
توج��ه الرئيس االيراني )حس��ن روحاني( فور وصوله 
العاصم��ة بغ��داد ام��س االثن��ن لزي��ارة االمام��ن 
الكاظم��ن )ع( وبحس��ب مص��در مطل��ع ف��إن وزير 
اخلارجي��ة العراقي )محمد علي احلكيم( اس��تقبل 
روحان��ي والوفد املراف��ق له في مطار بغداد مش��يراً 
الى ان روحاني توجه الى الكاظمية الداء الزيارة قبل 
استقباله الرسمي من قبل رئيس اجلمهورية )برهم 
صالح( في قصر الس��ام وتس��تغرق زي��ارة روحاني 

ثاثة ايام. 
وكان الرئيس االيران��ي قد وصف العاقات العراقية/ 

االيرانية بأنه��ا )عاقات خاصة( والميك��ن مقارنتها 
م��ع الوالي��ات املتحدة في ح��ن اكد وزي��ر اخلارجية 
االيران��ي )محمد جواد ظريف( بأن��ه الميكن الي دولة 
ان تقوض العاقات بن الع��راق وايران والتي وصفها 
باالس��تراتيجية بينما قال مس��ؤول ايران��ي مرافق 
لروحاني ان العراق قناة اخرى اليران لتفادي العقوبات 

االمريكية.
على صعيد ذي صلة اكدت جلنة العاقات اخلارجية 
ف��ي مجلس النواب ام��س ان املباحثات ب��ن العراق 
وايران بش��أن اتفاقية عام 1975 اخلاصة باملاحة في 
ش��ط العرب لن تبحث امكاني��ة الغاء االتفاقية وال 
حت��ى تعديل بنودها وامن��ا تتعلق باجلوان��ب الفنية 

وق��ال عضو اللجنة )عامر الفاي��ز( ان تلك املباحثات 
ل��ن تتطرق ال��ى الغ��اء االتفاقي��ة او تعديله��ا وامنا 
س��تبحث املس��ائل الفنية التي طرأت على خارطة 
)التالوك( نتيجة املتغي��رات الطبيعية واالهمال من 

قبل اجلانبن.
وفي ش��أن ذي صلة افاد مصدر سياس��ي بأن ملفي 
تهدي��دات الرئيس االمريك��ي )دونالد ترام��ب( اليران 
وانه��اء العن��ف ف��ي س��وريا س��تكون م��ن ضم��ن 
مباحثات زيارة الرئيس االيراني للعراق مشيراً الى انه 
ستتم مناقش��ة موقف بغداد من تبعات العقوبات 

االمريكية.
وف��ي التط��ورات ايض��اً وج��ه القائد الع��ام للقوات 

املس��لحة )ع��ادل عبد امله��دي( ام��س بتمديد فتح 
املنطق��ة اخلض��راء م��ن اخلامس��ة مس��اء  ولغاية 

العاشرة والنصف صباحاً.
من جانبه نفى مصدر في قيادة العمليات املشتركة 
انب��اء دخ��ول اعداد اضافي��ة من الق��وات االمريكية 
واستقرارها عبر احلدود املشتركة بن العراق وسوريا 
وبن املصدر الذي فضل عدم الكش��ف عن اسمه ان 
االخبار التي تداولتها وسائل االعام املغرضة عارية 
عن الصحة وتسعى الى ادخال العراق في الصراعات 
اجلانبي��ة ب��ن دول اجل��وار واف��اد ان دخ��ول وحرك��ة 
القوات االمريكية وطيران التحالف الدولي يتم عبر 
التنس��يق مع قيادة العمليات املش��تركة العراقية 

وتكون مشروطة احلركة ومعلومة مسبقاً.
وفي التطورات السياسية كشف النائب عن حتالف 
الفتح )محمد البلداوي( ام��س عن لقاء مرتقب بن 

حتالف��ي الفتح وس��ائرون خ��ال الس��اعات املقبلة 
مش��يراً الى ان االجتماع سيكون عبارة عن )جلسة 
ق��رارات( وق��ال البلداوي انن��ا ننتظر عق��د لقاء بن 
حتالف��ي الفتح وس��ائرون خال ال�)48( س��اعة الفتاً 
ان التحالفن وصا الى مرحلة القرار بعد سلس��لة 

االجتماعات االخيرة.
عل��ى صعيد امن��ي عززت قوات احلش��د الش��عبي 
اجراءاته��ا االمني��ة بالتزامن مع تواف��د الزائرين الى 
س��امراء املقدس��ة الحياء ذكرى استش��هاد االمام 
علي ب��ن محمد اله��ادي )عليه الس��ام( وذكر بيان 
العام احلش��د الش��عبي ان الوية احلش��د الشعبي 
كثف��ت اجراءاته��ا وانتش��ارها االمن��ي ف��ي مدينة 
س��امراء واملناط��ق النائية والبس��اتن ضمن قاطع 
املس��ؤولية بالتع��اون ب��ن االس��تخبارات واالجهزة 
االمنية.عل��ى صعيد آخر كش��فت جلنة النزاهة في 

مجل��س النواب امس عن توجه واس��ع اللغاء قانون 
)ب��ول برمير( احلاكم املدني االس��بق في زمن االحتال 
االمريك��ي للعراق والذي اسس��ت مبوجب��ه مكاتب 
املفتش��ن العمومين لكونها اصبحت ادواة واذرعا 
للفس��اد بدالً م��ن منع��ه. مؤكدة ان الغ��اء مكاتب 
املفتش��ن يعني القضاء على نصف الفساد وقالت 
عضو اللجنة )عالية نصيف( ان جلنة النزاهة واغلب 
النواب يتجه��ون الى الغاء قان��ون برمير.على صعيد 
ذي صل��ة رأى النائب الس��ابق )رحيم الدراجي( امس 
االثن��ن ان محاربة الفس��اد املال��ي واالداري بحاجة 
الى ازالة املنظومة السياس��ية احلالية مؤكداً عدم 
استطاعة اي جهة محاربة الفساد واضاف الدراجي 
ان رئي��س الوزراء )عادل عبد املهدي( ليس لديه كتلة 
سياسية ميكن االتكاء عليها داخل مجلس النواب 

ملواجهة الفساد والفاسدين.

  بغداد / 
علمت »البينة اجلديدة« ان  وزير االعمار واالسكان 
والبلدي��ات واالش��غال العام��ة بنك��ن ريكاني، 
يقوم حالياً باجراء حملة تغييرات ادارية شملت 
تغيير مدراء عامن بتشكيات الوزارة تقوم على 
اس��س مهنية باعتماد ش��عار )الرجل املناسب 
في امل��كان املناس��ب(.على صعيد آخر كش��ف 
بنكن بأن مجلس الوزراء بصدد اعان قرار مهم 
بش��أن توزيع اراض على املواطن��ن. وواضاف في 
تصريح صحفي: ترقبوا هذا االسبوع قرارا مهما 
م��ن مجلس ال��وزراء ح��ول تخصي��ص االراضي 
للمواطن��ن وبن��اء امل��دن اجلدي��دة وف��ق معايير 

حديثة ومواصفات عالية.

واضاف ان ذلك جاء مبتابعة وتخطيط مستمرين.
واكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد املهدي، في 
وقت س��ابق انه س��يتم وضع آلية لتوزيع اراضي 
س��كنية على املواطنن.وكان مص��در في الوزارة 
قد اعلن عن توزيع قطع االراضي الس��كنية هذه 

وفق الضوابط اآلتية:
1-  )150( متراً مربعاً ستوزع مجاناً لفئة الدخل 

احملدود.
2-  )200( مت��راً مرب��ع لفئ��ة متوس��طي الدخل 

وبواقع )75( الف دينار للمتر املربع الواحد.
3-  )400( مت��راً مربع��اً او اكث��ر منه��ا مليس��وري 

احلال.

  تطالب بتفسري مقنع لعدم صرف رواتب املتقاعدين العسكريني وذوي الشهداء “الصرف اليدوي”

بنكني جيري محلة تغيريات يف وزارة االعمار واإلسكان ويعلن عن قرب توزيع االراضي السكنية على املواطنني

عبد املهدي يأمر بتمديد فتح املنطقة اخلضراء.. ومصدر عسكري ينفي انباء دخول قوات امريكية اضافية للعراق
الرئيس االيراني: العالقات بني بغداد وطهران “خاصة”.. وظريف يؤكد: الميكن ألي دولة تقويض ماهو سرتاتيجي بني العراق وايران

يف خطوة مهمة حنو التحول للحكومة األلكرتونية.. وزير االتصاالت يتسلم مفتاح مشروع )التوقيع االلكرتوني(

الكشف عن توجه واسع اللغاء قانون )برمير(.. والدراجي يؤكد: حماربة الفساد حباجة الزالة املنظومة السياسية
الفتح وسائرون يستعدان لعقد )اجتماع القرار( خالل الساعات املقبلة.. واحلشد الشعيب يعزز اجراءاته االمنية يف سامراء
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روحاني يستهل زيارته للعراق بزيارة اإلمامين الكاظمين )ع(.. والخارجية النيابية: “ال” الغاء او تعديل التفاقية الجزائر

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 

بتكليف من رئيس الوزراء.. العامري يف البصرة لدعم حكومتها احمللية يف اعمار احملافظة!

كتب املحرر السياسي

3
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مؤسسة الشهداء تعلن ختصيص 2000 وحدة سكنية من املشاريع االستثمارية للمستفيدينا
التعليم تدعو اخلرجيـني األوائل على كليات ومعاهد اجملموعة الطبية غري املعينني اىل مراجعتهاال

2املنتجات النفطية تدعم مجعية الصم والبكم واملدارس بأكثر من 80 مليون دينار وجتهز العتبات املقدسة بأكثر من مليوني لرت من أنواع الوقود
3
3

جانب من املباحثات املشرتكة بني عبد املهدي وروحاني

وكاالت / 
)واث��ق  السياس��ي  احملل��ل  كش��ف 
الهاش��مي( ان احد املسؤولن الكبار 
ف��ي الدول��ة العراقية والذي يش��غل 

منصب نائ��ب رئيس الوزراء يقوم كل 
اسبوعن بالسفر الى اخلارج ملشاهدة 
ال��دوري االس��باني وتش��جيع فريقه 
املفضل على حس��اب املال العام وان 

رحلت��ه تلك تكل��ف )20( ال��ف دوالر 
كل اس��بوعن ولم يش��أ الهاشمي 
الكش��ف عن اسم املسؤول العراقي 
لكن��ه قال ان ما يهمني هو االش��ارة 

ال��ى ما يحصل في قضي��ة هدر املال 
العام كما لم يكشف لنا الهاشمي 
فيما اذا كان هذا املسؤول مدريدي أم 

برشلوني؟

اهلامشي: مسؤول عراقي يكلف الدولة )20( الف دوالر كل اسبوعني 
ملشاهدة الدوري االسباني

  بغداد / 
اصدرت رئاس��ة اجلمهورية، مرس��وما جمهوري��ا بإحالة 
عضو الهيئة التمييزية الس��ابق مبحكمة اجلنائية منير 
احلداد ال��ى التقاعد. وج��اء في املرس��وم اجلمهوري الذي 
حصل��ت ) البينة اجلديدة ( علي��ه، يحال منير صبري حامت 
احل��داد عض��و الهيئ��ة التمييزية الس��ابق ف��ي احملكمة 
اجلنائية العراقية العليا الى التقاعد. وتضمن املرسوم ان 

على رئيس هيئة التقاعد الوطنية تنفيذ هذا املرسوم.

بالوثيقة.. مرسوم 
مجهوري بإحالة القاضي 
بغداد / منري احلداد اىل التقاعد

أعلن��ت وزارة الصناعة واملعادن، امس 
االثنن، عن اطاق االس��تمارة اخلاصة 
بالدرجات الوظيفية خال الس��اعات 
املقبلة.وذكر بيان للوزارة ، أنه “سيتم 
خ��ال الس��اعات القليل��ة القادم��ة 
اطاق االس��تمارة اخلاص��ة بالدرجات 
الوظيفي��ة لوزارة الصناع��ة واملعادن 

بع��د ان مت اج��راء التعدي��ات الازمة 
عليها وعلى املوقع الرسمي للوزارة”.

ودع��ت ال��وزارة إل��ى “االلت��زام بكافة 
اخلط��وات املوجودة ضمن االس��تمارة 
التي س��يتم االع��ان عنه��ا لضمان 
فت��ح االس��تمارة بش��كل صحيح”، 
مؤكدة أن “التقدمي سيكون الكترونيا 

فقط”.

بغداد / 
أمه��ل مجلس الن��واب، ام��س االثنن، 
اس��بوعن  فت��رة  جلان��ه  م��ن  جلنت��ن 
لدراسة وعرض مش��روع قانون معاجلة 
التج��اوزات. وقال املص��در، ، إن مجلس 
النواب صوت خال جلسته الثانية من 
الفصل التشريعي الثاني، التي عقدت، 

ام��س االول على امهال جلن��ة اخلدمات 
واللجن��ة القانوني��ة فت��رة اس��بوعن 
لدراسة وعرض مش��روع قانون معاجلة 
التجاوزات للقراءة االولى او ارجاعه الى 
احلكوم��ة. وعقد مجل��س النواب امس 
االثنن، جلسته الثانية برئاسة محمد 

احللبوسي.

الصناعة تطلق االستمارة اخلاصة بالدرجات الوظيفية

الربملان ميهل جلنتني نيابيتني اسبوعني لدراسة 
قانون معاجلة التجاوزات
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صاحل: االنتصار على اإلرهاب غري مستكمل وعلى دول املنطقة التعاون للقضاء عليه
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بغداد / البينة الجديدة
باشييرت املديرية املالية في احلشييد الشييعبي، امس اإلثنييني، بتوطني رواتب 
مقاتلييي اللواء 31 باحلشييد ضمن قاطييع عمليات صالح الدييين. وذكر بيان 
إلعالم احلشييد الشعبي أن “مديرية املالية في احلشد الشعبي باشرت، يوم 
امس االثنني بتوطني رواتب مقاتلي اللواء 31 باحلشييد ضمن قاطع عمليات 
صالح الدين”. وكانت مديرية املالية العامة في هيئة احلشييد الشييعبي قد 
أعلنت في وقت سييابق عن وصول نسبة اجناز توطني رواتب منتسبي احلشد 
الشييعبي إلى 30%، مؤكدة أن جميع معلومات املنتسبني خاضعة للسرية 
واحلصانيية األمنييية اإللكترونية. يذكيير ان املديرية املالية في هيئة احلشييد 
الشعبي باشرت في )26 شباط املاضي( بتوطني رواتب مقاتلي سرايا الدفاع 

الوطني في احلشد الشعبي.

بغداد / البينة الجديدة
فييي  املفوضييني  مجلييس  عضييو  أعليين 
البييدران،  رييياض  االنتخابييات  مفوضييية 
امييس االثنني، عيين انتهيياء املفوضية من 
اسييتكمال اجييراءات التدريييب ملوظفييي 
ميين  البيانييات  وادارة  التدريييب  شييعب 
للتدريب.وقييال  االول  املسييتوى  خييالل 
البدران إن مفوضييية االنتخابات في اطار 
اسييتعداداتها الجييراء انتخابات مجالس 

احملافظات، مبينا ان املفوضية استكملت 
املسييتوى االول لتدريييب موظفي شييعب 
التدريييب والبيانات في كافيية احملافظات 
علييى  عاكفيية  وهييي  االول  للمسييتوى 
اسييتكمال املسييتوى الثاني من التدريب 
فضال عن الشروع بالتسجيل البايومتري 
في مراكز التسجيل في جميع احملافظات. 
ودعييا البدران جميع الناخبني والفعاليات 
االجتماعية الييى ضييرورة مراجعة مراكز 

احملافظييات  فييي  املنتشييرة  التسييجيل 
لتسلم بطاقاتهم البايومتري ممن سجل 
سابقا والبدء بالتسجيل البايومتري ممن 
لم يسجل باسييومتريا.يذكر ان مفوضية 
واتخذت  مبكييرا  اسييتعدت  االنتخابييات 
االجييراءات الكفيليية بعملهييا ووضعييت 
التوقيتييات الزمنييية خلططها فييي اطار 
االستعدات النتخابات مجالس احملافظات 

في املوعد املقترح لها.

بغداد / البينة الجديدة
اكييد رئيس اجلمهورييية برهم صالييح، امس االثنني، 
ان االنتصييار علييى االرهيياب غير مسييتكمل، داعيا 
دول املنطقيية الى املزيييد من التعيياون للقضاء على 
االرهاب.وقال صالح خييالل مؤمتر صحافي عقده مع 
الرئيس االيراني حسيين روحاني في بغداد، وحضرته 
السييومرية نيوز ان العراق محظييوظ بجيرانه ايران 
وتركيييا وامتييداده العربييي، معربا عن شييكره اليران 
لدعمها العراق في حربه ضد داعش. واضاف صالح 
ان العييراق عانى من االرهاب بسييبب الصراعات في 
املنطقة، مشيييرا الى ان االنتصييار على االرهاب غير 
مكتمييل. وتابييع صالييح ان االمن املشييترك يتطلب 
املزيد من التعاون، داعيييا دول املنطقة الى املزيد من 
التعيياون للقضاء على االرهاب. واكد ان عمق العراق 
العربي سيكون عامال للم شمل املنطقة، الفتا الى 
ان العراق يعيييش حلظات حتول مهمة ينبغي املضي 
بعملية االمن واالسييقرار في املنطقة.ولفت صالح 
الييى اننييا بحثنا مييع روحاني ملف تعزيييز العالقات 
والتعاون في مجال الطاقة واالقتصاد وزيارة العتبات 
املقدسيية.ووصل الرئيس االيراني حسن روحاني الى 
بغداد، صبيياح امس االثنييني 11 اذار 2019، وكان في 
اسييتقباله وزير اخلارجية العراقييي محمد احلكيم. 
واسييتهل روحاني زيارته لبغداد، فييي زيارة االمامني 
الكاظمييني مبدينيية الكاظمييية، قبييل اسييتقباله 
بشييكل رسييمي من قبل الرئيس برهييم صالح في 

قصر السالم ببغداد.

مالية احلشد تباشر بتوطني رواتب مقاتلي اللواء 31 ضمن قاطع عمليات صالح الدين

نائب: حسم العمل بالوكالة خطوة أساسية من خطوات القضاء على الفساد

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
اعتق��ال .. اعتقلييت قييوات ميين سييالح البحرية 
 ، اإلسييرائيلي، امس اإلثنني، صيادينْن فلسطينينينْ
ُقبالة شييواطئ شييمالي قطاع غييزة. وقال نقيب 
الصيادين الفلسييطينيني، نزار عييياش، إن “قوات 
من سييالح البحرية فتحت نيران أسلحتها صوب 
قوارب للصيد شمالي قطاع غزة”. وأضاف عياش، 
أن “قوات البحرية اعتقلت الصيادينْن حسيين زايد 

ومحمد السلطان”.
تعليق .. اعلن وزييير االعالم الفينزويلي خورخي رودريغيزإن احلكومة 
سييتعلق عمل املدارس والشييركات، امس االثنني، بسييبب استمرار 
انقطاع الكهرباء. ونقلت وكالة سبوتنك رودريغز 
قولييه فييي تغريدة على حسييابه الشييخصي في 
موقييع التواصييل االجتماعييي تويتيير  “بأميير ميين 
احلكوميية الفنزويلية، سيييتم تعليييق العمل في 
املدارس، وإعطاء املواطنني إجازة من العمل االثنني 
11 آذار”. وكان 23 إقليمييا ميين أقاليييم فنزويال قد 

تعرض النقطاع إمدادات الطاقة.

إخ��الء .. أخلت محكميية ماليزية, امييس االثنني , 
سييبيل امرأة إندونيسية متهمة بقتل كيم جونغ 
نام األخ غير الشييقيق للزعيم الكوري الشييمالي 
كيييم جونغ أون فييي 2017 بعد أن أمرت بإسييقاط 
تهميية القتييل املوجهة لهييا. وبعد قييرار اإلخالء، 
عانقت سييتي عائشيية )26 عاما( شييريكتها في 
االتهييام، الفيتنامييية دوان ثييي هونييغ )30 عامييا( 
وانخرطت في البكاء. ثم توجهت سييتي إلى سيارة تابعة للسفارة 

اإلندونيسية كانت في انتظارها خارج احملكمة.
رد .. قصفت اجملموعات االرهابية املنتشرة في ريف حماة الشمالي 
على املناطييق املتاخمة للحييدود اإلدارية حملافظة 
إدلييب منطقيية مصييياف بالقذائييف الصاروخية، 
فيما رد اجليش السييوري على االعتداءات وقصف 
مناطييق اللطامنيية وكفر زيتييا واألربعييني. وذكرت 
وكاليية “سييانا” أن “اجملموعات اإلرهابييية اعتدت 
امس بالقذائف الصاروخية على منطقة مصياف 

بريف حماة الشمالي في خرق جديد.

إعص��ار .. توقفت حركة القطارات فييي ثاني أكبر 
مدينة أملانية في شمال الراين – وستفاليا، بسبب 
إعصار قييوي أطلق عليه اسييم ” إيبرهارد”. ووفقا 
لشركة السكك احلديدية األملانية “دويتشه بان” 
فإنه “بسبب التوقف املستمر في حركة القطارات 
بسبب اإلعصار، قررت شييركة السكك احلديدية 
إيقاف حركة القطارات في منطقة شييمال الراين 
— ويستفاليا بشكل كامل”. حيث مت إيقاف القطارات بعيدة املدى 

مع كاسل وفرانكفورت حيث يوجد أكبر مطار في البالد.
نووي .. تعتمد القوى الكبرى على امتالك قوة ردع نووي ثالثي يطلق 
عليها “الثالوث النييووي”، تضم صواريخ وقاذفات 
وغواصييات تعمييل مبحركات نووييية. وتعد غواصة 
“بييوري” واحدة ميين أخطر الغواصييات النووية في 
العالم، وتعرف في روسيييا بي »املشروع 955«، وهي 
غواصيية نووية من اجليل الرابييع، ومن املقرر أن حتل 
محل نسخ أخرى من الغواصات النووية، بحسب 

موقع “ميليتري توداي” األمريكي.

بغداد / البينة الجديدة
أكد النائب عن حتالف سييائرون علي غاوي، ان محاربة الفسيياد 
ال تقييل اهمية وخطورة وصعوبة عن احلييرب على االرهاب، فيما 
اشار الى ان حسم الوزارات املتبقية والعمل بالوكالة هو خطوة 
اساسييية ميين خطوات القضيياء على الفسيياد. وقييال غاوي إن 
مجلس النواب بدأ فصله التشريعي الثاني بجلسة مخصصة 
ملناقشيية ملف الفسيياد ووضع آليات للقضاء عليه هي رسالة 
واضحة للجميع بوجود عزمية ورغبة حقيقية النهاء هذا امللف 
بالشييكل االمثييل، مبينا أن احلييرب على الفسيياد ال تقل اهمية 
وصعوبة وخطورة عن احلرب على االرهاب كونهما سببا في دمار 
البلد وضياع ثرواته. وأضيياف غاوي، أن النهوض بالواقع العراقي 
امر بات ضروريا ألن الشييارع ال نعتقد انه سييينتظر فترة أطول، 
بالتالي فإن السلطات الثالث تسعى لتوحيد جهودها للقضاء 
علييى آفة الفسيياد والنهييوض بالبلييد، الفتا الى أن اسييتكمال 
الكابينة الوزارية هو جزء مهم من مراحل القضاء على الفساد 
وانهاء العمل بالوكالة خاصة أن هناك مراحل متقدمة مت املضي 
بها في طريق حسم العمل بالوكالة. واكد غاوي، أن هناك تقاربا 
بالييرؤى حول املعايير التي طرحت في وقت سييابق للمرشييحني 
للييوزارات املتبقية، وخاصة املهنية وعييدم التحزب للوصول الى 
مرحلة نتخلص فيها من الفسيياد وتسييخير مؤسسات الدولة 
خلدمة جهييات معينة،مرجحا حسييم الييوزارات املتبقية خالل 

اجللسات القريبة املقبلة.

بغداد / البينة الجديدة
كشييفت وزارة التخطيييط عن منييح اجلهاز املركييزي للتقييس 
والسيطرة النوعية ٤26 براءة اختراع و 55 امنوذجا صناعيا خالل 
العييام املاضي 201٨. وقال املتحدث الرسييمي للوزارة عبدالزهرة 
الهنييداوي إن براءات االختراع املمنوحة في العام املاضي توزعت 
بواقييع 39٨ براءة اختراع عراقية و2٨ براءة اجنبية، مضيفا فيما 
كان عييدد النميياذج الصناعييية العراقية املمنوحيية 53 منوذجا 
صناعيييا، مقابييل منوذجيني صناعيييا اجنبيا فقييط. واضاف ان 
اجلهاز املركزي للتقييس والسيييطرة النوعية، استلم 730 طلبا 
لتسييجيل بييراءات اختراع جديييدة منها 653 طلبييا عراقيا و77 
طلبا اجنبيا، اما عدد الطلبات املقدمة لتسجيل مناذج صناعية 
فقييد بلغ ٨9 طلبا خييالل العام املاضي. ولفييت الهنداوي الى ان 
مجموع بييراءات االختراع التي منحها اجلهاز املركزي للتقييس 
والسيطرة النوعية للمدة من 2012 لغاية عام 2019 ببلغ 22٤9 
بييراءة اختراع في مختلف اجملاالت، فيمييا كان مجموع البراءات 
املمنوحة منذ عييام 1970 لغاية نهاية العام املاضي 5612 براءة.

وتابع ان اسييتالم وتسجيل ومنح براءات االختراع لم يتوقف في 
اي عام من االعوام، باستثناء عام 2005 الذي لم يشهد تسجيل 
او منييح اي براءة اختييراع نتيجة الظروف التي كان مير بها البلد، 
كاشييفا عن توجه الوزارة لتوفير الظروف املناسبة الستثمار ما 

ميكن استثماره من تلك البراءات.

التخطيط تعلن تسجيل ٤٢٦ براءة اخرتاع 
ومنح ٥٥ منوذجًا صناعيًا خالل ٢٠١٨

بغداد / البينة الجديدة
ردت احملكميية االحتادييية العليا، دعييوى محافظ البصييرة للطعن 
بقرار مجلس محافظة البصرة بشييأن فتح باب الترشيح ملنصب 
احملافييظ. وقال املتحدث الرسييمي للمحكمة اياس السيياموك ان 
احملكمة االحتادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت 
احملمييود وحضييور القضيياة االعضاء كافيية، ونظرت دعييوى حملافظ 
البصييرة اضافيية لوظيفته، خاصم فيها رئيييس مجلس احملافظة 
اضافيية لوظيفته. وأضيياف، ان املدعي طلب ميين احملكمة التدخل 
واصدار حكم بشييان اعييالن مجلس محافظة البصييرة فتح باب 
الترشيييح ملنصب احملافظ.واشييار الى ان احملكمة وجييدت ان املادة 
}31 11{، الفقييرة }أ{ من قانون مجالييس احملافظات غير املنتظمة 
باقليييم، اعطييت للمحافظ احلق فييي اقامة دعوى امييام احملكمة 
االحتادييية العليييا اذا اصيير مجلييس احملافظيية على قييراره، بعد ان 
يعترض عليه احملافظ لدى مجلس احملافظة ابتداًء. وبني ان احملكمة 
االحتادييية العليا ذكرت ان املدعى عليه لم يصدر عنه قرار باالصرار 
على القرار املعترض عليه لغاية االن، وبناء عليه قررت رد الدعوى.

رد دعوى االعرتاض على فتح باب الرتشيح 
ملنصب حمافظ البصرة

كتب محرر الشؤون املحلية
تلقت »البينة اجلديدة« وخالل الي)2٤( 
سيياعة املاضية مكاملييات هاتفية من 

متقاعدين عسييكريني وذوي شييهداء 
ابييدوا خاللهييا اسييتغرابهم من عدم 
صرف مرتباتهم الشهرية املقررة رغم 

مرور اكثر من )11( يوما على بدء شهر 
آذار احلالي. وقال هؤالء في مكاملاتهم 
انهييم لييم يسييتلموا رواتبهييم ميين 

مصرف الرشيد »الصرف اليدوي« حلد 
اآلن رغييم حاجتهييم املاسيية للراتب 
وهييذا ما يعرفه كل ذي عائلة. »البينة 

اجلديييدة« تطالييب اجلهييات املعنييية 
بتقدمي تفسييير مقنع لهذا اخللل غير 

املقبول واملرفوض جملة وتفصيالً.

املنتجات النفطية تدعم مجعية الصم والبكم واملدارس بأكثر من ٨٠ مليون دينار 
وجتهز العتبات املقدسة بأكثر من مليوني لرت من أنواع الوقود

»                         « تطالب بتفسري مقنع لعدم صرف رواتب املتقاعدين العسكريني وذوي الشهداء »الصرف اليدوي«

بغداد / البينة الجديدة
أعلن مدير عام شييركة توزيع املنتجات 
املهنييدس كاظييم مسييير  النفطييية 
إدارة  إجتميياع مجلييس  فييي  ياسييني 
الشييركة املنعقد في مقرها عن دعم 
الشييركة جلمعية الصم والبكم مببلغ 
)10( ماليييني دينار لتحسييني خدماتها 
وتوفير مسييتلزمات ألفرادها مبيناً بأن 
الشييركة قد انتهجييت نهجيياً بإيالء 
اجلوانب اإلنسييانية واخلدمية إهتماماً 
كبيييراً لغرض حتسييني واقعه على قدر 
اإلمييكان ضمن خطتها لسيينة 2019.

وذكيير مسييير أن اإلجتميياع املنعقييد 
الييذي متخض عن جمليية من اخلطوات 
اإلنسييانية التييي تقوم بها الشييركة 
خييالل األيييام القاميية موضحيياً ذلييك 
بالقييول  خصصنييا )70( مليييون دينار 
لغرض ترميم )7( مدارس في محافظة 
بابييل أي مبعدل )10( ماليييني دينار لكل 
مدرسيية، باإلضافيية الى دعييم قضاء 
الشرقاط ببعض املستلزمات اإلغاثية، 

وجتهيزنا لهيأة احلشد الشعبي بي)50( 
إسطوانة غاز مملوءة كإهداء لهم بعد 
أن كان طلبهييا إعارة من قبييل الهيأة، 
في حني قدمييت شييركتنا )5٤( مليون 
دينار دعماً لنظام األرشفة األلكترونية 
في مكتب املفتش العام لوزارة النفط 
للقيييام مبهامييه وواجباتييه اخملتلفيية.

أما فيما يخييص اجلانب اخلدمي فتابع 

املدييير العييام بقوله وجهنييا مالكاتنا 
في فرعنا مبحافظة النجف األشييرف 
بدعم احملافظة بييي)100( حاوية نفايات 
يتم توزيعها على أحييياء املدينة نظراً 
لألهمية الدينية التي حتتلها احملافظة 
ممييا يتطلييب ذلييك تضافر اجلهييود من 
أجييل إظهارها بأبهى حلة. في سييياق 
متصل كشفت شركة توزيع املنتجات 

النفطية عن جتهيز العتبات املقدسة 
بأكثر ميين مليوني لتر من أنواع الوقود 
اخملتلفة التي شملت )البنزين، النفط 
األبيض، زيت الغاز( وبالسييعر الرسمي 
املدعييوم وذلك من خالل هيأة التجهيز 
التابعة لها عبر إصييدار أوامر جتهيزية 
خالل العييام احلالييي تضمنييت جتهيز 
العتبات املقدسة في عموم احملافظات 

باملشييتقات النفطييية الالزمة لغرض 
تشغيل املولدات واآلليات العائدة لكل 
عتبة وذلك بناًء على محاضر الكشف 
املوقعييي، وأكد مدييير هيييأة التجهيز 
فييي الشييركة أن اخلطيية التجهيزييية 
املوضوعة خالل عييام 2019 تنص على 
تقدمي كافة أوجه الدعم للجهات ذات 

الطابع اخلدمي والعمراني.



مؤسسة الشهداء تعلن ختصيص 2000 وحدة 
سكنية من املشاريع االستثمارية للمستفيدين

يف خطوة مهمة حنو التحول للحكومة االلكرتونية.. وزير االتصاالت 
يتسلم مفتاح مشروع )التوقيع االلكرتوني (

  بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، امس االثنني، عن استدراجها 
انه  املديرية  االنبار.وقالت  في  واعتقاله  تركيا  من  داعش  قادة  احد 
بعملية نوعية اتسمت باملهنية العالية ودقة املعلومة االستخبارية 
في  العسكرية  االستخبارات  مفارز  متكنت  السليم  والتخطيط 
املشاة 28 من  لواء  الثاني  الفوج  وبالتعاون مع استخبارات   7 الفرقة 
الى تركيا بعد اختراقه واقناعه  الهاربني  استدراج احد قيادي داعش 

بالعودة للبالد.
واضافت انه مت اعتقاله بعد دخوله االراضي العراقية بساعات بكمني 
محكم نصب له في مدينة عنه باالنبار، مشيرة الى انه شارك بقيادة 
شارك  وكذلك  وراوه  عنه  مناطق  في  االمنية  قواتنا  قاتلت  مجاميع 
للقضاء  املطلوبني  من  الشخص  هذا  ان  وتابعت  سوريا.  في  بالقتال 
مبوجب مذكرة قبض وفق املادة 4 إرهاب، موضحة انه مت تسليمه جلهة 
وقت  في  اعلنت  العسكرية  االستخبارات  مديرية  ان  يذكر  الطلب. 
سابق، عن اعتقال قيادات في داعش مسؤولني عن عمليات قتل وترويج 

للفكر االرهابي، وذلك خالل تسللهم  من سوريا الى اجلانب العراقي.

  بغداد / البينة اجلديدة

دع��ا النائ��ب عن محافظ��ة نينوى نايف الش��مري، ام��س االثنني، إلى إرس��ال تعزيزات 

عس��كرية للمحافظة من أجل مس��ك احلدود وجتهيز احملافظة بأجهزة سونار، مطالباً 

بإجراء محاكمة علنية لعناصر داعش، ومقاضاة الدول التي احتضنت عناصر التنظيم 

ومولتهم.وقال الشمري في مؤمتر صحفي عقده مببنى البرملان ، نطالب مبحاكمة علنية 

ل��كل الدواعش احمللي��ني واألجانب ملعرفة من دعمهم ومولهم، وهناك عش��رات املنازل 

دم��رت واالف املواطنني مازال��وا مفقودين، ونحن كأبناء نين��وى نطالب برفع دعاوى ضد 

الدول التي احتضنت إرهابيي داعش وعملت على متويلهم.

وأض��اف الش��مري، أن��ه ليس م��ن املعقول أن تك��ون نينوى ب��دون جهاز س��ونار واحد، 

وس��نطالب احلكومة بتخصيص مبالغ لش��راء أجهزة س��ونار للمحافظ��ة، داعياً إلى 

دعم نينوى بلواءين ملس��ك احلدود ألن القوات املوجودة حالياً ال تكفي وأن يتم تزويدهم 

بأجهزة متطورة وكاميرات حرارية.

NO . 3145 .TUE  . 12 . FEB . 2019السنة الرابعة عشرة العدد )3145( الثالثاء  12 / 3  / 2019

النزاهة تشخص 23 خمالفة يف املصاحل املالية للمكلفني من اصل ) 390( خالل شباط املاضي

االستخبارات تستدرج احد قادة داعش من تركيا وتعتقله يف االنبار
نائب يعلن انهيار )سد أبو الفلني( يف البصرة ويدعو اىل اعالن حالة الطوارىء

بغداد / البينة اجلديدة
أعلن��ت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة تقرير نش��اطاتها لش��هر ش��باط، 
دًة أنَّ عدد املكلفني الذين ظهرت لديهم مخالفاٌت في تضارب املصالح  ُمؤكِّ
ي عن أموال  )23( ُمكلف��اً م��ن أصل )390( مكلف��اً، فيما متَّ البح��ث والتقصِّ
)520( مكلفاً خملتلف اجلهات احلكومية.وأوضحت الدائرة أنَّ عدد االستمارات 
ة باملُكلفني باإلفصاح عن  املُتس��لَّمة واملُدقَّقة بلغ )2518( اس��تمارًة خاصَّ
ل  ذممهم املاليَّة، فيما بلغت االس��تمارات املُوثَّقة )1730( اس��تمارًة، إذ سجَّ
ة املاليَّة في الدائرة املُكلفني الذين متَّ حتليل معلوماتهم؛  قسم كشف الذمَّ
ٍم في أموالهم من عدم��ه، فقد بلغ عدد املُكلفني  للبح��ث عن وجود تضخُّ
ا عدد االستمارات الكلّي فقد بلغ )566( استمارًة، ومجموع زيارات  )111( أمَّ
ي عن أموال املُكلفني )192( زيارًة.وبيَّ�نت أنَّ نشاطات الدائرة  ش��عبة التقصِّ
نت زيارات قس��م األداء والس��لوك الوظيفيِّ إلى )21( جهًة حكوميًَّة  تضمَّ
ها رصٌد صحفيٌّ خاصٌّ بحريق دار  ، أهمُّ تتعلَّق هذه الزيارات بالرصد اإلعالميِّ
املُشرَّدات، ورصٌد خاصٌّ بالتجاوزات على أراضي املواطنني في بلديَّة الرشيد، 
��ر املش��ن، الفتًة إلى أنَّ  وآخر خاصٌّ بالتجاوز على أراٍض خضراء قرب ُمجسَّ
التقاري��ر هي قيد املصادقة اآلن متثلت بتقريٍر ش��امٍل خاصٍّ ب وزارة التجارة، 
ة،  حَّ وتقريٍر خاصٍّ عن واقع حال املستشفيات في بغداد – خاص بوزارة الصِّ
فضالً عن زياراٍت تدقيقيٍَّة وتنس��يقيٍَّة بلغ مجموعه��ا )9( زياراٍت لعدٍد من 
تش��كيالت وزارة الزراعة.وأقام��ت الدائرة ورش��ة عمٍل في مكت��ب املُفتِّش 
الع��امِّ لوزارة الع��دل؛ للتعريف بالئحة الس��لوك الوظيفيِّ رقم )1 لس��نة 
2016( والتعديل األول لها، وعرض تقرير نتائج الزيارات امليدانيَّة لتشكيالت 
الوزارة، وعقد اجتماٍع في مكتب املُفتِّش العامِّ لوزارة الزراعة خاصٍّ بالئحة 

السلوك الوظيفيِّ )1 لسنة 2016( والتعديل األول لعام 2017.

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

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

  بغداد / البينة اجلديدة
أعل��ن النائب عن محافظ��ة البصرة 
جمال احملم��داوي، ام��س االثنني، عن 
انهيار س��دة أب��و الفلني، داعي��اً إلى 
إع��الن حالة الطوارئ وتدعيم س��دة 
اجلعف الت��ي اعتبرها آخر أمل إلنقاذ 

أراضي الفالحني.
وق��ال احملم��داوي في مؤمت��ر صحفي 
عق��ده مببن��ى البرمل��ان ، نحم��ل وزير 
املوارِد املائية انهيار سداد هور احلويزة 
الواحدة تلو االخرى، وآخرها سدة أبو 
الفلني التي انهارت مساء يوم امس، 
ما ق��د يع��رض 25 أل��ف دومن مزروعة 
باحلنط��ة للتل��ف، وق��د حذرن��ا في 
مناسبات سابقة من انهيار السداد 
ف��ي هور احلويزة ووص��ول كميات غير 
مس��يطر عليها إلى ناظم السويب 

ومنه إلى نهر دجلة وشط العرب.
وأوض��ح احملم��داوي قائالً، ف��ي الثاني 
عش��ر م��ن ش��باط املاض��ي حذرن��ا 
اجله��ات املعني��ة وعلى رأس��ها وزارة 

امل��وارد املائي��ة م��ن انهيار الس��داد 
وأكدن��ا ضرورة توفير جهد هندس��ي 
متخص��ص في املنطق��ة لتالفي أية 
حال��ة طارئة ولكن لم تس��تجب أي 
جهة حكومي��ة لنداءاتنا حتى وصل 
احلال إل��ى انهي��ار آخر الس��داد وهو 
س��دة أبو الفل��ني، وأمام املي��اه أربعة 
كليومت��رات للوص��ول إل��ى أراض��ي 

املزارعني وإتالفها.
وأض��اف، أن��ه ف��ي الثالث عش��ر من 
ش��باط املاضي، أي بعد يوم واحد من 
حتذيراتن��ا قمنا بجول��ة ميدانية في 
ه��ور احلوي��زة واالطالع عل��ى موقف 
خط��ورة  مش��اهدة  ومت��ت  الس��داد 
الوضع وس��وء ادارة وزارة املوارد املائية 

لهذه املنطقة.

ودع��ا احملم��داوي، إل��ى إع��الن حال��ة 
الط��وارئ واس��تنفار كاف��ة اجلهات 
ذات العالقة إلرس��ال جهد هندسي 
ف��وري لتدعي��م س��دة اجلع��ف التي 
تبعد أربعة كيلومترات عن س��دة أبو 
الفل��ني، حيث تع��د آخر أم��ل إلنقاذ 

أراضي الفالحني.

نائب يدعو إلجراء حماكمة علنية للدواعش وإرسال تعزيزات عسكرية إىل نينوى

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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 بغداد / البينة اجلديدة
تسلم وزير االتصاالت الدكتور نعيم 
ثجي��ل الربيع��ي  مفتاح مش��روع 
التوقيع االلكتروني من ممثل شركة 
)فانراي��ز  (املنفذة للمش��روع . جاء 
خ��الل حفل اقيم مبقر الوزارة صباح 
امس ,اك��د فيها عل��ى اهمية اجناز 
وتطبيق مشروع التوقيع االلكتروني 
في تصحيح مسار عملية التحول 
نح��و حكوم��ة الكتروني��ة متتل��ك 
مقوم��ات ومعايير توازي ماس��بقنا 
الي��ه العالم املتقدم ف��ي هذا اجملال 
من ش��فافية وعدالة ونزاهة , وقال 
الس��يد الوزي��ر  ان مقومات النجاح 
حلكوم��ة الكتروني��ة رصين��ة ه��ي 
م��ن  للمواط��ن  الرقم��ي  التمثي��ل 
خ��الل البطاق��ة الوطني��ة املوحدة 
والتمثيل الرقمي لالشياء والتمثيل 
والتعام��الت  للح��ركات  الرقم��ي 

وحتقي��ق صح��ة ومص��ادر البيانات 
املتناقل��ة بني جهت��ني وهذا مانحن 
بص��دد اطالق اهم ادوات��ه واملتمثلة 
واض��اف   . االلكترون��ي  بالتوقي��ع 
الربيعي س��تقوم الوزارة وعبر ورش 
عم��ل بش��رح تطبيق��ات التوقي��ع 
االلكترونية واليات اس��تخدامه في 
عموم الدول��ة العراقية وس��تعمل 
دوائ��ر   رف��د  االتص��االت عل��ى  وزارة 
الدولة كاف��ة باللوائح والتعليمات 

اخلاصة باستخدامه. 
االلكتروني  التوقي��ع  ويعتب��ر  ه��ذا 
اساس��ا لبن��اء نظ��ام معلومات��ي 
رصني في القطاعات التي متس حياة 
املواطن وخاصة في قطاع املصرفي 
واملال��ي في ضم��ان وص��ول الرواتب 
الى مس��تحقيها  املالية  واالعانات 
. ان ذل��ك يت��م من خ��الل الربط بني 
انظمة وقواعد بيانات الدولة محليا 

وتكامله��ا م��ع قواع��د املطلوب��ني 
عاملي��ا واعتم��اد الوثائ��ق العراقية 
عامليا والبلديات والطاقة وغيرها من 
القطاع��ات. ثم قدم ممثل الش��ركة 
ش��رح مختصر عن طبيعة املفتاح 
املش��روع  اليه  وماوصل  االلكتروني 
االداري  الوكي��ل  وحضراحلف��ل   .
واملالي للوزارة ومدير شركة السالم 

العامة لالنترن��ت ومدير دائرة البريد 
العام��ة  ومديرالش��ركة  والتوفي��ر 
لالتص��االت وع��دد م��ن املس��ؤولني 
ف��ي وزارة االتصاالت وممثلي ش��ركة 
دارك مات��ر وش��ركة فانرايز. وحظي 
حف��ل التس��ليم باهتم��ام اعالمي 
ولوكاالت  الفضائي��ة  القن��وات  من 

االخبارية . 

قادما من جنيف ..  الرئاسة اجلزائرية تعلن عودة بوتفليقة إىل البالد 

وكاالت / البينة اجلديدة
رئيس  أن  اجلزائرية،  الرئاسة  أكدت 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  البالد، 

جنيف  من  قادما  اجلزائر  إلى  عاد 
فيها  أجرى  التي  السويسرية 

فحوصا طبية.

اجلزائرية  األنباء  وكالة  ونقلت 
في  قولها  الرئاسة  عن  الرسمية 
أرض  إلى  عاد  بوتفليقة  إن  بيان 
زيارة  بعد  امس  ظهيرة  الوطن 
أجرى  حيث  جنيف  إلى  خاصة 

فحوصات طبية دورية.
الرئيس  طائرة  حطت  أن  وسبق 
اجلزائري، امس االول األحد، في مطار 
البالد،  وسط  العسكري  بوفاريك 
وسط انتشار أمني مكثف مبنطقة 

القصر الرئاسي في زرالدة.
الفترة  في  عدة  مصادر  وأفادت 
متضاربة  أنباء  بورود  املاضية 
زعم  حيث  بوتفليقة،  صحة  حول 
حرجة،  حالة  في  كان  أنه  بعضها 

لكن إدارة املستشفى الذي رقد فيه 
الرئيس اجلزائري نفت هذه التقارير، 
فيما تصر السلطات اجلزائرية على 
فحوصات  إلجراء  البالد  غادر  أنه 

طبية دورية فقط.
في  اجلزائر  إلى  بوتفليقة  وعاد 
الوقت الذي تشهد فيه البالد على 
احتجاجات  األخيرة  األسابيع  مدار 
الرئيس،  ترشح  ترفض  حاشدة 
لوالية  عمره،  من  عاما   82 البالغ 
رئاسية خامسة ال سيما أنه يعاني 
من مشاكل صحية ملموسة، وذلك 
املزمع  الرئاسة  انتخابات  قبيل 

إجراؤها يوم 18 نيسان املقبل.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت مؤسسة الش��هداء، امس االثنني، 
ع��ن اتفاقه��ا م��ع اجله��ات املعني��ة على 
م��ن  س��كنية  وح��دة   2000 تخصي��ص 
لتوزيعها  االس��تثمارية متهيدا  املش��اريع 

بني املستفيدين.
وق��ال نائ��ب رئيس مؤسس��ة الش��هداء 
عق��دت  “املؤسس��ة  إن   ، عوي��د  كاظ��م 
اجتماعا موس��عا مع عدد من املس��ؤولني 
ف��ي مجلس الن��واب ووزارة املالي��ة وهيئة 
الس��جناء  اس��تثمار بغ��داد ومؤسس��ة 
السياس��يني، لبحث الية تخصيص اراض 

لشريحة ذوي الشهداء”.
وكشف عويد عن “االتفاق على تخصيص 
املش��اريع  م��ن  س��كنية  ش��قة   2000
االس��تثمارية لتوزيعه��ا بني مس��تفيدي 
والت��ي س��تصرف  الش��هداء،  مؤسس��ة 
الدفع��ة االول��ى لها خ��الل الع��ام احلالي، 

فيما تدف��ع االقس��اط الس��نوية ملدة 15 
س��نة بعد تخصيصها مبوازنة مؤسس��ة 
الش��هداء”، مش��يرا ال��ى ان “االجتم��اع 
تقرر فيه ايضا تخصيص ش��قق سكنية 
للسجناء واملعتقلني السياسيني حسب 
حاجة املؤسس��ة التخاذ جميع االجراءات 
الالزمة لتس��لم الوحدات السكنية خالل 

العام احلالي”.
واوض��ح عوي��د، انه “مت االتف��اق ايضا على 
حتديد االراضي الس��كنية العائ��دة لوزارة 
الش��هداء  ملؤسس��تي  لبيعه��ا  املالي��ة 
والس��جناء لتوزيعه��ا ب��ني  املش��مولني 
بقوانينها، مع قيام املؤسستني مبخاطبة 
مجل��س ال��وزراء الطف��اء املبال��غ املترتبة 
عليه��ا، كما عقدت اجتماع��ات مع امانة 
بغ��داد ووزارت��ي البلدي��ات والش��باب حلل 
مش��اكل بعض البنايات وتخصيص اراض 

لذوي الشهداء والسجناء السياسيني”.

