مذكور فلنحذر 
ان نس��فه ما يبديه من اقوال او ما 
يعرب عنه من أفكار ومننح أطفالنا 
الوس��يلة الت��ي يس��تطيعون بها 

تصريف طاقاتهم.

ويلزم االمتن��اع عن العقاب البدني 
الطفل حيث أجمع علماء النفس 
عل��ى ان العق��اب البدن��ي ان حقق 
ش��يئا فإمن��ا يحط��م ش��خصية 
الطفل ويقتل احساس��ه و يقوض 

نفس��يته، واتفق��وا عل��ى ان خير 
الس��بل للطفل الل��وم ، أو اإلعراب 
ع��ن ع��دم االستحس��ان ، أو قطع 
مصروف الطفل اليومي ، أو حرمانه 
من اللعب مع اقرانه، أو حرمانه من 

هدية .
قال االم��ام الرض��ا عليه الس��الم 
في جواب س��ؤال عن ضرب الطفل 
:» ال تضرب��ه، بل اهج��ره وال تطل«. 
والطفل كإنس��ان ووحدة إنسانية 
مس��تقلة ميكن ان تق��وم بتطبيق 
قواع��د وأصول التعام��ل األخالقي 
م��ع اآلخرين معه ، وأن��ه في الواقع 

سيس��تجيب ، وعنده��ا س��نفوز 
.ومم��ا  واحترام��ه  وثقت��ه  بحب��ه 
يذك��ر كطريفة حول ) مل��اذا تبكي 
ملاذا   : أمه  الولد  النس��اء؟(:سأل 
امرأة. فقال  تبكني ؟ أجابته : ألني 
الولد : أنا ال أفهم هذا !!فاحتضنته 
أمه و قالت : و لن تفهمه أبداً ..ثّم 
سأل الولد أباه : ملاذا تبكي أمي بال 
سبب ؟ أجاب أبوه : جميع النساء 
يبكني بال سبب ..كبر الولد و أصبح 
تبكي  ملاذا  يجهل  م��ازال  و  رجال 
النساء !! و في النهاية سأل عالم 
،حكيم ملاذا تبكي النساء ؟ أجاب 
املرأة  اهلل  خلق  عندما  احلكيم: 
جعل لها أكتافا قوية جدا لتحمل 
جعل  ..و  الدنيا  أحمال  عليها 
وحنونتني  ناعمتني  ذراعني  لها 
قوة  وأعطاها  الراحة..  لتعطي 
األطفال  والدة  لتحتمل  داخلية 
عندما  لها  رفضهم  حتتمل  و 
لتحتمل  صالبة  وأعطاها  يكبرون 
و   .. بهم  وتعتني  أسرتها  أعباء 
الظروف  أصعب  في  صامدة  تبقى 
محبة  أعطاها  و   .. تذمر  دون  و 
ألطفالها ال تنتهي و ال تتغير حتى 
األلم..  لها  سببوا  و  إليها  عادوا  لو 
اخي��را أعطاه��ا الدم��وع لتذرفها 
عن��د احلاج��ة فترمي أحم��ال هذه 
...وتستطيع ان  املسؤولية الكبيرة 
تواصل لذلك ..احترموا دموع نساء 

العالم حتى وان كانت بال سبب .

د . صاحب جواد الحكيم

بع��ض األرقام ع��ن حياة الش��هيد السيد 
محمد باقرالسيد محسن احلكيم

١ -   ه��و أول م��ن أق��ام ص��الة اجلمع��ة في 
النجف األشرف حديثاً.

2-  أول عالم دين أساتذته شهداء من أمثال) 
الص��در األول / السي��د مرتض��ى املوسوي 
اخللخال��ي( و طالب��ه ش��هداء : )الش��هيد 
السيد عباس املوسوي و الش��هيد السيد 

عبد الصاحب احلكيم و غيرهم(
3-   األول والوحيد الذي كتب عنه الشهيد 
السي��د محم��د باقر الصدر أن��ه  »عضدي 

املفدى«.
4-  استش��هد ف��ي األول م��ن رج��ب ١423 

هجرية )2٩ آب 2٠٠3(.
زعي��م سياس��ي  و  دي��ن  عال��م  أول      -5

يستشهد بتفجير إرهابي.     
6-   أول مع��ارض عراقي يذكره اجملرم صدام 
باالسم مرتني  مرة قال ليرش��ح و أرشح أنا 

لإلنتخاب��ات ... كذا ، و مرة في سجنه قال: 
أنا لم أقتله.   

7-  الش��خصية العراقية الوحي���دة التي 
كان يستقبلها السيد اخلميني. 

٨ –  أول معارض عراق��ي يجتمع مع األمني 
العام ل��إلمم املتحدة املست��ر دي كويالرفي 

جنيف عام ١٩٩2 ، و كنت معه في الوفد.
٩-   ه��و السياسي العراق��ي الوحيد الذي 
ك��ان يسمع منه الرئيس حافظ األسد عن 

الشأن العراقي مباشرًة .                         
١٠ - أول أست��اذ ح��وزوي يدخل م��ادة علوم 

القرآن في الدراسات احلديثة .
١١-  من أوائل من أسس العمل العسكري 
املالب��س  لب��س  و  ت��درّب  و  ب��در«  فيل��ق   «

العسكرية.  
١2 –  العال��م الدين��ي و السياسي الوحيد 
ال��ذي ش��ارك ف��ي إنتفاضة صف��ر ١3٩6- 

١٩77، فاعتقل و ُعذِّب.
١3  - أول م��ن رع��ى املرك��ز الوثائقي حلقوق 

اإلنسان في العراق.       
١4   م��ن أوائ��ل مؤسس��ي ح��زب الدع��وة 

اإلسالمية .
١5-   أول عالقت��ي معه عندما أش��رف على 
كتابي األول ) الشيوعية والدين اإلسالمي( 

عام ١٩5٩ .
١6-  أول ش��خصية عراقي��ة أبَّنتها زعماُء 
العال��م : بوت��ني الروس��ي، ه��وا الصيني ، 
بوش األمريكي، ش��يراك الفرنسي ،عباس 

الفلسطيني ، فيشر وزير اخلارجية االملاني 
، عبد اهلل األردن��ي،  احلريري اللبناني، عنان 
األمم املتح��دة، األس��د الس��وري، مش��رف 
اخلارجي��ة  وزي��ر  ست��رو   ، الباكستان��ي 
البريطاني ، كول التركي ، الطايع املوريتاني 

، موس��ى اجلامع��ة  ، الصب��اح الكويت��ي 
العربي��ة ، عب��د اهلل عب��د اهلل األفغان��ي ، 
اخلامنئي إيران، الرنتيس��ي الفلسطيني ، 
الدي��وان امللكي السعودي ، باالش��يو وزيرة 
اخلارجي��ة األسباني��ة ، ) أحتفظ بكل هذه 

الوثائق ( .. و غيرهم.
١7-   قض��ى  سنت��ني ف��ي السجن وحكم 
بالسج��ن املؤبد باسم محم��د باقر سيد 

محسن  بدون ذكر اللقب.

١٨- له 2 ولدان .
١٩-  دولتان كانتا مقر هجرته سوريا وإيران

2٠-  الش��خصية احلوزوي��ة و السياسي��ة 
الثانية بعد أستاذه الشهيد السيد محمد 

باقر الصدر.
2١  هو االبن الرابع ألبيه. 

22- أربع��ة أج��زاء ه��ي املوسوع��ة الت��ي 
ترجمت  فيها الش��هيد  بتفاصيل حياته 

و إستشهاده.   
23-  عض��و القيادة النائبة اخلماسية التي 
عينها الش��هيد السيد محمد باقرالصدر 
مع السيد مه��دي احلكيم والسيد كاظم 
احلائري والسيد محمود الهاشمي والسيد 

مرتضى العسكري  
24 – له 6 بنات و أصهار.

25- عاص��ر7 مرجعي��ات : السيد محسن 
احلكي��م ، و السي��د محم��د باقرالص��در ، 
والسيد أبي القاسم اخلوئي ، و السيد روح 
اهلل اخلمين��ي و السيد عل��ي السيستاني 
، السي��د محم��د محم��د ص��ادق الصدر ، 

والسيد محمد سعيد احلكيم . 
26-  تعرض ل� 7 محاوالت إغتيال في اخلارج 

، و واحدة في داخل العراق.
27-   فقد ٩ من إخوته شهداء.

أُع��دم    ، بقتل��ه  متهم��ون  ثماني��ة     -2٨
أحدهم.

2٩-   ك��ان أست��اذا   مل��دة ١١ عام��ا  لعلوم 
القرآن بكلية أصول الدين في بغداد.

3٠-  إثنا عش��ر عام��ا  كان عمره عندما بدأ 
دراسته احلوزوية.

3١-    أسس وش��ارك و ساهم في تأسيس 
2١ من املنظم��ات و املؤسسات و الكليات 

و املعاهد. 
32 عاش 23 عاما في املهجر.

33-  بلغ درجة اإلجتهاد و عمره 24 عاما.
34 –   دف��ن ي��وم 2٩ آب 2٠٠3، و في التاريخ 
نفس��ه دف��ن أخ��وه السي��د عب��د العزيز 
احلكي��م ،  معه في قبره ، عام2٠٠٩ أي بعد 

6 سنوات ، بالضبط . 
35 - ينته��ي نسب��ه ب��� 3٠ علوي��ا  باإلمام 

احلسن ع .
36 –  ألف 33  كتابا .

37 - جمع��ت 37 كتاب��ا  أجنبي��ا  مبختلف 
م��ن مختل��ف  الش��هيد  ذك��ر   ، اللغ��ات 

العواصم الغربية التي زرتها . 
3٨-   بلغ عمره 64 عاما  عند اإلستش��هاد 

)١٩3٩-2٠٠3، ١35٨-١423 ه�(.
3٩-  أع��دم النظام الصدامي املقبور 66 من 

عائلته .
4٠-  ع��اش في العراق ١١١ يوما  بعد عودته 

من املهجر.
4١ -    استشهد معه حوالي ١3٠ شهيدا.
42 –   أصيب حوالي 3٠٠ جريح و معوق في 

حادثة استشهاده.

تش��مل العملي��ة التربوي��ة ف��ي إطاره��ا املدرسي احمل��ض ، املعلم، 
واملنه��ج، والطالب، إذا ما استثنينا، بيئ��ة العائلة، واجملتمع. وإذا ما 
تكاملت هذه األبعاد الثالثاء بش��كل متناغ��م ابتداًء ، فإن العملية 
التربوي��ة ميكن عندئذ، ان تسير بش��كل سليم، وحتقق أهدافها من 

اخملرجات، بدرجة عالية من اجلودة، والكفاءة. 
والريب أن اإلشراف التربوي يلعب دورا مهما في حتسني أداء العملية 
التعليمية وذلك من خالل وعيه باألهداف التربوية وامتالكه خبرات، 
ومه��ارات تعليمية متراكمة، متكنه م��ن التعامل مع هذا املوضوع، 
وتطوي��ره بحرفي��ة . وبذل��ك يكون املش��رف التربوي، مب��ا هو عنصر 
رقابي،وإش��رافي مع��ا ، ومسلح بخبرة متراكم��ة، احد أهم وسائل 

تطوير العملية التعليمية. 
وإذا ما جنح اإلش��راف التربوي، في الولوج مبهارة، إلى حلقات النظام 
الترب��وي، وافلح ف��ي رصد األداء املدرس��ي، بابعاده الثالث��ة، املعلم، 
والطال��ب، واملنهج، مبوضوعية، فإنه سيتمكن، بال ش��ك، من وضع 
اقتراح��ات بن��اءة لتحس��ني، وتطوير املناه��ج، وتالف��ي اإلخفاقات، 

الت��ي يرصدها  والهف��وات، 
العملية  بقية مفاصل  في 
التعليمي��ة، والتي غالباً ما 
تعوق تق��دم التعليم، وحتد 

من نهوضه. 
ولع��ل تعامل اإلش��راف مع 
املعل��م، واعتم��اد أسل��وب 
احلوار املتبادل معه، والوقوف 
سيمنح��ه  آرائ��ه،  عل��ى 
فرصة إضافي��ة، لتسجيل 
والوقوف على  اإلخفاق��ات، 
يواجهها  التي  الصعوبات، 
املعلم في أداء عمله. والريب 
أن ذلك األسلوب سيمنحه 
وإيجاد  اكتش��اف،  فرص��ة 

احللول املالئمة، ملساعدة املعلم، على جتاوزها، والتمكن من مواكبة 
كل جديد في مجال تخصص��ه، وتطوير قدراته مهنيا، كلما أمكن 

ذلك، لكي يتمكن من النهوض بوظيفته التعليمية باقتدار. 
عل��ى أن التفاع��ل م��ع الطالب، وفح��ص ادائه��م بعناي��ة عمليا ، 
ومعايشة اإلشكاالت التي تعترض تعليمهم، والوقوف على أسبابها 

، ستمكنه من اقتراح احللول، والوسائل املناسبة لتجاوزها .
ويتطل��ب األم��ر أن تك��ون عملي��ة التق��ومي اإلش��رافية للعملي��ة 
التعليمية ش��املة، مبا فيها اقتراح آلي��ات حتسني كفاءات املعلم، 
ف��ي كل م��ا يتعلق بعملية التدري��س، تخطيطا، وتنفي��ذا، وكذلك 
احل��ال فيما يخ��ص املنهج، واعتم��اد أساليب التدري��س املتطورة ، 
ووسائ��ل التعليم احلديث��ة، وأسلوب ادارة الص��ف، والتي ينبغي أن 
تتس��م بدقة، وموضوعي��ة، وبذلك يتمكن اإلش��راف، وبالتعاون مع 
اجلهات املعنية بالتربية، من اإلسهام بإيجابية، وفاعلية، في تطوير 
األداء التدريس��ي، وحتسينه، والوصول به إلى درجة عالية من اجلودة، 
ومب��ا يضمن النه��وض بالعملية التعليمي��ة، والتربوية، ككل، على 

النحو املطلوب.

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

 دور اإلشراف الرتبوي
 يف النهوض بالعملية

 التعليمية
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الفوضى اخلالقة والربيع العربي وأشياء أخرى 

أ.د. داخل حسن جريو

إستبش��رت البش��رية خي��را بب��زوغ 
األلفي��ة الثالث��ة, ب��أن عه��دا جديدا 
ف��ي العالق��ات الدولي��ة يق��وم على 
العدل واإلنصاف والتكافؤ والتعايش 
السلمي بني الدول صغيرها وكبيرها 
عل��ى احل��د الس��واء, ويلغ��ي مآسي 
احلقب االستعماري��ة السابقة التي 
ش��هدت حروبا وصراعات أودت بحياة 
املالي��ني م��ن البش��ر , عه��دا تسوده 
الرغب��ة ببن��اء عال��م آم��ن ومستقر 
قائ��م عل��ى ح��ق الش��عوب بتقري��ر 
مصيره��ا وحريتها باختي��ار نظمها 
السياسي��ة عل��ى وف��ق معتقداتها 
الفكري��ة دون املس��اس بحري��ة وأمن 
الش��عوب األخرى وحترمي كل أشكال 
القه��ر والعبودي��ة ومص��ادرة حقوق 
الش��عوب ه��ذا ما روجت ل��ه وسائل 
اإلع��الم الغربية الواسعة اإلنتش��ار 
معلن��ة قيام نظ��ام دول��ي جديد في 
أعق��اب إنته��اء احل��رب الب��اردة ب��ني 
الرأسمال��ي  الغرب��ي  املعسكري��ن 
بقي��ادة الواليات املتح��دة األمريكية, 
واملعسكر اإلش��تراكي بقيادة اإلحتاد 
السوفيتي ,وذل��ك بعد تفكك اإلحتاد 
السوفيت��ي وإنهي��ار منظومة حلف 
وارش��و وسقوط ج��دار برلني وتوحيد 
أملانيا وتفتيت يوغوسالفيا في أواخر 
عقد التسعينيات من القرن املنصرم. 
إالّ أن��ه سرعان ما تبددت هذه األحالم 
الوردية وبخاصة في املنطقة العربية 
وبعض مناطق العال��م األخرى,حيث 
كان ب��زوغ األلفية الثالث��ة بالنسبة 
إليها نذير نحس وش��ؤم لش��عوبها 

إذ ش��هد الكثير من بلدانها صراعات 
دموية وحروب أهلية مدمرة ,أشعلت 
فتيله��ا مصالح بعض الدول الكبرى 
الت��ي بات��ت تنفرد بالتحك��م مبصير 
العال��م, نظرا مل��ا متلكه م��ن قدرات 
مادي��ة وتقني��ة وعسكري��ة هائل��ة. 
ب��دأت أولى هذه املآسي بغ��زو العراق 
وإحتالل��ه عام 2٠٠3 من قبل الواليات 
املتحدة األمريكية التي روجت وسائل 
إعالمه��ا في ب��ادئ األمر أنه��ا جاءت 
مح��ررة ال غازي��ة ساعي��ة ملساعدة 
ش��عوب املنطقة إلرساء قواعد نظم 
دميقراطي��ة ف��ي بلدان عان��ت سنني 
طويل��ة م��ن حك��م الف��رد املستبد 
ليعم بعدها األمن والسالم في أجواء 
احلري��ة والدميقراطي��ة بدعاوى باطلة 
بإمتالك العراق أسلحة دمار ش��امل 
تهدد أمن املنطقة والعالم ثبت فيما 
بعد للقاصي والداني زيفها وإتهمته 
زورا بالتع��اون م��ع تنظي��م القاعدة 
اإلرهابي الذي أسسته هي وحلفاؤها 
السعودي��ون واخلليجي��ون ف��ي عقد 
الثمانينيات من القرن املنصرم حملاربة 
القوات السوفيتية املتواجدة يومذاك 
ف��ي إفغانست��ان. إنطلق��ت القوات 
قواعده��ا  م��ن  الغازي��ة  األمريكي��ة 
وقط��ر  الكوي��ت  ف��ي  العسكري��ة 
واململك��ة العربية السعودية وبدعم 
مباش��ر من معظم البل��دان العربية 
التي تتباكى اليوم حكوماتها ووسائل 
إعالمها عل��ى عروبة الع��راق ووحدة 
أراضيه وتشريد ش��عبه الذي ترفض 
إيواء أي الجئ منه ولو بصورة مؤقتة. 
وبعد أن ثبت زيف الدعاوى األمريكية 
بعد إحتاللها العراق جملة وتفصيال, 
حتول حديثه��ا ع��ن الدميقراطية إلى 
احلدي��ث عن »الفوض��ى اخلالقة«. فيا 
ترى ما املقص��ود بالفوضى اخلالقة؟. 
الفوضى كما يعرفها معجم املعاني 
اجلام��ع : اخت��الل ف��ي أداء الوظائف 
أصحابه��ا  إل��ى  املوكل��ة  وامله��ام 

وافتقاره��ا إل��ى النظ��ام, وتعني في 
السياس��ة غياب احلك��م واستتباب 
الفوضى ف��ي مجتمع م��ا , وتعرفها 
موسوعة ويكيبيديا : فقدان للنظام 
والترابط بني أجزاء مجموعة أو جملة 
أجسام س��واء كانت جملة فيزيائية 
أو اضطراب��ات  إنسان��ي  أو مجتم��ع 
قبلي��ة أو سياسية مثل فقدان األمن 
ف��ي منطق��ة معينة. فيا ت��رى كيف 
ميكن أن تكون الفوضى خالقة ؟.ظهر 
مصطل��ح »الفوض��ى اخلالق��ة« ألول 
مرة عام ١٩٠2م في أدبيات املاسونية 
القدميةعلى يد م��ؤرخ أمريكي يدعى 
تاي��ر ماه��ان وق��د توس��ع األمريكي 
مايك��ل ليدين فأسماه��ا »الفوضى 
البن��اءة« أو »التدمي��ر البن��اء«، وذلك 
بعد أحداث أيل��ول بعامني في 2٠٠3، 
و هذا يعني الهدم وإش��اعة الفوضى 
وعندم��ا يص��ل اجملتم��ع إل��ى أقصى 
درج��ات الفوضى املتمثلة في العنف 
الهائ��ل و إراق��ة الدم��اء واخلوف لدى 
الناس فإنه يصب��ح من املمكن بناؤه 
من جديد بهوية جديدة تخدم مصالح 
القوى املتنفذة. كانت وزيرة اخلارجية 
كوندولي��زا  السابق��ة،  األمريكي��ة 
راي��س، ق��د تبنت مفه��وم “الفوضى 
لصحيف��ة  وأوضح��ت  اخلالق��ة”، 
“واشنطن بوست” عام 2٠٠5 كيفية 
انتقال الدول العربية واإلسالمية من 
الدكتاتوري��ة إلى الدميقراطية معلنة 
أن الواليات املتحدة ستلجأ إلى نشر 
الفوضى اخلالقة في الشرق األوسط 
ف��ي سبي��ل إش��اعة الدميقراطية. “ 
نشرت اإلدارة األمريكية لهذا الغرض 
بعض ف��رق املوت ومنظم��ات إرهابية 
أخرى مثل ش��ركة ب��الك ووتر األمنية 
لب��ث الرع��ب واخل��وف ف��ي صف��وف 
الناس في بغداد ومدن العراق األخرى 
وتأجي��ج العنف الطائفي واإلنقسام 
األثني لتهدمي أرك��ان الدولة العراقية 
ومح��و تاريخه��ا احلض��اري وتفتيت 

نسيج شعبه اإلجتماعي ومنظومته 
القيمي��ة واألخالقية . ومما يؤسف له 
أن اإلدارة األمريكي��ة حقق��ت جناح��ا 
كبيرا ف��ي مساعيها اخلبيثة هذه ما 
دفعها للتمادي أكث��ر لتوسيع رقعة 

فوضاه��ا »اخلالق��ة« لتش��مل بلدانا 
عربية أخرى ش��ملت سوري��ا واليمن 
وليبي��ا وتون��س ومص��ر وذل��ك حت��ت 
مسمى »الربيع العربي« حيث جندت 
اعالمها  ووسائل  اخملابراتية  أجهزتها 
الواسعة النفوذ وش��بكات التواصل 
اإلجتماعي ,لنشر الفوضى وتقويض 
سلط��ات حكوماته��ا الت��ي كان��ت 
جميعها حتظى بدعم وإسناد اإلدارات 
األمريكي��ة املتعاقب��ة , وه��ذا لي��س 
باألم��ر اجلدي��د إذ سرعان م��ا تتخلى 
اإلدارات ع��ن عمالئه��ا كلم��ا  ه��ذه 
إقتضت مصاحلها ذلك, منطلقة من 
املقولة الشهيرة بأن ال صداقة دائمة 
ف��ي السياسة بل مصالح دائمة , اي 
جتريد السياسة في مفهومها من كل 
بعد أخالقي أو انساني واألمثلة على 
ذلك كثيرة منها تخليها عن دكتاتور 
الفلبني ماركوس وزوجته وش��اه إيران 
وغيره��م الكثير . إسته��دف »الربيع 
العربي« شريحة الش��باب حليويتها 

وعنفوانها وقلة خبرتها في املعترك 
السياس��ي وتطلعها حلي��اة أفضل, 
وذلك بتحريضها عبر وسائل التواصل 
اإلجتماعي للتظاه��ر ضد حكومات 
بلدانها حتت ش��عار » الش��عب يريد 
» وفبرك��ة األخب��ار  النظ��ام  تغيي��ر 
وتهويله��ا به��دف إرب��اك السلطات 
احلاكمة التي بات ظهرها مكشوفا . 
ونظرا لعدم إمتالك هذه الشريحة أي 
برنامج وطني واض��ح ومحدد ملا بعد 
التغيي��ر, وحتديد سبل تنفيذه وادوات 
تنفي��ذه . ل��ذا ليس غريب��ا أن تهيمن 
بع��ض االحزاب العربي��ة األكثر خبرة 
وتنظيما على مجريات األحداث التي 
رمب��ا أوقد فتيلها الش��باب بتحريض 
حت��ت  وحلفاؤه��ا  األمريكي��ة  اإلدارة 
يافطة الدميقراطية في بلدان » الربيع 
العرب��ي« الذي سرعان ما أدرك الناس 
بأن��ه ش��تاء عربي ق��ارس إحترق فيه 
األخض��ر واليابس. يتوه��م كثيرا من 
يعتقد أن التغيي��رات اإليجابية التي 
باحلرية  املتمثلة  الش��عوب  تنشدها 
والتنمية  والدميقراطي��ة  واإلستقالل 
والعيش الك��رمي ,ميكن أن تقدم إليها 
على طبق من ذهب من قبل كائن من 
يكون حتت أي ظ��رف وفي أي وقت من 
األوقات حتى إذا إفترضنا صدق النوايا 
وهذا ما أثبتته وقائع األحداث قدميها 
وحديثها آخرها أحداث ما سمي زورا 
وبهتانا بالربيع العربي الذي شهدته 
ك��ل من ليبيا واليم��ن وسوريا ومصر 

ورمبا كان سيمت��د في مرحلة الحقة 
ليش��مل بقية بل��دان املنطقة لتدور 
جميعه��ا ف��ي الفل��ك األمريكي. لم 
يعد لهذه البل��دان اآلن أي كيان دولة 
فاعل وتعيش حروبا أهلية وصراعات 
دامية راح ضحيتها آالف األرواح وهدر 
الثروات وتعطيل احلي��اة دون أن تلوح 
في األف��ق بارقة أمل باخلالص من هذا 
الكاب��وس كان��ت سوري��ا اإلستثناء 
الوحي��د ال��ذي متكن م��ن اإلفالت من 
مطرقة إره��اب »الربيع العربي« الذي 
قادت��ه اإلدارة األمريكي��ة وحلفاؤه��ا 
ورعت��ه دول اخللي��ج العربي وبخاصة 
اململكة العربية السعودية واإلمارات 
العربية املتحدة وقط��ر ومعظم دول 
اجلامع��ة العربي��ة بامل��ال والس��الح 
واملقاتلني اإلرهابي��ني لكنها واجهت 
مقاوم��ة عنيف��ة في سوري��ا بفضل 
ثب��ات النظ��ام السياس��ي احلاك��م 
وصم��ود غالبي��ة الش��عب السوري 
ودعم روسيا وإيران ومقاتلي حزب اهلل 
اللبناني. دفعت سوري��ا ثمنا باهضا 
للحف��اظ على حريته��ا وإستقاللها 
وضم��ان وح��دة بلده��ا بوج��ه أعتى 
هجمة ش��رسة يش��هدها بل��د آمن 
ك��ان دوما مالذا آمن��ا ملاليني الالجئني 
الفارين م��ن بلدانهم بص��رف النظر 
ع��ن إنتماءاته��م العرقي��ة والدينية 
والطائفي��ة وإذا بش��عبه يصبح بني 
ليلة وضحاها ش��عبا مشردا يبحث 
عن م��الذات آمن��ة في بل��دان العالم 

اخملتلف��ة حتمي��ه من ش��رور اإلرهاب . 
ورمبا جنحت اليمن هي األخرى اإلفالت 
من قبضة اإلره��اب املدعوم سعوديا 
وخليجي��ا, ما دفع حكوماتها لش��ن 
حرب مباش��رة وبدعم أمريكي واضح 
على ش��عب أع��زل ال ذنب ل��ه سوى 
حبه لبل��ده وإستعداده لل��ذود عنها 
مهما بلغ��ت التضحيات حيث أثبت 
الش��عب اليمني قدرته الفائقة على 
الدفاع عن وطنه وحتقيق النصر املؤزر 
على كل أعدائه . ولعل من املفيد هنا 
أن نبني إننا ال نزك��ي النظام السوري 
من العي��وب واألخطاء إمنا أردنا القول 
أن ذل��ك ال يبرر إطالق��ا ما تعرضت له 
سوريا م��ن أعم��ال ارهابي��ة حتت أي 
مسم��ى أو أي��ة ذريعة م��ن قبل قوى 
ظالمي��ة ال تضمر لسوريا وش��عبها 
أي خير. ومن عجائب الزمن أن وسائل 
إع��الم السعودي��ة ودول اخلليج التي 
السح��ت  حكوماته��ا  م��ال  عب��ث 
احلرام بأمن سوريا, ودعاواها الباطلة 
بسعيه��ا إلرساء قواعد الدميقراطية 
ونش��ر احلري��ة ف��ي سوري��ا احلضارة 
والثقاف��ة والفك��ر املستني��ر, وك��أن 
بلدانها تنعم باحلري��ة والدميقراطية 
, وهي بل��دان ال تعرف ه��ذه املفاهيم 
ش��كال أو مضمون��ا , فكي��ف لفاقد 
الش��يء أن يعطي��ه حق��ا أن هلل في 

خلقه شؤون.

ظهر مصطلح الفوضى 
الخالقة يف أدبيات 
املاسونية القديمة على يد 
مؤرخ أمريكي يدعى تاير 
ماهان وقد توسع األمريكي 
مايكل ليدين فأسماها 
الفوضى البناءة

قضى  سنتني يف السجن 
وحكم بالسجن املؤبد 
باسم محمد باقر سيد 
محسن  بدون ذكر اللقب

الطفل بحاجة إىل الحب 
األبوي الحقيقي الذي ينبغي 
أن يظهر له على الدوام 
وخاصة يف سنواته األوىل 
وليس كافيا ان يظهر ذلك 
الحب كل حني

اإلشراف الرتبوي يلعب 
دورا مهما يف تحسني أداء 
العملية التعليمية وذلك 
من خالل وعيه باألهداف 
الرتبوية وامتالكه خربات 
ومهارات تعليمية 
مرتاكمة

مثانية متهمني بقتله بعد أن عاش 111 يوما  يف العراق

نايف عبوش

يوم املرأة اضفاء للسعادةكيف ننجح يف تربية أطفالنا ؟



وايفان��كا  جاري��د  ب��ات  وق��د 
انفس��هما اآلن عل��ى ش��فير 
ان  ول��و  الع��ار, حت��ى  هاوي��ة 
ال��زوج والزوج��ة ل��م يقضي��ا 
م��ا يكف��ي م��ن الوق��ت ف��ي 
منصبهم��ا للقيام ب��أي عمل 
فعل��ي عل��ى االط��اق. وهم��ا 
اللذان اوجدا ألنفسهما حياة 
اش��به باخليال؛ فهما ش��ابان 
طموح��ان مهذب��ان محبوبان 
جداً يعيش��ان ف��ي قمة عالم 
نيوي��ورك االجتماع��ي واملالي، 
قبا بلمساتهما التي تنم عن 

تواضع السلطة العاملية.
كان الس��جن ممكن��اً. وكذلك 
ترام��ب  كان  رمب��ا  االف��اس. 
يتحدث بتحد عن منح العفو 
او يتباهى بقدرته على منحه. 
لكن ذلك لم يحل مش��كات 
كوش��نر املالي��ة كم��ا انه لم 
لتهدئة تشارلي  يقدم طريقة 
كوش��نر والد جاري��د ذي املزاج 
احلاد وغير العقاني في اغلب 
االحي��ان. واالكث��ر م��ن ذلك ان 
االبح��ار الناجح عبر الش��ؤون 
القانونية الدقيقة يتطلب من 
الرئيس ملسة متأنية ومتقاربة 
استراتيجية دقيقة وهو تطور 

غير محتمل الى حد بعيد.
انح��ى  ذل��ك،  غض��ون  وف��ي 
الزوج��ان بالائمة على كل من 
عداهم��ا ف��ي البي��ت االبيض. 
فقد الما بريبوس على الفوضى 
العارم��ة التي انتج��ت مناخاً 
اش��به باحل��رب ادى الى موجة 
تس��ريبات دائمة ومضرة؛ والما 
بان��ون عل��ى التس��ريب؛ والما 
سبايسر على دفاعه الضعيف 

عن فضيلتهما ومصاحلهما.
ع��ن  الدف��اع  ال��ى  احتاج��ا 
اح��دى  وقض��ت  انفس��هما. 
االس��تراتيجيات باخل��روج من 
املدين��ة )كان لدى بانون الئحة 
العصيب��ة  اللحظ��ات  ب��كل 
التي اخذ فيها الزوجان عطلة 
مناس��بة(. وح��دث ان ترام��ب 
كان س��يحضر قمة مجموعة 
الدول العش��رين في هامبورغ، 
املاني��ا، بتاريخ 7 و8 متوز/ يوليو. 
وراف��ق جاريد وايفانكا الرئيس 
في الرحل��ة وعلم��ا وهما في 
القمة بخبر تس��ريب لقاء دون 
جونيور مع ال��روس. وقد وصل 
الزوجان بالتحديد احلديث عن 
ان��ه اجتماع  االجتم��اع على 
دون جونيور. واألس��وأ من ذلك 
معرفتهم��ا ان القص��ة عل��ى 
وشك ان تُنش��ر في النيويورك 
تامي��ز. كان فري��ق ترامب يتوقع 
في االساس ان تُنشر تفاصيل 
اجتماع دون جونيور على موقع 
س��يركا Circa عل��ى االنترنت. 
وكان احملام��ون واملتحدث مارك 
كورالو يعملون على التحكم 
بهذا اخلب��ر. لكن فريق الرئيس 
ع��رف وه��و ف��ي هامب��ورغ ان 
التاميز تُِعد قص��ة حتتوي على 
ع��ن  بكثي��ر  اكث��ر  تفاصي��ل 
االجتم��اع ويُحتم��ل ال��ى حد 
بعيد ان يكون طرف كوشنر هو 
الذي زودها بها؛ وس��وف تُنشر 

يوم الس��بت 8 متوز/ يوليو. ولم 
يتسلم فريق الرئيس القانوني 
نسخة مسبقة لسبب واضح 

هو انها ال تتعلق بالرئيس.
عرفت ايفانكا ان اخلبر سُيذاع 
قريباً وه��ي في هامبورغ تقدم 
اجلهد الذي يحم��ل توقيعها: 
الدول��ي  البن��ك  م��ن  متوي��ل 
ملس��اعدة سيدات االعمال في 
البلدان النامية. وكان هذا مثاالً 
آخر على م��ا وجد فيه موظفو 
الزوجني  االبيض جت��اه  البي��ت 
غي��ر العادي ال��ى التنصل من 

املوضوع. حيث ال يوجد في أي 
مكان من حملة ترامب او على 
لوح بانون االبيض او في صميم 
هذا الرئيس اهتماٌم بس��يدات 
االعم��ال في البل��دان النامية. 
كانت اجن��دة االبنة متعارضة 
بشكل اس��تثنائي مع اجندة 
الوال��د؛ او عل��ى االقل االجندة 
الت��ي أُنتخب على اساس��ها. 
فايفانكا م��ن وجهة نظر كل 
االبيض  البي��ت  ف��ي  موظ��ف 
اس��اءت ال��ى حد بعي��د فهم 
طبيعة عملها وحولت جهود 
الس��يدة االولى التقليدية من 
ب��ل احكام��ه« ال��ى  ب��اب »للنُّ

عمل ملوظفي البيت االبيض.
م��ن  عل��ى  الصع��ود  ُقبي��ل 
رحل��ة  ف��ي  الرئاس��ة  طائ��رة 
الع��ودة جلس��ت ايفانكا في 
ما بدا اش��به بعمه املوسيقى 
الفوضوي؛ نيابة عن والدها بني 
الرئيس الصيني شي جني بينغ 
ورئيس��ة ال��وزراء البريطاني��ة 
الطاول��ة  ال��ى  م��اي  تيري��زا 
الرئيسة ملؤمتر مجموعة الدول 
العشرين. لكن ذلك كان مجرد 
الرئيس  اله��اء: ففيما جتم��ع 

وفريق��ه في الطائ��رة لم يكن 
املؤمتر هو املوضوع الرئيس بل 
كان كيفي��ة الرد على موضوع 
»التامي��ز« ح��ول اجتم��اع دون 
جونيور وجاريد في برج ترامب 
وقد بات اآلن على بُعد ساعات 

من نشره.
في طريق العودة الى واشنطن 
احيل ش��ون سبايسر وجميع 
االتص��االت  مكت��ب  اعض��اء 
الى اجلزء اخللفي م��ن الطائرة 
واُس��تبعدوا ع��ن النقاش��ات 
املذعورة. اصبحت هوب هيكس 

كبي��رة واضعي اس��تراتيجية 
االتص��ال والتواص��ل والرئيس 
الوحيد. وفي  زبونه��ا  كالعادة 
االيام التي تلت انقلبت احلالة 

السياس��ية االرف��ع املتمثل��ة 
احللق��ة  »ضم��ن  بالوج��ود 
الداخلي��ة« رأس��اً على عقب. 
الوج��ود »ضم��ن  ع��دم  ص��ار 
احللق��ة الداخلي��ة« وفي هذه 
احل��ال املقص��ورة االمامية في 
مكان��ة  الرئاس��ية  الطائ��رة 
مثلى وبطاقة مجانية لتجنب 
الس��جن. وقال سبايسر »كان 
االمر في العادة يجرح شعوري 
عندم��ا اراه��م يجول��ون ف��ي 
امل��كان ويقوم��ون بعمل��ي. إال 
انني سعيد اآلن لكوني خارج 

احللقة«.
الطائرة  داخ��ل  النق��اش  ضم 
وجاري��د  وهيك��س،  الرئي��س، 
باسمهما  واملتحدث  وايفانكا 
جوش رافل. وقد غادرت ايفانكا 
االجتم��اع بع��د وق��ت قصير 

بحسب ما ذكره فريقها الحقاً 
وتناولت قرص دواء وخلدت الى 
النوم. اما جاريد، بحسب اخبار 
فريق��ه فقد كان هن��اك لكنه 
لم »يكن ينبس بكلمة ألحد«. 
وفي غرف��ة اجتماعات صغيرة 
في اجلوار كانت دينا باول وغاري 
كوهن وس��تيفن ميل��ر و ه�. ر. 
ماكماس��تر يش��اهدون فل��م 
فارغ��و Fargo؛ وه��م جميع��اً 
س��يصرون الحقاً عل��ى انهم 
مهم��ا كانوا قريب��ني مادياً من 
االزم��ة اآلخذة في التكش��ف 

فإنه��م كانوا مبعدي��ن عنها. 
وبالفعل فإن كل من كان »في 
الغرف��ة« ق��د تورط ف��ي وضع 
سيكون بعد فترة وجيزة محل 

متحي��ص دقي��ق م��ن املدع��ي 
العام اخلاص. وقد كان السؤال 
الوجي��ه هو: ه��ل ثمة موظف 

او اكثر املوظف��ني الفيدراليني 
قد حث��وا موظف��ني فيدراليني 

آخرين على الكذب؟
هيمن الرئيس املتضرر، العنيد 

واملهدد، عل��ى النقاش، دافعاً 
ابنته وزوجها وهيكس ورافيل 
ال��ى التماش��ي مع��ه. وأُبقي 
كازوفيت��ر احملامي الذي ُحددت 
مهمت��ه بابع��اد ترام��ب ع��ن 
املس��ائل املتعلق��ة بال��روس، 
على اخلط قرابة الس��اعة لم 
يج��ِر بعدها وصل��ه بالرئيس. 
اصر الرئيس على ان االجتماع 
ف��ي ب��رج ترام��ب كان يتعلق 
بكل بساطة بسياسة التبني 
نوق��ش  ذل��ك م��ا  الروس��ية. 
ونقطة على السطر. وبالرغم 

من انه كان م��ن املرجح اذا لم 
يكن من املؤكد ان التاميز متتلك 
سلسلة الرسائل االلكترونية 
املمكن  التجرميي��ة وكان م��ن 

يك��ون  ان  الواق��ع  ف��ي  ج��داً 
جاري��د وايفانكا واحملامني على 
علم بأن التامي��ز متتلكها، فإن 

الرئيس قد امر بأال يتخلى احد 
النقاش االكثر اش��كالية  عن 

في شأن هياري كلينتون.
كان ذل��ك مث��االً، ف��ي الزم��ن 

االن��كار  عل��ى  احلقيق��ي 
والتغطية. كان الرئيس يعتقد 
بكل عناد مبا يعتقد به. وكانت 
احلقيق��ة هي ما يعتق��د انها 
عليه او ما يجب ان تكونه. من 
هنا الرواية الرسمية: جرى لقاء 
مجاملة وجي��ز في برج ترامب 
حول سياس��ة التبني من دون 
نتيجة حضره مساعدون كبار 
ومواطن��ون روس غي��ر تابع��ني 
للنظ��ام. كان��ت صناعة هذه 
الرواية املفبركة عملية فردية 
قام بها مبتدئون؛ ودائماً يحضر 

العنصران االكثر هشاشة في 
أي عملية تغطية.