وكاالت /البينة اجلديدة
ستوكهولم  معهد  كشف 
ألبحاث السالم، أن الدول العربية 
من   %30 نحو  على  استأثرت 
خالل  السالح  مبيعات  إجمالي 
مبيعات  زادت  إذ   ،2018-2014
الفترة  هذه  خالل  األسلحة 
–2009 ب�  مقارنة   %7.8 بنسبة 

.2013
عن  صادرة  دراسة  وقالت 
إن   }SIPRI{ ستوكهولم  معهد 
السعودية جاءت كأكبر مستورد 
لألسلحة في العالم خالل الفترة 
استوردت  إذ  و2018،   2014 بني 
أسلحة ومعدات عسكرية خالل 
 %12 بنسبة  املذكورة  الفترة 
املصدرة  األسلحة  إجمالي  من 

للعالم أجمع.
الهند  الثانية  املرتبة  في  تليها 

 %9.5 نسبتها  بلغت  مبشتريات 
خالل تلك الفترة نفسها، فمصر 
أستراليا  ثم  ومن   ،%5.1 بنسبة 
 ،%4.6 نسبتها  بلغت  مبشتريات 
املرتبة  في  اجلزائر  جاءت  بينما 
نسبتها  مبشتريات  اخلامسة 
املركز  في  العراق  وحل   ،%4.4
متساوياً   %3.7 بنسبة  السابع 

مع اإلمارات.

أن  إلى  الدراسة،  أشارت  كذلك 
منطقة  إلى  األسلحة  تدفق 
الشرق األوسط ارتفع خالل 2014 
و2018 بنسبة 87%، فيما شهدت 
مناطق أخرى في العالم تراجعا. 
الصراعات  نتيجة  ذلك  ويأتي 
والنزاعات التي تشهدها دول عدة 

في منطقة الشرق األوسط.

العراق سابع أكثر الدول إستريادا للسالح  

  البصرة / البينة اجلديدة
زعيم  بأن  البصرة،  في  مطلع  سياسي  مصدر  أفاد 
حتالف الفتح هادي العامري جاء الى احملافظة لدعم 
من  بتكليف  االعمار  مجال  في  احمللية  حكومتها 

رئيس الوزراء عادل عبد املهدي.
وقال املصدر إن العامري وصل الى البصرة للمشاركة 
في جهود اعمارها من خالل إسناد احلكومة احمللية، 
مبيناً أن رئيس الوزراء عادل عبد املهدي هو من كلف 

العامري بهذه املهمة.
منظمة  عن  احملافظة  قال عضو مجلس  جانبه،  من 

أي  إن  صحفي،  تصريح  في  الشحماني  مرتضى  بدر 
مرحب  وأهلها  البصرة  خدمة  في  تصب  مساهمة 
بها، خاصة إذا جاءت من شخصية معروفة مبواقفها 

مثل العامري.
ومن املقرر أن تشهد محافظة البصرة خالل األسابيع 
املتعلقة  املشاريع  عشرات  وتنفيذ  إحالة  املقبلة 
واملاء  والتربية  الصحة  ضمنها  من  خدمية  مبجاالت 
مئات  تخصيص  ضوء  في  وذلك  والكهرباء،  واجملاري 

مليارات الدنانير للمحافظة ضمن قانون املوازنة.

بتكليف من رئيس الوزراء.. العامري يف البصرة لدعم حكومتها 
احمللية يف اعمار احملافظة

  بغداد / البينة اجلديدة
دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، امس االثنني، اخلريجني 
من   )2018  –  2017( الدراسي  للعام  واملعاهد  الكليات  على  االوئل 
اجملموعة الطبية غير املعينني الى مراجعة مركز الوزارة لتوقيع تعهد 

بعدم تعيينهم في الوزارات األخرى.
وزارة  إن  الربيعي  ضمياء  الدكتورة  للوزارة  الرسمي  املتحدث  وقالت 
التعليم العالي دعت اخلريجني األوئل على الكليات واملعاهد للعام 
الى  املعينني  غير  الطبية  اجملموعة  من    )2018  –  2017( الدراسي 
توقيع  لغرض  الوزارة  مركز  في  واالدارية  القانونية  الدائرة  مراجعة 
االخرى  والوزارات  الصحة  وزارة  في  تعيينهم  بعدم  قانوني  تعهد 
األسماء  على  االطالع  باإلمكان  انه  وأوضحت  واحد.  أسبوع  خالل 
عبر املوقع االلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي. يذكر ان عددا 
واالخر  ينظمون بني احلني  احلاصلني على شهادات عليا  الطلبة  من 

تظاهرات ملطالبة اجلهات املعينة بتوفير تعيينات لهم.

التعليم تدعو اخلرجيني األوائل على كليات ومعاهد 
اجملموعة الطبية غري املعينني اىل مراجعتها



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

د موقعها يف  هناك  أوقات يّتضح فيها أنَّ دولة فلسطني قد ُحدَّ
منطقة مثلث برمودا وبهذا خيتفي الفلسطينيون

أنَّ  فيه��ا  يّتض��ح  أوق��ات  ثم��ة  هن��اك 
د موقعها في  دول��ة فلس��طني ق��د »ُح��دَّ
منطق��ة مثلث برم��ودا«. وبه��ذا يختفي 
الوج��ود  م��ن  ينته��ون  الفلس��طينيون، 
ويصبح��ون منس��يني خ��ارج أرض اخلوف 
واألل��م والظل��م واالحتالل الت��ي كثيًرا ما 
س��معنا عنه��ا. حينه��ا، ال ميك��ن ألح��د 
تخّيل ما قد حدث لهؤالء الفلس��طينيني 
متاًما مثل الطائ��رات واملراكب التي ضلت 
طريقه��ا وانحرف مس��ارها إل��ى منطقة 
املثل��ث األس��طوري. وال ميكن إلق��اء اللوم 
على أحد سوى الفلسطينيني أنفسهم، 
إذ ل��م يكن ينبغي لهم الذه��اب إلى تلك 
املنطق��ة م��ن األس��اس. وس��يكون م��ن 
املؤس��ف حًقا رؤيتهم يختفون، وسيظل 

اختفاؤهم لغًزا.
أنَّ األس��بوعني املاضيني كان��وا مثااًل على 
تلك األوق��ات، وأنهما ش��هدا ب��دء جولة 
االقتص��ادي  والدع��م  األس��اس  لتعزي��ز 
ل�»صفق��ة الق��رن« م��ن أجل ح��ل النزاع 
الفلس��طيني اإلسرائيلي، أجراها كل من 
»األج��وف امُلَْت��ال غري��ب األط��وار« جاريد 
��ع  كوش��نر، زوج ابنة ترامب واملؤيد لتوسَّ
إسرائيل االستعماري على األرض العربية، 
الرئيس  وجايس��ون جرينب��الت، مبع��وث 

األمريك��ي اخلاص »لعملية الس��الم« بني 
الفلسطينيني واإلسرائيليني )وهو الرجل 
ذاته الذي يقول إنَّ »مس��توطنات الضفة 
الغربية ليس��ت عقبة ف��ي طريق عملية 

السالم«(.
زار كوش��نر بع��ض  وف��ي إط��ار اجلول��ة، 
ال��دول اإلس��المية  من ضمنه��ا اململكة 
العربي��ة الس��عودية وتركي��ا، للحدي��ث 
عن »البع��د االقتصادي« له��ذه الصفقة 

»األسطورية«.
ووص��ف قادة الش��رق األوس��ط بأنهم رمبا 
يكونون قتلة بجانبهم كثير من املعاونني 
القائم��ني بالتعذي��ب ملس��اعدتهم على 
البقاء في السلطة، لكنَّهم ليسوا أغبياء 
متاًما، مشيًرا إلى أن كوشنر وجرينبالت من 
الواض��ح أنهما يحتاجان إل��ى الكثير من 
األموال -ونحن نتحدث هن��ا عن مليارات- 

لدعم خططهما لتنفيذ التدمير النهائي 
حلل��م إقامة دول��ة فلس��طينية، واحُلّكام 
العرب الذين التقيا بهم لم يس��معوا أي 
ش��يء عن »البع��د السياس��ي« لصفقة 
ترام��ب ألنَّ��ه م��ن املفت��رض أنَّ��ه ال يوجد 
صفق��ة. ورغ��م كل ذل��ك، يعتق��د ترامب 
أنَّ��ه بق��رار نق��ل الس��فارة األمريكية إلى 
الق��دس وإعالنها عاصمة إلس��رائيل، أنَّه 
جعل وضع املدينة املقدسة غير مطروًحا 

للنقاش على طاولة التفاوض.
وهناك س��خرية كبيرة من الت��زام أباطرة 
الصحاف��ة الغربية الصم��ت التام حيال 
ذلك، فهم رمبا س��قطوا أيًضا في منطقة 
مثلث برمودا، إذ لم يكن لديهم أي ش��يء 
يقولونه على اإلطالق عن خطوات كوشنر 
احلمق��اء وزحفه حول الش��رق األوس��ط، 
متوقًعا أنَّهم لو ل��م يختفوا في منطقة 
مثلث برمودا، لكانوا س��يطلقون عليها، 
حتًما، »جولة عاِصف��ة« يُجّهز فيها هذا 
الش��اب األحم��ق »حلفاء إلع��داد وتنفيذ 

اخلطة«.
أم��ًرا  تُع��د  الش��ديدة  الضبابي��ة  ه��ذه 
»مدهًشا« ألنَّ مسعى كوشنر وجرينبالت 
ه��و ف��ي الواق��ع ح��دث تاريخ��ّي للغاية. 
إذ باإلضاف��ة إل��ى أنَّ��ه غير مس��بوق وغير 

مألوف، »ال يوجد نظير جلرأته ورعونته في 
التاريخ العربي احلديث، فضاًل عن فرضيته 

السافرة«.
ه��ذه هي امل��رة األولى في التاري��خ العربي 
احلدي��ث، بل حًق��ا في التاريخ اإلس��المي 
احلدي��ث، الت��ي تُرتّب فيها أمري��كا »لدفع 
رش��وة مالية قبل احلصول عل��ى موافقة 
م��ن يُفترض أنَّهم س��يأخذونها، بل وقبل 
إخبار الفلسطينيني والعرب اآلخرين عما 
يفترض به��م أن يفعل��وه ليحصلوا على 

تلك األموال«.
ل الص��ارخ في نه��ج التعامل  هناك حت��وَّ
إنَّ  كم��ا  الفلس��طينية،  القضي��ة  م��ع 
األمريكي��ني أو االحت��اد األوروب��ي ع��ادًة ما 
يطرحون مقترحات رنّانة لعملية »سالم«، 
تتضم��ن قضايا من نوعي��ة حل الدولتني، 
وأم��ن إلس��رائيل، وح��ق الفلس��طينيني 

ف��ي العي��ش والبق��اء، ومحادثات بش��أن 
عاصم��ة مش��تركة، وضع ح��د لعمليات 
بناء مستعمرات يهودية على أرض عربية 
محتلة، وإجراءات بن��اء الثقة، وحق عودة 
الالجئ��ني، إلى آخ��ره من احلدي��ث املعتاد، 
ث��ّم يلمحون بلطف إل��ى أنَّه قد يكون من 
اجمل��دي مالًي��ا للجميع أنَّ يجلس��وا على 

طاولة املفاوضات لبدء محادثات.
لك��ن اآلن، يجري إعداد احلس��اب البنكي 
قب��ل أن يتف��ق العم��الء. وحت��ى البن��وك 

نفس��ها، وبالطب��ع ينبغ��ي علين��ا إدراج 
الس��عودية، ألي��س كذل��ك؟، ل��م تُبلَّ��غ 
بنوعية االستثمارات التي تهدف أموالهم 

إلى دعمها.
ول��ن تك��ون ه��ذه االس��تثمارات ش��يًكا 
مختوًم��ا على بياض يريده األمريكيون من 
العرب، بل س��تكون ش��يًكا كبيًرا للغاية 
مببالغ محددة س��ُتمنح لش��عب، يعيش 
مقموًعا ومحتاًل وُمهماًل، لم يسبق له أنَّ 
طلب أموااًل قط من أي ش��خص، بحسب 
الكات��ب، ال��ذي ق��ال إنَّ الفلس��طينيني 
بالتأكي��د كانوا س��يصبحون أس��عد لو 
س��نحت له��م فرص��ة ليعيش��وا وضًعا 

أفضل.
وهن��اك ش��كوك ف��ي ج��دوى اإلغ��راءات 
املادي��ة مع الش��عب الفلس��طيني، فَمن 
منَّا س��بق له ورأى، في جميع احتجاجات 
واملظاه��رات  الدموي��ة  الفلس��طينيني 
وصرخات اليأس واملذاب��ح، ُملصًقا واحًدا 
مبطلب واحد من أج��ل توفير فرص جتارية 
رئيس��ية أو بناء ط��رق س��ريعة جديدة أو 
فنادق خمس جنوم ومستشفيات وعيادات 
رعاي��ة الس��يدات خ��الل فت��رة م��ا قب��ل 

الوالدة؟«.
ُمتطابق��ة  الفلس��طينية  املطال��ب  أنَّ 

بشكٍل موحد: العدالة، والكرامة، واحلرية 
وم��ن أجل اس��ترجاع األراض��ي املفقودة، 
حتى لو اقتص��ر األمر على تل��ك األراضي 
التي سرقتها إسرائيل منهم في الضفة 
ل الذين  الغربية، »من بني آالف األبرياء الُعزًّ
ُقتلوا بوحش��ية في حروب غزة العظيمة، 
َم��ن ف��ي عائالتهم س��وف يقبل ش��يًكا 
أمريكًي��ا في مقاب��ل نهاي��ة كل ُمثلهم، 
وأحالمهم، ومطالبهم السياسية؟ ولكن 
مرًة أخ��رى، ما الذي يهمنا من ش��أن تلك 

العائالت؟«
أما بالنسبة ملُثلث برمودا الذي امتص في 
دوامت��ه ضحية فلس��طينية أخرى خالل 

األي��ام القليل��ة املاضية اود ان اش��ير الى 
تقري��ر منظم��ة األمم املتح��دة األولي حول 
ذتها قوات  عمليات القتل اجلماعي التي نفَّ
وقناصة إس��رائيليون ضد الفلسطينيني 

غير املس��لحني في غزة الذي��ن يتظاهرون 
منذ 30 م��ارس )آذار( من العام املاضي ضد 
سجنهم في قطاع غزة، وحقهم مبوجب 
ق��رار اجلمعي��ة العامة ل��أمم املتحدة رقم 
194، بالعودة إلى منازل أس��رهم األصلية 

أو احلصول على تعويضات.

أنَّ أكث��ر م��ن 200 فلس��طيني ق��د ُقتلوا 
ف��ي حني أُصيب حوال��ي 18 ألًفا. وَحققت 
األمم املتحدة في 189 حال��ة وفاة. ويعتقد 
باحثوها أنَّه في حادثتني، رمبا تسلل رجال 
فلس��طينيون ُمس��لحون إل��ى احلش��ود 
إلطالق النار على اجليش اإلسرائيلي، ولكن 
حت��ى قراءة قصي��رة لتقري��ر األمم املتحدة 
ال��ذي يصل عدد صفحاته إلى 22 صفحة 
تُوض��ح متاًم��ا أنَّ القتل��ى كان��وا أكثرهم 
ضحايا طلقات ُمتعم��دة وموجهة. وكان 
من بينهم صحفيون، وعاملون في مجال 
األمم  تقري��ر  وتوص��ل  وأطف��ال.  الصح��ة، 
املتحدة في نهايته إلى أنَّ إسرائيل رمبا قد 

تكون ارتكبت جرائم حرب.
أنَّه مع كل حرب جديدة، ومع كل مجموعة 
ضحاي��ا ُج��دد، أصب��ح كل تقري��ر جديد 
ل��أمم املتح��دة أمراً عادي��اً، أو رمب��ا العبارة 
الصحيح��ة ه��ي أنَّ��ه ج��رى »تطبيعه«، 
معتب��ًرا أن وثيق��ة األمم املتح��دة ف��ي 25 
فبراير )ش��باط( هي أكب��ر دليل على ذلك. 
ووفًقا إلس��رائيل، ينتم��ي املتظاهرون إلى 
جماعة حماس »اإلرهابية«. وقال املتحدث 
باس��م إس��رائيل إنَّ التحقي��ق كان عبارة 
عن »مس��رح العبث«، مضيًفا إنَّه »تقرير 

عدائي، وكاذب، وُمنحاز ضد إسرائيل«.
 م��اذا كنَّ��ا نتوق��ع؟، وأردف قائ��اًل إنه منذ 
سحقت إسرائيل وأهانت ودمرت القاضي 
ريتش��ارد غولدس��تون  العظيم  اليهودي 
سياس��ًيا بع��د النقد املُدم��ر الذي وجهه 
ف��ي  غ��زة  عل��ى  اإلس��رائيلي  للقص��ف 
ع��ام 2008-2009، ل��م تك��ن لتقاري��ر األمم 
املتحدة أهمية. ووجهت إسرائيل واليهود 
األمريكيون إلى غولدس��تون تهم مبعاداة 
الس��امية وفطرته »الش��ريرة«، مما يجعل 
خطاي��ا النائبة الدميوقراطي��ة األمريكية 
إله��ان عمر تبدو طفولية. إن ال ش��يء من 

هذا يُهم.
أن  املفت��رض  م��ن  الفلس��طينيني  أنَّ 
ينخدعوا بإغالق القنصلية األمريكية في 
القدس واندماجها مع س��فارة واش��نطن 
في إس��رائيل لتعزي��ز »فعالي��ة وفاعلية 
األمريكي��ة«،  الدبلوماس��ية  االلتزام��ات 
وفًقا للس��فير األمريكي ديفي��د فريدمان 
ف��ي إس��رائيل، وال��ذي مبح��ض الصدف��ة 
غي��ر العادي��ة، يدع��م مص��ادرة األراض��ي 
اإلس��رائيلية في الضف��ة الغربية ولكنه 

يزعم أنَّه يريد »حل ُمناسب للدولتني«.
تقول حن��ان عش��راوي ببس��اطة وبالغة 
إنَّ دم��ج القنصلي��ة مع الس��فارة »ليس 
��ا ه��و عم��ل م��ن أعمال  ق��رارًا إداريً��ا. وإنَّ
االعتداء السياس��ي على احلقوق والهوية 
الفلس��طينية، وإنكار للحالة والوظيفة 
التاريخية للقنصلية، التي يعود تاريخها 
إلى م��ا يقرب من 200 ع��ام«. وهي محقة 
متاًم��ا، وم��ع ذلك ل��م يول أي ش��خص أي 
اهتم��ام لأم��ر. إذ ابتل��ع ُمثل��ث برم��ودا 

القنصلية األمريكية ببساطة.
هل يح��دث كل ه��ذا ألنَّ ترام��ب جنح في 
نش��ر األخ��الق وَدن��س العل��م األمريك��ي 
عل��ى نح��ٍو ثاب��ت في الش��رق األوس��ط 
بأفكار مثل املبادئ، والوعود، واإلنس��انية، 
كان  إذا  حت��ى  األب��دي،  الظ��الم  وتقب��ل 
اإلس��رائيلية  األمريكية  للصفقة  يُش��ار 
األخي��رة بأنَّه��ا صفق��ة القرن؟ ه��ل هذا 
ما يح��دث عندما تقع في مثل��ث برمودا؟ 
وداًعا للفلس��طينيني. ألم يعلموا أنَّ هذه 
املنطقة خطيرة؟ ألم يسمعوا القصص؟، 

»األمر كله غامض في رأيي«.

*كاتب بريطاني 

هناك سخرية كبرية من 
التزام أباطرة الصحافة 
الغربية الصمت التام 
حيال ذلك، فهم ربما 
سقطوا أيضًا يف 
منطقة مثلث برمودا

زار كوشنر بعض الدول اإلسالمية ذات السجل اإلجرامي من بينها دول يحكمها 
زعماء بغيضون واستبداديون للغاية من ضمنهم السعودية وتركيا

جايسون

ريتشارد

كوشنر

الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب وزوج ابنته جاريد 
كوشنر ميضيان قدًما نحو 
تنفيذ خطة متكاملة 
األركان تعتمد على 
اإلغراءات املالية للتخلُّص 
من الفلسطينني 
وسحق فكرة إقامة دولة 
فلسطينية، كما أنَّ هذا 
املسعى غير مسبوق 
ألنها املرة األولى في 
التاريخ العربي احلديث 
التي تُقرر فيها أمريكا 
تنفيذ خطة دفع رشاوى 
قبل أن يوافق أحد من 
األطراف املعنية على 
قبولها أو حتى يُبلَّغوا 
بالشروط الالزمة 
للحصول على األموال.
إنَّ قضية »فلسطني« 
لطاملا قورنت بأشياء 
كثيرة، على سبيل املثال 
أطول حرب استعمارية 
hell-«في العالم، و
disaster« كما وصفها 
تشرتشل، ومركز »حرب 
إسرائيل على اإلرهاب«، 
فضاًل عن اعتبارها صراًعا 
يُفترض أنَّنا نعتقد أن 
الفلسطينيني يؤدون فيه 
دور تنظيم القاعدة أو 
تنظيم الدولة اإلسالمية 
في الشام والعراق 
)داعش( أو أي كيان آخر 
ساعد الغرب وحلفاؤه 
في إنشائه ومن املقرر 
أن تقاتله إسرائيل نيابًة 
عّنا.

* روبرت فيسك

للوهل��ة األول��ى كنت امر عل��ى الكلمات بال ش��ك وال 
ريب��ة وأظنها صخرة جوف��اء ومع م��رور الوقت وخوض 
العديد من التجارب احلياتية توصلت الى مفهوم هو ان 
للكلمة حياة متكاملة ومن يحسن توظيفها يتحصل 
عل��ى حياة مليئة بالس��عادة والنجاح . كلمة مس��اج 
لو قلبتها يظهر لك جاس��م ممتشقا سيفه مستعدا 
للمعارك اجلس��ام ولكن هل تتوازن كلمة جاس��م مع 
كلمة مس��اج؟ جاس��م ش��اب عراقي لم يعرف طعم 
املس��اج الغربي ولهذا فهو وفي خضم بطولته الشرق 
اوس��طية ومنافحت��ه ع��ن الدي��ار يحتاج ال��ى كمية 
كبيرة من املس��اج حتى يريح اعصابه ويهدأ ويزيل عنه 
غب��ار املعارك املصيري��ة ويركن الى الدع��ة قليال وينزع 
عنه لبوس القت��ال . فهل يحتاج الش��عب العراقي ل� 

ل� مساج  أم  جاسم 
أم ان��ه بحاج��ة الى 
كليهم��ا ؟ كثير منا 
يحتاج الى املس��اج 
الناع��م ال��ذي يريح 
عناء  بع��د  اجلس��م 
واالعي��اء  العم��ل 
املصاحب لكل فعل 
ف��ي اداء ال���واج��ب 
امللزم ل��أب تنفيذه. 
أدخل  ل��م  صراح��ة 
)مس��اج(  الى مكان 
ولك��نني  مطلق���ا 

رأي�ت جاس��م ف��ي كل بقعة مثيرة للمش��اكل فهو ال 
يه��دأ يتحرك بعنف وع��ذره متاح ومقب��ول وهو عمله 
املتواص��ل وما من أحد يرضى عنه وه��ذا مكنون حظه 
العاثر . طريق جاسم مفتوح للولوج فيه وطريق املساج 
كذلك فمن ش��اء ان ميس��ك بهذا او ان يخوض في ذاك 
ولك��ن هناك مث��ل عراقي قدمي يق��ول )رمانتني ابفد ايد 
متنلزم( ولهذا س��قط البعض في املنطقى الوس��طى 
واحدث ش��رخا عميقا بني جاسم واملساج شانه شأن  
كثير م��ن الكلمات التي تعطي معني��ني مختلفني اذا 
قلبتهما فحاول ان تقلب كلمة تفيدك وال جتعلك تنوء 

حتت حمل ثقيل ال يقدر عليه ظهرك والسالم .

إقلب كلمة )مساج(

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

رأيت جاسم يف كل بقعة 
مثرية للمشاكل فهو 
ال يهدأ يتحرك بعنف 
وعذره متاح ومقبول 
وهو عمله املتواصل وما 
من أحد يرضى عنه وهذا 
مكنون حظه العاثر  
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بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
والبيئة  الصحة  وزير  معالي  برعاية 
وبأشراف  العلوان  الدين  عالء  الدكتور 
السيد مدير عام صحة بغداد /الرصافة 
الساعدي  سعدون  عبدالغني  الدكتور 
الواسطي  »مستشفى  شعار  وحتت 
لصناعة  مستمر  وإبداع  خالقة  طاقات 
الواسطي  مستشفى  اقامت  االمل«  
السابع  العلمي  مؤمترها  التعليمي 
التقوميية  باجلراحة  يعني  والذي 
بحضور عدد من اعضاء مجلس النواب 
بغداد  محافظة  مجلس  وأعضاء 
مبختلف  واالطباء  املستشفيات  ومدراء 
مسؤول  وذكر  العلمية.   االختصاصات 
اعالم الواسطي /االستاذ وليد عبدالكرمي 
ان املؤمتر افتتح بالنشيد الوطني العراقي 
وتاله اي من الذكر احلكيم ومن ثم كلمة 
ورئيس  الواسطي  مستشفى  ملدير 

الصحن  محمد  عباس  الدكتور  املؤمتر 
النصراوي والتي رحب بها باحلضور وذكر 
ان املستشفى خطى خطوات متقدمة 
وتسعى  اجملهرية  اجلراحة  مجال  في 
العام  مديرها  وبجهود  الرصافة  صحة 
الساعدي  سعدون  الغني  عبد  الدكتور 
هذا  في  متخصص  مركز  انشاء  الى 
اجرى  املستشفى  ان  مبينا   ، اجلراحة 
والفريدة  املتميزة  العمليات  من  العديد 
والبعض منها سجل عامليا . واختتم ان 
جهود العمل املشتركة بني املستشفى 
اجملاالت  من  العديد  في  اثمرت  والدائرة 
على  وكذلك  والفندقية  العلمية 
احلاالت  عالج  في  التنسيق  مستوى 
األمنية  القوات  وجرحى  اإلنسانية 
تكرمي  جرى  وبعدها   . الشعبي  واحلشد 
اولي للمتميزين واملبدعني والبدء بإعمال 

جلسات املؤمتر العلمي.

 اختتام اعمال املؤمتر العلمي 
واسط / البينة اجلديدةالسابع ملستشفى الواسطي

محافظ  مستشار  ترأس 
اجملتمع  لشؤون  واسط 
بريسم  عبداجلليل  املدني 
املشترك  املركز  مدير   ،
  JCMC والرصد  للتنسيق 
بديوان  عقد  اجتماعا 
وفد  مع  واسط  محافظة 

لالنواء  العامة  الهيئة 
الزلزالي  والرصد  اجلوية 
هدى  بالست  املتمثل 
والوفد  حميد  عباس 
وتناول   ، لها  املرافق 
الهزات  مخاطر  االجتماع 
بطرق  والتعريف  االرضية 
ان  يجب  التي  الوقاية 

يتبعها املواطنني في حال 
ارضية. هزة  اي  حدوث 

هدى  الست  وحتدثت 
املناخية  التغيرات  حول 
االرضية  الصفائح  وحترك 
والتصاقها مع بعضها مما 
الهزات.  حدوث  إلى  يؤدي 
االجتماع  في  وشارك 

املشترك  املركز  اعضاء 
JCMC والرصد  للتنيسق 

وايضا  واسط  ممثلية 
الفرعية  الشبكة  اعضاء 
اضافة  للممثلية  التابعة 
منظمات  بعض  الى 
اجملتمع املدني العامله في 

احملافظة.

مستشار حمافظ واسط لشؤون اجملتمع املدني يرتأس اجتما مع اهليئة العامة لالنواء اجلوية

بغداد / البينة اجلديدة 
واملهجرين  الهجرة  وزارة  اعلنت 
عن عودة )157( نازحاً من مخيمات 
السياحية  املدينة  في  النزوح 
األصلية  سكناهم  مناطق  إلى 
األنبار. مبحافظة  هيت  قضاء  في 

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع 
مت  انه    نوروز   ستار  الوزارة  في 
مخيمات  من  نازحاً   )157( إعادة 

السياحية  املدينة  في  النزوح 
األصلية  سكناهم  مناطق  إلى 
بقضاء هيت  في محافظة األنبار       
الوزارة  فرع   ان  كادر  نوروز  .وتابع  
استقبلوا  األنبار  محافظة  في 
وزارة  مع  بالتنسيق   العائدين 
والقوات  األنبار  ومحافظة  النقل 
األمنية  بعد استكمال  اإلجراءات 

اإلدارية واألمنية  .     

ضمن سلسلة العودة الطوعية  
اهلجرة : عودة ) 157 ( نازحًا 
ملناطق سكناهم يف قضاء هيت

بغداد / البينة اجلديدة
كافة  فروعه  الرافدين  مصرف  وجه 
القروض  معامالت  ترويج  باستئناف 
والتسهيالت  انواعها  بكافة 
املشاريع  قروض  الى  اضافة  املالية 
استكمال  يتم  ان  على  االستثمارية 
اليكم  الواردة  املوافقات  كافة  واجناز 
االعالمي  املكتب  .وقال  سابقا 
الفروع  على  ان  بيان  في  للمصرف 
ضرورة اكتشاف الفرص االستثمارية 
للمشاريع  شامل  بشكل  ودراستها 

اجلديدة والقروض التجارية التي ميكن 
اقامتها على ان تتم ارشفتها بشكل 
االئتماني  النشاط  ومتابعة  سليم 
ايقاف عمل  لدى فروع املصرف ويتم 
الفرع الذي لديه تلكؤ في التسديدات 
مخصص  اي  والمينح  كبيرة  بأعداد 
كما   . تصفيتها  يتم  مالم  ائتماني 
حث البيان املصرف دوائر ومؤسسات 
الدولة بإلزام موظفيهم لتسديد ما 
واسترداد  املصرف  ديون  من  بذمتهم 
واملترتبة  املتأخرة  املصرف  حقوق 

بذمة املوظفني واملواطنني املتخلفني 
األموال  من  مابذمتهم  تسديد  عن 
القانونية  التبعات  لتجنيبهم 
العام  باملال  الضرر  إحلاقهم  بسبب 
وطالب البيان مؤسسات ودوائر الدولة 
مع  املوقعة  بتعهداتهم  بااللتزام 
املصرف  حقوق  واستقطاع  املصرف 
موظفيهم  رواتب  من  األقساط  من 
وبخالف  والتعهدات  العقود  حسب 
ضدهم  الشكوى  رفع  سيتم  ذلك 

أمام احملاكم .

الرافدين يوجه فروعه باستئناف ترويج معامالت القروض 
للمواطنني بكافة انواعها 

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
املركزية  االجتماعات  قاعة  شهدت 
داخل الشركة العامة للسكك احلديد 

موسعة  ندوة  االثنني  امس  العراقية 
للخدمات  اخلامس  احملور  ملف  تناولت 
البرنامج  ضمن  البشرية  والتنمية 

النقل.  وزارة  قبل  من  املعد  احلكومي 
دائرة   عام  مديرة  من  كل  الندوة  ادار 
التخطيط واملتابعة وفاء جورج  ومدير 
عام السكك االستاذ طالب جواد كاظم 
كافة   الشركة  أقسام  مدراء  بحضور 
قدمت مديرة عام التخطيط واملتابعة 
في الوزارة شرحا مفصال عن جملة من 
التي  الطموحة  املستقبلية  اخلطط 
تنهض بالواقع السككي داخل العراق 
املؤسسة  هذه  أهمية  مع  يتالئم  مبا 
ويتمتع  وطنيا  ناقال  كونها  العريقة 
عليه   تعول  الذي  النقل  مزايا  بكافة 
الدولة  بنقل انواع البضائع واحلاويات 
واملشتقات النفطية النه قطاع حيوي 
في  املضي    على  أكدت  ومهم.كما 

إجناز املشاريع السريعة ضمن املنهاج 
احلكومي لتعزيز قدرة الشركة  بتقدمي 
في  الكرمي  للمواطن  اخلدمات   أفضل 
مجاالت السكك كافة ..يذكر أن مدير 
والعرض  بالشرح  تقدم  السكك  عام 
واملشاريع  اخلطط  اهم  عن  الوافي  
للشركة   واملستقبلية  السريعة 
وجمع البيانات وخطط العمل وايجاد 
واردات  زيادة  لغرض  تسويقية  منافذ 
السكك لتعظيم املوارد املالية وتأهيل 
كفاءة  ورفع  والشاحنات  القاطرات 
الوطني  االقتصاد  لتمتني  اخلطوط 

العراقي من خالل هذا القطاع املهم .

مدير عام  التخطيط واملتابعة لوزارة النقل يلتقي مالكات السكك 

  بغداد / البينة اجلديدة
واملعادن  الصناعة  وزير  تفقد 
اجلبوري  اهلل  عبد  صالح  الدكتور 
من  كل  االحد   االول  امس  يوم  
والتدقيق  الداخلية  الرقابة  دائرة 
وقسم  االقتصادية  والدائرة 
الوزارة  مقر  الى  التابعة  العقود 
كما واجرى زيارة ميدانية في كل 

للتصميم  العامة  الشركة  من 
العامة  وتنفيذ املشاريع واملديرية 
الواقعتني  الصناعية  للتنمية 
ضمن مجمع الوزارة لالطالع على 

سير العمل فيها.
خالل  اجلبوري  الوزير  اكد  وقد 
الوزارة  مقر  واقسام  لدوائر  زيارته 
اجلهود  تكثيف  ضرورة  على 

الدوائر  بهذه  املناطة  املهام  الجناز 
مع  الفعال  والتنسيق  واالقسام 
شركات الوزارة للتوصل الى نتائج 
على  مشددا  وسريعة،  مثمرة 
دقيقة  اساليب  اعتماد  اهمية 
العمل  في  ومبسطة  وصحيحة 
والشفافية.كما  الوضوح  تضمن 
زيارته  خالل  اجلبوري  الوزير  اكد 

للتصميم  العامة  الشركة  الى 
العامة  وتنفيذ املشاريع واملديرية 
ضرورة  على  الصناعية  للتنمية 
بالواقع  لالرتقاء  اجلهود  توحيد 
حرص  مؤكدا  احمللي  الصناعي 
خطتها  تنفيذ  على  الوزارة 
شركاتها  بتحويل   2019 لعام 
باالنفتاح  وذلك  رابحة  الى 
اخلاص  القطاع  مع  والتعاون 
مشاريع  لتنفيذ  والعاملي  احمللي 
عجلة  دفع  في  تساهم  حيوية 
التنمية في العراق ووجه اجلبوري 
العامة  املديرية  الى  زيارته  خالل 
للتنمية الصناعية بضرورة تقدمي 
الصناعيني  الى  اخلدمات  افضل 
كافة  وتقدمي  مشاريعهم  ودعم 
املعامل  الصحاب  التسهيالت 
اخلاص  القطاع  كون  االهلية 
بقطاع  للنهوض  فاعل  شريك 

الصناعة في البالد.

وزير الصناعة واملعادن يتفقد عددا من دوائر الوزارة والشركات
 ويؤكد على ضرورة النهوض بالواقع الصناعي 

بغداد / البينة اجلديدة
من  وفداً  احلسني  صالح  الدكتور  الزراعة  وزير  استقبل 
وعدد  الغريباوي  سلمان  النائب  برئاسة  واسط  محافظة 
بحضور   ، الزراعي  القطاع  لتطوير  احملافظة  مزارعي  من 
مدير زراعة واسط .  وجرى خالل اللقاء التطرق الى مواضيع 
الزراعي  للموسم  اإلنتاج  زيادة  في  تسهم  أن  شأنها  من 
الضرورية  الزراعية  املستلزمات  وتوفير   ،2019-2018 احلالي 
للفالحني واملزارعني وتقدمي الدعم الالزم لهم لتطوير القطاع 
احلياة  لتوفير  احلالية  احلكومة  خطة  عن  فضال  الزراعي  

الكرمية للمواطن.   هذا وأكد احلسني خالل اللقاء سعي 
العلمية  الستراتيجية  البرامج  دعم  في  املتواصل  الوزارة 
التي وضعتها لتطوير القطاع الزراعي في العراق بشقيه 
النباتي واحليواني، وإسناد ودعم الفالحني واملربني للحفاظ 
على أراضيهم الزراعية وزيادة إنتاجيتهم . من جانبه عبر 
الوفد الضيف عن سروره باللقاء وحفاوة االستقبال واشاد 
للنهوض  الوزارة  قبل  من  الالزم  الدعم  وتقدمي  بالتعاون 
للفالحني  املستلزمات  توفير  خالل  من  الزراعي  بالقطاع 

واملزارعني واملربني في العراق.

البينة اجلديدة / علي شريف 
فحص مركز بابل لتأهيل املعاقني / جلنة الكراسي املتحركة 
الكهربائية  الكراسي  مستحقي  لتحديد  معاقا   )115(
من  اللجنة  وتكونت  صغار0   / كبار  والتواليب  املتحركة 
طاقم طبي الدكتور أزهر العالق / الدكتور ساهر املعموري 
املتقدمني  فايالت  لتدقيق   هاشم   ميامي  الدكتورة   /
) جلنة  الطبية  اللجنة  وقت سابق على  الذين عرضوا في 
العطل والعجز ( في دائرة صحة بابل ولديهم قرارات طبية 
مفاصل  اختصاص  املعموري  ساهر  الدكتور  موثقة0وقال 
وعالج طبيعي: هناك عدة حاالت مشمولة مبحددات الصرف 

منها شلل األطراف الرباعية وشلل األطراف السفلى وبتر 
الطرفني السفليني وبتر طرف واحد ومضاعفات اآلخر وهن 
وبعض  املشي  صعوبة  الى  املؤدي  االعصاب  او  العضالت 
احلاالت املرضية اخلاصة التي حتتاج الى الكرسي املتحرك 
املركز  ان  الى  وكبارالسن0مشيرا  القلب  عجز  كحاالت 
الكراسي املتحركة واجراء اصالح للمعينات  يقوم بتوزيع 
توفره  الذي  الدعم  على  املعموري  الدكتور  واثنى  الطبية0 
وزارة الصحة ودائرة صحة بابل حتديداً في تأمني االحتياج 
العالجي لشريحة ذوي االحتياجات اخلاصة ورفع معاناتهم 

مع اإلعاقة 0

وزير الزراعة يستقبل وفداً من حمافظة واسط 
لبحث تطوير القطاع الزراعي

بغداد/  البينة اجلديدة / جاسم كرمي الطائي 
شاركت دائرة االعمار الهندسي بالسوق اخليري الذي نظمته 
في  العامة  واالشغال  والبلديات  واالسكان  االعمار  وزارة 
يوم  مبناسبة  االول  أمس  أعماله  ختتم  الذي  اخليري  السوق 
والتعايش  احلياة  صانعات  )ملسات  شعار  وحتت  العاملي  املرأة 
السلمي(.وقالت مدير عام دائرة االعمار الهندسي وكالة أحالم 
سعيد جواد ان الدائرة شاركت بالعديد من األعمال في السوق 
والبلديات  واالسكان  االعمار  وزير  برعاية  نظم  الذي  اخليري 
حريصة  الدائرة  ان  مبينة  ريكاني.  بنكني  االستاذ  العامة 
مبشاركاتها بجميع الفعاليات التي تنظمها الوزارة او الدائرة 
للمرأة  ان  مشيرة   . املرأة  فعاليات  ومنها  االخرى  واملناسبات 
مساهمة كبيرة في جميع الفعاليات كونها متثل االم والزوجة 
واالخت ومشاركتها للرجل في العمل فهي اليقل دورها عن 
 : للمرأة  تهنئتها  في  الدائرة  عام  مديرة  اضافت  الرجل.  دور 
متلؤنا السعادة ، ويغمرنا الفخر ونحن نحتفل باليوم العاملي 
العراقية  للمرأة  والزاهر  الباهر  السجل  مستذكرين   ، للمرأة 
التي كانت اقوى من كل التحديات ، وأشد من كل الصعاب.

وأكدت مديرة عام الدائرة ان للمرأة العراقية بصمة ودور وعنوان 
متميز ومصدر ابداع وشعار تضحية وبذل وفداء في ساحات 
مجتمعنا العراقي والعربي والعاملي.فيما بينت مسؤولة وحدة 
أن  أفياء هالل محمد  الهندسي  االعمار  دائرة  املرأة في  متكني 
شؤون  قسم  نظمه  الذي  اخليري  السوق  في  شاركت  الدائرة 

السوق  من خالل  ومت  الوزارة  في  املرأة  املواطنني شعبة متكني 
هي  ان مشاركتنا  اليدوية.مبينة  واالعمال  للمنتوجات  عرض 
استمرار لنشاطات وابداعات املرأة في دائرتنا وان املعرض املقام 
في الوزارة يعتبر فرصة مثالية للتعرف بأبداعات املرأة في كل 
التشكيالت باالضافة الى روح التواصل بني تشكيالت الوزارة . 
منوهة ان مشاركتنا تعني أهمية كبيرة وتعطينا قدرة ودفعه 
من الدعم املعنوي لتقدمي ما هو أفضل.وأكدت ان جناحنا القى 
أعجاب جميع احلضور لسوقنا اخليري بشراء بعض املنحوتات 

اخلشبية والتي هي من األعمال اليدوية ملالكنا النسوي.

االعمار اهلندسي تشارك يف السوق اخلريي
 مبناسبة يوم املرأة العاملي

البينة اجلديدة / وسام جنم
الداخلية  وزارة  وكيل  السيد  برعاية 
اخلزعلي.  الدكتور عقيل محمود  االقدم 
عمل  ورشة  بغداد  شرطة  قيادة  اقامت 
الشرطة.  مراكز  عمل  بواقع  للنهوض 
بحضور السيد قائد شرطة بغداد اللواء 
الركن)علي جاسم محمد( والسيد نائب 
قائد عمليات بغداد وعدد من كبار ضباط 
وزارة الداخلية. ومدراء املديريات وأقسام 

الشرطة والدوائر االختصاص.

مديرية شرطة بغداد تقيم ورشة عمل

بغداد / البينة اجلديدة 
واالسكان  االعمار  وزارة  تواصل 
اعمالها  العامة  واالشغال  والبلديات 
رقم  السريع  املرور  طريق  مشروع  في 
 , ناصرية(   – )ديوانية  ط/6  اجلزء   1/
اشور   , شركة)حمورابي  طريق  عن 
الطرق  دائرة  وبأشراف  املعتصم(   ,
واجلسور العامة التابعتني للوزارة.وذكر 
الطريق  ان هذا  للوزارة  املركز االعالمي 
املرور  طريق  من  املفقودة  احللقة  يعد 
السريع رقم/1 وهو يربط العراق بالدول 
الكويت(   , االردن   , سورية   ( اجملاورة 

شركة  كلفت  حيث  كم   145 بطول 
من  مترا  كيلو   72 لتنفيذ  حمورابي 
 , مترا  كيلو   72 اشور  وشركة  الطريق 
من  الكونكريتية ستنفذ  االعمال  اما 

قبل شركة املعتصم العامة.
وبني املركز االعالمي ان شركة حمورابي 
في  اعمالها  اجناز  على  اوشكت 
االعمال  وجتري  الرابطة  الطبقة  فرش 
النهائية حاليا لفرش الطبقة الرابطة 
من قبل شركة اشور والتي من املؤمل 
 , القادمني   الشهرين  خالل  اجنازها 

مبينا انه 

باعمال  الشركتني  مباشرة  سيتم 
املعاجلة  السطحية  الطبقة 
ومن  الطريق  لطول  بالبوليميرات 
وتشمل  االنهائية  االعمال  تبدا  ثم 
والتخطيط  بانواعها  نصب االسيجة 
ونصب  الوسطية  اجلزرة  واعمال 
العالمات املرورية بانواعها حيث بلغت 
.واضاف   %77 احلالية  اجنازه  نسبة 
املركز االعالمي ان العمل تضمن ايضا 
تنفيذ الطريق الفرعي الرابط بني مركز 
احملافظة وطريق املرور السريع بطول 27 

كيلو مترا )ذهابا وايابا( 

املمر  طريق  تكملة  ايضا  وبضمنه 
مدخل  من  سماوة(  ـ  )ديوانية  الثاني 
الوركاء الى مدخل السماوة الشمالي 
االسفلت  طبقة  فرش  مت  حيث   ,
االعمال  وجتري  كم   2,600 لـ  الرابطة 
الترابية لـ 1,150 كم , فضال عن انشاء 
مدخل  عند  السماوة  شمال  تقاطع 
املدينه بضمنه جسري املبزل والسوير 
قنطرتني  الى  باالضافة   , نفق  وانشاء 
خدمية  وقناطر  كبيرتني  صندوقيتني 
4رمبات  تنفيذ  مع  اروائية  وانبوبية 

للتقاطع.

مركزبابل لتأهيل املعاقني يفحص 115 معاقا ملنحهم الكراسي املتحركة

يتقدم الزميل سكرتير التحرير احمد البياتي بالشكر والتقدير الى املوظفني 
الطاقة  لنقل  العامة  املديرية  في  اقدم  محاسب  شكر/  سعدي  رشا   .
الكهربائية للمنطقة الوسطى وحسني فالح موحان/ محاسب في املديرية 

نفسها.
 وذلك لتفانيهما في العمل وسرعة اجناز املعامالت بعيدا عن اساليب الروتني 
القاتل.. بوركت اجلهود اخمللصة ووفق الباري كل موظف حريص وكفوء يؤدي 

واجبه الوطني مبهنية واخالص.

شكر وتقدير



االحتاد  في  املسابقات  جلنة  كلفت 
طاقم  الى  القدم  لكرة  اآلسيوي 
حتكيم  إدارة  مهمة  عراقي  دولي 
هيروشيما  سانفريس  مباراة 
فيكتوري  وميلبورن  الياباني 
األسترالي التي ستقام في الساعة 
الواحدة ظهر اليوم الثالثاء بتوقيت 
بغداد على ملعب ايديون في مدينة 
هيروشيما ضمن منافسات اجلولة 
الثانية من مرحلة الذهاب حلساب 
تضم  التي  السادسة  اجملموعة 
الكوري  دايغو  الى جانبهما فريقي 
في  الصيني  وغوانغزهو  اجلنوبي 

بطولة دوري أبطال اسيا 2019 .
القدم  كرة  احتاد  في  مصدر  وذكر 
الدولي  التحكيمي  الطاقم  إن   :
املباراة  سيقود  الذي  العراقي 
حكماً  صباح  علي  من  سيتكون 
داوود  أمير  زمياله  يعاونه  للوسط 
عبد  وحيدر  أوالً  مساعداً  حكماً 
احلسن حكماً مساعداً ثانياً حيث 
االولى  اآلسيوية  املهمة  ستكون 
احلالية  النسخة  الطاقم في  لهذا 
من بطولة دوري أبطال أسيا ضمن 

منافسات دور اجملموعات .

مهند  الدولي  احلكم  إن  وتابع 
قاسم ساري سيقود مباراة جوهور 
فريق  وضيفه  املاليزي  تاكزمي  دارول 
التي  اجلنوبي  الكوري  غيونغنام 
الثالثة  الساعة  في  ستجري 
وخمسة وأربعني دقيقة ظهر اليوم 
ملعب  على  بغداد  بتوقيت  الثالثاء 
بالعاصمة  يونس  حسن  سري  تان 
منافسات  ضمن  كواالملبور 
تضم  التي  اخلامسة  اجملموعة 
الصيني  ليونينغ  شاندونغ  فريقي 
وروجني كاشيما أنتلرز الياباني الى 
أبطال  دوري  بطولة  في  جانبهما 
الواجبات  أن  الى  مشيراً  أسيا 
للطواقم  اجلديدة  التحكيمية 
املتميزة  للمكانة  نظرا  العراقية 
العراقية  الصافرة  بها  حتظى  التي 
الذي  والتميز  القاري  الصعيد  على 
حققاه احلكمني علي صباح ومهند 
قاسم في بطولة كأس اسيا 2019 
التي ضيفتها دولة االمارات العربية 
كانون   5 من  الفترة  خالل  املتحدة 
املاضيني  شباط   1 ولغاية  الثاني 

مبشاركة 24 منتخباً .

الشاطئية، كرمي  للكرة  الوطني  املنتخب  كشف مدرب 
املقامة  آسيا  بطولة  من  املبكر  اخلروج  سبب  مقدم، 

منافساتها في تايلند.
وودع منتخب الشاطئية البطولة بخسارته امام ُعمان 
6-3 في اجلولة الثانية من دور اجملموعات.وقال مقدم في 
العراقي،  للشعب  »اعتذر  املباراة،  عقب  صحفي  مؤمتر 
الى  بالتأهل  اجلميع  يفرح  إجنازا  احقق  ان  أمتنى  وكنت 

كأس العالم«.
واوضح أن »العبي املنتخب الوطني يفتقدون اخلبرة، ولم 

يطبقوا التكتيك الذي طلبته منهم في املباراة«.
بالكرة  اكثر  »االهتمام  إلى  الكرة  احتاد  مقدم،  ودعا 

الشاطئية الن العراق ميتلك مواهب كثيرة«.

ملنتخبن����ا  االداري  املدي����ر  ذك����ر 
الوطني، باس��ل كوركي��س: ان منتخبنا 
الوطني بكرة القدم س��يباش��ر وحداته 
التدريبية في السابع عشر من الش��هر 
اجل��اري، حتت قيادة مدربه الس����لوفيني 
كاتانيتش، اس��تعداداً لبطولة الصداقة 
الثاني��ة الت��ي س��تنطلق احداثه��ا في 
العش��رين من الش��هر اجلاري في ملعب 
ج��ذع النخل��ة باملدين��ة الرياضي��ة في 
البص��رة، مبش����اركة 3 منتخب��ات، هي 
االردن وس����وريا والع��راق البل��د املنظم، 
فيم��ا اعت��ذر منتخب لبنان ألس����باب 
خاصة، وس����يواجه منتخبنا في مباراة 
االفتتاح نظيره الس��وري، فيما سيالقي 
ش��قيقه االردني في خت��ام البطولة في 

السادس والعشرين من الشهر اجلاري.
واض��اف كوركي��س: س����يتم االع��الن 
الت��ي  االس����ود،  كتيب��ة  قائم��ة  ع��ن 
س��تخوض منافس��ات البطول��ة، خالل 
اليوم��ني املقبل��ني، وه��و التجم��ع االول 
ملنتخبنا بع��د خروجه من نهائيات كاس 
اس��يا.اجلدير بالذكر ان املنتخب القطري 
كان قد احرز لقب بطولة الصداقة االولى 
الت��ي اقيمت ف��ي ش��هر اذار م��ن العام 
املاضي، بعد ان ضم��ت منتخبات العراق 
وقط��ر وس��وريا.من جان��ب اخ��ر تتغلب 
منتخبنا االوملبي على ش��قيقه القطري 

حمل  وحي��د  ء بهدف  مض��ا ا

الالعب مراد محمد في املباراة التجريبية 
التي جرت احداثها على ملعب “اسباير” 
في العاصم��ة القطري��ة الدوحة، ضمن 
معس��كر املنتخ��ب االوملب��ي املق��ام في 
الدوحة حتضي��را للدخول في التصفيات 
املؤهلة للنهائيات االس��يوية في تايلند 
2020. منتخبن��ا االوملب��ي يعي��ش اجواء 
مثالي��ة في معس��كر قطر، حيث اش��اد 
الالعب��ون بأج��واء املعس��كر م��ن خالل 
احاديثهم التي عبروا من خاللها قائلني: 

معسكر ممتاز 
اول املتحدثني كان حارس مرمى املنتخب 
وقائ��د الفريق علي كاظ��م حيث اكد ان 
معس��كر قطر ممتاز جدا، وقد اس��تفدنا 
من��ه كثيرا حتى اللحظ��ة، حيث يعيش 
جمي��ع الالعبني اج��واء مثالية من خالل 
وج��ود مالعب ممت��ازة للتدريب��ات، اضافة 
الى املباراة التجريبية التي لعبناها امام 
املنتخب القطري والتي قدمنا من خاللها 
اداء جي��داً طب��ق م��ن خالله��ا الالعبون 

الواجب��ات املنوط��ة بهم، حي��ث منحنا 
الفوز ق��وة اضافية. واض��اف: ان وحداتنا 
التدريبي��ة جتري على قدم وس��اق، وهناك 
تناغم كبير ب��ني اجلهاز الفني والالعبني، 
حيث يعي اجلميع اهمية هذا املعس��كر 
الذي سيكون محطة اخيرة قبل الدخول 
للتصفيات االس��يوية التي ستجري في 

العاصمة االيرانية طهران.
اجواء مثالية 

ثاني املتحدثني كان معنا العب الوس��ط 

عبدالعب��اس اي��اد الذي ق��ال: املنتخب 
االوملب��ي يعيش اج��واء رائع��ة ومثالية، 
حيث جت��ري التدريبات على قدم وس��اق 
من دون كلل او ملل في املعس��كر ونأمل 
ان يكمل اجلهاز الفني فقراته التدريبية، 
حت��ى نص��ل للجاهزية القص��وى قبل 

الت��ي  االس��يوية  للتصفي��ات  الول��وج 
سندخلها في طهران.واضاف: ان املباراة 
التجريبي��ة التي لعبناه��ا امام املنتخب 
القط��ري كان��ت ذات فائ��دة للطرف��ني، 
وشخصيا اجد ان منتخبنا استفاد كثيرا 
م��ن هذه التجرب��ة، حيث ق��دم الالعبون 
اداء جي��دا برغم ان مالم��ح املنتخب لم 
تكتمل بع��د على اعتبار ان هناك العبني 
م��ا زالوا غي��ر ملتحقني بوف��د املنتخب. 

وختم قائال: نأم��ل ان نحقق مبتغانا من 
خالل هذا املعس��كر، حي��ث اراه محطة 
مهمة قبل الدخ��ول للتصفيات املؤهلة 

الى نهائيات اسيا في تايلند 2020. 
معسكر مهم 

اخر املتحدثني كان مدافع يس��ار الفريق 
حسن رائد الذي حتدث عن اجواء معسكر 
املنتخب قائال: اعتقد ان املعس��كر الذي 
نعيشه حاليا في قطر هو محطة مهمة 
لن��ا كالعبني، حيث بدأنا نستش��عر اننا 
في معسكر مهم من خالل زيادة اجلرعات 
التدريبية التي وضعها لنا اجلهاز الفني، 
اذ جت��ري تدريباتن��ا عل��ى قدم وس��اق من 
اجل الوص��ول للجاهزي��ة القصوى قبل 
الت��ي  النهائي��ة  للتصفي��ات  الدخ��ول 
س��تجري في العاصمة االيرانية طهران.
واضاف: ان املعسكر بكل تفاصيله حتى 
اللحظ��ة كان مثمرا، واللق��اء التجريبي 
الذي اجريناه امام املنتخب القطري كان 
مفيدا لن��ا وللجه��از الفني ال��ذي طبق 
اف��كاره خ��الل مجريات الش��وطني، وقد 
ظهرنا خالل املباراة بأداء انضباطي متزن، 
طبقنا من خالل��ه كل الواجبات املنوطة 
بنا. واش��ار الى ان التحاق العب��ي الزوراء 
والنف��ط والق��وة اجلوي��ة في املعس��كر 
س��يجعلنا اكث��ر ق��وة، حي��ث نأم��ل ان 

يلتحقوا بأقرب وقت ممكن. 
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العمدة: أبواب منتخب الناشئني مفتوحة للجميع
مفتوحة  املنتخب  أبواب  أن  العراق  ناشئة  منتخب  مدرب  أوضح 
على  سيعمل  وانه  احملافظات  جميع  من  املوهوبني  الالعبني  أمام 
أسس  وفق  العراقية  الكرة  ومكانة  بسمعة  يليق  فريق  تشكيل 
في  األساسية  النقاط  من  التزوير  عن  واالبتعاد  صحيحة  علمية 
برنامجه  سيقدم  انه   : محمد  عماد  الكابنت  وقال  عملنا.  قاموس 
من  املقبل  االربعاء  القدم  لكرة  املركزي  العراقي  لالحتاد  التدريبي 
في  التدريبي  الكادر  عمل  جناح  مقومات  جميع  وتأمني  تلبية  أجل 
الوطنية  املنتخبات  لرفد  احلقيقية  النواة  يكون  جديد  جيل  بناء 

باملوهوبني مؤكدا أن اولى خطوات عمله هي مرحلة االختبارات في 
الكشف عن املوهوبني ووفق االعمار احملددة، موضحا انه »على الرغم 
من صعوبة املهمة الننا سنبدأ من الصفر بسبب عدم وجود دوري 
للفئات العمرية لكننا سنكون على قدر كبير في حتمل املسؤولية 
النها مهمة بلد وهذا بالطبع يتطلب تكاتف جميع اجلهود لالخوة 
التي لديها فرق  في اجلهاز الفني وتعاون املدربني في بعض االندية 
التي  زيارة جميع احملافظات السيما تلك  للناشئني وسنعمل على 

توجد فيها أكادمييات كروية وتقيم بطوالت منتظمة«.

 بغداد / 

 بغداد / 

وكاالت / 

وكاالت / 

وكاالت / 

 بغداد / 

انطباعات جنوم االومليب بعد الفوز على قطر يف معسكر الدوحة

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

 تتوق��ف االنتم��اءات لهذا الن��ادي او ذاك، حني يتعلق األمر باالس��تحقاق 
اخلارجي للكرة العراقية، الن املوضوع يرتبط بالوطن قبل أي مسمى آخر.

ولعل مش��اركة فريق الزوراء في دوري ابطال اس��يا، ف��إن الواجب الوطني 
الرياض��ي بصورة عامة، والكروي خاصة، كإنتم��اء غريزي، يحتم على كل 
م��ن يخف��ق قلبه بحب الك��رة العراقي��ة ان يعلن والءه للن��وارس في هذا 
االستحقاق كونه بحاجة الى الدعم الذي يجعله يخوض املنافسة، وهو 
يتس��لح باحلافز املعنوي مقرونا بالثقة في امكانات العبي الفريق الفنية، 
خاصة بعد االداء االيجابي املشجع الذي ظهر عليه في مستهل مشواره 
ف��ي البطولة ام��ام ذوب اهن االيراني على ملعب االخي��ر، اقترن في اخلروج 
بنقط��ة ثمينة منه والتي جاءت لتطوي الرحلة الس��لبية التي عاش��ها 
الفري��ق بع��د تراج��ع نتائجه االخي��رة في ال��دوري احمللي، وم��روره مبخاض 
نفس��ي عسير وصعب، عرف املدرب حكيم ش��اكر والكادر املساعد معه 
كي��ف يتجاوزه، ويأخذ بيد الالعبني صوب اس��تعادة الثقة في غضون ايام 
قليلة مقرونا بإش��ادة املتابعني، ومن ثم الرغبة في فرض نفسه كمنافس 
قوي في اجملموعة االولى، والس��عي خلطف النقاط الثالث من ضيفه فريق 
الوص��ل االماراتي في اجلولة الثانية على ملعب كربالء الدولي،  وس��تكون 
الثقة اكبر بالدعم احلكومي، واحلضور اجلماهيري الكبير الذي س��يتلقاه 

الفري��ق ف��ي تل��ك املهم��ة 
تلمس��ناه  كم��ا  القاري��ة، 
في رحلة اجلوي��ة في كأس 
االحت��اد االس��يوي، خاص��ة 
ف��ي املب��اراة النهائية على 
ملع��ب ج��ذع النخل��ة في 
محافظ��ة البصرة، إذ كانت 
اح��د العوام��ل املش��جعة 
لنيل اللق��ب القاري الثالث 
على التوالي على حس��اب 
التني اسير التركمانستاني 

بهدفني دون مقابل.
لعل عودة الكرة العراقية للبطولة االرفع على مستوى االندية االسيوية، 
وه��ي دوري ابط��ال اس��يا، بعد االبتعاد عنه��ا، والذي ج��اء نتيجة اندماج 
كاس الكؤوس االس��يوية مع كاس االندية االس��يوية ابطال الدوري انذاك 
)دوري ابطال اس��يا حاليا( لس��نوات ط��وال، ومن خالل فريق ال��زوراء، الذي 
يذكرنا بنيله وصيف كاس الكؤوس االس��يوية يوم 15 / 4 / 2000 ، يجعلنا 
اكثر رغبة مبش��اهدة مش��اركة متمي��زة للنوارس في القادم من مش��واره 
في البطول��ة، وهو جدير بذلك نتيجة االدوات الت��ي ميتلكها في مختلف 
اخلط��وط، واعادة ثقتنا بها متاش��يا مع روح الفوز والرغبة بتلمس��ه، كما 
اش��رنا في املباراة االخي��رة امام ذوب اهن االيراني، وامنياتنا أنها س��تكون 
افضل ف��ي املباريات الالحقة برغ��م عدم نكران صعوبته��ا، اخذين بنظر 
االعتبار تقارب املس��توى بني فرق اجملموعة االولى التي يلعب فيها مع فارق 

في ظرف كل منها.
ه��ذه الرؤي��ة الفنية والتأمل العاطف��ي الذي ذهبنا اليه، امن��ا ميثل الرغبة 
بتحوي��ل االمنيات الى واقع جميل يس��عد القلوب االس��يرة بحب الكرة 
العراقية، ومش��اهدة من ميثلها وقد جسد اجمل الصور واللوحات الفنية 
عنه��ا، كما آلفناها في اكثر من مناس��بة واس��تحقاق عل��ى مر تاريخها 

الطويل.

إنتماء كروي للوطن

وقفة 

أمري إبراهيم

 عودة الكرة العراقية للبطولة االرفع 
على مستوى االندية االسيوية، وهي 
دوري ابطال اسيا، بعد االبتعاد عنها 
جاء نتيجة اندماج كاس الكؤوس 
االسيوية مع كاس االندية االسيوية 
ابطال الدوري

باسل كوركيس

أصدر االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، 
عقوبة  بشأن  قراره  االثنني،  امس 
أمجد  اجلوية،  القوة  نادي  مهاجم 
راضي لتناوله مادة محظورة خالل 
اآلسيوي  االحتاد  كأس  منافسات 

العام املاضي.
وقرر اآلسيوي إيقاف راضي ملدة أربع 
القرار،  استئناف  حق  مع  سنوات، 
وبالتالي فإن الالعب لن يتمكن من 

اللعب حتى موسم 2022.
وكان الالعب قد أكد في تصريحات 
منحفة  مادة  تناول  أنه  صحفية، 

من  محظورة  بأنها  يجهل  وكان 
قبل االحتاد اآلسيوي.

وكان اآلسيوي، قد قرر ايقاف احلارس 
فهد طالب ملدة أربعة اشهر، حيث 
الثالث  في  اللعب مجدداً  بإمكانه 

عشر من الشهر املقبل.
وأصدر االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، 
مرمى  حارس  عقوبة  بشأن  قراره 
طالب  فهد  اجلوية  القوة  نادي 
خالل  محظورة  مادة  تناوله  بعد 
اآلسيوي  االحتاد  كأس  منافسات 

نهاية العام املاضي.

التنحيف  حبوب  طالب  وتناول 
إيقافه بكانون  اثرها  والتي مت على 
باإلضافة  املاضي  العام  من  الثاني 

إلى زميله في الفريق أمجد راضي.
القدم،  لكرة  اآلسيوي  االحتاد  وقرر 
أشهر،  أربعة  ملدة  طالب  إيقاف 
الثالث  في  عودته  ستكون  حيث 
عشر من شهر نيسان املقبل، كونه 

قضى ثالثة أشهر من العقوبة.
ومن املقرر أن يصدر االحتاد اآلسيوي، 
قرار عقوبة مهاجم الصقور أمجد 

راضي خالل الساعات املقبلة.

مهمتان جديدتان للصفارة االحتاد اآلسيوي يوقف مهاجم الصقور )4( سنوات ويعاقب حارسه )4( اشهر لتناوله مادة حمظورة
العراقية يف دوري األبطال

  وكاالت /

تتواصل في قاعة الشعب املغلقة منافسات بطولة 
الثالثة  بنسختها  السلة  بكرة  اسيا  غرب  اندية 
الدور  ضمن  مباراتان  الثالثاء  اليوم  وتقام   ، عشر 
الثالث من البطولة ، اذ يلعب في اخلامسة والنصف 
النفط  مباراة  تعقبها  وشيمدور  بتروشيما  فريقا 
واجليش السوري ، ويعد اللقاء االخير على قدر كبير 
من االهمية ويسعى فيه اجليش السوري الى تعويض 
خسارته في مباراة االفتتاح امام بتروشيمي السيما 
وان هناك نقطة تصبح لصاحله اثر متتع العبوه بيوم 
الرئيس  ان  هدفه  النفط فانه يعلم  اما   ، استراحة 

اجل  من  اليوم   مواجهة   عبر  مير  البطولة  هذه  في 
في  االيراني   شيميدور  للقاء  وبدنيا  ذهنيا  التفرغ 

ختام البطولة .
افتتاح جميل

بكرة  االبطال   لالندية  اسيا  غرب  بطولة  وكانت 
على  رسميا  االول  امس  يوم  افتتحت  قد  السلة 
قاعة الشعب في بغداد مبشاركة خمسة اندية من 
رسمي  بحضور   ، وايران  وفلسطني  وسوريا  العراق 
الدكتور  والرياضة  الشباب  وزير  راسه  على  كان 
احمد رياض العبيدي وعدد من السادة النواب ووكالء 
وشخصيات  الرياضية  االحتادات  ورؤساء  الوزارات 
اسيا  غرب  احتاد  وفد  الى  باالضافة  معروفة  رياضية 

وامينه العام جان ثابت . وشهد حفل االفتتاح عدد 
السيمفونية  للفرقة  املتنوعة  الفنية  الفقرات  من 
الشعبية  للفنون  القومية  والفرقة  العراقية 
ومدرسة املوسيقى والباليه بطابع فلكلوري عراقي 
لكرة  العراقي  االحتاد  رئيس  بعدها  القى  متميز. 
بالوفود  ترحيبية  كلمة  العميدي  حسني  السلة 
املشاركة مثمنا حضورهم الى بغداد احملبة والسالم 
البطوالت  تضييف  عن  طويلة  انقطاع  فترة  بعد 
الدولية ، وتعهد بان تكون بطولة غرب اسيا لالندية 
ومدن  بغداد  بها  تزهو  اخرى  لبطوالت  بوابة  االبطال 
 . الستقبالهم  دوما  حاضرة  وتكون  العامرة  العراق 
اعلن بعد ذلك وزير الشباب والرياضة رسميا انطالق 
فعاليات البطولة بلقاء نادي النفط العراقي ومركز 

قلنديا الفلسطيني
بث ودخول مجاني

وفي بادرة شخصية منه وجه وزير الشباب والرياضة 
الدكتور احمد رياض بشراء حقوق نقل جميع مباريات 
بطولة غرب اسيا لالندية االبطال بكرة السلة  وبثها 
وزارة  من  اسهاما  الفضائية  القنوات  جلميع  مجانا 

الشباب الجناح البطولة اعالميا
مباراة االفتتاح .  من جهة اخرى اوعز رئيس احتاد كرة 
السلة الدكتور حسني العميدي على دخول اجلمهور 
منافسات  ملشاهدة  الشعب  قاعة  الى  مجانا 

البطولة ، وتعد هذه املبادرة واحدة من املبادرات التي 
القت استحسانا كبيرا من قبل جميع اجلهات ، وقال 
العميدي  ان االحتاد قرر دخول اجلمهور مجانا من اجل 
اتاحة الفرصة الى اكبر عدد من احلضور اجلماهيري 
واحدا  ان  الى  مشيرا   ، البطولة  فاكهة  نعده  الذي 
اجلماهيري  احلضور  هو  التنظيم   جناح  اسباب  من 

الكبير .
النفط يقسو على قلنيديا

مباراة االفتتاح شهدت تفوقا واضحا للنفط العراقي 
الذي حقق  فوزا يسيرا على فريق قلنديا الفلسطيني 
بنتيجة 89 - 53 في افتتاح بطولة اندية غرب اسيا 
قاعة  في  منافساتها  انطلقت  التي  السلة  بكرة 

الشعب ارينا مبشاركة خمسة اندية.
وأنتهى الربع األول بتقدم فريق النفط بنتيجة 22 – 5 
، فيما كان الالعب علي مؤيد افضل املسجلني بواقع  
8 نقاط ، و سيطرة واضحة لفريق النفط الذي واصل 
الشوط  وانهى  املباراة  من  الثاني  الربع  في  تقدمه 
األمريكي  احملترف  وكان   ،16  –  48 بنتيجة  متقدما 
 ، الثاني  الربع  تايلور أفضل املسجلني 15 نقطة في 
وواصل النفط توسيع الفارق في الربع الثالث لينتهي 
بنتيجة 70 – 32 وأفضل مسجل األمريكي تايلور 20 
نقطة، وانتهى الربع األخير واملباراة بفوز النفط 89 – 

53 ، وأفضل مسجل الالعب األمريكي تايلور.

مدرب وطين الشاطئية يربر سبب وزير الشباب يوعز بنقل جماني ملنافسات البطولة والنفط يواجه اجليش السوري   
اخلروج املبكر من البطولة االسيوية

باسل كوركيس : قائمة المنتخب الوطني ستعلن خالل اليومين المقبلين

اودنيزي  ونادي  الوطني،  منتخبنا  العب  وقع 
نادي  كشوفات  على  عدنان،  علي  االيطالي، 
فانكوفر الكندي، على سبيل االعارة حلني عودته 
الى الدوري املقبل من الدوري االيطالي من بوابة 

اودنيزي.
العودة للكالتيشو 

نادي  ادارة  مع  رسميا  وقعت   : عدنان  وقال 
في  املشارك  الكندي  كابس  وايت  فانكوفر 
الدوري االميركي لكرة القدم ملدة 4 اشهر، بعد 
تنشط   اندية  من  اخرى  عروض  عدة  رفضت  ان 
لعدة  اجلنوبي  والكوري  الصيني  الدوريني  في 
االضافة كون  اهمية تقدمي  تتمحور في  اسباب 
تطلعاتي. مقدمة  في  ليست  املالية  االمور 
جاءت  فانكوفر  عرض  على  موافقتي  واضاف: 
لعدة اسباب وجدتها تصب في مصلحتي، ومن 
بينها ان الفريق ميتلك العبني مميزين قادرين على 
املتطورة،  الدوريات  املنافسة بقوة في واحد من 
في  اللعب  بضرورة  املطلق  امياني  جانب  الى 

مسابقة متتلك منافسة مهمة بحضور العديد 
من االندية التي حتتوي على جنوم كبار في عالم 
كرة القدم.واوضح: بعد نهاية فترة التعاقد مع 
النادي الكندي سأعود مجددا الى نادي اودنيزي 
الذي ارتبط معه بعقد، بعد ان انتهى مشواري 
مع اتالنتا، خصوصا بعد املوقف غير املهني الذي 
وضعني به كاسباريني من خالل االستغناء عن 
الشتوية  االنتقاالت  فترة  غلق  بعد  خدماتي 
اوربا، مفوتا في وقتها علّي عدة عروض من  في 
سابقا  وضحتها  ألسباب  وخارجه  الكالتشيو 
وما ازال مصرا عليها، وهي ترك الفريق وااللتحاق 

بالوطني حتضيرا لكأس اسيا.
تزاحم االرهاصات

وبنّي: بصراحة خالل فترة وجيزة تعرضت للعديد 
مطلقا،  احلسبان  في  تكن  لم  التي  االمور  من 
تقصي  جلنة  قبل  من  العقوبة  مسألة  واخرها 
احلقائق، والتي مع كل اسف لم تستند نتائجها 
الى  ترتقي  حقيقية  ودفوعات  واقعية  امور  الى 
الوطنية  املنتخبات  خدموا  العبني  الى  االساءة 
الرغم من كل  ولكن على  او ملل،  دون كلل  من 

وعلى  تقويك،  تكسرك  ال  التي  فالضربة  ذلك 
االساس املذكور سأحاول جاهدا ان تكون عودتي 
على قدر كبير من االهمية لترك بصمة عراقية 
ميرام  زميلي  جانب  الى  االميركي،  الدوري  في 
امور  عدة  على  التعرف  اجل  من  هاتفته  الذي 

مرتبطة باللعب في الدوري االميركي.
قال:  االحتاد،  الى  به  تقدم  الذي  الطعن  وحول 
املذكور  باخلصوص  قرار  اي  يوجد  ال  اآلن  حتى 
بانتظار ما سيسفر عنه قرار االحتاد كون القرار 
بحقي كان ظاملا، وال يستند الى وقائع تدينني، 
سيما وان وكيل اعمالي، الذي يعد صديقي قبل 
او  سلطة  توجد  ال  عمل،  عالقة  به  تربطني  ان 
نفسه  الفندق  في  التواجد  من  مينعه  قانون 
أن تواجد  الذي يسكن فيه املنتخب، وسبق له 
في العديد من املناسبات التي شهدت محافل 
كروية سابقة شارك بها الوطني، فماذا تغير؟!.

دون  العقوبات  هذه  مثل  توجيه  ان  الى:  الفتا 
شديد  حرج  في  الالعبني  يضع  واقعي  دليل 
امام اجلماهير العراقية من ناحية، وامام ادارات 
االندية التي يرتبط معها الالعبون بعقود، وهنا 

نادي  ادارة  سأواجه  فبماذا  نفسي،  عن  احتدث 
اودنيزي، بعد ان وصلتهم معلومة بأنني معاقب 
بسبب وكيل اعمالي، لذا كان االولى قبل اتخاذ 
تعزيزها  يتم  ان  واعالنها  العقوبات  هذه  مثل 

بالدفوعات الدامغة قبل الرجم بالغيب.
من  منصف  قرار  هناك  يكون  بأن  النفس  ممنيا 
قبل احتاد الكرة لرفع احليف الذي اصابني اضافة 
العديد من  وان هناك  الالعبني، سيما  لعدد من 
على  املوافقة  بعدم  امتعاضهم  أبدوا  االعضاء 

مثل هذه القرارات.
واختتم حديثه، قائالً: بغض النظر عن مسألة 
التوفيق  امتنى  الوطني،  مع  تواجدي من عدمها 
بطولة  تكون  وان  العراقية،  الكرة  ملمثل 
اكثر  الفني لالستقرار  الصداقة فرصة للجهاز 
على اخليارات التي من شأنها صناعة االنسجام 
بتصفيات  املتمثل  االهم  لالستحقاق  حتضيرا 
كأس العالم 2022 في قطر، خصوصا وان العراق 
قادرا على حتقيق  ما يجعله  املواهب  ميتلك من 
االجواء  له  توفرت  حال  في  املنشود  الهدف 

املناسبة.

علي عدنان : إنتقالي سيكون على سبيل اإلعارة على أن أعود ألودنيزي مع بداية الموسم المقبل

أحرص على جناح التحدي اجلديد .. وهلذا الغرض هاتفت جسنت مريام 



عزيزة عبدالعزيز منري

يضرب الفقر في أعماق القارة اإلفريقية، إذ 
يعيش أكثر من نصف سكان إفريقيا على 
1.90 دوالر أو أقل في اليوم وال يس��تطيعون 
اإلنس��انية  االحتياج��ات  إل��ى  الوص��ول 
األساس��ية، مثل التغذية واملياه النظيفة 

واملأوى.
على اجلان��ب اآلخر تزخر الق��ارة اإلفريقية 
بالعدي��د من الث��روات الطبيعي��ة، بحيث 
يوجد على أراضيها 30 في املئة من الثروات 
املعدني��ة ف��ي العال��م، مث��ل الكوبال��ت 
واليوراني��وم وامل��اس والذه��ب، فض��اً عن 
احتياط��ات كبيرة من النفط والغاز، وعلى 
رغ��م هذه الثروات تظ��ل إفريقيا ترزح حتت 
وط��أة الفقر والتخلف حت��ى بعد حترر دول 
الق��ارة م��ن االس��تعمار ف��ي الس��تينات 
م��ن الق��رن املاضي. ولق��د تأرجح مس��ار 
التنمية في إفريقيا عقب االس��تقال بني 
الرأسمالية )اقتصاد السوق( واالشتراكية 
)االقتص��اد اخملطط(. فبينم��ا اختارت قلة 
م��ن ال��دول اإلفريقية مثل س��احل العاج 
وكينيا انتهاج الرأس��مالية, أعلن الكثير 
من الق��ادة األفارقة إميانهم باالش��تراكية 
بدي��ا ع��ن الرأس��مالية.وكانت غانا حتت 
زعام��ة كوامي نكروما ع��ام 1957، وغينيا 
حتت زعامة أحمد توراي عام 1958 وتنزانيا 
حت��ت زعام��ة يولي��وس نيريري ع��ام 1960 
م��ن أوائ��ل ال��دول اإلفريقي��ة الت��ي تبنت 
التوجه االش��تراكي. وتفاوتت نتائج اتباع 
االش��تراكية والرأس��مالية ب��ني النج��اح 
والفش��ل ف��ي إفريقي��ا، إال أن املش��كلة 
األساس��ية ف��ي املنهج��ني االقتصادي��ني 
أنهم��ا افترضا وجود قطاع��ات اقتصادية 
التنموي��ة  باألنش��طة  للقي��ام  رس��مية 
اخملتلف��ة، وهو م��ا خالف الواق��ع، إذ متيزت 
معظم اقتص��ادات الق��ارة اإلفريقية بعد 

االستقال بانتشار االقتصاد غير الرسمي 
 )informal economy( الظ��ل  اقتص��اد  أو 
ال  الت��ي  األنش��طة  كل  يش��مل  وال��ذي 
يت��م إحصاؤها بش��كل رس��مي وال تعرف 
احلكوم��ات قيمته��ا الفعلي��ة وال تدخ��ل 
في حس��ابات الدخل القوم��ي وال تخضع 
للنظام الضريبي، وبذلك كان من الصعوبة 

مبكان التحكم فيه وتطويره.
ف��ي ظ��ل الرأس��مالية، أصبح��ت ملكية 
األرض وامل��وارد الطبيعي��ة والصناعات في 
أيدي فئة قليلة من الس��كان أو الشركات 
األجنبي��ة الت��ي ال تس��عى إال وراء الرب��ح 
وتعظيم��ه ب��أي وس��يلة حت��ى ل��و على 
حس��اب اس��تغال العمال واملزارعني عن 
طريق دف��ع أجور أقل، وهذا أم��ر معتاد في 
الش��ركات األجنبية الت��ي تقيس جناحها 
وفقاً ملصاحلها ولي��س مصالح اجملتمعات 
التي تعمل بها، أما أبرز املعوقات التي أدت 
إلى فش��ل االش��تراكية في القضاء على 
الفقر في إفريقيا -وفقاً لكوامي نكروما في 
كتابه »الصراع الطبقي في إفريقيا«- فهو 
 national( عجزها عن حتقيق الوفاق الوطني
reconciliation( في ال��دول التي طبقتها، 
إذ خلَّف االس��تعمار ف��ي تلك الدول فئتني 
رئيس��تني: الطبقات املتمي��زة والطبقات 
املضطهدة )البرجوازي��ة الصغيرة(، األولى 
كان��ت نت��اج اإلمبريالي��ة والثانية حاولت 
إحداث تغيير وترقي السلم االجتماعي، إال 
أنها لم تنجح في إعادة تش��كيل النظام 
االجتماعي الذي خلَّفه االستعمار. كذلك 
مع تكريس االش��تراكية ل��دور الدولة في 
ضبط وتخطيط وإدارة النشاط االقتصادي 
وعجز مؤسسات الدول اإلفريقية الهشة 
في مرحلة بعد االس��تقال عن االضطاع 
بهذا الدور, فشلت االشتراكية في القضاء 

على الفقر في إفريقيا.
مب��رور الوق��ت أزاح النم��وذج الرأس��مالي 
االشتراكية ليس فقط كنظرية اقتصادية 
ولك��ن كنظ��ام سياس��ي خصوص��اً بعد 
انتهاء االش��تراكية عاملياً بسقوط حائط 

برلني في 1989 وتفكك االحتاد السوفياتي 
في 1991 لتس��ود بذلك الرأسمالية والتي 
حتول��ت إل��ى ش��كل جدي��د من أش��كال 
االس��تعمار، ولكن��ه اس��تعمار اقتصادي 
له أدواته وسياس��اته الت��ي كبَّلت إفريقيا 

طوياً.
وفي ه��ذا اإلطار تش��ير إحص��اءات البنك 
الدول��ي إلى أن متوس��ط الدي��ن العام في 
إفريقيا بل��غ 57 في املئة م��ن الناجت احمللي 

اإلجمالي في أواخر عام 2017، كذلك تقدر 
األمم املتح��دة أن 65 ف��ي املئة م��ن إجمالي 
أراضي دول جنوب القارة اإلفريقية خصبة 
وصاحلة وللزراعة ولكنها تخضع لسيطرة 
قل��ة من الس��كان البي��ض أو الش��ركات 
متعددة اجلنس��يات، وفي الس��ياق نفسه 
تش��ير إحصاءات البن��ك الدولي إلى أن 70 
في املئة من ثروات القارة اإلفريقية مملوكة 
لألفارق��ة م��ن غي��ر الس��كان األصليني أو 
أجان��ب، ويظه��ر ه��ذا التميي��ز العنصري 
والتوزي��ع غير العادل للث��روات بخاصة في 
دول��ة جن��وب إفريقي��ا الت��ي صّنفها بنك 
االستثمار األميركي »سيتي جروب« بأنها 
الدول��ة األكث��ر ثراًء م��ن حي��ث احتياطي 
املعادن بها، والذي يبل��غ 2.5 تريليون دوالر، 
ولكن 80 في املئة من هذه الثروة يس��يطر 

عليها السكان البيض أو األجانب.

ويستمر اس��تعمار إفريقيا من قبل الغرب 
عن طريق استنزاف املواد اخلام، فمثاً يبلغ 
س��عر املاس اخلام املس��تخرج في إفريقيا 
حوال��ى 40 دوالراً أميركي��اً للقيراط بينما 
يُباع للمس��تهلك في أوروب��ا بحوالى 900 
دوالر ل��كل قيراط. مثال آخر ه��و زميبابوي، 
املعروف��ة بإنت��اج أجود أن��واع التبغ والذي 
بلغ��ت أرباح تصدي��ره 700 مليون دوالر في 
الع��ام املاضي، إذ يش��ير خب��راء االقتصاد 
إل��ى أن تل��ك األرب��اح كان ميك��ن أن تقف��ز 
إل��ى 700 بلي��ون دوالر ل��و مت تصني��ع التبغ 
وإنتاج الس��جائر محلي��اً. كذلك هو احلال 
ف��ي نيجيري��ا, بحيث يتم تصدي��ر النفط 
اخل��ام بس��عر 9 دوالرات للبرمي��ل، بينم��ا 
تس��تورد نيجيري��ا منتجات مش��تقة من 
بترولها اخل��ام مثل البنزين اخل��ام والديزل 
مبئ��ات ال��دوالرات للبرميل الواح��د! وتعد 
الديون أحد وسائل االستعمار االقتصادي 
إلفريقيا، وعلى رغم خفض البنك وصندوق 
النقد الدوليني فوائد ديون الدول اإلفريقية 
بع��د اس��تقالها إال أنها م��ا زالت ُمكبلة 
بش��روط متعس��فة جتع��ل س��دادها أمراً 
تعجيزي��اً! وف��ي ه��ذا اإلطار ارتف��ع الدين 
اخلارج��ي إلفريقيا بني أوائل الس��بعينات 
إلى أواخر التس��عينات م��ن 11 بليون دوالر 
إلى 120 بليون دوالر، ويش��ير تقرير التنمية 
االقتصادي��ة إلفريقيا ع��ام 2016 إلى زيادة 
متوس��ط الديون اإلفريقية م��ن 2011 إلى 
2013 ليص��ل إلى 443 بليون دوالر مبا يعادل 
22 في املئة م��ن الدخل القومي اإلجمالي 

للدول اإلفريقية.
ما س��بق اس��تعراضه ال يهدف إلى إيجاد 
حل ملش��كلة الفقر في إفريقيا، ولكن إلى 
التأكيد أن اس��تيراد النظريات االقتصادية 
من الغ��رب ومحاولة تطبيقها بحذافيرها 
ف��ي اجملتمع��ات اإلفريقية ل��م ينجح في 
القض��اء عل��ى الفق��ر ف��ي إفريقي��ا التي 
ظلت تدور في حلقة مفرغة من استنزاف 
املوارد واستغال سكانها عمالة رخيصة 

ومصادرة حقها في التنمية والتقدم.

هادي عودة املحمداوي

ما يثير الدهش��ة حقا متسك الرئيس 
بوتفليق��ة  العزي��ز  عب��د  اجلزائ��ري 
بالترش��ح لوالية رئاس��ته اخلامس��ة 
التي ش��غل ه��ذا املنص��ب فيها منذ 
عام 1999 اي قبل عشرين عاما مضت 

يعان��ي  ان��ه  علم��ا 
اقع��ده  م��رض  م��ن 
الكرس��ي منذ س��ت 
لغاية  وه��و  س��نوات 
املوضوع  ه��ذا  كتابة 
في سويس��را جنيف 
الدوري  العاج  لتلقي 
ل��ه هن��اك وق��د اث��ار 
هذا املوض��وع غليانا 
ش��عبيا جتس��د ف��ي 
في  خرجت  تظاهرات 
شوارع املدن اجلزائرية 
ش��رائح  قب��ل  م��ن 
عدي��دة ف��ي اجملتم��ع 

اجلزائري ومنهم احملام��ون الذين ارتدوا 
الزي الرس��مي لهم اثن��اء التظاهرات 
واملهندس��ون والطلب��ة والصحفيون 
اليه��ن  انضم��ت  اللوات��ي  والنس��اء 
املناضلة اجلزائرية جميلة بوحيرد التي 
تعتب��ر رمزا لنضال الش��عب اجلزائري 
ضد االستعمار الفرنسي آنذاك وكانت 
اغلب ش��عارات التظاهرات هي رفض 
ترش��ح عبد العزيز ب��و تفليقه لوالية 

خامس��ة جديدة وذلك بسبب مرضه 
الش��ديد وع��دم اس��تطاعته قي��ادة 
الب��اد وفق طموح الش��عب اجلزائري 
في التقدم واالزدهار ومما يؤشر اجلانب 
االيجابي في هذه املسيرات اجلماهرية 
عدم تعرض االجهزة االمنية او منعهم 
للمش��اركني ف��ي ه��ذه التظاه��رات 
الس��لمية وفي فرنس��ا ايضا خرجت 
تظاه��رات للجالي��ة اجلزائري��ة هناك 

رافعة نفس الشعارات.
ولكن موقف فرنس��ا الزال غير واضح 
فه��ل ه��ي بجان��ب ترش��ح الرئي��س 
اجلزائري بوتفليقة ام ضد هذا الترشح 
لم يكن هناك  موقف رس��مي يش��ير 
لذلك ولكن فرنس��ا ال ميكن ان تتخلى 
عن بنتها املدهلل 
اس��تدعت  فقد 
ف��ي  س��فيرها 
اجلزائر للتش��اور 
ص  بخص��و
االحداث االخيرة 
في اجلزائر ويجب 
ان  التأكي��د هنا 
لفرنسا مصالح 
س��ية  سيا
ي��ة  د قتصا ا و
اجلزائ��ر  ف��ي 
عاقات  وهن��اك 
س��ية  ما بلو د
رصينة بينها ويبدو ان فرنس��ا ال تريد 
االس��راع ف��ي بي��ان موقفه��ا املعلن 
خوفا في ان تخس��ر موقعها اخلصب 
ف��ي اجلزائر لكنها تراق��ب املوقف عن 
كث��ب حتى تك��ون النتيجة لصاحلها 
لكن الش��ارع اجلزائ��ري يقول للرئيس 
بوتفليق��ة رح��م اهلل ام��رأ ع��رف قدر 

نفسه ويطمح نحو التغيير.

مثانية أعوام على االجتياح السعودي – اإلماراتي للبحرين

د. سعيد الشهابي*

ف��ي  الس��عودية  اتخ��ذت  عندم��ا 
مثل ه��ذه االي��ام قبل ثماني��ة اعوام 
ق��رار ارس��ال قواته��ا ال��ى البحري��ن 
كان قادته��ا يعلم��ون ان قراره��م قد 
ي��ؤدي لتوتر ف��ي العاقات م��ع الدول 
أمريكا  الصديق��ة خصوصا  الغربية 
وبريطانيا، وفي الوقت نفس��ه كانوا 
يدرك��ون ان الس��ماح ب��اي تغيير في 
االوض��اع الداخلي��ة الي بل��د عض��و 
مبجل��س التع��اون اخلليج��ي س��وف 
تكون له تبع��ات اقليمية غير قليلة. 
يومها كان الوض��ع العربي متأرجحا 
ب��ني التح��ول الدميقراط��ي او العودة 
ال��ى اوض��اع داخلية أس��وأ مما كانت 
عليه قبل ان يقدم الشاب التونسي، 
محم��د بوعزي��زي على حرق نفس��ه 
إلش��عال ثورات الربيع العربي. وبرغم 
اللغط الذي يطرح��ه الكثيرون حول 
تلك الثورات، واشارة البعض الى »أيد 
اجنبية« وراءه��ا اال ان احلقيقة تؤكد 
ان م��ا ح��دث كان ردة فع��ل طبيعية 
ض��د عق��ود م��ن االس��تبداد والركود 

والتخلف.
والس��ؤال هن��ا: ه��ل تق��اس االم��ور 
بنتائجه��ا ام بدوافعه��ا؟ فما دامت 

الثورات قد اخفقت في حتقيق التحول 
الدميقراطي املنش��ود، فق��د تكالبت 
عليها االنتق��ادات، تارة بدفع طبيعي 
واخ��رى بتوجي��ه م��ن االمبراطوريات 
االعامي��ة الت��ي تديرها ق��وى الثورة 
املض��ادة. اي��ا كان االمر ف��ان الصمت 
على ما جرى في الساعات االولى من 
الرابع عش��ر من مارس / آذار 2011 وفر 
فرصة للتحالف السعودي– االماراتي 
للتوص��ل لنتيج��ة مهم��ة: ان ذل��ك 
تعبي��ر عن غياب الوع��ي واالرادة لدى 
قطاعات كبير من االمة، وان الفرصة 
مهي��أة لتدش��ني عهد عرب��ي جديد 
تهمش فيه الشعوب و»تستأسد فيه 
البغاث« ومتسك قيادة العالم العربي 
في��ه ق��وى ال متتلك من مس��تلزمات 
الهيمنة س��وى ثاث��ة: املال النفطي 
الهائ��ل، غياب املوق��ف الدولي القادر 
واالعت��داءات،  التدخ��ات  ردع  عل��ى 
واس��تعداد العدو الصهيوني للولوج 
الى عالم السياسة العربي من اوسع 
االب��واب باالنضم��ام ال��ى التحال��ف 

املذكور.
الصم��ت املذكور دفع ذل��ك التحالف 
لامعان في التصدي ملشاريع التغيير 
التي جاء به��ا الربيع العربي، فكانت 
اخلط��وة التالية اجه��اض ثورة تونس 
بحص��ر التغيي��ر بش��خص الرئيس 
زي��ن العابدي��ن بن علي، ث��م اجهاض 
ثورة مصر على املنوال نفس��ه، وذلك 
بحصر التغيير بعزل الرئيس حسني 
مبارك، ثم استهداف ثورة اليمن عبر 
ما س��مي »املب��ادرة اخلليجية« وذلك 
بازاحة الرئيس عل��ي عبد اهلل صالح 
واس��تبداله بنائبه، عب��د ربه منصور 
ه��ادي. بقيت الث��ورة الس��ورية التي 

كانت ظروفه��ا معقدة، فتم حتويلها 
نحو العنف وكان ذلك كافيا للقضاء 
عليه��ا. وب��دال م��ن تبلور ربي��ع عربي 
حقيق��ي تتفت��ح في��ه ورود احلرية، مت 
تغيي��ر مس��اراتها لتس��اهم في منو 
التحالف الس��عودي – االماراتي الذي 
اصب��ح صاحب القرار على مس��توى 
مت  م��ا  فس��رعان  االوس��ط.  الش��رق 
االنقضاض على مصر واالطاحة باول 
رئيس منتخ��ب، وحتويل البلد العربي 
االكب��ر الى جحيم ال يطاق من القمع 
واالستبداد على ايدي العسكر. وكان 
استهداف مصر بالشكل الذي حدث 
تعبيرا عن عداء التحالف السعودي– 
االماراتي للمشروع االسامي بكافة 
وجوه��ه، وف��ي نظرهم��ا ف��ان ه��ذا 
املش��روع متثله على الصعيد العربي 
جماع��ة االخ��وان املس��لمني. وحيث 

انها اس��تطاعت الصعود الى احلكم 
عب��ر صنادي��ق االقت��راع، فق��د اتخذ 
هذا التحالف قرارا آخر مش��ابها في 

جوهره ملا فعلته في البحرين، ولكن 
مختلف��ا معه في اس��لوب التنفيذ. 
وعندم��ا ادى التغيير ف��ي اليمن الى 
نتائ��ج عكس��ية م��ن وجه��ة نظر 
التحال��ف، وذلك بفتح اجملال لصعود 
التحال��ف،  ذل��ك  يقره��ا  تي��ارات ال 
انطلق��ت احلرب عل��ى اليمن في 26 
م��ارس / آذار 2015، وهي حرب مدمرة 
م��ا ي��زال لهيبه��ا يلته��م االخضر 
والياب��س، وق��د مه��دت جملاع��ة غير 

مسبوقة تهدد حياة املايني.
والس��ؤال هنا: هل حسمت معركة 
التغيير االقليمي لصالح قوى الثورة 

املضادة بشكل كامل؟ للوهلة االولى 
يبدو التحالف الس��عودي – االماراتي 
ق��ادرا على ممارس��ة دور يف��وق حجم 
البلدي��ن املش��اركني في��ه اضعاف��ا. 
فاإلمارات، تلك الدولة الصغيرة التي 
لم ميض على نشوئها سوى اقل من 
خمس��ني عاما، تشارك السعودية 
والهيمن��ة  اليم��ن  احت��ال  ف��ي 
عل��ى اجوائ��ه وموانئ��ه ومطاراته، 
وحتتف��ظ بحكومت��ه ف��ي الرياض 
بعد ان س��لبتها كافة الصاحيات 

واالستقال الذاتي.
التحال��ف  ان  للبع��ض  يب��دو  ق��د 
املذك��ور قد أحكم الس��يطرة على 
اليم��ن، وان ال مج��ال للتش��كيك 
ف��ي ه��ذه الهيمن��ة الت��ي تتجلى 
مصاديقها في الوجود العس��كري 
على ارض الواقع والسعي لتقسيم 
ذلك البلد، واستغال الفرصة ملنح 
السعودية مبتغاها التاريخي بشق 
طريق بري الى بحر العرب، السعودية 
في اليمن تسعى لتحقيق ما عجزت 
عنه الدبلوماس��ية، وذل��ك على غرار 

م��ا حدث ف��ي منطقة اخللي��ج. فقد 
متكن��ت الس��عودية من ش��ق طريق 
لها الى اخلليج على الس��احل املمتد 
ما ب��ني االمارات وقط��ر، بحيث عزلت 
هذين البلدي��ن جغرافيا احدهما عن 
اآلخ��ر. وفي ظ��ل تهمي��ش حكومة 
هادي اصبح الق��رار اليمني محصورا 
باليد الس��عودية، بينما اصبح على 
االمارات ان تتلمس مواقع قدم لها في 
اليمن بعيدا عن الهيمنة السعودية. 
والسؤال هنا: هل استطاع التحالف 
الس��عودي � االماراتي فرض امر واقع 

ال يتغير؟
التدخ��ل  صاح��ب  ال��ذي  الصم��ت 
السعودي – االماراتي في البحرين ما 
يزال س��اري املفعول. ولكن في الوقت 
نفس��ه فان مفاعيل ه��ذا التداخل، 
وم��ا تبعه م��ن مش��اركة فاعلة في 
حرب اليمن، اصبح عاما ذا أثر سلبي 
على الس��عودية، خصوص��ا في ظل 
حكمه��ا احلالي الذي يس��يطر عليه 
ولي عهدها، محمد بن س��لمان. فقد 
استيقظ العالم خال العام املاضي 
على أنات ضحايا العدوان على اليمن 

وانتش��ار االمراض واقت��راب الباد من 
اجملاع��ة. وب��دأت االص��وات املطالب��ة 
بوقف احلرب، خصوصا بعد ان اتضح 
فشل التحالف في حتقيق انتصارات 
تذكر. ثم ج��اءت جرمية قتل االعامي 
السعودي، جمال خاشقجي، لتفتح 
ملف النظام السياس��ي من ابش��ع 
االب��واب. واخي��را اثيرت ضج��ة دولية 
ح��ول اعتق��ال النس��اء الناش��طات 
الات��ي ناضل��ن م��ن اجل الس��ماح 
للمرأة بقيادة الس��يارات وكذلك في 
مج��ال حق��وق االنس��ان. وم��ن على 
منبر مجلس حقوق االنسان ارتفعت 
االص��وات ي��وم اخلمي��س املاضي من 
ثاث��ني دول��ة بينه��ا كل دول االحت��اد 
األوروبي الثماني والعش��رين مطالبة 
الس��عودية باإلفراج عن 10 ناشطات 
األمم  تق��وده  حتقي��ق  م��ع  والتع��اون 
املتح��دة ف��ي جرمية قت��ل الصحفي 
القنصلية  جم��ال خاش��قجي ف��ي 
السعودية باسطنبول. وكان هذا أول 
توبي��خ يوجه للمملك��ة في مجلس 
حقوق اإلنس��ان التابع ل��ألمم املتحدة 
منذ تأسيس��ه ع��ام 2006. وجاء في 

ظل تنامي القل��ق الدولي من انتهاك 
األساس��ية  للحري��ات  الس��عودية 
كحرية التعبير. ودعا البيان املشترك 
إل��ى اإلفراج عن جل��ني الهذلول وإميان 
النجفان وعزيزة اليوس��ف ونس��يمة 
السادة وسمر بدوي ونوف عبد العزيز 
وهت��ون الفاس��ي ومحم��د البجادي 
وأم��ل احلرب��ي وش��دن العن��زي. وقال 
هارالد أس��بيلوند مبعوث أيس��لندا 
إل��ى مكتب األمم املتح��دة في جنيف 
وهو يتلو البيان »نشعر حتديدا بالقلق 
بش��أن اس��تخدام قان��ون مكافحة 
اإلره��اب وغي��ره م��ن األم��ور اخلاصة 
باألم��ن القومي بحق أفراد ميارس��ون 
حقوقهم وحرياتهم بشكل سلمي«. 
كما دعت مفوضة األمم املتحدة حلقوق 
اإلنسان ميشيل باشليه لإلفراج عن 
الناش��طات املعتقات بعد أن أشارت 
تقارير إلى تعرضهن للتعذيب. وهناك 
انتقادات كثيرة لامارات حول ملفها 
احلقوق��ي ومطالب��ات باإلف��راج ع��ن 
نش��طاء مثل احمد منصور ومحمد 

الركن وناصر بن غيث.