يج��ر  ل��م  واش��نطن،  ف��ي 
واملتحدث  اب��اغ كازوفيت��ز 
القانون��ي  الفري��ق  باس��م 
مارك كورالو، بأي من مقالة 
التاميز او خط��ة الرد عليها 
االول  البي��ان  اذي��ع  ان  ال��ى 
لدون جونيور قبل ان يُنش��ر 

املوضوع ذاك السبت.
الس��اعات  غض��ون  ف��ي 
االثنتني والس��بعني التالية، 
او م��ا يقاربها وج��د الفريق 
االساس��ي نفسه منفصاً 
افع��ال حلق��ة  ع��ن  متام��اً 
املس��اعدين االكثر قرباً من 

الرئيس.
وم��رة اخ��رى، ينظ��ر اليه��ا 
بذهول. وبذلك اخذت العاقة 

بني الرئي��س وهوب هيكس 
الت��ي ط��ال تقبله��ا طوياً 
بوصفها رابط��اً غير مألوف 
ب��ني الرجل العجوز وش��ابة 
جديرة بالثق��ة ، تُعد عاقة 
ش��اذة وتنذر باخلطر. وكانت 
هوب هيكس الوسيط الذي 
يس��هل تواصل��ه االعامي 
الستيعابه  متاماً  املكرس��ة 
هي في النهاية َمْن يس��هل 
سلوكه الذي ال تتدخل فيه. 
فاندفاعات��ه واف��كاره غي��ر 
اخلاضعة للتحرير واملراجعة 
واملعارض��ة التي ال متر فقط 
عبره بل عب��ر هيكس ايضاً 
جابت انحاء العالم من دون 
أي حتكي��م آخر ف��ي البيت 

االبيض.
موظف��ي  اح��د  والح��ظ 
»املش��كلة  ان  االتص��االت 
انه��ا  ب��ل  تويت��ر،  ليس��ت 
ه��وب«. وف��ي 9 مت��وز/ يوليو 
الحظت التاميز، بعد نشرها 
موضوعها االول ان االجتماع 
في برج ترامب قد ُدعي اليه 
الع��رض  ملناقش��ة  حتدي��داً 
الروس��ي بتقدمي مادة مضرة 
استعدت  وفيما  بكلينتون. 
التامي��ز ف��ي الي��وم التال��ي 
الرسائل  سلس��لة  لنش��ر 
االلكترونية الكاملة، سارع 
ال��ى نش��رها  دون جوني��ور 
بنفسه. واعقب ذلك احصاء 
ش��به يوم��ي لش��خصيات 
جدي��دة ب��دا انها ش��اركت 
ف��ي االجتم��اع وكل منه��ا 
ومثير  غري��ب  على طريقته 

للقلق.
ع��ن  للكش��ف  كان  لك��ن 
االجتماع في برج ترامب بُعٌد 
آخر بل رمبا اوسع. فقد اشر 
اس��تراتيجية  انهيار  عل��ى 
الرئي��س القانوني��ة: نهاية 
محاكاة ستيف بانون جلدار 
حماي��ة الرئي��س، كم��ا في 
عهد كلينت��ون. رأى احملامون 
في الواقع، باش��مئزاز وذعر 
كل مسؤول رئيسي يصبح 
االرتكاب��ات  عل��ى  ش��اهداً 
رئيس��ي  ملس��ؤول  احملتملة 
آخ��ر. وجميعه��م يتآم��رون 
قصصهم.  لتس��وية  مع��اً 
كان املوكل واسرته يصابون 
بالذع��ر ويتول��ون دفاعه��م 
العناوي��ن  كان��ت  اخل��اص. 
القصيرة االجل تكتسح أي 
نوع من انواع االستراتيجية 
البعي��دة امل��دى. وق��ال احد 
اعض��اء الفري��ق القانون��ي 
إن »أس��وأ ما ميكنك القيام 
به هو الك��ذب على املدعي 
الفري��ق  ونظ��ر  الع��ام«. 
ترامب  الى فك��رة  القانوني 
الثابت��ة، ب��أن الك��ذب على 
الصحافة ليس جرمية على 
انه��ا ف��ي افض��ل احل��االت 
فكرة مته��ورة وهي في حد 
ذاتها قابلة التخاذ اجراءات 
في حقها: محاولة صريحة 
دواليب  ف��ي  العصي  لوضع 

التحقيق.

ملف

مل حيل ترامب مشكالت كوشنر املالية كما انه مل يقدم طريقة لتهدئة تشارلي كوشنر والد جاريد ذي املزاج احلاد

كانت هوب هيكس الوسيط الذي 
يسهل تواصله االعالمي املكرسة تمامًا 
الستيعابه هي يف النهاية مـَنْ يسهل 

سلوكه الذي ال تتدخل فيه

احللقة )62(

يف طريق العودة اىل واشنطن احيل شون سبايسر 
وجميع اعضاء مكتب االتصاالت اىل الجزء الخلفي 

من الطائرة واسـُتبعدوا عن النقاشات املذعورة

ايفانكا
ترامب

كوشنر

هيئة التحرير

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

داخل اجلناح الغربي في البيت االبيض وفي اخلتام الكتاب رحلة ممتعة لعالم فيه مافيه من الغموض واالسرار 
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السابق،  الدولي  النجم  اتهم 
املتحدة  الواليات  محمود،  يونس 
الكرة  بدمار  بالتسبب  االميركية 
في  الرياضة  أن  مؤكداً  العراقية، 
بالوقت  حاالتها  باسوأ  متر  العراق 
مع  حوار  في  محمود  احلالي.وقال 
إن  القطرية،  الشرق  صحيفة 
العراقية متر بأسوأ حاالتها  »الكرة 
وفتراتها، فقد ابتالنا اهلل باالحتالل 
هذا  مساويء  ضمن  ومن  االمريكى 
العسكرى  احلاكم  ان  االحتالل 
الرياضة  قوانني  في  حتكم  برميير، 
التى  القوانني  من  العديد  والغى 
اللجنة  دور  والغى  موجودة  كانت 
العراقية  فالرياضة  لهذا  االوملبية، 
تراجعت بالكامل وليس كرة القدم 
الدولة تبسط  بدأت  ومؤخرا  فقط، 
يدها على االمور في العراق ونتمنى 
ان تكون هناك قوانني تنظم احلركة 
انها  السيما  العراق  في  الرياضية 

تعانى من الدخالء حاليا«.
حتركات برملانية حلل ازمات الرياضة 

العراقية
النجوم  »مشكلة  أن  واوضح 
السابقني، تكمن في ان احتاد الكرة 

يحبون  ال  االحتاد  واعضاء  العراقي، 
االحتاد  وكأن  منهم  احداً  يقترب  ان 
ملك خاصة لهم، وهم مستفيدون 
هو  ما  على  الوضع  استمرار  من 
عليه ولم يبحثوا عن التطوير وكل 
في  فاملسؤولون  خاطئة،  املنظومة 
وكيف  مادياً  يفكرون  حالياً  االحتاد 
يحاولوا  ولم  مالياً  يستفيدون 
وما  القدم  كرة  منظومة  تطوير 

يحدث حالياً خطأ فادح«.
املسؤولني  مع  »جلسنا  أن  واضاف 
ان  واكدنا  العراقية  الرياضة  في 
املوجود  واملال  الكروية   املنظومة 
وتطوير  الشباب  دور  لتفعيل  فيها 
العراقية  املنتخبات  مستوى 
الكوادر  لتطوير  وليس  الوطنية 
االدارية في االحتاد، خاصة ان الكرة 
العراقية دائما والدة باملواهب ولكن 
هذه املواهب تذهب هباًء الن االحتاد 
اال  الكروية  املواهب  يحتضن  ال 
لكنه  بطوالت  في  املشاركة  اثناء 
البطولة  تنتهى  ان  بعد  ينساهم 

التى ينافسون فيها«.

لكرة  الكندي،  كابس  وايت  فانكوفر  نادي  أعلن 
القدم، ضم العب املنتخب الوطني، علي عدنان على 
سبيل اإلعارة حتى نهاية حزيران املقبل.وذكر النادي 
وايتكابس، ضم  »فانكوفر  أن  الرسمي،  موقعه  عبر 
الالعب الدولي العراقي الظهير االيسر، علي عدنان 
أن  املقبل«.واوضح  حزيران  حتى  االعارة  سبيل  على 
»عدنان سيعود إلى فريقه أودينيزي االيطالي، عندما 
مبيناً  املقبل«،  حزيران  من  الـ30  في  االعارة  تنتهي 
أنه »من املتوقع أن يصل عدنان إلى فانكوفر واضاف 
أن »الالعب العراقي سيحتل مكاناً دولياً في قائمة 
إلى وايتكابس بعد احلصول  الفريق، وينضم رسمياً 
العمل  وتصريح   )ITC( الدولية  النقل  شهادة  على 
الطبي  الفحص  اكمال  عن  فضالً  والتأشيرات، 

بنجاح«.

ــل لقب  ــزوراء حام ــق ال ــر فري ينتظ
ــاً خليجياً  ــرة املمتاز ديربي دوري الك
ــع ضيفه فريق  ــن العيار الثقيل م م
ــاعة  الس ــي  ف ــي  اإلمارات ــل  الوص
ــاء اليوم اإلثنني  ــة من مس اخلامس
ــالء الدولي ضمن  ــب كرب ــى ملع عل
منافسات اجلولة الثانية من مرحلة 
ــة األولى  ــاب اجملموع ــاب حلس الذه
ــا فريقي  ــى جانبهم ــي تضم ال الت
ــعودي وذوب آهن اإليراني  النصر الس
ــن بطولة  ــخة احلالية م ــي النس ف

دوري أبطال آسيا.
ــق اإلعالمي لنادي الزوراء  وقال املنس
ــيد: من  ــي عبد الرحمن رش الرياض
ــه الكروي  ــم فريق ــل أن يختت املؤم
ــل  الوص ــق  فري ــاء  للق ــه  حتضيرات
ــر وحدة تدريبية  اإلماراتي بإجراء آخ
ــد على ملعب  ــاء امس األح له مس
كربالء الدولي سيسمح فيها مدة 15 
دقيقة جلميع وسائل اإلعالم احمللية 
ــة املقروءة واملرئية  والعربية والعاملي
ــب  بحس ــه  مبتابعت ــموعة  واملس
ــط والتعليمات الصادرة عن  الضواب
ــابقات املركزية في االحتاد  جلنة املس
اآلسيوي لكرة القدم حيث سيضع 
ــاته  ــاكر ملس فيها املدرب حكيم ش
األخيرة على التشكيلة االساسية 
ــتلعب  املكونة من 11 العباً التي س
ــة وكذلك اخلطة  ــاراة منذ البداي املب
التكتيكية التي وضعها على ضوء 
رصده نقاط القوة واخللل والضعف 
املوجودة لدى العبي الفريق املنافس 
التي يراها مناسبة بعد رؤيته مبعية 
ــون من صفاء  ــاعد املك مالكه املس
عدنان وحيدر عبد األمير وعامر عبد 
ــد األمير  ــل الفني عب ــاب واحملل الوه
ــي فاز  ــاراة الت ــي والالعبني املب ناج
ــعودي  ــى فريق النصر الس فيها عل
ــف النهائي  ــاراة دور نص وكذلك مب
للمحترفني  ــي  العرب اخلليج  لكأس 
ــباب  ــام فريق ش ــرها أم ــي خس الت
األهلي بفارق ركالت الترجيح )3-1(.

ــق الوصل  ــة فري ــاف أن مواجه وأض
ــتكون صعبة لكونه يتطلع الى  س
ــة في بطولة  ــق نتيجة إيجابي حتقي
دوري أبطال آسيا التي يشارك فيها 
للعام الثاني على التوالي وليعوض 
ــة التي تعرض  بها االخفاقات احمللي
ــروي احمللي  ــم الك ــالل املوس لها خ
ــزوف جماهيره عن  ــي أدت الى ع الت

ــث خرج خالي الوفاض  متابعته حي
ــارات  ــس اإلم ــة كأس رئي ــن بطول م
ــدم وكأس اخلليج العربي  ــرة الق لك
ــه يحتل  ــى جانب ان ــني ال للمحترف
ــد 20 نقطة  ــر برصي ــز العاش املرك
ــاركة في دوري  في ترتيب الفرق املش
ــي حيث لم  ــج العربي اإلمارات اخللي
ــات وتعادل في 2  ــز إال في 6 مباري يف
ــر في 9 مباريات إال أن نتائجه  وخس
على الصعيد احمللي ليست مقياساً 
ــتواه على الصعيد القاري  على مس

ــدارة اجملموعة  ــه يحتل ص بدليل ان
االولى ملنطقة غرب آسيا بعد جتاوزه 
عقبة فريق النصر السعودي ويضم 
ــني  احملترف ــني  الالعب ــه  صفوف ــي  ف
ــذي  ــدو ال ــارو نيغيري ــباني ألف اإلس
ــي كانيو  ــجل 13 هدفا والبرازيل س
الذي أحرز 9 أهداف والعبي املنتخب 
ــردان وخميس  ــي حبيب الف اإلمارات

إسماعيل وعلي ساملني.
ــزوراء  ال ــي  العب أن  ــيد  رش ــع  وتاب
مصممون على ضرورة انتزاع النقاط 
ــالث في ملعب كربالء الدولي من  الث
ــة تواجدهم في  ــد أحقي ــل تأكي أج
ــاركون فيها  هذه البطولة التي يش
ــد انقطاع دام 12 عاما كممثلني  بع

عن الكرة العراقية الى جانب تعزيز 
ــة على خطف  حظوظهم باملنافس
ــدى بطاقتي العبور عن اجملموعة  اح
ــى الى دور ثمن النهائي وخاصة  األول
ــة أصفهان  ــادوا من مدين ــد ان ع بع
ــة إثر التعادل  اإليرانية بنقطة غالي
ــم فريق ذوب  ــلبي مع مضيفه الس
ــتطاعوا فيها جتاوز الظروف  آهن اس
الصعبة التي مّروا بها خالل الفترة 
ــى تقدمي املدرب  ــرة التي أدت ال االخي
ــتقالته  ــو اس ــابق أيوب أوديش الس

ــي تعّرض لها  ــاراة أربيل الت قبل مب
ــارة ثقيلة جعلته  ــق الى خس الفري
ــي دوري  ــز الرابع ف ــد الى املرك يبتع
ــرطة  ــاز خلف فرق الش الكرة املمت
ــي ختام  ــرخ ف ــة والك ــوة اجلوي والق
ــات مرحلة الذهاب مع بقاء  منافس
مباراة مؤجلة من اجلولة السادسة 
ــاعة  ــيخوضها في الس ــرة س عش
ــة مساء يوم اجلمعة املقبل  اخلامس
ــة على ملعب  ــع فريق القوة اجلوي م

الشعب الدولي.
ــادي  ــي لن ــق اإلعالم ــح املنس وأوض
ــه يتوقع ان متتلئ  الزوراء الرياضي ان
ــي  الدول ــالء  كرب ــب  ــات ملع مدرج
ــة  القادم ــة  الرياضي ــر  باجلماهي

واحملافظات  ــداد  بغ ــة  العاصم ــن  م
ــم  وإقلي ــة  واجلنوبي ــطى  الوس
كردستان منذ وقت مبكر من إقامة 
الديربي اخلليجي من أجل توفير دعم 
معنوي كبير عن طريق ترديد االغاني 
ــة العراقية ورفع األعالم من  الرياضي
ــجعني يحّفز جنوم  قبل رابطة املش
ــتويات  ــدمي مس ــى تق ــوارس عل الن
ــوطني األول  ــة لهم طيلة الش رفيع
ــة بنيل  ــي النهاي ــل ف ــي تكّل والثان
ــعداء بعد  ــني يجعلهم س ــوز ثم ف

خروجهم من امللعب الذي سيدخل 
ــاراة  ــن أول مب ــه احتض ــخ بأن التاري
ــمية للفرق العراقية في بطولة  رس
ــع احلظر  ــيا بعد رف ــال آس دوري أبط
ــب العراقية من  ــن املالع ــي ع اجلزئ
ــي لكرة القدم يوم  قبل االحتاد الدول
ــهر آذار عام  ــر من ش السادس عش

.2018
ــة في فندق  ــنّي أن القاعة الرئيس وب
ــي محافظة كربالء  ريحانة روتانا ف
ــاعة العاشرة  ــتحتضن في الس س
ــر األمني اخلاص  ــوم املؤمت صباح الي
ــاعة احلادية  باملباراة يعقبه في الس
ــذي  ال ــيقي  التنس ــر  املؤمت ــرة  عش
للفريقني  االداري  املالك  ــيحضره  س

ــاق على ألوان املالبس  يتم فيه االتف
ــارس مرمى  ــي وح ــمية لالعب الرس
فريقي الزوراء والنصر اإلماراتي فيما 
ــي للمدرب  ــيقام املؤمتر الصحف س
الروماني ريجيكامب وأحد الالعبني 
في الساعة الثانية عشرة ويستمر 
ــتكون  ــاعة، فيما س ملدة نصف س
والنصف  ــرة  الثانية عش ــاعة  الس
ــدرب  ــي للم ــر الصحف ــد املؤمت موع
ــد الالعبني من  ــاكر وأح ــم ش حكي
ــيتولى إدارة املباراة  ــزوراء حيث س ال

ــان ليو من   ــوك م ــم الدولي ك احلك
هونغ كونغ.

وفي الشأن ذاته اقتحم حارس مرمى 
فريق الزوراء لكرة القدم جالل حسن 
ــف  ــة التي كش ــكيلة املثالي التش
ــيوي لكرة  النقاب عنها االحتاد اآلس
ــة األولى من  ــات اجلول القدم ملنافس
مرحلة الذهاب ملنطقتي غرب وشرق 
القارة ضمن منافسات بطولة دوري 

أبطال آسيا 2019.
ــار حارس مرمى منتخبنا  وجاء اختي
ــن  ــرة القدم جالل حس الوطني لك
حارس مرمى فريق الزوراء بعد قيادته 
الفريق النتزاع تعادل ثمني من أنياب 
ــق ذوب آهن اإليراني في  مضيفه فري

ــى ملعب  ــي أقيمت عل ــاراة الت املب
ــهر مبدينة أصفهان ليمنح  فوالذ ش
ــة غالية خارج القواعد  فريقه نقط
ــاركة  ــودة فريق الزوراء للمش بعد ع
ــة األغلى في  ــن جديد الى البطول م
القارة، فيما دخل السعودي محمد 
ــق الهالل  ــن فري ــر أمي ــك ظهي البري
ــكيلة بعدما لعب  ضمن تلك التش
ــوز تأريخي  ــي حتقيق ف ــراً ف دوراً كبي
ــني اإلماراتي  ــر دار فريق الع ــي عق ف
ــة  ــدارة اجملموع ــه ص ــح فريق ليمن
ــي  ــا املغرب ــم اليهم ــة وانض الثالث
املهدي بنعطية بعدما وقع على أول 
ــق دحيل القطري  أهداف ثالثية فري
ــتقالل طهران  ــباك فريق اس في ش
ــه قارية مع  ــي في أول جتربة ل اإليران
فريقه اجلديد الذي انضم اليه قادماً 
ــوس االيطالي خالل  من فريق يوفنت

فترة االنتقاالت الشتوية.
ــد  وف ــيقوم  س ــرى  أخ ــة  جه ــن  م
ــة  ــاص بلجن ــيوي اخل ــاد اآلس االحت
ــارة  ــاء بزي ــدا الثالث ــص   غ التراخي
ــاعة  ــزوراء الرياضي في الس نادي ال
واالجتماع  ــراً  والنصف ظه الثانية 
ــني املالي  ــر النادي واالم ــع أمني س م
ــزور  ت أن  ــى  عل ــص  التراخي ــر  ومدي
ــآت النادي  ــب ومنش ــب التدري مالع
ــة والنصف  ــاعة اخلامس ــي الس ف
ــن قرب  ــل االطالع ع ــاًء من أج مس
العراقية  األندية  ــتعدادات  على اس
ــى الرخصة  ــة للحصول عل املتقدم
ــا  له ــمح  تس ــي  الت ــيوية  اآلس
باملشاركة في منافسات البطوالت 
ــل حيث   ــم املقب ــيوية للموس اآلس
ــرطة الرياضي  ــد   نادي الش زار  الوف
ــي ومدير  ــر املال ــى أميني الس والتق
التراخيص  على أن يزور الوفد ملعب 
ــادي في متام  ــآت الن التدريب ومنش
فيما  والنصف،  ــة  اخلامس الساعة 
ــادي النفط  ــد بزيارة ن ــيقوم الوف س
الرياضي في متام الساعة التاسعة 
ــتزور  صباح اليوم اإلثنني في حني س
ــآت النادي  ــب التدريبات ومنش ملع
ــرة  ــاعة احلادية عش ــام الس ــي مت ف

ظهراً.
ــادي الزوراء حامل  اجلدير بالذكر إن ن
ــارك في  لقب دوري الكرة املمتاز يش
ــن بطولة دوري  ــخة احلالية م النس
ــي انطلقت اإلثنني  ــيا الت أبطال آس
ــات دور  ــالل منافس ــن خ ــي م املاض
ــرقي  اجملموعات ملنطقتي غربي وش

القارة.
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عندليب الفرات يعمق جراح النفط يف الدوري املمتاز

شقيقه  جراح  الوسط،  نفط  عمق 
ملعب  على   )1-2( عليه  بتغلبه  النفط، 
لقاء مؤجل من منافسات  الصناعة في 
االسبوع التاسع من الدوري املمتاز لكرة 
القدم.وسجل ثنائية عندليب الفرات كل 
من ذوالفقار عايد ومحمد قاسم نصيف، 
فيما جاء هدف النفط الوحيد عن طريق 

الالعب فرحان شكور، ليحقق العندليب 
ويلحق  التوالي  على  له  الثالث  الفوز 
املدرب  بكتيبة  توالياً  الثانية  الهزمية 

حسن احمد.
الى  الوسط  نفط  وصل  الفوز  وبهذا 
فيما  السادس،  املركز  في   30 النقطة 
عند  النفط  نقاط  اخلسارة،  اوقفت 

النقطة 26 في املركز السابع.

 بغداد / 

وكاالت / 

وكاالت / 

وكاالت / 

 بغداد / 

يف دوري ابطال اسيا .. الزوراء يتأهب الصطياد الوصل اإلماراتي يف كربالء

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

 بعد 15 عاما من التغيير، وحتت ظل الدميقراطية املزعومة التي تبوأ اغلب 
ــات العراق اجلديد فيها، ومن خاللها، املناصب العليا، سيما  قادة مؤسس
ــات ووزارة قطاعية،  ــن اندية ومؤسس ــات الرياضية م ما نعنيه باملؤسس
وغير ذلك الكثير، مما عشش وترعرع بإسم وحتت عنوان املرض الدميقراطي 
اخلطير الذي على ما يبدو انه غير الئق حاليا مبجتمعنا، ويصعب التصديق 
اننا نعمل به ألسباب عدة تكمن بحداثة التجربة وغياب القوانني وضعف 
ــرى متعددة،  ــف مصالح أخ ــا نراه خل ــي الذي غالب م ــاس الوطن اإلحس
ــخصية   او تلك املصالح املبنية على  ــا بلباس اضيق من قبيل الش لكنه
عالقات محدودة ال تبتعد عن دائرة الشخصنة مع كل ما فيها من قرارات 

عشوائية آنية لم تنب على أي قرار او رأي صائب.
ــال مرض يجتاح الدولة  ــيرة في كيفية تفكيك اوص هنا تبدو املهمة عس
ومؤسساتها التي مت السيطرة عليها بعنوان دميقراطي، وتتم فيها ممارسة 
ــلطانها والذي يفرض على من يتداولها ويعمل بها  الدكتاتورية بأعلى س
ــخاص معينني، ومن  ــة املؤسسة حتت قبضة اش ــي رئاس ان يحصر كرس
ــة التي أصبحت  ــوان الدميقراطية، والهيئة العام ــدور بدائرتهم حتت عن ي
اغلب ركائزها من األقارب واألصدقاء، وان كانوا طارئني عن العمل الرياضي 
ــن أصواتهم وقوتهم التي يدافعون  ــراة من أي تاريخ او اجناز رياضي، لك وع
ــدة كراسي احلكم الرياضي تستدعيها ضرورة ملحة لبقائهم  بها عن س
ــت الرياضي  ــاب اهل البي ــكل ما امكن على حس ــم وتزويدهم ب وتقريبه

وكاتبي تاريخه وصانعي اجنازاته الذين يعرفهم اجلمهور ويتغنى بهم.
ــف الشديد، ومبرارة نقول، ان اغلب األندية العراقية أصبحت تصنف  لألس
ــد عملها الصحيح  ــراف، وهي ما زالت بعيدة عن قواع ــن اندية االحت ضم
ــبب كون  ــاهم في بناء رياضة البلد بس وانتظار دورها اخلالّق والبّناء واملس
ــاح وتطور خالق  ــالق املواهب، واي جن ــد الصحية إلنط ــة هي القواع األندي
ــات املعنية بالتنشئة والرعاية  ممكن او منتظر ال يتم إال عبر هذه املؤسس
ــن لدولة ما ان  ــاس إجنازه، وال ميك ــق اإلجناز التي هي اس ــة، وحتقي واملنافس
ــيء ما، دون ان تكون االندية بوضع صحي  تبني او تتوقع التطور وحتقيق ش
ــتقبل  ــراق، ال حاليا وال في املس ــره في الع ــذي لم ن ــى اداء دوره ال ــادر عل ق
ــة او هيئات عامة ال  ــباب انتخابي ــباب عديدة ال تنتهي بأس القريب، واألس
ــباب  ــيطرة بعض االفراد من زمن طويل، هذه األس تفي بالغرض او حتى س
ــت  ــة وواضحة للعيان، وكثر احلديث عنها، لكنها ليس ــة ومعروف حقيقي

العلة الرئيسية وحدها.
ــغلت عن ضرورة إيجاد قوانني جديدة تتالءم  ــات املعنية انش فإن املؤسس
ــع روح العصر، وما زاد الطني بلة متثل عدم وجود قوة تنفيذية قادرة على  م
تنفيذ القوانني، وجعلها تسير باالجتاه الذي شرعت وسنت من اجله. كما 
ــة الصارمة من قبل  ــة والرقابة احلقيقية القانوني ــاب االموال الالزم ان غي
ــارات دون أي رقابة،  ــت تعطي األموال بامللي ــات الدافعة التي كان املؤسس
ــى اكبر قدر ممكن من الفائدة املالية  ــح األبواب لكل طارئ للحصول عل فت
ــن اصبحوا بخبر  ــاب اهل الرياضة الذي ــة والوجاهية على حس واجملتمعي
كان، وال ميكن ان تعود األمور لنصابها ما لم تسن القوانني، وتقوى األجهزة 
ــبة والتدقيق واملتابعة،  ــني الرقيب واحملاس ــة، ويدفع املال حتت ع التنفيذي
وتعدل الهيئات اإلدارية واالنتخابية وتطوير وبناء البنى التحتية، وغير ذلك 
ــبة  ــاتية قبل احملاس الكثير الكثير مما حتتاجه رياضتنا اجملتمعة واملؤسس
الفردية التي ال تسمن وال تغني عن شيء، عند ذاك قد نتطلع ونتحدث عن 

اجناز وتطوير، وعراق راق، ميكن ان نأمله، ونراه قريباً -إن شاء اهلل-.

األندية أساس 
اإلرتقاء

وقفة 

حسني الذكر

األوملبية  للجنة  العام  األمني  حث 
من  اجلميلي،  حيدر  الوطنية، 
خالل اتصاله برئيس وفد املنتخب 
الشاطئية  القدم  لكرة  الوطني 
االسدي  علي  الكرة  احتاد  وعضو 
أفضل  تقدمي  على  املنتخب  العبي 
الفوز  حتقيق  اجل  من  لديهم  ما 
مباراة  في  عمان  سلطنة  على 
الرابعة  إطار اجملموعة  اليوم ضمن 
كاس  الى  املوهلة  اسيا  لكاس 

العالم 2019.

إن  لالحتاد،  بيان  في  االسدي  وقال 
حيدر  األوملبية،  اللجنة  عام  »امني 
شخصياً  بي  اتصل  اجلميلي 
الالعبني  حالة  على  لالطالع 
واستعدادهم ملباراة اليوم املصيرية 
الالعبني  مطالباً  عمان«،  امام 
تضمن  جيدة  نتيجة  بـ«حتقيق 

تأهلهم الى الدور املقبل .
املسؤولني  »جميع  ان  واضاف 
ورئيس  يتقدمهم  الرياضيني 
حمودي  رعد  األوملبية  اللجنة 

اخلالق  عبد  الكرة  احتاد  ورئيس 
في  معي  متواصلني  مسعود 
السؤال عن اخر حتضيرات املنتخب 

للمباراة املهمة أمام عمان«.
بالالعبني  كبيرة  »ثقته  ان  واوضح 
واندفاع  كبير  اصرار  من  وجده  ملا 
عال في التدريبات بعد مباراة ايران 
مبيناً  اخلسارة«،  تعويض  اجل  من 
ان »املباراة ال تخلو من الصعوبة اال 
ان رجال العراق قادرين على حتقيق 

االنتصار«.

يونس حممود يتهم امريكا بتدمري االوملبية حتث العيب الشاطئية على حتقيق الفوز امام ُعمان
الرياضة العراقية

 وكاالت /

اجلولة  ضمن  مباراتان  االثنني  اليوم  تقام 
الثانية من بطولة غرب اسيا بكرة السلة 
ويستهل   ، املقبل  االربعاء  تختتم  التي 
بلقاء  اليوم  مواجهتي  االيراني  شيميدور 
قلنديا الفلسطيني في اخلامسة والنصف 
تعقبها   ، املغلقة  الشعب  قاعة  في 
العراقي  النفط  لقاء   مساء  الثامنة  في 
مواجهات  اقوى  في  االيراني  ويتروشيمي 
وندية  اثارة  تشهد  ان  ويتوقع   ، البطولة 
ومايضمانه  الفريقني  لقوة  نظرا  كبيرة 
وحترفني  مؤثرين  العبني  من  صفوفهما 
على مستوى عالي ، كما ان كال الفريقني 
يعلمان جيدا ان الفوز في هذا اللقاء يعني 
حتى  او  الصدارة  نحو  كبير  شوط  قطع 

الفوز بلقب البطولة .
دي ماريو  سالحنا االنسجام

االميركي  واحملترف  النفط  العب  واكد 
قدرة  ماريو  دي  النفط   نادي  صفوف  في 
في  االيراني  بتروشيمي  جتاوز  على  فريقه 

العبيه  قوة  على  ذلك  معوال  اليوم  مباراة 
التي  الرائعة  والعروض  الكبير  واالنسجام 
او  الدولية  دبي  بطولة  في  سواء  قدمها 
في الدوري العراقي املمتاز ، وقال دي ماريو 
يعيش  للبطولة    االعالمية  اللجنة  الى 
فريق النفط فترة مثالية ونحن مستعدون 
انه  الى  مشيرا   ، للبطولة  كبير  بشكل 
الفرق  عن  كافية  معلومات  لدينا  ليس 
االيرانية  الفرق  ان  نعلم  اننا  اال  املشاركة 
 ، االسيوية  الفرق  ماتكون في صفوة  عادة 
البطولة  لذا سنقدم كل مالدينا في هذه 
لسلة  يحسب  اول  اجناز  حتقيق  اجل  من 

النفط على املستوى االسيوي . 
اكتمال التحضيرات

على صعيد متصل اكملت اللجنة املنظمة 
العليا لبطولة غرب اسيا لالندية االبطال 
اخلاصة  املتعلقات  جميع  السلة  بكرة 
سلفا  املعدة  اخلطة  وفق  الوفود  باقامة 
كبيرا  ارتياحا  ولد  الذي  االمر  كبيرة  بدقة 
وسوريا  وفلسطني  ايران  من  الوفود  جلميع 
فضال عن وفد احتاد غرب اسيا . واستعرض 

العراقي لكرة السلة حسني  رئيس االحتاد 
احلارة  الترحيب  عبارات  وسط  العميدي 
فندق  في  اقيم  الذي  الفني  املؤمتر  اثناء 
ظروف  االول  امس  يوم  شيراتون  كريستال 
في  البطولة  اقامة  من  واجلدوى  االعداد 
بغداد بعد انقطاع دام لفترة طويلة جدا ، 
مرحبا بالضيوف واستجابتهم للمشاركة 
في البطولة التي حتتوي على دالالت كثيرة 

جدا اولها الرغبة بعودة العراق الى تنظيم 
يناسب  مبا  الرياضية  واالحداث  البطوالت 

ثقل هذا البلد ومكانته .
وتعهد العميدي ان تكون اللجنة املنظمة 
عند حسن الظن بتوفير جميع املستلزمات 
كان  وان  تقصير  اي  وان  للنجاح  الضرورية 
الطويل  االنقطاع  فترة  الى  مرده  بسيطا 

عن تنظيم البطوالت .

رمسيًا.. علي عدنان ينتقلاالستقبال وحفل االفتتاح وجاهزية االعداد تؤكد جناح  بطولة غرب آسيا
اللقب  اىل فانكوفر وايتكابس الكندي حامل  التونسي  الترجي  ضمن 

ملسابقة  النهائي  ربع  الدور  الى  بطاقته 
دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك بفوزه 
على ضيفه هورويا كوناكري الغيني 2-صفر 
األخيرة،  قبل  اخلامسة  اجلولة  في  اجلمعة 
فيما فرط شباب قسنطينة اجلزائري بفرصة 

حسم تأهله بتلقيه هزميته األولى.
خوضه  من  وجه  أكمل  على  الترجي  وأفاد 
في  أرضه  على  املوسم  هذا  األولى  مباراته 
دور اجملموعات من مؤازرة جمهوره الذي غاب 
الثانية  اجملموعة  في  األوليني  مباراتيه  عن 
ضد بالتينيوم من زمبابوي )2-صفر( وأورالندو 
ايضا(  )2-صفر  إفريقي  اجلنوب  بايريتس 
االفريقي  االحتاد  من  ملباراتني  عقوبة  بسبب 
رافقت  التي  الشغب  أحداث  خلفية  على 
لقاء إياب الدور النهائي العام املاضي مبلعب 

رادس ضد األهلي املصري.
تواليا  ثالثا  فوزا  حتقيق  في  الترجي  وجنح 
حامد  املالي  هدفي  بفضل  ملعبه  في 
ماريوس أسوكو )23 خطأ في مرمى فريقه( 
رصيده  رافعا   ،)83( كوم  فرانك  والكاميروني 
الى 11 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن 
الذي  بايريتس  أورالندو  عن  و5  الثاني  هورويا 

سيتنازل  الذي  هورويا  ضيفه  أمام  نقطة 
الثاني ألورالندو  املركز  في حال خسارته عن 
أمام  أرضه  الذي حول تخلفه على  بايريتس 
مباراة  في   2-2 تعادل  الى  بهدفني  بالتينيوم 

أضاع خاللها الضيوف ركلة جزاء ايضا.
األخيرة  اجلولة  في  الثانية  البطاقة  وحتسم 
حني يحل أورالندو بايريتس ضيفا على هورويا 

اجلمعة املقبل.
دائرة  خارج  املصري  االسماعيلي  وأصبح 
اجملموعة  بطاقتي  احدى  على  املنافسة 
مازميبي  مع  أرضه  على  بتعادله  الثالثة 
 5 باللقب  الفائز  الدميقراطي،  الكونغولي 
قسنطينة،  شباب  فرط  فيما   ،1-1 مرات، 

األولى  للمرة  اجملموعات  دور  في  املشارك 
ومعها  بطاقته  حسم  بفرصة  تاريخه،  في 
بخسارته  النهائي،  ربع  الى  مازميبي  بطاقة 
التونسي  اإلفريقي  النادي  أمام  أرضه  على 
البوركيني باسيرو كومباوري  بهدف سجله 

في الثواني األخيرة من الشوط األول.
اجلميع  فاجأ  الذي  اجلزائري  الفريق  وحصل 
سابقني،  أبطال  ثالثة  تضم  مجموعة  في 
الذي كان  التعادل  على فرصة ذهبية إلدراك 
النهائي  ربع  الى  العبور  بطاقة  له  سيؤمن 
وسطه  العب  لكن  مازميبي،  بصحبة 
ركلة جزاء  أهدر  باهامبوال  ديالن  الكونغولي 

في الدقيقة 58 .

 أطاحت األميركية سيرينا وليامس املصنفة عاشرة بالبيالروسية 
دورات  أولى  ويلز،  انديان  لدورة  الثاني  الدور  من  أزارنكا  فيكتوريا 

البرميير للسيدات، واملاسترز للرجال، بفوزها عليها 7-5 و3-6.
واحتاجت سيرينا )37 عاما( الى ساعتني وسبع دقائق حلسم أول 
وبلوغ  سابقا،  العاملي  التصنيف  صدارة  احتلتا  العبتني  بني  قمة 
الدور الثالث لتضرب موعدا في قمة ثانية مع اإلسبانية غاربيني 
موغوروتسا الـ 20 حاليا والفائزة على األميركية الورين ديفيس 1-6 

و3-6.
املصنفة 48  )29 عاما(  أزارنكا  18 على  الـ  الفوز  وحققت سيرينا 
حاليا مقابل أربع هزائم آخرها في آخر لقاء جمع بينهما وكان على 

نفس امللعب في أنديان ويلز في نهائي العام 2016.
شخص  ضد  تلعب  أن  الصعب  »من  الفوز  بعد  سيرينا  وصرحت 

قريب منك بهذا القدر. هذا أيضا منشط للذاكرة«، مضيفة »إنها 
عامليا  أولى  مصنفة  والعبة  مثلي،  أم  وهي  كثيرا،  أقدره  شخص 

سابقا مثلي«.
 وتابعت صاحبة 23 لقبا كبيرا »نعرف كم من الصعب أن ننطلق 
من نقطة الصفر للعودة مجددا إلى هذا املستوى... لقد دفعتني 
أزارنكا  اظهاره«.وردت  على  قادرة  أني  أتوقع  لم  باسلوب  للعب 
التحية لألميريكة قائلة »بدون أدنى شك، هي أكثر العبة تُسبب 
لي املتاعب في املالعب، ولكنها أيضا أكثر العبة أحب أن أواجهها«.
وتغلبت الرومانية سيمونا هاليب املصنفة ثانية على التشيكية 
باربورا ستريكوفا 6-2 و6-4، وستقابل في الدور الثالث األوكرانية 
الياكسندرا  األخرى  البيالروسية  هزمت  التي  كوزلوفا  كاترينا 

ساسنوفيتش الـ 31 بثالث مجموعات 6-4 و2-6 و6-صفر.

أرماندو  دييجو  األرجنتيني  اعتبر 
ملنتخب  الفني  املدير  أن  مارادونا 
األلبيسيليستي، ليونيل سكالوني 
عدم  قرر  عندما  اللعبة  يحترم  لم 
استدعاء املهاجم سيرجيو أجويرو.

الذي  السابق  الالعب  وقال 
سينالوا  دي  دورادوس  فريق  يدرب 
»سكالوني،  إن  حاليا،  املكسيكي 

عدم  قرر  حني  اللعبة  يحترم  لم 
املدير  أن  أجويرو«، مضيفا  استدعاء 
يكن  »لم  للمنتخب  احلالي  الفني 
ألضمه  أكن  ولم  جيدا..  العبا  يوما 

لفريقي«.
واعتبر مارادونا أن عودة جنم برشلونة، 
تبعث  للمنتخب  ميسي  ليونيل 
الراحة بداخله، العتباره أن هذا األمر 
بكرة  تستمتع  اجلماهير  سيجعل 

قدم جيدة.
عدم  يفهم  ال  أنه  اكد  لكنه 
مانشستر  العب  أجويرو،  استدعاء 
األرجنتني  لقائمة  اإلجنليزي،  سيتي 
أمام  املقررتني  الوديتني  للمباراتني 
فنزويال في 22 مارس/آذار اجلاري، وأمام 

املغرب في 26 من نفس الشهر.
وقال أسطورة كرة القدم األرجنتينية 
»ال أعلم ماذا ينبغي أن يفعل أجويرو 

كي يتم استدعاؤه«.
مارادونا  أبدى  آخر،  جانب  على 
السبت  فريقه  فاز  بعدما  سعادته 
دوري  في   )1-2( زاكاتيبيك  على 
الدرجة الثانية املكسيكي، ليصعد 
بترتيب  الـ12  للمركز  الفريق 
في  فرصه  على  ليبقي  املسابقة، 

التأهل للدوري املصغر.

مكان  ألخذ  الناضج«  »ماكس  يستعد 
فرستابن،  ماكس  لكن  اجملنون«،  »ماكس 
العالم  املنافس في بطولة  بول  رد  سائق 
ينظر  ال  للسيارات،   1 فورموال  لسباقات 

كثيًرا إلى هذه العناوين في الصحف.
السائق  أصبح  مفاجئ،  غير  وبشكل 
أكثر  عاًما،   21 عمره  البالغ  الهولندي، 
في  اخلامس  موسمه  بداية  مع  نضًجا 

فورموال 1.
وسيكون أصغر سائق في تاريخ البطولة، 
على  بول  لرد  قائدا  بسباق  فائز  وأصغر 
مع  الشهر  هذا  استراليا  في  احللبة 
االسترالي  رحيل  بعد  املوسم  بداية 
بيير  الفرنسي  ووصول  ريتشياردو  دانييل 

جاسلي.

ومع ظهور العديد من السائقني املبتدئني، 
 19 نوريس،  الندو  البريطاني  بينهم  ومن 
إنَّه لن  عاًما، مع مكالرين، قال فرستابن، 
لو  حتى  سًنا  األصغر  بني  من  أنه  يشعر 

كان زميله الفرنسي يكبره بعامني.
بداية  قبل  ما  اختبارات  خالل  وقال 
ببرشلونة  كتالونيا  حلبة  في  املوسم 
فورموال  في  األول  انتصاره  شهدت  التي 
ميكنني  »ال  عاًما:   18 بعمر   2016 في   1
اعتبار ذلك بعد خوض 4 مواسم. هذا هو 
أعذار  أي  توجد  ال  لذا  اخلامس  موسمي 

ويجب أن تكون ناضًجا«.
على  اجملنون  ماكس  أكن  »لم  وأضاف 
يحاول  الذي  ماكس  فقط  كنت  اإلطالق. 

حتقيق أفضل النتائج للفريق«.
منذ  النضج  بعض  فرستابن  وأظهر 
عاما   16 بعمر  روسو  تورو  إلى  انضمامه 
إحباط  تسبب  األحيان  بعض  في  لكن 
الشباب وعدم حتليه بالصبر في مشاكل.
لدى  واملفضل  السريع  السائق  وكان 
احلاالت  من  العديد  في  طرفا  اجلماهير 
وبعد  املاضي  العام  في  املثيرة.ففي كندا 
بشأن  أسئلة  من  الكيل  به  فاض  أن 
رمبا  أنه  إلى  أشار  الكثير  كلفته  حوادث 

ينطح أحد األشخاص.

ووصيفه  املتصدر  برشلونة  من  كل  حقق   
الفارق  فبقي  تواليا،  الرابع  فوزه  مدريد  أتلتيكو 
من   27 املرحلة  في  السبت  نقاط   7 بينهما 
الدوري اإلسباني لكرة القدم، قبل استحقاقهما 

الهامني االسبوع املقبل في دوري أبطال أوربا.
وقلب برشلونة حامل اللقب تأخره أمام ضيفه 
رايو فايكانو إلى فوز 3-1 على غرار أتلتيكو مدريد 

الفائز بصعوبة على ضيفه ليغانيس 1-صفر.
ويلتقي برشلونة االربعاء ضيفه ليون الفرنسي 
مدريد  أتلتيكو  يحل  فيما  ذهابا(،  )صفر-صفر 
حتقيقه  بعد  اإليطالي  يوفنتوس  على  الثالثاء 

نتيجة جيدة ذهابا بفوزه 2-صفر.
نو«،  »كامب  ملعب  على  االولى  املباراة  في 
قوية  بتشكيلة  ليون  ملباراة  برشلونة  استعد 
ضمت جنمه االرجنتيني ليونيل ميسي والهداف 
مدربه  أن  بيد  سواريز،  لويس  االوروغوياني 
ارنستو فالفيردي أراح الكرواتي ايفان راكيتيش 
في  روبرتو  وسيرجي  دميبيلي  عثمان  والفرنسي 
الدفاع  قلب  غاب  فيما  االساسية،  التشكيلة 

الفرنسي كليمان النغليه اليقافه.
الالعبني  أكثر  ثاني  عاما(   31( ميسي  وأصبح 
 )443( برشلونة  مع  الدوري  ملباريات  خوضا 
متخطيا زميله السابق أندريس إينييستا، فيما 
تشافي  أيضا  السابق  زميله  االول  املركز  يحتل 

.)505(
انتصارين  من  قادما  املباراة  برشلونة  وخاض 
على  قواعد  خارج  الدوري  في  جدا  هامني 
)1-صفر(،  مدريد  وريال   )2-4( القوي  إشبيلية 
إضافة الى الفوز الكاسح على األخير في اياب 

نصف نهائي الكأس )صفر-3(.
وضغط برشلونة مطلع املباراة عبر ميسي )23( 
والبرازيلي فيليبي كوتينيو من تسديدة سانحة 
سهال،  خصما  يكن  لم  فايكانو  لكن   .)24(
فيدال  أرتورو  التشيلي  الوسط  العب  فخسر 

وصلت  سريعة  مبرتدة  الضيف  لينطلق  الكرة 
الى مهاجمه راوول دي توماس، فأطلق تسديدة 
اليسرى  الزاوية  في  املنطقة  خارج  من  جميلة 
 ،)25( شتيغن  تير  أندريه  مارك  لألملاني  البعيدة 

رافعا رصيده الى 11 هدفا هذا املوسم.
االول  الشوط  انتهاء  قبل  عادل  برشلونة  لكن 
من ضربة حرة من اجلهة اليمنى لعبها ميسي 
جميلة على القائم القريب، تابعها قلب الدفاع 
رابع  مسجال   ،)39( قوية  برأسه  بيكيه  جيرار 

اهدافه هذا املوسم.
 3 على  »نصارع  املواجهة  بعد  بيكيه  وعلق 
مبثابة  ستكون  )ليون(  االربعاء  ومباراة  جبهات 

النهائي«.
على  برشلونة  حصل  الثاني،  الشوط  مطلع 
نلسون  البرتغالي  على  عرقلة  بعد  جزاء  ركلة 

احلارس  اجتاه  عكس  ميسي  ترجمها  سيميدو، 
صدارة  في  هدفا   26 الى  رصيده  رافعا   ،)51(
و651  حاسمة  متريرة   12 مع  الهدافني  ترتيب 
االحترافية. مسيرته  في  مباراة   800 في  هدفا 

مرر  لكوتينيو،  بديال  دخوله  من  دقيقتني  وبعد 
راكيتيتش عرضية مقشرة الى سواريز ليسجل 
في  هدفا   17 الى  رصيده  رافعا  الثالث  الهدف 
ليحقق   ،)82( الهدافني  ترتيب  في  الثاني  املركز 
برشلونة فوزه الثالث عشر تواليا على فايكانو.
»من ال شيء سجلوا  الفوز  بعد  فالفيردي  ورأى 
فريق صعب  أي  الفوز على  لكنه جميل.  هدفا، 

في هذه الليغا«.
ان  الفكرة  »كانت  أضاف  بدميبيلي  الدفع  وعن 
نشتت دفاعهم املؤلف من خمسة العبني. كان 
بحاجة  أننا  وشعرنا  العمق  في  اللعب  صعبا 

الشوط  في  دخل.  ولهذا  اجلناحني  على  للقوة 
الثاني استفدنا أكثر من العمق«.

الفرنسي  ليون  مواجهة  عن  فالفيردي  وحتدث 
أسباب:  لعدة  االربعاء  أساسية  مباراة  »لدينا 
شاهدنا  وقد  املسابقة...  طبيعة  اخلصم،  هوية 
ماذا حصل في باقي مباريات ثمن النهائي«.من 
حامل  سيتي  مانشستر  تشبث  اخر   جانب 
انتزعها  التي  بالصدارة  املاضي  املوسم  اللقب 
نقاط   4 وابتعد  ليفربول،  من  املاضي  األسبوع 
بثالثية  واتفورد  ضيفه  على  كبير  بفوز  مؤقتا 
ملهاجمه الدولي رحيم سترلينغ 3-1 في افتتاح 
لكرة  اإلنكليزي  الدوري  من  الثالثني  املرحلة 
النقاط  نزيف  الثالث  توتنهام  القدم.وواصل 
1-2.في  ساوثمبتون  مضيفه  أمام  بخسارته 
املباراة األولى على ملعب االحتاد في مانشستر، 

سجل سترلينغ اهدافه الثالثة في 13 دقيقة 
و12 ثانية )46 و50 و59(، محققا أسرع هاتريك 
مانشستر  مهاجم  ثالثية  منذ  الدوري  في 
روميلو  البلجيكي  الدولي  حاليا  يونايتد 
لوكاكو في مرمى سندرالند عندما كان يدافع 
 11( أيلول/سبتمبر 2016  إيفرتون في  ألوان  عن 
جيرار  اإلسباني  وسجل  ثانية(.  و37  دقيقة 
وتابع   .)66( لواتفورد  الوحيد  الهدف  دولوفيو 
ورفعها  املتتالية  انتصاراته  سيتي  مانشستر 
 74 برصيد  الريادة  في  موقعه  معززا  ستة  إلى 
املباشر  مطارده  على  الضغط  واضعا  نقطة 
األحد  غدا  بيرنلي  يستضيف  الذي  ليفربول 
الصدارة  انتزع  وكان سيتي  املرحلة.  في ختام 
األحد املاضي نستفيدا من تعثر ليفربول امام 

مضيفه وجاره ايفرتون صفر-صفر.
على  تفوقه  سيتي  مانشستر  كرس  كما 
واتفورد حيث لم يخسر أمامه في 10 مباريات 
جمعت بينهما في البرمير ليغ حتى اآلن بينها 
هدفا   25 خاللها  سجل  متتالية  انتصارات   8

مقابل 4 أهداف دخلت مرماه.
ملواجهة  املدعو  سيتي،  مانشستر  وخاض 
نهائي  ثمن  إياب  في  الثالثاء  األملاني  شالكه 
غياب  في  املباراة  أوربا،  أبطال  دوري  مسابقة 
صانع ألعابه البلجيكي كيفن دي بروين املصاب، 
غوارديوال  جوسيب  اإلسباني  مدربه  أبقى  فيما 
املدافع الفرنسي أمييريك البورت واجلناح األملاني 
أراح  البدالء. في املقابل،  لوروا سانيه على دكة 
مواطنه خافيير غارسيا كارلوس مدرب واتفورد 
7 العبني أساسيني ترقبا للمباراة ضد كريستال 
السبت  الكأس  مسابقة  نهائي  ربع  في  باالس 

املقبل.
 نقطة التحول

البداية  منذ  بقوة  سيتي  مانشستر  وضغط 
لكنه لم يجد الثغرة طيلة الشوط األول وسط 
نقطة  لكن  للضيوف،  جيد  دفاعي  تنظيمي 

الشوط  مطلع  كانت  املباراة  في  التحول 
سيتي  مانشستر  افتتح  عندما  الثاني 

التسجيل.
أثار  لسترلينغ  بهدف  اللقب  حامل  وتقدم 
ألغاه  بعدها  واتفورد  العبي  من  احتجاجات 

األخير  تسلل  بداعي  املساعد  احلكم 
حكم  مع  للحديث  يعود  أن  قبل 

الساحة الذي أكد صحته كون 
كان  الذي  سيتي  مهاجم 
كرة  تلقيه  خالل  متسلال 
األرجنتيني  املهاجم  من 
سيرخيو أغويرو، لم يلعب 
ارتدت  بل  مباشرة  الكرة 
عندما  اليسرى  ركبته  من 
الهولندي  املدافع  حاول 

داريل يامنات إبعادها )46(.
على  غوارديوال  وعلق 
»هو  قائال  الهدف 
احلكم  بني  قائم  جدل 
ادري  ال  وانا  ومساعده 
خفايا االمور«، مضيفا 
هو  األكيد  »لكن 
ان  يعجبني  ال  أنني 
يسجل العبو فريقي 

أهدافا من تسلل«.
رفض  جهته،  من 
توجيه  واتفورد  مدرب 

إلى  االتهام  أصابع 
احلكم، واكتفى بالقول 

اللقطة  تلك  رأى  »اجلميع 
في  اشكك  ال  انا  حدث،  وما 

تأثير  من قرارات احلكام، لكن كان هناك 
رحيم سترلينغ«.
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قلل ماركو رويس، قائد فريق بوروسيا دورمتوند، 
ــخ قمة ترتيب  ــالل بايرن ميون من أهمية احت
ــًدا أن هناك  ــدوري األملاني لكرة القدم، مؤك ال
ــهد تقلبات  ــة، قد تش ــرى متبقي ــوالت أخ ج
ــر دورمتوند صدارة الترتيب بفارق  عديدة.وخس
األهداف لصالح الغرمي التقليدي بايرن ميونخ، 
ــاب مضيفه شتوجتارت،  رغم الفوز على حس
ــاراة التي جرت  ــدف، في املب ــة مقابل ه بثالثي

بينهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في 
اجلولة الـ25 من البوندسليجا.

ــمي  وحتدث رويس، في مقابلة مع املوقع الرس
للبوندسليجا، قائاًل: »نحن على قدم املساواة 
ــاط، لكنهم ميلكون  ــع البايرن في عدد النق م
ــي  ــاف الدول ــداف«. وأض ــارق األه ــة ف أفضلي
ــات، وهناك  ــزال أمامنا 9 مباري ــي: »ما ي األملان
ــر من األمور، خالل هذه  إمكانية حلدوث الكثي

تلك الفترة«.

ــوى  ــعنا س واختتم رويس تصريحاته: »ال يس
مواصلة التركيز على مبارياتنا فقط، وسنرى 

ما سيحدث حتى نهاية املوسم«.
وتراجع بوروسيا دورمتوند إلى املركز الثاني على 
ــلم ترتيب الدوري األملاني برصيد 57 نقطة،  س
ــام بايرن ميونخ، الذي  بفارق األهداف فقط أم
ــة عريضة  ــبورج بنتيج ــى فولفس تغلب عل

)6-0(، ليعود من بعيد إلى قمة املسابقة.

رويس يراهن على التقلبات ملواجهة صحوة البايرن
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الصدارة على حاهلا يف الدوري اإلسباني 
و هاتريك سرتلينغ يبعد سييت أربع نقاط يف الصدارة

فرستابن: مل أكن ماكس اجملنون 
على اإلطالق

مارادونا يصب غضبه على مدرب األرجنتني

سريينا وليامس تزيح أزارنكا يف طريقها لثالث أدوار انديان ويلز

عزز الفرنسي زين الدين زيدان، 
لفريق  السابق  الفني  املدير 
الشائعات  مدريد،  ريال 
قيادة  من  اقترابه  حول 
في  يوفنتوس  صفوف 
مع  املقبلة،  الفترة 
لرحيل  احملتمل  االقتراب 
أليجري،  ماسيميليانو 

مدرب البيانكونيري احلالي.
وقالت صحيفة »ال ستامبا« 
تواجد  زيدان  إن  اإليطالية، 
في مدينة تورينو خالل األيام 
لتضيف  املاضية،  القليلة 
الفرنسي  املدرب  خطوة 
التي  التقارير  إلى  الزخم 
املدير  سيكون  بأنه  تفيد 
الفني ليوفنتوس في املوسم 

املقبل.
زيدان  زيارة  أن  وأضافت، 
إلى  مشيًرا  مفاجئة،  كانت 

هناك  يكون  أن  ميكن  أنه 
وهي  الزيارة،  تلك  وراء  سبب 
ينظر  تورينو  مدينة  كبير  أن 
إلى أنه على رأس أولوياته في 

الصيف.
وتابعت الصحيفة، أن نيكوال 
يوفنتوس  العب  أموروزو، 
قام  زيدان،  وزميل  السابق 
جتمعه  سابقة  صورة  بنشر 
ألحد  زيارتهم  خالل  بزيدان، 
مبدينة  القدم  كرة  أكادمييات 
شائعات  من  لُيزيد  تورينو، 

االقتراب من اليوفي.
إلى  صحفية  تقارير  وتشير 
الرحيل  من  أليجري  اقتراب 
نهاية  عقب  يوفنتوس  عن 
 5 أمضى  بعدما  املوسم، 
السيدة  جدران  بني  أعوام 
منصب  احتل  منذ  العجوز، 
املدير الفني في صيف 2014، 

قادًما من الغرمي ميالن.

الرتجي يف ربع نهائي أبطال إفريقيا  وشباب قسنطينة يتخلف خطوة مفاجئة ُتقرب زيدان من 
العودة إىل تورينو

كشف تقرير صحفي بريطاني عن كواليس تفكير 
التعاقد مع  ريال مدريد، في  رئيس  بيريز،  فلورنتينو 
الكاميرون،  مدرب  سيدورف،  كالرنس  الهولندي 
األرجنتيني سانتياجو سوالري، على مقعد  خلالفة 
صن«  »ذا  لصحيفة  ووفًقا  للميرجني.  الفني  املدير 
البريطانية، فإن سيدورف حرص على حضور مباراة 
بطولة  من  الـ16  دور  إياب  في  مدريد  وريال  أياكس 
الفريق  بخسارة  انتهت  والتي  أوربا،  أبطال  دوري 
أن  إلى  الصحيفة  وأشارت   .4-1 بنتيجة  امللكي 
سيدورف حضر عشاء رسميا مع مديري ريال مدريد 
على هامش مباراة أياكس، وحرص بيريز على توجيه 
إشارة  في  التدريبية،  مسيرته  بشأن  له  سؤال 

واضحة لرغبته في االستعانة به.
 وربطت العديد من التقارير سيدورف بتولي مهمة 
نهاية  حتى  مؤقت  بشكل  امللكي  الفريق  تدريب 
املوسم احلالي، على أن يستمر خالل املوسم املقبل 

في حالة حتقيقه لنتائج مميزة.
 وأوضحت الصحيفة أن االختيارات األساسية أمام 
تتمثل  املقبل  املوسم  في  مدريد  ريال  لقيادة  بيريز 
في األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، 
السابق  الفني  املدير  مورينيو  جوزيه  البرتغالي 
مدرب  كلوب  يورجن  واألملاني  يونايتد،  ملانشستر 

ليفربول، إال أن األخير نفى هذه األنباء.
 

العشاء احلزين يلهم 
برييز حبل سيدورف



اللقب  حامل  التونسي  الترجي  ضمن 
ملسابقة  النهائي  ربع  الدور  الى  بطاقته 
دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك بفوزه 
على ضيفه هورويا كوناكري الغيني 2-صفر 
األخيرة،  قبل  اخلامسة  اجلولة  في  اجلمعة 
فيما فرط شباب قسنطينة اجلزائري بفرصة 

حسم تأهله بتلقيه هزميته األولى.
خوضه  من  وجه  أكمل  على  الترجي  وأفاد 
في  أرضه  على  املوسم  هذا  األولى  مباراته 
دور اجملموعات من مؤازرة جمهوره الذي غاب 
الثانية  اجملموعة  في  األوليني  مباراتيه  عن 
ضد بالتينيوم من زمبابوي )2-صفر( وأورالندو 
ايضا(  )2-صفر  إفريقي  اجلنوب  بايريتس 
االفريقي  االحتاد  من  ملباراتني  عقوبة  بسبب 
رافقت  التي  الشغب  أحداث  خلفية  على 
لقاء إياب الدور النهائي العام املاضي مبلعب 

رادس ضد األهلي املصري.
تواليا  ثالثا  فوزا  حتقيق  في  الترجي  وجنح 
حامد  املالي  هدفي  بفضل  ملعبه  في 
ماريوس أسوكو )23 خطأ في مرمى فريقه( 
رصيده  رافعا   ،)83( كوم  فرانك  والكاميروني 
الى 11 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن 
الذي  بايريتس  أورالندو  عن  و5  الثاني  هورويا 

سيتنازل  الذي  هورويا  ضيفه  أمام  نقطة 
الثاني ألورالندو  املركز  في حال خسارته عن 
أمام  أرضه  الذي حول تخلفه على  بايريتس 
مباراة  في   2-2 تعادل  الى  بهدفني  بالتينيوم 

أضاع خاللها الضيوف ركلة جزاء ايضا.
األخيرة  اجلولة  في  الثانية  البطاقة  وحتسم 
حني يحل أورالندو بايريتس ضيفا على هورويا 

اجلمعة املقبل.
دائرة  خارج  املصري  االسماعيلي  وأصبح 
اجملموعة  بطاقتي  احدى  على  املنافسة 
مازميبي  مع  أرضه  على  بتعادله  الثالثة 
 5 باللقب  الفائز  الدميقراطي،  الكونغولي 
قسنطينة،  شباب  فرط  فيما   ،1-1 مرات، 

األولى  للمرة  اجملموعات  دور  في  املشارك 
ومعها  بطاقته  حسم  بفرصة  تاريخه،  في 
بخسارته  النهائي،  ربع  الى  مازميبي  بطاقة 
التونسي  اإلفريقي  النادي  أمام  أرضه  على 
البوركيني باسيرو كومباوري  بهدف سجله 

في الثواني األخيرة من الشوط األول.
اجلميع  فاجأ  الذي  اجلزائري  الفريق  وحصل 
سابقني،  أبطال  ثالثة  تضم  مجموعة  في 
الذي كان  التعادل  على فرصة ذهبية إلدراك 
النهائي  ربع  الى  العبور  بطاقة  له  سيؤمن 
وسطه  العب  لكن  مازميبي،  بصحبة 
ركلة جزاء  أهدر  باهامبوال  ديالن  الكونغولي 

في الدقيقة 58 .

 أطاحت األميركية سيرينا وليامس املصنفة عاشرة بالبيالروسية 
دورات  أولى  ويلز،  انديان  لدورة  الثاني  الدور  من  أزارنكا  فيكتوريا 

البرميير للسيدات، واملاسترز للرجال، بفوزها عليها 7-5 و3-6.
واحتاجت سيرينا )37 عاما( الى ساعتني وسبع دقائق حلسم أول 
وبلوغ  سابقا،  العاملي  التصنيف  صدارة  احتلتا  العبتني  بني  قمة 
الدور الثالث لتضرب موعدا في قمة ثانية مع اإلسبانية غاربيني 
موغوروتسا الـ 20 حاليا والفائزة على األميركية الورين ديفيس 1-6 

و3-6.
املصنفة 48  )29 عاما(  أزارنكا  18 على  الـ  الفوز  وحققت سيرينا 
حاليا مقابل أربع هزائم آخرها في آخر لقاء جمع بينهما وكان على 

نفس امللعب في أنديان ويلز في نهائي العام 2016.
شخص  ضد  تلعب  أن  الصعب  »من  الفوز  بعد  سيرينا  وصرحت 

قريب منك بهذا القدر. هذا أيضا منشط للذاكرة«، مضيفة »إنها 
عامليا  أولى  مصنفة  والعبة  مثلي،  أم  وهي  كثيرا،  أقدره  شخص 

سابقا مثلي«.
 وتابعت صاحبة 23 لقبا كبيرا »نعرف كم من الصعب أن ننطلق 
من نقطة الصفر للعودة مجددا إلى هذا املستوى... لقد دفعتني 
أزارنكا  اظهاره«.وردت  على  قادرة  أني  أتوقع  لم  باسلوب  للعب 
التحية لألميريكة قائلة »بدون أدنى شك، هي أكثر العبة تُسبب 
لي املتاعب في املالعب، ولكنها أيضا أكثر العبة أحب أن أواجهها«.
وتغلبت الرومانية سيمونا هاليب املصنفة ثانية على التشيكية 
باربورا ستريكوفا 6-2 و6-4، وستقابل في الدور الثالث األوكرانية 
الياكسندرا  األخرى  البيالروسية  هزمت  التي  كوزلوفا  كاترينا 

ساسنوفيتش الـ 31 بثالث مجموعات 6-4 و2-6 و6-صفر.

أرماندو  دييجو  األرجنتيني  اعتبر 
ملنتخب  الفني  املدير  أن  مارادونا 
األلبيسيليستي، ليونيل سكالوني 
عدم  قرر  عندما  اللعبة  يحترم  لم 
استدعاء املهاجم سيرجيو أجويرو.

الذي  السابق  الالعب  وقال 
سينالوا  دي  دورادوس  فريق  يدرب 
»سكالوني،  إن  حاليا،  املكسيكي 

عدم  قرر  حني  اللعبة  يحترم  لم 
املدير  أن  أجويرو«، مضيفا  استدعاء 
يكن  »لم  للمنتخب  احلالي  الفني 
ألضمه  أكن  ولم  جيدا..  العبا  يوما 

لفريقي«.
واعتبر مارادونا أن عودة جنم برشلونة، 
تبعث  للمنتخب  ميسي  ليونيل 
الراحة بداخله، العتباره أن هذا األمر 
بكرة  تستمتع  اجلماهير  سيجعل 

قدم جيدة.
عدم  يفهم  ال  أنه  اكد  لكنه 
مانشستر  العب  أجويرو،  استدعاء 
األرجنتني  لقائمة  اإلجنليزي،  سيتي 
أمام  املقررتني  الوديتني  للمباراتني 
فنزويال في 22 مارس/آذار اجلاري، وأمام 

املغرب في 26 من نفس الشهر.
وقال أسطورة كرة القدم األرجنتينية 
»ال أعلم ماذا ينبغي أن يفعل أجويرو 

كي يتم استدعاؤه«.
مارادونا  أبدى  آخر،  جانب  على 
السبت  فريقه  فاز  بعدما  سعادته 
دوري  في   )1-2( زاكاتيبيك  على 
الدرجة الثانية املكسيكي، ليصعد 
بترتيب  الـ12  للمركز  الفريق 
في  فرصه  على  ليبقي  املسابقة، 

التأهل للدوري املصغر.

مكان  ألخذ  الناضج«  »ماكس  يستعد 
فرستابن،  ماكس  لكن  اجملنون«،  »ماكس 
العالم  املنافس في بطولة  بول  رد  سائق 
ينظر  ال  للسيارات،   1 فورموال  لسباقات 

كثيًرا إلى هذه العناوين في الصحف.
السائق  أصبح  مفاجئ،  غير  وبشكل 
أكثر  عاًما،   21 عمره  البالغ  الهولندي، 
في  اخلامس  موسمه  بداية  مع  نضًجا 

فورموال 1.
وسيكون أصغر سائق في تاريخ البطولة، 
على  بول  لرد  قائدا  بسباق  فائز  وأصغر 
مع  الشهر  هذا  استراليا  في  احللبة 
االسترالي  رحيل  بعد  املوسم  بداية 
بيير  الفرنسي  ووصول  ريتشياردو  دانييل 

جاسلي.

ومع ظهور العديد من السائقني املبتدئني، 
 19 نوريس،  الندو  البريطاني  بينهم  ومن 
إنَّه لن  عاًما، مع مكالرين، قال فرستابن، 
لو  حتى  سًنا  األصغر  بني  من  أنه  يشعر 

كان زميله الفرنسي يكبره بعامني.
بداية  قبل  ما  اختبارات  خالل  وقال 
ببرشلونة  كتالونيا  حلبة  في  املوسم 
فورموال  في  األول  انتصاره  شهدت  التي 
ميكنني  »ال  عاًما:   18 بعمر   2016 في   1
اعتبار ذلك بعد خوض 4 مواسم. هذا هو 
أعذار  أي  توجد  ال  لذا  اخلامس  موسمي 

ويجب أن تكون ناضًجا«.
على  اجملنون  ماكس  أكن  »لم  وأضاف 
يحاول  الذي  ماكس  فقط  كنت  اإلطالق. 

حتقيق أفضل النتائج للفريق«.
منذ  النضج  بعض  فرستابن  وأظهر 
عاما   16 بعمر  روسو  تورو  إلى  انضمامه 
إحباط  تسبب  األحيان  بعض  في  لكن 
الشباب وعدم حتليه بالصبر في مشاكل.

لدى  واملفضل  السريع  السائق  وكان 
احلاالت  من  العديد  في  طرفا  اجلماهير 
وبعد  املاضي  العام  في  املثيرة.ففي كندا 
بشأن  أسئلة  من  الكيل  به  فاض  أن 
رمبا  أنه  إلى  أشار  الكثير  كلفته  حوادث 

ينطح أحد األشخاص.