* كاتب بحريني

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

انطلقت الحرب على اليمن 
وهي حرب مدمرة ما يزال 
لهيبها يلتهم األخضر 
واليابس وقد مهدت 
ملجاعة غري مسبوقة تهدد 
حياة املاليني

على رغم خفض البنك 
وصندوق النقد الدوليني 
فوائد ديون الدول اإلفريقية 
بعد استقاللها إال أنها 
ما زالت مكبلة بشروط 
متعسفة ما زال موقف فرنسا 

غري واضح فهل هي 
بجانب ترشح الرئيس 
الجزائري بوتفليقة أم 
ضد هذا الرتشح؟
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صحف عربية تتساءل: هل يتحمل 
جنراالت الجزائر املسؤولية عن أزمة 

الرئاسة؟

أب��رزت صحف عربي��ة بنس��ختيها الورقية 
واإللكترونية تطورات األوضاع في اجلزائر بعد 
املظاهرات املس��تمرة رفضاً لترشح الرئيس 

عبد العزيز بوتفليقة لوالية خامسة.
ويرى ُكّتاب أن جنراالت املؤسسة العسكرية 
هم الس��بب في هذه األزمة وأنهم َمن أساء 
إلى الرئي��س بوتفليق��ة بترش��يحه، بينما 
انتق��د آخرون الس��لطة احلاكم��ة في الباد 
ويرون أنه��ا التزمت الصمت جتاه املس��يرات 

دون أن تتحرك حللحلة األزمة.

الش��رق القطرية : جنراالت القمح 
والنفط

يرى فيصل القاس��م في “الشرق” القطرية 
أن “أكثر من أس��اء” إلى الرئي��س بوتفليقة 

“هم اجلنراالت الذين رشحوه للرئاسة”.
ويقول: “ال ش��ك أن بوتفليقة قد ال يدري أنه 
مرش��ح للرئاس��ة حس��ب التقارير الطبية 
الت��ي تصلن��ا م��ن املش��في السويس��ري، 
وبالتالي فهو مجرد واجهة جلنراالت القمح 
واألرز والنف��ط الذي��ن يس��يطرون عل��ى كل 

ثروات اجلزائر”.

ويتس��اءل: “من الذي يتآمر عل��ى اجلزائر؟ 
الذين يريدون لها رئيساً قادراً على قيادتها 
والنهوض بها، أم الذين يريدون لها رئيساً 
ميتاً؟ ... الذين ينتقدون أالعيب العس��كر 
وخزعباتهم أم الذين يس��تفزون الشعب 
اجلزائري ويدفعونه إلى الش��وارع دفعاً ثم 

يهددونه بالفزاعة السورية؟”
وباملثل، يرى محمد أبو الفضل في “العرب” 
اللندنية أن “التوسع في مهام اجليش في 
اجلزائر والسودان، قاد إلى جفاف سياسي 
في احلياة املدنية، ولم يترك فرصة للنخب 
لتمارس أدوارها بحرية، وميّكنها من التأثير 
على توجهات املواطنني بطريقة منظمة، 

وتفرض عليهم االجنذاب خلطابها”.
ويضيف: “في اجلزائر قد يكتفي املواطنون 

ف��ي ه��ذه املرحل��ة بخ��روج بوتفليق��ة من 
املش��هد الع��ام، ألن وج��وده به��ذه احلال��ة 
الصحي��ة ميث��ل إهان��ة للش��عب، ويظه��ر 
مؤسس��ته العس��كرية كأنه��ا نضب��ت أو 
توقف��ت عن صناعة الرؤس��اء، وه��و ما يؤثر 
س��لباً على صورتها كق��وة وازنة في جميع 

مسارات احلياة اجلزائرية”.

الشروق الجزائرية : صمت مطبق
يقول جمال لعامي في “الشروق” اجلزائرية 
إن “القل��ة املتبقية من احلكم��اء والعقاء، 
تلتزم الصمت املطبق، ه��ذه األيام املتزامنة 

م��ع املنعرج السياس��ي واحلراك الش��عبي 
اللذين تعرفهما اجلزائر”.

ويتس��اءل: “أي��ن ه��ؤالء؟ مل��اذا ال يتكلمون؟ 
مل��اذا ال يقترح��ون؟ ملاذا ال يعرض��ون احللول؟ 
ملاذا ال يدعون إلى اله��دوء والتهدئة والرزانة 
واحلكمة؟ أين اختفوا؟ وما هو موقعهم من 

اإلعراب؟”
وباملث��ل، ي��رى عب��د الناصر بن عيس��ى في 
الصحيف��ة ذاتها أن “ما تقوم به الس��لطة 
جت��اه ح��راك الش��ارع ه��و ن��وع جدي��د من 
الديكتاتورية، لم يسبق ألي نظام في تاريخ 

البش��رية أن مارس��ه، وهو الصمت املطبق، 
وكأن املعنيني بهذه املس��يرات يعيشون في 
عال��م آخر غي��ر عاملن��ا، وهم الذي��ن عّودونا 
عل��ى القول الكثير إلى درجة الثرثرة من دون 

مناسبة”.
ويضيف: “من غير املعقول أن يس��ير الناس 
آالف الكيلومت��رات ويكتبون بحاراً من احلبر، 
ويكّحل��ون عيونهم ويبّيض��ون لياليهم في 
العالم األزرق، وال يحرك الذين ألجلهم اندلع 

هذا احلراك، ساكناً”.
وحتدث��ت زهي��ة راف��ع ف��ي جري��دة “الباد” 

اجلزائري��ة ع��ن الس��يناريوهات املتداولة في 
أروق��ة صن��ع الق��رار ح��ول تس��يير املرحلة 

القادمة.
وتقول إن أبرز االحتم��االت هي “خيار تأجيل 
االنتخاب��ات م��ع إجراء عملي��ة جراحية في 
قل��ب احلكوم��ة، يت��م م��ن خاله��ا إحداث 
حكوم��ة توافقي��ة، وق��د يُتخ��ذ ق��رار مبنع 

املسيرات في العاصمة حتديداً”.
وتضي��ف أن اخلط��اب األخير لقائ��د األركان، 
الفري��ق أحم��د قاي��د صال��ح، يش��ير إل��ى 
“احتمال تبني صّناع القرار وكبار املسؤولني 

في الدولة خيار تأجيل االنتخابات الرئاسية 
وانس��حاب بوتفليقة رس��مياً من الس��باق 

استجابة للمطالب الشعبية”.
ويقول محمد بلعيا في موقع “كل شيء عن 
اجلزائ��ر” إنه مهما كان االتفاق الذي ميكن أن 
تتوص��ل إليه الس��لطة واملعارضة “فإن رأي 
الشارع غير معروف في هذه املسألة، حيث 
ال متلك ال السلطة وال املعارضة اإلجابة عنه 

في انتظار ما ستفرزه األيام املقبلة”.
وي��رى الص��ادق بنعال ف��ي صحيف��ة “رأي 
الي��وم” اإللكترونية اللندنية أنه “ال مفر من 
اإلنصات لصوت الشعب الذي يعلو وال يعلى 
علي��ه، و أنه ال مجال لالتفاف على مطالبه 
املش��روعة املتمثل��ة في س��حب الترش��ح 
للعه��دة اخلامس��ة والقط��ع مع املس��لك 
السياسي املتقادم، من أجل التوافق الوطني 
املفضي إلى فسح امليدان للشباب وأصحاب 
الكفاءات للمس��اهمة في بن��اء جمهورية 
جديدة قوامها الدميقراطية املتعارف عليها 

أممًيا”.

تنوي��ه: )البين��ة اجلدي��دة( تلتزم بش��روط نقل 
بع��ض النصوص اخلبرية م��ن كبريات الصحف 
العاملي��ة دون حتري��ف أو إج��راء أي تعدي��ل على 
الن��ص األصل��ي ال��ذي يعّبر ع��ن وجه��ة نظر 

الصحيفة التي ننقل عنها.

الصحافـة األجنبيــة
ترســــم خارطــة املتغريات السياسيــة يف املنطقـــة العربيـــــة والشرق األوســـط

ُمعِضلة الفقر يف إفريقيا أزمة اجلزائر والوالية اخلامسة 



قال عضو مفوضية حقوق االنسان 
الدكت��ور فاضل الغراوي  ان الفئات 
العمرية التي يتم اعدادها من قبل 
عصابات داعش االرهابية هي بثالث 
فئات )8-12 س��نة( و )13-14 سنة( 
و)15-16 س��نة( لتنفيذ عملياتهم 
االنتحارية والدوريات االستطالعية 
حي��ث ان الطرق الي يس��تخدمها 
االطفال هي  لتجني��د  االرهابي��ون 
االلكترون��ي,  اجل��ذب   , )االع��الم 
غس��ل الدماغ, التروي��ج الطائفي 
التكفي��ري م��ن خ��الل ادخاله��م 
ف��ي دورات, اغراؤهم بامل��ال, تخدير 
االطف��ال, التهدي��د بقت��ل ذويهم, 
اجبار املدرسني على جتنيد الطالب, 
املش��وهني  االطف��ال  اس��تغالل 
خلقي��ا( , وتع��د من اهم اس��باب 
ال��ى عصابات  انضم��ام االطف��ال 
اس��باب  ه��ي  االرهابي��ة  داع��ش 
اقتصادي��ة واجتماعية وعقائدية , 
حيث يعمل االطفال بعد جتنيدهم 
عل��ى )املراقبة واالس��تطالع, وضع 
العب��وات الالصق��ة, ترويجهم في 
االع��الم , العملي��ات االنتحاري��ة( 
الذي��ن يتواجدون في معس��كرات 
االطف��ال الت��ي تقوده��ا عصابات 
داع��ش االرهابية والتي م��ن ابرزها 
الطبق��ة  الرق��ة,  الع��ز,  )اش��بال 
غ��رب الرق��ة, معس��كر الزرق��اوي, 
معس��كر الطالئ��ع ف��ي املوص��ل, 
ف��ي  الدن  ب��ن  اس��امة  معس��كر 
الرق��ة, معس��كر الش��ركراك في 
س��وريا, معس��كر الصحاب��ة في 
جبل املوصل, البس��اتني الزراعية(, 
وتق��وم عصابات داع��ش االرهابية 
باطالق تس��مية )اش��بال اخلالفة( 
على كتيبة عس��كرية مخصصة 
لالطف��ال املنضمني له��م يقومون 
ب� )دروع بش��رية, مقاتلون صفوف 
اول��ى )انتحاري��ون(, مراس��لون بني 
الوالي��ات, ح��راس نق��اط تفتيش , 
تقدمي الرعاية الصحية للمصابني, 
اغراض منزلية, تنظيف الس��الح( 
حي��ث يتم تدريبهم في معس��كر 
ف��ي  كوركي��س  م��ار  كنيس��ة 
اجلانب االيس��ر م��ن املوصل, اخمليم 
الكشفي في منطقة الغابات في 
املوصل, معسكر الغزالني بالقرب 
من مط��ار املوصل الدول��ي, )حيث 
االنسان  اشارت احصائيات حقوق 
ف��ي الع��راق ان هن��اك اكث��ر م��ن 

)1200( طف��ل موزعني عل��ى اربعة 
تدريبهم,  معس��كرات يتم فيه��ا 
باالضافة الى وجود كتب حتث على 
ادخ��ال هؤالء االطف��ال الى مدارس 
داع��ش  عصاب��ات  ومعس��كرات 
االرهابي��ة م��ن بينه��ا كت��اب )دور 

االخت في اجلهاد(.
واض��اف خالل محاض��رة قيمة في 
الورشة التدريبية ان لظاهرة جتنيد 

االطفال تاثيرا كبيرا من خالل:
1. انش��اء جيل جديد من العناصر 

االرهابي��ة يك��ون والؤه��م مطلقا 
لعصابات داعش االرهابية.

تربوي��ة جدي��دة  اس��س  2. خل��ق 
الغاية منها اعداد مناهج دراسية 
تتبن��ى الفكر املتط��رف التكفيري 
مستغلة التفكك االسري وضعف 

العالقة بني اجملتمع واملدرسة.
التدريبي��ة  املراك��ز  فت��ح   .3
واملعس��كرات اخلاص��ة باالطف��ال 
االرهابية  الفعالي��ات  م��ن اخط��ر 
النها تس��تهدف الفئة العمرية ما 
بني )8-16( س��نة الع��داد العناصر 
االرهابي��ة من الطفول��ة واملراهقة 

وصوال الى مرحلة الشباب.
4. تقوم العصابات االرهابية باجبار 
االطفال على مش��اهدة االعدامات 
في الش��وارع والس��احات م��ا يؤثر 
سلبا على نفسية الطفل ما يؤدي 
الى زرع روح العدائية الالانس��انية 

فيهم.
5. ان جتني��د االطفال يع��د انتهاكا 

حلقوق االنسان في العالم.
واك��د ان اس��باب جتني��د االطف��ال 
بالتحدي��د من قبل عصابات داعش 

االرهابية هي:
وع��دم  جهله��م  اس��تغالل   .1
امتالكه��م الوعي الكاف��ي الدراك 

اخملاطر.
عليه��م  الس��يطرة  س��هولة   .2
بع��د تلقينهم العقائ��د والتالعب 
بعقولهم والتاثي��ر فيهم باالفكار 

البطولية والقوة 
3. قلة تكلف��ة الطفل حيث يعتبر 
االطف��ال من الناحي��ة االقتصادية 

بديال فعاال للمقاتلني الكبار
4. قرب مخيمات الالجئني واملشردين 

االطفال من مناطق النزاع
5. اس��تغالل اضط��رار االطفال الى 
االنضمام الى اجلماعات املس��لحة 

طلبا للحماية او رغبة في البقاء او 
في الثأر او الشعور باالنتماء بسبب 

فقدان املسكن وافراد االسرة 
ف��ي  االطف��ال  تنق��ل  6. س��هولة 

املناطق الساخنة
الس��تغالل  االره��اب  يتعم��د   .7

االطفال مللء صفوفهم الفارغة
8. البح��ث عن بديل للرجال نتيجة 
احلصار االمني عليهم ومالحقتهم 
اجي��ال جدي��دة  وج��ود  9. ضم��ان 
مقاتلة توس��ع م��ن مدى انتش��ار 

التنظيم وتزيد من قوته.
10. ادامة زخم العمليات االنتحارية 
الت��ي تقتل اكب��ر عدد م��ن الناس 
وتكس��ب التنظيم ضجة اعالمية 
تزيد من حالة الرعب التي ينشرها

11. فق��د االره��اب ثقت��ه ببع��ض 
بس��بب  واملقاتل��ني  القي��ادات 
االنش��قاقات الت��ي حصل��ت ب��ني 
باس��تخدام  فيق��وم  صفوفه��م 
االطفال العمال التجس��س وجمع 

املعلومات .
12. قت��ل الب��راءة واالنس��انية ف��ي 
نفوس االجيال الناش��ئة ونشر روح 

احلقد والكراهية
املعاق��ني  االطف��ال  اس��تغالل   .13
ذهني��ا والعاجزي��ن واليتام��ى ومن 
يعانون من مشاكل نفسية لتنفيذ 
عملي��ات انتحارية وتدريبهم حلمل 
العب��وات الناس��فة دون ان يدركوا 

ذلك 
واش��ار الغ��راوي ان الوس��ائل التي 
داع��ش  عصاب��ات  تس��تخدمها 

االرهابية في جتنيد االطفال هي :
1. منح االطفال مخصصات مالية 
مستغال العوز وصعوبة احلياة عند 

بعض العوائل
العل��م  ودور  واملعاه��د  امل��دارس   .2
الت��ي  املناط��ق  ف��ي  واملس��اجد 

يسيطرون عليها
الس��الح  بحم��ل  ترغيبه��م   .3

وارتدائهم الزي العسكري
4. كس��ر حاجز اخلوف لدى االطفال 
من خ��الل مش��اهدتهم لعمليات 

االعدام ورجم النساء.
5. من��ح االلق��اب لالطف��ال قب��ل 
جتاوزهم س��ن )16 س��نة( والتشبه 
بزعماء االرهاب وه��ذا يخلق حافزا 

لهم 
6. تش��جيع االطف��ال عل��ى حمل 

الرايات واالس��تماع الى االناش��يد 
الوطنية اخلاصة بداعش .

باعتب��ار  الطائفي��ة  نش��ر   .7
انضمامه��م الى عصاب��ات داعش 
االرهابية هو ج��زء من دفاعهم عن 

الدين
8. اعادة تفسير االيات القرانية من 
قب��ل التنظي��م االرهاب��ي بطريقة 
تخ��دم سياس��تهم والتركيز على 

اجلهاد
9. نش��ر دليل ارش��ادي على مواقع 

التواص��ل االجتماع��ي يحثون فيه 
االهل على جتنيد االطفال من خالل 
ممارس��ة العاب الرماي��ة وغيرها من 

الوسائل التي حتث على العنف 
10. فتح مكاتب ف��ي املناطق التي 

الس��تقطاب  عليه��ا  يس��يطرون 
االطفال وجتنيدهم

11. اس��تغالل االطف��ال املوجودين 
ف��ي دور االيت��ام ف��ي املناط��ق التي 

يسيطرون عليها.
ع��ن  االطف��ال  اس��تقطاب   .12

طريق مواق��ع التواصل االجتماعي 
باالضاف��ة ال��ى عملي��ات اخلط��ف 
واجباره��م عل��ى تعل��م اس��اليب 

القتال واجلهاد.
االس��تخبارية  التقاري��ر  *حس��ب 
تبني وج��ود )5( معس��كرات جتنيد 
اطفال وقاصري��ن لعصابات داعش 
االرهابية في العراق )معس��كر في 
املوصل, معس��كران في الفلوجة, 
معسكر في كركوك, معسكر في 
ش��مال بغداد( يضم مدربني اجانب 

وعرب��ا وتتراوح اعم��ال اجملندين فيه 
ما بني )13-15( سنة.

* ال توج��د حالي��ا احصائي��ة بعدد 
االطفال الذي��ن مت جتنيدهم وتلويث 
توج��د  وال  س��ابقا  االفكاره��م 

احصائي��ة باالطف��ال الذي��ن يت��م 
جتنيدهم حاليا من قبل داعش.

ومس��ؤوليات  دور  ان  ال��ى  مش��يرا 
املؤسسات والقوات االمنية هي :

1. تق��وم االجه��زة االمني��ة بعق��د 
ن��دوات تثقيفي��ة لالطف��ال لرف��ع 

الق��وات  وح��ب  الوع��ي  مس��توى 
املسلحة لدى االطفال 

املاس��كة  القطاع��ات  تق��وم   .2
لالراضي احمل��ررة بااللتقاء باالطفال 
ملعرفة اجملندين منهم واالس��تعانة 
بباحثني نفس��يني المكانية تغيير 
باالف��كار  عقوله��م  تلوث��ت  م��ن 

االرهابية
3. حث املؤسسات البحثية املدنية 
الذي��ن  ملتابع��ة  واالس��تخبارية 
احصائي��ة  الغ��راض  جتنيده��م  مت 

وامكانية تثقيفهم
4. تقوم االجهزة االمنية باالستعانة 
بخب��راء م��ن وزارة التربي��ة لتطوير 
املناه��ج الدراس��ية والعم��ل على 
القض��اء عل��ى جمي��ع املطبوعات 
واملدون��ات واملناه��ج الت��ي كان��ت 
ه��ذه العصابات ت��درس وتعلم بها 

االطفال .
5. حث اجلهد االستخباري واجلهات 
املسؤولة عن حترير املناطق للتمييز 
ب��ني االطف��ال الذي��ن مت جتنيده��م 

قسريا والذين تطوعوا للتجنيد
االس��تخباري  اجله��د  تفعي��ل   .6
للوص��ول ال��ى العناص��ر املتعاونة 
مع العصابات االرهابية لكش��فها 
وعرقلة خططها من خالل التنسيق 
مع املؤسس��ات التربوي��ة للتحري 
وجمع املعلومات عن العناصر التي 
تقوم بنش��ر الفكر املتطرف داخل 

املؤسسة التربوية
ل��دى  االمن��ي  احل��س  تفعي��ل   .7
الطلب��ة للح��د م��ن الس��لوكيات 
التي تض��ر بامن البل��د ومعاجلتها 
باالنظم��ة  االلت��زام  خ��الل  م��ن 
والقوان��ني والتش��ريعات واحت��رام 
ملكي��ة االخري��ن وحرم��ة التعدي 
عليها وتقبل االخر واحترام افكاره 
العرق��ي  وانتمائ��ه  ومعتقدات��ه 

واملذهبي فيما ال يضر بأمن البلد
8. وض��ع الي��ات علمي��ة وعملي��ة 
العنقودية  اجملموعة  بالتنسيق مع 
للمنظمات الدولية واملنظمات غير 
احلكومية باشراف منظمة الصحة 
العاملي��ة ح��ول الدع��م النفس��ي 

واالجتماعي للنازحني والعائدين
9. اع��ادة تأهي��ل اجملال��س البلدية 
واخملتارين في املناط��ق والقرى التي 
كانت حتت سيطرة هذه العصابات 
وتكليفهم مبهام مس��اندة للقوات 

االمنية
*دور ومس��ؤوليات الصحة والتربية 
والش��ؤون  والعم��ل  والتعلي��م 

االجتماعية ميكن حصره باالتي :
1. تق��وم وزارة التربية باعادة النظر 
في امكانية تغيير املناهج التربوية 
الديني��ة ف��ي امل��دارس م��ن خ��الل 
التركيز على املواضيع التي تسهم 

في تعزيز ال��روح الوطنية والتعاون 
ونبذ العنف

2. تش��كيل فري��ق عم��ل برئاس��ة 
مدير عام مركز البحوث في جامعة 
بغداد العداد برنامج نفسي وتربوي 
في املناطق احملررة واعداد سياس��ة 

اع��ادة تأهي��ل لالطف��ال ف��ي تلك 
االجهزة  مع  وبالتنس��يق  املناطق, 
االمنية واالس��تخبارية ومنظمات 
العم��ل  ووزارة  املدن��ي  اجملتم��ع 
والش��ؤون االجتماعية ويساندهم 
مجموعة م��ن الباحثني في مراكز 
الدراس��ات البحثية ف��ي االجهزة 

االمنية واالستخبارية
3. استخدام احلوكمة االلكترونية 
بش��كل فاعل ف��ي بث الرس��ائل 
التوعوية حول الطفولة وحمايتها 
اجله��ات  كاف��ة  م��ع  بالتنس��يق 

واالطراف ذات الصلة
4. تعزي��ز آليات التعام��ل من قبل 
هيئ��ة رعاي��ة الطفولة ف��ي وزارة 
العمل والش��ؤون االجتماعية في 
توعي��ة العوائل النازح��ة والعائدة 
حول معايير الطفولة ودور العائلة 

في التصدي للممارسات اخلاطئة
5. تبني مبادرة التثقيف والتعليم 
في اطار التعايش الس��لمي ونشر 
قيم احملبة والس��الم لص��د الفكر 
املتط��رف م��ن قب��ل املؤسس��ات 
ومنظمات  والتربوي��ة  التعليمي��ة 
اجملتمع املدني واملؤسسات الدينية 

والعشائرية
التربوي��ة  املؤسس��ات  تق��وم   .6
والتبليغ  بالكش��ف  والتعليمي��ة 
ع��ن اية جتمعات لطلب��ة يحملون 
والس��لوك  املتطرف��ة  االف��كار 
املنح��رف للعم��ل عل��ى تصحيح 
افكاره��م م��ن خالل التع��اون بني 
واالس��رة  التعليمي��ة  املؤسس��ة 
ال��ى  واالرش��اد  النص��ح  وتق��دمي 
اولي��اء االمور في كيفي��ة التعامل 
م��ع اطفالهم وابنائه��م وحتصني 

افكارهم
7. التاكيد على تفعيل التوصيات 

الت��ي ص��درت س��ابقا بخص��وص 
مكافحة التسول كون هذه املهنة 
ميتهنه��ا الكثير م��ن االطفال في 
االونة االخيرة والتي من ش��أنها ان 
تسهم في تس��هيل جتنيدهم من 

قبل العصابات االرهابية

8. فتح مراكز خاصة مبتابعة االيتام 
كون هذه الفئة اكثرهم استهدافا 

من قبل العصابات االرهابية
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  تق��وم   .9
وزراتي  وبالتع��اون مع  االجتماعية 
التعلي��م العال��ي والتربي��ة لعقد 
ن��دوات لتوعي��ة االهال��ي بخط��ر 
املف��رط م��ع  العن��ف  اس��تخدام 

االطفال 
10. تعزي��ز وتفعي��ل دور مجال��س 

االباء واملدرسني
وان دور ومسؤوليات دواوين االوقاف 

الدينية ميكن ايجازه باالتي:
1. تق��وم دواوي��ن االوق��اف بح��ث 
عل��ى  املس��اجد  ف��ي  اخلطب��اء 
االهتم��ام به��ذا اجلان��ب واعطائه 

االولوية وخاصة في الوقت احلالي
2. العم��ل عل��ى زي��ادة الوعي لدى 
االطفال بحثهم على االبتعاد عن 

التطرف الفكري 
دور ومس��ؤوليات املنظم��ات غي��ر 
اجملتم��ع  ومؤسس��ات  احلكومي��ة 
املدني االخرى )تنظيمات عشائرية, 

احزاب, نقابات واحتادات....الخ(
جه��ود  تتضاف��ر  ان  ض��رورة   .1
مؤسسات الدولة كافة وبالتنسيق 
مع املنظمات الدولية للتركيز على 
مخيمات النازح��ني وباالخص فئة 
االطف��ال منهم للتأك��د من عدم 
جتنيده��م والعادة تأهي��ل الذين مت 

جتنيدهم
2. تعزي��ز امن��اط احلي��اة الصحي��ة 
الصحي��ة  احلياتي��ة  وامله��ارات 
والس��ليمة لالطفال ضمن صحة 

االسرة 
3. عل��ى كاف��ة املنظم��ات الت��ي 
تعنى برعاية االطفال تقدمي ش��تى 
الوس��ائل لتوعية اجملتمع وكيفية 

احلرص على االجيال الناشئة 
محاضرت��ه  الغ��راوي  واختت��م 
ومس��ؤوليات  دور  ال��ى  باالش��ارة 
وس��ائل االع��الم )الرس��مية وغير 
الرس��مية( والذي ميك��ن تلخيصه 

وفق االتي:
1. تقوم مؤسس��ات االعالم بعمل 
برام��ج تربوي��ة اصالحي��ة تظه��ر 
فيها مجموعة اطفال مت جتنيدهم 
وتلويث افكاره��م باالرهاب وكيف 
تأهيلهم ودمجمهم  اعادة  سيتم 

باجملتمع 
2. عل��ى وس��ائل االع��الم ومواقع 
القي��ام  االجتماع��ي  التواص��ل 
وبوس��ترات  اعالن��ات  بحمل��ة 
تب��ني خط��ورة التعاطي م��ع هذه 

العصابات االرهابية وتوابعها
3. وض��ع برامج مدروس��ة لتطوير 
واق��ع البرامج االعالمي��ة املوجودة 

حاليا
4. التروي��ج ال��ى عدم اس��تخدام 
العن��ف املفرط م��ع االطفال ملا له 
م��ن تبع��ات نفس��ية واجتماعية 

خطرة
5. نش��ر التوعية اخلاصة باالهالي 
وكيفية التعامل مع فئة املراهقني 
النه��ا فئ��ة عمري��ة حرج��ة ميكن 
اس��تغالل الطاقات الكامنة فيها 

من قبل العصابات االرهابية
التواص��ل  مواق��ع  اس��تثمار   .6
ح��ول  للتوعي��ة  االجتماع��ي 
مخاطر هذه الظاهرة ونبذ االفكار 
اخلاطئة وترسيخ مفاهيم الوحدة 

الوطنية.

املؤسسة  اقامتها  اليت  للصحفيني  التدريبية  العمل  ورشة  يف  القيت  اليت  املهمة  احملاضرات  نشر  ‘‘                   ‘‘ تواصل 
القانونية العراقية – منظمة من اجل وحدة العراق IRAQ LOW FIRM بالتعاون مع نقابة الصحفيني العراقيني

عضو مفوضية حقوق االنسان الدكتور فاضل عبد الزهرة الغراوي يؤكد يف حماضرة حتت عنوان ))آليات مكافحة جتنيد االطفال((:
تقوم العصابات االرهابية باجبار االطفال على مشاهدة االعدامات يف الشوارع والساحات لزرع الروح العدائية الالانسانية فيهم
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داعش يستخدم وسائل كثرية الستمالة االطفال لتجنيدهم  يف صفوفه كمنحهم خمصصات مالية وترغيبهم حبمل السالح وارتدائهم الزي العسكري ومنحهم ألقابا

هذه هي اسباب جتنيد االطفال من قبل داعش وهذا هو دور ومسؤوليات املؤسسات والقوات االمنية

وسائل االعالم الرمسية وغري الرمسية تلعب دورا كبريا 
من خالل برامج تربوية اصالحية  

اربيل / عبد الزهرة البياتي 
رئيس التحرير التنفيذي

د. فاضل الغراوي

جانب من احملاضرات 

جانب من احملاضرات 

 ‘‘ للفترة من 27- 28/
شباط /2019 اقامت 
املؤسسة القانونية 

العراقية – منظمة من 
 IRAQ اجل وحدة العراق

LOW FIRM بالتعاون 
مع نقابة الصحفيني 

العراقيني ورشة تدريبية 
للصحفيني في فندق 
اربيل الدولي بحضور 

)21( صحفيا واعالميا 
من مختلف وسائل 

االعالم احمللية )املقروءة 
واملسموعة واملرئية( وفي 
اطار سياستها ونهجها 

في تنوير الرأي العام 
وتسليط الضوء على 

القضايا اخلطيرة التي 
اثيرت تواصل ))البينة 

اجلديدة(( نشر ما ألقي 
فيها من محاضرات 

قيمة تباعا 



ص��درت التعليم��ات ال��ى مارك 
ال��ى  التح��دث  بع��دم  كورال��و 
الصحافة، ب��ل وحتى بعدم الرد 
على هاتفه. وفي وقت الحق من 
اس��تقال كورالو  االسبوع  ذلك 
وق��د رأى ان النتيج��ة لن تكون 
جي��دة. واس��ر ف��ي مجالس��ه 
ب��أن  اعتق��اده  ع��ن  اخلاص��ة 
االجتماع في الطائرة الرئاسية 
يش��كل عرقلة محتملة لسير 
جبه��ة  )س��ُتعلن  العدال��ة. 
جارفان��كا }أي جاريد وايفانكا{ 

ان كورالو قد ُطرد(.
وقال بانون احملبط في شأن فريق 
جدار احلماية »لن يتعرض هؤالء 

الرجال لتشكيك االوالد«.
وعل��ى غرار ذلك، لن يُدير اس��رة 
ترام��ب مهما يكن انكش��افها 

القانوني محاميها.
وقد س��اهم جاريد وايفانكا في 
تنسيق مجموعة من التسريبات 
البشعة: معاقرة اخلمرة سلوك 
س��يئ حياة خاص��ة مضطربة 
الذي  مارك كاسويتز  تستهدف 
كان ق��د نصح س��لوك الرئيس 
البيت.  ال��ى  الزوج��ن  بارس��ال 
وبع��د فت��رة قصي��رة م��ن عودة 
الى واشنطن  الرئاس��ي  الفريق 

كان كاسويتز قد بات خارجاً.
***

اس��تمرت املالم��ة ف��ي التدفق 
وكان��ت رائح��ة الواق��ع اجلديد 
املريرة ما لم تكن املنذرة بالسوء 
التي ترافقت مع كارثة كومي – 
مولر قد فاقها اجلهد الذي بذله 
كل واح��د لئال يصير موس��وماً 

بها.
وق��د متي��ز االط��راف ف��ي البيت 
االبيض اكثر م��ا يكون بذنبهم 
ف��ي كارث��ة س��كومي – مولر او 
بعدهم عنها. فقد اتخذ جاريد، 
وايفانكا، وه��وب هيكس، ودينا 
باول التي تشتد تناقضاً، وغاري 
كوه��ن جه��ة، واتخ��ذ اجله��ة 
االخرى كل الباق��ن تقريباً، مبن 
وسبايس��ر،  بريب��وس،  فيه��م 
اكثر  وبانون، بش��كل  وكونواي، 
وضوحاً. كانت تلك بحس��ب ما 
سيشير اليه باطراد الفريق غير 
املنتم��ي ال��ى جارفان��كا كارثة 
من صنع ايديه��م. وبالتالي بات 
جه��د فري��ق جارفان��كا ينصب 
ليس فق��ط عل��ى التوصل الى 
ابع��اد انفس��هم ع��ن اس��باب 
الكارثة حيث باتوا اآلن يصورون 
ما كان��وا قد تورطوا به على انه 
تورط س��لبي مح��ض، او مجرد 
تنفي��ذ لألوام��ر، بل ايض��اً على 
االيحاء ب��أن خصومهم مذنبون 

بالقدر نفسه.
بعد وقت قصير من نش��ر قصة 
دون جونيور غير الرئيس بنجاح 
املوضوع بتركيز اللوم في كارثة 
كومي – مولر على سيش��نز بل 
انه حقره بقوة وهدده واوحى بأن 

ايامه باتت معدودة.
ام��ا بان��ون الذي واص��ل الدفاع 
عن سيش��نز واعتق��د انه كان 
بهجماته الفعلية على جماعة 
الى غبائهم  بالنظ��ر  جارفانكا 
متكن باقدام من حماية نفس��ه 

من سقطة كومي فقد اخذ اآلن 
يتلق��ى اتصاالت من املراس��لن 
الصحافين في شأن تسريبات 
صورته بأنه شريك مرتبط بقرار 

كومي.
وف��ي اتص��ال هاتف��ي غاض��ب 
مع هيكس الق��ى بانون عليها 
باملالم��ة في التس��ريبات. وكان 
قد توص��ل مع الوق��ت الى رؤية 
والعش��رين على  الثامنة  ابن��ة 
انها ليس��ت اكثر من وس��يطة 
تس��هيل امور رئاس��ية بائسة 
وتابع��ة مس��كينة جلارفان��كا. 

واعتقد انها قد ورطت نفس��ها 
بش��دة اآلن ف��ي الكارث��ة كلها 
مبشاركتها في اجتماع الطائرة 
الرئاس��ية. وف��ي الي��وم التالي، 
وم��ع املزي��د م��ن استفس��ارات 
املراس��لن. واج��ه هيك��س في 
بأنها  واتهمها  ديوان احلكوم��ة 
تق��وم باعمال جاري��د وايفانكا 
القذرة. وس��رعان م��ا تصاعدت 
املواجه��ة ال��ى مجابه��ة ب��ن 
جبهت��ي البي��ت االبي��ض وهما 
جبهت��ان عل��ى اس��تعداد ت��ام 

للحرب.
صاح بان��ون الغاضب بهيكس: 
»أن��ِت ال تعرفن ما الذي تقومن 
به«، مطالباً ان يعرف لصالح َمن 
تعمل: ألصال��ح البيت االبيض 
وايفان��كا؟  جاري��د  لصال��ح  أم 
وص��اح قائ��الً: »أن��ِك ال تعرفن 
مقدار املش��كالت التي تورطت 
بها« وابلغه��ا انها اذا لم توكل 
بوالده��ا  فس��يتصل  محامي��اً 
ويبلغ��ه ان من االفضل ان يوكل 
لها واحداً. »أنت غبية كاحلجر!«؛ 
وانتقل م��ن غرفة احلكومة عبر 
املنطق��ة املفتوح��ة ال��ى حيث 
بام��كان الرئي��س ان يس��معه، 
وصاح بانون »الصاخب، اخمليف، 

املنذر بوضوح باخلطر«، بحسب 
رواي��ة جارفانكا: »سأس��حقك 
أنت وفريقك الصغير!« في حن 
اراد الرئي��س املذه��ول ان يعرف 

»ما الذي يجري؟«.
وبحسب رواية جبهة جارفانكا 
م��ن  عنده��ا  هيك��س  هرب��ت 
وجه بانون، وه��ي جتهش ببكاء 
واض��ٌح  »والرع��ب  هس��تيري 
عل��ى محياه��ا«. واش��ر آخرون 
ف��ي اجلن��اح الغربي عل��ى هذا 
بأن��ه ذروة الع��داء ال��ذي يغل��ي 
بن الطرف��ن. وبخصوص اتباع 

جارفانكا فإن تشدق بانون كان 
اعتقدوا  ايض��اً تصرف��اً علني��اً 
انهم يس��تطيعون استخدامه 
ض��ده. ودفع جماع��ة جارفانكا 

ببريب��وس ال��ى احالة املس��ألة 
عل��ى محام��ي البي��ت االبيض 
واصفن ذلك بأنه حلظة االساءة 
الكبرى في تاريخ اجلناح الغربي 
او اقل��ه بالتأكيد اكثر الفصول 

اساءة على االطالق.
ورأى بان��ون ان ذل��ك يش��ير الى 
جلارفان��كا.  املتزاي��د  القن��وط 
فهم��ا وليس ه��و اللذان س��ارا 
في رك��ب كومي – مول��ر، وهما 
اللذان يصاب��ان بالذعر ويفقدان 

السيطرة.
ول��ن يتحدث بان��ون مع هيكس 
م��ن جديد طوال ما تبقى له من 

الوقت في البيت االبيض.

الفصل العشرون
ماكماسرت وسكاراموتشي

كان ترام��ب مته��وراً، ولكنه لم 

يك��ن يحب اتخ��اذ الق��رارات او 
على االقل ليس الق��رارات التي 
املش��كلة.  جتب��ره عل��ى حتليل 
وكان الق��رار االكبر الذي ش��عر 
بعبئ��ه من��ذ اللحظ��ات االولى 
لرئاسته هو قضية افغانستان. 
لقد كانت افغانستان معضلة 
واصبحت معرك��ة. ولم يقتصر 
ترام��ب  امره��ا عل��ى مقاوم��ة 
التحليل��ي  للتفكي��ر  اخلاص��ة 
بل تعدى االمر ليش��مل كالً من 
اليمينين واليس��ارين في بيته 
االبي��ض وانقس��امهم ب��ن من 

يدع��ون ال��ى التح��رك والتغيير 
وب��ن الذين يري��دون االبقاء على 

الوضع الراهن.
ف��ي ه��ذه القضي��ة، كان بانون 

صوت البيت االبيض الذي يدعو 
الى التح��رك وال يهادن وال يؤمن 
بأي نوع م��ن الهدنات بأي حال. 

ف��ي رأي بان��ون كان ه��و وح��ده 
وش��خصية دونال��د ترامب غير 
اللذين  الش��خصن  احلاس��مة 
وقفا في وجه ارس��ال خمسن 

الف جندي اميركي اضافي الى 
افغانستان.

ومتثل��ت الدع��وة ال��ى االبق��اء 
عل��ى الوض��ع الراه��ن ف��ي ه�. 
اصب��ح  ال��ذي  ماكماس��تر  ر. 
باالضافة الى جارفانكا الهدف 
الرئيسي لسوء معاملة بانون. 
وعلى ه��ذه اجلبهة بن��ى بانون 
عالق��ة وطيدة مع الرئيس الذي 
لم يخِف ازدراءه جلنرال العروض 
»ماكماس��تر«.  التقدميي��ة 
استمتع بانون والرئيس بتبادل 
االحادي��ث املهينة ملاكماس��تر 

معاً.
كان ماكماس��تر اح��د تالمي��ذ 
ديفي��د بتري��وس، قائ��د القيادة 
املتح��دة  للوالي��ات  املركزي��ة 

وقائ��د  الس��ابق   )CENTCOM(
ال��ذي  افغانس��تان  عملي��ات 
اصب��ح مدي��ر وكال��ة اخملاب��رات 

املركزي��ة )CIA( في عه��د اوباما 
اس��تقالته جراء فضيحة  قبل 
تنظوي على عالقة حب وس��وء 
تعام��ل م��ع معلومات س��رية. 

بتريوس، واآلن ماكماس��تر  كان 
يتبعان نهجاً يدعو الى احلفاظ 
على طريقة العمل املعتادة في 
افغانس��تان والش��رق االوسط. 
وواصل ماكماستر باصرار تقدمي 
اقتراح��ات جديدة ال��ى الرئيس 
ماكماس��تر  واصل جتاهل  الذي 
وصرف��ه باش��ارة م��ن ي��ده من 
بتأف��ف  البيض��اوي  املكت��ب 

واستغراب.
م��ن  الرئي��س  انزع��اج  ازداد 
ماكماس��تر ونقمت��ه عليه، مع 
اقت��راب احلاجة ال��ى اتخاذ قرار 

نهائي بش��أن افغانس��تان وهو 
ق��رار واص��ل الرئي��س تأجيل��ه. 
كانت قضية افغانستان تشكل 
لترامب ورطة عسكرية ال يعرف 
الكثي��ر عنها لكن��ه متأكد من 

انها حالة صعبة.
وكان موقف��ه جتاه احل��رب التي 
دامت ستة عش��ر عاماً، موقفاً 
رافضاً بشكل ساخر والذع. ومبا 
انه ورث هذه احلرب فإن مشاعره 
جتاهها لم تكن اكثر دفئاً ولم يرد 
ان تشغل حيزاً اكبر من تفكيره. 
كان يعلم ان احلرب لعنة واعتبر 
ان هذا كافياً بالنسبة له وليس 
هناك حاجة ملعرفة املزيد عنها. 
والق��ى الرئيس مس��ؤولية هذه 
احلرب على اثنن من االشخاص 
الل��وم  الق��اء  يعش��ق  الذي��ن 

عليهم: بوش واوباما.

مثلت افغانستان لبانون اخفاقاً 
املؤسس��ة.  تفكي��ر  ف��ي  آخ��ر 
وعلى وج��ه ادق اعتبر انها متثل 
عجز املؤسس��ات عن مواجهة 

االخفاق.
من الغري��ب ان ماكماس��تر قد 
ال��ف كتاباً ع��ن ه��ذا املوضوع 
بال��ذات، حيث انتقد وبش��كل 
الذع االفتراضات التي لم يشكك 
الق��ادة العس��كريون في  فيها 
خوضه��م حلرب فيتن��ام. وجرى 
احتض��ان هذا الكت��اب من قبل 
الذين  واملؤسس��ات  الليبرالين 
في رأي بانون اصبح ماكماستر 
اآلن متماشياً معهم الى اقصى 
ح��د. واآلن، ه��ا هو ماكماس��تر 
يوصي بزي��ادة كبيرة في القوات 
املوجودة في افغانس��تان وذلك 
م��ن  باخل��وف  لش��عوره  غالب��اً 
اجمله��ول وف��ي محاول��ٍة البق��اء 
خياراته مفتوحة واحلفاظ على 
االس��تقرار وحماي��ة صدقيت��ه 

املؤسسية.
بحلول اوائ��ل مت��وز/ يوليو، كان 
الضغ��ط عل��ى ترام��ب التخاذ 
ق��رار يقترب من درج��ة الغليان. 
كان ترام��ب ق��د اصدر ام��راً الى 
البنتاغون بالفعل لنشر القوات 
التي يعتقدون انها ضرورية بيد 
ان وزي��ر الدف��اع ماتي��س رفض 
العم��ل م��ن دون تصريح محدد 
الرئي��س. س��وف  وموج��ه م��ن 
يضطر ترامب في نهاية املطاف 
ال��ى اعط��اء االم��ر اال اذا متك��ن 
من ايجاد وس��يلة لتأجيله مرة 

اخرى.
وفك��ر بانون ان باالم��كان اتخاذ 
الق��رار عوضاً ع��ن الرئيس وهي 
الطريقة الت��ي يحب الرئيس ان 
تتخذ القرارات بها، اذا استطاع 
التخل��ص من ماكماس��تر. كان 
التخلص من ماكماس��تر يعني 
لبان��ون التخل��ص م��ن الصوت 
ال��ذي يدع��و ال��ى ارس��ال مزيد 
من الق��وات ال��ى افغانس��تان. 
م��ن  االنتق��ام  ال��ى  باالضاف��ة 
ماكماستر لتسببه بفصله من 

.)NSC( مجلس االمن القومي
مع وع��د الرئيس باتخ��اذ قراراه 
بحل��ول آب/ اغس��طس املقبل، 
وماتيس،  ماكماستر،  واستمرار 
وتيلرس��ون، بحث الرئيس على 
اتخاذ قرار ف��ي اقرب وقت ممكن 
يدفعها  االع��الم  بدأت وس��ائل 
لتصني��ف  بحمل��ة  بان��ون 
للعومل��ة  كمؤي��د  ماكماس��تر 
وسياس��ة التدخل، معتبرًة انه 
ال يش��به انصار ترامب ابداً وانه 
متعاط��ف ج��داً مع اس��رائيل. 
كان الهجوم حاقداً وعنيفاً وان 
كان محقاً بش��كل جزئي. كان 
ماكماس��تر في الواقع يتحدث 
الى بتريوس غالب��ا. واالمر الذي 
االقت��راح  االح��داث ه��و  ح��ول 
الذي يقول ان ماكماس��تر يقدم 
معلومات داخلي��ة الى بتريوس 
املنبوذ بسبب ادانته بشأن سوء 
ادارته للمعلومات السرية. وفوق 
كل ه��ذا ل��م يكن ماكماس��تر 
محبوب��اً من الرئي��س الذي كان 

يوشك على فصله.