ووصيفه  املتصدر  برشلونة  من  كل  حقق   
الفارق  فبقي  تواليا،  الرابع  فوزه  مدريد  أتلتيكو 
من   27 املرحلة  في  السبت  نقاط   7 بينهما 
الدوري اإلسباني لكرة القدم، قبل استحقاقهما 

الهامني االسبوع املقبل في دوري أبطال أوربا.
وقلب برشلونة حامل اللقب تأخره أمام ضيفه 
رايو فايكانو إلى فوز 3-1 على غرار أتلتيكو مدريد 

الفائز بصعوبة على ضيفه ليغانيس 1-صفر.
ويلتقي برشلونة االربعاء ضيفه ليون الفرنسي 
مدريد  أتلتيكو  يحل  فيما  ذهابا(،  )صفر-صفر 
حتقيقه  بعد  اإليطالي  يوفنتوس  على  الثالثاء 

نتيجة جيدة ذهابا بفوزه 2-صفر.
نو«،  »كامب  ملعب  على  االولى  املباراة  في 
قوية  بتشكيلة  ليون  ملباراة  برشلونة  استعد 
ضمت جنمه االرجنتيني ليونيل ميسي والهداف 
مدربه  أن  بيد  سواريز،  لويس  االوروغوياني 
ارنستو فالفيردي أراح الكرواتي ايفان راكيتيش 
في  روبرتو  وسيرجي  دميبيلي  عثمان  والفرنسي 
الدفاع  قلب  غاب  فيما  االساسية،  التشكيلة 

الفرنسي كليمان النغليه اليقافه.
الالعبني  أكثر  ثاني  عاما(   31( ميسي  وأصبح 
 )443( برشلونة  مع  الدوري  ملباريات  خوضا 
متخطيا زميله السابق أندريس إينييستا، فيما 
تشافي  أيضا  السابق  زميله  االول  املركز  يحتل 

.)505(
انتصارين  من  قادما  املباراة  برشلونة  وخاض 
على  قواعد  خارج  الدوري  في  جدا  هامني 
)1-صفر(،  مدريد  وريال   )2-4( القوي  إشبيلية 
إضافة الى الفوز الكاسح على األخير في اياب 

نصف نهائي الكأس )صفر-3(.
وضغط برشلونة مطلع املباراة عبر ميسي )23( 
والبرازيلي فيليبي كوتينيو من تسديدة سانحة 
سهال،  خصما  يكن  لم  فايكانو  لكن   .)24(
فيدال  أرتورو  التشيلي  الوسط  العب  فخسر 

وصلت  سريعة  مبرتدة  الضيف  لينطلق  الكرة 
الى مهاجمه راوول دي توماس، فأطلق تسديدة 
اليسرى  الزاوية  في  املنطقة  خارج  من  جميلة 
 ،)25( شتيغن  تير  أندريه  مارك  لألملاني  البعيدة 

رافعا رصيده الى 11 هدفا هذا املوسم.
االول  الشوط  انتهاء  قبل  عادل  برشلونة  لكن 
من ضربة حرة من اجلهة اليمنى لعبها ميسي 
جميلة على القائم القريب، تابعها قلب الدفاع 
رابع  مسجال   ،)39( قوية  برأسه  بيكيه  جيرار 

اهدافه هذا املوسم.
 3 على  »نصارع  املواجهة  بعد  بيكيه  وعلق 
مبثابة  ستكون  )ليون(  االربعاء  ومباراة  جبهات 

النهائي«.
على  برشلونة  حصل  الثاني،  الشوط  مطلع 
نلسون  البرتغالي  على  عرقلة  بعد  جزاء  ركلة 

احلارس  اجتاه  عكس  ميسي  ترجمها  سيميدو، 
صدارة  في  هدفا   26 الى  رصيده  رافعا   ،)51(
و651  حاسمة  متريرة   12 مع  الهدافني  ترتيب 
االحترافية. مسيرته  في  مباراة   800 في  هدفا 

مرر  لكوتينيو،  بديال  دخوله  من  دقيقتني  وبعد 
راكيتيتش عرضية مقشرة الى سواريز ليسجل 
في  هدفا   17 الى  رصيده  رافعا  الثالث  الهدف 
ليحقق   ،)82( الهدافني  ترتيب  في  الثاني  املركز 
برشلونة فوزه الثالث عشر تواليا على فايكانو.
»من ال شيء سجلوا  الفوز  بعد  فالفيردي  ورأى 
فريق صعب  أي  الفوز على  لكنه جميل.  هدفا، 

في هذه الليغا«.
ان  الفكرة  »كانت  أضاف  بدميبيلي  الدفع  وعن 
نشتت دفاعهم املؤلف من خمسة العبني. كان 
بحاجة  أننا  وشعرنا  العمق  في  اللعب  صعبا 

الشوط  في  دخل.  ولهذا  اجلناحني  على  للقوة 
الثاني استفدنا أكثر من العمق«.

الفرنسي  ليون  مواجهة  عن  فالفيردي  وحتدث 
أسباب:  لعدة  االربعاء  أساسية  مباراة  »لدينا 
شاهدنا  وقد  املسابقة...  طبيعة  اخلصم،  هوية 
ماذا حصل في باقي مباريات ثمن النهائي«.من 
حامل  سيتي  مانشستر  تشبث  اخر   جانب 
انتزعها  التي  بالصدارة  املاضي  املوسم  اللقب 
نقاط   4 وابتعد  ليفربول،  من  املاضي  األسبوع 
بثالثية  واتفورد  ضيفه  على  كبير  بفوز  مؤقتا 
ملهاجمه الدولي رحيم سترلينغ 3-1 في افتتاح 
لكرة  اإلنكليزي  الدوري  من  الثالثني  املرحلة 
النقاط  نزيف  الثالث  توتنهام  القدم.وواصل 
1-2.في  ساوثمبتون  مضيفه  أمام  بخسارته 
املباراة األولى على ملعب االحتاد في مانشستر، 

سجل سترلينغ اهدافه الثالثة في 13 دقيقة 
و12 ثانية )46 و50 و59(، محققا أسرع هاتريك 
مانشستر  مهاجم  ثالثية  منذ  الدوري  في 
روميلو  البلجيكي  الدولي  حاليا  يونايتد 
لوكاكو في مرمى سندرالند عندما كان يدافع 
 11( أيلول/سبتمبر 2016  إيفرتون في  ألوان  عن 
جيرار  اإلسباني  وسجل  ثانية(.  و37  دقيقة 
وتابع   .)66( لواتفورد  الوحيد  الهدف  دولوفيو 
ورفعها  املتتالية  انتصاراته  سيتي  مانشستر 
 74 برصيد  الريادة  في  موقعه  معززا  ستة  إلى 
املباشر  مطارده  على  الضغط  واضعا  نقطة 
األحد  غدا  بيرنلي  يستضيف  الذي  ليفربول 
الصدارة  انتزع  وكان سيتي  املرحلة.  في ختام 
األحد املاضي نستفيدا من تعثر ليفربول امام 

مضيفه وجاره ايفرتون صفر-صفر.
على  تفوقه  سيتي  مانشستر  كرس  كما 
واتفورد حيث لم يخسر أمامه في 10 مباريات 
جمعت بينهما في البرمير ليغ حتى اآلن بينها 
هدفا   25 خاللها  سجل  متتالية  انتصارات   8

مقابل 4 أهداف دخلت مرماه.
ملواجهة  املدعو  سيتي،  مانشستر  وخاض 
نهائي  ثمن  إياب  في  الثالثاء  األملاني  شالكه 
غياب  في  املباراة  أوربا،  أبطال  دوري  مسابقة 
صانع ألعابه البلجيكي كيفن دي بروين املصاب، 
غوارديوال  جوسيب  اإلسباني  مدربه  أبقى  فيما 
املدافع الفرنسي أمييريك البورت واجلناح األملاني 
أراح  البدالء. في املقابل،  لوروا سانيه على دكة 
مواطنه خافيير غارسيا كارلوس مدرب واتفورد 
7 العبني أساسيني ترقبا للمباراة ضد كريستال 
السبت  الكأس  مسابقة  نهائي  ربع  في  باالس 

املقبل.
 نقطة التحول

البداية  منذ  بقوة  سيتي  مانشستر  وضغط 
لكنه لم يجد الثغرة طيلة الشوط األول وسط 
نقطة  لكن  للضيوف،  جيد  دفاعي  تنظيمي 

الشوط  مطلع  كانت  املباراة  في  التحول 
سيتي  مانشستر  افتتح  عندما  الثاني 

التسجيل.
أثار  لسترلينغ  بهدف  اللقب  حامل  وتقدم 
ألغاه  بعدها  واتفورد  العبي  من  احتجاجات 

األخير  تسلل  بداعي  املساعد  احلكم 
حكم  مع  للحديث  يعود  أن  قبل 

الساحة الذي أكد صحته كون 
كان  الذي  سيتي  مهاجم 
كرة  تلقيه  خالل  متسلال 
األرجنتيني  املهاجم  من 
سيرخيو أغويرو، لم يلعب 
ارتدت  بل  مباشرة  الكرة 
عندما  اليسرى  ركبته  من 
الهولندي  املدافع  حاول 

داريل يامنات إبعادها )46(.
على  غوارديوال  وعلق 
»هو  قائال  الهدف 
احلكم  بني  قائم  جدل 
ادري  ال  وانا  ومساعده 
خفايا االمور«، مضيفا 
هو  األكيد  »لكن 
ان  يعجبني  ال  أنني 
يسجل العبو فريقي 

أهدافا من تسلل«.
رفض  جهته،  من 
توجيه  واتفورد  مدرب 

إلى  االتهام  أصابع 
احلكم، واكتفى بالقول 

اللقطة  تلك  رأى  »اجلميع 
في  اشكك  ال  انا  حدث،  وما 

تأثير  من قرارات احلكام، لكن كان هناك 
رحيم سترلينغ«.
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قلل ماركو رويس، قائد فريق بوروسيا دورمتوند، 
ــخ قمة ترتيب  ــالل بايرن ميون من أهمية احت
ــًدا أن هناك  ــدوري األملاني لكرة القدم، مؤك ال
ــهد تقلبات  ــة، قد تش ــرى متبقي ــوالت أخ ج
ــر دورمتوند صدارة الترتيب بفارق  عديدة.وخس
األهداف لصالح الغرمي التقليدي بايرن ميونخ، 
ــاب مضيفه شتوجتارت،  رغم الفوز على حس
ــاراة التي جرت  ــدف، في املب ــة مقابل ه بثالثي

بينهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في 
اجلولة الـ25 من البوندسليجا.

ــمي  وحتدث رويس، في مقابلة مع املوقع الرس
للبوندسليجا، قائاًل: »نحن على قدم املساواة 
ــاط، لكنهم ميلكون  ــع البايرن في عدد النق م
ــي  ــاف الدول ــداف«. وأض ــارق األه ــة ف أفضلي
ــات، وهناك  ــزال أمامنا 9 مباري ــي: »ما ي األملان
ــر من األمور، خالل هذه  إمكانية حلدوث الكثي

تلك الفترة«.

ــوى  ــعنا س واختتم رويس تصريحاته: »ال يس
مواصلة التركيز على مبارياتنا فقط، وسنرى 

ما سيحدث حتى نهاية املوسم«.
وتراجع بوروسيا دورمتوند إلى املركز الثاني على 
ــلم ترتيب الدوري األملاني برصيد 57 نقطة،  س
ــام بايرن ميونخ، الذي  بفارق األهداف فقط أم
ــة عريضة  ــبورج بنتيج ــى فولفس تغلب عل

)6-0(، ليعود من بعيد إلى قمة املسابقة.
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الصدارة على حاهلا يف الدوري اإلسباني 
و هاتريك سرتلينغ يبعد سييت أربع نقاط يف الصدارة

فرستابن: مل أكن ماكس اجملنون 
على اإلطالق

مارادونا يصب غضبه على مدرب األرجنتني

سريينا وليامس تزيح أزارنكا يف طريقها لثالث أدوار انديان ويلز

عزز الفرنسي زين الدين زيدان، 
لفريق  السابق  الفني  املدير 
الشائعات  مدريد،  ريال 
قيادة  من  اقترابه  حول 
في  يوفنتوس  صفوف 
مع  املقبلة،  الفترة 
لرحيل  احملتمل  االقتراب 
أليجري،  ماسيميليانو 

مدرب البيانكونيري احلالي.
وقالت صحيفة »ال ستامبا« 
تواجد  زيدان  إن  اإليطالية، 
في مدينة تورينو خالل األيام 
لتضيف  املاضية،  القليلة 
الفرنسي  املدرب  خطوة 
التي  التقارير  إلى  الزخم 
املدير  سيكون  بأنه  تفيد 
الفني ليوفنتوس في املوسم 

املقبل.
زيدان  زيارة  أن  وأضافت، 
إلى  مشيًرا  مفاجئة،  كانت 

هناك  يكون  أن  ميكن  أنه 
وهي  الزيارة،  تلك  وراء  سبب 
ينظر  تورينو  مدينة  كبير  أن 
إلى أنه على رأس أولوياته في 

الصيف.
وتابعت الصحيفة، أن نيكوال 
يوفنتوس  العب  أموروزو، 
قام  زيدان،  وزميل  السابق 
جتمعه  سابقة  صورة  بنشر 
ألحد  زيارتهم  خالل  بزيدان، 
مبدينة  القدم  كرة  أكادمييات 
شائعات  من  لُيزيد  تورينو، 

االقتراب من اليوفي.
إلى  صحفية  تقارير  وتشير 
الرحيل  من  أليجري  اقتراب 
نهاية  عقب  يوفنتوس  عن 
 5 أمضى  بعدما  املوسم، 
السيدة  جدران  بني  أعوام 
منصب  احتل  منذ  العجوز، 
املدير الفني في صيف 2014، 

قادًما من الغرمي ميالن.

الرتجي يف ربع نهائي أبطال إفريقيا  وشباب قسنطينة يتخلف خطوة مفاجئة ُتقرب زيدان من 
العودة إىل تورينو

كشف تقرير صحفي بريطاني عن كواليس تفكير 
التعاقد مع  ريال مدريد، في  رئيس  بيريز،  فلورنتينو 
الكاميرون،  مدرب  سيدورف،  كالرنس  الهولندي 
األرجنتيني سانتياجو سوالري، على مقعد  خلالفة 
صن«  »ذا  لصحيفة  ووفًقا  للميرجني.  الفني  املدير 
البريطانية، فإن سيدورف حرص على حضور مباراة 
بطولة  من  الـ16  دور  إياب  في  مدريد  وريال  أياكس 
الفريق  بخسارة  انتهت  والتي  أوربا،  أبطال  دوري 
أن  إلى  الصحيفة  وأشارت   .4-1 بنتيجة  امللكي 
سيدورف حضر عشاء رسميا مع مديري ريال مدريد 
على هامش مباراة أياكس، وحرص بيريز على توجيه 
إشارة  في  التدريبية،  مسيرته  بشأن  له  سؤال 

واضحة لرغبته في االستعانة به.
 وربطت العديد من التقارير سيدورف بتولي مهمة 
نهاية  حتى  مؤقت  بشكل  امللكي  الفريق  تدريب 
املوسم احلالي، على أن يستمر خالل املوسم املقبل 

في حالة حتقيقه لنتائج مميزة.
 وأوضحت الصحيفة أن االختيارات األساسية أمام 
تتمثل  املقبل  املوسم  في  مدريد  ريال  لقيادة  بيريز 
في األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، 
السابق  الفني  املدير  مورينيو  جوزيه  البرتغالي 
مدرب  كلوب  يورجن  واألملاني  يونايتد،  ملانشستر 

ليفربول، إال أن األخير نفى هذه األنباء.
 

العشاء احلزين يلهم 
برييز حبل سيدورف



دعت النائبة السابقة والقيادية في حراك 
اجلي��ل اجلدي��د س��روة عبد الواح��د، امس 
األحد، رئيس اجلمهوري��ة برهم صالح إلى 
البدء مبحاربة الفس��اد م��ن حزبه االحتاد 

الوطني الكردستاني.
وقال��ت عب��د الواح��د ف��ي تغري��دة على 
صفحته��ا مبوق��ع التواص��ل االجتماعي 
“تويت��ر” “اتف��ق م��ع الرئي��س بره��م في 
توجهه في محاربة الفساد لكن امتنى ان 
يب��دأ من حزبه وينهي حك��م العائلة في 
الس��ليمانية اوال  ويكشف عن اصحاب 

الشركات حلزبه ومتويل االحتاد”.
وأضافت، أن برهم صالح “اعترف س��ابقا 
بان االحتاد حزب فاسد”، مخاطبة الرئيس 

بالقول: “كي حتارب الفساد نظف بيتك 
اوال”.

كمادع��ت عضو جلنة النزاه��ة النيابية 
عالي��ة نصي��ف  ام��س االح��د، رئي��س 
الوزراء عادل عبد املهدي الى عدم األخذ 
بنصيحة بعض املنتفعني في منظومة 
“أغل��ب  أن  مبين��ة  الع��ام”،  املفت��ش 

املفتشني العامني شركاء بالفساد”.
وقال��ت نصيف في رس��الة ال��ى رئيس 
الوزراء ع��ادل عبداملهدي ان “اخلمس��ة 
عشرة سنة املاضية يفترض أنها كانت 
كافية لتقييم منظومة املفتش العام، 
فه��ل يتناس��ب م��ا قدمته م��ن منجز 
م��ع األم��وال اخملصص��ة له��ا”، مؤكدة 

ان “أغل��ب املفتش��ني العام��ني ولألس��ف 
شركاء بالفساد واالستحواذ على عقارات 

الدولة“.
واضاف��ت نصي��ف، ان ” أي قانون يس��مح 
بتدوي��ر مفتش لكي يعاد احتس��اب مدته 
اخلم��س س��نوات م��رة اخ��رى؟ وأي قانون 
يس��مح بتعي��ني اربع��ة عش��ر مفتش��ا 
باالستناد الى قانون احملتل بول برامير؟ وهل 

مت تشريع قانون املفتشني؟ “.
وخاطبت نصيف رئيس الوزراء “أين وعودك 
بالتكام��ل م��ع اجلهة الرقابي��ة في اخطر 
امللفات؟ وكيف تثق مبفتش فاسد ومنتفع 
وتأخ��ذ بنصيحته وهو الذي تغاضى خالل 
فترة وجيزة عن أكبر عملية فساد حصلت 

ف��ي وزارته مقابل حصول��ه على امتيازات 
بتأثيث بيته الذي خصص له في املنطقة 

اخلضراء؟ “.
واوضح��ت نصي��ف، ان” م��ا يحص��ل في 
العراق من فساد هائل يتطلب جهازاً رقابياً 

حقيقياً وليس )مفتش الش��و االعالمي( ، 
وقد اتفقنا على بناء جهاز اداري رصني، في 
حني بهذه البداية املعتمدة على منظومة 
فاشلة فاس��دة لن تستطيع بناء جهازك 
اإلداري ” ، مناشدة رئيس الوزراء والسلطة 
التش��ريعية باتخ��اذ موقف ج��اد وتقييم 

هذا امللف اخلطير”
ال��ى ذل��ك رأى النائ��ب ع��ن حتال��ف البناء 
منص��ور البعيجي، امس األحد، أن احلديث 
عن مكافحة الفساد يحتاج الى إجراءات 
حقيقية ل��ردع املفس��دين الذي��ن جتذروا 
مبؤسس��ات الدول��ة من��ذ اع��وام، معتبرا 
أن احلدي��ث ع��ن مكافحة الفس��اد مجرد 

جلسات انشائية ومضيعة للوقت.

وقال البعيجي في بيان “إننا لسنا بحاجة 
الى جلسات انشائية نردد فيها الشعارات 
ملكافحة الفساد واليوجد تطبيق حقيقي 
على ارض الواقع حملاسبة املفسدين الذين 
حتميه��م احزابهم وكتلهم السياس��ية 
وث��روات البل��د نهبت امام مراى ومس��مع 

اجلميع دون اي رادع لهم”.
حقيقي��ا  فس��ادا  “هنال��ك  أن  وأض��اف 
داع��ش  عصاب��ات  ع��ن  خط��ورة  اليق��ل 
االرهابي��ة نحت��اج ال��ى خط��وات ج��ادة 
وإج��راءات حقيقي��ة رادع��ة إليقاف��ه من 
خ��الل محاس��بتهم ، لدين��ا العدي��د من 
املؤسسات اخملتصة مبحاربة الفساد وهي 
متداخلة فيما بينها وكل مؤسسة ترمي 
التقصير على االخرى كمكاتب املفتشني 
العمومني وهيأة النزاهة واخرها تش��كيل 

اجملل��س االعل��ى ملكافحة الفس��اد ولكن 
دون اي فائ��دة ول��م يحاس��ب اي اح��د من 
خاللها”.واعتب��ر البعيج��ي أن��ه “اليوجد 
اي من االلي��ات الفعلي��ة احلقيقية للحد 
م��ن الفس��اد املستش��ري في البل��د غير 
الش��عارات الرنانة التي نسمع بها ولكن 
دون اي فائ��دة تذك��ر لذل��ك يج��ب اتخاذ 
خط��وات جريئ��ة من قب��ل رئيس ال��وزراء 
ومجلس القض��اء االعلى بتفعيل امللفات 
املكتمل��ة وهي مركون��ة ب��ادراج القضاء 
حملاسبة املتورطني فيها حتى يكونوا عبره 
لغيره��م وتفعي��ل قانون من اي��ن لك هذا 

بصورة حقيقية ألي مسؤول بالدولة
الى ذلك اكد عضو مجلس النواب محمد 

ارتك��ب  البرمل��ان  ان  الس��وادني  ش��ياع 
خط��أ كارثي��ا بالغائه مكاتب املفتش��ني 

العموميني.
وذكر الس��وداني في تغريدة له على موقع 
تويتر ان »في جلس��ة مخصصة ملكافحة 

الفس��اد ، البرملان يتخذ قرارا مس��تعجال 
ويرتك��ب خطأ كارثي��ا باملوافق��ة مبدئيا 
على إلغاء مكاتب املفتش��ني العموميني 
التي هي احد األجه��زة الرقابية ملكافحة 

الفساد وسط صمت حكومي«.
وقال مص��در نياب��ي إن »مجل��س النواب، 
صوت على صيغة قرار من حيث املبدأ على 
الغاء مكاتب املفتشني العمومني وتفعيل 

دور االدعاء العام«.
وف��ي صعي��د آخر كش��فت رئيس��ة جلنة 
األس��رة وامل��رأة والطف��ل النيابي��ة هيفاء 
األمني، امس األحد، عن عزم جلنتها تشريع 
قانون النصاف شريحة النساء في العراق، 
مشيرة إلى وجود ثالثة ماليني امرأة بحاجة 

الى “رعاية خاصة”.
وقالت األمني في تصريح إن “جلنة األس��رة 
واملرأة والطفل في مجلس النواب في طور 
االع��داد لقان��ون يعنى بانصاف ش��ريحة 
النس��اء في الع��راق”، مبينة أن “تش��ريع 

القانون بحاجة إلى تخصيصات مالية 
وهذا ما س��نعمل عليه في موازنة عام 

.”2020
وأضاف��ت أن “عدد اخلريج��ات واألميات 
واألرام��ل واملطلق��ات في الع��راق يفوق 
الثالث��ة مالي��ني امرأة وه��ن بحاجة إلى 
رعاية خاصة وتوفير تأمني مالي وصحي 
لهم”، مؤكدة أن “هناك تواصال مستمرا 
مع وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية 
لش��مول أكبر عدد من النس��اء برواتب 

االعانة”.
ولفتت األمني إل��ى أن “تعطيل القطاع 
الصناعي والزراعي حرم شريحة كبيرة من 

النساء من احلصول على عمل مناسب”.
كم��ا كش��ف عض��و مجل��س محافظة 
البص��رة كرمي الش��واك، ام��س األحد، عن 
عزم عدد م��ن اعضاء اجمللس إقامة دعوتني 
ضد احلكومات السابقة لتجاهلها اقامة 
اقليم البصرة، مشيرا إلى أن اربعة طلبات 
قدم��ت من ثلث أعض��اء مجلس احملافظة 
بإقام��ة إقلي��م البص��رة إل��ى احلكوم��ات 

السابقة.
وقال الشواك في تصريح إن “اربعة طلبات 
قدم��ت من ثلث أعض��اء مجلس احملافظة 
بإقام��ة إقلي��م البص��رة إل��ى احلكوم��ات 
الس��ابقة ولم ي��رد من مجلس ال��وزراء اي 

ج��واب”، متهم��ا مجلس الوزراء الس��ابق 
ب�”ع��دم تنفيذ قرار مفوضي��ة االنتخابات 
بتخصيص مبلغ ١٦ ملي��ار دينار لالنتقال 

إلى مرحلة  الثانية ١0%”.
وأضاف أن “اإلجراءات القانونية والشكلية 
مس��توفية إلقامة اإلقليم لم يتبق سوى 
موافق��ة مجل��س الوزراء عل��ى تخصيص 
املبال��غ املطلوب��ة ملفوضي��ة االنتخاب��ات 

الجراء االستفتاء”.
وأكد الش��واك “ع��زم مجل��س محافظة 
البص��رة اقام��ة دعوت��ني ض��د احلكومات 
الس��ابقة لع��دم اس��تجابتها لطلب��ات 
االعض��اء والثانية لعدم تخصيص االموال 

املطلوب��ة”،  الفت��ا إل��ى أن “ثل��ث أعضاء 
اجمللس مع إقامة اإلقليم”

وعل��ى صعيد متصل ق��دم رئيس مجلس 
القضاء االعلى الس��يد فائ��ق زيدان، امس 
االحد، املقترحات التي طرحها في جلسة 
البرملان التي عقدت امس، فيما اكد اجمللس 

ان ابرزها اخلاص مبكافحة الفساد.
وق��ال اجمللس ف��ي بي��ان ان »رئيس مجلس 
القضاء األعلى فائق زيدان حضر جلس��ة 
مجلس النواب مع رئيس اجلمهورية ورئيس 
مجلس ال��وزراء مبناس��بة افتتاح الفصل 
الثاني ومناقشة إستراتيجية  التشريعي 
مكافحة الفس��اد«، مبينا ان »زيدان ترأس 
وف��دا قضائيا ضم رئيس��ي جه��از االدعاء 
العام وهيئة اإلش��راف القضائ��ي ورئيس 
محكمة استئناف بغداد الرصافة ورئيس 

استئناف بغداد الكرخ االحتادية«.
وأضاف اجمللس أن » رئيس مجلس القضاء 
األعلى ط��رح مقت��رح اجملل��س بخصوص 

موضوع مكافحة الفس��اد الذي يتلخص 
ب�ضرورة إع��ادة النظر بقانون هيأة النزاهة 
رقم 30 لسنة 20١١ السيما املواد املتعلقة 
بتعريف جرمية الفس��اد واختيار التحقيق 
فيها وحفظ االخب��ارات وجعل اختصاص 
قض��اء النزاهة بالقضاي��ا الكبرى وان يتم 
النص عل��ى أن تخت��ص الهيئ��ة بقضايا 
الفس��اد الكب��رى واملهم��ة أو ما يش��كل 
ظاهرة فساد وان يترك تقدير كون القضية 

مهمة من عدمه للقضاء«.
وتاب��ع انه »قدم مقترح��ا بإعادة النظر في 
صياغ��ة التعليم��ات والنص��وص اخلاصة 
بتنفيذ العقود احلكومية، إذ أن عددا كبيرا 

م��ن القضاي��ا الفس��اد املنظ��ورة تتعلق 
بهدر املال العام بس��بب عقود املناقصات 
ك��ون التعليمات النافذة مكتوبة بطريقة 
تفتح باب االجتهاد والذي يفتح بدوره باب 
الفساد، وإعادة النظر في اآلليات واملعايير 
التي على أساس��ها يتم اختيار الدرجات 
اخلاص��ة ف��ي الوظيف��ة العام��ة الختيار 
عناص��ر نزيهة وكف��وءة ، وض��رورة تدقيق 
العق��ود احلكومية من قبل دي��وان الرقابة 
املالي��ة قب��ل تنفيذها كإج��راء وقائي ملنع 

وقوع الفساد«.
يذكر ان مجلس النواب عقد يوم الس��بت 
الفص��ل  م��ن  االول��ى  املاض��ي جلس��ته 
التش��ريعي الثان��ي، بحض��ور الرئاس��ات 
الث��الث ورئيس مجل��س القض��اء االعلى 
الس��يد فائ��ق زي��دان ملناقش��ة مكافحة 

الفساد.
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البعيجياالمني

رسخت قوات اجليش الليبي قاعدة لها 
في وسط البالد وأحملت إلى أن العاصمة 
قد تكون هدفها التالي بعد أن اجتاحت 
اجلن��وب وس��يطرت على م��ا تبقى من 
حقول النفط خالل األس��ابيع القليلة 

املاضية.
األمم  إن  غربي��ون  دبلوماس��يون  ويق��ول 
املتح��دة، الت��ي أدهش��ها التق��دم في 
اجلنوب، تس��عى جاهدة للتوس��ط بني 
اجلي��ش الوطني الليبي بقيادة املش��ير 
طرابل��س  وحكوم��ة  حفت��ر  خليف��ة 
املعترف بها دوليا بقي��ادة رئيس الوزراء 

فائز السراج.
أن  الغربيون  الدبلوماس��يون  ويخش��ى 
تك��ون هذه آخ��ر محاولة ل��ألمم املتحدة 
وإنهاء  املتنافس��تني  اإلدارت��ني  لتوحيد 
الفوض��ى التي أعقب��ت اإلطاحة مبعمر 
القذاف��ي ع��ام 20١١ بإج��راء انتخابات 

حرة.
ويأخذ حفتر، اللواء الس��ابق البالغ من 
العمر 75 عاما، بزم��ام األمور على نحو 
متزايد بدع��م من اإلمارات ومصر اللتني 
تري��ان في��ه حصن��ا ض��د اإلس��الميني 

والشخص املناسب إلعادة االستقرار.
ول��م يقل حفتر م��ا إذا كان يريد الزحف 
نح��و طرابل��س، وه��و أم��ر م��ن ش��أنه 
تصعي��د التوترات بش��دة. لكن اجليش 
الوطني الليب��ي الذي يقوده أملح كثيرا 
إل��ى أنه ق��د يقدم على اخلط��وة ما لم 
يتم االعت��راف بحفتر قائدا عس��كريا 
عام��ا لليبيا، وهو ما يس��عى إليه منذ 

بدأ جمع هذه القوات في عام 20١4.
وقال املوقع اإللكتروني للجيش الوطني 
الليبي »بعض املصادر العسكرية قالت 
إن اجلي��ش س��يتحرك باجت��اه طرابلس 

بعد تأمني اجلنوب وإعالن تطهيره«.
وأض��اف »كذل��ك أك��دت مص��ادر أن��ه 
يوجد تنس��يق مع بعض الوحدات في 
طرابلس وضواحيها لدخول اجليش إلى 

طرابلس«.
ونف��ى املتحدث باس��م اجليش الوطني 
الليب��ي صح��ة أم��ر منس��وب حلفت��ر 

للقوات بالتح��رك. لكن العاصمة تعج 
بش��ائعات الهج��وم وحتدث س��كان 
عن رؤية شبان يتجولون بسياراتهم 
فيما تصدح أغان تش��يد بحفتر من 

أجهزة املذياع فيها.
وتق��ول مصادر م��ن اجلي��ش الوطني 
الليب��ي إن ع��دة وح��دات م��ن قوات 
اجليش عادت هذا الشهر إلى بنغازي، 
مركز س��لطة حفت��ر، بينم��ا ذهبت 
بع��ض الوحدات األخرى إل��ى اجلفرة، 
وه��ي مدين��ة ف��ي الصح��راء متت��د 

أراضيها شرقا وغربا.
ومن هناك، ميك��ن لها العودة لديارها 
أو التحرك نحو الشمال الغربي باجتاه 
طرابلس، فيما يصفه دبلوماس��يون 
فش��لت  إذا  ضمن��ي،  تهدي��د  بأن��ه 
احملادثات بش��أن تقاس��م الس��لطة 

واالنتخابات.
ويس��تفيد حفت��ر م��ن اإلنه��اك ال��ذي 
أصاب الليبيني الذين يتوقون للحصول 
عل��ى الكهرب��اء والوق��ود وأوراق النق��د 
الش��حيحة في بل��د كان يتمت��ع يوما 
ببعض من أعلى مس��تويات املعيش��ة 

في املنطقة.
ف��ي  خاص��ة  للكثيري��ن،  فبالنس��بة 
الش��رق، يعد حفتر الش��خص الوحيد 
القادر على إنه��اء قتال جماعات كثيرة 

تتغير أسماؤها باستمرار.
أما أعداؤه في املدن الغربية واإلسالميون، 

فيعتبرونه القذافي اجلديد.
وس��يطر قائ��د اجلي��ش عل��ى حقل��ي 

الشرارة والفيل الشهر املاضي، ليكمل 

بذلك حملة حققت له سيطرة فعلية 
على إنت��اج اخلام في الب��الد الذي يصل 

إلى نحو مليون برميل يوميا.
وس��ائل  اآلن  إل��ى  حفت��ر  ميتل��ك  وال 
لالس��تفادة م��ن النفط ألن املؤسس��ة 
الوطني��ة للنفط ف��ي طرابل��س، التي 
تعم��ل م��ع الس��راج، ه��ي م��ن يدي��ر 

الصادرات.
لكن املوقف يتغير سريعا على األرض.

وزار مبع��وث األمم املتح��دة اخل��اص إلى 
ليبي��ا غس��ان س��المة مدينة س��بها 
الرئيس��ة ف��ي اجلن��وب قبل ي��وم واحد 
فق��ط من وص��ول نحو 80 عرب��ة تابعة 
للجيش الوطني الليبي بعد أن قطعت 
الصحراء قادمة من الش��رق، وعاد نفوذ 
حفتر املتزايد إلى دائرة الضوء من جديد 

األسبوع املاضي.
ووافق��ت املؤسس��ة الوطني��ة للنفط 
على إعادة فتح حقل الشرارة، الذي ظل 
مغلقا منذ سيطرة حراس مارقني ورجال 
قبائ��ل عليه في ديس��مبر/كانون األول، 
وذل��ك بعد دع��وة اإلم��ارات الجتماعني. 
وكان االجتماع األول مع السراج ورئيس 
املؤسس��ة الوطني��ة للنفط مصطفى 
صن��ع اهلل لالتف��اق على خط��ة أمنية، 

وكان الثاني بني السراج وحفتر.
وأشارت بعض اجملتمعات في غرب ليبيا 
إل��ى دعمها للجيش الوطني الليبي، إال 
أن قدرة حفتر على استقطاب ما يكفي 

أبعد ما تكون عن الوضوح.
ويق��ول اجليش الوطن��ي الليبي إن لديه 
85 أل��ف مقات��ل بينهم جن��ود يتلقون 
رواتبه��م من احلكوم��ة املركزية. وتقول 
مص��ادر في اجلي��ش الوطن��ي الليبي إن 
ق��وات الصاعقة، وهي ق��وة النخبة في 
صفوفه، تضم نحو 3500 مقاتل، بينما 
يق��ود أبناء حفت��ر أيضا ق��وات مجهزة 

جيدا.
وأصبح��ت حلفت��ر األفضلي��ة تدريجيا 
من��ذ ع��ام 20١4 مم��ا س��مح ل��ه بوقف 
تعزي��زات كانت ترس��لها طرابلس جوا 
خ��الل حملت��ه ف��ي اجلن��وب والضغط 
على املؤسسة الوطنية للنفط بإغالق 

مهابط الطائرات في حقول النفط.
وال ميلك السراج قوات حقيقية، ويعتمد 
على جماعات مس��لحة تس��يطر على 

الكثير م��ن املبان��ي التي يعم��ل فيها 
وزراؤه. ويق��ول س��كان طرابل��س إنه��ا 

تطالب من حني آلخر بعقود عمل.
والشيء الوحيد الذي ميلكه هو منصبه 
الرس��مي وس��لطته على أموال الدولة، 
لك��ن هناك قب��وال متزاي��دا بحفتر بني 
قوى غربية، بينها إيطاليا على س��بيل 
املثال الت��ي خاطبته برتبته الرس��مية 

)املشير(.
وهن��اك بع��ض الدع��م الغرب��ي حلفتر. 
وباالش��تراك م��ع بريطاني��ا والوالي��ات 
املتحدة، قدمت قوات فرنس��ية خاصة 
املش��ورة للجيش الوطني الليبي خالل 

حملة بنغازي.

ويوم االثنني، أش��اد الس��راج على نحو 
غي��ر متوق��ع بالتعاون مع حفت��ر، قائال 
إنهم��ا بحاج��ة للعمل مع��ا، وذلك في 
كلمة ألقاها أمام رؤس��اء بلديات بغرب 
البالد عقب ظهور أولى الش��ائعات عن 

اقتراب قوات اجليش الوطني الليبي.
وقد يتفق السراج وحفتر على حكومة 
انتقالي��ة جدي��دة، وهو ما سيس��اعد 

القائد العسكري على ترسيخ سلطته 
دون مهاجمة طرابلس.

لك��ن لي��س واضح��ا م��ا إذا كان أنصار 
خضوع��ه  عل��ى  س��يوافقون  حفت��ر 
لس��لطة مدنية مثلما اقترح وس��طاء 

الغرب واألمم املتحدة.
وقال عضو مجلس النواب بالشرق حمد 
بن��داق لوكالة رويترز لألنب��اء »ال تصلح 
الشراكة مع الس��راج في السلطة ألن 
الكالم ليس معه هو بل مع ناس خلفه 

والناس التي تقف وراءه ال تريد حفتر«.
يقول محللون إن أكبر عقبة أمام حفتر 
هي مدينة مصرات��ة الواقعة في الغرب 
والتي يوجد بها قوات ميكن أن تضاهي، 

جزئيا على األقل، قوات اجليش الوطني 
الليبي على األرض.

واملدين��ة معروفة ب��روح املقاومة لرموز 
النظ��ام القدمي، وبرزت ه��ذه الروح خالل 
ق��وات  حاصرته��ا  عندم��ا   20١١ ع��ام 

القذافي لثالثة أشهر.
وبعد أسابيع من بدء حفتر حملته على 
بنغازي عام 20١4، زحفت قوات مصراتة 

إلى طرابلس وأطاحت بحكومة موالية 
لش��ريك حلفتر ف��ي معركة اس��تمرت 
شهرا وأدت النقسام ليبيا. وكان الدافع 
الرئيس��ي ه��و اخل��وف من انق��الب من 

حفتر.
وأدلى س��كان ف��ي مصرات��ة بتعليقات 
عدواني��ة خالل األي��ام القليلة املاضية، 
لك��ن م��ن غي��ر الواض��ح م��ا إذا كانوا 
س��يقاتلون. ويجس حفت��ر نبض قوات 
ف��ي  دبلوماس��يون  ويأم��ل  طرابل��س، 
أن يواف��ق حفت��ر عل��ى التف��اوض نظرا 
حلاجت��ه للوص��ول ألم��وال املؤسس��ة 
الوطنية للنفط بعد اس��تنزاف موارده 
خالل اجتياح اجلنوب. واستخدم اجليش 
الوطن��ي الليب��ي الق��وة الكبيرة خالل 
معرك��ة الس��يطرة على بنغ��ازي التي 
استمرت ثالث سنوات، لكنه استخدم 

أسلوبا مغايرا في اجلنوب.
فقد نفذ ضرب��ات جوية وخاض معركة 
للس��يطرة عل��ى بل��دة واح��دة. لكنه 
اعتمد على قوة برية صغيرة لديها أقل 
من 200 س��يارة، لتوفي��ر وظائف ووقود 
وأوراق نقدية لبلدات شعرت في األغلب 
بالسعادة لرؤية أحد يحل محل الدولة 

الغائبة.
وف��ي الش��رارة، وصل��ت بضع عش��رات 
فق��ط م��ن س��يارات اجلي��ش الوطن��ي 
الليبي للتفاوض مع احلراس. ومت التوصل 
س��ريعا إلى اتفاق احتفل به قائد وصل 
جوا ليظهر في مقطع فيديو مع قواته 

اجلديدة .

حل مكاتب المفتشين العموميين بين التأييد والمعارضة

عبد الواحد : برهم صاحل اعرتف سابقا بان االحتاد حزب فاسد 
واخاطب الرئيس بالقول كي حتارب الفساد نظف بيتك اوال

نصيف : أي قانون يسمح بتعيني 
اربعة عشر مفتشا باالستناد اىل 

قانون املحتل بول برايمر وهل تم 
تشريع قانون املفتشني؟ 

السوداني : الربملان يتخذ 
قرارا مستعجال ويرتكب 

خطأ كارثيا باملوافقة 
مبدئيا على إلغاء مكاتب 

املفتشني العموميني

ال يملك السراج قوات 
حقيقية ويعتمد على 
جماعات مسلحة تسيطر 
على الكثري من املباني 
التي يعمل فيها وزراؤه

إما االتفاق على انتخابات أو يتحرك الجيش الليبي نحو طرابلس

بعض املصادر العسكرية تؤكد إن اجليش سيتحرك باجتاه طرابلس بعد 
تأمني اجلنوب وإعالن تطهريه

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

حفرتسالمة

يستفيد حفرت من اإلنهاك الذي أصاب السراج
الليبيني الذين يتوقون للحصول على 

الكهرباء والوقود وأوراق النقد الشحيحة



م��ن جهته،أك��د إي��اد الب��زم الناطق 
باس��م وزارة الداخلي��ة الت��ي تديرها 
حم��اس إن "األجه��زة األمني��ة تتابع 
ح��ادث تع��ّرض س��يارة القي��ادي في 
حرك��ة فتح أحمد حل��س إلطالق نار 
ف��ي منطقة دير البلح وس��ط قطاع 

غزة، مساء اجلمعة".
وتابع "بحس��ب التحقيق��ات األولية 
فقد أصيبت مقدمة الس��يارة بطلق 

ناري واحد دون إصابات".
بحس��ب التحقيق��ات األولي��ة فقد 
أصيبت مقدمة الس��يارة بطلق ناري 

واحد دون إصابات
وأش��ار ال��ى "فتح حتقيق ف��ي احلادث 

ملعرفة هوية الفاعلني".
وف��ي بي��ان، أوضحت حرك��ة فتح أن 
حلس وهو مفوض التعبئة والتنظيم 
اللجن��ة  وعض��و  غ��زة  ف��ي قط��اع 
متوجه��ا  "كان  للحرك��ة  املركزي��ة 
حلفل ف��ي منطق��ة الزوايدة )وس��ط 

الفلس��طينية،  القطاع(للكش��افة 
وكان��ت س��يارة ترصد س��يارة اجليب 
التي يس��تقلها فأطلقت رش��قا من 
الرص��اص بش��كل مباش��ر وأصابت 

الرصاصات مقدمة اجليب ولم يصب 
األخ ابو ماهر حلس بأي أذى".

ودان الرئي��س عب��اس احلادث��ة كم��ا 
دانته��ا حكوم��ة تصري��ف األعم��ال 
التي يرأسها رامي احلمد اهلل، واصفة 
احلادث ب"محاول��ة اإلغتيال اجلبانة" 
وف��ق بيان��ني بثتهم��ا وكال��ة "وف��ا" 

الرسمية.
ف��ي املقاب��ل، دان��ت حم��اس احلادثة 
ودع��ت ف��ي بي��ان وزارة الداخلية إلى 
"البحث والتحري لكشف مالبسات 
ه��ذه اجلرمية، والض��رب بيد من حديد 
عل��ى كل م��ن يري��د نش��ر الفوضى 
أو خل��ط األوراق والوقيع��ة ب��ني أبناء 

شعبنا".
وكان موكب رئي��س حكومة التوافق 
الفلسطينية رامي احلمد اهلل، تعرض 
لتفجير قرب معبر بيت حانون )إيريز( 
ف��ي الطريق إل��ى غزة ف��ي اذار/مارس 
2018 م��ا أس��فر عن اصاب��ة عدد من 
مرافقي��ه واتهمت الس��لطة حينها 

حماس بالوق��وف وراء احلادث، وهو ما 
نفته احلركة اإلسالمية.

ويسود توتر ش��ديد بني حركتي فتح 
وحماس في القطاع، الذي تس��يطر 

عليه حم��اس منذ صي��ف 2007، إثر 
حملة اعتقاالت نفذتها حماس بعد 
منع فتح من إقامة مهرجان ملناسبة 

انطالقها في بداية 
مح��اوالت  م��ن  العدي��د  وفش��لت 
الوس��اطة خصوصا محلية وعربية 

لتحقيق املصاحلة بني حماس وفتح.
كما تشهد الس��احة الفلسطينية 
حال��ة م��ن االحتق��ان املتصاعد بني 
و"فت��ح"، تنعكس  حركتي "حماس" 
بإجراءات أمنية وسياس��ية، وتراشق 
إعالم��ي، يحم��ل اتهام��ات متبادلة 
واملس��اهمة  املصاحل��ة  بتعطي��ل 
ف��ي إجن��اح خط��ة "صفق��ة الق��رن" 

األميركية.

وتُفج��ر حال��ة االحتقان ه��ذه املزيد 
من األلغام في طري��ق حتقيق الوحدة 
تنذر باش��عال  الفلس��طينية كم��ا 
فتيل توت��رات أمنية قد تدخل أراضي 

الس��لطة الفلس��طينية ف��ي حالة 
األمن��ي،  الفلت��ان  م��ن  متصاع��دة 

بحسب ما يرى مراقبون.
وي��رى املراقب��ون أن األزم��ة احلالي��ة، 
ه��ي نت��اج فش��ل جه��ود املصاحلة 
ب��ني اجلانب��ني.وكان آخ��ر مظاهر هذا 
االحتقان انسحاب موظفي احلكومة 
الفلسطينية، من معبر رفح احلدودي 

جنوبي قطاع غزة.
وب��ررت احلكوم��ة ه��ذا القرار بش��ن 
حم��اس حمل��ة اعتق��االت ش��ملت 

عاملني في املعبر.
وألغت حرك��ة "فت��ح" مهرجانا كان 
يناير/كان��ون  املق��رر عقده،ف��ي  م��ن 
الثاني احتف��اال بذكرى تأسيس��ها، 

رغم رفض حركة حماس التي حتكم 
قطاع غزة منذ ع��ام 2007، وكان من 
املمكن أن يتس��بب بح��دوث "صدام 

عنيف"، بحسب مراقبني.
و اتهمت حركة فتح األجهزة األمنية 
في قطاع غزة )تديرها حركة حماس( 
باعتق��ال 500 من عناصره��ا، وهو ما 

نفته وزارة الداخلية.
وقال الناطق باسم فتح في القطاع 
عاطف أبو س��يف، في بيان صحفي 
أص��دره بتاري��خ 31 ديس��مبر/ كانون 
األول املاضي، إن عناصر فتح تعرضوا 
إقام��ة  لالعتق��ال إلصراره��م عل��ى 
املهرج��ان إحي��اًء لذك��رى تأس��يس 

احلركة.

وقالت وكال��ة األنباء الفلس��طينية 
الرسمية )وفا( إن العشرات من كوادر 
حركة فت��ح أصيبوا نتيج��ة اعتداء 
عناصر م��ن أمن غزة عليهم بالضرب 
ف��ي ميدان فلس��طني وس��ط مدينة 
غزة، خالل مش��اركتهم ف��ي فعالية 
"إيق��اد الش��علة" الت��ي تأت��ي ضمن 
الذكرى الس��نوية  فعالي��ات إحي��اء 

ال�54 لتأسيس فتح.
في املقاب��ل اتهمت حرك��ة حماس، 
األجه��زة األمني��ة بالضف��ة الغربية 
بشن حملة اعتقاالت طالت أكثر من 

60 ناشطا باحلركة.
وف��ي إطار حالة التوتر الس��ائدة كان 
الرئي��س محم��ود عب��اس ق��د أعلن، 
في 22 ديس��مبر/كانون أول املاضي، 
ع��ن إص��دار احملكم��ة الدس��تورية 
الفلس��طينية ق��رارا بح��ل اجمللس 
الفلسطيني  )البرملان(  التش��ريعي 
ال��ذي متلك حم��اس غالبية املقاعد 
في��ه، وهو ما اعتبرت��ه األخيرة "غير 
قانوني وغير دس��توري ويس��تهدف 
بالق��رار السياس��ي  تف��رد عب��اس 

الفلسطيني" .
وه��دد عباس بوق��ف املوازن��ة التي 
تدفعه��ا حكومته إلى غزة ش��هريا، 
وتبل��غ 96 ملي��ون دوالر، ف��ي حال لم 
تقبل حم��اس بإجراء انتخابات عامة 

خالل 6 أشهر.
و أعلنت فتح أنها قررت "إغالق كافة 
مكاتبها ومقار عمله��ا في القطاع 

حتسًبا ألي اعتداءات عليها"
السياس��ي  االنقس��ام  ويس��ود 
أراضي الس��لطة الفلسطينية منذ 
منتصف يونيو/حزي��ران 2007، عقب 
سيطرة حماس على غزة، بعد فوزها 
باالنتخابات البرملاني��ة في حني تدير 
حركة فت��ح التي يتزعمه��ا الرئيس 

عباس الضفة الغربية .
وتع��ّذر تطبي��ق العديد م��ن اتفاقات 

املصاحلة املوقعة بني احلركتني والتي 
كان آخره��ا بالقاه��رة ف��ي أكتوب��ر/ 
تش��رين األول 2017، بس��بب نشوب 

خالفات حول قضايا.
كم��ا أعلن اجليش اإلس��رائيلي امس 
الس��بت أن��ه قص��ف ع��دة مواق��ع 
حلرك��ة "حماس" التي تس��يطر على 
قطاع غزة، رداً على إطالق قذيفة من 

القطاع باجتاه إسرائيل .
وق��ال بيان للجي��ش اإلس��رائيلي إن 
"طائ��رات مقاتل��ة تابع��ة للجي��ش 
االس��رائيلي قصف��ت ع��دة أه��داف 
عس��كرية ف��ي مجمع حلم��اس في 
جنوب قطاع غزة وأنفاقاً حتت االرض 

في شمال قطاع غزة".
وأض��اف البي��ان أن "الضرب��ات جاءت 
رداً عل��ى قذيف��ة صاروخي��ة اطلقت 
األراض��ي  عل��ى  غ��زة  قط��اع  م��ن 
إل��ى "بالونات  اإلس��رائيلية"، إضافة 
حتمل مواد متفجرة" ومحاوالت تدمير 

"البنية التحتية االمنية".
وأشار اجليش اإلس��رائيلي الى إطالق 
قذيفة من قطاع غزة على إس��رائيل، 
أك��د أنه��ا س��قطت ف��ي أرض خالء. 
وأف��اد مس��ؤولون أمنيون ف��ي غزة أن 
الضربات اإلس��رائيلية لم تسفر عن 

وقوع إصابات.
وق��ال مص��در أمن��ي فلس��طيني إن 
اس��تهدفت  اإلس��رائيلية  الغ��ارات 
"موق��ع الش��رطة البحري��ة تديره��ا 
الس��ودانية  منطق��ة  ف��ي  حم��اس 
ش��مال غ��رب مدين��ة غ��زة، وموق��ع 
في ح��ي الزيت��ون )ش��رق( وموقع في 
منطقة جحر الدي��ك )جنوب مدينة 
غ��زة( وموقعني ف��ي دير البل��ح وخان 
يونس )جنوب القطاع( أس��فرت عن 
أضرار كبيرة من دون أن نبلغ عن وقوع 
إصابات". وذكر شهود عيان أن املواقع 
املستهدفة تابعة ل�"كتائب القسام" 

اجلناح العسكري حلركة "حماس".

حرب تخشاها المنطقة بالكامل... تاريخ صراع الهند وباكستان من البداية

وحينه��ا، اش��تكى محمد علي جن��اح، امللقب 
بالقائ��د األعظ��م وال��ذي أصبح حاكم��ا عاما 
لباكس��تان بأنه حصل على باكس��تان "أكلها 
الع��ث"، إذ تكون��ت الدول��ة املس��لمة اجلدي��دة 
من ش��طرين يفصل بينهما ألف��ا كيلومتر من 

األراضي الهندية.
الغري��ب أن رادكلي��ف أحرق كل وثائق��ه قبل أن 
يغ��ادر الهند، ورغ��م تكرميه من قب��ل احلكومة 
البريطاني��ة، ل��م يك��ن رادكلي��ف يش��ك ف��ي 
املش��اعر احلقيقة التي يكنها ل��ه البنجابيون 

والبنغاليون.
وق��ال: "هن��اك 80 مليونا من البش��ر الغاضبني 
يبحث��ون عن��ي، وال أري��د أن يعثرون عل��ي". ولم 
يعد الس��ير س��يريل رادكليف أبدا إلى الهند أو 

باكستان.
صحي��ح أنه قبي��ل إع��الن اس��تقالل الدولتني 
اندلعت صدامات بني الهندوس واملسلمني، لكن 
مس��توى العنف الذي اندلع عقب التقسيم لم 

يكن متوقعا.
فعندم��ا أعلن قرار التقس��يم، ن��زح 12 مليون 
الجئ على األقل من إح��دى الدولتني الى الدولة 
األخرى، وقتل في العنف الطائفي نصف مليون 
ال��ى مليون ش��خص على األقل كم��ا اختطف 

عشرات اآلالف من النسوة.
وبع��د أن احتفل البلدان باس��تقاللهما في أيام 
متتالي��ة من ش��هر أغس��طس/آب ع��ام 1947، 
بأس��ابيع، خاضا حربا حول الس��يادة على وادي 
كش��مير في ص��راع ما زال بال ح��ل وميثل نتائج 

عملية تقسيم ناقصة ومعيبة.
يرجع تاري��خ النزاع الهندي الباكس��تاني حول 
كش��مير إل��ى س��نة 1947، بحي��ث ل��م يتقرر 
انضمامه��ا للهند أو باكس��تان، والس��بب في 
ذلك أن بريطانيا أعطت إلى اإلمارات التي كانت 
حتكمها سابقا بالهند حرية االنضمام للهند أو 

باكستان وفقا لرغبة سكانها.
لكن بس��بب تضارب اآلراء بني ش��عب كشمير 
ال��ذي يري��د االنضمام إل��ى باكس��تان واحلاكم 
ال��ذي يفضل الهن��د، اندلعت حرب ب��ني الهند 

وباكستان عام 1947.
عندها، ب��ادرت األمم املتحدة إل��ى التدخل لوقف 
القت��ال وجتري��د اإلم��ارة م��ن الس��الح وإج��راء 
استفتاء حر محايد س��نة 1947 حتت إشرافها. 
لك��ن الهند لم توافق عل��ى توصيات هيئة األمم 

خاصة االستفتاء.
واس��تمر الوض��ع على ما ه��و علي��ه دون تقدم 
يذكر ف��ي القضي��ة أو التوصل إل��ى حل يرضي 

الطرف��ني، إل��ى أن اندلعت حرب 
أخ��رى، عام 1965، وتدخل مجل��س األمن لوقف 
القتال ب��ني الطرفني في 22 س��بتمبر/أيلول من 

العام نفسه.
وظلت املسألة معلقة، وحينها كانت باكستان 
تعان��ي توت��را داخلي��ا في الوق��ت ذات��ه، إذ كان 
البنغاليون يري��دون االنفصال فدعمتهم الهند 
وقدمت لهم املس��اعدات، وهذا م��ا أدى إلى توتر 

العالقات الهندية-الباكستانية من جديد.
فاندلع��ت احلرب الثالث��ة بينهما س��نة 1971، 
وكان م��ن أب��رز م��ا نت��ج عنه��ا ظه��ور دول��ة 

بنغالدي��ش، وتوقيع اتفاقية س��يلما عام 1972، 
برئاسة الرئيس الباكستاني ذو الفقار علي بوتو 

ورئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي.
وتتجلى األهمي��ة االقتصادية الت��ي حتظى بها 
كش��مير بالنسبة لباكس��تان في وجود األنهار 

الت��ي تعد امل��ورد الرئي��س الذي تس��تفيد منه 
باكستان في الفالحة والزراعة.

كما يعتبر خط دفاع حيوي لباكستان، واحتالله 
من قبل الهند س��يهدد كيان باكس��تان، ثم إن 
غالبية الس��كان مس��لمون، يبلغ عددهم نحو 

85 في املائة من السكان.
باإلضاف��ة إلى األهمية اجليو-س��تراتيجية التي 
يحظى اإلقلي��م من الناحية احلربية بالنس��بة 
لباكس��تان، ألن وقوع��ه ف��ي ي��د ق��وة معادية 
لباكس��تان بوس��عه القض��اء عليه��ا ف��ي أي 

حلظة.
وم��ن زاوي��ة الهن��د فه��ذا اإلقلي��م ل��ه أهمية 
اس��تراتيجية أمام الصني خاصة بعد أن متكنت 

من الس��يطرة على التبت وتطور النزاع الهندي 
الصيني على طول احلدود في جبال الهيمااليا.

ه��ذه األهمية االس��تراتيجية التي تكتس��يها 
كش��مير لعبت دورا مهما ف��ي الدفع باألطراف 
املتنازع��ة حوله إلى خ��وض هذه احل��روب فيما 
بينهم قصد انضمامه لواحد منهم، خاصة إذا 
علمنا أن املسيطر على هذا اإلقليم سيستفيد 
من الثروات التي يزخ��ر بها وكذلك ربط عالقات 
مع الدول اجملاورة التي تطل عليها خاصة الصني 

وأفغانستان.
ولم تنطفئ نار الص��راع على مدار العقود التي 
أعقبت االستقالل، ظلت تخبو وتستعر، وخالل 
س��نوات الصراع ه��ذه، تكونت جماعة باس��م 
"جي��ش محمد"، وقررت إعالن النضال املس��لح 

من أجل ضم كشمير إلى باكستان.
هذه اجلماعة املس��لحة، أسسها مسعود أزهر 
بعد أن أطلقت الهند س��راحه من السجن عام 
1999. وق��د كان واح��دا من ثالث��ة رجال أطلقت 
الهن��د س��راحهم مقاب��ل إطالق س��راح طاقم 

وركاب طائرة هندية اختطفت إلى أفغانس��تان 
التي كانت حتت سطيرة حركة طالبان حينئذ.

ورغم اته��ام الهند لباكس��تان بأنها توفر املالذ 
للجماعة فإن اجلماعة استهدفت أهدافا تابعة 
للجيش الباكس��تاني بل وحاول اغتيال الرئيس 

الباكستاني السابق برفيز مشرف عام 2003.
ودأبت الهند على مطالبة باكس��تان بتس��ليم 
أزه��ر ال��ذي يتردد وج��وده في البنجاب، ش��رقي 
باكس��تان، ولكن باكس��تان ترفض ذلك مؤكدة 

أنه ال تتوفر أدلة ضده.
تربطه��ا  مطال��ب  بأي��ة  باكس��تان  وتن��دد 
باإلره��اب. وق��ال متحدث باس��م وزارة اخلارجية 
الباكس��تانية: "نحن ندين دائما أعمال العنف 

في أي مكان في العالم".
وفي ع��ام 2003، وافقت الهند وباكس��تان على 
وقف إطالق النار بعد سنوات طويلة من الصراع 
الدم��وي، على طول احلدود الفعلية بني البلدين، 

واملعروفة باسم خط املراقبة.
ولك��ن في ع��ام 2014، ج��اءت حكوم��ة هندية 
جدي��دة إلى الس��لطة وأقرت القي��ام باجراءات 
متشددة ضد باكستان، وفي الوقت نفسه أبدت 

استعدادها للخوض في محادثات سالم.
وحضر نواز شريف، رئيس وزراء باكستان آنذاك، 
مراس��م أداء اليمني الدستورية مع رئيس الوزراء 

الهندي ناريندرا مودي في دلهي.
وبع��د م��رور ع��ام، ألقت الهن��د بالالئم��ة على 
اجلماع��ات الت��ي تتخذ من باكس��تان مقرا لها 
لشن هجوم على قاعدتها اجلوية في باثانكوت 

بوالية شمال البنجاب.
وألغ��ى م��ودي زي��ارة كان��ت مق��ررة وقته��ا إلى 
العاصمة الباكس��تانية إس��الم آباد لعقد قمة 
إقليمي��ة ف��ي ع��ام 2017. ومنذ ذل��ك احلني، لم 

يحدث أي تقدم في احملادثات بني اجلارتني.
وفي عام 2018، ُقتل أكثر من 500 شخص من 
املدنيني وقوات األمن واملس��لحني، وكان ذلك 
أعلى عدد من الضحايا خالل عقد من الزمن.

وب��دأ الع��ام احلالي بتوت��ر جدي��د، عندما نفذت 
اس��تهدفت  طائ��رات هندي��ة ضرب��ات جوي��ة 
معسكرا ملتشددين داخل األراضي الباكستانية، 
ي��وم الثالث��اء 26 فبراير/ش��باط 2019، وف��ق ما 
أعلنه وزي��ر اخلارجية الهن��دي فيجاي جوكلي، 
وقال مصدر في احلكومة إن 300 متش��دد ُقتلوا 
في الهجوم، لكن باكستان نفت سقوط قتلى 

أو مصابني.
وأصابت الضربات اجلوية معسكر تدريب جلماعة 

جي��ش محم��د، الت��ي أعلنت مس��ؤوليتها عن 
هجوم انتحاري بس��يارة ملغومة أدى إلى مقتل 
ما ال يقل عن 40 من أفراد الش��رطة العسكرية 

الهندية في كشمير يوم 14 فبراير/شباط.
واس��تفزت هذه الطائرات اجليش الباكس��تاني 
ال��ذي تعامل معه��ا وأس��قط طائرت��ني منها، 
سقطت إحداهما في كشمير الهندية واألخرى 
في كش��مير الباكس��تانية، وأغلقت باكستان 

مجالها اجلوي "حتى إشعار آخر".
وأعلنت الهند أنها أسقطت طائرة باكستانية 
ف��ي إقلي��م كش��مير املتن��ازع علي��ه، لكنه��ا 
أضافت أن باكستان أس��قطت إحدى طائراتها 
في اشتباكات جوية، وس��ط مخاوف دولية من 
ان��دالع ح��رب جدي��دة ال حتتمله��ا املنطقة بني 

قوتني نوويتني كبيرتني.
ال��ى ذل��ك ش��ّككت نيودلهي في إع��الن رئيس 
الوزراء الباكس��تاني عمران خان أنه لن يسمح 
ألي جماعة متش��ددة بالعمل على أراضي بالده 
وش��ّن هجمات خارجها، معتبرة أن إس��الم آباد 
»لم تتخذ إجراءات ذات صدقية« ضد »منظمات 

إرهابية« .
وكان خ��ان قد  قال: »لن تس��مح هذه احلكومة 
باس��تخدام أرض باكس��تان ف��ي أي ن��وع م��ن 
ل��ن نس��مح ألي جماع��ة  اإلره��اب اخلارج��ي. 

متشددة بالعمل داخل بلدنا«.
ج��اء ذل��ك بع��د أي��ام عل��ى ش��ّن الس��لطات 

الباكس��تانية حملة ضد منظمات متش��ددة، 
في ظّل تنامي ضغط دولي بعد تفجير انتحاري 
أوقع عش��رات القتلى من الشرطة الهندية في 
إقليم كش��مير املتنازع علي��ه، نفذته »جماعة 
محمد« املتش��ددة التي تتخذ باكس��تان مقراً. 
لكن وزير اخلارجية الباكس��تاني ش��اه محمود 
قرش��ي نف��ى أن يكون »جي��ش محم��د« أعلن 

مسؤوليته عن الهجوم.
وش��نت الهن��د في 26 ش��باط )فبراي��ر( املاضي 
غ��ارة على معس��كر في باكس��تان، أعلنت أنه 

ورّدت  محم��د«.  »جي��ش  ل��� 
باكستان بإرس��ال مقاتالتها فوق الشطر الذي 
تسيطر عليه الهند من كشمير، لكنها أعادت 

طياراً هندياً أسقطت مقاتلته فوق أراضيها.
واعتب��ر ناط��ق باس��م اخلارجي��ة الهندي��ة أن 
إس��الم آباد »في ح��ال إنكار«، في ش��أن دعمها 
جماع��ات ُمتهم��ة بش��ّن هجمات ف��ي الهند. 
وأض��اف: »قواتن��ا املس��لحة تواص��ل مراقبتها 
الصارمة، وس��تبقى مصّممة عل��ى الدفاع عن 
األّمة ومواطنيها. تصّرفنا وس��نواصل التصّرف 

مبسؤولية ونضج«.
للمعس��كرات  الكبي��ر  »الوج��ود  وأض��اف: 
اإلرهابي��ة في باكس��تان معروف ل��دى اجلميع، 
داخل باكس��تان وخارجها، والت��ي لم تتخذ أي 
إجراءات ذات صدقية ضد جيش محمد وس��واه 
من املنظمات اإلرهابية الت��ي تواصل عملياتها 

بحصانة من باكستان«.
وتط��ّرق الناطق الى تقرير لوكال��ة »رويترز«، أفاد 
بأن مس��ؤولني باكس��تانيني تذرعوا ب� »مخاوف 
أمني��ة«، ملنع فريق من الوكالة من صعود تّل في 
شمال شرقي البالد، للوصول إلى مدرسة ومباٍن 
حتيط بها، اس��تهدفتها املقات��الت الهندية رداً 

على تفجير كشمير.
ويق��ول قروي��ون إن املقات��الت قصفت مدرس��ة 
ديني��ة كان��ت تابع��ة ل� »جي��ش محم��د«، وما 
تعتبره احلكوم��ة الهندية »معس��كراً لتدريب 

إرهابيني«، معلنة قتل 300 منهم. لكن إس��الم 
آباد نفت األمر.

وق��ال الناط��ق: »قرار باكس��تان عدم الس��ماح 
للصحفي��ني بزي��ارة املوق��ع، يعني أنه��ا تخفي 
الكثير«. وأكد أن الضربات اجلوية الهندية كانت 
»ناجحة وحققت األهداف املنش��ودة«، علماً أن 
تقري��ر »رويترز« أفاد بأن صوراً واضحة التقطتها 
أقمار اصطناعية تُظهر أن املدرس��ة الدينية لم 

يطرأ عليها تغيير .

13 ما وراء الحدث

ألقت اهلند بالالئمة على اجلماعات اليت تتخذ من باكستان مقرا هلا لشن هجوم على قاعدتها اجلوية يف 
باثانكوت بوالية مشال البنجاب

كانت بريطانيا تعتبر الهند درة تاجها اإلمبراطوري، لكنها في أعقاب احلرب العاملية الثانية قررت على عجٍل منح الهند اس��تقاللها بعد فترة اس��تعمار بدأت مع أواخر القرن التاس��ع عشر، كما وافقت على طلبات بعض املسلمني 
بإنشاء دولة مستقلة للمسلمني الهنود.كلفت بريطانيا رجال واحدا مبهمة رسم احلدود التي قسمت الهند، البلد الذي كان عدد سكانه آنذاك يناهز 400 مليون نسمة، غالبيتهم من الهندوس، وكان املسلمون يشكلون 25 في املئة 
تقريبا من مجموع سكان البالد.كان ذلك الرجل هو احملامي البريطاني سيريل رادكليف. منح رادكليف مهلة لم تتجاوز خمسة أسابيع لتقسيم الهند، وكانت مهمته رسم خط تقسيم مير في واليتني كبيرتني يتساوى فيهما عدد 
الهندوس واملس��لمني، وهما البنغال في الش��رق والبنجاب في الغرب. كانت مهمة معقدة، وكان مصير عدد من الواليات األخرى مبهما أيضا.اعتمد رادكليف على خرائط قدمية وإحصاءات غير دقيقة، وانتهى من التقس��يم بالفعل 

في املهلة القصيرة احملددة، وكانت املفاجأة بالنسبة للعديدين غير سارة إطالقا، فعندما تبينت طبيعة خط احلدود بني البلدين الوليدين، أصيب جميع الهنود والباكستانيني بالقنوط واحلزن.

دانت محاس احلادثة ودعت يف بيان وزارة الداخلية إىل البحث 
والتحري لكشف مالبسات هذه اجلرمية

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

حملت حركة فتح بزعامة 
الرئيس محمود عباس  
حماس املسؤولية عن 

محاولة اغتيال قالت ان 
أحمد حلس رئيس احلركة 
في قطاع غزة تعرض لها 

دون أن يصاب بأذى.
وقال عاطف أبو سيف 

الناطق باسم احلركة في 
غزة في بيان إن "حماس 

وسلطتها في غزة سلطة 
األمر الواقع تتحمل 

املسؤولية الكاملة عما 
حدث من محاولة االغتيال 

اجلبانة بحق األخ أحمد 
حلس".

وأضاف أن حادثة إطالق النار 
مساء اجلمعة "تعكس 
حالة الفوضى والفلتان 

الذي يستهدف حركة فتح 
وقياداتها".

قبيل إعالن استقالل الدولتني اندلعت صدامات 
بني اهلندوس واملسلمني لكن مستوى العنف 

الذي اندلع عقب التقسيم مل يكن متوقعا

منح رادكليف مهلة لم تتجاوز 
خمسة أسابيع لتقسيم 
الهند وكانت مهمته رسم 
خط تقسيم يمر يف واليتني 
كبريتني يتساوى فيهما عدد 
الهندوس واملسلمني

تعرض موكب رئيس حكومة التوافق 
الفلسطينية رامي احلمد اهلل لتفجري قرب 
معرب بيت حانون )إيريز( يف الطريق إىل غزة
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عباسالبزمابو سيف

موديشريفرادكيلف

فتح تحمل حماس مسؤولية محاولة اغتيال قائدها يف غزة



عطشان ..ُمَساِفْر

14 NO.3144.mON.11.mAR.2019 2019 /3/ 11 العدد )3144(  االثنين

قب��ل أي��ام وقعت بني يدي نس��خة من كت��اب )مهرجان املربد 
الش��عري الثان��ي( إص��دار ع��ام ١٩٧٣ كان مخزون��ا ف��ي أحد 
الصناديق ]سعره ٢٥٠ فلساً ولو عرض علّي بيعه بآالف املرات 
ال أروم بيعه واس��تدركت ذاكرتي ملاذا لم يشمله البيع حينما 
اشتريت بثمن الكتب التي بعتها في تسعينات القرن املاضي 
ألجل الطعام آنذاك[. مدون فيه كافة التفاصيل للجلس��ات 
الش��عرية والنقدية والبحثية اعتباراً من ١ - ٥ نيس��ان ١٩٧٢ 
في البصرة وفيها قائمة كبيرة من الش��عراء والنقاد واألدباء. 
ال أريد اخلوض في النقد أو ش��رح التفاصيل مبضمون الكتاب 
لكن بادر ف��ي ذهني عن قرب انطالق املربد في البصرة بجهود 
نخب��ة من أدباء وكتاب البص��رة بالتعاون مع االحتاد العام. وأنا 
أقل��ب أوراق الكتاب أردد س��ؤاالً في ذهني م��اذا نريد من املربد 
اليوم؟ وأعتقد جواب الس��ؤال س��هالً بس��يطاً لل��ذي يفكر 
ف��ي الوض��ع الراهن للبالد، ه��ل يصلح أن يك��ون املربد مجرد 
اجتماع برتوكولي أنيق يحضره األدباء بكامل اإلناقة واللباقة 
متناس��ني أوجاع جغرافية الوطن وش��فاه اجلروح املفتوحة. 
وتتلذذ الضيوف بالوالئم واألمس��يات الت��ي تقام في الفنادق 
)اخلمس جن��وم( واألديب��ات يزه��ون بأرقى الفس��اتني والعقود 
والعط��ور بينما ال تبطل )الفالش��ات( من الرم��ش والترميش 
والس��يلفات عل��ى ق��دم وس��اق واألحادي��ث والضوض��اء في 
املقاعد اخللفي��ة بينما احلاضرون في املقدمة يضعون كفهم 
اليم��ني حتت اخلدود. حتما س��ينبري النقاد ه��ذا ميدح َوَذا يذم 
املهرجان كّل حس��ب اختصاص املنفعة واملصلحة الضيقة 
الشخصية. بينما تزداد أجنحة الكبار زهواً كالطاووس حيث 
الكبري��اء والتكبر ال يفارقهم أم��ام اجليل اجلديد الذي تركض 
عناصره من هذا الى ذاك اللتقاط الصور بدون نطق كلمة حق 
أو ذم. عدا الكواليس لها كتاب متخصصون يعرفون أين تكمن 
الزوايا واخلفايا بأي ركن يكشف الضوء ويبقى السّر محفوظ 
بني االثنني. ال نريد أن نتوقع التش��اؤم وال التفاؤل مقدما بقدر 
ما يطرحه املهرجان على الساحة األدبية من واقع مرير يشعر 
ويعيش��ه املواطن العراقي خاصة البصري ممن هو مستقل ال 
ينتم��ي حلزب معني .هل باس��تطاعته أن يط��رح املعاناة التي 
تعان��ي منها عامة الناس وهل يجرأ أحد أن يقف على املنصة 
ويصور كْل ما موج��ود بدون تزييف وتزويق، أم هناك مجامالت 
أكث��ر من اللزوم ويبقى الش��عر س��احة له��و وترفيه ليتغنى 
باحلبي��ب واحلبيبة وكأن الش��عب يعيش في س��عادة غامرة. 
ف��ي العام املاض��ي حضرت االفتتاح واخلتام ألجل االس��تماع 
لكن لم اس��تمتع بلقطة تثير حفيظة الذاكرة، ليس من باب 
النقد بل أريد ما يرجوه اجملتمع ألن الذي يدور في العراق يحتاج 
أن يك��ون املثقف واألديب والكاتب والش��اعر على رأس احلربة 
لتصحي��ح اخلطأ وتعديل االعوج��اج ألن ما نراه من تدهور في 
الصناعة والتربية والتعليم والرياضة والصحة وكّل مفاصل 
احلي��اة لم يش��هد التأري��خ احلديث مثلها حتت��اج من اجلميع 
التكاتف لبناء عراقا أفضل. عل��ى العموم حتية إجالل واكبار 
للمخلصني وللمجاهدين ولألقالم احل��رة الصادقة التي تعبر 
ع��ن احلقيقة والواقع ونأمل النجاح يكتب بخط عريض على 

جبهة املنصات.

ماذا نريد 
يف املربد؟

a

فنارات

عبد الزهرة خالد

قصة قصرية مسمار مربدي

قاَل لي يوما حبيبي : 
ال تقولي لي  ملا  حبيبي 

ناكر؟  
ال جتادل.... 

أنَت في حرفك ماكر 
أنَت ساحر 

أنَت آِس�ر
أنَت في الِكلمِة فناٌن 

وبارع 
أنَت في ليلك  ثاِئ�ر

تهوى إهانة الضمائر 
أنَت في ِفعلك قاِه�ر
كَل إنسان ..مغامر 

أنَت ناكر 
أنَت ماكر

قال : يا عمري ِ تأني
أنَت فيما تتلفظي

كنَت بي ت�ُحِسِن ظنا 
فأنا لسُت مباكر ٍ وقاهر 

وأنا لسُت بساخ�ر 
لسُت بالِكلمِة فتان 

وماِه�ر  
فأنا في اللهو قاِص�ر

لسُت بقاهر 
لسُت مباكر 

***

وأنا لسُت على اللهو 
بِ�قادر

فأنا قيد املشاِع�ر 
غير أني 

قد رَسمُت الوهَم َدرباً 
بعد صمت القلب دهرا
حني ظن قلبي بحبك 

حاضرا 
وبأني 

ِشئُت أن أفتَح ُصبحا
هو للظالم واألوغاد 

ناِح�ر.... 
فأرى الِكلمة تهوي

دون إفصاح
وخاِط�ر... 

وكذا األنفَس تروي
كَل عطشان مسافر 

وأرى يَدفعني 
من ِلقلبِي الَيوَم ساخر

إنهم لي هفوٌة 
قصُرنا َكان املشاِع�ر  

لو كررِت بأني
ماكر ....