ملف

استمرت املالمة يف التدفق وكانت رائحة الواقع اجلديد املريرة ما مل تكن املنذرة بالسوء اليت ترافقت مع كارثة كومي مولر

كانت أفغانستان معضلة وأصبحت معركة 
ولم يقتصر أمرها على مقاومة ترامب 

الخاصة للتفكري التحليلي بل تعدى األمر 
ليشمل كاًل من اليمينيني واليساريني

احللقة )63(

فّكر بانون بأن باإلمكان اتخاذ القرارات 
عوضًا عن الرئيس وهي الطريقة التي 

يحب الرئيس أن تتخذ القرارات بها

بانون
ترامب

مارك

هيئة التحرير

تستعرض كتاب )نار وغضب( الذي كشف فضائح البيت األبيض وسعى ترامب جاهداً ملنعه
ظل وسيظل هاجسنا وديدننا هو البحث عن اجلديد وعن املعلومة واالسرار واالشياء املثيرة والساخنة والتي نرى 
ضرورة اطالع القارئ العزيز عليها وتلك هي احدى مهمات الصحافة.. )البينة اجلديدة( ومن منطلق هذه احلقيقة 
تسلط الضوء على الكتاب الذي كشف فضائح البيت االبيض والذي سعى الرئيس االمريكي دونالد ترامب جاهدا 
ملنعه بكل ما اوتي من دهاء وقوة انه كتاب »نار وغضب.. البيت االبيض في عهد ترامب« ملؤلفة الباحث والصحفي 
االمريك��ي »مايكل وولف« وهو من مواليد )1953( والذي حاز عل��ى جوائز تقديرية عدة في الصحافة وعرف بكونه 
يكت��ب عمودا في صحف امريكية عديدة ابرزها »نيويورك« و»فايني فير« و»يو اس اي تودي« و»الغارديان« وش��ارك 
وولف في تأس��يس موقع »نيوزر« جلمعه االخبار وله عدة كتب في مجالي االعالم واالعمال السياس��ية، باختصار 
هذا الكتب هز العالم وحاول ترامب منعه بش��تى الطرق واعتبر قنبلة القيت في وجه الرئيس االمريكي اخلامس 
واالربعن، في الكتاب تس��ليط ضوء س��اطع على صراعات عنيفة ودسائس وتس��ريبات داخل اجلناح الغربي في 

البيت االبيض، والكتاب رحلة ممتعة لعالم فيه ما فيه من الغموض واألسرار..
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رئيس حمكمة استئناف بغداد الرصافة االحتادية القاضي )عماد اجلابري ( يفتتح دار القضاء يف النهروان ويؤكد  لـ)                              (:

10-11 احتفاليةاحتفالية

كما اقر اجمللس اعادة التشكيالت 
القضائي��ة ف��ي بع��ض رئاس��ات 
االس��تئناف االحتادية  وفق املقترح 
املق��دم م��ن رئاس��ة االس��تئناف 
اضافة الى موضوعات عديدة اخرى 
كما قام اجمللس وفي اطار سياسته 
احلكيم��ة ونهجه الذي يقوم على 
اس��اس خدم��ة املواط��ن العراقي 
الكرمي وارساء دعائم قضاء عراقي 
قوي باستحداث دور قضاء لغرض 

التوس��ع في خدماته ورفع اجلهد 
والتكالي��ف عن كاه��ل املواطنني 
من خالل فت��ح محاكم قريبة من 
مناط��ق س��كناهم وبالفعل فقد 
مت وخالل فترة قصي��رة  افتتاح )5(

دور للقضاء منه��ا دار القضاء في 
ال��دورة ودار القضاء في اللطيفية 
ودار القض��اء في اليوس��فية ودار 
القضاء في ناحية الوحدة واخيرا 
ولي��س اخرا ما مت امس بافتتاح دار 
القضاء ف��ي ناحية النه��روان وان 
االخيرة كسابقاتها تضم محكمة 
بداءة ومحكمة احوال ش��خصية 
ومحكم��ة حتقيق وجن��ح اضافة 
الى نيابة لالدعاء العام حيث جرت 
امس االثنني )2019/3/11( احتفالية 
كبي��رة حضرها عدد من الس��ادة 
الن��واب ومدي��ر ناحي��ة النه��روان 
واجمللس احملل��ي فيه��ا اضافة الى 
مجلس شيوخ عشائرها ووجهاء 
الناحية حيث قام رئيس محكمة 
استئناف بغداد الرصافة االحتادية 
اجلاب��ري( بقص  )عم��اد  القاض��ي 
ش��ريط االفتتاح ثم جت��ول بعدها 

ف��ي اقس��ام دار القض��اء اجلديدة 
برفق��ة عدد م��ن قض��اة احملكمة 
الناحي��ة وجمع  ومدي��ر  والن��واب 
غفير من احلضور والقى كلمة في 
هذه املناسبة قال فيها ان افتتاح 
دار القض��اء اجلديدة ف��ي النهروان 
يأتي في س��ياق توجيهات السيد 
رئي��س مجل��س القض��اء االعلى 
القاض��ي فائق زي��دان بغية تقدمي 
اخلدم��ات للمواطنني. واكد ضرورة 
عدم ارهاق املواطن من خالل تذليل 
الصعوب��ات امامه وتق��دمي كل ما 
املراجع��ة مجانا  يحتاجه خ��الل 
كاالس��تمارات واالستنساخ ودعا 
املواطن��ني الك��رام للحفاظ على 
هذه الدائرة التي  هي منهم واليهم 
كونها وج��دت خلدمته��م ..وعلى 
هامش االحتفالية التقت »البينة 
اجلدي��دة« الس��يد رئيس محكمة 
استئناف بغداد الرصافة االحتادية 
حي��ث  اجلاب��ري  عم��اد  القاض��ي 
باركت له هذا االجناز الذي يعكس 
صراحة اهتم��ام مجلس القضاء 
االعل��ى مبا يه��م املواطن ويحفظ 

كرامت��ه وحمايت��ه م��ن الظواهر 
برزت  التي  الس��لبية  االجتماعية 
مؤخرا والس��يما موض��وع جرائم 

التهديد على خلفية ما بات يعرف 
ب��� )النهوة( و )الدكة العش��ائرية( 
والتوجي��ه بض��رورة تطبيق اش��د 

االج��راءات القانوني��ة والعقوبات 
بح��ق مرتكب��ي ه��ذه اجلرائم وفق 
القان��ون. وقد ق��ام القاضي )عماد 

دار  اروق��ة  اجلاب��ري( بجول��ة ف��ي 
القضاء واقسامها اخملتلفة حيث 
زار قاع��ة نقابة احملامني وحتدث مع 

ع��دد م��ن احلاضرين منه��م فيها 
القانون  واوصى بض��رورة تطبي��ق 
على اجلميع واكد أن ابوابه ستبقى 

مفتوحة لكل م��ن يريد ان يوصل 
صوت��ا او ش��كوى او ط��رح وجهة 
نظر تص��ب في خدم��ة املصلحة 

العام��ة . »البين��ة اجلدي��دة »وهي 
حتض��ر ه��ذه االحتفالي��ة الب��د ان 
تس��جل تقديرها واحترامها لكل 

اجلهود الت��ي يبذلها معالي رئيس 
مجلس القض��اء االعلى القاضي 
االستاذ فائق زيدان من اجل االرتقاء 
بالقض��اء ف��ي البالد واملس��اهمة 
الفاعل��ة للتصدي آلفة الفس��اد 
االداري واملال��ي املستش��ري حاليا 
من خالل تقدمي��ه مقترحات بناءة 
وصريح��ة في اجللس��ة االولى من 
الفصل التش��ريعي الثاني جمللس 
النواب والتي عقدت يوم الس��بت 
املاضي التاسع من الشهر احلالي 
والت��ي تتلخ��ص بض��رورة اع��ادة 
النظ��ر بقانون هيئ��ة النزاهة رقم 
)30(  لس��نة 2011 الس��يما املواد 
املتعلقة بتعريف جرمية الفس��اد 
واختي��ار التحقيق فيه��ا وحفظ 
االخبارات وجعل اختصاص قضاء 
وان  الكب��رى  بالقضاي��ا  النزاه��ة 
يتم الن��ص على ان تختص الهيأة 
بقضايا الفس��اد الكبرى والهامة 
او م��ا يش��كل ظاهرة فس��اد وان 
يت��رك تقدير ك��ون القضية هامة 
من عدمها للقضاء كما يحس��ب 
ملعال��ي القاضي فائق زي��دان دوره 

الكبير من خ��الل تقدميه مقترحا 
يتضمن اعادة النظ��ر في صياغة 
التعليم��ات والنص��وص اخلاص��ة 
بتنفي��ذ العق��ود احلكومي��ة اذ ان 
ع��ددا كبيرا م��ن قضايا الفس��اد 
املنظ��ورة تتعلق به��در املال العام 
بس��بب عق��ود املناقص��ات ك��ون 
مكتوب��ة  الناف��ذة  التعليم��ات 
االجتهاد  ب��اب  تفتح  بطريق��ة 
والذي يفتح بدوره باب الفس��اد 
واعادة النظر في االليات واملعايير 
التي على اساسها يتم اختيار 
الدرجات اخلاص��ة في الوظيفة 
العام��ة الختي��ار عناصر نزيهة 
وكفوءة وض��رورة تدقيق العقود 
احلكومية من قبل ديوان الرقابة 
املالي��ة قب��ل تنفيذه��ا كاجراء 
وقائ��ي ملن��ع وق��وع الفس��اد . 
وفي اخلتام نق��ول بارك اهلل كل 
مس��عى جمللس القضاء االعلى 
معال��ي  لرئيس��ه  جه��د  وكل 
القاضي فائق زيدان الذي يواصل 
نش��اطه وعمله الدؤوب من دون 

كلل او ملل .

اس��تطاع مجلس القضاء االعلى ممثال برئيس��ه 
معال��ي القاضي االس��تاذ فائق زي��دان ان يحقق 
قف��زات نوعية وان يتخ��ذ حزمة قرارات كان لها اثر كبري 
يف دف��ع مس��ار العمل القضائ��ي نحو آفاق مس��تقبلية 
واعدة ومش��رقة للقضاء العراقي الذي بات اليوم يحظى 

باحرتام الش��عب مل��ا يتمتع به من اس��تقاللية وحيادية 
وش��جاعة يف الق��رارات التي يتخذه��ا ازاء قضايا مهمة 
ومن حقنا القول ومن دون مبالغة او مجاملة بان مجلس 
القضاء االعلى ومنذ تولي مس��ؤوليته من قبل القاضي 
االستاذ فائق زيدان حقق اشواطا كبرية يفخر بها الشعب 

ويعتز بها ايما اعتزاز ويكفي ان نشري ان مجلس القضاء 
االعل��ى وخ��الل جلس��ته االوىل يف )10/1/2019( والتي 
عقدها برئاس��ة القاضي فائق زي��دان قد اتخذ جملة من 
القرارات التي تصب يف خدمة القضاء واالرتقاء به نحو 
مس��تويات عالية ومنها ترقية عدد من الس��ادة القضاة 

واعض��اء االدعاء العام وانتداب عدد من الس��ادة القضاة 
واعضاء االدعاء العام بناء على مقضيات املصلحة العامة 
ومنح عدد من املناصب القضائية التي يستوجب منحها 

اقرار التشكيالت القضائية يف املناطق االستئنافية.

وسط احتفالية كبرية حضرها عدد من السادة النواب ومدير ناحية النهروان واجمللس احمللي وشيوخ العشائر والوجهاء فيها 

بارك اهلل كل مسعى جمللس القضاء االعلى وكل جهد لرئيسه معالي القاضي فائق زيدان الذي يعمل بنشاط دؤوب ومن دون كلل او ملل

افتتاح دار القضاء اجلديدة يأتي يف اطار سياسة جملس القضاء االعلى احلكيمة واهتمام رئيسه معالي القاضي فائق زيدان بتقديم افضل اخلدمات للمواطنني 

)                         ( تسجل لرئيس جملس القضـــاء األعلى معالي القاضي فـــائق زيدان كل االحـرتام
 لتحقيقـــه قفــزات نوعيـــة لالرتقــــاء بالقضــــاء العـــراقي اىل مستويــــات راقيــــــــة

ملف اعده  / صباح الشيخلي 
تصوير / حمودي عبد غريب

رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة االحتادية يتحدث ل�)البينة اجلديدة( جانب من حفل افتتاح دار القضاء في النهروان
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رئيس حمكمة استئناف بغداد الرصافة االحتادية القاضي )عماد اجلابري ( يفتتح دار القضاء يف النهروان ويؤكد  لـ)                              (:

10-11 احتفاليةاحتفالية

كما اقر اجمللس اعادة التشكيالت 
القضائي��ة ف��ي بع��ض رئاس��ات 
االس��تئناف االحتادية  وفق املقترح 
املق��دم م��ن رئاس��ة االس��تئناف 
اضافة الى موضوعات عديدة اخرى 
كما قام اجمللس وفي اطار سياسته 
احلكيم��ة ونهجه الذي يقوم على 
اس��اس خدم��ة املواط��ن العراقي 
الكرمي وارساء دعائم قضاء عراقي 
قوي باستحداث دور قضاء لغرض 

التوس��ع في خدماته ورفع اجلهد 
والتكالي��ف عن كاه��ل املواطنني 
من خالل فت��ح محاكم قريبة من 
مناط��ق س��كناهم وبالفعل فقد 
مت وخالل فترة قصي��رة  افتتاح )5(
دور للقضاء منه��ا دار القضاء في 
ال��دورة ودار القضاء في اللطيفية 
ودار القض��اء في اليوس��فية ودار 
القضاء في ناحية الوحدة واخيرا 
ولي��س اخرا ما مت امس بافتتاح دار 
القضاء ف��ي ناحية النه��روان وان 
االخيرة كسابقاتها تضم محكمة 
بداءة ومحكمة احوال ش��خصية 
ومحكم��ة حتقيق وجن��ح اضافة 
الى نيابة لالدعاء العام حيث جرت 
امس االثنني )2019/3/11( احتفالية 
كبي��رة حضرها عدد من الس��ادة 
الن��واب ومدي��ر ناحي��ة النه��روان 
واجمللس احملل��ي فيه��ا اضافة الى 
مجلس شيوخ عشائرها ووجهاء 
الناحية حيث قام رئيس محكمة 
استئناف بغداد الرصافة االحتادية 
اجلاب��ري( بقص  )عم��اد  القاض��ي 
ش��ريط االفتتاح ثم جت��ول بعدها 

ف��ي اقس��ام دار القض��اء اجلديدة 
برفق��ة عدد م��ن قض��اة احملكمة 
الناحي��ة وجمع  ومدي��ر  والن��واب 
غفير من احلضور والقى كلمة في 
هذه املناسبة قال فيها ان افتتاح 
دار القض��اء اجلديدة ف��ي النهروان 
يأتي في س��ياق توجيهات السيد 
رئي��س مجل��س القض��اء االعلى 
القاض��ي فائق زي��دان بغية تقدمي 
اخلدم��ات للمواطنني. واكد ضرورة 
عدم ارهاق املواطن من خالل تذليل 
الصعوب��ات امامه وتق��دمي كل ما 
املراجع��ة مجانا  يحتاجه خ��الل 
كاالس��تمارات واالستنساخ ودعا 
املواطن��ني الك��رام للحفاظ على 
هذه الدائرة التي  هي منهم واليهم 
كونها وج��دت خلدمته��م ..وعلى 
هامش االحتفالية التقت »البينة 
اجلدي��دة« الس��يد رئيس محكمة 
استئناف بغداد الرصافة االحتادية 
حي��ث  اجلاب��ري  عم��اد  القاض��ي 
باركت له هذا االجناز الذي يعكس 
صراحة اهتم��ام مجلس القضاء 
االعل��ى مبا يه��م املواطن ويحفظ 

كرامت��ه وحمايت��ه م��ن الظواهر 
برزت  التي  الس��لبية  االجتماعية 
مؤخرا والس��يما موض��وع جرائم 

التهديد على خلفية ما بات يعرف 
ب��� )النهوة( و )الدكة العش��ائرية( 
والتوجي��ه بض��رورة تطبيق اش��د 

االج��راءات القانوني��ة والعقوبات 
بح��ق مرتكب��ي ه��ذه اجلرائم وفق 
القان��ون. وقد ق��ام القاضي )عماد 

دار  اروق��ة  اجلاب��ري( بجول��ة ف��ي 
القضاء واقسامها اخملتلفة حيث 
زار قاع��ة نقابة احملامني وحتدث مع 

ع��دد م��ن احلاضرين منه��م فيها 
القانون  واوصى بض��رورة تطبي��ق 
على اجلميع واكد أن ابوابه ستبقى 

مفتوحة لكل م��ن يريد ان يوصل 
صوت��ا او ش��كوى او ط��رح وجهة 
نظر تص��ب في خدم��ة املصلحة 

العام��ة . »البين��ة اجلدي��دة »وهي 
حتض��ر ه��ذه االحتفالي��ة الب��د ان 
تس��جل تقديرها واحترامها لكل 

اجلهود الت��ي يبذلها معالي رئيس 
مجلس القض��اء االعلى القاضي 
االستاذ فائق زيدان من اجل االرتقاء 
بالقض��اء ف��ي البالد واملس��اهمة 
الفاعل��ة للتصدي آلفة الفس��اد 
االداري واملال��ي املستش��ري حاليا 
من خالل تقدمي��ه مقترحات بناءة 
وصريح��ة في اجللس��ة االولى من 
الفصل التش��ريعي الثاني جمللس 
النواب والتي عقدت يوم الس��بت 
املاضي التاسع من الشهر احلالي 
والت��ي تتلخ��ص بض��رورة اع��ادة 
النظ��ر بقانون هيئ��ة النزاهة رقم 
)30(  لس��نة 2011 الس��يما املواد 
املتعلقة بتعريف جرمية الفس��اد 
واختي��ار التحقيق فيه��ا وحفظ 
االخبارات وجعل اختصاص قضاء 
وان  الكب��رى  بالقضاي��ا  النزاه��ة 
يتم الن��ص على ان تختص الهيأة 
بقضايا الفس��اد الكبرى والهامة 
او م��ا يش��كل ظاهرة فس��اد وان 
يت��رك تقدير ك��ون القضية هامة 
من عدمها للقضاء كما يحس��ب 
ملعال��ي القاضي فائق زي��دان دوره 

الكبير من خ��الل تقدميه مقترحا 
يتضمن اعادة النظ��ر في صياغة 
التعليم��ات والنص��وص اخلاص��ة 
بتنفي��ذ العق��ود احلكومي��ة اذ ان 
ع��ددا كبيرا م��ن قضايا الفس��اد 
املنظ��ورة تتعلق به��در املال العام 
بس��بب عق��ود املناقص��ات ك��ون 
مكتوب��ة  الناف��ذة  التعليم��ات 
االجتهاد  ب��اب  تفتح  بطريق��ة 
والذي يفتح بدوره باب الفس��اد 
واعادة النظر في االليات واملعايير 
التي على اساسها يتم اختيار 
الدرجات اخلاص��ة في الوظيفة 
العام��ة الختي��ار عناصر نزيهة 
وكفوءة وض��رورة تدقيق العقود 
احلكومية من قبل ديوان الرقابة 
املالي��ة قب��ل تنفيذه��ا كاجراء 
وقائ��ي ملن��ع وق��وع الفس��اد . 
وفي اخلتام نق��ول بارك اهلل كل 
مس��عى جمللس القضاء االعلى 
معال��ي  لرئيس��ه  جه��د  وكل 
القاضي فائق زيدان الذي يواصل 
نش��اطه وعمله الدؤوب من دون 

كلل او ملل .

اس��تطاع مجلس القضاء االعلى ممثال برئيس��ه 
معال��ي القاضي االس��تاذ فائق زي��دان ان يحقق 
قف��زات نوعية وان يتخ��ذ حزمة قرارات كان لها اثر كبري 
يف دف��ع مس��ار العمل القضائ��ي نحو آفاق مس��تقبلية 
واعدة ومش��رقة للقضاء العراقي الذي بات اليوم يحظى 

باحرتام الش��عب مل��ا يتمتع به من اس��تقاللية وحيادية 
وش��جاعة يف الق��رارات التي يتخذه��ا ازاء قضايا مهمة 
ومن حقنا القول ومن دون مبالغة او مجاملة بان مجلس 
القضاء االعلى ومنذ تولي مس��ؤوليته من قبل القاضي 
االستاذ فائق زيدان حقق اشواطا كبرية يفخر بها الشعب 

ويعتز بها ايما اعتزاز ويكفي ان نشري ان مجلس القضاء 
االعل��ى وخ��الل جلس��ته االوىل يف )10/1/2019( والتي 
عقدها برئاس��ة القاضي فائق زي��دان قد اتخذ جملة من 
القرارات التي تصب يف خدمة القضاء واالرتقاء به نحو 
مس��تويات عالية ومنها ترقية عدد من الس��ادة القضاة 

واعض��اء االدعاء العام وانتداب عدد من الس��ادة القضاة 
واعضاء االدعاء العام بناء على مقضيات املصلحة العامة 
ومنح عدد من املناصب القضائية التي يستوجب منحها 

اقرار التشكيالت القضائية يف املناطق االستئنافية.

وسط احتفالية كبرية حضرها عدد من السادة النواب ومدير ناحية النهروان واجمللس احمللي وشيوخ العشائر والوجهاء فيها 

بارك اهلل كل مسعى جمللس القضاء االعلى وكل جهد لرئيسه معالي القاضي فائق زيدان الذي يعمل بنشاط دؤوب ومن دون كلل او ملل

افتتاح دار القضاء اجلديدة يأتي يف اطار سياسة جملس القضاء االعلى احلكيمة واهتمام رئيسه معالي القاضي فائق زيدان بتقديم افضل اخلدمات للمواطنني 

)                         ( تسجل لرئيس جملس القضـــاء األعلى معالي القاضي فـــائق زيدان كل االحـرتام
 لتحقيقـــه قفــزات نوعيـــة لالرتقــــاء بالقضــــاء العـــراقي اىل مستويــــات راقيــــــــة

ملف اعده  / صباح الشيخلي 
تصوير / حمودي عبد غريب

رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة االحتادية يتحدث ل�)البينة اجلديدة( جانب من حفل افتتاح دار القضاء في النهروان
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معالي رئيس مجلس القضاء االعلى 



رحي��م  الس��ابق  النائ��ب  رأى 
الدراج��ي، امس االثنني، ان محاربة 
الفس��اد املال��ي واالداري بحاج��ة 
إلى ازال��ة املنظومة السياس��ية 
احلالي��ة، مؤكدا عدم اس��تطاعة 
اي جه��ة محاربة الفس��اد. وقال 
الدراج��ي ف��ي تصري��ح إن “فتح 
ملفات الفس��اد بحاجة الى ازالة 
املنظوم��ة السياس��ية احلالية”، 
مبينا أن “رئيس الوزراء عادل عبد 
املهدي ليس لديه كتلة سياسية 
داخ��ل  عليه��ا  االت��كاء  ميك��ن 
مجلس النواب ملواجهة الفس��اد 

والفاسدين”.
وأك��د الدراجي “عدم اس��تطاعة 

اي جه��ة فت��ح ملف��ات الفس��اد 
النها ستطيح برؤوس كبيرة داخل 
البرملان”، معتبرا انه “من الصعب 
محاربة الفساد مادامت املنظومة 
السياسية نفسها تدير العملية 

السياسية.
الى ذلك حذر اخلبير االمني حسني 
الكناني امس االثنني، من نش��اط 
اجملامي��ع االرهابي��ة ف��ي املناط��ق 
الغربي��ة نتيجة الدع��م االميركي 
مؤك��داً  احلكوم��ي،  والصم��ت 
للرغب��ات  تخض��ع  احلكوم��ة  ان 
ال��ى قطع  الس��اعية  االميركي��ة 
خط امداد مح��ور املقاومة املمتد 

من طهران الى لبنان.
وقال الكناني في تصريح ان “االدارة 
االميركية لديها نف��وذ في العراق 
ومتتلك تأثيرا كبيراً على احلكومة 
وبالتالي نالحظ خضوع احلكومة 
إلى  للرغبات االميركية”، مش��يرا 
أن “القوات االميركية استخدمت 
القوة واستهدفت قطعات القوات 
االمني��ة واحلش��د الش��عبي عند 

اقترابه��ا من مناط��ق تعتقد انها 
خطوط حم��راء ال ميكن للعراقيني 

جتاوزها”.
واض��اف ان “امي��ركا حتظ��ر عل��ى 

الق��وات االمنية تس��يير طائراتها 
فوق املناطق الغربية وخاصة وادي 
ح��وران لتنفيذ ضرب��ات جوية ضد 
عناص��ر داع��ش االرهاب��ي املوجود 
في تلك املناطق”، مبينا أن “االدارة 
اجملامي��ع  تس��تخدم  االميركي��ة 
االرهابي��ة من اج��ل الضغط على 
احلكومة العراقية او الس��ورية من 
الذين  االرهابيني  اس��تخدام  خالل 
آوته��م في الصحراء، الس��تهداف 
القوات االمنية واحلشد الشعبي”.
وادي  ان “منطق��ة  الكنان��ي،  واك��د 
ح��وران والغربي��ة فيه��ا الكثير من 
امل��الذات اآلمنة لالرهابيني وس��كان 
هذه املناطق يرغبون بعودة االميركان، 
ومت مالحظ��ة ذلك من خ��الل توجيه 
الدعوى لالمي��ركان بدوافع قومية او 
طائفية، وبالتال��ي فأن اميركا تراهن 
في تل��ك املنطقة على قطع الطريق 
وفص��ل احل��دود العراقية الس��ورية 
لقط��ع خط ام��داد مح��ور املقاومة 

املمتد من طهران الى لبنان”.
ال��ى ذلك أك��د النائب ع��ن حتالف 

البن��اء فاضل جابر ام��س االثنني، 
أن اجللسة ش��هدت القراءة األولى 
غي��ر  الكس��ب  قان��ون  ملش��روع 
املشروع ومش��روع قانون التعديل 
األول لقانون هيئة النزاهة، مشيرا 
إل��ى أن هن��اك إجم��اع سياس��ي 

نيابي عدم تأجيل القانونني.
وقال جاب��ر في تصريح إن “غالبية 
لق��وى السياس��ية  لديه��ا رغبة 
حقيقية لالسراع في إقرار قانوني 
الكس��ب غي��ر املش��روع وقان��ون 
األول  التعدي��ل  قان��ون  مش��روع 
لهيئ��ة النزاه��ة خالل اجللس��ات 

القادمة”.
القانون��ني  “تش��ريع  أن  وأض��اف، 

خ��الل الفصل التش��ريعي اخلالي 
س��يعطي دافعا قوي��ا للحكومة 
الفس��اد”،  العراقية ف��ي محاربة 
مؤك��دا أن “بعض القوى تخش��ى 
إقرار قانون الكس��ب غير املشروع 
ومن )أين لك هذا( خش��ية معرفة 
ف��ي  وارصدته��ا  أمواله��ا  مص��ار 

الداخل واخلارج”.
وعل��ى صعي��د آخ��ر ردت احملكمة 
االحتادي��ة العلي��ا، ام��س االثن��ني، 
دع��وى محاف��ظ البص��رة للطعن 
بق��رار مجلس محافظ��ة البصرة 
بش��ان فتح باب الترشيح ملنصب 

احملافظ.
وقال املتحدث الرسمي للمحكمة 
“احملكم��ة  ان  الس��اموك  اي��اس 
االحتادية العليا عقدت جلس��تها 

برئاس��ة القاضي مدح��ت احملمود 
وحض��ور القضاة االعض��اء كافة، 
ونظ��رت دع��وى حملاف��ظ البص��رة/ 
اضاف��ة لوظيفت��ه، خاص��م فيها 
رئيس مجل��س احملافظ��ة/ اضافة 

لوظيفته”.
وأضاف الس��اموك، ان “املدعي طلب 
من احملكمة التدخ��ل واصدار حكم 
بش��أن اع��الن مجل��س محافظ��ة 
البصرة فتح باب الترش��يح ملنصب 

احملافظ”.
واش��ار ال��ى ان “احملكم��ة وجدت ان 
امل��ادة )٣١/ ١١(، الفق��رة )أ( من قانون 

مجال��س احملافظات غي��ر املنتظمة 
باقليم، اعط��ت للمحافظ احلق في 
اقامة دعوى ام��ام احملكمة االحتادية 
العليا اذا اصر مجلس احملافظة على 
قراره، بعد ان يعترض عليه احملافظ 

لدى مجلس احملافظة ابتداًء”.
“احملكم��ة  ان  الس��اموك،  وب��ني 
االحتادية العلي��ا ذكرت ان املدعى 
عليه لم يصدر عنه قرار باالصرار 
علي��ه  املعت��رض  الق��رار  عل��ى 
لغاي��ة االن، وبناء عليه قررت ردت 

الدعوى”.
األم��ن  أك��دت جلن��ة  ذل��ك  ال��ى 
والدف��اع النيابي��ة، عزمه��ا على 
اس��تضافة رئيس الوزراء والقائد 
الع��ام للقوات املس��لحة عادل 
عبد امله��دي خالل االيام املقبلة 
ملناقشة التصويت على مسودة 
قان��ون ط��رد الق��وات األجنبية 
من البالد وعلى رأس��ها القوات 

األمريكية.
وقال عضو اللجنة علي الغامني 
في تصريح إن “ع��ددا كبيرا من 
الن��واب عازمني  أعضاء مجلس 
عل��ى إج��راء اس��تضافة جديد 
لعبد املهدي خالل األيام املقبلة 
ملناقشة طرد القوات األمريكية 
من البالد”، الفتا إلى إن “اجللس��ة 
األول��ى م��ن الفص��ل التش��ريعي 
الثان��ي والتي حضرها عبد املهدي 
ل��م تتطرق إلى مناقش��ة التواجد 
عل��ى  اقتص��رت  إمن��ا  األمريك��ي 

مناقشة آلية مكافحة الفساد”.
وأض��اف أن “هنالك ح��راكا نيابيا 
واسعا إللزام احلكومة باتخاذ قرار 
جت��اه الق��وات األجنبي��ة )التركية 
داخ��ل  املتواج��د  واألمريكي��ة( 
العراقي��ة بش��كل غير  األراض��ي 
ش��رعي”، مبين��ا أن “إخ��راج تلك 
الق��وات يحتاج إلى ق��رار حكومي 

لغ��رض التصوي��ت علي��ه داخ��ل 
مجلس النواب”.

وبينت جلنة األمن والدفاع النيابية، 
أن الهدف من زيارة مستشار األمن 
الوطن��ي فال��ح الفي��اض والفريق 
الرك��ن عب��د األمير رش��يد يار اهلل 
املش��تركة  العمليات  قائ��د  نائب 
لقاع��دة ع��ني األس��د ه��و ملعرفة 
تفاصيل أع��داد القوات األمريكية 
احلقيقي��ة واالط��الع عل��ى حجم 
معداتها العسكرية، لتقدمي تقرير 
التصويت  للحكومة قبل  مفصل 

على قانون إخراجها من البالد.
وأك��د النائ��ب ع��ن حتال��ف البناء 
عب��اس ياب��ر العطافي، ف��ي وقت 
سابق، أن الفصل التشريعي الثاني 
سيش��هد مناقش��ات جادة بشأن 
التواجد األمريكي وقضية استالم 
“الدواعش”، مش��يرا إلى أن حتالفه 
ليس مع استالم أي دواعش أجانب 

ال يحملون اجلنسية العراقية.
كما حمل مجلس محافظة نينوى، 
احلكومة االحتادية مسؤولية تدهور 
الوض��ع األمني في احملافظة وعودة 
النش��اطات اإلرهابية، فيما بني أن 
انعكاس��ات احلرب على عصابات 
داع��ش اإلرهابي��ة في س��وريا وراء 
ع��ودة النش��اط اإلجرامي في عدد 

من مناطق نينوى.

وقال عض��و اجمللس خلف احلديدي 
“القطع��ات  إن  تصري��ح  ف��ي 
العس��كرية املتواج��دة في نينوى 
غير كافية لتأمني احملافظة بشكل 
كامل”، الفتا إلى إن “حكومة بغداد 
تتحمل مسؤولية التدهور األمني 
كونها لم تطلق ال���٣2 ألف درجة 
وظيفي��ة ألبن��اء احملافظ��ة ضمن 
درجات وزارة الداخلية لسد حاجة 

احملافظة من اجلانب األمني”.
احمللي��ة  “احلكومت��ني  أن  وأض��اف 
واالحتادية مقصرتان في حفظ أمن 

نين��وى وعليهما اإلس��راع بتأمني 
جميع املناطق للحفاظ على أروح 
املدنيني”، مبين��ا أن “نينوى ترتبط 
بح��دود واس��عة م��ع الصح��اري 
احملاذي��ة لس��وريا الت��ي ل��م تؤمن 
بش��كل كامل وأثرت س��لبا على 
امن احملافظة كون داعش ينسحب 

من سوريا داخل تلك الصحاري”.
وبني أن “التفجي��رات األخيرة التي 
طالت عدد من مناطق نينوى تقف 
وراءه��ا مجاميع داع��ش اإلرهابية 

الفارة من املعارك في سوريا”.
وكان��ت مدين��ة املوصل ش��هدت 
خالل االسبوعني املاضيني سلسلة 
عمليات إرهابية بسيارات مفخخة 
وعبوات ناس��فة وكمائ��ن ارهابية 

استهدفت احلشد الشعبي.
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الكنانيالدراجي

جابر

اكدت تقارير اعالمية ان أحد دوافع إسرائيل 
في تغذية التوتر بني الهند وباكس��تان هي 
إي��ران، الع��دو اللدود إلس��رائيل املتش��ابك 
بحدود جغرافية مع الهند، فإسرائيل التي 
تس��عى – بنظر البعض- خلل��ق وجود دائم 
لها في أفغانس��تان عل��ى بعد ١20 كم من 
احلدود اإليرانية، طامعة أيًضا في االستفادة 
من موقع الهند اجليوسياسي بحدودها مع 
كل من باكس��تان وإي��ران، إال أن هذا الدافع 
ليس وحيًدا وراء االصطفاف اإلسرائيلي مع 
الهند ضد باكستان في آخر تطور عسكري 
-ب��ني اجلارت��ني املتنازعتني منذ ع��ام ١948- 

اندلع قبل أيام.
وس��ط جمال الطبيعة اخل��الب في مدخل 
مجم��ع مس��ور مل��ا يع��رف بكتل��ة »غوش 
الضف��ة  ف��ي  االس��تيطانية  عتصي��ون« 
الغربي��ة، يخوض بش��كل اعتي��ادي بعض 
السياح دورة »ملكافحة االرهاب« أو »مغامرة 
ترفيهي��ة« كما تس��ميها وس��ائل اإلعالم 

املوالية لليمني املتطرف في البالد.
تق��وم الدورة على مواجهة الس��ياح – ومن 
��ا« ف��ي  ضمنه��م هن��ود- »هجوًم��ا إرهابيًّ
س��وق صنعت من الفواكه البالس��تيكية 
واألكش��اك اخلش��بية مع أحد »اإلرهابيني« 
يض��ع الكوفي��ة -ف��ي إش��ارة ألن��ه عرب��ي 
مسلم- و يدربهم جنود إسرائيليون بكامل 
عدتهم العس��كرية، ومنه��م إيتان كوهني 
الذي خاطب مجموع السياح بأن »الهدف 
من التدريب ليس تعلم كيفية إطالق النار، 
ب��ل لكي تفهموا م��ا نفعله في إس��رائيل 

ملكافحة اإلرهاب«.
وه��و قول يظه��ر أن الدافع وراء ه��ذه الدورة 
الت��ي تنطل��ق منذ ع��ام 2009 لي��س املبلغ 
املال��ي املتمثل في دفع الس��ائح ١١5 دوالرًا، 
بل تس��ويق النموذج الفلسطيني املسلم 
��ا يش��ابه ما تتعام��ل معه  منوذًج��ا إرهابيًّ
الهند في كشمير، حيث تصطف تل أبيب 
منذ زمن رئيس الوزراء الراحل شمعون بيريز 
ضد احملتجني في كشمير، وتعدهم إرهابيني 

مدعومني من باكس��تان، فبيريز أعرب أثناء 
زيارت��ه للهند في أبريل )نيس��ان( ١99٣ عن 
استعداد بالده ملساعدة نيودلهي في »قمع 

اإلرهاب واألصولية اإلسالمية«.
ويذكر التقرير أن إسرائيل تغدق على الهند 
باملعلوم��ات االس��تخبارية عن باكس��تان 
ونش��طاء احلركات الكشميرية، ولم تخف 
بع��ض التقارير وجود مخابراتي إس��رائيلي 
ف��ي األراض��ي الهندية، من بينها مش��روع 
إقام��ة حائط ع��ازل بني الهند وباكس��تان 

ف��ي كش��مير، يش��مل موان��ع هندس��ية، 
وأجهزة إن��ذار، ورادارات، وكامي��رات مراقبة 
على ط��ول 600 كلم، كما أن إس��رائيل في 
أعق��اب هجوم كش��مير الذي وق��ع في ١4 
من فبراير )ش��باط( 20١9، وقتل فيه ما يزيد 
ا«،  عن 40 ش��خًصا، اعتبرت احل��دث »إرهابيًّ
وقدمت بس��رعة عرًضا ضخًما غير محدود 

اإلمكانات للهند.
ب��أن  تتباه��ى  الت��ي  أبي��ب  ت��ل  وجنح��ت 
نيودلهي تريد التعلم من »جتربة إس��رائيل 
الناجحة ف��ي مكافحة اإلرهاب« في جعل 
الهن��د واح��دة من أب��رز الدول الت��ي يتغنى 
بإعجابهم بإس��رائيل  العس��كريون فيها 
م��ن حيث قدرتها الواضح��ة على الصمود 

أمام عدد كبير من اخلصوم، بدليل أن رئيس 
وزراء الهن��د نارندرا مودي تذكر على »األرض 
اإلسرائيلية« الهجوم الذي نفذه إسالميون 
على مدينة مومباي وقتل فيه ١70 شخًصا، 
وقال في نبرة ح��زن واضحة: »يعرف الهنود 
واإلس��رائيليون جي��ًدا األلم الذي تتس��بب 
ب��ه الهجم��ات اإلرهابية، نتذكر الوحش��ة 
املرعبة في مومباي، ونشحذ أسنانًا ونرد وال 

نستسلم«.
ب��ل أصبح��ت إس��رائيل جتني حص��اد هذا 
ال��زرع حت��ى عل��ى مس��توى الش��ارع في 
الهن��د، ال��ذي قاب��ل – على س��بيل املثال- 
رغبة ناش��طني سياس��يني هنود في والية 
كيراال بالتضامن م��ع محاصري قطاع غزة 
عبر تس��مية أحد الش��وارع باس��م غزة 
باالس��تنكار في منتصف يونيو )حزيران( 
20١7، وانفجر قادة الهندوس وأقسام من 
اإلعالم الهن��دي غضًبا حلد وصف البلدة 
بأنها »مخبأ لداعش«، فيما قال مسؤول 
في مكتب االس��تخبارات الهندي: »هذا 
التصرف هو جزء من استراتيجية تهدف 
إلى جعل السكان املسلمني في املنطقة 

أكثر تطرًفا«.
ف��ي 26 فبراير 20١9، وض��ع وزير خارجية 
باكس��تان ش��اه محم��ود قريش��ي كرة 
تطبي��ع ب��الده مع إس��رائيل ف��ي ملعب 
األخي��رة، حني أك��د أن التطبي��ع مرهون 

بتقدم حل القضية الفلسطينية.
وال يع��د تصريح املس��ؤول الباكس��تاني 
غريًبا على املس��امع اإلس��رائيلية، فقد 
كان أي اقت��راح بانفت��اح باكس��تان نح��و 
عالقات دبلوماس��ية مع إس��رائيل يثير ردة 
فع��ل عنيف��ة من ش��خصيات سياس��ية 
باكستانية، مثل قول وزير الشؤون الدينية 
واألقليات إعجاز احلق آنذك: »ال ميكننا حتى 
التفكي��ر في إقامة عالقات مع إس��رائيل«، 
وهي الرؤية التي زادت تش��اؤم إس��رائيل مع 
فوز عمران خان بكرسي حكم باكستان في 
26 من يوليو )مت��وز( 20١8، فخان الذي طاملا 
واج��ه نظريات مؤام��رة معادية للس��امية 
بسبب جذور زوجته األولى اليهودية، ينتقد 
إس��رائيل م��رارًا، وين��دد بسياس��تها جتاه 

قطاع غزة.
ومع تشكيك اخلبراء اإلس��رائيليني بتغيير 

خ��ان ملوقف بالده الرس��مي من إس��رائيل، 
يكثف اإلسرائيليون اآلن جهدهم للحفاظ 
عل��ى م��ا جنوه م��ن تغلله��م ف��ي الهند، 
فنيودلهي التي أولت القضية الفلسطينية 
اهتماًما وثيًقا ودعمتها بشكل كبير، مقابل 
اتسام العالقات الهندية اإلسرائيلية بنوع 
من القطيع��ة، وصلت اآلن إلى أوج التقارب 
مع اإلس��رائيليني منذ تاريخ إقامة عالقات 
دبلوماس��ية رس��مية بني اجلانبني، في عام 
١992، وج��اء ذل��ك عل��ى حس��اب دعمه��ا 

السابق للقضية الفلسطينية.
وأصبح��ت الهند اآلن واحدة م��ن أبرز الدول 
التي أحدثت فيها إس��رائيل حتوالت ارتكزت 
عل��ى الفص��ل الت��ام ب��ني مس��ار الصراع 
العربي- اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية 

من ناحي��ة، وعالقات تلك الدول بإس��رائيل 
م��ن ناحية أخ��رى، فرئيس ال��وزراء الهندي 
خالل زيارت��ه لتل أبيب ف��ي يوليو 20١7 لم 
يكتف بتغيب القضية الفلس��طينية، بل 
م��ر باألراضي الفلس��طينية دون أن يزور رام 
اهلل مقر الس��لطة الفلسطينية كمحطة 
معتادة للزعم��اء الزائرين، الذي��ن يحاولون 
ع��ادة احلف��اظ على الت��وازن ف��ي العالقات 

السياسية.
بيد أن م��ا ينغص على اإلس��رائيليني ليس 
فق��ط املوقف الباكس��تاني م��ن التطبيع 
معها، بل موقف س��كان كش��مير الداعم 
للقضي��ة الفلس��طينية، التي ي��رى فيها 
منوذًج��ا مش��ابًها حلالت��ه كإقلي��م حت��ت 
احت��الل، وفيما ه��م يخطون عل��ى اجلدران 
شعارات مثل: »عاشت فلسطني« و»احلرية 

لغزة« و»احلرية لكش��مير«، تعمل إسرائيل 
عل��ى صناع��ة املفاهي��م الت��ي حتصره��م 
ف��ي زاوية اإلره��اب، مش��رعنة االنتهاكات 
الهندي��ة بحقهم حتت ه��ذه الذريعة، متاًما 

كما تعامل الفلسطينيني.
ا على خبر  وبرغم أن التصريح السابق جاء ردًّ
كاذب يدعي تهديد وزير الدفاع اإلس��رائيلي 
ا إذا أرس��لت قوات  بتدمي��ر باكس��تان نوويًّ
عس��كرية إلى س��وريا، ف��إن احلقائق تؤكد 
أن إس��رائيل تنظ��ر بعني غاضب��ة دوًما إلى 
باكس��تان كونها قوة نووي��ة ال تربطها بها 
عالقات رس��مية أو اتص��االت، وتذكر مجلة 
»ناشيونال إنترس��ت« األمريكية أن »تطور 
ق��درات باكس��تان ف��ي مج��ال الصواري��خ 
النووي��ة، وتزايد التعاون العس��كري بينها 

وبني إس��رائيل، يزيد تركيز كل منهما على 
ق��درات اآلخر العس��كرية، في ظ��ل غياب 
العالقات الدبلوماس��ية بينهما«، وتضيف 
اجمللة: »وجود مس��توى كبير من الشكوك 
وغي��اب الثقة ب��ني إس��رائيل وباكس��تان، 
العالق��ة األمني��ة املتزاي��دة ب��ني إس��رائيل 
والهند، تعمل على تعزي��ز نظريات املؤامرة 
ح��ول وجود حتال��ف هندي- إس��رائيلي ضد 

باكستان«.
وبرغ��م عدم تهديد باكس��تان إلس��رائيل، 
فإن ت��ل أبيب ال ت��رى في قدرات باكس��تان 
الصاروخي��ة ذات الرؤوس النووية إال ش��بح 
نظام إس��المي نووي، ويتزاي��د هذا التخوف 
عندم��ا يرى اإلس��رائيليون جن��اح اختبارات 
باكستان ألحد أسلحتها النووية، كصاروخ 
)ش��اهني- ٣( متوسط املدى الذي يبلغ مداه 
ما يقرب من 2750 ك��م، والذي تقصد فيها 
باكس��تان ترهيب عدوه��ا الهن��دي، فتراه 
إس��رائيل مصوبًا نحوها؛ لكونه قادرًا على 
ض��رب أراضيه��ا، كم��ا أن س��يناريو وصول 
جن��راالت باكس��تانيني »متعاطف��ني م��ع 
النووي��ة  الترس��انة  ووق��وع  اإلس��الميني« 
الباكس��تانية في أيديهم ال يغ��ادر اخمليلة 

اإلسرائيلية.
ومع ما س��بق يظه��ر أن أحد دواف��ع تطوير 
إس��رائيل عالقاتها م��ع الهند يه��دف إلى 
تنش��يط جبهة توق��ف أي احتمال لتطوير 
الباكس��تانية كعنصر  النووي��ة  الق��درات 
تهديد إلس��رائيل، حتى وص��ل األمر لطلب 
اإلس��رائيليني من الهند اس��تخدام إحدى 
قواعدها القريبة من احلدود مع باكس��تان، 

م��ن أجل توجي��ه ضربة ضد اجملم��ع النووي 
الباكستاني في عام ١998.

ما إن انقشع غبار املعركة التي وقعت قبل 
أيام بني الهند وباكستان، وبدأت املعلومات 
تتوال��ى ع��ن التفاصي��ل، حت��ى تأك��د أن 
الطائ��رات الهندي��ة الت��ي ش��نت الغارات 
داخل باكستان هي خمس طائرات عمالقة 
م��ن طراز »مي��راج«، م��زودة بصواريخ ذكية 
من ط��راز »Spice 2000« اإلس��رائيلية، كل 

صاروخ فيها كان يزن ألف كيلوجرام.
وق��د بات م��ن املعل��وم أن نيودله��ي – وهي 
أكبر مس��تورد للس��الح ف��ي العالم بدافع 
توتراتها مع باكس��تان والصني- كانت أكبر 
مس��تورد للسالح اإلسرائيلي، بنسبة %49 
من مجم��ل صادراتها العس��كرية، وبلغت 
قيمتها ١5 مليار دوالر بني 2000- 2006، وألن 
إس��رائيل ذات توجه جتاري يسعى لتسويق 
أكب��ر لألس��لحة، فق��د جنحت ف��ي جعل 
نصيب األس��د ف��ي مبيعاتها العس��كرية 
إلى آس��يا من حصة الهند، التي تس��تورد 
الصناع��ات اجلوي��ة، من صواري��خ ملقاتالت 
وطائ��رات بدون طي��ار، إذ وص��ل حجم تلك 
األس��لحة في العام 20١6 إلى 6.5 مليارات 

دوالر.
بينما سجل عام 20١7 الهند بوصفها أكبر 
مس��تورد للس��الح اإلس��رائيلي، إذ اشترت 
أنظمة رادار ودفاعات جوية وذخيرة مبا فيها 
صواري��خ جو- أرض بقيمة 5٣0 مليون دوالر، 
وكان��ت أب��رز صفقات هذا الع��ام هو توفير 
ش��ركة صناع��ات الطي��ران اإلس��رائيلية 
أنظم��ة الدفاع اجل��وي للجي��ش الهندي، 
ال��ذي وصفت كواح��دة من أكب��ر صفقات 
األس��لحة في تاري��خ الصناع��ات األمنية 

اإلسرائيلية.
يقول األس��تاذ املس��اعد في معهد العلوم 
السياس��ية ف��ي جامعة لي��دن، نيكوالس 
بالري��ل: »لق��د كان��ت العالق��ة الدفاعي��ة 
هي احمل��رك الرئيس��ي للتقارب ب��ني الهند 
وإس��رائيل؛ فإس��رائيل واحدة م��ن املوردين 
الرئيس��يني للهند خالل حرب كارجيل مع 
باكستان، وأظهرت س��معتها كمورد قوي 
ومس��تقر، حتى في أوقات اإلكراه، منذ ذلك 
احل��ني، كان هن��اك الكثي��ر م��ن الصفقات 

املهمة«.