لن أخبرك ما أنا 
بفاعل....

احمد عواد الخزاعي
 متي��ز الن��ص، بوح��دة املوض��وع، 
وغي��اب احل��دث، وتع��دد القصص 
الت��ي عض��دت فك��رة  اجلانبي��ة، 
الن��ص وقصديت��ه، ال��ذي هيم��ن 
علي��ه ص��وت واح��د ه��و ص��وت 
البطل الس��ارد الضمن��ي )عمار(، 
ال��ذي يعيش  البطل اإلش��كالي، 
بوع��ي  وتداعياته��ا  املتناقض��ات 
معه��ا  ويتعاط��ى  واح��د،  قائ��م 
برؤية متع��ددة األوج��ه. نقف في 
البداي��ة عن العتب��ة األولى للنص 
وه��و العن��وان، يق��ول روالن ب��ارت 
صاح��ب نظري��ة م��وت الكات��ب ) 
ال يوج��د عن��وان ال يحم��ل آث��ارا 
أيديولوجي��ة ومعرفي��ة موجه��ة 
تص��ب ف��ي مصلح��ة القصد في 
العمل األدبي(.. ل��ذا جند أن )ذكرأة( 
الت��ي منحه��ا الروائ��ي أكث��ر من 
تعريف على لس��ان بطل��ه، فهي 
احلقيق��ة احملض��ة الت��ي تالحقنا 
وتفرض جودها علينا، خارج حدود 
الزم��ان وامل��كان، كم��ا ف��ي حوار 
البطل م��ع املوم��س فيرني )نحن 
نعيش ب��ني كذبتني كذبة األقنعة 
اجلميلة وكذبة احلقيقة البشعة، 
فاخترن��ا اجلمال لي��س حبا به بل 

لتس��تمر احلي��اة فق��ط، أتعلمني 
مل��اذا يضع خال��ي صبيح س��ريره 
ق��رب مكتبت��ه، أي عالق��ة خفية 
بني الن��وم والكت��ب؟ الكتب ترينا 
وجه ذكرأة(.. وفي نص آخر يعرفها 
على إنها حتمية أقدارنا على هذه 
األرض، وسر وجودنا وشقائنا، كما 
ف��ي هذا احلوار بني البطل وس��الم 
)ال وجود لش��ئنا في قواميس��نا..

ب��ال  وس��نصل  وس��رنا..  جئن��ا.. 
ش��ئنا(.. وفي إش��ارة ثالثة ملعنى 
ذك��رأة يصفه��ا، بأنه��ا الش��عور 
باأللم والعجز عن قول شيء ليس 
ل��ه مفردة ف��ي لغتنا )ف��ي حياتنا 
اآلم ل��م جت��د له��ا اللغ��ة حروف��ا 
لوصفه��ا، حينها نتع��ذب مرتني 
م��رة باأللم وم��رة بعجزنا عن قول 
كلمة ال حروف له��ا، عندما نصل 
إل��ى تل��ك الكلمة املفق��ودة نلوذ 
بذك��رأة(.. لكن باحملصلة ذكرأة هي 
قرين سيئ، تس��تحضره ذاتنا من 
زاوية مظلمة قابعة في أنفس��نا، 
هي ذك��رى مؤملة نح��اول جاهدين 
جتاهله��ا. ه��ذه العتب��ة اجلدلي��ة 
أرادها علي احلديثي أن تكون بوابة 
لنص��ه املثقل باألح��زان واخليبات 
الضائعة، عبر  واألمني��ات  واخلوف 
تصويره حلياة بط��ل مثقف عازف 
عن الزواج، يعيش حياة مضطربة 
بوهيمية غير مستقرة، لكنه في 
نفس الوقت يعاني انتماء قس��ريا 
للمكان وارتباطا مشيميا مع بلده 
الع��راق ومدينت��ه بغ��داد، وبيروت 
مح��ط رحال حبيبت��ه ليلى، فقد 
اخذ هذا االنتماء مس��احة كبيرة 
أغنت ه��ذا املفهوم وهذا ما يطلق 

عليه بأدب التشيؤ، حسب تعريف 
القاصة ناتالي ساروت، أي التعلق 
باألماكن واألشياء التي حتمل رمزية 
وجدانية لألبطال .. غاب عن النص 
وجود تنغي��م للحبك��ة الدرامية 
عل��ى  هرميت��ه،  وتش��ظي  في��ه، 
الرغم من متاس��ك بن��اءه األفقي، 
وهذا من س��مات الرواية احلديثة، 
الت��ي يغيب عنها احل��دث احملوري، 
وتفض��ي إل��ى نهاي��ات مفتوح��ة 
عائمة.. ل��ذا كانت ذكرأة اقرب إلى 
قص الهذيان، حيث شكلت وحدة 
سردية، تداخلت فيها، املنلوجات 
والرؤى  االنطلوجيا  م��ع  الداخلية 
االرت��داد  وتقني��ات  الفنتازي��ة، 
واالس��تذكار، واملثالي��ة اخليالي��ة، 
الت��ي اقترب��ت م��ن الصوفية في 
بع��ض محطاتها. )عم��ار( البطل 
الذي تردد اس��مه ملرات قليلة على 

لس��ان ليلى، يسافر إلى لبنان في 
رحلة قصي��رة، الهدف األول منها، 
رؤية ليل��ى، والثاني قراءة مذكرات 
خال��ه صبيح، الذي ش��كل وجها 
آخر للبط��ل،  ومثل حتويلة موقتة 
للهروب من ذكرأة، عبر اللجوء إلى 
هذه الشخصية التي متيزت، بأنها 
ال تخض��ع لس��طوة ذك��رأة ألنها 
اس��تطاعت إيجاد وسيلة ناجعة 

لله��روب منه��ا، عبر تدوين س��فر 
أحزانها وخيباتها في وريقات، هذه 

املذكرات ش��كلت عملية تضمني 
قصصي هو اقرب إلى امليتا س��رد، 
فتح��ت بواب��ة أخ��رى تنف��س من 
خالله��ا الن��ص، بعدم��ا أوص��دت 

أبوابه في النصف األول منه.
متيزت ذكرأة كنص مفتوح:-

كل  اإلش��كالي:  البط��ل   -١
شخصية قصصية غير مستقرة 
ناقمة على محيطه��ا، متذبذبة، 

التس��اؤالت  ط��رح  عل��ى  تعم��د 
بالوجود  اجلدلية نح��و عالقته��ا 
خاصي��ة  الن��ص  متن��ح  واآلخ��ر، 
عليه��ا  أطل��ق  اس��تقرائية، 
الناقد ل��وكاش تس��مية )البطل 
االش��كالي(.. في هذا النص متكن 
عل��ي احلديث��ي من صناع��ة مثل 
هكذا بطل بإتقان، مع الس��ماح 
لش��يء منه أن يكون حاضرا فيه، 
على األقل على املستوى الفكري 
والرؤية املشتركة للواقع املعاش، 
فق��د كان عمار يعان��ي انفصاما 
فكريا عن محيطه البيئي، الغارق 
واألزمات  واالنتكاس��ات  باحل��روب 

والنزاعات الطائفية.
٢- املقاربة الصوفية: طغت على 
بعض مفاصل النص نزعة صوفية 
قد تك��ون متوارية خلف تفاصيل 
تبدو بعيدة عن هذا املفهوم، لكن 

الروائ��ي ابرز ه��ذه النزعة بوضوح 
في مشهد الدير، الذي جمع عمار 
مع إميان، حيث تداخلت فيه الرؤى 
وتوحدت رغم تقاطعها في بعض 
احملطات، لكنها صبت في مجرى 
واحد، وه��و وحدة األدي��ان ووحدة 
الس��فر  فاس��تحضار  الوج��ود، 
اإلنساني بدءا بعالقة اإلسالم في 
نش��أته األولى باليه��ود، وانتهاء 
بقص��ة حب عم��ار وليل��ى، مرورا 
بعالقة احلب التي جمعت صبيح 
بس��وزان، وتهجي��ر اليه��ود م��ن 
العراق، واحل��رب األهلية اللبنانية 
منتصف سبعينات القرن املاضي، 

واحلرب الطائفية في العراق.
٣- اخلامت��ة: من املالحظ إن مفردة 
العم��ود  الت��ي ش��كلت  ذك��رأة 
الفق��ري للنص ق��د اختفت في 
النص��ف الثان��ي من��ه اال ماندر، 
على الرغم من تكرارها املستمر 
األول من��ه، وق��د  النص��ف  ف��ي 
استعاض عنها الروائي مبذكرات 
صبيح ورس��الة س��وزان، لتكون 
بدي��ال الس��تحضار ماضي حزين 
ومؤلم عاشه احلبيبان في ظروف 
مشابهة ملا يعيشه البطل لكن 
بص��ور وجتلي��ات أخ��رى.. كان��ت 
اخلامت��ة متث��ل اس��تمرار ملتوالية 
واالس��تذكار  االرت��داد  عملي��ات 
تلخيص  ومثل��ت  واالس��ترجاع، 
لفكرة وفلس��فة الرواية، أش��ار 
فيها الروائي ولو من بعيد، إلى إن 
ليلى ماه��ي إال إيقونة متثل املرأة 
)احلب  تناقضاتها ومتثالتها  بكل 
والغريزة، الوطن والغربة، الهوية 

والضياع(.

)عمار( البطل الذي تردد امسه ملرات قليلة على لسان 
ليلى، يسافر إىل لبنان يف رحلة قصرية، اهلدف األول منها 

رؤية ليلى، والثاني قراءة مذكرات خاله صبيح

سلمى محمد النعيمي  
شاعرة جزائرية 

قصيدة

تفرد النص بأسلوب جديد أدخله الروائي على نصه
وهو وجود املالحظات اليت متثل قطعًا مؤقتًا يف سياق املنت

ذكرأة .. النص املفتوح واملقاربة الصوفية

د. سعد مطر عبود
الضجي��ج  غياب��ات  ف��ي 
ازمنة  الذاكرة على  تصحو 
التاريخ  ت��وارت ف��ي قل��ب 
ل��م تضمحل عن  لكنه��ا 
تت��ألأل  فكان��ت  الوع��ي 
كالذاري��ات ف��ي االفق.. في 
رحلة الى سيئول العاصمة 
الكورية كنا مجموعة من 
االف��راد املوفدي��ن للتدريب 
على مناهج حقوق االنسان 
اس��تثمارها  ليتس��نى 
اجمل��ال  ف��ي  وتطبيقه��ا 
التعليم��ي وغير التعليمي 
الن كل موف��د يختلف عن 
وكان  باختصاص��ه  اآلخ��ر 
من بيننا ش��خص فيه من 
االنتب��اه   تلف��ت  اخلص��ال 
فبالرغم من س��عة علومه 
كان متواضعا تغلب عليه 
عل��ى  واله��دوء  الدماث��ة 

عك��س البع��ض مم��ن كان 
يتحركون  الذي��ن  مبعيتن��ا 
هنا وهناك بخيالء لم نكن 
بعد ق��د تعارفنا ولكن كنا 
منضي معا وفق مامرس��وم 
لن��ا وف��ي كل حرك��ة كنا 
نتق��ارب ونتع��ارف ونتألف 
حت��ى زالت الفج��وة وادرك 
كل منا هوية االخر.. وزالت 
احلواجز بيننا وانطلقنا الى 
مط��ار بغداد ث��م الى مطار 
دب��ي لنقت��رب م��ن بعضنا 
وحقيقة كان معظم  اكثر 
ميت��ازون  الفري��ق  اعض��اء 
الفكاه��ة  وروح  بالطيب��ة 
دبي  ف��ي  املش��وار  انته��ى 
س��يؤول  باجت��اه  لنحل��ق 
وطال بنا االمد بني مطبات 
حتملق  وعيوننا  وانتق��االت 
التي  اجلوي��ة  اخلارط��ة  في 
تكش��ف لنا ع��ن االماكن 
التي تنتق��ل اليها الطائرة 
االماراتي��ة وبع��د س��اعات 
التحلي��ق  م��ن  وس��اعات 
هبط��ت بن��ا الطاي��رة في 
فتنفس��نا  س��يئول  مطار 
الصعداء اس��تقبلنا شاب 
كوري بابتس��امة ترحيبية 
واخذ من��ا اجلوازات وما هي 
لنا  االحلظ��ات حت��ى ع��اد 

بتأش��يرة الدخ��ول وقادن��ا 
بعده��ا ال��ى الب��اص الذي 
املدين��ة  ال��ى  بن��ا  انتق��ل 
الفندقية لش��ركة كويكا 
كل من��ا ه��رع ال��ى غرفته 
وينت��زع  مالبس��ه  ليغي��ر 
بالس��باحة  الس��فر  عناء 
احلم��ام  ف��ي  واالغتس��ال 
وبعدها التقى بنا املسؤول 
التدريب��ي  البرنام��ج  ع��ن 
ليمنحنا بعض مانحتاجه 
التعري��ف  بطاق��ات  م��ن 
ومص��رف اجلي��ب لنتوج��ه 
الى شوارع سيئول بحركة 
عش��وائية ولكن لم ندخر 
نتش��بث  فكن��ا  الس��ؤال 
اقتن��اص  نح��اول  بامل��ارة 
اي��ة معلومة ترش��دنا الى 
االس��واق او امل��والت وفجأة 
صغيرة  كافتيري��ا  الحظنا 
علقت عليها يافطة باسم 
بوفية عدن��ان.. حلم حالل..
وال��ذي ش��دنا اكث��ر حتدث 
العراقية   باللهج��ة  الين��ا 
يزودن��ا  ان  من��ه  طلبن��ا 
)ش��اورمة  بالس��ندويجات 
دج��اج( فتالقفناه��ا بأي��د 
وافواه غرث��ى.. قضينا معه 
ش��طرا من الزمن وانهالينا 
عليه باالس��ئلة عن كل ما 

يخطر في بالنا من اسئلة 
حول االماك��ن التي نحتاج 
اليها وكان يص��ف لنا كل 
ودعناه  وبعده��ا  مانبتغيه 
لنتوج��ه  الع��ودة  بتحي��ة 
نحو )املترو( الذي كان يسير 
بس��رعة فائقة وف��ي تلك 
االثناء بني مزاح وتندر حانت 
من��ي التفات��ة نح��و اح��د 
املقاعد الش��اغرة جلست 
واستغرقت بالنظر لالماكن 
اش��اهدها مبح��اذاة  الت��ي 
حرك��ة س��ير املت��رو وحني 
انتبهت لم اج��د احدا من 
االصدقاء فاضطررت للنزول 
في اح��دى احملط��ات اجرت 
تاكسي بعد ان اخرجت له 
ليش��غل  التعريف  بطاقة 
عداده وحاسوبه ثم ينطلق 
نح��و كويكا وعل��ى مقربة 
من الفن��دق رأيت االصدقاء 
ف��ي مركب��ة يلوح��ون ل��ي 
بن��ا  وانته��ى  ويبتس��مون 
وفي  ال��ى غرفن��ا  املط��اف 
الدورة  التالي كان��ت  اليوم 
التدريبية ق��د بدات لنحزم 
حقائبن��ا وندخل الى قاعة 
احملاض��رات ..لف��ت انتباهي 
ش��خص من فريقنا يدعى 
ببس��اطته  عالء  الدكت��ور 

وابتس��امته الت��ي ال تفارق 
وجه��ه في كل جلس��ة او 
بقدراته  يبرز  محاضرة كان 
اللغوية واملعرفية حتى اثار 
دهش��ة الطاق��م التدريبي 
ف��ي كويكا واعتم��دوه في 
الترجمة مع االنس��ة لبنى 
وايضا في التواصل معهم 
في الكثي��ر من االمور وكان 
بروزه اكثر عندما طلب منه 
الكوريون في نهاية املطاف 
ان يلقي كلمة باسم الوفد 
فنه��ض بجدارته املعهودة 
ليقف على املنصة ويتفوه 
بعبارات الواثق من نفس��ه 
متحدث��ا ع��ن ال��دورة وعن 
اهمية التواصل االنس��اني 
بني الشعوب وخصوصا في 
مواضي��ع حقوق االنس��ان 
حي��اه  انته��ى  ان  وبع��د 
الكوريون ومنحوه ش��هادة 
تقديري��ة ومبلغا م��ن املال 
ثم عاد الين��ا يزهو بعطاءه 
فاس��تقبلته بالتصفي��ق.. 
فابتس��م قائال: م��ا هكذا 
ي��ا صديق��ي ان��ت تخجل 
وانت  فاجبت��ه  تواضع��ي.. 
رفعت رؤوس��نا يا صديقي..

وانطوى ذل��ك اليوم لنحزم 
حقائبنا ونعود الى الديار.

البينة اجلديدة / علي شريف
شهد نادي عش��تار الثقافي النسوي 
ف��ي محافظة بابل فعالي��ات ثقافية 
حواري��ة  وجلس��ات  منوع��ة  وفني��ة 
ضمن نش��اطاته الدورية. واس��تهلت 
الفعاليات باستضافة الفنان الدكتور 
محمود شبر في جلسة فنية وكانت 
في حواره الروائية هبة محمد. وحتدث 

الفنان الدكتور ش��بر قائ��ال: تغمرني 
قب��ل  م��ن  الس��تضافتي  الس��عادة 
نادي عش��تار النس��وي الذي يعد من 
النوادي الريادية إلشاعة الثقافة وروح 
التس��امح والفن في مدينة بابل. وردا 
على س��ؤال ما هو الفن التش��كيلي 
ف��ي منظ��ار الفنان الدكت��ور محمود 
ش��بر؟ اج��اب: إن الف��ن التش��كيلي 

يحتوي على الفن��ون التي لها عالقة 
باملفه��وم البصري ويش��مل الرس��م 
والنحت والعم��ارة وجميعها تعكس 
الثقاف��ات للعص��ر ال��ذي تعيش فيه 
الفنون التش��كلية التي هي ليس��ت 
منفصلة عن اخلطاب الثقافي واألدبي 
لكي توصل اخلطاب إلى املتلقي بروح 
العص��ر والزم��ان واملكان. ث��م قدمت 

الدكتورة ه��دى كرمي نب��ذة مختصرة 
عن تأسيس أول مول جتاري في العالم 
وضم��ن فق��رة ملخص كت��اب قدمت 
فاطم��ة محمد ملخ��ص لرواية )أنني 
أمراة( كما قدمت مرمي هاشم ملخص 
لرواية )البره��ان(. وحضرت الفعاليات 
نخبة من املثقف��ني واألدباء والفنانني 

وأساتذة أكادمييون.

د. عالء العنزي

رواية هي اقرب إلى الذاتية، انطلقت من اخلاص إلى العام، لتس��لط الضوء على جتربة إنس��انية لها خصوصيتها، لكنها حتمل في طياتها أبعادا 

إنس��انية وسياس��ية وأيديولوجي��ة، عابرة للجغرافيا والزم��ن، إنها )ذكرأة( للروائي عل��ي احلديثي الصادرة عن دار نين��وى 2019. من األبعاد احلديثة 

للرواي��ة، والتي أش��ار إليها الناقد جان ريكاردو في كتاب��ه قضايا الرواية احلديثة هي )البعد العضوي(، أي حض��ور الكاتب في نصه بطريقة ما، مما 

يجعلها مس��تجيبة له، خاضعة لطبيعته.. وهذا ما يالحظه القارئ في بعض اإلش��ارات، التي تعمد الكاتب أن يلفت نظرنا إليها، على إن البطل 

السارد قد يكون الكاتب نفسه..

فعاليات ثقافية وفنية لنادي عشتار الثقايف النسوي يف بابل

بغداد / البينة الجديدة
بتوجيه من وزير الثقافة والسياحة 
واآلثار الدكتور عبد األمير احلمداني 
توجهت جلن��ة خلية األزمة اخلاصة 
بإي��وان املدائ��ن إل��ى املوق��ع إلجراء 
الكش��ف امليدان��ي والوق��وف على 
حالت��ه االنش��ائية وما تع��رض له 
مؤخرا من ت��داع. صرح بذلك وكيل 
واآلثار  الس��ياحة  ال��وزارة لش��ؤون 
الدكتور قيس حس��ني رش��يد الذي 
راف��ق اللجنة في زيارته��ا, مضيفاً 
إن إي��وان املدائ��ن م��ازال ضمن فترة 
الصيان��ة املق��رة قانوني��ا ولم يتم 
إستالمه بعد من قبل وزارة الثقافة 
والهيئة العامة لآلثار والتراث. وعن 
حالت��ه اإلنش��ائية قال رش��يد: إن 
بع��ض مناطق م��ن س��قف اإليوان 
ق��د تعرض للضرر بس��بب موس��م 
األمطار وحدثت بها تش��ققات أدت 
الى تس��اقط بع��ض اآلج��ر املبني 
منه اإلي��وان أما الب��دن والواجهات 

تتعرض  فل��م  االخ��رى  واملقترب��ات 
إلى أي اض��رار وقد قمنا ه��ذا اليوم 
بإستدعاء الش��ركة اجليكية، التي 
س��تحضر إل��ى بغ��داد ي��وم األحد 
القادم إلبالغه��ا ما يجب فعله من 
أعم��ال إنقاذي��ة س��ريعة والب��د ان 
نؤك��د ان اآلج��ر املتس��اقط هو من 
االج��زاء املصانة حديث��اً وليس من 

األجزاء األصلية للمبنى.

خلية األزمة إليوان املدائن
 تزور املوقع ميدانيًا

نصيف علي وهيب

م��ا بينن��ا؛ ش��ذا الورد، 
محب��ة،  نتقاس��مُه 
شوقي وشوقِك وجهاِن 
ب��ه  لنتدف��أ   للح��ب، 

احمللقُة  القل��وُب  كثيراً، 
في الس��ماء، ستغيثنا 
حكاي��ة  تل��ك  م��ودة، 
بدأت، مذ ع��رف نبضي 
نعزفها  نغم��ًة،  حياتُه 
وداد  هارموني��ة  مع��اً 
القلوب،  ل��كِل  القلبني 
أخ��رى  حلظ��اٌت  ه��ي 
للحُل��م؛ نرس��مُه بلون 
الورد، اتفقنا عليه لوناً 

وردياً.

حلظات أخرىخاطرة 

مهرجان املربد الشعري بنسخته ال�)٣٣( الذي انطلق مبشاركة عربية 
له  االعالمية  التغطية  كانت  ايام   )4( فعالياته  واستمرت  واجنبية 
يتيمة جدا.. فهل القصور في اللجنة املنظمة له ام ثمة سبب آخر؟ 
ما يؤسف له ان قنواتنا الفضائية على كثرتها واذاعاتنا على تعددها 
فشلت في منح املهرجان املساحة التي يستحقها.. ما نريده التفتيش 
عن االسباب واملسببات ألنه من العيب اال تتم التغطية ملهرجان كبير 

بهذه الطريقة اجملحفة!!



متابعة / البينة اجلديدة
كش��فت الفنان��ة اللبنانية مي 
حريري أن طليقها الفّنان الراحل 
ملح��م ب��ركات، خانه��ا م��ّرات 
عديدة، من بينها عالقات جمعته 
بنجمات شهيرات. وقالت حريري 
ف��ي برنام��ج »ب��ال تش��فير« من 
تق��دمي مت��ام بليق عل��ى فضائية 
»اجلدي��د«: »خانن��ي م��رات عّدة، 
ولكن كنت أس��امحه، ألنه كان 
الش��خص الوحيد ف��ي حياتي«.

جمعت��ه  ب��ركات  أن  وأضاف��ت 
عالقات بالكثير من جنمات الفن 
اللبناني املش��هورات واملبتدئات، 
لكنه��ا الوحي��دة الت��ي تزوجها 
ف��ي العل��ن بس��بب الكاريزم��ا 
الت��ي متتلكه��ا. وأش��ارت إلى أن 
الراح��ل اعتنق الدين اإلس��المي 
حتى يتزوجها، وأش��هر إسالمه 
مرتني: األولى في سوريا والثانية 
ف��ي لبن��ان، الفت��ًة إلى أن��ه قام 
بعد طالقهم��ا بتعميد جنلهما 
ملحم جونيور، وهو اآلن ينتمي 
للطائفة األرثوذكس��ية. وبّينت 
أن س��بب خالفه��ا مع ب��ركات 
وطالقهما 3 م��رات، هو أنه »كان 

يغار عليها كثيراً«.

الحفاظ على الرتاث
يقول البرزجني: في ع��ام 2007 وبعد االنفجار 
ال��ذي اس��تهدف ش��ارع املتنب��ي ال��ذي يعد 
أش��هر املعالم احلضارية والثقافية في بغداد 
وبه��دف محو كل املعال��م احلضارية والفنية 
والتراثي��ة في��ه مت تفجي��ر س��يارة مفخخ��ة 
راح ضحيته��ا الكثي��ر م��ن رواده ومنه��م )5( 
ش��هداء من أوالد وأحفاد صاحب املقهى الذي 
اعتاد على اس��تذكارهم بإقامة حفل تأبيني 
س��نوي يحض��ره الكثي��ر من الش��خصيات 
والس��فراء والهيئات الدبلوماس��ية، وبعد أن 
اس��تعاد الشارع نش��اطاته وبحّلته اجلديدة 
قمنا بتأس��يس قاعة )الشناشيل( في املركز 
الثقافي البغدادي كوني صاحب أكبر مكتبة 
تراثية في بغداد، إضافة إلى تأس��يس مكتبة 

صوتية داخ��ل مبنى القش��لة التراثي التابع 
لوزارة الثقافة والس��ياحة واآلث��ار تباع فيها 
اس��بوعياً كل ي��وم جمع��ة أش��رطة غنائية 
وصوتي��ة لفنان��ي الزم��ن اجلمي��ل )األغان��ي 
واملقام��ات لعمالق��ة الف��ن العراق��ي(، وجاء 
تأس��يس هاتني املكتبتني من اجل االحتفاظ 
بالت��راث العراقي وعدم ضياعه )لكي ال ميوت( 
واحلف��اظ عل��ى تراثنا الذي يش��كل جزءاً من 
هويتنا العراقية، وطموحي أن يخلدني التاريخ 

كي أحافظ على تراث املطربني القدامى.
مصور خاص

يضي��ف رزكار: من��ذ ما يقارب األربع س��نوات 
وخالل إح��دى زياراتي ملقهى الش��ابندر الذي 
اعت��دت على زيارت��ه دائماً يطل��ب مني احلاج 
محم��د اخلش��الي صاح��ب املقه��ى أن أكون 

مص��ور املقهى اخل��اص وجاء طلب��ه هذا من 
خالل عملي بش��كل متواصل في��ه بتصوير 
وتكبي��ر صور مرتادي املقه��ى، فوافقت فرحاً 
بطلب اخلش��الي وبصورة مجانية دون مقابل 
من الطرفني، فهدفنا واح��د هو احلفاظ على 
هوية الش��ارع الثقافي، وحرص��ت أن أتواجد 
فيه أي��ام اجلم��ع والعط��ل الرس��مية حيث 
يكت��ظ الش��ارع ب��رواده وزائريه م��ن والعرب 
واألجان��ب والعراقيني والش��خصيات املهمة 
م��ن رئي��س اجلمهوري��ة وال��وزراء والس��فراء 
والوف��ود والفنان��ني واملثقف��ني، وب��دوري أوثق 
زياراته��م بالتق��اط الص��ور التي تع��د وثائق 
صوري��ة تاريخية ال��ذي البد للزائ��ر أن يلتقط 
صورة فيه، حيث يوثقها احلاج اخلش��الي في 
س��جل الزيارات، حيث يس��جل الزائرون فيه 
انطباعاتهم وإعجابهم ببضع كلمات مذيلة 
بأسمائهم وتواقيعهم مرفقة مع الصور التي 
التقطه��ا لهم، فلدى احلاج اخلش��الي كتاب 
كبير جداً يضم أكثر من) 200( صفحة يعمل 
على توثيقها في هذا الكتاب من خالل تدوين 
م��ا كتبه ال��زوار في س��جل الزي��ارات مرفقة 
م��ع صوره��م، وبعد إكم��ال الكت��اب وطبعه 
ي��وزع مجاناً لكل من س��جل زيارته من خالل 

حضوره وضيوفه من كل دول العالم.
بصمة خاصة

وعن س��بب اهتمامه وانضمام��ه للعمل في 
املقهى يق��ول رزكار: أرى في احلاج اخلش��الي 
صورة أبي رحمه اهلل ألنه إنس��ان شهم وقوي 
ومنوذج مثالي للشخصية البغدادية األصيلة 

بزيّ��ه البغ��دادي الق��دمي الصاي��ة و)الچراوية( 

وأحس بعملي معه بأنني س��اهمت ولو بجزء 
بس��يط في حفظ الذاك��رة الفنية والفنانني 
وتل��ك احلقبة اجلميل��ة أيام األصال��ة والذوق 

الرفيع.
ثقة وتوثيق

وعن س��بب اختي��اره رزكار البرزجني مصوراً 
خاصاً ملقهى الش��ابندر ق��ال احلاج محمد 
اخلش��الي: بطبيع��ة احل��ال يرت��اد املقه��ى 
كثي��رون يحرص��ون عل��ى توثي��ق زيارته��م 
بالتق��اط الص��ور التذكارية في��ه، واخترت 
رزكار البرزجن��ي كمص��ور خ��اص للمقه��ى 
بالرغ��م م��ن الكثي��ر م��ن املصوري��ن الذين 
ميثل��ون رواد املقهى، فالصورة أمانة وال ميكن 
أن أث��ق ب��أي مص��ور ال أعرفه حفاظ��اً على 
خصوصية الزائر وخش��ية م��ن البعض اآلخر 
الذي قد يستغل الصورة لتحقيق مآرب أخرى 

كقناص وليس كمصور.
مكتبة تراثية

وع��ن أهم أعمال��ه ومقتنياته ق��ال البرزجني: 
أكث��ر مقتنيات��ي هي )ن��وادر( منه��ا خطابات 
عبد الكرمي قاس��م، وناظم الغزالي وحضيري 
أب��و عزيز والقبنچي ويوس��ف عم��ر وغيرهم، 
ومن أهمها )سورة اإلسراء( للقارئ مال عثمان 
املوصلي مس��جلة على اس��طوانة شمعية 
الباح��ث املوس��يقي س��عد  إياه��ا  أهدان��ي 
الس��عدي في ع��ام 2009 لكون��ي محتفظاً 
بكن��وز الثقافة واألصالة، واه��م أعمالي هي 
إقامة عدة معارض استذكارية لفنانني تركوا 
بصمة نادرة في التراث العراقي، وأنا أحببتهم 
له��م  أق��دم  أن  فأحبب��ت  أزامنه��م  أن  دون 
ش��يئاً يخلدهم، وبهذا أصب��ح كل العازفني 
واملدرس��ني ومعهد  والباحث��ني  واألكادميي��ني 

الدراسات النغمية وأكادميية الفنون اجلميلة 
ه��م رواد محلي وه��م أصدقائ��ي فيحصلون 
عل��ى مبتغاه��م م��ن األغان��ي الن��ادرة لكل 
املطربني، فعملت على إعادة تسجيل األغاني 
اخلالدة التي لها جمهورها وش��عبيتها، كما 
ش��اركت في كثير من املعارض منها مع جلنة 
امل��رأة ف��ي وزارة الثقافة مبع��رض فوتوغرافي 
وصوتي ملطربات بغداد )سليمة مراد، عفيفة 
اس��كندر، منيرة الهوزوز، زهور حس��ني، زكية 
جورج، نرجس ش��وقي، وحي��دة خليل، أحالم 
وهب��ي، مائدة نزهت، انوار عبدالوهاب، س��يتا 
هاكوبيان، وامل خضير( وذلك احياًء لذكراهم 
ولتعري��ف األجي��ال اجلدي��دة بإرثن��ا الثقافي 
الفني وما تزخر به املكتبة الصوتية والصورية 

من عمالقة الفن اجلميل. وأشار البرزجني: آخر 
نشاطاتي كانت مشاركتي في جائزة اإلبداع 
العراقي��ة في وزارة الثقافة في حقل التصوير 
الفوتوغراف��ي، بص��ورة فوتوغرافية عبارة عن 
رجل كبي��ر في الس��ن أس��ميتها العراق ألن 
الرجل تكسو مالمحه احلزن والتعب وهو في 
خريف العمر يرتدي )دشداشة ممزقة( تعكس 
حالته التي يرثى لها فهو بنظري يشبه بلدنا 
احلبي��ب املتعب. رزكار البرزجن��ي مواليد 1966 
السليمانية شهادته هي احلياة، عضو نقابة 
الفنانني العراقي��ني وعضو جمعية املصورين 
العراقيني، عضو جمعية املوس��يقيني، عضو 
رواد وأبطال املالكمة في العراق، عضو جمعية 

حقوق اإلنسان، موظف في وزارة الثقافة.

مي حريري تكشف إسالم ملحم بركات 
وخيانته هلا مع جنمات شهريات

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية

العنـــــوان : بغداد -شارع فلسطني - مقابــل وزارة النقــل - خلف مسبح حي املهندسني
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رجاء حميد رشيد ال

المصور الفوتوغرافي رزكار البرزنجي: أسعى للحفاظ على الذاكرة الفنية

اقترن اس��م مقهى الش��ابندر باسم شارع املتنبي، فهما صنوان متالزمان. والبد لزائر املتنبي من الدخول ملقهى الشابندر واحتساء الشاي البغدادي واالستماع إلى األغاني العراقية اخلالدة مع 
تدوين كلماته في سجل صاحب املقهى احلاج محمد اخلشالي والتقاط صورة تذكارية بعدسة مصور املقهى رزكار البرزجني. رزكار البرزجني.. مصور أشهر مقاهي بغداد )مقهى الشابندر( التراثي 
القدمي في ش��ارع الثقافة والفن )املتنبي( وأحد أش��هر املصورين في مجال توثيق املكتبة الفنية من خالل التصوير الفوتوغرافي واملوس��يقي المتالكه أكبر أرش��يف غنائي وأكبر مكتبة صوتية 
حتتوي على ما يقارب ال�)15000( عمل تراثي من صور وصوتيات )تيب، كاسيت، اسطوانة، سي دي، صور( ونوادر الغناء العراقي القدمي، لفنانني يعدون النواة األولى في تأسيس الفن 
العراقي األصيل البعض منها يعود إلى عشرينات وأربعينات وخمسينات القرن املاضي، وفي كل األطوار: الريفي واملقام وغيرها وألجيال متعاقبة )ناظم الغزالي، حضيري ابو عزيز، 

عبد الصاحب شراد، حسني نعمة، فاضل عواد، ياس خضر وغيرهم(..

أرى يف احلاج اخلشالي صورة أبي ألنه إنسان شهم وقوي ومنوذج مثالي للشخصية البغدادية 
األصيلة بزّيه البغدادي القديم

قمنا بتأسيس قاعة 
)الشناشيل( يف املركز 

الثقايف البغدادي كوني 
صاحب أكرب مكتبة تراثية 

يف بغداد إضافة إىل 
تأسيس مكتبة صوتية 

داخل مبنى القشلة الرتاثي

بغداد / البينة اجلديدة
القائ��د  ال��وزراء  رئي��س  برعاي��ة 
الع��ام للق��وات املس��لحة الدكتور 
وبالتنس��يق  امله��دي  عب��د  ع��ادل 
م��ع الش��ركة العام��ة للمع��ارض 
واخلدمات التجارية العراقية وبدعم 
واس��ناد وزارتي الدف��اع والداخلية، 
ش��ارك وفد ال��دار العراقي��ة لالزياء 
عقي��ل  الع��ام  مديره��ا  برئاس��ة 
ابراهي��م املندالوي ف��ي لوحة عراق 
احلب والس��الم الت��ي عرضت فيها 
عروض قامت بها عارضات ازياء الدار 
ف��ي هذه املناس��بة الت��ي جرت في 

صال��ة املؤمت��رات التابعة 
الدول��ي  بغ��داد  ملع��رض 
وعل��ى خش��بة مس��رح 
الع��رض  ون��ال  الصال��ة 
واستحس��ان  اعج��اب 
كافة  احلضور واستهلت 
عروض االزياء القدمية منذ 
عص��ور مضت م��ن تاريخ 
بغداد العريق والتي زينت 
خلفية العارضات لوحات 
س��ينمائية مت به��ا عرض 
صور فيلمي ملشاهد تلك 

االزياء.

دار األزياء تشارك يف افتتاح معرض األمن والدفاع والصناعات العراقية الدولي

متابعة / البينة اجلديدة
بوس��يل،  بس��مة  نش��رت 
ثامر  الفن��ان املص��ري  زوج��ة 
حس��ابها  عب��ر  حس��ني، 
عل��ى »إنس��تغرام«، مقط��ع 
فيدي��و لها وهي ت��ؤدي إحدى 
الفيديو  ف��ي  وبدت  أغنيات��ه. 
وهي تراف��ق األغنية وتتراقص 
عل��ى أنغامها بأنوث��ة الفتة. 

وحق��ق الفيديو أكث��ر من أكثر 
من 454 ألف مش��اهدة في أقل 
م��ن يوم واحد.وأب��دى املتابعون 
بس��مة  بعفوي��ة  إعجابه��م 

ونعومتها وظهورها الطبيعي. 
كما متن��وا لها وللنجم املصري 
دوام النجاح والبقاء معاً. إال أن 
أكثر ما لف��ت انتباههم هو رد 
الفن��ان عليه��ا بطريقة أظهر 

فيها مشاعره جتاهها. وكتب: 
»أمتنى جنوم السما تتجاب. هي 
الفرص��ة دي تتس��اب؟ حبيت 
الدين��ا مع��اك م��ن أول ي��وم«.

ويش��ار إلى أن حس��ني تعرض 
مؤخ��راً لهج��وم م��ن املط��رب 
الشعبي سعد الصغير بسبب 
استعانته في أغنية »100 وش« 
باملطربني الشعبيني مصطفى 
حج��اج وأحمد ش��يبة ودياب. 
وقال الصغي��ر إن صوته أفضل 
من صوت تامر، م��ا منع األخير 

من اإلستعانة به.

بسمة بوسيل تشعل املواقع بأدائها أغنية لثامر حسين

متابعة / البينة اجلديدة
إحتف��ل النج��م اللبنان��ي وائ��ل كفوري 
ي��وم ام��س االول بعيد مي��الده، في حفٍل 
أقيم على ش��رفه، ومتّت دعوة العديد من 
أصدقائه إليه، من فنانني وإعالميني وجنوم 
وشخصيات سياسية معروفة، وهذه من 
امل��ّرات النادرة الت��ي يحتفل فيها كفوري 
بعيد ميالده ويتّم نشر صوٍر من مناسبات 
خاص��ة ب��ه. من ب��ني احلض��ور، »النجمة 
الذهبي��ة« ن��وال الزغبي، صديق��ة وائل، 
والتي ش��اركها منذ 22 عام��اً، في العام 
1996، حتت إشراف اخملرج واملنتج سيمون 
أس��مر، في دويتو أغنية »مني حبيبي أنا« 
من كلمات الش��اعر ميشال جحا وأحلان 

املوس��يقي جوزيف جح��ا، وحّققت منذ 
ذل��ك احل��ني جناحاً كبي��راً. ورغ��م لقاءات 
رة، إاّل أنّهما لم يُقّدما إاّل  النجمني املتك��رّ
نادراً ج��ّداً األغنية معاً، ف��كان االحتفال 
بعي��د ميالد وائ��ل كفوري مناس��بًة ممّيزة 

إلسترجاعها، فغّنياها معاً.

بعد 22 سنة .. هكذا التقى وائل كفوري 
ونوال الزغيب وغّنيا »مني حبييب أنا«

البينة اجلديدة / حمودي عبد غريب
اقام مكت��ب حقوق اإلنس��ان ف��ي بعثة األمم 
الع��راق وعل��ى مس��رح  املتح��دة ملس��اعدة 
املفوضية العليا حلقوق اإلنسان ببغداد ظهر 
ي��وم امس االحد وف��ي متام الس��اعة الواحدة 
ظه��راً فعالية العروض الس��ينمائية لألفالم 
القصيرة والتي تس��لط الض��وء على مجمل 
التحدي��ات املعاص��رة التي واجه��ت األقليات 
في األح��داث األخي��رة التي ش��هدتها البالد 
خالل السنوات األخيرة من أضطهاد وتعسف 
وتهجي��ر وكذلك تتن��اول هذه االف��الم حقوق 
اإلنسان بصورة عامة. ويذكر أن جميع األفالم 

قد مت إنتاجها هذا العام 2019 خملرجني ش��باب 
وش��ابات من مختل��ف املدن العراقي��ة والتي 
ش��اركت مؤخراً مبهرج��ان 3×3 الس��ينمائي 
الدولي الرابع للفترة من 3��5 من هذا الش��هر 
والتي أثنى عليها اجلميع وماتناولته من أفكار 
مواضيع ذات الطابع االنس��اني.. هذا واستمر 
الع��رض م��ن الس��اعة 1 ال��ى 3 ظه��راً مبق��ر 
املفوضي��ة العليا اجمل��اور لنادي الق��وة اجلوية 
الرياضي. ومت تكرمي كافة املشاركني والعاملني 
في هذه االفالم القصيرة، وتكرمي خاص لالفالم 
الفائ��زة باملراك��ز الثالث االول��ى مبهرجان 3×3 

السينمائي الدولي الرابع.

األفالم السينمائية القصرية اخلاصة حبقوق اإلنسان يف مقر املفوضية العليا
بغداد / البينة اجلديدة

اجتمع في نقابة الفنانني عدد من املعنيني 
باحلقل املوس��يقي م��ن اكادمي��ني وفنانني 
وعازف��ني وملحنني مبش��اركة مع��اون مدير 
عام دائرة الفنون املوس��يقية عماد جاسم 
ونقي��ب الفنان��ني الدكت��ور جب��ار ج��ودي 
ملناقش��ة النش��يد الوطني. أك��د الدكتور 
جبار ج��ودي أهمية االجتم��اع لوضع رؤية 
مش��تركة للخروج بتوصي��ات والعمل من 
اجل االتفاق على نش��يد وطني يليق باسم 

العراق. فيما ثمن عماد جاسم هذه اخلطوة 
مؤكدا دعم وزير الثقافة والس��ياحة واآلثار 
هذه الروح التضامنية، مشيراً الى أن الوزارة 
تدع��م هذا احلراك الثقاف��ي مبا يخدم تطور 
اإلب��داع وإع��الء ش��أن العراق، ه��ذا وناقش 
اجملتمع��ون خطوات اختي��ار اللحن او عمل 
مس��ابقة الختي��ار األحل��ان والقصائ��د من 
خالل دعوة الشعراء وامللحنني للمساهمة 
في تقدمي مقترحاتهم ومش��اريعهم بهذا 

اخلصوص.

فنانون وأكادمييون يناقشون اختيار النشيد الوطين
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: 30/خ/2015
التاريخ: 2019/3/10

إعـــــــــالن 
ــري صكر(  ــط حمل بيك آب دبل قمارة 2013 الواقعة يف الكوت العائدة للمدينة )علي مش ــيارة املرقمة 19467 أ واس تبيع مديرية تنفيذ الكوت الس
ــًا واربعمائة دينار، فعلى  ــرون الف ــبعون مليونًا واثنان وعش ــم عزيز( البالغ )178,22,400( مائة وثمانية وس ــالم جاس ــوزة لقاء طلب الدائن )س املحج
ــتصحبًا معه التأمينات القانونية عشرة من املائة من القيمة  ــر مس ــراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة )10 أيام( تبدأ من اليوم التالي للنش الراغب بالش

املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل

عقيل خلف الخرسان 
املواصفات:ـ 

1-موقعه ورقمه:- السيارة املرقمة 19467 أ واسط حمل بيك آب دبل قمارة موديل 2013 هيلوكس.  
2-جنسه ونوعه:- 

3-حدوده واوصافه 
4-مشتمالته :- 

5-درجة العمران: 
6-مساحته:-  
7-الشاغل :- 

8-القيمة املقدرة:- 15,000,000 خمسة عشر ألف دوالر أمريكي.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: 2018/3642
التاريخ: 2019/3/10

إعـــــالن 
ــن  ــعد ياس ــم 6885/2 م29 داموك يف الكوت العائد للمدين )خلف صكب جوهر( املحجوز لقاء طلب الدائن )أس ــل املرق ــع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلس تبي
ــر  ــالل مدة )30 يومًا( تبدأ من اليوم التالي للنش ــراء مراجعة هذه املديرية خ ــون مليون دينار، فعلى الراغب بالش ــغ )150,000,000( مائة وخمس ــب( البال صك

مستصحبًا معه التأمينات القانونية عشرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرسان

املواصفات:ـ
1-موقعه ورقمه:- كوت /الشهداء رقمة 6885/2 م 29 داموك  

2-جنسه ونوعه:- العقار عرصة ملك صرف اىل نصفن )بناء وعرصة( والعقار يقع على شارعن )ركن( ومفروز اىل نصفن النصف االول بناء مكون من طابقن الطابق 
ــتقبال 3,5x3,5م2 ومطبخ 3,5x3,5م2  ــة وصحيات خارجية وهول داخلي ما يعادل 7,5x4 م2 وغرفة نوم 5,5x5 م2 واس ــوي على طرمة امامي االول يحت
ــطح الدار مع بيتونة وكذلك وجود سلم حديد خارج يؤدي  ــلم يؤدي اىل س مع الصحيات 2x2 م2 اما الطابق العلوي نفس الطابق االرضي من حيث البناء ووجود س
ــي والبناء حديث والسقف بالصبة الكونكريتي اما النص الثاني من العقار  ــمنت وملبوخ بابياض واالرضية مبلطة بالكاش اىل الطابق العلوي والبناء من الطابوق واالس

عرصة. 
3- حدوده واوصافه: 

4-مشتمالته:- 
5- درجة العمران: 

7- مساحته:- 2 اولك و 1,16 م2
8-  الشاغل:- الدائن وعائلته 

9- القيمة املقدرة: قيمة العقار ارضًا وبناًء )145,000,000( مائة وخمسة واربعون مليون دينار.

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

مديرية زراعة محافظة واسط
األراضي / التوزيع

العدد: 5814
التاريخ: 2019/3/10

م/ إنذار
اىل / الفالح املرتحل )غضبان فضل حمود(

نظرًا الرتحالكم عن األرض املوزعة عليكم والبالغة 30 دونم ضمن أراضي السلف 1/1 مقاطعة 
ــم 4877 يف 1976/12/26 واملربم وفق القانون  ــة بموجب قرار التوزيع املرق 25/ ام الفالحي
ــرتة 30 يومًا من  ــتغالل وخالل ف ــكن واالس ــنة 1970 لذا ننذركم بوجوب العودة والس 117 لس
تاريخ نشر هذا اإلنذار وبخالفه يتم الغاء التوزيع عليك واسرتداد األرض وتأجريها وفق الضوابط 

والتعليمات.
م.ر مهندسن زراعين
أركان مريوش حسن
مدير زراعة محافظة واسط

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

مديرية زراعة محافظة واسط
األراضي / التوزيع

العدد: 5816
التاريخ: 2019/3/10

م/ إنذار
اىل / الفالح املرتحل )عبد اهلل عطشان بشبوش(

نظرًا الرتحالكم عن األرض املوزعة عليكم والبالغة 30 دونم ضمن أراضي السلف 6/1 مقاطعة 
ــان بموجب قرار التوزيع املرقم 413 يف 1971/11/17 واملربم وفق القانون 117  4/ ام الجرب
ــرتة 15 يومًا من تاريخ  ــتغالل وخالل ف ــكن واالس ــنة 1970 لذا ننذركم بوجوب العودة والس لس
ــق الضوابط  ــرتداد األرض وتأجريها وف ــع عليك واس ــم الغاء التوزي ــذا اإلنذار وبخالفه يت ــر ه نش

والتعليمات.
م.ر مهندسن زراعين
أركان مريوش حسن
مدير زراعة محافظة واسط

فقدان هوية

فقدت هوية باسم )سارة 
ــل( صادرة من  فوزي وائ
ــداد، على  ــة بغ محافظ
من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.
مع التقدير

جمهورية العراق / وزارة النفط
شركة توزيع املنتجات النفطية / فرع ميسان

اىل/ كافة الشركات واملكاتب املتخصصة الراغبن باالشرتاك باملناقصة
م/ مناقصة رقم )2019/1( خدمات وتنظيف مواقع فرع ميسان )إعالن أول(

ــر شركة توزيع املنتجات النفطية/ هيأة توزيع الجنوب/ فرع ميسان دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن  1- يس
ــركات واملكاتب املتخصصة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص بمناقصة )خدمات  وذوي الخربة من اصحاب الش

تنظيف مواقع فرع ميسان(.
2- تتوفر لدى )شركة توزيع املنتجات النفطية/ هيأة توزيع الجنوب/ فرع ميسان( التخصيصات املالية ضمن 

املوازنة االتحادية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات )خدمات تنظيف مواقع فرع ميسان(. 
3- بإمكان مقدمي العطاء الراغبن يف شراء الوثائق القياسية لعطاء مناقصة )2019/1( خدمات وتنظيف 
مواقع فرع ميسان( باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل شركة توزيع/ فرع ميسان/ الشعبة القانونية 
ــون الف دينار بامكان مقدمي  ــرتدة البالغة )150,000( مائة وخمس وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املس

العطاء الراغبن يف الحصول على املزيد من املعلومات على العنوان املبن يف اعاله.
ــدوق تقديم  ــتعالمات الفرع/ صن ــان/ اس ــع املنتجات/ فرع ميس ــركة توزي ــاءات اىل مقر ش ــلم العط 4- تس
العطاءات/ العمارة/ منطقة الشبانة/ مقابل جسر الجمهورية قبل الساعة )12( ظهرًا من يوم غلق املناقصة 
ــح العطاءات بحضور  ــيتم فت ــوف ترفض العطاءات املتأخرة وس ــوم )االربعاء( املصادف 2019/3/20 وس ي
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف مقر الفرع/ الطابق االول قاعة االجتماعات بعد الساعة 

)12( ظهرًا من يوم الغلق املذكور.
ــًا من يوم  ــعة صباح ــاعة التاس ــارات املقاولن يف تمام الس ــاص لالجابة عن استفس ــر خ ــيعقد مؤتم 5- س
ــبانة/ مقابل  ــادف 2019/3/13 وذلك يف نفس مقر الفرع الواقع يف العمارة/ منطقة الش ــاء( املص )االربع
جسر الجمهورية اذا صادف موعد انعقاد املؤتمر او موعد الغلق عطلة رسمية فان موعد غلق املناقصة حسب 
ــاعة املحددة يف التاريخ االساس لعقد املؤتمر وساعة  ــيكون يف اليوم الذي يلي العطلة وبتمام الس الحال س

غلق املناقصة.
ــاب ضمان صادر من مصرف  ــفتجة او خط ــن العطاءات ضمانًا للعطاء )صك مصدق او س ــب ان تتضم 6- يج
عراقي معتمد من البنك املركزي العراقي( وبمبلغ )5,520,000( خمسة مالين وخمسمائة وعشرون الف 

دينار نافذ ملدة )28( يوما بعد مدة نفاذ العطاءات املحددة بـ)120( يوما بعد تاريخ الغلق.
7- ان الشركة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

8- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر االعالن واملصاريف االخرى.
ــل مقدم العطاء الفائز يف تقديم ضمان حسن االداء او توقيع العقد سوف يرتتب عنه الغاء  9- يف حالة فش

االحالة ومصادرة ضمان العطاء دون حاجة اىل حكم قضائي.
10- الكلفة التخمينية للمشروع )276,000,000( مائتان وستة وسبعون مليون دينار ال غريها.
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12- تقدم الحسابات الختامية آلخر سنتن تسبق عام 2014 كونها سنة بدء األزمة املالية.  

ء/ حيدر عبد الجبار عبد اهلل
مدير هيأة توزيع الجنوب
قاسم مطشر قاسم 
وكيل مدير هيأة توزيع الجنوب 
مدير فرع ميسان

فقدان هوية
ــم  باس ــة  هوي ــدت  فق
ــن  ــم حس ــل هاش )جمي
ــن  م ــادرة  ص ــن(  محس
ــداد، على  ــة بغ محافظ
من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.
مع التقدير

فقدان هوية
ــدت هوية صادرة من  فق
ــركة  ش ــط/  النف وزارة 
ــم  باس ــاز،  الغ ــة  تعبئ
رؤوف(  ــم  كاظ ــل  )نوف
ــى من يعثر  فالرجاء عل
عليها تسليمها إىل جهة 

اإلصدار.



هموم الناس

 من يعيد احلياة 
للمصانع املعطلة؟

من النافذة

   لألس��ف الش��ديد الصناع��ة العراقي��ة اصبحت ش��به 
ميتة واغلب املعامل معطلة بس��بب االس��تيراد واالهمال ، 
فالصناعة العراقية س��ابقا كانت تش��كل 14% من حجم 
الدخ��ل القومي، وتعد من األفض��ل باملقارنة مع دول اجلوار، 
إال أنها ش��هدت انتكاس��ة كبيرة بعد االحت��ال االمريكي 
عام 2003 نتيجة  إغراق السوق احمللية باالستيراد واإلهمال 
والامب��اة لبعض اجله��ات املعنية.فلقد دخل��ت العراق وما 
زالت تتدفق بضائع من ش��تى دول العالم، ومبواصفات رديئة 
بحس��ب ما يجزم اخملتصون واملعني��ون بالقطاع الصناعي 
الذي��ن أك��دوا أن بعض ال��دول باتت تصدر لألس��واق احمللية 
س��لع وبضائع مغشوش��ة تؤثر على البيئة والصحة. كما 
ان فتح احلدود واالس��تيراد العش��وائي وب��دون ضوابط، أدى 
إلى تدمير الصناعة العراقية، وس��مح بدخول بضائع رديئة 
الصن��ع وذات كل��ف منخفضة أزاحت البضائ��ع احمللية من 
الواجه��ة، وتس��ببت بتوقف أغل��ب املصان��ع العراقية.وأن 
»90% من املش��اريع الصناعية ف��ي العراق البالغة 350 ألف 
مش��روع صناعي مس��جل لدى احتاد الصناع��ات العراقية  
توق��ف عن العمل. فدول اجلوار ترس��م سياس��ة اقتصادية 
إلنع��اش اقتصاده��ا على حس��اب العراق، وذل��ك من خال 
دع��م صناعتها الوطني��ة وقيام البعض بإنش��اء صناعات 
مغشوش��ة وإرس��الها إلينا.املش��اريع الصناعي��ة احمللية 
بحاج��ة إلى ميزانية كافية للنهوض بها من جديد، إضافة 
إلى تأمني مساحة سوق كافية للبضائع والسلع العراقية 

وتفعي��ل  تنش��يط  أن  اذ   ،
سوف  الصناعية  املش��اريع 
يقلل من نسبة البطالة في 
الع��راق، من خال تش��غيل 
أكبر ع��دد ممكن م��ن األيدي 
مس��ؤولية  العامل��ة.إن 
احلكوم��ة ل��ن تنته��ي عند 
دع��م القط��اع اخل��اص في 
مرحل��ة معين��ة، حت��ى وإن 
كان هناك حتوال في برامجها 
نحو اقتصاد السوق. العراق 
وبالرغ��م م��ن حتول��ه نح��و 
اقتصاد الس��وق، لكن ليس 

لديه نظرية أو س��تراتيجية واضحة يعم��ل عليها، كما أن 
الصناعة احمللي��ة غير قادرة على النه��وض بإنتاجها لعدم 
تفعيل بعض القوانني التي ش��رعت حلماية املنتج الوطني 
وبالتالي فأن االستيراد مباح للجميع ومن مختلف املناشئ 
وبدون ضوابط.البد من تش��ريع قانون حلماي��ة املنتج احمللي 
كي يحمي االقتصاد الوطني  ويكون نقلة نوعية  لاقتصاد 
العراق��ي واملنت��ج احملل��ي، كون��ه يؤم��ن احلماي��ة للمنتوج 
الوطني من التهميش وهيمنة الس��لع املستوردة ، القطاع 
الصناعي ال يش��كل اآلن من الدخ��ل القومي أكثر من %1.5 
بعد أن كان يش��كل 14% من حجم الدخ��ل القومي، وعلى 
الدول��ة واجلهات املس��ؤولة أن تضع  س��تراتيجية صناعية 
جدي��دة تنفذه��ا وزارة الصناعة واملعادن بالتع��اون مع وزارة 
التخطيط والتعاون اإلمنائي للنه��وض بالقطاع الصناعي 
س��واء كان حكومياً أو خاصاً.االن صناعتنا احمللية في مهب 
الري��ح امام االس��تيراد الجتعلوه��ا بحكم املي��ت ، فاعيدوا 

احلياة اليها مجددا.

صناعتنا املحلية 
يف مهب الريح 
امام االسترياد 
فال تجعلوها 
بحكم امليت
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أحمد البياتي

تلق��ت ) البين��ة اجلديدة( عب��ر بريدها 
االلكتروني رس��الة م��ن املواطن ) عبد 
حزم��ة  تتضم��ن  العكيل��ي(  احلمي��د 
مقترح��ات تصب في خدمة ش��ريحة 
املتقاعدين ، ونحن اذ ننشرها امام من 
يعني��ه األمر نتطلع الى ضرورة االطاع 
عليه��ا واالخذ بها خدم��ة للمصلحة 

العامة وهذا نص الرسالة:
السيد رئيس اجلمهورية  احملترم

السيد رئيس مجلس الوزراء احملترم
السيد رئيس مجلس النواب احملترم 

الن��واب  مجل��س  اعض��اء  الس��اده 
احملترمني

ف��ي  املتقاعدي��ن  حق��وق   / املوض��وع 
العراق

حتية وتقدير ..
ان م��ن واج��ب الدول��ة وف��ق مقاييس 
االهتم��ام  اإلنس��ان  حق��وق  ومب��ادئ 
بكب��ار الس��ن وخصوص��ا املتقاعدين 
الرعاي��ة اخلاص��ة  الذي��ن يحتاج��ون  
بكافة اجلوانب وتعلمون س��يادتكم ان 

الدستور العراقي ضمن لكافة مكونات 
املناس��بات  اقامة  العراق��ي  الش��عب 
العدي��دة واالحتف��ال به��ا وتش��كيل 
النقابات اخلاصة بتلك الش��رائح ومن 
هن��ا وم��ن اجل ايج��اد جهة رس��مية 

متث��ل املتقاعدي��ن ف��ي الع��راق تتخذ 
عل��ى عاتقه��ا التنس��يق م��ع اجلهات 
اخلاص��ة  املش��اكل  حل��ل  احلكومي��ة 
بحقوقه��م   واملطالب��ة  باملتقاعدي��ن 
ومناقشة همومهم اضافة الى اهمية 

ان يك��ون له��م ي��وم رس��مي يحتفل 
به كعيد وطني اس��وة بباقي ش��رائح 
اجملتم��ع ..نرجو من س��يادتكم العمل 
على تنظيم قان��ون يصدر عن مجلس 

النواب يتضمن مايلي :-
1. اعتب��ار تاريخ ) 10 حزي��ران ( من كل 
ع��ام عيدا وطني��ا للمتقاع��د العراقي 
وقد مت اختيار ه��ذا التاريخ كونه تاريخ 
صدور اول قان��ون للتقاعد ف��ي العراق 
خال حكوم��ة عبد الرحم��ن النقيب 
وه��و القان��ون رق��م 21 امل��ورخ 10 / 6 / 

. 1922
املتقاعدي��ن  نقاب��ة   ( تش��كيل   .2
كاف��ة  اليه��ا  ينتم��ي  العراقي��ني( 
والعس��كريني  املدني��ني  املتقاعدي��ن 
ومتقاع��دي الضم��ان االجتماعي  في 
عم��وم الع��راق ويك��ون لها مق��ر   في 

بغداد وفروع في احملافظات .
3. ان ص��دور ه��ذا القان��ون س��يجعل 
للمتقاع��د جه��ة رس��مية تدافع عن 

حقوقه ويوما وطنيا يحتفل به .

ومن أه��م النق��اط الواج��ب تنفيذها 
لهذه الشريحة هي :-

1. رف��ع احل��د االدن��ى للراتب الش��هري 
للمتقاعد الى ) ٧50 ( الف دينار بدال من 

) 400 ( الف دينار املعمول به حاليا .
2. زيادة الراتب لباق��ي الدرجات والرتب 

بنسبة 25% من الراتب التقاعدي .
2. تطبي��ق مواد قان��ون التقاعد املوحد 
رقم )9( لس��نة 2014 بحق املتقاعدين 
قبل القانون ومس��اواتهم مع اقرانهم 

بعد القانون .
3. تعديل رواتب ورثة الشهيد واملتوفي 
باضاف��ة نس��بة 50% ل��كل ف��رد  م��ن 

الورثه.
4. ش��مول املتقاعدي��ن بتوزي��ع قط��ع 
االراضي السكنية للذين ال ميلكون دار 

سكن .
5. شمولهم بالتأمني الصحي .

6. ان يكون صرف الراتب شهريا .
مع خالص شكرنا وتقديرنا

حزمة من املقرتحات تصب يف خدمة شرحية املتقاعدين نضعها امام من يعنيه األمر

يتس��اءل الناس, ماذا قدمت املؤسسات 
وذوي  واحملتاج��ني  للفق��راء  احلكومي��ة 
وان  خصوص��ا  اخلاص��ة  االحتياج��ات 
وضعهم املعاش��ي بائس جدا ووضعهم 

الصح��ي مت��رد ال��ى ابعد احل��دود, فهل 
س��يتم االنتب��اه له��م ام يبق��ون ف��ي 
خانة املنس��يني وكأنهم ليس��وا بش��را 
يستحقون احلياة؟ وان من واجب احلكومة 

ان ترعى مواطنيها دون تفرقة او متييز وان 
تش��عرهم مبواطنته��م وعراقيتهم كي 
ينعموا بعيش��ة امنة ومستقرة .. الزمن 

كفيل بكشف ذلك.

يا مسؤولون اين انتم من الفقراء؟
    حض��ر ال��ى مق��ر جريدتن��ا املواطن املنتس��ب )محم��ود جابر 
م��وزان( وذكر بانه قد مت فصله وانه��اء خدماته من مديرية حماية 
املنش��آت والش��خصيات لوجود قيد جنائي ض��ده, وافاد بان هذا 
القي��د اجلنائي ال يعود ل��ه وامنا البن عمه  املدع��و )جمال مطلك 
م��وزان( الذي قاك بتزوي��ر االوراق واملستمس��كات والتي مبوجبها 
انتحل ش��خصيته, حيث مت بعدها تبرئته من هذا القيد اجلنائي 
ومت ارس��ال كت��اب من قب��ل املديرية حتقيق االدل��ة اجلنائية املرقم 
)4488٧( في 201٧/9/10, وافاد بانه قد مت فصله بتاريخ 2012/1/11 
استنادا لكتاب املديرية العامة للمنشآت احليوية والشخصيات 
املرقم )2054( في 2012/1/11 وذكر بانه اب خلمس��ة بنات ومن ذوي 
الش��هداء حيث مت اعدام والده وعمه على يد النظام البائد ويرجو 
م��ن معاليكم النظر ف��ي امره وش��موله برعايتكم االنس��انية 
واالبوية باعادته الى اخلدمة ليتمكن من تأمني معيشته وعائلته.

))البين��ة اجلديدة(( اذ تضع هذا االمر امام انظاركم لهي على ثقة 
اكيدة بان يحظى باهتمامكم الشخصي وتصدرون االمر باعادته 

الى اخلدمة كونكم ابا لكل العراقيني.
موبايل/07700485100

   لفي��ف من س��كنة منطقتي س��نجار وزوير التابع��ة الى مركز 
قضاء احللة في محافظة بابل بعثوا جلريدتنا برس��الة عبر البريد 
االلكتروني ذك��روا بانهم يعانون طوال فترة الس��نة من انقطاع 
وضع��ف التي��ار الكهربائ��ي وع��زوا الس��بب الى قدم الش��بكة 
الكهربائي��ة, واف��ادوا بانهم راجعوا دائ��رة الكهرباء في احملافظة 
بخص��وص تبديل الش��بكة باجراء الكش��ف املوقع��ي من قبل 
الصيانة, اال انه حلد االن لم يتم تبديل االس��اك الناقلة, واش��ار 
ال��ى انه قد حدث توس��ع س��كاني في كلت��ا املنطقت��ني, عليه 
يناش��دونكم بايج��اد ح��ل لهذه املش��كلة التي ارقته��م كثيرا 
وبخاص��ة املرض��ى وكبار الس��ن ومما اث��ر عليهم ايض��ا انه عند 
تس��اقط االمطار وهبوب الرياح والعواص��ف يبقون بدون كهرباء 

ملدة تزيد عن اليومني او اكثر.
عنهم / رسول الحمداني

انقطاع وضعف التيار الكهربائي

امام انظار حمافظ بابل 
ومدير توزيع  كهرباء بابل

امام انظار وزير الداخلية  

حض��ر الى مقر جريدتنا املواطن )س��ام خلف 
فرج( املوظف في مديرية صحة بغداد / الكرخ 
يروم املوافقة باملثول امامكم لطرح مشكلته 
التي ال يس��تطيع البوح بها لوس��ائل االعام 

وامن��ا يري��د طرحه��ا امامكم الس��باب تتعلق 
بصح��ة املواط��ن وتعرض��ه للغ��ن والظل��م 

بحسب ادعائه.
موبايل/07710024002

   مواطن عراقي محب لوطنه ويحترق قلبه 
من اجل شعبه يرغب مبقابلتكم كي يثبت 
لوعت��ه اليكم ش��خصيا.. فه��ل تفتحون 

ابوابك��م له وتنصتوا مل��ا يعتمل في داخله 
من ه��م ارقه كما ارق بقي��ة العراقيني.. انه 

في االنتظار.

   املواطن )علي حس��ن جب��ر( بعث الينا 
برس��الة عبر البري��د االلكتروني جلريدتنا 
وق��ال انه متزوج ولدي��ه ثاثة اطفال وهو 
مريض حيث  يعاني من مرض الس��رطان 
وحاليا عاطل عن العم��ل وال يوجد لديه 
س��كن إذ يس��كن مع اخيه احل��ارس في 
احدى املدارس في غرفة ضيقة هو وعائلته 
وكذلك ال يس��تطيع تأم��ني ثمن عاجي 

. وه��و اذ يضع هذا االمر ام��ام معاليكم 
راجيا شموله براتب الرعاية االجتماعية 
كي يس��تطيع تأمني قوته وقوت عائلته 
وكذلك ثمن الدواء. ويناش��دكم باس��م 
االنس��انية ان تشملوه برعايتكم االبوية 

ملا عرف عنكم من شهامة واباء.
موبايل / 07818385441

له��ذه  ح��ل  يوج��د  ال  ان��ه  الش��ديد  لاس��ف 
املش��كلة التي اس��تفحلت كثيرا وباتت منظرا 
مق��ززا نش��اهده كل يوم فلق��د اصبحت ظاهرة 
تك��دس النفايات وانتش��ار القمام��ة في اغلب 
االزقة والش��وارع والتقاطعات ف��ي بغداد وبقية 
احملافظات الفتة للنظر مما يؤثر سلبا على البيئة 

وصحة املواطن وتكون عاما مس��اعدا النتش��ار 
االوبئ��ة واالم��راض الفتاكة ، فهل ان املس��ؤولني 
ل��م يلحظوا ذلك وبخاصة املعني��ني بهذا االمر؟ 
ام انهم يتجاهلون هذا الوضع؟ كثرت الصرخات 
وتعالت الصيحات واالستغاثات ، فهل من مجيب 

كي ينقذنا من هذا الوضع البائس واملزري؟.

امام انظار وزير العمل والشؤون االجتماعية 
م/ راتب رعاية اجتماعية

اىل متى تكدس النفايات وانتشار القمامة؟

امام انظار رئيس جملس الوزراء 
ووزير الصحة

امام انظار رئيس جملس الوزراء
م/ مقابلة

كاظم السعيدي
ال شك أن السيد الوزير املنتخب هو فرد 
من افراد اجملتمع،عاش وسط ابناء شعبه 
عندما كان انسانا عاديا،وعندما تسنم 
املنص��ب ايضا م��ا زال يعيش ب��ني افراد 
اجملتمع،لك��ن تقي��دت عاقات��ه بحكم 
املنص��ب. وه��ذا ال يعني ان��ه بعيد عما 
يجري في مجتمعه، من مشاكل ومعاناة 
وتبع��ات كلها يجب ان يكون الوزير على 
دراية بها.. وخاصة فيما يتعلق بواجباته 
جتاه ابناء شعبه املرضى، وبلدنا ميرُّ بازمة 
مالية خانقة، واملرضى من ابناء ش��عبنا 
بحاج��ة ملحة ج��داَ للع��اج والرعاية 
واالهتم��ام بصحته��م.. والعم��ل عل��ى 
تثقي��ف املواط��ن وتوعيته م��ن الناحية 
الصحية، وهذا يحتاج الى جهود وسائل 
االع��ام والصحافة لتأدية دورها في هذا 
اجلانب.. واريد ان اطرح سؤاالَ مهماَ على 
املعني��ني في وزارة الصح��ة. انطاقا من 
السيد الوزير، وبقية املسؤولني اصحاب 
الق��رار ف��ي الوزارة.. والس��ؤال ه��و: ملاذا 
يلج��أ العراقيون ال��ى  الهن��د للعاج؟ 
ب��االورام  املصاب��ني  املرض��ى  وخاص��ة 
اخلبيث��ة، اضافة الى ذل��ك ، صار يذهب 
للهن��د كل م��ن يحت��اج اجراء ابس��ط 
العمليات،  هذه احلش��ود من املرضى أال 
تثي��ر حفيظ��ة وزارة الصح��ة؟ والعاج 
يحت��اج ال��ى العمل��ة الصعب��ة الجراء 
العملية اجلراحية.. )ال��دوالر( ونحن االن 

بامس احلاجة للعملة الصعبة، حيث ال 
س��يولة نقدية كافية متداولة بني ابناء 
الش��عب.. أال يج��در ب��وزارة الصح��ة ان 
تبحث ع��ن حّل، لتتجاوز ه��ذه الظاهرة 
وان حتجمها ، وذلك بان تس��تقدم كوادر 
طبي��ة متخصص��ة اجنبية، س��واء من 
الهن��د او بريطاني��ا او اي��ران او املانيا، او 
اي��ة دول��ة متقدمة ف��ي اجمل��ال الطبي.. 
لنس��تفيد من خبرة الك��وادر االجنبية 
في ع��اج املرضى املصابني بالس��رطان، 
الذين هم ف��ي اولوية االهتم��ام، كذلك 
تس��تفيد كوادرن��ا الطبي��ة م��ن خب��رة   
االطب��اء االجانب، حينما يش��اركونهم 
العمل في مستش��فياتنا، وبهذا نكون 
ق��د عاجلن��ا مرضانا بكلف��ة قليلة جداَ 
ووفرنا على املريض متاعب س��فره وقلة 
كلف��ة عاجه، اضاف��ة الى زي��ادة خبرة 
الطبيب العراقي.. لكن لاسف الشديد 
ان الوزارة ال تفك��ر بهذه الطريقة، حيث 
انها متلكئة في تقدمي اخلدمات الصحية 
العاج  توفي��ر  ف��ي  للمرضى،ومقص��رة 
ملرضى الس��رطان، حيث انه��ا غير قادرة 
عل��ى توفير الع��اج بش��كل متواصل، 
واملصاب بهذا املرض اخلبيث، يكون دائما 
بحالة نفسية س��يئة ومنهارة، محبط 
ويائ��س من احلياة، يش��عر دائما انه قاب 
قوس��ني او ادنى من امل��وت.. فكيف به ال 
يجد العاج فيضطر لش��رائه من خارج 
املستش��فى، ويلع��ن الي��وم ال��ذي ولد 

في��ه، حينما يجد ان الع��اج قد انتهت 
صاحيته..وف��ي هذه احلال��ة ان املريض، 
مح��ق جدا ف��ي الذه��اب ال��ى الهند، أو 
اجل��ارة اي��ران فانه��ا متقدم��ة في عاج 
االورام اخلبيثة.واحل��ق يقال وحتى كلفة 
العاج فيها قليلة، اذا ما قورنت بالهند، 
اضافة ان لدى اي��ران تقنية متقدمة في 
مكافح��ة االورام وحتجيمها.. اذن فلماذا 
ال نتعام��ل مع اجلارة ايران ،  لننقذ املئات 
من املرضى املصابني باملرض اخلبيث.. وفي 
هذا الظ��رف احلرج الذي ميرُّ به ش��عبنا، 
بات انتش��ار هذا املرض على كل الفئات 
العمري��ة، وخاصة االطفال والش��ابات، 
حي��ث ما تعرض له ش��عبنا ف��ي احلرب 
الطاحنة مع دول التحالف، فاس��قطوا 
علينا قنابله��م امللوثة، وجعلونا مجاالَ 

للتجريب باس��تعمال كل ساح فتاك، 
ولوث��وا س��ماءنا وارضن��ا ومياهن��ا، كل 
ه��ذا م��ن اج��ل ان يجعل��وا منا ش��عبا 
علي��َا محطم��اَ ذاتيا،فاق��دا للجس��م 
الس��ليم، ليكون  با عقل س��ليم.. وانا 
اناش��د الس��يد وزير الصح��ة احملترم، ان 
يصدر الكتي��ب الصحي) الدفتر( ليكون 
صحي��ا،  مضمون��ا  العراق��ي  املواط��ن 
الدولة عاج��ه مجاناَ..واذاعجزت  وعلى 
الدولة ع��ن عاجه، فعليه��ا ان تتكفل 
بعاج��ه بدول��ة اجنبية عل��ى نفقتها 
اخلاصة..نح��ن ال نريد ق��رارات ترقيعية .. 
تخفي��ض وصوالت الع��اج او الرقود في 
املستش��فى، او اجراء العمليات. نريد يا 
سيادة الوزير ان ترجع االمور مثلما كانت 
س��ابقاَ.. كان املواطن يدفع مبلغا زهيدا 
ج��دا) يعتب��ر دعما لبعض املؤسس��ات 
اخليري��ة( وبه��ذا الوصل )املبل��غ الزهيد( 
يعط��ى العاج مجانا وجترى له العملية 
عل��ى الوجه االكمل. فنح��ن دولة غنية 
نفطية،زراعي��ة، صناعية، لكننا قضينا 
عل��ى صناعتن��ا باس��تعمال سياس��ة 
االستيراد اخلاطئة،وصرنا سببا بانتشار 
البطال��ة في البلد..وهك��ذا ظل املواطن 
العراقي..يدف��ع الثم��ن بحرمانه من كل 
احلقوق االنس��انية،وظل طيل��ة العهود 
املتعاقبة،يعم��ل حت��ت ش��عار )علي��ك 

واجبات والحقوق لك(.