الدراجي: محاربة الفساد بحاجة إلى إزالة المنظومة السياسية

الكناني: احلكومة ختضع للرغبات األمريكية الساعية إىل قطع 
خط إمداد حمور املقاومة املمتد من طهران إىل لبنان

رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
ليس لديه كتلة سياسية يمكن 

االتكاء عليها داخل مجلس النواب 
ملواجهة الفساد والفاسدين

جابر: غالبية القوى 
السياسية لديها رغبة 
حقيقية لإلسراع يف 

إقرار قانون الكسب غري 
املشروع

وضع وزير خارجية باكستان 
شاه محمود قريشي كرة 
تطبيع بالده مع إسرائيل 
يف ملعب األخرية وأكد أن 
التطبيع مرهون بتقدم حل 
القضية الفلسطينية

هل يخيف النووي الباكستاني تل أبيب؟ وما أسباب الدعم اإلسرائيلي للهند؟

تغدق إسرائيل على اهلند باملعلومات االستخبارية
عن باكستان ونشطاء احلركات الكشمريية

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

برييز عمران خان قريشي

جنحت تل أبيب يف جعل اهلند واحدة من 
أبرز الدول اليت يتغنى العسكريون فيها 

بإعجابهم بإسرائيل



وتخطط الس��عودية لض��خ حزمة حتفيزية 
ضخمة في نفقات البنية التحتية من أجل 
دفع عجل��ة النمو احمللي، بحس��ب التقرير، 
فضلاً ع��ن التزام��ات الدعم املالي املباش��ر 
املركزية واملساعدات واالستثمارات  للبنوك 
األجنبي��ة املباش��رة بواس��طة الش��ركات 
احلكومي��ة واملوجهة إلى عدد من احلكومات 

اإلقليمية على مدار العام املاضي.
وأف��اد التقرير أن محمد بن س��لمان أش��رف 
عل��ى حزمة دعم لباكس��تان بقيمة س��تة 
مليار دوالر )نصفها عبر دعم مباش��ر للبنك 
املرك��زي والنص��ف اآلخ��ر في ص��ورة قروض 
لش��راء النف��ط الس��عودي(، بالتزام��ن مع 
جولته في آسيا الش��هر املاضي، فضلاً عن 
الوعود باستثمار املليارات في مجال مصافي 
ا. ويضاف إلى ذلك تعهده مبنح  النفط حتديداً
500 ملي��ون دوالر لليم��ن ودع��م األردن مببلغ 
2.5 ملي��ار دوالر، وغيرها. وت��رى كارين أن هذه 
السياسة املالية واخلارجية التوسعية أثرت 

تأثيراًا سلبياًا على البلد.
وس��لط التقرير الضوء عل��ى صعوبة فكرة 
خلق وظائف جديدة وحتفيز السعوديني على 
ش��غلها، وهو األمر الذي يبدو جلياًا اآلن بعد 
مرور ثلثة أعوام على انطلق جهود التحول 

االقتصادي. فضلاً ع��ن ذلك، تتبخر تدريجياًا 
آمال تدف��ق االس��تثمارات اخلارجية لتطوير 
قطاعات جديدة داخل االقتصاد السعودي، 
والصناع��ات  والس��ياحة  الترفي��ه  مث��ل 
االس��تثمارات  وانخفض��ت  الدفاعي��ة. 

األجنبي��ة املباش��رة داخل الس��عودية على 
مدار الس��نوات العش��رة األخيرة، لكن ذلك 
االنخفاض حتول إلى دوام��ة هبوط منذ عام 

.2017
ويواصل رأس املال احمللي خروجه من الس��وق 
في ظل قلق املستثمرين من دخوله، بحسب 
التقرير. ويتساوى حجم األموال التي تدفقت 
إل��ى اخلارج بواس��طة املواطن��ني مع حجم 
التدفق ال��ذي أعقب األزم��ة املالية العاملية 
ع��ام 2009 )أي قرابة 95 مليار دوالر بحس��ب 
مؤسس��ة النقد العربي الس��عودي وبحث 
أص��دره بنك جي بي مورغان تش��يس(، لكن 
التدفق اخلارجي في عام 2018 تألف بشكل 
رئيس من االس��تثمارات األجنبية املباش��رة 
املوجه��ة إلى اخل��ارج واس��تثمارات احملافظ 

األجنبية وغيرها من الودائع األجنبية.
فضلاً عن ذلك، فإن العدد احملدود للش��ركات 
املدرجة في السوق املالية السعودية )تداول( 
يعني أن أكثر الش��ركات ت��داوالاً تكون عادةاً 
مملوكةاً للحكومة جزئياًا. وخير مثال على ذلك 
هو شركة سابك، رائدة صناعة الكيماويات، 
التي يخطط صندوق االس��تثمارات العامة 
لبي��ع جزء م��ن حصته بها لش��ركة النفط 
احلكومي��ة أرامكو. ويبرهن ذل��ك على عدم 
ج��دوى التدفق الس��لبي )ال��ذي يقدر ب�20 
مليار دوالر هذا العام( في حتفيز منو القطاع 
اخلاص، بحسب كارين، في حني يؤكد على 
زيادة حجم الدعم املقدم لتمويل القطاع 

العام.
بنم��و  يس��مح  كبي��ر  مج��ال  يوج��د  وال 
الش��ركات اجلديدة من الق��اع إلى القمة، 
باس��تثناء بعض اجلهود لتطوي��ر إجراءات 
دخول الشركات الصغيرة. وجتد الشركات 
التي تنجح نفسها عادةاً عرضةاً للستحواذ 
بواسطة صندوق االستثمارات العامة. مما 
يعني أن الذراع االستثماري للدولة يزاحم 
فرص االس��تثمار اخلاص. وشركة أكوا باور 

هي خير دليل على ذلك.
ويس��تبعد التقرير إمكاني��ة احلفاظ على 
املعدل احلال��ي لإلنفاق املعتم��د على الدين 
وح��رق االحتياطي، في ظل ع��دم معقولية 
انتظار عوائد كبرى للقتص��اد غير املعتمد 
على عائدات النفط خلل السنوات القليلة 
املقبلة. وأثارت الفت��رة بني عام 2003 و2014 

اإلعجاب م��ن حيث تراكم الث��روة النفطية 
التي س��محت باإلنفاق املالي الضخم على 
اخلدم��ات االجتماعي��ة والبني��ة التحتي��ة 
والتوظيف بالقطاع العام، فضلاً عن توليد 
مخزون غير مس��بوق من احتياطيات النقد 

األجنبي.
أورد التقرير أن األصول االحتياطية السعودية 
الت��ي كان��ت تقدر بأق��ل من 30 ملي��ار دوالر 
عام 2003 ارتفع��ت لتصل إلى أكثر من 750 
مليار دوالر أوائل عام 2015، بحس��ب البحث 
ال��ذي أعدته مجموعة »إتش إس بي س��ي« 

املصرفية.
ول��ن تتكرر ه��ذه القفزة ثاني��ةاً على األرجح 
من وجهة نظر كاري��ن. وانخفض احتياطي 
النقد األجنبي الس��عودي للش��هر اخلامس 
عل��ى التوال��ي في يناي��ر )كان��ون الثاني(، إذ 

انخفض مبق��دار 6.6 ملي��ار دوالر ليصل إلى 
490 مليار دوالر، وهو أقل مستوى له منذ 11 
ش��هراًا. ويعتمد االحتياطي السعودي على 

عائدات النفط.

وتعاف��ت أس��عار النفط م��ن انخفاضاتها 
التي وصلت إل��ى 30 دوالراًا ع��ام 2016، لكن 
عواملاً مثل ثورة النفط الصخري واملركبات 
الكهربائي��ة وكف��اءة الطاق��ة وانخف��اض 
منحنى الطل��ب على املدى الطويل تش��ير 
إلى أن أس��عار النفط املنخفضة ستستمر 
لفترة طويلة. واألهم من ذلك أن الس��عودية 

ال متتلك مصدراًا آخر لتمويل النمو.
كم��ا أن البع��ض يعتق��د أن تنوي��ع مصادر 
الدخل من أج��ل وقف االعتم��اد على موارد 
الطاق��ة يكم��ن ف��ي الترويج إلنت��اج طاقة 
البتروكيماويات على نطاق واسع. وبالنسبة 
يكم��ن  الس��عودية،  العربي��ة  للمملك��ة 
املس��تقبل ف��ي الصناعات البلس��تيكية 
ا. لك��ن كارين ال  وس��وقها في آس��يا ش��رقاً
تتف��ق مع ذل��ك الرأي وتؤكد أنن��ا ال يجب أن 

ا  ننظر للنف��ط باعتباره مصدراًا مس��تداماً
للعائ��دات، حت��ى ف��ي ظ��ل حتويل��ه إل��ى 
كيماوي��ات ومنتج��ات أخ��رى، رغ��م توافر 
أسباب جيدة لرؤية مستقبل النمو العاملي 
في سوق مس��تهلكي الطبقة املتوسطة 

الناشيء بآسيا.
م��ن ال��وارد أن يظهر بديل ف��ي ظل التقدم 
التقن��ي وتغي��ر الطريقة التي نس��تهلك 
املنتج��ات  به��ا كاف��ة أش��كال  ونصن��ع 
البلس��يتيكية ذات االس��تخدام الواح��د 
. وضرب��ت مثاالاً عل��ى ذلك  واألكث��ر حتم��لاً
أو  اخلي��زران  م��ن  املصنوع��ة  بالقش��ة 
ال��ورق، والت��ي نس��تخدمها اآلن ب��دالاً عن 

البلستيك.
وتنظيمه��م  املس��تهلكني  أذواق  وس��تؤثر 
على طلب املنتج��ات املعتمدة على النفط 
، في األس��واق الناشئة واملتقدمة  مستقبلاً

خاص��ةاً بحس��ب التقري��ر. وتقبل��ت كبرى 
الش��ركات النفطي��ة هذه احلقيق��ة. إذ ترى 
ش��ركة »ب��ي ب��ي« النفطي��ة البريطاني��ة 
ا( مث��لاً أن النمو  )بريتي��ش بترولي��وم س��ابقاً
اإلجمال��ي ف��ي الطل��ب عل��ى الطاق��ة من 
األس��واق الناش��ئة يقابل��ه انخف��اض في 
كثافة الطاقة، بحس��ب تقرير الشركة عن 
توقعاتها املس��تقبلية للطاقة. وستسمح 
احملل��ي  للن��اجت  والتكنولوجي��ا  الكف��اءة 
أن يتضاع��ف بحل��ول  العامل��ي  اإلجمال��ي 
عام 2040، لكن اس��تهلك الطاقة س��يزيد 
مبق��دار الثلث فقط. وهذا هو القانون اجلديد 
لإلنتاجية املتناقصة بالنس��بة للخبراء في 

مجال الطاقة.
أن االقتص��اد الس��عودي يعان��ي مش��كلةاً 

كبرى، وهي نفس املشكلة التي تعاني منها 
كافة االقتصادات التصديرية املعتمدة على 
الطاقة. إذ تقع عل��ى عاتقه التزامات مالية 
ضخمة محلياًا وخارجياًا. كما يعاني تناقص 
مص��ادر العائدات والثروة التي يعتمد عليها 
في متوي��ل أصول احتياط��ي النقد األجنبي. 
فضلاً عن أن صندوق االس��تثمارات العامة، 
صن��دوق ثروته الس��يادية، هو املس��ؤول عن 
تولي��د عائدات من االس��تثمار، لكنه مثقل 
نتيج��ة الدي��ون واس��تحواذه عل��ى املزي��د 
م��ن األصول اخلط��رة، وه��و ما ين��أى به عن 
إستراتيجيات الصناديق احلكومية املعتادة 
الت��ي يفت��رض به��ا أن حتاف��ظ عل��ى الثروة 

العامة املشتركة.
وأفاد التقرير أن صندوق االستثمارات العامة 
حصل على ق��رض مصرفي بقيمة 11 مليار 
دوالر أواخ��ر عام 2018، ويضغط على أرامكو 
لتص��در س��ندات م��ن أج��ل ش��راء حص��ة 
الصندوق في سابك. وتضاعفت قيمة أصول 
صندوق االستثمارات العامة منذ عام 2016، 
ف��ي ظل منو موجة االس��تحواذات بس��رعة 

تفوق األرباح.
وذكر بحث أعدته شبكة بلومبرج وبنك جي 
ب��ي مورغان تش��يس والس��لطات احمللية أن 
تكوين أصول صندوق االس��تثمارات العامة 
تغير كثي��راًا. إذ كان الصن��دوق ميتلك أصوالاً 
بقيمة 150 مليار دوالر في عام 2016، تتألف 
من سنداته في الش��ركات شبه احلكومية 
الكب��رى مث��ل س��ابك ومع��ادن واملراع��ي 
واالتصاالت السعودية ومصرف اإلمناء، فضلاً 

عن عدد صغير من االستثمارات األجنبية.
وبحل��ول ع��ام 2018، وص��ل حج��م أصول 
الصن��دوق إل��ى 300 مليار دوالر، وس��يطرت 
األص��ول األجنبية على قرابة 10% )30 مليار 
دوالر( م��ن إجمال��ي احملفظة، بع��د أن كانت 
قيمتها 11 مليار دوالر فقط عام 2017، وذلك 
بفضل دفعة من مؤسس��ة النق��د العربي 
السعودي ووزارة املالية أواخر عام 2016. ورمبا 
ينس��ب الفضل في زيادة حجم تدفق املال 
للخارج إلى هذه الدفعة، نظراًا ألن الصندوق 
يضع هذا النوع من استثمارات األصول في 
ش��ركات خارج البلد، على ش��كل أسهم 
أو اس��تثمارات مباش��رة. وترى كارين أن هذا 
التكنولوجي��ة،  للس��تثمارات  التفضي��ل 
بداي��ةاً من أوب��ر ووص��والاً إلى ماجي��ك ليب، 
يظه��ر ميلاً لهذا القط��اع من جانب صناع 

القرار، وليس اخلبراء املاليني.
واختت��م التقري��ر : إننا لم ندخ��ل حتى اآلن 
عص��ر م��ا بع��د النف��ط، ولكن السياس��ة 
اخلارجي��ة املالي��ة التوس��عية الس��عودية 
تعتم��د على أال ندخ��ل هذه احلقب��ة قريباًا. 
وفي ه��ذه األثناء، تراهن القيادة الس��عودية 
عل��ى حتول اجملتمع إلى العمل واالس��تهلك 
بكفاءة، في ظل سياسة خارجية مصممة 
إلعادة تش��كيل املنطقة من خلل شبكات 
احملس��وبية والروابط االقتصادي��ة عبر إنتاج 

البتروكيماويات والطاقة.

بماذا تخبرنا حملة تشويه إلهان عمر عن مواقف الكونغرس تجاه إسرائيل؟

وبع��د موج��ة الغضب عل��ى مواق��ع التواصل 
االجتماعي، أصدر احلزب اجلمهوري احلاكم في 
والية فرجينيا الغربي��ة بياناًا ينكر فيه علقته 
ا أنَّ��ه ُعّلق دون علمه، ووصفه  بامللصق، مصرحاً
بأنَّه يندرج ضمن خط��اب الكراهية، لكنَّه لم 
يدن��ه، بل »أنكر تأييده له«، ومبا أنَّ امللصق ُعّلق 
ف��ي الكابيتول، فم��ن الصع��ب التصديق بأنَّ 
منظمي احلدث لم يكون��وا على علم بوجوده، 

إال بعد أن أصبح جدالاً وطنياًا.
ف��ي كلتا احلالت��ني ج��اء الهجوم م��ن اليمني 
األخي��رة  االنتق��ادات  أعق��اب  األمريك��ي ف��ي 
إللهان م��ن دوائر ليبرالية ووس��طية واس��عة. 
وي��رى بليتني��ك أنَّ ه��ذا الهج��وم ج��اء ف��ي 
��ا، إذ وفرت واقع��ة والية  الوق��ت املناس��ب متاماً
فرجينيا الغربية، بوقاحتها ورس��التها املليئة 
بالكراهية الواضحة، الغطاء املناس��ب لهؤالء 
املنتقدين الوسطيني والليبراليني، لُيدينوا ولو 
بتهكم الهجوم اجلمه��وري على إلهان، بينما 

يتهمونها بشكٍل سافر مبعاداتها للسامية.
ويعتق��د التقري��ر ب��أنَّ تغريدتها األول��ى، التي 
أش��ارت فيها إل��ى أنَّ مواق��ف الكونغرس جتاه 
إس��رائيل كان��ت كلها بس��بب الدع��م املادي 
والتمويل، رمبا كانت غير مدروسة، لكن أي أحٍد 
ال يزال يتس��م بالصدق ولم يستسلم لشعور 
اإلس��لموفوبيا الدف��ني يعلم أنَّه��ا تنتقد دور 
اللوبي القوي في صنع السياس��ات، وال تدعي 
أنَّ عصابة شريرة سرية من »حكماء صهيون« 

تتحكم في حكومة الواليات املتحدة.
اعتذرت عمر ع��ن التغريدة، م��ع إصرارها على 
عدم التراجع عن انتقاد تأثير جماعات الضغط 
ا، و»جلنة الشؤون العامة  على السياسة عموماً
األمريكية اإلس��رائيلية )آيباك(« على سياسة 
��ا. فعل��ت ذلك يوم  الش��رق األوس��ط خصوصاً

األربعاء املاضي وأثارت اجلدل من جديد.
بحس��ب التقرير يدل تط��ور التهم��ة األخيرة 
املوجه��ة إلله��ان على م��دى الظل��م واألفكار 
املس��بقة الت��ي تواجهه��ا وأحياناً��ا التلع��ب 

الساخر بكلماتها، إذ قالت في تصريٍح لها:
»ما أخش��اه – لكوني ورش��يدة طليب )النائبة 
عن والية ميشيغان( مسلمتني – أنَّ الكثير من 
زملئنا اليهود والكثي��ر من ناخبينا وحلفائنا، 
يفك��رون أنَّ كل م��ا نص��ّرح به حول إس��رائيل 
يعن��ي معاداتن��ا للس��امية ألنَّن��ا مس��لمون. 

بالنس��بة لي، هذه مح��اوالت مصممة إلنهاء 
النق��اش، إذ ندخل فيها مس��احةاً م��ن اجلدل. 
نعم أعلم كيف يبدو التعصب، وأنا حساس��ة 

لس��ماع انتقاداٍت تزع��م أنَّ ما 
أقول��ه ميثل تعصباً��ا، ألنَّني أح��اول جتنب ذلك، 
وأتألم لسماع ذلك. لكن يبدو األمر كما لو أنَّنا 
عندما نقول أي شيٍء في أي وقت، بغض النظر 
عما نقوله، يجب أن ُنصّنف، مما ينهي النقاش. 
ألنَّنا في النهاية نضطر إلى الدفاع عما نقوله، 
وبالتالي ال ينتبه أحد للنقاش األوس��ع حول ما 
يح��دث في فلس��طني. لذا، بالنس��بة لي، أريد 
التحدث عن النفوذ السياس��ي في هذه الدولة 
ال��ذي يس��مح بالضغ��ط لفرض ال��والء لدولة 

أجنبية«.

يرى التقرير أنَّ إلهان تش��ير بوضوح إلى القوى 
العدي��دة الت��ي تؤث��ر عل��ى سياس��ة الواليات 
املتح��دة جت��اه إس��رائيل وفلس��طني، والت��ي 
تتضم��ن اجملتمع��ات اليهودي��ة واملس��يحية، 
وش��ركات الس��لح والتكنولوجي��ا، وأصحاب 

الفكر االستراتيجي اجليوسياسي املتشدد.
ومن الواضح في رأيه أنَّها لم تكن تقصد اإلشارة 
إلى اليهود أو أي فصيل محدد آخر عند حديثها 
ع��ن النفوذ اإلس��رائيلي املتش��عب، لك��نَّ لورا 
كيلي، الصحافية في موقع »جويش إنسايدر«، 
اختلقت القصة واقتطعت من تصريحات إلهان 
لتجعلها في سياق احلديث عن اليهود. إذ تقول 
روايتها: »صاح أحد املس��تمعني في الكوجنرس 
ا: )األم��ر كله يتعلق باملال( فابتس��مت  ضاحكاً

كل من إلهان وطليب خلسة«.
وبحس��ب التقرير فإنَّ داللة أنَّ إبتسامة إلهان 
املتوت��رة تعك��س الش��عور بالذنب، حس��بما 
كتب��ت كيل��ي وأك��د موق��ع جويش إنس��ايدر 

صراح��ةاً في ملحوظ��ٍة للمح��رر، أضفت على 
ا س��لبياًا،  الكلم��ات اللحق��ة للنائب��ة طابعاً
يس��تنتج وجود تلميح في كل كلمٍة تقولها، 
لك��نَّ كلم��ات كيلي تل��ك كانت أق��ل صراحةاً 
بكثي��ر مما كتب��ه جوناثان تش��يت، الصحافي 

مبجلة »نيويوركر«:
»ابتس��مت إله��ان بعدم��ا ص��اح واح��ٌد م��ن 
احلض��ور: »األمر كله يتعلق باملال«، ثم صرَّحت 
إله��ان بعده��ا: »أري��د التح��دث ح��ول النفوذ 
السياس��ي في ه��ذه الدول��ة، والذي يس��مح 
بالضغ��ط لفرض ال��والء لدول��ة أجنبية«. كان 
هذا أسوأ كثيراًا من تغريدة املال، فاتهام اليهود 
ب�»الوالء لدول��ة أجنبية« طريقة كلس��يكية 
تاريخية لنزع الش��رعية عن مش��اركتهم في 
النظام السياس��ي. وس��واٌء كان��ت أو لم تكن 
أجندة السياسة اخلارجية التي أقرها املؤيدون 
األمريكي��ون إلس��رائيل حكيمةاً أو إنس��انية، 
فهي تعبير ش��رعي عن حقوقهم السياسية 
كمواطن��ني أمريكيني. االعتق��اد بوجود حتالف 

أمريك��ي قوي مع إس��رائيل )أو كندا أو اململكة 
املتح��دة أو أي دولة أخرى(، لي��س إعلناًا بالوالء 
له��ذه الدولة. تس��تدعي إلهان بهذا مباش��رةاً 
ك  أس��طورة الوالء املزدوج القدمية، التي يُش��كَّ
من خللها في والء اليهود األمريكيني ألمريكا، 
وتصب��ح مبوجبه��ا مش��اركتهم السياس��ية 

مشروطةاً بإثبات وطنيتهم«.
به��ذا انت��زع جوناث��ان تصريح��ات إله��ان من 
سياقها أكثر مما فعلت كيلي، وتبعته محاوالٌت 
ا التقرير. إذ انتش��ر فيديو  أخرى مش��ابهة وفقاً
عل��ى مواقع التواصل االجتماعي ال يتضمن إال 
جملة إلهان األخيرة، التي جردت من س��ياقها 
ا، ثم انخرط زملؤه��ا في اجلدل املثار حول  متاماً

املسألة.
فص��رَّح إلي��وت إجن��ل، رئي��س جلن��ة الش��ؤون 
اخلارجي��ة مبجلس الن��واب: »من غي��ر املقبول 
ا التش��كيك ف��ي والء املواطنني  واملس��يء جداً
األمريكيني اآلخرين بسبب آرائهم السياسية، 
األمريكي��ة  للعلق��ات  دعمه��م  فيه��ا  مب��ا 
اإلس��رائيلية«. وغ��ردت نيتا ل��وي، نائبة احلزب 
الدميوقراطي عن والية نيويورك: »أش��عر باحلزن 
م��ن اس��تمرار النائبة عمر في تش��ويه الدعم 
النائ��ب  نادل��ر،  إلس��رائيل«. وص��ّرح جيرول��د 
ا عن والية نيويورك، إنَّ القيادة  الدميوقراطي أيضاً
الدميوقراطي��ة يج��ب أن تقول أو تفعل ش��يئاًا، 
للرد على إلهان. وأطلقت اللجنة اليهودية في 
احلزب اجلمهوري التي ميولها شيلدون أديلسون 
حملةاً إلكترونية عبر البريد اإللكتروني تطالب 
الش��عب بالتواصل مع رئيسة مجلس النواب 
نانس��ي بيلوس��ي، ملطالبتها بإقالة إلهان من 

جلنة الشؤون اخلارجية في مجلس النواب.
وذك��رت التقاري��ر أنَّ ق��ادة احل��زب الدميوقراطي 

ف��ي مجل��س الن��واب يصوغون ف��ي الوقت 
احلالي ق��راراًا لتوبيخ إلهان في قاعة اجمللس، 
وهي خط��وة ن��ادرة للغاية. وجاء ف��ي تقريٍر 

ملوقع »بوليتيك��و« األمريكي أنَّ إلهان تعرضت 
للتوبي��خ م��ن قبل، بس��بب »إش��ارتها إلى أنَّ 
اجملموعات املوالية إلس��رائيل تستخدم ثقلها 
املال��ي لتش��كيل السياس��ة األمريكي��ة في 
الشرق األوس��ط«. يوضح هذا في رأي بليتنيك 
عبثي��ة اللغ��ط احلالي؛ ألنَّه توج��د العديد من 
جل��ان العم��ل السياس��ي املوثقة الت��ي تروج 
للسياس��ة املؤيدة إلس��رائيل، والت��ي بحكم 
تعريفها تفع��ل ما وصفته إلهان بالفعل. ومع 
ذلك تواجه النائبة إنتقاداٍت حادة إلشارتها إلى 

حقيقٍة واضحة.
يرى التقرير أنَّ إلهان ال تبدو مس��تعدةاً للعتذار 
حالياًا، رمبا إلدراكها أنَّ الطريقة الوحيدة لتجنب 
ه��ذه اخللفات رمب��ا تكون التوقف ع��ن احلديث 
عن سياس��ة الوالي��ات املتحدة جتاه إس��رائيل. 
 : وردت عل��ى تغري��دة نيتا لوي عل��ى تويتر قائلةاً
»ال ينبغ��ي أن أقدم الوالء أو أتعه��د بدعم دولة 
أجنبية خلدم��ة بلدي في الكوجن��رس أو خدمة 
اللجنة«. بذلك أوضحت أنَّ استخدامها لكلمة 
»والء« لم يكن حول اليه��ود أصحاب »الوالءات 
املزدوج��ة«، لكنَّ حول دفع سياس��يي الواليات 

املتحدة إلثبات والئهم إلسرائيل باستمرار.
وأوض��ح التقري��ر أنَّ إلهان تتحدث ع��ن ظاهرٍة 
يواجهها أي ش��خص في كل اجلماعات املؤيدة 
للسلم كل يوم، وهي ما الحظه الكثيرون على 
م��دى عقود من أنَّ مناقش��ة وقائع السياس��ة 
والتحركات اإلس��رائيلية في إس��رائيل أسهل 

منه في الواليات املتحدة.
وأصبح��ت إلهان عمر ضحي��ةاً لهذا احلراك في 
رأيه، وكون اإلجنليزية ليست لغتها األم، يجري 
حتلي��ل كل كلماته��ا وتأويله��ا. وأحياناًا يكون 
ا، فيحمل��ه أولئك الذين يتمنون  التأويل خّداعاً

تشويه سمعتها محمل معاداة السامية.
وف��ي أحي��اٍن أخ��رى، يصطب��غ ذل��ك التحليل 
باإلس��لموفوبيا الكامن��ة ضده��ا كأول نائبة 
ترت��دي احلج��اب ف��ي الكوجنرس. ويستش��هد 

بليتني��ك هنا ب��رد الفعل اخلافت نس��بياًا جتاه 
مع��اداة الس��امية األكث��ر وقاحةاً م��ن النائب 
اجلمه��وري جيم ج��وردان على »تويت��ر« نهاية 

األسبوع املاضي.
وعلَّق��ت الرا فريدم��ان املطلع��ة على ش��ؤون 
السياس��ة في واشنطن على تلك الفجوة في 
 : ردود الفع��ل التي يش��ير إليها التقري��ر قائلةاً
»احلساس��ية املفرطة هنا بسبب هوية إلهان 
عمر وم��ا متثله، كونه��ا امرأة مس��لمة تنتقد 
إس��رائيل. من الغريب فقط ق��ول هذا، خاصةاً 

بعد ثماني س��نوات من مش��اهدة م��ن عينوا 
أنفس��هم مدافع��ني ع��ن إس��رائيل يحاولون 
تش��ويه صورة باراك أوباما كمعاٍد للس��امية، 
ا عندما نرى هذا بشكٍل أوضح في سياق  وأيضاً
التس��امح طوي��ل األم��د واملذهل م��ع معاداة 
الس��امية، عندم��ا تأت��ي من أش��خاٍص يراهم 
ا  صناع السياس��ات أصدقاءاً إلس��رائيل. وأيضاً
يبدو هذا غريباًا صراحةاً في الوقت الذي يعطي 
فيه الكوجنرس والس��لطات التش��ريعية وزناًا 
أكبر آلراء أولئك الذين يريدون حماية إس��رائيل 
م��ن االنتق��ادات أو الضغوط أكثر مم��ا يعطون 

للحتاد األمريكي للحريات املدنية«.
تش��ير نقطة الرا األخيرة بحس��ب التقرير إلى 
تش��ريٍع في العديد من الواليات يطالب الناس 
بالتوقيع على تعهد بعدم دعم حركة املقاطعة 
 ،)BDS( وسحب االستثمارات وفرض العقوبات
أو االنخراط في نشاٍط اقتصادي مماثل ملعارضة 
ا القانون الصادر  السياسات اإلسرائيلية، وأيضاً
حديثاًا من مجلس الشيوخ )لم يناقش بعد في 
الكوجنرس(، الذي قال االحتاد األمريكي للحريات 
املدني��ة إنَّه ينته��ك التعدي��ل األول باملوافقة 
على ح��ق الواليات الفردية في س��ّن مثل هذه 
التش��ريعات، الت��ي ه��ي ض��د حري��ة التعبير. 

وكانت إلهان في رأيه تشير للشيء ذاته.
وف��ي االثنني املاضي ضمَّ النائب خوان فارجاس 
ا ختم  صوته ملنتقدي إلهان عمر، لكنَّه س��هواً

: »من املزعج أنَّ إلهان  ا رأيها، قائلاً كلماته مؤكداً
عمر تس��تمر في إبراز فكرة معاداة الس��امية 
التي تؤذي مجتمعنا اليهودي وتس��يء متثيله. 
باإلضاف��ة إلى ذل��ك، فإنَّ التش��كيك في دعم 

العلقات األمريكية اإلسرائيلية غير مقبول«.
ويخُلص التقرير إلى أنَّه كما يبدو، في الواليات 
املتح��دة، م��ن املمكن مناقش��ة أي سياس��ة 
محلي��ة أو أجنبي��ة، باس��تثناء الدعم املطلق 
إلسرائيل، وهذه على ما يبدو هي اخلطيئة التي 

ارتكبتها إلهان عمر.

13 ما وراءالحدث

جاء اهلجوم من اليمني األمريكي يف أعقاب االنتقادات األخرية إلهلان من دوائر ليربالية ووسطية واسعة
اكدت تقارير اعلمية انه منذ أن أصبحت إلهان عمر ذات األصول الصومالية النائبة املس��لمة األولى في تاريخ الكوجنرس األمريكي، أثارت تصريحاتها الكثير من اجلدل والتس��اؤالت والنقاش��ات، من 
بينها نقاش الهام حول الفارق بني معاداة السامية وانتقاد إسرائيل، والسؤال حول ما إن كانت تتعرض حلملة تشويه حتى تستقيل من الكونغرس. إذ طالبها الرئيس األمريكي ترامب باالستقالة 
: »إنَّ اعتذارها غير كاٍف وغير مقبول«. وفي هذا الصدد كتب الصحفي واحمللل السياس��ي ميش��يل  بع��د تصريحه��ا ال��ذي أحملت فيه للدعم الذي تقدمه جلنة »أيباك« للسياس��يني األمريكيني، قائلاً
ل حملة التشويه التي تتعرض لها. أوضح بليتنيك أنَّ الهجوم على النائبة إلهان عمر في ازدياد وأنَّ آخر حوادث هذا  بليتنيك تقريراًا في مدونة »لوب لوج«، يفند فيه املزاعم املثارة حول إلهان، ويُفصِّ
الهج��وم ج��اءت خلل عطلة نهاية األس��بوع، عندما ظهر ملصٌق إعلني في مبنى الكونغرس في والية فرجينيا الغربية في اجتماٍع عام برعاي��ة احلزب اجلمهوري، يحمل صورةاً لوجهها أمام برجي 

ا، وأنا الدليل على نسيانكم«، في إشارٍة إلى وصول إلهان عمر للكونغرس.. مركز التجارة العاملي مشتعلني بعد هجمات 11 سبتمبر )أيلول(، ومكتوب أعله: »ُقلتم لن ننسى أبداً

ال يوجد جمال كبري يسمح بنمو الشركات اجلديدة من القاع إىل القمة 
باستثناء بعض اجلهود لتطوير إجراءات دخول الشركات الصغرية

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

اكدت تقارير اقتصادية انه 
في عام 2016، أعلنت اململكة 
العربية السعودية عن خطة 

طموحة ملواجهة عصر ما 
بعد النفط حتت عنوان: »رؤية 

السعودية 2030«. ووضع 
محمد بن سلمان، ولي العهد 

السعودي واحلاكم الفعلي 
للبلد، تقليل اعتماد اململكة 

على العائدات النفطية وتنويع 
مصادر الدخل القومي على 

رأس قائمة أولوياته. لكن كارين 
يوجن، الباحثة املقيمة مبعهد 

»أميركان إنتربرايز«، ترى صعوبة 
حتقيق تلك األهداف في ظل 

األوضاع الراهنة.
وقالت كارين، في مستهل 
تقريرها الذي نشره موقع 
»املونيتور« املعني بشؤون 

الشرق األوسط: إن عام 2019 
أثبت أنه عام مكلف للغاية 
بالنسبة للمملكة العربية 

السعودية..

اعتذرت عمر عن التغريدة مع إصرارها على 
عدم الرتاجع عن انتقاد تأثري مجاعات الضغط 

على السياسة عموًما

يدل تطور التهمة األخرية 
املوجهة إللهان على مدى 
الظلم واألفكار املسبقة 
التي تواجهها وأحيانًا 
التالعب الساخر بكلماتها

البعض يعتقد أن تنويع مصادر الدخل من أجل 
وقف االعتماد على موارد الطاقة يكمن يف الرتويج 

إلنتاج طاقة البرتوكيماويات على نطاق واسع
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الرئيس اليوناني
الرئيس الصيني

ابن سلمان

نتنياهوترامباليوت

هل تنجح السعودية يف الخروج من دوامة تراجع االقتصاد؟



قبل احلرب

الروائي واثق اجلليب وجدلية احلب واخللود يف رواية )يوسف ال يعرف احلب(
قدم لنا الروائي متنًا حكائيًا راعى فيه استحضار اسرتاتيجية غري تقليدية

قراءة / رحيم زاير الغانم

 حتى أنه اس��تأثر في روي املنلوج 
العائد إلى بطلي الرواية، )يوسف 
وسماء(، أو الش��خصيات األخرى، 
، مما س��رع بدوره  ف��ي تقويض ب���نِّ
ف��ي وتيرة احل��دث وتنامي��ه تناميا 
متصاعدا، وه��ذا ما هيأ إلى غياب 
تام للفالش باك/ االسترجاع، الذي 
ألقى بظالله على احلوار فانحسر 
هو اآلخر. قد يرى البعض استئثار 
الراوي العليم بالسرد، من أساليب 
ال��روي الت��ي عف��ى عنه��ا الزمن، 
باعتب��ار ان الرواية احلديثة تعتمد 
توزي��ع األدوار م��ن اجل اخلالص من 
دكتاتوري��ة الراوي العلي��م، كونه 
ضمي��ر ووجدان املؤل��ف، إال ان في 
الرواي��ة القصي��رة قد تس��تدعي 
هكذا تقنيات سردية، خصوصا إذا 
ما ملسنا تسرب األسلوب الشعري 
املتعال��ي واخلطاب اله��ادئ للمنت 
احلكائ��ي، اللذين أضافا مس��حة 
جمالي��ة للنص املس��رود، في نأٍي 
عن امللل واحلش��و والتره��ل الذي 
نش��هده في العديد من النتاجات 
األدبي��ة في مجال الس��رد، حتديدا 
الروايات الطويلة التي اس��تدعت 
عزوف القراء. في رواية )يوس��ف ال 
يع��رف احل��ب(، ذات، )75 صفحة(، 
رئيس��يت�  ش��خصيت�  تظه��ر 

هما ش��خصية )يوسف وسماء(، 
مع ظهور ش��خصية )أميرة/ أخت 
سماء( وشخصيتي، )رامي وسعد( 
صديقي يوسف، في الثلث األخير 
من الرواية. اعتم��دت الرواية على 
حدث رئيس��ي، ممث��ال بقصة حب 
ب� شاب�، )يوسف وسماء( دامت 
خلمس سنوات ملؤها الرومانسية 
والوصال الش��فيف، عالقة ش��به 
مثالي��ة، لكنه��ا ترتط��م بالواقع 
االجتماع��ي، وما يثار من أس��ئلة 
بلس��ان  العالق��ة،  نهاي��ة  ح��ول 
)أمي��رة(، كون )يوس��ف( لم يتقدم 
بخط��وة واح��دة للج��م ألس��نة 
اآلخرين لالقتران ب�)سماء(، معتبرا 
من ج��ري العم��ر حت��ى، علما أن 
)سماء( تكبر يوسف بالعمر، وقد 
بان الشيب عليها، يوسف الفتى 
الذي أنهى دراسته حديثا، التحق 
لتأدي��ة اخلدم��ة اإللزامي��ة بعدها 
بينهم��ا  حائ��ال  الظ��روف  تق��ف 
كعدم توفر العمل لكس��اد البلد 
)يوس��ف(  صح��ا  ع��ام،  بش��كل 
والش��عر  )س��ماء(  ح��ب  عل��ى 
التي  بالبطالة،  املغلف  والرس��م، 
استش��رت في العقد التسعيني 
إبان احلص��ار االقتص��ادي، لتحيل 
الظ��روف القاس��ية وقته��ا احلب 
إل��ى أزمة وعن��ت دامت لس��نت� 
اخلم��س  للس��نوات  مضاف��ة 
العذب��ة، تنته��ي بالف��راق،  وهذا 
ما صرحت به )س��ماء(، )يوس��ف 
لقد تعبت صدقني. س��الت دموع 
س��ماء على خديها لكن يوس��ف 
لم يس��تطع تق��دمي منديل واحد(

ص40، وف��ي ه��ذا املش��هد إيذان 
لنهاي��ة قصة حب دامت س��بعة 
أع��وام، وبفقدها ق��د، )مرت عليه 

األيام كأس��نان الليث على جسد 
غزال ل��م يبل��غ احلل��م...(41، وقد 
أظه��ر يوس��ف خنوع��ه للظروف 
بتبري��ر غير مقنع، كون��ه من نوع 
العش��اق الذي��ن يطلب��ون اخللود 
للحب، وه��و بالضبط ما يقع فيه 
الرجل الرومانسي، هروبا من واقع 
أليم حيث الفق��ر والفاقة التي ال 
تؤهله لتوفير بيت للسكن مالئم 
أو إمكانية إجن��اب األطفال وتوفير 
العي��ش الك��رمي لهم، كم��ا توفر 
لصديقه )رام��ي( آنف الذكر، وهذا 
كله ميكننا ع��ده في خانة القص 

الع��ادي، وه��و مح��ور حكائي أول 
ميكنن��ا التنب��ؤ به حت��ى في ظل 
قس��اوة العقد التسعيني، والذي 
يعد منطلقا للمح��ور الثاني في 
الرواي��ة مل��ا يثي��ره، )يوس��ف( من 
تس��اؤالت ع��ن الوجود واإلنس��ان 
واحلياة بطرح جدلية احلب واخللود 
لتأخذ آفاقا أبعد، في اس��تحضار 
الصورة النهائية لكل هذا الفعل 
اجلمالي، ان احلب الذي ينتج خلودا، 
ال يجده في ال��زواج، إذ عد اجلنس، 
قت��ال ل��ه، )ق��رر يوس��ف أن ينهي 
لعبة اجلس��د ليبقى حبه خالداً( 
ص55، ه��ل أن اجلنس/ الزواج، بعد 

قص��ة حب ناجح��ة ال خلود فيه، 
أم أن اليأس والفقر والفاقة صورتا 
احلقيقة معكوس��ة، وقد جند عند 
غيره موقفا مخالف��اً عن اجلنس/ 
الزواج عند املتصوف��ة مثال، وهذا 
ما حتق��ق البن عرب��ي عندما تزوج 
مبرمي بنت محمد الباجية، )أتاح له 
الزواج خوض جتارب نادرة امتزجت 
فيها النش��وة باالجنذاب الصوفي، 
ليتكش��ف له احلب الصادق الذي 
تصحبه رغبة ملحة، يعد س��بيال 
إل��ى حتقي��ق التكامل اإلنس��اني 
واالنس��جام الكوني...( ص100 من 
كتاب )الفناء في اإلنس��ان(: هالة 
الع��وري، إذا اجلن��س بع��د الزواج، 
يأخ��ذ أبع��ادا أس��مى تص��ل إلى 
االنس��جام الكون��ي، التي ميكننا 
معادلتها في ضوء موقف يوسف 
من خل��ود احلب بإضف��اء العذرية 
مواصل��ة  األج��دى  فم��ا  علي��ه، 
احل��ب والعيش بكن��ف حبيبة أم 
التش��رذم والضياع وهذا ما أقر به 
ال��راوي العليم معبرا عن خلجات 
)يوسف( البطل، )رمبا كذبه اخللود 
وخدعت��ه األحالم ف��كان قميصه 
عرضة للتآكل؟! رمبا أحب س��ماع 
األصوات املس��كوبة على خنصره 
ببهاء اخليبات املتالحقة؟!( ص74.
إل��ى  القرائي��ة  البوصل��ة  تتج��ه 
احمل��ور الثال��ث الذي ال يقل ش��أنا 
ع��ن س��ابقيِه، رمزيتي )يوس��ف( 
امل��نت  ف��ي  القمي��ص(  و)زئبقي��ة 
احلكائي من ناحية حتوالت املعنى،  
بحسب احلال أو الظرف الذي مير به 
البطل )يوسف( وبحسب األجواء 
النفسية أو االنتقال من مكان إلى 
آخر، وهن��ا يذهب بنا القول إلى ما 
تطرحه الرواية من تناص مع قصة 

فالقمي��ص  )ع(،  النب��ي  يوس��ف 
الذي تس��وقه الرواي��ة، )القميص 
العاري، القميص البلوري، قميص 
ذاته، القميص الس��ارد،  القميص 
الكاتب القمي��ص الرابت، قميص 
واحد، أقاصي القميص، القميص 
األبي��ض...... الخ(، إذن يجب التنبه 
ان التناص لم يأخذ أبعاد املضمون، 
بل اكتفى باللفظ/ الشكل، يعني 
لم يق��دم يوس��ف الذي أُس��قط 
بالبئ��ر، بل الذي أس��قط نفس��ه 
بعد اليأس، )يوسف ال يحب احلزن 
ولهذا س��قط في بئره بصورة غير 
واقعي��ة( ص51، وه��و خالف قصة 
يوس��ف )ع( لقول��ه تعال��ى، )قال 
قائ��ل منه��م ال تقتل��وا يوس��ف 
اجلب��ت....(  غياب��ت  ف��ي  وألق��وه 

آية10سورة يوس��ف، إذن في األول 
اختيار للمصير وفي الثاني إجبار،  
ه��ذه م��ن مفارق��ات الس��رد التي 
حتس��ب للرواي��ة، وكذل��ك رمزي��ة 
القمي��ص الت��ي يتغي��ر معناه��ا 
بحسب مقتضى احلال، فهو ح� 
يس��رد لن��ا عن أي��ام العس��كرية 
يضيف لفظة املُذن��ب، )القميص 
املُذن��ب(، وكم��ا نعرف ف��ي لفظة 
التنوير،  املذنب إش��ارة لرصاص��ة 
ليع��رف املتلقي أنه على الس��اتر 
في فت��رة خدمته في اجليش، وهي 
أول ردة فعل بعد فراقه ل�)س��ماء(، 
أو )حل��د القمي��ص الغ��ارق بتوافه 
األزرار وألوانه��ا( ص52، وف��ي ه��ذا 
ترميز ع��اٍل، أن خلَف األزرارِ مباهج 

تافهة وصفها باللحد.
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نص نثري

قصة قصرية 

قصيدة

مرت قبل أيام الذكرى السابعة عشرة لرحيل الشاعر العراقي البصري الرائد )محمود 
البريكان: 1931� 2002م( الذي تعاورت شخصيته � ومعها شاعريته � سجية خاصة 
ال تكاد تخبر عن مثيل لها عند غيره من الشعراء القدامى أو املعاصرين. لقد أخبرت 
جترب��ة البريكان الش��عرية � ومنذ مراحلها املبكرة � عن اكتم��ال أدواتها ومتحققها 
ف��ي الرؤية والفن. وكان ه��ذا وعياً متيقناً منحه ثقة كبيرة بقيمة ما يكتبه، ليذهب 
به � ومنذ بداية س��نوات دراسته اجلامعية في )بغداد( � إلى النشر خارج العراق، وفي 
لبن��ان حتديداً حيث مجلت��ي )اآلداب واألديب(، األمر الذي جلب انتباه الوس��ط األدبي 

العراقي إليه وإشادته به.    
   وال شك في أن جتربة شعرية تتوافر على مثل تلك االجنازات، وحتاط بذلكما اإلعجاب 
واإلش��ادة س��يكون س��بيلها أن تتبدى لدى صاحبها ثقة باذخة بنفسه وبتجربته، 
ليك��ون ذلك دافعية ال جتارى للكتابة والنش��ر. ولكن البريكان ل��م يكن كذلك. إذ ما 
لبث إال س��نوات قليلة حتى احتكم بشعره إلى حاالت متواترة من االنزواء بعيداً عن 
اآلخرين، متوقفاً عن النش��ر. فبعد س��نة 1948م وحتى ثالثة أعوام الحقة نشر فيها 
قصائده خارج العراق وداخله أخذت تنتاب البريكان نوازع التوقف عن النشر والعودة 
إلي��ه وملرات عدة امتد تلجلجه��ا حتى عام 1970م، الذي حص��ل بعده انقطاعه عن 
النش��ر مدة طويلة نافت على اثن� وعشرين عاماً. من دون أن يعني هذا توقفه فيها 
عن كتابة الش��عر، وهو أمر كشفت عنه مراحل الحقة، ح� أخرج الشاعر إلى النور 
� في العام 1993م � جملة من نصوصه التي نش��رتها آنذاك مجلة )األقالم( العراقية 

في ملف خاص بها.
     لقد رأى معظم الدارس��� لش��خصية البريكان وش��عره أن ظروفاً ذاتية � تتعلق 
بطبيعة ش��خصيته امليال��ة للعزلة والنأي عن التش��اكل االجتماعي والسياس��ي 
ه��ي الت��ي أودت ب��ه إلى تل��ك الوجه��ة، وهو أم��ر لعلن��ا ال نركن إلي��ه متام��اً.  إذ لم 
يعتزل )البريكان( اجملتمع بفضائه املتس��ع إنس��انياً � كما تؤش��ر ذلك وقائع سيرته 
الشخصية والعملية�، ولم يكن بعيداً عن تفحص املشهد الثقافي � عربياً وعراقياً 
� ولكنه تخّير لتجربته الشعرية أن تعايش تلك العزلة وتستسيغها. من خالل تيقن 
رؤيوي، اس��تدعى لها فيه أس��باب احلجب وش��راك املمانعة، فجنى ثمار ذلك متيزها، 
وشهرتها، وقبلهما املسعى النقدي الذي تزاحم فضوله واستبد به، ليبحث عن أية 
ك��وة يتلصص من خاللها على تلك التجربة التي أدرك كثير من النقاد � بوعي مؤكد 
� أن )البريكان( كان يضخ فيها من وقائع ما تس��تخلصه تأمالته � لذاته وملا حولها � 
الكثير الذي ستبوح به القصيدة نيابة عنه، لتنتهي عنده إلى حيث يستشرف بها � 
وقبل عقود طويلة � املصير الذي املصير الذي سينتهيان � الشاعر وقصيدته � إليه: 

      أعددت مائدتي وهيأت الكؤوس/ متى يجي ء / الزائر اجملهول ؟
     أوقدت القناديل الصغار/ ببقية الزيت املضيء / فهل يطول االنتظار ؟

وق��د طال االنتظار فع��الً ، وظلت القصيدة من��ذ العام 1984م تهاجس ش��اعرها مبا 
س��يؤول إليه مصيرهما معاً ، فكانت حتدثه عن ذلك )الطارق( اجملهول الذي ينقر على 

بابهما كل ليلة :
            على الباب نقر بصوت خفيض، ولكن شديد الوضوح 

            يعاود ليال، أراقبه أتوقعه ليلة بعد ليلة  / أصيخ إليه بإيقاعه
            املتمائل / يعلو قليال /  قليال / ويخفت.   

            من الطارق املتخفي؟ ترى؟ / شبح عائد من ظالم املقابر؟/ ضحية
             ماض مضى وحياة خلت/ أتت تطلب الثأر؟ / روح على األفق هائمة

             أرهقتها جرميتها/ أقبلت تنشد الصفح واملغفرة؟ / رسول من الغيب
              يحمل لي دعوة غامضة / ومهراً ألجل الرحيل؟

 حتى تلك الليلة املشؤومة من شتاء العام 2002م ، ح� كشف )الطارق( عن حقيقته 
، فكان قاتالً أس��ود القلب والضمير ،فعل فعلته اآلثمة ، ولم تردعه س��ني الش��اعر 

التي جتاوزت السبع�، وال قصائده التي طاملا أصغت وحدها لبوحه اإلنساني.

الربيكان .. الشاعر الذي 
انتظر قاتله عشرين عامًا

a

ضوع ثقايف:

د. علي حداد تُع��د الرواية القصيرة، رواية جريئة العتمادها على تقنيات س��ردية محددة من ش��أنها ج��ذب املتلقي إلى متنها 
احلكائ��ي، وتتحقق جناعة العمل األدبي في ضوء اس��تراتيجية س��ردية خاصة بهذا الن��وع األدبي، وهذا بالضبط 
ما ملس��ناه في رواية )يوس��ف ال يعرف احلب( للروائي واثق اجللبي، الذي قدم لنا متنا حكائيا راعى فيه اس��تحضار 

استراتيجية غير تقليدية، ميكننا تلخيصها باستئثار الراوي العليم للسرد بشكل عام تقريبا..

البينة اجلديدة / علي شريف
ف��ي  الثقاف��ي  البي��ت  م��ن  وف��د  ش��ارك 
محافظة واس��ط برئاس��ة مناف سعدون 
العتابي مدي��ر البيت الثقافي مبهرجان اذار 
الثقافي بدورته الثالثة التي حملت اس��م 
الشاعر )داود سميع الناشئ( الذي نظمته 
اللجن��ة الثقافية حمللية واس��ط في احلزب 
الش��يوعي العراق��ي وبالتع��اون م��ع احتاد 
ادباء وكتاب واس��ط. املهرجان الذي ش��هد 
حض��ورا رس��ميا وثقافي��ا متث��ل بالدكتور 
هادي دويج رئيس جامعة واس��ط والشاعر 
ابراهي��م اخلياط االم� الع��ام الحتاد األدباء 
والكتاب في العراق ومن املهتم� بالش��أن 

الثقافي ابت��دأ فعاليات��ه بالوقوف دقيقة 
صمت على ارواح ش��هداء العراق ثم عزف 
النش��يد الوطني. ث��م الق��ى يحيى مطر 
نائب س��كرتير محلية واس��ط في احلزب 
الش��يوعي العراقي كلمة ب��� فيها اهم 
منجزات الش��اعر )داود الناش��ئ( ودوره في 
اث��راء احلرك��ة الثقافية العراقية مش��يرا 
ال��ى ان العراق يزخر بالكثي��ر من املبدع� 
الذي��ن كان له��م االث��ر الطيب ف��ي اجملال 
الثقافي. والقى االديب طه الزرباطي رئيس 
احتاد ادباء وكتاب واس��ط كلمة باملناسبة 
اش��ار فيها الى دور املثق��ف في بناء احلياة 

واالرتقاء باجملتمع نحو االفضل.

سالم الشجر

كان وجهي مبنتصف
النهر...

يجتر أنفاسه 
برغم املوجات واحملارات

بعيدا عن أحالمه

املعلقة على شماعة 
القدر.../

وجهي الضامئ بصيام الغد
الالهث خلف الركضة
األخيرة بدروب الغياب

املقروء بالعنوة املتسارع 
 قبل كرة الثلج

صغيرا يبدأ 
لينتهي هالة على  سفح

منحدر.../
تعال لنتصف باجلنون

واألسفاف كما يشاع عنا
قدميا كنا بغاية

الوله بالبرد والدفء

لنغتسل من أدراننا بحبات
املطر.../

أنا ال أعلم متى
أقحمتك ذاكرتي لتفتش

بعيدا ملا أبقيتني
بال حراك ،،،

الشجرة الهرمة ليس
لها أن تكون غير الظل

لتطفو بساقية الرحيل
وألننا من الط� 

شقت اجلداول فينا 
وغبارنا فوق غصنك املتدلي 

ياورقة اآلس 
احلزينة  

مفاز الدزدار

أرى نون حواٍء تعود جملدها
وتقيم أعراسا بصوِت خالخِل

وبواسٌق تهدي السماء جنومها
وأِهّلٌة تُنبي بظلٍم زائل

وحرائر حطمن سجن زبرجٍد
وألفن قفر االنعتاق القاحِل

فَحفرن أبار النجاة بهمٍة
وبن� أركان الُعال بأنامِل

فما كان ما أدركنه قطُّ هينا
وال كان ما أوجدنه مبساِهِل

فِلَدّعِة الِرقنِّ امله� حالوٌة
ولثورة االحرارِ طعم حناظِل

هي ثورة القّداح يرأسها الشذى
وشعارها عيٌش بغير تخاذِل

وفتيلها عيٌش يفيض مرارًة
وغرميها حشد بعقل جاهِل

عجباً حلال الثائرات يُقْدنها
ببهاِء أزهار وجأش مقاتل

هي نفحة علوية حُتيي الُدنا
وتبث روحا في الوجود الذابِل

عارٌ على مهد احلضارِة َوأُدُه
لبناِت ألهِة اجلمال الكامِل

وبأن يُبّدل إرثه ببداوٍة
تُزجي اخلراب لكل صرح ماثِل

وبأن يعيب على االنوثة سحرها
وبأن يكبل غيده بسالسِل

فلبنت َشْبعاد اإلباء جدارة
وشموُخ ضرغاٍم وحسن أيائِل

وسليلة االمجاد تُرْجع عرشها
بشديد بأس ال بذلِة سائِل

وتُصينُِّر األيام طراً عيدها
وتُعيد تقومي الزمان املائِل

ثورُة القّداح
بغداد / البينة اجلديدة

افتت��ح وكي��ل وزارة الثقافة لش��ؤون الس��ياحة 
واآلثار الدكتور قيس حس��� رش��يد مبناسبة يوم 
املكتب��ات العاملي املصادف العاش��ر م��ن آذار من 
كل ع��ام معرضا للكتب املطبوعة حجريا اقامته 
دائرة الدراسات والبحوث في الهيئة العامة لآلثار 
والتراث في وزارة الثقافة والس��ياحة واآلثار عرض 
في��ه 137 كتابا نادرا مطبوعة بالطريقة احلجرية.
وع��ن املع��رض حدثنا مدير ع��ام دائرة الدراس��ات 
والبحوث قاس��م طاهر الس��وداني قائ��ال: اقامت 

دائرة الدراسات والبحوث في الهيئة العامة لآلثار 
والتراث معرضا للكتب املطبوعة حجريا مبناسبة 
ي��وم املكتب��ة العامل��ي وهو ي��وم مه��م حتتفل به 
جميع مكتبات العالم العرب��ي والعاملي وتتجلى 
أهمية إقامة مثل هكذا مع��رض وبهذا النوع من 
الكت��ب املهمة ج��دا والتي ق��د ال يعرفها اجلميع 
مب��ا حتمله م��ن كنوز معرفية مهم��ة جدا وضعت 
أم��ام الباحث� وهذا الضرب من ض��روب الطباعة 
احلجري��ة كان قد اكتش��ف عام 179٦ ف��ي املانيا 
وبع��د ذل��ك مت طباع��ة الكثي��ر من الكت��ب بهذه 

الطريقة وهو ق��د يكون رديفا ملوضوع اخملطوطات 
إال أن اخملطوط��ات تعتب��ر ف��ي املرتب��ة االول��ى في 
األهمية واليوم كما ش��اهد الزوار هناك 137 كتابا 
بلغ��ات متعددة منها العربية والفارس��ية وبعض 
اللغات األجنبية قد عرض على اخلزانات واحلقيقة 
إن هذه الكتب تعتبر من الكتب النفيسة والنادرة 
التي حتتويها مكتبة املتحف العراقي وتضم 188 
ال��ف كتاب. وأضاف الس��وداني: هنالك بعدان في 
إقام��ة مث��ل هكذا مع��ارض بعد علم��ي اكادميي 
يخ��ص الباحث� والدارس��� وطلبة الش��هادات 

العلي��ا للغوص ف��ي بطون هذه الكت��ب املهمة 
والتحقق بها ومعرفة ما حتتويه من علوم مهمة 
عل��ى الصعي��د التاريخ��ي والبع��د الثاني حيث 
تعد رس��الة ودعوة ال��ى جميع القراء والش��ارع 
الثقاف��ي العراقي والطلبة بكافة مس��توياتهم 
إلع��ادة إنعاش ذاك��رة املواط��ن العراق��ي الرتياد 
املكتب��ات وضرورة قراءة الكت��ب الورقية ذلك ألن 
وس��ائل التواصل اإلجتماعي قد أبعدت املواطن 
العراقي وحتى العربي بعض الش��يىء عن إرتياد 

هذه املكتبات.

علي البدر
 إلَتَقيُت��ُه ُصْدف��ة. ُمقيٌم منذ س��نوات. 
كالم س��احر يجب��رك على اإلس��تماع. 
ماهر باس��تعمال الش��وكة والسك�.. 
مٌة مهذبٌة  »رج��اًء. تس��محيلي..«. ُمقدَّ
متع��ارٌف عليه��ا، ِيطلب به��ا حاجاته. 
وق��ف أمام��ي، بدل��ة وحذاء منس��جم 
ي��دي  م��ددت  جميل��ة.  عن��ق  وربط��ة 
بجيب معطفي. رفض بإصرار. س��حب 
محفظت��ه وعّد بع��ض األوراق النقدية. 
أش��ار لي بيده. فكرة مقبولة أن نس��ير 
وس��ط مئات الناس ف��ي مدينة تزدحم 
اخل��روج.  مح��اوالً  نهض��ُت  باألجان��ب. 
ص��وت رقي��ق خلف��ي أوقفن��ي. غريبة! 
وضع��ت محفظتي ف��ي جيب��ي ثانية. 

كان بانتظ��اري. »متعود أن��ا األكل هنا. 
ماكدونال��د له نكهة خاص��ة. أنتم في 
الع��راق تتزاحمون لدفع احلس��اب. نحن 
هنا، الش��خص يدفع حس��ابه فقط. ال 
مج��ال للكرم.«. َصَخ��ٌب في كل مكان. 
أقداٌم متس��ارعٌة وعيوٌن ش��اردٌة. ألكلُّ 
مشغول بنفسه. ش��اب يحتضن فتاًة 
متكئ��اً عل��ى ج��دار أثري. رجل ميس��ك 
قنينة خم��ٍر يفت��رش األرض. آخر يعزف 
على أوتار كيتار يستجدي املارة. ساللم 
ممتدة. ش��باب جالس��ون عل��ى جانبها. 
أذرع بيضاء يكسوها شعر أصفر ناعم. 
شاب يغرس حقنة مورف�. الكل ينتظر 
دوره. س��يارة بيض��اء تتوق��ف. ش��رطيٌّ 
ينزل. يفتح صندوقاً. ُحَقٌن بالس��تيكية 
تتوزع. يغادر. ملاذا؟ س��ألت باس��تغراب. 
»خوف��اً من اإليدز!. حقوق اإلنس��ان هنا 
محترمة.«.لّوح لي بيده. س��نلتقي غداً. 
صالة ممتدة و حقائٌب توزَن، وثائٌق تُخَتم 
مُمٌِل. س��يكارة إثر أخ��رى. َنَفٌس  وانتظارٌ 
عميٌق وحزم��ة رماد تط��ول. ينهض من 
مكانه . يس��ير ع��دة خط��وات. يَنُكُت 
س��يكارته، يتالش��ى الرماد. يقوم ثانية 

وثالثة. س��يكارة أخرى. تكرار متواصل. 
س��لوك حض��اري. عراقي ملت��زم . نداٌء 
حتتن��ا  الغي��وم  م��ن  طبق��ات  يتك��رر. 
تتس��ارع. أحزم��ُة أم��اٍن تُربَ��ُط ثاني��ة. 
أحزمة ناقلة وعيون شاخصة وحقائب 
َرْت حقيبُته. تغير مزاجه. طار  ت��دور. تأخَّ
صوابَ��ه. إمت��ص َنَفس��اً عميق��اً توهج 
زَم ش��فتيه.  رماُده��ا. كاد أن يس��قط. 
سحب س��يكارته بانفعال. رماها أرضاَ، 
داس��ها بضج��ر وفركها حت��ت حذائه. 
تن��اول حقيبته وهم باخلروج. َمَس��ْكُت 
يده، ضغطتها بانفعال. التقت نظراتنا. 
ق في وجهي. َش��َررٌ  »مل��اذا؟ مل��اذا؟«. ح��دَّ
يتطاي��ر من عينيه. نظَر إليًّ باس��تعالء 
َف قليالً واس��تدارَ  س��احباً عربت��ه. توقَّ
نحوي وبصوت ف��ظ، رّد متهكماً. »َنحُن 
في بغداَد يا أس��تاذ. نحن ف��ي بغداد يا 
اس��تاذ.«. مللمُت حقائبي. حلظُة َصْمٍت 
ساَدت. َجَمْعُت شتات أفكاري. نسيماُت 
ه��واٍء َعذٍب دخل��ت رئَتيَّ وحلظ��اُت أماٍن 
أحاطتني. جنوٌم ُمتألِلئٌة وهاِجُس فرَحٍة 
عامرٍة رتََّلْت على أثرها شفتاي. نحن في 

بغداَد.

كتب مطبوعة حجريًا تزين مكتبة املتحف العراقي

)The Frankfurter( الفرانكفورتر  

أظهر يوسف خنوعه 
للظروف بتربير 

غري مقنع كونه من 
نوع العشاق الذين 

يطلبون اخللود للحب

ثقايف واسط يشارك مبهرجان آذار الثقايف وحيظى بتكريم درع اإلبداع
صباحي  جتالسني  من  يا 

واملساء
بال  اليك  اسراري  فابوح 

عناء..
واقلد احلركات والضحكات...

واطير ب� الذكريات..
واشياء.. اشياء  وبينك  بيني 

تشابه بعضها بعضا..
وهمي سيدي ترضى

اضمك بي اشيائي..واشالئي
اال ياسيد الدنيا..
اال ياسيد العمر

بدونك الدما يجري..
وال عمري وال قدري

) حلم عمري (

ريم البازي



متابعة / البينة اجلديدة
أث��ارت الفنانة ريهام حجاج جدالً 
كبيراً بعدما نشرت صورة لها من 
خالل حسابها على »إنستغرام« 
م��ن دون خامت الزفاف، فخرجت ش��ائعات 
كثي��رة على مواقع التواص��ل االجتماعي 
تزع��م بأنه��ا انفصل��ت عن زوجه��ا رجل 
األعم��ال محم��د ح��الوة. ويب��دو أن ه��ذه 
الش��ائعات أثارت غض��ب ريهام، فقررت 
الرد عليه��ا بطريقة غير مباش��رة، 
ونش��رت ص��ورة جتمعه��ا بزوجها 
وعلق��ت عليه��ا بوض��ع رس��مة 
»قل��ب«، لتؤك��د أن ما ت��ردد حول 
انفصالهم��ا أو نش��وب خالفات 
بينهما مجرد ش��ائعات.وكانت 
ريهام علنت زواجها من محمد 
حالوة بعد م��رور فترة قصيرة 
عل��ى انفصاله ع��ن النجمة 
ياس��مني عبد العزي��ز، مما دفع 
البعض إلتهامها بتخريب حياة 
ياس��مني األس��رية والدخ��ول في 
عالقة عاطفية مع رجل متزوج، وهو 
ما نفته ريه��ام موضحة أنها تعرفت 
على محم��د حالوة بع��د انفصاله عن 

ياسمني عبد العزيز.

* من هي برتان؟
خريج��ة  چقماقچ��ي  برت��ان   –
اجلميل��ة جامع��ة  الفن��ون  كلي��ة 
بغ��داد عام١٩٩٣، عرفت برس��ومها 
للفراش��ات بأش��كال وألوان باعثة 
ابتساماتها  واألمل تش��به  للحياة 
وضحكتها التي ال تفارقها بالرغم 
م��ن كل احملن التي م��رت بها حالها 
الذي��ن م��ّروا  العراقي��ني  ح��ال كل 
األخ��رى  تل��و  الواح��دة  بالش��دائد 
ليخرج��وا منه��ا وكأنه��م العنقاء 

دوماً ترفع رأسها من حتت الرماد.
* م��ا تأثي��ر العائل��ة عل��ى جتربتك 

اإلبداعية؟
– كانت والدتي الرسامة فريال عزت 
تعّلمن��ي دوماً أن ال ح��دود للطموح 
واللون. منها تعلمت حب الفراشات 
ألنها كانت تعش��ق الطبيعة )زهور 
البري��ة خاص��ة( فكس��بت الل��ون 
واحلب منها ورس��مت دوم��اً بلهفة 
وش��غف، ولم التزم فقط بالفرشاة 
بل كنت، ومازلت، استعمل أصابعي 

تلوي��ن  ف��ي  أخ��رى  تكني��كات  او 
لوحاتي ألنن��ي أتفاعل مع املوضوع 
ح��ني أرس��م وأجتل��ى داخ��ل اللون 
ألنطلق كجناحي فراشة بني األزهار 
واأللوان، ألن أفضل األلوان عندي هي 

كل األلوان.
* ما سبب عودتك الى بغداد بعد أن 

عشت سنوات طواال خارج البالد؟
– جذوري الذهبية راسخة في بغداد، 

وأنا ال أحب االبتعاد عن اجلذور.
* م��اذا عن أب��رز مش��اركاتِك خارج 

العراق؟
– ش��اركت في العديد من املعارض 
احمللية والدولية.. فمنذ أن كان عمري 
١٣ عاماً وأنا أش��ارك س��نوياً بعمل 
فني او مبعرض ش��خصي من مكان 
آلخر. لكن أقرب األماكن لقلبي هي 
بغ��داد ألنني أع��رض أعمال��ي دوماً 
مع زمالء الكلية التي درس��ت فيها 
حيث نهلنا علوم الفن واللوحة وفن 
الرس��م واخليال واستعمال اخلامات 
من أس��اتذة كبار أمثال الراحل نزار 
الهنداوي وس��عدي عب��اس ونعمت 
حكمت وصبيح كل��ش، طبعاً كان 
لألخير ال��دور الكبير ف��ي توجيهي 
اللوحة، ومنه��م تعلمت  لتكوي��ن 

ال��ذي  فه��و  حب��ي جل��واد س��ليم 
متس��ك مبدينته وأحبها وعبر عنها 

بلوحاته.
* كي��ف ترس��م برت��ان عب��د القادر 

لوحتها؟
– إن الفن��ان ليس مبع��زل عن احلياة، 
ف��كل ح��دث مي��ر ب��ه الع��راق ت��راه 
منعكساً في أعمالي. في السنوات 
األخيرة أحسست حقاً باليتم بعد 
غياب والدتي من حياتي فكان طعم 

الفقد مّراً لكني تعلمت من غيابها، 
كم��ا حضوره��ا، معن��ى أن تخل��ق 

الفرح من احلزن وأن ترسم ابتسامة 
على ش��فتيك وأنت حتلم بغد قادم 
أفضل من الذي مضى، لذلك أسعى 
لس��بر أغوار الفن وأن أتعلم في كل 
يوم ش��يئاً جديداً ألن من األفضل أن 
نخ��رج بحرية من لوح��ة الى أخرى، 
فاللوحة مرحلة لون وخاصية وحلم 

سيتحقق وحلم آخر تعّثر.
* ما أهم محطات برتان؟

- أحل��ى احملطات كان��ت في كركوك 
وكان  مع��رض  أول  أقم��ت  حي��ث 
عمري آنذاك ١٣عام��اً فقط وثانيها 
اش��تراكي في املعرض السنوي عام 
تخرجي في بغ��داد ١٩٩٣، ومعرضي 
في بناية powerhouse في سيدني 
ف��ي  اش��تركت  ث��م  باس��تراليا، 
معرض مع اجلمعية اإلس��المية في 
كامبيرا عام ٢٠٠٥، بعدها ش��اركت 
ف��ي مع��رض )لألت��راك م��ن جميع 
العال��م( ال��ذي أقي��م ف��ي منطقة 
البحر األس��ود.. وأخيراً مش��اركتي 
ف��ي معرض )جتليات ف��ي بغداد( في 

كاليري مدارات.
* ما حلم برتان؟

– حلمي ال حدود له ألنني باإلضافة 
لكوني رسامة فأنا مصممة ونّحاتة 

أيض��اً، ف��ي حي��ث أنن��ي ب��دأت في 
صغري بفن النحت بالطباشير وفن 
اخلطابة، وأعلم جيداً أنني سأحقق 
حلم��ي ألن حلمي األخير حتقق وهو 

أن أعرض عملي هذا في بغداد.
* ما معنى اسم برتان؟

– بالتركماني��ة ه��و )الضوء الوحيد 
م��ن اهلل( وكان ل��ي نصي��ب من متيز 
هذا االس��م بأن انعك��س هذا على 
واحلم��د هلل. إيجابي��اً  ش��خصيتي 

)بضحكة رقراقة من القلب ودمعة 
عل��ى اخلد( عّب��رت برتان ع��ن حّبها 
للع��راق ومتنياتها ب��أن يحظى الفن 

مبكانة أوسع في العراق ألنه الوحيد 
ال��ذي يجمعنا دون أي حتس��س من 
اآلخر وه��و م��ن س��يقودنا للقبول 
باآلخ��ر وبالتال��ي في بن��اء وطن من 
احملب��ة تس��كنه الفراش��ات. جدير 
بالذك��ر أن برت��ان اجتمع��ت بزمالء 
الكلية في معرض أقيم على قاعة 
م��دارات للفن��ون في ش��ارع حيفا 
مبعرض اشترك فيه ١٩ فناناً تباينت 
أعماله��م ب��ني نحت ورس��م، وكان 
عملها ش��اخصاً في قل��ب القاعة 
يحي��ل م��ن يش��اهده ال��ى فاجعة 

الفقد.

ريهام حجاج تكشف 
حقيقة طالقها من طليق 

يامسني عبد العزيز

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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حوار / ريا عاصي ال

الفنانة التشكيلية برتان عبد القادر صاحبة العمل الكبير )بغداد مدينة أحالمي(

فاجأت الفنانة التشكيلية برتان عبد القادر اجلمهور بعمل صارخ وخارج عن إطار اللوحة مبجموعة قمصان شكلت تكويناً تعبيرياً هائالً 
قوامه اللون األسود في تركيبة خارج إطار اللوحة املعتادة، ليصعد بصرخة مكتومة الى أعالي الفضاء. عمل مذهل يكشف حجم فاجعة 

م��ن غادرونا دون ش��اهد ودون قبر: )لكل أولئك الراحل��ني واملفقودين في حيواتنا املتتالية إم��ا مبقبرة جماعية أو بحرب 
طائفية أو بإرهاب ملّفع بالدم او حتى مبن لم تدركهم األيام لتبلغنا أنهم فقدوا هم وعوائلهم حتت ركام مدن محررة 

من إجرام داعش(.. هكذا أهدت العمل الفنانة برتان، فمن هي برتان؟

عرفت برسومها للفراشات بأشكال وألوان باعثة للحياة واألمل تشبه ابتسامتها وضحكتها

الفنان ليس مبعزل عن 
احلياة، فكل حدث مير 

به العراق تراه منعكسًا يف 
أعمالي.

يف السنوات األخرية 
أحسست حقًا باليتم بعد 
غياب والدتي من حياتي

البينة اجلديدة / صباح رحيمة
الفيلم الروائي القصي��ر والقصير جداً أصبح ظاهرة فنية في 
جميع أنحاء العال��م وأصبحت له مهرجانات كثيرة ومتنوعة 
العناوي��ن واملضام��ني حت��ى راح��ت بع��ض ه��ذه املهرجانات 
تتخص��ص ف��ي مناقش��ة جان��ب معني م��ن جوان��ب احلياة 
كاالره��اب واملرأة واإلعاقة .... الخ. وص��ار العراق واحدا من أكثر 
وميكن أهم الدول تنظيماً في الكم والنوع وبرز منه الكثير من 
الش��باب الذي حصد اجلوائز وقدم البالد بالفن السابع صانعاً 
مبدع��اً يناف��س دوالً متقدم��ة وله��ا تاريخ عريق ف��ي صناعة 
السينما مبيزانيات بس��يطة واجهزة وتقنيات متواضعة وفي 
ظروف إنتاجية ال يحسد عليها حتى راح يصنع الفلم بجهاز 
الهات��ف ويناف��س به كما فعل اخمل��رج هادي ماهود )الس��وق( 
وغي��ره من الش��باب. والي��وم يقدم لنا الش��اب أب��رار اجلبوري 

فلمه الثاني )عنقا( بواس��طة جه��از املوبايل بعد أن قدم فلم 
)أكبر م��ن احلب( الذي حصل به على جائ��زة أفضل إخراج في 
مهرجان معه��د الفنون اجلميلة / الرصافة لعام ٢٠١٨ ونافس 
على املرتبة االولى في امللتقى الش��بابي االول للس��ينما الذي 
أقامته وزارة الش��باب. وفلم العنقاء من األفالم القصيرة جداً 
والذي ال يتع��دى اخلمس دقائق وهو من األفالم الروائية الرمزية 
الذي قدم لنا احلياة وما يقدمه االنس��ان في س��بيل بناء بلده 
وما يبذله م��ن جهد متواصل ليالً ونهاراً لتق��دمي زاداً أو جماالً 
وحضارة وتأتي احلروب على غرة عني مس��تعجلة تس��حق كل 
م��ا بناه وتبعثر كل م��ا بذله بال مباالة وال رحم��ة ولكن احلياة 
البد وان تس��تمر واالنس��ان البد وان يعيد الك��ّرة. لم يكن في 
ه��ذا الفلم أية كلمة وال متثيل اال يدي��ن وأرجل وأجواء جميلة 
وجهد واض��ح كبير في إقناع املش��اهد وإدهاش��ه في لقطة 

مؤثرة انهى بها فلمه وهو الذي س��يطر على القاعة وجعلها 
في صمت وس��كون بإنتظار ما س��يؤول اليه الفعل قدم فيه 
الليل والنهار والش��مس واملطر والصفاء والريح بجهد واضح 

وتقنية مدروسة زادتنا متعة وجمال.

الفن السابع صانع مبدع ينافس دواًل متقدمة يف صناعة السينما

متابعة / البينة اجلديدة
خالل اس��تضافة اإلعالم��ي عمرو 
أدي��ب للفنانة ناهد الس��باعي في 
برنامجه »احلكاية« املذاع على قناة 
mbc مص��ر، حتدثت عن األزمة التي 
مر بها آخر فيلم ألفه والدها اخملرج 
واملؤلف الراحل مدحت الس��باعي.

وقال��ت إن مخرج��ة الفيلم أقامت 
دع��وى قضائي��ة ضده��ا، متهمة 
إياها بأن املنتجة »والدتها« أضافت 
مشاهد في الفيلم لصاحلها على 

حس��اب بطلي الفيلم أحمد فهمي 
وش��يماء س��يف، موضح��ة أنه��م 
أصدقاء جدا وال ميكن أن تأخذ شيئا 
ليس من حقها. وأكدت أنها ليس��ت 
في حاجة ألن تضاف لدورها مشاهد 

أو غي��ره، وأنه��ا ق��ررت م��ع والدتها 
املنتج��ة ناهد فريد ش��وقي صناعة 
هذا الفيلم تخلي��دا لذكرى والدها.

وقال��ت إن مخرج��ة الفيلم ادعت أن 
الفيلم م��ن تأليفها ودفع��ت أمواال 
في نقابة املهن التمثيلية لتشكيل 

جلنة إلثب��ات أن الفيلم من تأليفها، 
لك��ن اللجنة أك��دت أن الفيلم من 
تأليف والدها. وفي مداخلة للفنانة 
شيماء س��يف أكدت أن كل ما قيل 
عن اس��تيالء ناهد الس��باعي على 
مس��احة من دورها ال أساس له من 
الصح��ة، وأك��دت أن العم��ل معها 
ممت��ع وال صح��ة ل��كل ما قي��ل وأن 
والدتها املنتجة ناهد فريد ش��وقي 
كان��ت موف��رة كل ش��يء إنتاجي��اً.
وأضاف��ت أن ما حدث هو مش��كلة 
بس��يطة لكنه��ا بعي��دة متاما عن 
ناهد، وقالت: »ما الذي يجبرني على 
العمل مع ناه��د إذا كان هذا الكالم 
حقيقياً فاألول��ى أن أبتعد وال أعمل 

معها«.

ناهد السباعي تتحدث عن القضية املرفوعة ضدها 

متابعة / البينة اجلديدة
نش��ر الفن��ان محم��د رمض��ان عل��ى 
حسابه اخلاص في »إنستغرام« مقطع 
فيدي��و أثناء تس��جيله إح��دى أغانيه 
بعنوان »القم��ر«. وعلق عل��ى الفيديو 
الغال��ي..  اجلمه��ور  »س��يادة  بقول��ه: 
باملفاجآت«،  الق��ادم مل��يء  األس��بوع 
ليتلق��ى آالف التعليق��ات من جمهوره 
يطالبه بعمل حفل حي، كما تس��اءل 
العدي��د من اجلمهور عن املفاجآت التي 
يقصده��ا رمضان وهل يقصد احلفل أم 
كليب جدي��دا. املثير أن مقطع الفيديو 
حق��ق أكث��ر من ملي��ون مش��اهدة في 
س��اعات قليل��ة، وه��و رق��م كبي��ر لم 

يحقق��ه رمضان في أي من كليباته في 
تلك الساعات القليلة.

حممد رمضان يشوق مجهوره 
ملفاجأة جديدة

البصرة / البينة اجلديدة
قال وزي��ر الثقافة والس��ياحة 
واالث��ار الدكت��ور عب��د االمي��ر 
احلمداني، يوم اخلميس املاضي، 
انه مع الفن االصيل واملس��رح 
ال��ذي يس��لط الض��وء  اجل��اد 
العراقي��ة  الش��خصية  عل��ى 
احلي��اء  واليخ��دش  احلقيقي��ة 
ويناس��ب الذوق العام. واضاف 
الدكتور احلمداني خالل تفقده 
دائرة الس��ينما واملسرح قسم 

الفن��ون في البص��رة، انه عازم 
عل��ى حلحل��ة كل املش��اكل 
واملعوقات التي تعترض االعمال 
الفنية بكل انواعها. واستمع 
ملطال��ب  احلمدان��ي  الدكت��ور 
وس��بل  الدائ��رة  واحتياج��ات 
باالعمال  واالرتق��اء  حلحلتها 
الفنية، وش��دد احلمداني على 
ض��رورة احلف��اظ عل��ى الف��ن 
البصري ال��ذي ميثل هوية هذه 

املدينة.

وزير الثقافة يتفقد دائرة السينما واملسرح قسم الفنون يف البصرة

متابعة / البينة اجلديدة
عب��رت النجمة إله��ام الفضالة عن س��عادتها بخبر 
حم��ل ابنتها منى العتيبي بطفله��ا األول، وذلك بعد 
اش��هر من زواجه��ا، ليح��دث االمر ضج��ة كبيرة بني 
متابعيها. ونشرت الفنانة الكويتية مقطع فيديو عبر 
حسابها على »سناب شات« وبدت في غاية السعادة 
وه��ي تقول: »أنا موجودة في عيادة الدكتورة.. هذا بعد 
س��ر.. توي بعلن عنه.. أنه أن��ا بصير ماما لوما.. بيصير 

عندي حفيدة.. ولكن أنا سأخبر الدكتورة أال تخبر األم 
أو األب عن جنس البيبي.. فأنا اللي هس��وي املفاجأة.. 
أمه الكبي��رة أي جدته هي من س��تخبر عنه والديه«.

ونش��رت بعده��ا الورقة التي س��جلت له��ا الطبيبة 
فيه��ا جنس اجلن��ني، وراحت حتير ابنتيه��ا وتالعبهما 
بطريقة طريفة، إلى أن فتحت الورقة وعرفت النتيجة 
دون ان تعلن عنها، لتحضي��ر مفاجأة البنتها وزوجها 

واخبارهم بها.

بعد احتفاهلا بزفاف ابنتها .. هكذا أعلنت
إهلام الفضالة انتظارها مولوداً جديدًا
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جمهورية العراق
مديرية بلديات واسط
لجنة البيع واإليجار 

العدد: 527
التاريخ: 2019/3/3

م/ إعـــــــالن
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط )للمرة الثانية عن بيع القطع السكنية( املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية االحرار 
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 فعلى الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية االحرار خالل فرتة )30( 
ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها يف الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )50%( من القيمة التقديرية بصك مصدق 
او نقدا وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية اعاله يف تمام الساعة )العاشرة صباحا( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 
النشر واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من 
البلدية بهذا الصدد وفق املادة 15 من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 لذا اقتضى التنويه التي تنص )يجري االعالن عن بيع الدور 
او الشقق او االراضي السكنية العائدة اىل الدولة بما فيها اموال الدولة العائدة لدواوين االوقاف اىل منتسبي الدولة او القطاع العام املتزوجني الذين 
ال يملكون هم او ازواجهم او اوالدهم القاصرين دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه االستقالل ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض 

سكنية من الدولة او الجمعية التعاونية.
1. يجري البيع بني منتسبي الوزارة الواحدة مع اعطاء االسبقية ملنتسبي الدائرة التي تعود الدور او الشقق او االراضي السكنية لها اوال.

2. فاذا لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة او الدائرة املعنية او بقية قسم منها فتعلن مجددا للبيع ملنتسبي الدوائر العامة. 
3. ويف حالة عدم حصول الراغب بالشراء منهم او بقي قسم منهم تعلن مجددا للبيع اىل املواطنني كافة من تتوفر فيهم شروط التملك.

املستمسكات املطلوبة:ـ
• تعهد خطي وفق قرار 120 لسنة 1982 وحسب التعليمات الخاصة بتوزيع قطع االراضي السكنية الصادرة من مجلس الوزراء. 

• املستمسكات للزوج او الزوجة او حجة اعالة اذا كان اعزب.
• بيان استفادة. 

• تأمينات 50% من القيمة التقديرية بالنسبة ملوظفي وزارة البلديات واالشغال العامة. 
• تأمينات 50% بالنسبة ملوظفي الوزارات االخرى واملواطنني عامة. 

• تأمينات 50% لبقية املواطنني الغري موظفني. 
املهندس االقدم
علي عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس لجنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد: 247/ب/2019
التاريخ: 2019/3/10

اىل املدعى عليه/ عالء سالم محمد
إعــــــــــالن

تطلب  والذي  اعاله  املرقمة  الدعوى  لوظيفته  اضافة  الخليج  ملصرف  املفوض  املدير  املدعي  اقام 
دعوتك للمرافعة والحكم بالزامك بدفع مبلغ قدره )65.000.000( خمسة وستون مليون دينار 
واملرفق بكتاب مركز  الخاجية األوىل  اقامتك حسب اشعار مختار منطقة  عراقي وملجهولية محل 
شرطة الخلود بالعدد 2360 يف 2019/2/19، عليه تقرر تبليغكم بواسطة صحيفتني محليتني 
عدم  حالة  ويف  صباحا  التاسعة  الساعة   2019/2/13 يوم  صباح  املحكمة  هذه  امام  للحضور 

حضوركم او من ينوب عنكم قانونا سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون.
القاضي عمار حسن عبد علي

تنويه
ورد سهوًا يف صحيفة »البينة الجديدة« يف يوم األربعاء 2019/3/6 
يف العدد )3141( خطأ )2500 سهم( والصحيح هو )25000 سهم( 

لذا اقتضى التنويه.

جمهورية العراق
وزارة املالية

الهيئة العامة للكمارك
مديرية كمرك املنطقة الوسطى

القسم: الدعاوي
العدد: 19/ ب/ 2019
التاريخ: 25/ 2/ 2019

إعالن كمركي
تم ضبط السيارة املبينة اوصافها ادناه فمن يدعي بعائديتها 
معه  مستصحبًا  الدعاوى  قسم  املديرية/  هذه  مراجعة 
من  يومًا  عشر  خمسة  مدة  وخالل  الثبوتية  املستمسكات 
كان  اذا  يومًا  وثالثني  العراق  داخل  كان  اذا  االعالن  تاريخ 
وفق  القانونية  االجراءات  سنتخذ  وبعكسه  العراق  خارج 

االصول.
د. علي نعمة بيتي
مدير كمرك املنطقة الوسطى

جملس الوزراء يصدر 
توجيهًا للمؤسسات الدولية 
والتمويلية بشأن االقرتاض

بغداد / البينة الجديدة
اصدر مجلس الوزراء، توجيها إلى املؤسسات الدولية والتمويلية 
بشأن االقتراض اخلارجي واملنح. وقالت أمانة مجلس الوزراء، في 
بي��ان تلقت »البينة اجلديدة« نس��خة من��ه، إن »مجلس الوزراء 
قرر التوجيه الى املؤسس��ات الدولية والتمويلية، والدول، بعدم 
الدخول في أي نقاشات او محادثات مباشرة مع الوزارات واجلهات 
غي��ر املرتبط��ة ب��وزارة واحملافظات وجه��ات التنفيذ مب��ا يتعلق 
بالقروض«. وأضافت أن »اجمللس شدد على استحصال املوافقات 
الرسمية من وزارتي )املالية والتخطيط(، واللجنة املعنية بإدارة 
الق��روض في األمانة العامة جمللس الوزراء، وارس��ال طلب واضح 
من وزارة املالية بش��أن طلب التموي��ل وتقترن القروض مبصادقة 
رئي��س مجلس الوزراء، قبل أي نقاش��ات«. وتابع��ت، أن »اجمللس 
واف��ق عل��ى االلتزام مب��ا جاء في اح��كام املادة )2 / ثاني��ا / 7( من 
الفصل الثاني من موازنة 2019، والفقرة )21/أ( من القسم الرابع 
م��ن املوازنة ذاتها لضمان االس��تخدام األمث��ل للموارد اخملتلفة 
وااللتزام بالتوجيهات العامة للدولة، وتقييد املنح كافة املقدمة 
اصوليا في املالية والتخطيط وفقا ألحكام املادة 1 من اإليرادات 

من موازنة 2019«.

بغداد / البينة الجديدة
عقد مكتب رئيس مجلس الوزراء ، امس 
االثن��ن، اجتماع��ه االول لبن��اء حتالف 
يض��م القطاعن الع��ام واخلاص، على 
قاعة مؤسس��ة احملطة لريادة االعمال.

وحضر االجتم��اع ممثلو القطاع العام 
م��ن وزارة االتص��االت واملالي��ة والبنك 
املرك��زي العراقي واملص��رف الصناعي 
وممثل البنك الدولي وعن القطاع اخلاص 
ممثل مؤسس��ة احملطة لريادة االعمال.

وذك��ر مص��در ف��ي احملط��ة ل�»البين��ة 
اجلدي��دة« ان »االجتم��اع يتضمن ثالث 
جلس��ات م��ن اجل بن��اء حتال��ف بن 
القطاع العام واخلاص والذي س��تكون 
مؤسس��ة احملطة هي املمثل الصحاب 

املش��اريع الريادي��ة من اج��ل النهوض 
بواقع البالد االقتصادي وليكون هنالك 
ش��راكة حقيقية للقطاع اخلاص في 
لالعوام  االقتصادية  السياس��ة  رسم 
القادمة«. من جانبه اش��اد ممثل البنك 

الدولي مبؤسسة احملطة لريادة االعمال 
معتبره��ا املؤسس��ة الوحي��دة الت��ي 
احتضنت الشباب واملشاريع الناشئة 
ف��ي ظل غي��اب الدع��م م��ن القطاع 

العام.

املوصل / البينة الجديدة
اعلن محافظ نينوى نوفل العاكوب، 
امس االول األحد، عن بدء اعادة اعمار 
1400 منزل مهدم في قضاء س��نجار 
غربي املوصل، فيما باش��رت املالكات 
الهندس��ية والفني��ة ف��ي مديريتي 
البلدية والبلديات باعادة اعمار اكبر 
معمل للسكر في اجلانب االمين. وقال 
العاكوب في تصريح اوردته صحيفة 
»الصباح« الرس��مية واطلعت عليه 
»البين��ة اجلدي��دة«، إن “جلن��ة اعمار 

املناطق املتضررة في محافظة نينوى 
باش��رت اع��ادة اعمار وترمي��م 1400 
منزل س��كني مهدم كمرحلة اولية 
ف��ي قضاء س��نجار االكث��ر ضررا من 
عصابات داع��ش االجرامي”. وأضاف، 
أن “شركتي الفاو والسعد وبالتعاون 
مع نخبة هندسية من مديرية بلديات 
نينوى، باش��رت العم��ل لترميم عدد 
من املنازل لعودة الس��كان االيزيدين 
ال��ى منازلهم املدم��رة”. على صعيد 
آخر، كش��ف رئيس جلنة االعمار في 

مجل��س نينوى عبد الرحمن الوكاع، 
عن اعادة اعمار اكبر معمل للس��كر 
ف��ي اجلانب االمي��ن بع��د تفجيره من 
العصاب��ات االرهابية. وق��ال الوكاع، 
إن “املالكات الهندس��ية والفنية في 
مديريتي البلدية والبلديات، باش��رت 
اعمار املعمل بعد رفع االنقاض منه، 
ومت العم��ل عل��ى ترميم��ه وتأهيل��ه 
العادت��ه للعم��ل مج��ددا ف��ي امي��ن 
املوصل”، مبينا أن “مدة اجناز املعمل 

حددت ب�10 اشهر”.

»احملطة« حتتضن أول اجتماع لبناء حتالف يضم القطاعني العام واخلاص

حمافظ نينوى: املباشرة بإعمار 1400 منزل مهدم يف قضاء سنجار
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اكتشاف علمي يسمح للبشر 
بالرؤية يف الظالم

متابعة / البينة الجديدة
ميكن أن يتمكن البش��ر قريبا م��ن الرؤية في الظالم بعد تطوير 
حقن تس��مح للحيوانات بالكشف عن األش��عة حتت احلمراء 
ليال ونهارا.وقال فريق البحث في جامعة العلوم والتكنولوجيا 
)USTC(، إن��ه ف��ي حني أن األش��عة حتت احلمراء ع��ادة ما تكون 
غير مرئية، إال أن احلقن املطورة ميكن أن تس��اعد على كش��فها 
كوه��ج أخضر اللون.ويزع��م الباحثون أن التقني��ة اجلديدة لها 
تطبيق��ات عس��كرية وأمني��ة، خاص��ة للموظف��ني العاملني 
ف��ي البيئ��ات املظلمة.وقام الفريق الذي عم��ل مع كلية الطب 
بجامعة ماساتشوستس، بضخ مادة نانوية في عيون الفئران. 
وتقوم هذه اجلس��يمات بتحفيز خاليا الكش��ف عن الضوء في 
العني، والتي تسمى اخملاريط، ما يسمح بالكشف عن األشعة 
حتت احلمراء، والتي عادة ما يكون لها أطوال موجية طويلة جدا 
ال ميكن اكتش��افها.وقال جني باو، املعد املش��ارك في الدراسة: 
“في جتربتنا، امتصت اجلس��يمات النانوية ضوء األش��عة حتت 
احلمراء، زهاء 980 نانومترا في الطول املوجي، وحولته إلى ضوء 
بلغ ذروته عند 535 نانومترا، ما جعل ضوء األشعة حتت احلمراء 
يظهر بالل��ون األخضر”.واختبر الباحثون اجلس��يمات النانوية 
لدى الفئران، والتي ال تس��تطيع )مثل البشر( رؤية األشعة حتت 
احلم��راء بش��كل طبيعي.وأظه��رت الفئران اخلاضع��ة للحقن 
املطورة، عالمات فيزيائية الكتشاف ضوء األشعة حتت احلمراء.
وتعتم��د التقنية احلالية لألش��عة حت��ت احلمراء عل��ى أجهزة 
الكش��ف والكامي��رات، التي غالب��ا ما تكون محدودة بس��بب 
ض��وء النهار احمليط، وحتتاج إلى مص��ادر طاقة خارجية.ويعتقد 
الباحثون أن اجلسيمات النانوية املتكاملة البيولوجية، مرغوبة 
أكثر لتطبيقات األش��عة حت��ت احلمراء احملتملة في التش��فير 
الدراس��ة،  املدن��ي واألم��ن والعملي��ات العس��كرية.وخلصت 
الت��ي ُنش��رت في مجل��ة “اخللية”، إل��ى أنه ميكن إج��راء املزيد 
من الدراس��ات لضبط طي��ف االنبعاث للجس��يمات النانوية، 

لتتناسب مع العيون البشرية.

»واتس اب« حيظر بعض مستخدميه 

متابعة / البينة الجديدة
اكتشف علماء أن زيادة استهالك األطعمة 
القائمة على النباتات مع مرور الوقت، ميكن 
أن تؤدي إل��ى إطالة حياتك.وحللت دراس��ة 
أمريكي��ة جدي��دة كيفي��ة تأثي��ر التغيرات 
اإليجابية أو الس��لبية في النظام الغذائي، 
عل��ى خطر وفاة الفرد في وقت مبكر، بغض 
النظر عن عادات األكل السابقة.وش��ملت 
الدراس��ة 47 ألفا و893 ام��رأة و25 ألفا و737 
رج��ال، مبتوس��ط عم��ر 63 عام��ا، دون وجود 
تاريخ س��ابق ألم��راض القلب أو الس��رطان.
وقّي��م العلم��اء التغيي��رات ف��ي نظامهم 
الغذائي على مدى 12 عاما، قبل دخول عام 
1998، ث��م تتبع��وا حاالتهم مدة 12 س��نة 
أخرى.ووجدوا أن الوفيات كانت أقل بنس��بة 

10% ل��دى أولئ��ك، الذين لديه��م أكبر زيادة 
في النظ��ام الغذائي الصح��ي النباتي. في 
حني كانت الوفيات أعلى بنس��بة 11% لدى 
أولئك الذين لديهم أكبر زيادة في استهالك 
الغذاء غي��ر الصحي، مثل عصائر الفاكهة 
واحلب��وب املك��ررة والبطاط��س واحللوي��ات.

علم��اء يدع��ون اكتش��اف مفت��اح العيش 
200 س��نة!واعتمدت النتائ��ج عل��ى ع��دد 
م��ن العوامل، مبا في ذل��ك العمر أو العرق أو 
مؤش��ر كتلة اجلسم أو تغيير الوزن أو تاريخ 
اإلصابة مبرض الس��كري أو األزمة القلبية أو 
الس��رطان، أو عوامل خطر اإلصابة بأمراض 
القلب أو األدوية أو حالة انقطاع الطمث أو 
استخدام الهرمونات.وقالت الدكتورة ميغو 
بادن، املعدة الرئيسة للدراسة والباحثة في 

جامعة هارفارد: “خالل فترة من الزمن، ميكن 
أن يقلل استهالك كمية من احلبوب الكاملة 
والفواك��ه واخلض��روات، مع تقلي��ل احلبوب 
املكررة واحللوي��ات واألطعمة احليوانية، من 
خطر الوفاة بأم��راض القلب”.وقال العلماء 
إن نتائجهم ميكن أال تكون قابلة للتعميم 
على مجموعات أخرى من الناس، ألن العينة 
كان��ت م��ن املهني��ني الصحيني م��ن أصول 
أوروبية.وتوصي مؤسسة القلب البريطانية 
البالغ��ني باتباع نظ��ام غذائي مت��وازن من 
الفواك��ه واخلضروات، واألطعمة النش��وية 
مثل اخلب��ز واألرز وبعض احللي��ب ومنتجات 
األلبان، وكذلك اللحوم واألس��ماك والبيض 
والفاصوليا، وغيرها من مصادر البروتني غير 

األلبان.