رســــالــة الـــــى الـسـيــــــد وزيـــــــر الـصـحــــــــــــــــــــة 
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جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكاظمية
تنفيذ /30
رقم االضبارة : 219/344

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 لك موطن 
دائم او مؤقت او مختار , يمكن اجراء التبليغ عليه , واستنادًا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 
املعامالت  للنشر ملباشرة  التالي  اليوم  الكاظمية خالل خمسة عشر يومًا تبدأ من  بالحضور يف مديرية تنفيذ 

التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستباشر هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون .
املنفذ العدل 
جهاد عبد الكريم نوري

اوصاف املحرر:ـ 
عقد قرض صندوق االسكان املرقم 5024 واملؤرخ يف 2013/8/7 لقد تقرر الزامكم بتخلية العقار املرقم 

1/10790 م سبع البور بموجب وضع اشارة الحجز من قبل الجهة الدائنة صندوق االسكان العراقي.



19تحقيق و تقرير

خمسة آالف دونم
القضي��ة ال تتعل��ق بتزوي��ر ملكية 
بضعة أمت��ار، بل أج��زاء كبيرة من 
العقار الذي يواج��ه الصرح الفريد 
ف��ي العال��م وه��و ملوية س��امراء 
ومبساحة جتاوزت )5000( دومن، أي مبا 
يوازي مساحة مدينة الصدر ببغداد 
حي��ث من الصعب اإلمل��ام بحدوده، 
لك��ن املزورين ومن س��اهم معهم 
يعلم��ون جي��داً قيمت��ه وكيفي��ة 
الب��دء بقضم أجزاء منه وصوالً الى 
االس��تيالء على كل متر فيه، وهنا 
اخلط��ر الكامن في اكتش��اف تزوير 
بأرض يتس��ابق اجملرمون لالستيالء 
عليه��ا، وقد يفعل��ون الكثير وغير 
املتوق��ع لتمري��ر عملي��ات التزوي��ر 

تلك.

كتب تمليك مزورة
وبحس��ب املفت��ش الع��ام ل��وزارة 
العدل كرمي الغ��ّزي الذي تولى فريق 
م��ن مكتبه تتب��ع خي��وط عملية 
التزوي��ر، فإن “العق��ار ذو أهمية من 
ناحي��ة كب��ر املس��احة واملوق��ع”. 
وقال الغّزي: “وصلت معلومات الى 
الع��ام بخصوص  املفت��ش  مكتب 
حتوي��ل أجزاء من قطع��ة أرض تبلغ 
مس��احتها )5298( دومن��اً بأس��ماء 
أش��خاص وباالعتم��اد عل��ى كتب 
متليك مزورة منس��وب إصدارها الى 
دائ��رة عق��ارات الدولة ف��رع صالح 
الدي��ن”. وأض��اف “اعتم��اداً عل��ى 
تل��ك الكت��ب وبتعاون م��ع أطراف 
في مالحظية التس��جيل العقاري 
ف��ي س��امراء فق��د مت التالعب في 
صفحات الس��جل اخلاص بالعقار 

وإضافة ثمانية أس��ماء ألشخاص 
به��دف االس��تيالء على أج��زاء من 
العقار ال��ذي تعود ملكيت��ه لوزارة 
املالي��ة، أي أن هن��اك عمليات تزوير 

ع��ن  والكش��ف  وقفه��ا  ينبغ��ي 
املتسببني بها”.

موقع أثري
وفور تش��كيل فريق العمل اخلاص 
بهذه القضية، انتقل أفراده ميدانياً 
الى العقار الذي يشرف على ملوية 
س��امراء ومواقع أخرى بحس��ب ما 
حت��دث ب��ه احملق��ق )ث.س( وهو أحد 
أفراد الفريق وق��ال: أن “املوقع أثري، 

وميتد ملس��احات شاس��عة ج��داً، 
وكان القلق من أن املزورين قد عبثوا 
ف��ي مالحظي��ة  العق��ار  بس��جل 
التس��جيل العقاري بطرق يصعب 

كش��فها، ألن قيمة ال��دومن الواحد 
تق��در بعش��رات املالي��ني”. وأضاف 
“توج��ه الفريق الى الدائرة املذكورة 
ومت الكش��ف على إضب��ارة العقار 
وتدقي��ق محتوياته��ا، والعودة الى 
الس��جالت لغ��رض املطابق��ة بني 
آخر  ووجدن��ا  والس��جل  اإلضب��ارة 
قيد مطاب��ق وهو ما زاد من صعوبة 
املهمة”. وتابع بالقول “أردنا معرفة 

كيفي��ة إضاف��ة أس��ماء املزوري��ن 
بالتتابع على ملكية العقار، فعدنا 
ال��ى صفحات الس��جل األس��اس 
وتتبعن��ا كي��ف آل��ت اليه��م تلك 
العقارات هل بالش��راء من عقارات 
الدولة أم بطرق أخرى، ومع هذا كان 
حدس��نا يقود نحو فرضية حدوث 
تزوير ضخم أتى على قطعة األرض 

الكبيرة تلك”.

ثمانية مزورين
ويش��ير )س.م( وهو عض��و آخر في 
الفري��ق الى أنه “بعد س��اعات من 
البحث في الس��جالت واألضابير مت 
التأك��د بأنه ال يوجد س��ند قانوني 
لعمليات االستمالك، وتثبتنا من أن 
األسماء الثمانية متت إضافتها الى 
بالعقار  اخلاصة  الس��جل  صفحة 
وقد جرى تزويرها بتعاون مع موظف 

ل��ه س��وابق بعملي��ات التزوير وهو 
يقض��ي اآلن عقوب��ة الس��جن عن 
قضايا س��ابقة”. وتابع احملقق )س( 
حديثه: أن “التزوير مت كشفه، لكن 
لو مض��ى بصمت دون االس��تعانة 
مبكتب املفتش الع��ام لكان هناك 
ه��در مالي كبير س��يحدث، ناهيك 
عن القيمة األخ��رى للعقار الواقع 
ضمن املناطق األثرية احملددة من قبل 

اليونس��كو، أي أن املزورين يعلمون 
القيم��ة احلقيقي��ة لذل��ك العقار، 
لتزوير  املناسبة  الفرصة  وينتظرون 

كامل مساحته”.

سجالت ورقية
ويبدو أن أس��باباً عديدة وراء عملية 
التزوي��ر في ه��ذا العق��ار وغيره من 
العقارات التي مت االس��تيالء عليها 
خالل الس��نوات املاضية، إذ تش��ير 
م��ن  العدي��د  أن  ال��ى  املعلوم��ات 
عقارات الدولة قد مت تزوير ملكيتها 
بأس��ماء مزورين ملنافع ش��خصية 
وبتواط��ؤ م��ن موظف��ني أغرته��م 
األموال وقام��وا بالعبث بعائديتها، 

لكن األم��ر اجليد أن اغل��ب املزورين 
متت إدانتهم وأودعوا السجن، فيما 
ه��رب اآلخرون لك��ن القضاء ال يزال 
يتابعهم. ومما يس��هل من عمليات 

التزوي��ر اس��تمرار العم��ل بالوثائق 
الورقي��ة والس��جالت، أي أن بعض 
أولي��ات األمالك عرض��ة للتحريف 
والتزوير، ما لم يتم الشروع بصورة 
اإللكتروني��ة  باالج��راءات  جدي��ة 
وإيجاد أنظمة متطورة تساهم في 
تقليل استخدام الورق والسجالت 
والكتاب��ة بالي��د التي تع��ّد إحدى 
الطرائ��ق الس��هلة للمزوري��ن ومن 

يس��اعدهم ف��ي االس��تيالء عل��ى 
العق��ارات. ويتفاق��م التزوي��ر ف��ي 
املناطق التي ترتفع أقيام عقاراتها، 
كما أنه ي��زداد أيضاً ف��ي العقارات 
الشاس��عة.  املس��احات  ذات 
واطلع��ت “البين��ة اجلدي��دة” على 
قيم��ة الدومن الواحد للعقار الذي مت 
الكش��ف عن عملي��ات التزوير في 
أوليات��ه قرب ملوية س��امراء، ووفق 
كت��اب دائ��رة التس��جيل العقاري 
ف��إن قيمة ال��دومن الواحد حس��ب 
الضوابط املعم��ول بها مع مديرية 
ضريب��ة س��امراء تتراوح ب��ني )18-

20( ملي��ون دينار، فيما يبلغ س��عر 
الدومن الس��ائد في السوق )60-50( 
مليون دينار.. ولنترك مخيلة القارئ 
حلس��اب قيمة العقار الذي جتاوزت 

مساحته خمسة آالف دومن.

املواجهة مستمرة
املفت��ش العام ل��وزارة الع��دل أكد 
“أن ملف القضي��ة احيل الى هيأة 
املالي��ة  وزارة  إع��الم  ومت  النزاه��ة، 
بض��رورة حتريك دع��وى جزائية ضد 
املس��تفيدين م��ن عملي��ة التزوير، 
صفح��ات  معاجل��ة  ال��ى  إضاف��ة 
وتاب��ع  به��ا”.  املتالع��ب  الس��جل 
بالق��ول “قضية العقار الواقع قرب 
ملوية سامراء واحدة من مجموعة 
ملف��ات فس��اد عملنا عل��ى حلها 
فبانتظارن��ا  املمكن��ة،  بالس��رعة 
مواجهات مستمرة مع املفسدين، 
وكل م��زور يحاول التحايل بش��تى 
الط��رق.. يري��دون الفوض��ى، لك��ن 
س��لطة القانون س��تقول كلمتها 

الفصل في النهاية”.

البينة الجديدة / 
حسام الخفاجي

خس��ائر  ال��دوالرات  مالي��ني 
العراق نتيجة س��رقات لسعات 
االنترني��ت، ه��ذا ما يؤك��ده وزير 
بقوله   الربيعي  نعيم  االتصاالت 
إنه »في الش��هر الواحد نخسر 
بح��دود ثالث��ة مالي��ني ونص��ف 
بس��بب  ش��هرياً  دوالر  امللي��ون 
التهري��ب«. ويضي��ف الربيع��ي، 
أن »التهري��ب يت��م ف��ي مناطق 
املوص��ل وكرك��وك وأج��زاء م��ن 
أطراف بغ��داد«، مبين��اً أن »أكثر 
عمليات التهريب تكون املناطق 
القريب��ة من اإلقلي��م عبر نصب 
أبراج«. ويوض��ح وزير االتصاالت، 
أن »هن��اك نوع��ني م��ن التهريب 
أحدهما عبر قط��ع الكيبل عبر 
بواب��ة النفاذ ويتم أخذ ش��عيرة 
من الكيبل ليت��م بيعها«، الفتاً 
إلى »وجود مناطق ال توجد فيها 
»عملي��ات  أن  ويؤك��د  رقاب��ة«. 
التهريب تعتبر تخريبا، وبالتالي 
فإن أية شركة لها يد سوف يتم 
محاس��بتها باعتب��ار أن عملها 
ي��وازي عمل داعش وس��وف يتم 
إدخاله��ا في القائمة الس��وداء 

ويتم تغرميها وطردها«.
السرقة: تهديد
ألمن املعلومات

ويق��ول عض��و جلن��ة اخلدم��ات 
النائب برهان  النيابي��ة  واإلعمار 
املعموري: إن »العراق ما زال أمام 
حتدي��ات كبيرة واخلط��ر لم ينته 
فم��ا زال��ت احلواض��ن االرهابية 
واع��داء البلد يتصي��دون الفرص 
للنيل من استقرار العراق«، مبيناً 
أن »ح��رب املعلوم��ات أصبح��ت 
اليوم من األسلحة اخلطيرة التي 

تعتم��د عليه��ا دول ومنظم��ات 
عاملي��ة«. ويضيف املعم��وري، أن 
»تكرار عمليات س��رقة س��عات 
االنترن��ت ه��ي قضي��ة ليس��ت 

س��هلة وهي بحاجة إلى جهود 
جبارة للس��يطرة عليها وتعاون 
ب��ني مختل��ف اجله��ات إليج��اد 
الحتوائه��ا،  مناس��بة  آلي��ات 
خاصة أن السيطرة على املنافذ 

احلدودية حتى اللحظة ليس��ت 
مكتمل��ة، كما أن أنابيب النفط 
رغم حجمها الكبي��ر فما زالت 
فيه��ا عمليات س��رقة وتهريب 

فكي��ف هو احل��ال ف��ي كيبالت 
باملليمترات  انترنت تق��اس  نقل 
ومن يتعامل بها هي جهات ذات 
خب��رة بالقرصن��ة املعلوماتية«.
ويش��ير املعموري، إلى أن »هناك 

ضرورة الس��تنفار كاف��ة اجلهود 
حلماية أم��ن املعلومات الداخلي 
عل��ى  والعم��ل  الس��رقة  م��ن 
حتصني بواب��ات االنترنت«، داعياً 

إل��ى »تش��كيل غرف��ة عمليات 
مش��تركة بني هيئ��ة االتصاالت 
واألم��ن  اخملاب��رات  وجه��ازي 
الوطن��ي إليجاد احلل��ول وتوفير 
التخصيص��ات الالزم��ة إليقاف 

عمليات سرقة سعات االنترنت 
العاملية  واالس��تعانة باخلب��رات 
به��ذا اجمل��ال م��ن أجل ش��بكة 

املعلومات الداخلية«.

االقتصادي خيري منعم:  ويقول 
يق��وم  التهري��ب  »عملي��ات  إن 
به��ا متخصص��ون وبالتالي فان 
هن��اك ش��ركات تعتب��ر املتهم 
الرئيس��ي ف��ي ذل��ك«، مطالب��ا 

ب�»التعاق��د  االتص��االت  وزارة 
مع ش��ركات رصين��ة باعتبار أن 
هذه الش��ركات تنأى عن القيام 
مبثل هكذا أعم��ال نظراً خلوفها 

على س��معتها«. ويتابع منعم، 
أن »ف��ي كل دول العال��م تك��ون 
الدولة هي املسيطرة على بوابة 
النف��اذ الدولية اال ف��ي العراق«، 
الفتاً إلى أن »عدم السيطرة على 

ه��ذه البوابة يعني تع��رض أمن 
الدولة للخطر فضال عن خسارة 
ال��دوالرات ميكن  باملاليني  العراق 
أن يجنيها م��ن وراء ذلك، إضافة 
إلى أن عدم الس��يطرة على هذه 
البوابة تؤدي أيضاً إلى س��هولة 

سرقة السعات«. 
وأبدى عدد من املواطنني تذمرهم 
إزاء »ب��طء« االنترنت، مش��يرين 
إلى أن »الوزارة وقفت عاجزة عن 

إيجاد حل لهذه املعضلة«.
وتق��ول نور صبح��ي: إن »خدمة 
االنترنت في العراق ضعيفة جداً 
مقارنة بدول اجلوار«، مضيفًة أن 
»هذا الضعف يأتي من س��رقات 
االنترن��ت  لش��بكة  منظم��ة 
صبح��ي  وتلف��ت  وتهريبه��ا«. 
إل��ى أن »ما يت��م دفعه ألصحاب 
االنترنت تعتبر كبيرة  ش��بكات 
مقارنة ما تقدمه هذه الشركات 
من خدم��ة«، معتب��رة أن »قطع 
اخلدم��ة ب��ني فترة وأخ��رى خالل 
الي��وم من األم��ور املألوف��ة لدى 
االتصاالت  وزارة  املواطن«.وكانت 
أعلن��ت، في وق��ت س��ابق، أنها 
س��تعلن أم��ام اإلع��الم وال��رأي 
العام أسماء اجلهات والشركات 
املتورطة بتهريب الس��عات حني 
التحقيق��ة  اإلج��راءات  إكم��ال 
وثبوت املتورطني بذلك، وستتخذ 
حينها كافة اإلجراءات القانونية 
أعلن��ت، ف��ي 24  واإلدارية.كم��ا 
االطاح��ة   ،2018 االول  كان��ون 
باكبر عمليات التهريب لسعات 
االنترنت ف��ي محافظة كركوك، 
مبين��ة ان العملية تعادل ضبط 
ش��هرياً  دوالر  مالي��ني  خمس��ة 
مت  فيم��ا  التقدي��رات.  حس��ب 
الكش��ف ايض��ا عل��ى عملي��ة 
تهريب كبرى لس��عات االنترنت 

في ديالى عبر منفذ املنذرية.

البينة الجديدة / إنعام العامري
بالقرب من ملوية سامراء أراٍض شاسعة على مد البصر، جزء منها جرداء ال حياة فيها، لكنها مع ذلك ذات قيمة كبيرة، فهي 
مبواجهة آثار نادرة شاخصة لألبصار منذ نحو اثني عشر قرناً، واعتبرتها منظمة اليونسكو مناطق أثرية من الصعب التصرف 

بها بيعاً وشراًء، لذا فقد طواها النسيان الى أن حّركت مياهها الراكدة عناصر أرادت االستيالء عليها بطريقة التزوير..

الغّزي: وصلت معلومات إىل مكتب املفتش العام خبصوص حتويل أجزاء من قطعة أرض 
تبلغ مساحتها )5298( دومنًا بأمساء أشخاص وباالعتماد على كتب متليك مزّورة

الكابل الضوئي مشروع تابع لوزارة االتصاالت العراقية 
يتم من خالله نقل سعات اإلنرتنت بني احملافظات

احملقق )س(: هناك هدر مالي كبري سيحدث ناهيك عن القيمة األخرى 
للعقار الواقع ضمن املناطق األثرية احملددة من قبل اليونسكو

مسلسل عمليات التهريب مل يقتصر على النفط أو اآلثار يف العراق
بل امتد ليشمل أيضًا تهريبًا لسعات اإلنرتنت عرب الكابل الضوئي

إنقاذ أراٍض تابعة لملوية سامراء من عصابة حاولت االستيالء عليها بالتزوير

على الطريقة الهوليوودية .. سرقات لسعات اإلنترنت عابرة للحدود والخسائر بالماليين
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كثي��رة هي املكاملات الهاتفية والرس��ائل النصية والبريدية التي 
تصلني بشكل يومي من األعزاء املتقاعدين )مدنيني وعسكريني( 
يناش��دون عبره��ا احلكوم��ة األبوي��ة االلتفات إل��ى مطالب هذه 
الش��ريحة التي قدمت عصارة جهدها وفكرها وعمرها وتصببت 
عرق��اً ونزفت دماً ألجل هذا الوطن وخدمة الش��عب. وكان جديراً 
��ر لها الرعاية  ��ن لها العيش الكرمي وتوفَّ أن تص��ان حقوقها ويؤمَّ

الصحية الالزمة والسكن الالئق وكل ما حتتاجه من خدمات..
أع��داد غفيرة م��ن املتقاعدين مازالوا يتس��ّلمون رواتب ش��هرية 
بواق��ع )400( أل��ف دين��ار أو أقل من ذل��ك بكثير، وه��م يأملون أن 
تبادر احلكومة برفع س��قف هذا الراتب ليك��ون بواقع )800( ألف 
دينار ش��هرياً كي يس��تطيع هذا املتقاع��د أن يواجه أعباء احلياة 

ومتطلباتها املتصاعدة يوماً بعد آخر..
وهن��اك أع��داد غفيرة م��ن املتقاعدين ُحرموا لس��بب أو آلخر من 

اخلدم��ة  نهاي��ة  مكاف��أة 
بسبب التفسيرات الظاملة 
الت��ي  التقاع��د  لقوان��ني 
ص��درت ط��وال الس��نوات 
منه��ا  األخي��رة،  ال���)15( 
قانون  التقاعد املوحد رقم 

)9( لسنة 2014..
إن مرحل��ة التقاع��د ه��ي 
الس��نوات في  من أصعب 
حي��اة أي موظ��ف، س��واء 
أكان عس��كرياً أم مدني��اً، 
وإن الواج��ب يقتض��ي من 

احلكوم��ة ومؤسس��اتها ودوائرها املعنية أن تضع اس��تراتيجية 
واضحة وطويلة األمد وطموحة لتأمني اخلدمات األساسية لهؤالء 
الذين وصل بهم العمر عتياً واعتّلت صحتهم ولم تعد األش��ياء 

التي يرغبون بها متاحة لهم بالسهولة التي نتصورها..
إنني إذ أقف مناصراً ومدافعاً أمام املطالب املشروعة للمتقاعدين 
فإنن��ي أمتن��ى مخلص��اً أن يص��ار إلى ن��دوة موس��عة يحضرها 
مختصون وأصحاب قرار وباحثون اجتماعيون ونفسيون ملناقشة 
القوان��ني املثل��ى الت��ي تكف��ل حق��وق املتقاعدي��ن وتعطيهم 
اس��تحقاقاتهم على مقدار )24( حباي��ة، وال نعتقد أن ما نصبو 
إلي��ه يحت��اج إلى معجزة بل هو إجراء ممكن وس��هل ج��داً إذا ما 
توف��رت اإلرادة احلقيقي��ة، وحت��ى تلك الس��اعة أنتظ��ر مبادرات 
وحراكاً بهذا الصدد.. كما أطالب كل محاٍم وكل قانوني بأن يدلي 
بدلوه في هذا الش��أن، وس��وف يكون عتبي ش��ديداً على كل من 
يتنصل عن املسؤولية.. أنا أنتظر ما يردني لغرض نشره وسأكون 

شاكراً للمبادرين.
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

كاريكاتري

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3144( - االثنني - 11 - آذار - 2019

خاص ب�)                    (

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

واتســـاب حيـّذر مستخدمـيـــه

طرد راكب من طائرة .. والسبب!

للمرة الرابعة .. فيسبوك ُيكافئ شابًا عراقيًاأردوغان يفتتح موقعًا أثريًا

َمْطُلْوٌب ِاْسرَتاِتْيِجيٌَّة 
ِلَضَماِن ُحُقْوِق املَُتَقاِعِدْيَن

أطالب كل محاٍم وكل 
قانوني بأن يدلي بدلوه يف 

هذا الشأن، وسوف يكون 
عتبي شديدًا على كل من 

يتنصل عن املسؤولية.. أنا 
أنتظر ما يردني لغرض 

نشره وسأكون شاكرًا 
للمبادرين..

 متابعة / البينة الجديدة
مؤق��ت  بحظ��ر  واتس��اب  ش��ركة  ب��دأت 
عل��ى  يعتم��دون  الذي��ن  للمس��تخدمني 
إصدارات غير رسمية من التطبيق. ونشرت 
واتس��اب حتديًثا جديًدا لألسئلة الشائعة 
على موقع الشركة، حيث وضعت خطوات 
تفصيلي��ة للمس��تخدمني لالنتق��ال م��ن 
 GB مث��ل  الرس��مية  غي��ر  التطبيق��ات 
WhatsApp وWhatsApp Plus إل��ى تطبيق 

أندرويد الرسمي حتى يتمكنوا من استعادة 
حساباتهم. وقامت شركة واتساب بإدراج 
لتغري��دات  وفًق��ا  بالتفصي��ل،  اخلط��وات 
حساب WABetaInfo ، الذي ينشر بانتظام 
معلوم��ات حول امليزات القادمة لواتس��اب 
والتي تك��ون دقيقة ف��ي معظمها. وقالت 
واتساب إنه من املهم إزالة التطبيقات غير 
الرسمية ألن الشركة ال تستطيع التحقق 

من اإلجراءات األمنية اخلاصة بها.

أربيل/ البينة الجديدة
إقلي��م  ف��ي  التربي��ة  وزي��ر  أحي��ا 
العراق، بشتيوان صادق،  كردستان 
أمس م��ع تالميذ واحدة من مدارس 
مدينة أربيل، يوم األزياء التقليدية، 
وقال صادق: »يحتم علينا الواجب 
أن نقدر األزياء القومية ونعتز بها«، 
وأض��اف »إل��ى جان��ب املناس��بات 
الوطنية الكردي��ة، تهتم حكومة 
إقليم كردستان باملناسبات اخلاصة 
الديني��ة  والطوائ��ف  باملكون��ات 
جميع��اً ف��ي إقلي��م كردس��تان«. 
حي��ث  عين��كاوا،  مدرس��ة  وف��ي 
أغلبية الس��كان مسيحيون، كان 

التالميذ يرتدون أزياءهم التقليدية 
عن��د توجههم إلى امل��دارس حيث 
خ��الل  م��ن  باملناس��بة  احتفل��وا 
فعالي��ات متنوعة. واس��ُتقبل يوم 
االزياء التقليدية بحماس��ة كبيرة 
ف��ي مدين��ة الس��ليمانية، حي��ث 
ارت��دت بع��ض بنات املدين��ة األزياء 
احلديث��ة والبع��ض اآلخ��ر األزي��اء 
وتق��ول  التقليدي��ة.  الفلكلوري��ة 
واحدة من طالبات إعدادية شيرين 
للبنات، وهي ترتدي الزي التقليدي: 
»أن��ا أرتدي الزي التقلي��دي وهو زي 
كردي، أنا أعش��ق الزي الفلكلوري 

الكردي، لهذا أرتدي هذا الزي«.

بغداد / البينة الجديدة
أزاح وزير الثقافة والسياحة واآلثار عبد 
األمي��ر احلمداني، أمس األحد، الس��تار 
عن متثال اجملاهدة )أم قصي( التي أنقذت 
ع��دداً من ط��الب قاعدة س��بايكر من 
قبضة داعش. وقال احلمداني في حفل 
أقي��م لالحتفاء ب��أم قصي ف��ي قاعة 
مع��رض دائرة الفنون بال��وزارة، إن “هذا 
التك��رمي أقل ما ميك��ن تقدميه إلى تلك 
املرأة اجملاهدة التي س��طرت أروع أنواع 
البط��والت من خ��الل حت��دي عصابات 

داع��ش اإلرهاب��ي وإي��واء مجموعة من 
الش��باب خ��الل فت��رة احت��الل تل��ك 
اجلماع��ات اإلجرامي��ة لبع��ض امل��دن 
العراقية”. وأض��اف احلمداني أن “وزارة 
لديه��ا  واآلث��ار  والس��ياحة  الثقاف��ة 
برنامج كبير لدعم املرأة العراقية وفي 
جميع اجملاالت”. وبحس��ب البيان، فإن 
التمث��ال من م��ادة البرون��ز مبواصفات 
خاصة وبقياس 40 سم مع قاعدة ثبت 
عليها بحوالي 40 س��م أيضاً ليصبح 

االرتفاع الكلي 80 سم.

نعود. ُصِدعْت رؤوس��نا مبا قيل عن حركة أس��اطيل أميركية 
إل��ى منطقة اخللي��ج، بعد تلويح باس��تخدام الق��وة، وقلنا 
قبل س��نة ونصف لن تطلق رصاصة عب��ر اخلليج إال خطأ أو 
بحادث مح��دود، وعلى الرغم من نهجنا ف��ي التفكير بعدم 
جتاهل أس��وأ االحتماالت الذي يقلق كثيرين فإن ترامب اتعظ 
من سياسات سابقة وله نهج خاص يستهدف جني األموال 
بط��رق مختلفة واالكتف��اء بتصعيد لهجة الق��وة والتلويح 
باحلرب. اآلن لم نعد نسمع شيئا عن حركة االساطيل، وظهر 
أن قوتهم في العراق محدودة وضعيفة وس��تتراجع تدريجيا 
ولن تكون على مس��توى وجودهم ف��ي اجنيرلك والقاعدة في 
قطر قطعا. في سوريا سيتكامل انسحابهم، وسُتبِدل تركيا 
أهدافها في الش��مال ألنها تتعارض مع أهداف إيران وروسيا، 
وفي النتيجة ال تريد أن تخس��ر عالقتها معهما. املفاوضات 
م��ع كوري��ا الش��مالية فش��لت في ن��زع س��الحها النووي، 
فبيونگ يانگ تريد رفعا 
للعقوبات مقابل تدمير 
منش��أة نووي��ة واح��دة 
معلومة، ومن املستبعد 
التدمير  على  موافقتها 
تري��د  ال  لذل��ك،  كلي��ا، 
اإلدارة االميركي��ة فت��ح 
جبهة حرب في اخلليج 
للمضاعف��ات  جتنب��ا 
اخلطيرة،  االستراتيجية 
وألنها ال تدر عليها ماال 
على  العقوب��ات  أكث��ر. 
إيران وإن كانت ش��ديدة 
يصع��ب تطبيقه��ا بش��كل ش��امل. اإليرانيون يتف��ادون أي 
نش��اطات اس��تفزازية. املش��كلة الهندية الباكستانية لن 
تتحول إلى حرب، بس��بب الردع النووي املتقابل، وما قيل عن 
حترك باكستاني ضد ما يسمى )جيش محمد( على حدودها 
مع إيران يعكس عدم تأثرها باملغريات. فريق احلرب السعودي 
وجد أن حربا عس��كرية على إيران ال أفق لها أميركيا فتوجه 
إلى صفقات صواريخ بعش��رات ملي��ارات الدوالرات وهو دليل 
قلق ش��ديد من الصواري��خ التي تص��ل كل أراضيهم ويرهق 
املوازن��ات وإن كانت ضخمة، لكن خياراته��م )محدودة(. وما 
يُس��َمع ع��ن درع وجزيرة ال تصدقوه، فق��د أصبح من وريقات 
احترقت. هذا كله يجعل العراق أكثر استقرارا وقوة ويجعل 
اآلخرين أكثر حذرا م��ن التدخل في وضعه.الصراع اإلقليمي 
اآلن صراع اس��تخبارات وحرب نفس��ية يستهدف بعضهم 
بعض��ا داخلي��ا س��را، وس��باق تس��لح، وسيس��تمر الوضع 
هكذا عل��ى املدى املتوس��ط، وس��يعود العراق أق��وى حتما 
بش��عبه العظيم وثالثة أذرع ))قوى( مس��لحة، وأمن وطني، 

واستخبارت/ مخابرات »عميقة«(.

كيف ستكون
احلرب املقبلة؟

من لندن

وفيق السامرائي

املشكلة الهندية 
الباكستانية لن تتحول إىل 
حرب، بسبب الردع النووي 

املتقابل، وما قيل عن 
تحرك باكستاني ضد ما 

يسمى )جيش محمد( على 
حدودها مع إيران يعكس 

عدم تأثرها
 باملغريات..

إزاحة الستار عن متثال )أم قصي(

إحيــــــاء يــــــوم األزيـــــــاء التقليديـــــــــــة يف إقليــــــــــم كردستـــــان العــــــــراق

 متابعة / البينة الجديدة
طرد أمن مطار إسالم آباد 
رج��ال كان على منت رحلة 
متجهة ألستراليا، بعدما 
بدأ يدعو بصوت مسموع 
م��ن أجل حتط��م الطائرة 
قب��ل دقائق م��ن إقالعها.

ووفًقا للمواقع االخبارية، 
واس��مه  الراك��ب  ف��إن 
خلي��ل، دعا بص��وت عال 

م��ن أج��ل أن حت��دث كارثة 
ت��ودي بالطائ��رة وم��ن عليه��ا، 
مبجرد أن اس��تقر عل��ى مقعده، 

في املطار الرئيس��ي بالعاصمة 
الباكس��تانية. وتس��بب تصرف 
الرجل في إثارة الذعر بني الركاب 

وفقا  الطائ��رة،  وطاق��م 
لوس��ائل اإلعالم احمللية، 
األم��ر ال��ذي دف��ع قائ��د 
الطائ��رة إلى اس��تدعاء 
أم��ن املطار وط��رده. وفي 
املاضي،  الثاني  تش��رين 
إس��الم  مط��ار  ش��هد 
آب��اد حادثا مريب��ا أيضا، 
النار  حيث أشعل راكب 
بس��بب  حقائب��ه  ف��ي 
اجلوي��ة  اخلط��وط  إلغ��اء 
الباكس��تانية إح��دى رحالته��ا 

نظرا لسوء األحوال اجلوية.

وكاالت / البينة الجديدة
أعلن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغ��ان، ان م��رور الزمن يوضح 
كيف أن »األراض��ي التي نعيش 
عليه��ا كانت مه��دا ال مثيل له 
والثقافة«،  والتاريخ  للحضارات 
مبين��اً إن تركيا متحف مفتوح. 

واك��د أردوغ��ان، خ��الل مراس��م 
افتت��اح موق��ع »غوبكل��ي تبه« 
األث��ري ف��ي والية ش��انلي أورفة 
جنوب��ي تركي��ا، »أهمي��ة ه��ذا 
املوقع«، موضحا ان »اكتش��افه 
تاري��خ  كتاب��ة  إع��ادة  يتطل��ب 
البش��رية«. واض��اف أن »املوق��ع 

أصب��ح »مرجعا جدي��دا يوضح 
عمق جذور حضارات األناضول«، 
مش��يرا ال��ى أن »غوبكل��ي تبه 
يحم��ل أهمي��ة كبي��رة للعديد 
من العل��وم، على رأس��ها اآلثار 
تاري��خ  وعل��م  واألنثروبولوجي��ا 

األديان«.

متابعة / البينة الجديدة
ع��م ح��زن كبي��ر عل��ى بل��دة 
كاردويل في ش��مال أس��تراليا 
متس��اح،  عل��ى  العث��ور  بع��د 
أحب��ه الن��اس، مقت��وال. وعث��ر 
صي��اد على التمس��اح امللقب 
خ��ور  ف��ي  نافق��اً  بس��مارك، 
ميونغا وب��دا أنه قتل برصاصة 
في الرأس. وطلبت الس��لطات 
من املواطن��ني احلصول على أي 
معلومات ميك��ن أن توصل إلى 
قاتل التمساح. وكان التمساح 
ال��ذي بل��غ من العم��ر 80 عاما 
وطول��ه نح��و 4 أمت��ار ونصف 

املت��ر، مش��هورا ف��ي املنطقة 
وجاذبا للس��ياح ويقول الناس 
إنه لم يؤذ أح��دا. وتقول إحدى 
إن  املنطق��ة  ف��ي  الس��اكنات 

بس��مارك »كان لطيفا وكبيرا 
في الس��ن ولم يكن من النوع 
الشرس، يتغذى على األسماك، 

ويستمتع بحرارة الشمس«.

بغداد / البينة الجديدة
الرقمي  اإلع��الم  أعلن مرك��ز 
أن الفيس��بوك كاف��أ ش��اباً 
عراقي��اً للمرة الرابع��ة. وقال 
املرك��ز ان »الفيس��بوك ق��ام 
أمس مبكافأة الشاب العراقي 
)مؤم��ل أحمد ش��كير( مببلغ 
مال��ي بع��د اكتش��افه ثغرة 
ان  في االنس��تغرام«. واضاف 

»ش��كير قام بالكش��ف عن 
ثغرة تتيح لآلخرين مشاهدة 
صور وقصص صاحب احلساب 
اخلاص ب��دون عمل متابعة له 
او موافق��ة من جانب صاحب 
وتابع  احلس��اب«. 

عل��ى  حص��ل  »ش��كير  إن 
دوالر«،   3500 تبل��غ  مكاف��أة 
الفت��ا ال��ى انها »تعتب��ر املرة 
الرابع��ة التي يحص��ل فيها 
على مكافأة مالية من جانب 

الفيسبوك«.

حزن يف بلدة أسرتالية بسبب متساح معمر »بي بي سي« توقف 
أغاني جاكسون

متابعة / البينة الجديدة
أص��درت هيئ��ة االذاع��ة 
ب��ي  )ب��ي  البريطاني��ة 
س��ي( ق��رارا بوق��ف بث 
مايكل  املط��رب  اغان��ي 
جاكس��ون، بع��د ان أثار 
فيلم وثائقي جدال كبيرا 
بني الناس، حي��ث تناول 
الفيل��م حي��اة الراح��ل 
جاكس��ون وحت��دث ع��ن 
باالطفال  حترشه  قضية 
واغتصابه��م. وق��د اث��ر 

ه��ذا الفيلم س��لبا في 
ش��عبية جاكس��ون في 
املطالب��ات  تزاي��د  ظ��ل 
املتحرش��ني  مبحاس��بة 
جنس��يا س��واء بالكبار 
او الصغ��ار، وحتديدا تلك 
الت��ي طال��ت ع��ددا من 
جنوم هولي��وود في اآلونة 
االخي��رة. وقد اصدرت بي 
بي سي هذا القرار وعمل 
به منذ تاري��خ 24 فبراير 

املاضي.