كيف ميكنك عكس نظامك الصحي إلطالة عمرك؟

متابعة / البينة الجديدة
يعتب��ر م��رض الهيموفيلي��ا )الناع��ور( 
م��ن االمراض التي ش��غلت حيزا كبيرا 
التاري��خ  العلم��اء عب��ر  اهتم��ام  م��ن 
بحك��م الطبيع��ة اخلاصة والش��ديدة 
القسوة التي متيز بها هذا املرض وقد مت 
تخصيص يوم الس��ابع عشر من شهر 
ابري��ل م��ن كل عام ليك��ون يوما عامليا 
للتوعي��ة والتثقي��ف حول ه��ذا املرض 
..كلمة هيموفيليا تعني  س��يولة الدم 
وهي مش��تقة م��ن كلمت��ني يونانيتني 
philia تعني ال��دم وكلمةhaima: هم��ا

وتعني احل��ب وبالتالي فهو املرض احملب 
للدماء اما التسمية بالناعور وهو جناح 
الطاحون او الساقية فهو توصيف اخر 
دقي��ق ملرضنا فكما ال يتوقف الطاحون 
او الساقية عن الدوران ال يتوقف اجلرح 
عن اس��الة الدم��اء!!. الهيموفيليا من 
امراض ال��دم الوراثية الناجتة عن نقص 
اح��د عوامل التجلط في الدم بحيث ال 
يتخث��ر دم املصاب مب��رض الهيموفيليا 
بش��كل طبيعي وهذا هو السبب الذي 
يجعل��ه عرضة للنزف ف��ي اي جزء من 
اجزاء جسمه س��واء الظاهر او الباطن 
وخاص��ة العضالت واملفاصل بش��كل 
تلقائ��ي او عقب اجراء بعض العمليات 
الصغ��ري مثل خلع احد االس��نان ومن 
اخط��ر ان��واع النزي��ف الداخليه نزيف 
الدماغ الذي يصاحبه اغماء وتشنجات 
وكذل��ك نزيف املفاصل مث��ل الكوعني 
والركبتني وهو من صور النزيف الداخلي 
ال��ذي ال تظه��ر آث��اره اال بع��د فترة من 

الوق��ت عندما تت��ورم املفاصل وتصبح 
مؤملة عند ثنيها فيفقد املصاب القدرة 
عل��ي حتريكها مؤقت��ا وقد ي��ؤدي عدم 
عالجها بشكل سريع الي تلفها  كما 
ان الطف��ل املص��اب بالهيموفيلي��ا ال 
ينزف اس��رع م��ن االطف��ال االخرين بل 
ينزف ملدة اطول.تنقس��م الهيموفيليا 
الي ثالثة اقس��ام تبعا لعامل التجلط 

الناقص  بكل حالة الي:�
ع��ن  الناش��ئة  أ:وه��ي  هيموفيلي��ا 
نق��ص عام��ل التجل��ط الثام��ن وهي 
االكثر ش��يوعا وتس��مي الهيموفيليا 
الكالس��يكية فيم��ا تأتي ف��ي املرتبة 
الثاني��ة هيموفيلي��ا ب: والت��ي تنش��أ 
من نقص عامل التجلط التاس��ع وهي 
االكثر انتش��ارا في منطقتن��ا العربية 
ويس��مي مبرض كريس��ماس نسبة الي 
اول  كريس��ماس(  )س��تيفن  الكن��دي 
مص��اب به مت تش��خيصه ث��م تأتي في 
املرتبة االخيرة هيموفيليا ج: والناشئة 
عن نقص عامل التجلط احلادي عش��ر 
وهو االقل ش��يوعا اذا م��ا قورن باالنواع 
م��ن  الهيموفيلي��ا  الس��ابقة.تعتبر 
االمراض املرتبطة بالكروموسوم )اكس( 
وه��و من اكث��ر الكروموس��ومات غرابة 
في خريطة الوراثة البش��رية من حيث 
النم��ط الوراث��ي وبيولوجيت��ه الفريدة 
وم��ن حي��ث ارتباط��ه بامل��رض الوراثي 
وينقلن��ا هذا املرض ال��ي طبيعة وراثية 
طريف��ة جعلت الس��يدات االكثر حظا 
من الرجال علي هذا الكوكب فلقد حبا 
اهلل خاليا املرأة بكروموس��ومني )اكس( 

مما ميكنها من موازنة اي عيب يطرأ على 
احدهما فعند اصاب��ة احدهما يعوض 
عمله االخ��ر بينما يوجد ل��دى الرجال 
كروموس��وم )اكس( واحد وكرموس��وم 
ه��ش واح��د يس��مي) واي( وه��و مبثابة 
نسخة متآكلة من كروموسوم )اكس( 
وب��ه ع��دد قليل م��ن اجلينات ويس��مي 
الكروموسوم اجلنسي الذكري مقتصرا 
دوره عل��ي اعط��اء الرج��ال ش��كلهم 
الرجول��ي لذل��ك ت��زداد فرص��ة اصابة 
الذك��ور بالهيموفيليا لوجود نس��خة 
واحدة م��ن كروس��وم) اك��س ( لديهم  
وعند اصابت��ه ليس هناك م��ا يعوضه 
في ح��ني ان النس��اء يحمل��ن املوروثة 
املريض��ة ولك��ن يبقني معافي��ات وغير 
مصاب��ات باملرض لذل��ك فجميع االوالد 
الذكور للرج��ل املصاب باملرض واملتزوج 

من امرأة س��ليمة ال يصاب��ون باملرض - 
الن الرجال ليس��وا مس��ؤولني عن نقل 
الكروموس��وم )اك��س( ولك��ن ينقلون 
فق��ط كروموس��وم )واي( املس��ؤول عن 
الذكوره كما اسلفنا- اما الرجل السوي 
واملت��زوج من امرأة حامل��ة للمرض فان 
نص��ف اوالدها الذك��ور يصابون باملرض 
ونص��ف بناتها يحملن��ه دون ان تظهر 
اعراض��ه عليه��ن س��ريريا.. ال تتوق��ف 
ه��ذه الطبيع��ة الوراثي��ة اخلاصة التي 
متيز النس��اء عن الرج��ال عند هذا احلد 
بل ان ضعف وهشاش��ة الكروموسوم 
واي اخل��اص بالذكور كما اس��لفنا انفا 
قد يجعل املس��تقبل القادم للنس��اء 
فحس��ب للعي��ش مبفردهن عل��ي هذا 
الكوك��ب فيم��ا س��ينقرض الرجال!!! 
بحس��ب دراسة اس��ترالية طريفة في 

هذا الصدد.وعل��ي الرغم من ان غالبية 
احل��االت وراثية اال انه ميكن للش��خص 
ان يكتس��ب الهيموفيلي��ا م��ن خالل 
طف��رة وراثي��ة تلقائي��ة كم��ا ميكن ان 
يحدث في حالة قيام اجلس��م بتكوين 
اجس��ام مض��ادة لعوام��ل التخثر في 
ال��دم مم��ا يعوقه��ا ع��ن العم��ل وه��و 
مايعرف بالهيموفيليا املكتسبة.تعتبر 
الهيموفيلي��ا مرض تاريخ��ي عرف عبر 
االزمن��ة القدمية دون تس��مية فقد ورد 
بالتلمود كتاب الشعائر اليهودية كما 
كتب عنه الطبيب العربي ابو القاسم 
الزهراوي عام 1107 م راصدا حالة عائلة 
مبوت ابنائها الذكور بسبب النزيف من 
جروح بسيطة دون تسمية للحالة.وقد 
ظه��رت التس��مية بالهيموفيليا الول 
مرة عام 1828 حيث كتبها عالم يدعي 
هوبف م��ن جامع��ة زيورخ ام��ا حديثا 
فيعرف باملرض امللكي نتيجة النتشاره 
بني بنات امللكة فيكتوريا ملكة اجنلترا 
الشهيرة والتي حملت جيناته ومن ثم 
انتش��ر املرض بني ثالثة عائالت ملكية 
اخ��ري ف��ي اس��بانيا واملاني��ا وروس��يا 
نتيجة لعالقات املصاهرة ..وفي روس��يا 
كان لهذا امل��رض امللكي محطة فارقة 
في زوال ع��رش القيصر نيق��وال الثاني 
فمع مرض ابنه اليكسي بالهيموفيليا 
استطاع الراهب الشهير راسبوتني ان 
يوهم نيقوال وزوجته انه قادر على شفاء 
ابنيهم��ا وول��ي عهدهما مس��تخدما 
امكانياته اخلارقة ف��ي االيحاء والتنومي 

املغناطيسي!.

اهليموفيليا )الناعور( من االمراض اليت شغلت اهتمام العلماء عرب التاريخ

  بكرتيا تلعب دورا يف عملية انقاص الوزن واحملافظة عليه على املدى الطويل     

متابعة / البينة الجديدة
خفض��ت أب��ل توقع��ات مبيعاتها بس��بب ضع��ف الطلب في 
الصني.قال املدير التنفيذي ل�«أبل«، تيم كوك، إن شركته تعكف 
على تطوير منتج يبعث على »االنبهار«، وأبدى تفاؤله بش��أن ما 
يحمله املس��تقبل.وواجهت ش��ركة »أبل«، مؤخ��را، تراجعا في 
املبيع��ات ولم حتقق آخر إص��دارات هاتف آيف��ون األداء املطلوب 
ف��ي األس��واق، وقال خب��راء إنها لم ت��أت مبزاي��ا ثورية.وفي وقت 
سابق، تفوقت شركة هواوي الصينية على »أبل«، وأضحى املارد 
اآلس��يوي ثاني ش��ركة في العالم من حيث مبيع��ات الهواتف 
الذكية.وبحس��ب تقرير لبلومبرغ صدر، مؤخ��را، فإن كوك أكد 
تفاؤله بشأن وضع الش��ركة خالل الوقت احلالي وما تتجه إليه 
في املس��تقبل.وتراهن ش��ركة »أبل« على مضاعفة مداخيلها 
بحل��ول 2020 ، انطالقا من مبيعاته��ا التي وصلت إلى 25 مليار 
دوالر س��نة 2016.فضال عن ذلك، تسعى »أبل« إلى خفض سعر 
»ماك ب��وك إير« الذي يبل��غ 1200 دوالر، وتعتزم الش��ركة تطوير 
الس��ماعات والس��اعات حتى تؤدي املزيد من اخلدمات.وبحسب 
براءات االختراع التي مت تسريبها مؤخرا، فإن الشركة األميركية 
تعمل على تطوير هاتف قابل للطي، بعد أن س��بقتها إلى ذلك 
كل من سامس��ونغ وهواوي.وأكدت »أبل« أنها تعكف فعال على 
تطوير نظارت��ني للواقع االفتراضي بالنظر إل��ى كون هذا األخير 

مستقبال واعدا في سوق التقنية، بحسب كوك.

متابعة / البينة الجديدة
ق��د ال يعل��م كثير من��ا أن بكتيري��ا األمعاء 
املوجودة بجس��م اإلنس��ان والت��ي تعرف ب� 
»امليكروبي��وم« تلع��ب دوراً كبيراً في عملية 
إنق��اص ال��وزن أو احملافظة علي��ه على املدى 
الطويل.وتوص��ل الباحث��ون إل��ى أن بع��ض 
البكتيري��ا الضارة باجلس��م هي املس��ؤولة 
عن إنتاج الس��موم التي جتعلك أكثر عرضة 
ملقاوم��ة األنس��ولني، األمر ال��ذي يجعل من 
الصع��ب جداً على جس��مك ح��رق الدهون 
كطاقة، إضاف��ة إلى أن عدم توازن البكتيريا 
في اجلس��م يس��بب االلتهاب ويساعد في 

اإلصابة بالس��كري، وفق ما ج��اء في موقع 
»دايلي هيلث« املعني بالصحة.ومن حس��ن 
احلظ أن بكتيريا األمعاء تستجيب بسرعة 
ألي تغير إيجاب��ي في النظ��ام الغذائي، لذا 
فإن تناول األطعم��ة التي تزيد من البكتيريا 
اجليدة باألمعاء يس��اعد وبشكل سريع في 
القضاء عل��ى البكتيري��ا الض��ارة وبالتالي 
إنقاص الوزن. إليكم فيم��ا يلي 18 نوعاً من 
األطعمة املفيدة للصحة والتي ستمنحكم 
الرشاقة املنشودة:1- اخلرشوف 2- الهندباء 
األخض��ر 3- البصل النيئ أو املطهو 4- الثوم 
الني��ئ 5- الك��راث 6- الهلي��ون األخض��ر 7- 

الهندباء البري 8- الزبادي )دون إضافة سكر( 
9- األجبان املصنوع��ة من حليب األبقار 10- 
مشروب الكفير الفوار أو الفطر الهندي 11- 
امللف��وف اخمللل 12- اخملل��الت 13- اخلضراوات 
بأنواعه��ا ) الطازجة أو املبردة وليس اجملمدة( 
14- الزيت��ون 15- ميس��و )ن��وع م��ن التوابل 
الياباني��ة يحضر من تخمي��ر الصويا أو األرز 
أو الش��عير مع امللح( 16- الكيمتشي )بهار 
كوري حار( 17- مش��روب الكمبوتشا الغازي 
وهو مصنوع من اخلميرة والس��كر والش��اي 
اخملم��ر 18- امل��رق )س��واء كان م��رق حل��م أو 

دجاج(

متابعة / البينة الجديدة
مع تزايد مع��دالت التلوث البيئي وزيادة 
نسب املدخنني والتغير الواضح فى منط 
احلياة والوجبات السريعة، ترتفع نسب 
اإلصابة باحلساس��ية الصدري��ة والربو 
الت��ى تع��د من األم��راض التى تش��كل 
خطرا عل��ى اجملتمع بداي��ة من األطفال 
الذي��ن زادت نس��بة إصابته��م باملرض.
ووفق��ا إلحصائي��ات منظم��ة الصحة 
العاملية ف��إن األمراض التنفس��ية هى 
الس��بب الثالث الرئيسى للوفيات على 
مس��توى العال��م، ويأت��ى على رأس��ها 
مرض االلته��اب القصبى الرئ��وى يليه 
م��رض االنس��داد الرئ��وى املزم��ن الذى 
يتس��بب ف��ى وف��اة 3 ماليني ش��خص 
س��نويا. ويقول د. س��مير خض��ر رئيس 
للحساس��ية  اإلس��كندرية  جمعي��ة 
واملناعة إن نسبة األطفال املصابني فى 
مصر بحساس��ية الصدر تقدر بنحو 8 
إل��ى 12%، وثلث هؤالء يصابون فى س��ن 
أقل من عامني. وتعد نسبة املصابني بها 
كبيرة ف��ى اجملتمع مما يؤثر على التنمية 
إس��تراتيجية عاملية  وهناك  واالقتصاد 
إليقاف انتشار هذا املرض يجب اتباعها 
للحد من زحف احلساس��ية التى يكون 
له��ا تأثي��ر على النم��و وال��ذكاء وكثير 

من أعضاء اجلس��م. لذا قامت جلنة من 
األطب��اء واملتخصص��ني تضم أس��اتذة 
من اجلامعات والقوات املس��لحة ووزارة 
الصح��ة والتأم��ني الصح��ى ومعاه��د 

املثل��ى  العالج��ات  بتقيي��م  البح��وث 
ملرض��ى حساس��ية الص��در الصعب��ة 
الذي��ن ال يس��تجيبون للع��الج الوقائي 
الكورتيزون وموسعات  مثل مش��تقات 

الش��عب طويل��ة املفع��ول ومض��ادات 
االلتهاب��ات األخرى، حيث أك��د األطباء 
أن ه��ذه الفئة تعانى اضطرابا فى النوم 
واألنش��طة اليومي��ة مع االنتكاس��ات 

الصدرية املتكررة ودخول املستشفيات 
اإلنع��اش بص��ورة متكررة.ووفقا  وغرف 
للدراسات فإن العالج البيولوجى لهذه 
الفئة من املرضى يسهم فى السيطرة 
على املرض وحتس��ني جودة احلياة، وعلى 
الرغم من االرتفاع النسبى لتكلفته فإن 
له جدوى عالجي��ة. كما أوصت اللجنة 
بعمل استبيان حقيقى لهذه الفئة من 
املرضى قبل أن يتم تش��خيصهم على 
أنهم حاالت حساسية صدرية صعبة، 
حيث تركز العالجات احلالية حلساسية 
الصدر للس��يطرة على املرض مبا يعنى 
غياب األعراض مع احملافظة على وظائف 
الرئة بصورة طبيعية والتحكم فى توتر 
الش��عب الهوائية. عل��ى اجلانب اآلخر 
فإن األجيال املتواف��رة اآلن من العقاقير 
ال تس��اعد على شفاء مرض حساسية 
الصدر، وعليه فإن الهدف اآلن هو إيقاف 
تدهور املرض أو الش��فاء التام. ويتضمن 
الش��فاء من حساس��ية الصدر نوعني، 
األول هو الش��فاء اإلكلينيكى - أى عدم 
وجود أعراض متاما خالل 3 س��نوات على 
األق��ل دون احلاجة لعالج ولكن يجب أال 
نغفل استمرار العملية االلتهابية. أما 
النوع الثانى فهو الشفاء الكامل وعدم 

اختالل وظائف الرئتني.

عالجات جديدة ملرضى حساسية الصدر املزمنة

أبل .. سيبهر اجلميع

متابعة / البينة الجديدة
قامت شركة »واتس اب« بحظر 
التطبيق  مس��تخدمي  بعض 
العالم بش��كل مؤقت،  حول 

محذرة إياهم من إمكانية حذف 
س��جل دردش��اتهم بالكام��ل.

»ميت��رو«  صحيف��ة  وبحس��ب 
البريطانية  السبت املاضي، يعود ذلك 

لسعي تطبيق املراسلة األش��هر في العالم ملنع استخدام نسخ 
غير أصلية منه حتمل اس��م »واتساب« وعالمته التجارية.وكشف 
التطبي��ق أن برامجه تقوم بج��والت إلكترونية لتوقيف اإلصدارات 
املزيف��ة، وحثت الش��ركة أي ش��خص يعتق��د أن البرنام��ج الذي 
يستخدمه ليس أصليا بأخذ نسخ احتياطية حملفوظات الدردشة، 
ألنه من املمكن أن ينتهي به األمر بفقدانها عند نقله إلى التطبيق 
الرسمي.كما جاء في البيان:« إذ تلقيتم رسالة حتمل جملة.. لقد 
مت حظر حس��ابك.. فهذا يعني أنك تستخدم نسخة غير مدعومة 
م��ن التطبيق، وفي هذه احلال��ة البد من أن تقوم بتنزيل النس��خة 

الرسمية لكي تتمكن من مواصلة واتساب«.
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فض��ا عن وج��ود ادارة مالية 
ونقدية صارمة وقوية تعتمد 
على انتقال مؤسسات مالية 
مهم��ة بالدول��ة م��ن حال��ة 
التداول الش��خصي والورقي 
االلكترون��ي  النظ��ام  ال��ى 
دولية  بالتع��اون مع جه��ات 
مختلفة ومبا يضمن تقليص 
االداري  الفس��اد  مخاط��ر 
ايرادات مالية مهمة  وحتقيق 
للدولة .مشيرا الى ان افتتاح 
اكثر م��ن )20( منفذا حدوديا 
عل��ى الع��راق من ش��انه ان 
يس��هم كثيرا ف��ي االنفتاح 
االقتص��ادي املطل��وب كم��ا 
م��ن  ملزي��د  الف��رص  مين��ح 
االنضب��اط احل��دودي .مؤكدا 
بان هناك منجزات اقتصادية 
مهمة يجب ان تظهر بشكل 
ال���)100(  فترة  واضح خ��ال 
ي��وم التي حددته��ا احلكومة 
تخض��ع  والت��ي  العراقي��ة 
ملتابعة مباش��رة وتفصيلية 
من قب��ل دولة رئي��س الوزراء 
وص��وال لاه��داف املنش��ودة 
العراقي  باالقتصاد  للنهوض 

. داعي��ا الش��ركات اللبنانية 
الخذ دورها في السوق العراق 

بشكل ينسجم مع العاقة 
التاريخي��ة واالجتماعية بني 

الدكتور  .واستعرض  البلدين 
نعيم الربيعي وزير االتصاالت 

االس��تثمارية  الف��رص  اب��رز 
املتاحة في ال��وزارة مع اليات 
الت��ي  واش��كال االس��تثمار 
ميكن دخ��ول الش��ركات بها 
ف��ي اختصاص��ات مختلفة 
.باالضافة الى مشاريع العادة 
البنى التحتية واس��تثمارها 
الترانزيت  فضا عن شركات 
ونق��ل البريد ب��ني احملافظات 
البواب��ات  ومش��اريع 
م��ن  وغيره��ا  االلكتروني��ة 
املش��اريع املهم��ة لاقتصاد 
العراق��ي .موضح��ا امكانية 
الوزارة بش��كل  مع  التعامل 
مباشر او من خال الشركات 
اخملتصة في مجاالت االنترنيت 
وش��ركات  واملعلوماتي��ة 
البريد وباش��كال استثمارية 

مختلفة بني القطاعني العام 
واخلاص .معرب��ا عن امله بان 

تكون املشاركة اللبنانية في 
هذا اجملال اكثر فاعلية مما هي 
علي��ه االن .الى ذل��ك اوضح 
الدكت��ور مصطف��ى الهيتي 
رئيس صن��دوق اع��ادة اعمار 
املناطق املتضررة بان الصندوق 
يعمل من خال موارده املالية 
الفدرالية  باملوازن��ة  املتمثلة 
واملن��ح  الق��روض  وتنس��يق 
الغراض اع��ادة اعمار وتأهيل 
املناطق املتضررة من االرهاب 
وتعويضها من خال التاهيل 
اجلدي��دة معربا  املش��اريع  او 
عن امله بان تشهد العشرة 
ايام القادمة طرح ما يزيد عن 
اس��تثماريا  مش��روعا   )440(
ف��ي قطاع��ات مختلفة في 
سياق حملة اعادة اعمار هذه 

املناط��ق .فيما اكد  الس��يد 
زي��اد ب��در رئي��س مؤسس��ة 

)IFC( بان  التموي��ل الدولي��ة 
املؤسس��ة  اس��تراتيجية 
تواك��ب اس��ترتيجية البنك 
بدع��م  واملتمثل��ة  الدول��ي 
القطاع غير النفطي بالعراق 
م��ن خ��ال ازال��ة املعوق��ات 
الت��ي تواجه القط��اع احمللي 
بيئ��ة  وحتس��ني  واالجنب��ي 
اتفاقي��ات  عب��ر  االس��تثمار 
مت ابرامه��ا م��ع جه��ات م��ن 
الوطني��ة  الهيئ��ة  بينه��ا 
لاس��تثمار مع التركيز على 
واع��ادة  التنمي��ة  قطاع��ات 
االعمار مستهدفني في ذلك 
املستثمر العراقي في الداخل 
واخلارج جلذب��ه للعودة للبلد 
اللبناني في  الس��فير  .وكان 
العراق السيد علي احلبحاب 
الذي حضر االجتماع قد اعلن 
عن ع��زم باده فت��ح مكتب 
والصناع��ة  التج��ارة  غرف��ة 
العراقية –  العاقات  لتقوية 
اللبناني��ة تكون متخصصة 
العراق  اعم��ار  اع��ادة  مبل��ف 
لتزوي��د اي ش��ركة لبناني��ة 

باملعلومات املطلوبة.

   تسلمت السلطات العراقية 
اإلرهابي��ني م��ن س��وريا بع��د 
متابع��ة وجهود من  قبل جهاز 
اخملاب��رات  الوطن��ي العراق��ي و 
قاض��ي التحقيق اخملتص بنظر 
. واس��تعرض  اجله��از   قضاي��ا 
تقري��ر القض��اء ، البع��ض من 
خ��ال  املتهم��ني  اعتراف��ات 
مرحلة  التحقيق حول  كيفية 
م��ن  وانتقاله��م  انتمائه��م 
فرنس��ا ال��ى س��وريا وم��ن ثم 
العراق  وتلقيهم دورات تدريبية 
واألماكن  وش��رعية   عسكرية 
الت��ي ش��غلها  اإلرهابيون في 
صف��وف التنظيم. وي��روي أحد 
األصل  وهو فرنس��ي  املتهمني 
واجلنسية في معرض  اعترافاته 
 امام قاض��ي التحقيق انه كان 
يعمل سائق شاحنة في إحدى 
 ش��ركات  التنظيف في فرنسا 
مقيماً في مدينة فيجاك التي 
تق��ع جن��وب فرنس��ا  قب��ل أن 
يسافر إلى  مصر لدراسة اللغة 
العربية مس��تمرا بهذا االيفاد 
بفترات  متقطع��ة حتى  العام 
2013. وق��ال اإلرهابي الذي يبلغ 
م��ن العم��ر 33 عام��ا »تعرفت 
عل��ى اح��د  األصدق��اء هن��اك 
خال الدراس��ة في مصر مبركز 
 للدراس��ات في القاهرة ،  وكان 
يروم الذهاب الى سوريا للقتال 
هن��اك وب��دأ باقناع��ي  وعرض 
عل��ّي  مقاطع مص��ورة للقتال 
هن��اك حت��ى تول��دت القناعة 
لدي«.  وأضاف »سافرت من مصر 
الى فرنس��ا و بقيت لفترة من 
الزمن مع عائلت��ي  املكونة من 
امي  واب��ي وزوجتي واخي الذين 

انخرطوا في صفوف التنظيم 
 ف��ي وقت الح��ق، ثم س��افرت 
 من باريس إلى اس��طنبول ومن 
ثم دخل��ت  األراضي الس��ورية 
ش��رعية«. وتابع  غي��ر  بص��ورة 
» »التحق��ت بكتيب��ة س��رايا 

 2013 ع��ام  والقت��ال  الدع��وة 
التابعة جلبهة  النصرة  وعملت 
كمترجم ومدرس للغة العربية 
للمقاتل��ني األجان��ب ، ومن ثم 
 التحقت في صفوف  التنظيم 

بع��د اعان دول��ة اخلافة فيما 
كن��ت قد دخلت  دورة ش��رعية 
وعس��كرية وعملت  ف��ي والية 
حم��ص حت��ى الع��ام 2015«.  
واض��اف املته��م »انتقلت الى 
كتيبة تس��مى أن��ور العولقي 

وعمل��ت كمقات��ل  وتعرض��ت 
لإلصاب��ة  اثن��اء املع��ارك ف��ي 
ث��م  وم��ن   ، البط��ن  منطق��ة 
انتقل��ت ال��ى  الع��راق وحتديداً 
مدين��ة املوص��ل  وعمل��ت في 

صف��وف التنظيم هن��اك، وان 
عائلتي املكونة م��ن امي وابي 
واخ��ي  وزوجت��ي التحقوا فيما 
بعد  بصفوف التنظيم وانتقلوا 
الى س��وريا ليقت��ل والدي في 
مدين��ة  الرق��ة وج��رى  القبض 

على أخ��ي وزوجت��ي ووالدتي«.
ويكش��ف إرهابي آخ��ر كيفية 
االرهاب��ي  للتنظي��م  انتمائ��ه 
بع��د أن كان جندي��اً  في  جيش 
ب��اده ، وهو فرنس��ي ذو أصول 
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 عام��اً  ويقيم ف��ي مدينة تولوز 
»ول��دت  فرنس��ا. وقال  جن��وب 
الدراسة  واكملت  فرنس��ا  في 
االولية هناك ومن ثم التحقت 
 في  صفوف اجليش الفرنس��ي 

ع��ام 2000 وبقيت ف��ي العمل 
ملدة 10  سنوات وخالها  كلفت 
افغانس��تان  ال��ى  بالذه��اب 
ع��ام 2009 لتأدي��ة واجبي  في 
الفرنس��ي  اجلي��ش  صف��وف 

 هناك«. وتاب��ع »عن��د رجوع��ي 
إلى فرنسا وانتهاء مدة عقدي 
مع اجلي��ش الفرنس��ي  عملت 
سائقاً في إحدى شركات نقل 
البترول حت��ى تزوجت من امرأة 
 فرنس��ية«، بحس��ب م��ا يروي 

املتهم.وتابع :« ان انتمائي الى 
التنظي��م كان  رغب��ة مني في 
االنتقال الى مكان آخر للعيش 
ومت من  خال البحث في  مواقع 
التواصل االجتماعي وعن مواقع 

تنظيم داعش وجبهة  النصرة 
وم��ن  ثم انتقلت إل��ى بلجيكا 
وتعرف��ت على اح��د األصدقاء 
ال��ذي قام ب��دورة  بتش��جيعي 
 عل��ى االنتم��اء، وانتقل��ت من 
ث��م   ، املغ��رب  إل��ى  بلجي��كا 
دخلت س��وريا عن طريق تركيا 
بصورة غير مشروعة  الى والية 
 حل��ب وانخرط��ت ف��ي دورتني 
ش��رعية وعس��كرية وانتقلت 
ال��ى  املوص��ل ». وادل��ى إرهابي 
آخ��ر باعترافاته وهو فرنس��ي 
اجلنس��ية من اص��ول  جزائرية 
 ولد في فرنسا ويبلغ من العمر 
29 عام��ا درس علم النفس في 
 إح��دى اجلامع��ات  الفرنس��ية 
وترك الدراس��ة ف��ي مرحلتها 
الثانية ، اذ قال   «تركت فرنس��ا 
عام 2013  متجها إلى س��وريا 
عب��ر هولن��دا وم��ن ث��م تركيا 
 وصوال إلى األراضي الس��ورية«. 
 واضاف :« تولدت لدي القناعة 
الكاملة باالنتماء إلى التنظيم 
م��ن  خ��ال  املواقع وش��بكات 
واملقاطع  االجتماعي  التواصل 
القت��ال  تص��ور  كان��ت  الت��ي 
هناك«. واوض��ح االرهاب��ي ان��ه 
التحق بصفوف جبهة النصرة 
وم��ن ث��م انتق��ل ال��ى  تنظيم 
 داع��ش بع��د ان دخ��ل ال��دورة 
الشرعية والعسكرية  ومن ثم 
انتقل ال��ى العراق ف��ي مدينة 
ف��ي  مضافة  املوص��ل وعم��ل 
باملقاتل��ني  األجان��ب  خاص��ة 
. يذكر أن اإلرهابيني  واملهاجرين 
ف��ي  تزوج��وا  ق��د  جميعه��م 
 س��وريا ولديهم أطفال ومنهم 

 من تزوج أكثر من مرة . 

بغداد / البينة الجديدة 

 متابعة / البينة الجديدة

بدات في بغداد يوم امس االول االحد 2019/3/10 سلس��لة لقاءات موس��عة ومس��تفيضة ضمت نخبة من كبريات الش��ركات اللبنانية في مجاالت اقتصادية متنوعة 
ضمن وفد رسمي يرأسه وزير االتصاالت اللبناني الدكتور محمد شقير بحضور وزير االتصاالت العراقي الدكتور نعيم الربيعي ورئيس الهيئة الوطنية لاستثمار الدكتور  
س��امي االعرج��ي والدكتور مصطفى الهيتي رئيس صندوق اعادة اعمار املناطق املتضررة والس��يد زياد بدر مس��ؤول مؤسس��ة التمويل الدولي��ة ) IFC ( في العراق .وقال 
الدكتور س��امي االعرجي رئيس الهيئة الوطنية لاس��تثمار خال افتتاحه االجتماعات املشتركة ان اخلطة اخلمسية والعشرية القادمة لاقتصاد العراقي تتضمن في 
اب��رز محاورها حتويل القطاعات االساس��ية ف��ي العراق الى قطاعات منتجة حتقق ارباح للدولة من خال خارطة اس��تثمارية معدة لهذا الغرض مع اعادة صياغة قطاع 

عراقي خاص قادر ان يقف على قدميه من خال التركيز على املشاريع املتوسطة والصغيرة بكافة القطاعات .

ميثل)14( ارهابياً فرنس��ياً انتموا لتنظيم داعش ، من الذين  تس��لمهم  العراق من س��وريا أمام القضاء ، وفقاً لقانون  مكافحة 
االرهاب العراقي،  احدهم كان جنديا في اجليش الفرنس��ي خدم في  أفغانس��تان عام 2009. وذكر تقرير للسلطة القضائية » ان 
اإلرهابيني الذين يحملون اجلنس��ية  الفرنس��ية ، بعضهم من أصول عربية،  وتلقوا التدريبات العسكرية والشرعية في سوريا 

عند  انخراطهم في صفوف  التنظيم، بحسب اعترافاتهم.

اهليئة الوطنية لالستثمار ومؤسسة التمويل الدولية 
تستضيف وفدا لبنانيا رفيع املستوى

ارهابي فرنسي:تعرفت على احد  األصدقاء يف مصر مبركز 
 للدراسات يف القاهرة   وكان يروم الذهاب اىل سوريا للقتال

الربيعي:التعامل مع الوزارة بشكل مباشر او من خالل الشركات املختصة يف جماالت االنرتنيت 
واملعلوماتية وشركات الربيد وباشكال استثمارية خمتلفة بني القطاعني العام واخلاص 

إرهابي يكشف  كيفية انتمائه للتنظيم االرهابي بعد أن كان جنديًا  
يف  جيش بالده وهو فرنسي ذو أصول تونسية ويبلغ من العمر 37  عامًا 

بحضور وزيري االتصاالت في العراق ولبنان

تسلمهم العراق من سوريا ... اربعة عشر فرنسيًا من عناصر داعش امام القضاء العراقي  
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ش��يء مؤس��ف هذا الذي يحصل في املشهد السياسي 
العراق��ي م��ن ازدواجي��ة وتناقض��ات ح��د اللعن��ة ف��ي 
التصريح��ات الت��ي يطلقها ساس��ة ليالً ونه��اراً.. ففي 
الوق��ت الذي تقس��م الق��وى واألحزاب السياس��ية على 
اختالف أوزانها ونفوذها بأغلظ األميان بأنها تركت للسيد 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي حرية اختيار وزراء كابينته 
الوزارية )بكيفه وعلى حل شعره( كما يقولون، لكنها في 
ذات الوق��ت قيدته وكبلته ووضعت اش��تراطات )من جّوة 
ليج��ّوة( جعلته فاق��د القدرة في أن يأت��ي ب�)ربع وزير( من 
ال��وزراء الذين يدور حولهم صراع خف��ي حتى لو أدى ذلك 

إلى ضياع نصف العراق..
يوم الس��بت املاضي التاس��ع من ش��هر آذار احلالي، وبعد 
عطلة -عفواً )كس��لة(- أمدها ش��هر عاد مجلس النواب 

جلس��ته  ليعق��د 
األول��ى في ب��دء فصله 
الثاني م��ن  التشريعي 
دورت��ه احلالي��ة، كان��ت 
تش��خص  األبص��ار 
أم����الً  البرمل��ان  صوب 
باس��تكمال الكابين��ة 
خ��الل  م��ن  الوزاري��ة 
التصويت على )4( وزراء 
الداخلية،  )الدفاع،  هم 
لكن  التربي��ة(،  العدل، 
اجللسة رفعت الى يوم 

أمس االثنني احلادي عشر من آذار احلالي، وقلنا ثانيًة يا اهلل 
س��يأتي الفرج، لكن ما أن استعرضنا اجلدول وسمعنا ما 
دار تب��ني أن ال تصوي��ت على ما تبقى م��ن وزراء وال كابينة 

وزارية وال هم يحزنون..
نواب ممن يدعون املعرفة ببواطن األمور ومتى يستوي اخلبز 
ف��ي التنور ولم يعرف��وا زيارة القبور قال��وا في تصريحات 
صحفية إن حس��م الوزارات املتبقية من تش��كيلة عبد 
املهدي س��يتم بعد عطل��ة أعياد نوروز الت��ي تصادف في 
احلادي والعش��رين من هذا الش��هر، وآخرون قالوا إن األمر 
قد يطول بعض الوقت معللني الس��بب ونحن في ش��هر 
رجب جراء عدم حصول تفاهمات بني الكتل الرئيسة في 

مجلس النواب..
والسؤال الذي يطرحه العراقي املذهول على كل ما يجري 
من )طراگيع(: ش��وكت يتفق اإلخوة الساسة على ترقيع 
ما تبقى من )فتق( في التشكيلة الوزارية.. أم إن ساستنا 

على غرار أسالفهم العرب )اتفقوا على أال يتفقوا(!
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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 )3145( - الثالثاء - 12 - آذار - 2019

خاص ب�)                    (

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

الَتْشِكْيَلُة الوَزاِريَُّة
َلْ ُتْطَبْخ َبْعُد .. شَوِكت ِتّتْفُقْون؟

شوكت يتفق اإلخوة 
الساسة على ترقيع 

ما تبقى من )فتق( يف 
التشكيلة الوزارية.. أم 

أن ساستنا على غرار 
أسالفهم العرب )اتفقوا 

على أال يتفقوا(..

 بغداد / البينة الجديدة
اس��تقبل أمس االثن��ني نائب رئيس 
الدكتور  العراق��ي  الن��واب  مجلس 
بش��ير حداد في مكتبه الرس��مي 
ببغ��داد العائل��ة املوصلي��ة الت��ي 
تضررت وتعرضت لعمليات إرهابية 
وعلى إثرها استش��هد رب األس��رة 
واالبن الوحيد وبنتان مع أطفالهما، 
األم  إال  العائل��ة  م��ن  تب��ق  ول��م 
والش��قيقتان )دالل 15 س��نة( التي 
فق��دت ذراعها اليس��رى، و)مالك 7 
سنوات( التي فقدت عينها اليسرى، 

وأصيب��ت ف��ي يدها وبش��ظايا في 
أع��رب س��يادته  جس��مها، فيم��ا 
عن أس��فه وأمله ملا تع��رض له أبناء 

شعبنا في نينوى و عدد من مناطق 
العراق على يد التنظيمات اإلرهابية 
من قتل وتفجي��ر وتهجير وانتهاك 

صارخ حلق��وق اإلنس��ان.احلداد، من 
جانبه بع��د تكرميه للعائلة، تكفل 
بعالج الش��قيقتني ورعايتهما من 
أجل االستمرار في إكمال الدراسة 
وزرع األمل من جديد داخل العائلة، 
اإلحتادية  احلكوم��ة  احل��داد  وطالب 
برعاية عوائل ضحايا اإلرهاب، كما 
دعا املنظمات اإلنس��انية واجلهات 
املس��اعدات  تق��دمي  ال��ى  املعني��ة 
الت��ي تضررت  للعوائل  اإلنس��انية 
ج��راء العملي��ات العس��كرية في 

املناطق احملررة.

اعطون��ا الطفولة، أغنية وأمنية ل��ن تتحقق إال بتضافر جهود 
الدولة إلعادة البسمة الى وجه كّل طفل مشّرد ُسجنت براءته 
وراء قضبان الش��ارع! فالطفولة زينة كّل بيت وربيع كّل أسرة، 
واألس��رة هي صانعة الطفولة. ل��ذا علينا كمجتمعات حديثة 
أن نكّث��ف اجله��ود للقض��اء عل��ى ظاهرة التس��ول الس��لبية 
واخلطيرة والتي هي مبثابة مرض أو وباء، إذا لم نعاجلها، انتشرت 

واستشرت ومزقت جسد اجملتمع.
أطلق مصطلح أطفال الش��وارع على األطفال الذين لم يبلغوا 
س��ن الرش��د والذين يعيشون في الش��وارع، كما ويعرف هؤالء 
األطف��ال بأنه��م ال يتمتع��ون باحلماي��ة الكافية وال اإلش��راف 

عليهم أو توجيههم من قبل أشخاص بالغني مسؤولني.
ومن أس��باب زيادة ظاهرة تس��ول االطفال او تشردهم التفكك 
األسري بأشكاله املتعددة، وتشمل الهجر والطالق أو وفاة أحد 
الوالدين أو س��فره. واألوضاع املعيشية السيئة وارتفاع نسبة 
البطال��ة، إذ توج��د عائالت كاملة تعيش ب��دون معيل، مما يؤدي 
ذل��ك إلى دفعه��م بأطفالهم للش��وارع للعمل أو التس��ّول أو 
غير ذلك، باإلضافة إلى التس��رُّب من التعليم واملدارس. انتشار 
التجمعات العش��وائية التي تفتقر للظروف املعيشّية اجليدة 
التي متّثل البؤر املس��تقبلية ألطفال الش��وارع. وسوء معاملة 
اآلباء واألمهات ألطفالهم، مما يؤّدي ذلك إلى هروبهم وخروجهم 

للشارع.
ل للجرمية، فمن  ل��ذا فإن أكبر نتائج تش��رُّد األطفال هو التح��وُّ
أخطر النتائج هو اس��تقطاب املنظماِت اإلجراميِة عدداً كبيراً 
م��ن هؤالء األطفال وجلبهم للعمل معه��م، واختالط األطفال 
ب��ذوي الس��وابق اإلجرامية، مثل: مدمني اخملدرات، والس��ارقني، 
والقتل��ة. جل��وء العديد من األطف��ال إلى القب��ول بظروف عمٍل 
س��يئة صعب��ة جداً للحص��ول على ق��وت يومهم، وق��د يلجأ 
البعض اآلخر إلى الطريقة األس��هل للكس��ب وهي الس��رقة 
أو العمل ل��دى املنظمات اإلجرامّية. وظه��ور جيٍل من األطفال 
يعان��ي من اضطراباٍت نفس��ية وأمراض فس��يولوجية عديدة، 
ر  حي��ث إنَّ تش��رُّدهم ف��ي س��ّن املراهقة ال��ذي يُعدُّ س��ن تطوُّ
ش��خصيتهم يساعد في تكوين شخصية مضطربة.  وإصابة 
ة  األطف��ال باألمراض املزمنة مثل التيفوئيد واألمراض اجلنس��يّ

واجللدية مبا فيها اجلرب وغيرها.
ومن احللول التي نراها لهذه لظاهرة انش��اء مؤسس��ات تربوية 
وتأهيلي��ة خاص��ٍة باألطفال املش��ردين. إيجاد قوانني س��ريعة 
خاصة بظاهرة التس��رب من املدارس التي تعتبر خطوة مهمة 
في مشكلة تشرد األطفال. إيجاد الهيئات التي تُعنى باملشاكل 
األس��رية واالجتماعّية للتقليل من أع��داد العائالت املنفصلة. 
تفعي��ل دور مؤسس��ة الضم��ان االجتماعّي ملس��اعدة األس��ر 
الفقيرة واحلدِّ من ظاهرة إخراج األطفال من املدارس للعمل في 
ظروف معيش��ّية صعبة بهدف إعالة عائالتهم. وضع األطفال 
املدمنني للمخ��درات في مصحات نفس��ية ودور رعاية خاّصة، 

وتأهيلهم ليصبحوا عناصر فّعالة في اجملتمع.

محاية الطفولة
وقفة

القاضي عبد الستار بريقدار

بعد تكرميه عائلة منكوبة من املوصل ..
د.بشري حداد يتكفل بعالج ورعاية الشقيقتني )دالل( و )مالك(

لقطات مصورة من استقبال الرئيس اإليراني حسن روحاني خالل زيارته إىل بغداد

زار مقر جريدتنا، أمس، الزميل )رش��يد الش��مري( مدي��ر املركز اإلعالمي 
لوزارة اإلعمار واإلس��كان، حيث جرى بحث التعاون اإلعالمي بني )البينة 
اجلدي��دة( واملرك��ز اإلعالمي للوزارة مب��ا يؤّمن إطالع ال��رأي العام على ما 

حتققه الوزارة بكافة مفاصلها من إجنازات لصالح املواطنني الكرام.

متابعة / البينة الجديدة
توّجهت الفنانة إليس��ا بالتهنئة للفنانة 
هيفا وهبي، مبناس��بة عيد ميالدها، حيث 
انه��ا كتب��ت عبر حس��ابها اخل��اص على 

احد مواق��ع التواص��ل االجتماعي: »كل 
س��نة وأنِت طيبة يا هيفاء، استمري 

كون��ك جنم��ة المع��ة، ف��ال يوجد 
أح��د مثلك«. وكان ق��د اجتمع 

أم��ام منزلها  محب��و هيف��ا 
امس منذ الس��اعة احلادية 

عش��رة صباح��اً حاملني 
البالونات  من  مجموعة 
امللون��ة والفتات عليها 
صور لهيفا ومعايدات 
أغنيات  لها، ووضعوا 
له��ا ورقص��وا عل��ى 
الطريق،  أنغامها في 
ع��ن  هيف��ا  وأطل��ت 

الوقت  بعض  الشرفة 
كم��ا وألق��ت التحي��ة عليهم 

التقط��ت بهاتفه��ا احملم��ول الفيديوهات 
والصور لهم.

إليسا تعايد
هيفاء وهيب بعيدها

أقدم السفير الصربي في العراق، 
أوروش بال��وف، عل��ى فع��ل غير 
متوقع خالل زيارته املرجع الديني 
الس��يد محمد س��عيد  الكبير 
احلكي��م }دام ظل��ه{ في مكتبه 
لنج������ف  با

األش��رف. وأظه��رت ص��ورة قيام 
الس��فير االوروب��ي بتقبي��ل ي��د 
املرج��ع احلكي��م، في فع��ل غير 
األجنبية  للش��خصيات  مألوف 
الت��ي ت��زور مراج��ع الدي��ن ف��ي 

النجف.

سفري أوروبي يقّبل يد املرجع احلكيم

أنباري يعثر على كمأ بوزن 3 كغم
 بغداد / البينة الجديدة

 عث��ر مواط��ن ف��ي محافظ��ة 
األنبار على كم��أ كبير احلجم. 
وبلغ وزن الكمأ 3 كيلوغرامات. 
والكم��أ أو الفق��ع يكث��ر في 
العربي��ة،  اجلزي��رة  صح��راء 
والع��راق ودول عربي��ة أخ��رى، 
وه��و فطر بري موس��مي 
ينم��و ف��ي الصح��راء 
بعد سقوط األمطار 

بعمق من 5 إلى 15 سنتيمترا حتت 
األرض ويس��تخدم كطع��ام وه��و 
من أل��ذ الفطيرات. عادة ما يتراوح 
وزن الكم��أة الواح��دة م��ن 30 إلى 
300 غ��رام او ق��د يفوق ه��ذا الوزن 
وتزدهر األس��واق احمللية  بأضعاف. 
في جتارة الكمأ وتصل الى اس��عار 
باهظة تصل الى 30 دوالراً للكيلو 
الواح��د وتختلف باختالف احلجم 

واللون )األبيض واألسود(.

 متابعة / البينة الجديدة
جنح جراحون في استخراج ما يقرب 
م��ن 40 قطعة معدني��ة من معدة 
رجل، مبا في ذل��ك مفاتيح وعمالت 
وشريحة هاتف وشفرة مبراة أقالم 
إل��ى مغناطيس  باإلضافة  رصاص، 
علق��ت ب��ه معظ��م ه��ذه القطع، 
واحت��اج الرج��ل الهن��دي صاح��ب 
ال���52 عاما، ويدع��ى جاياكومار، إلى 
عمليتني جراحيتني مدة كل منهما 45 

دقيقة، إلزالة كل ه��ذه القطع الغريبة 
وإنقاذ حياته. وقال أطباء في تش��يناي، 
الش��رقي  اجلنوب��ي  الس��احل  عل��ى 
للهن��د، إن املريض الذي يعاني اضطرابا 
نفس��يا كان معرضا للموت قبل إجراء 
اجلراحت��ني. ووفق��ا ملا نقلت��ه صحيفة 
“ديل��ي مي��ل” البريطاني��ة ع��ن تقارير 
أ.ر.فينكاتيسواران،  اجلراح  فإن  محلية، 
من مستش��فى راجيف غان��دى، أجرى 

العمليتني.

مفاتيح وعمالت وشرحية هاتف يف معدة رجل !

تـعاون 
إعالمي


